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W tym numerze:
- Sylwetki Zasłużonych dla Miasta i Gminy Kórnik
- Podsumowanie sezonu kolarzy UKS „Jedynka” Limaro Kórnik
- Powstaje Środowiskowy Dom Samopomocy
- „Wpisani w Historię” - konkurs rozstrzygnięty

www.korniczanin.pl
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SPoTkANiE Z SoŁTYSAmi

W dniu 3 listopada w sali posiedzeń 
Rady Miejskiej  odbyło się spotkanie soł-
tysów naszej gminy z przedstawicielami 
władz samorządowych.

Burmistrz Jerzy Lechnerowski przed-
stawił założenia do budżetu na rok 2012 
oraz główne inwestycje jakie zaproponu-
je w nim do realizacji.

Poinformowano, że od 1 stycznia 
przyszłego roku finansowanie pracy 
gospodarzy świetlic przejmie gmina, a 
sołtysi mają wskazać osoby do tej pracy.  

Dyskutowano także o stanie dróg we 
wsiach.

Dwie firmy przedstawiły sołtysom 
oferty dotyczące wykorzystania energii 
odnawialnej.

W spotkaniu oprócz burmistrza Lech-
nerowskiego i wiceburmistrza Antoniego 
Kalisza udział wzięli także: Sławomir 
Zakrzewski i Agnieszka Gajewska z 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa, Elżbieta Krakowska z Wydziału 
Eksploatacji Infrastruktury Technicznej 
oraz  Bronisław Dominiak z Wydziału 
Inwestycji UM w Kórniku. 

Kolejne spotkanie z sołtysami, przy 
udziale przedstawicieli Straży Miejskiej i 
Policji  odbędzie się w grudniu i poświę-
cone będzie sprawom bezpieczeństwa.

DYREkToR BiURA mETRoPolii 

Zarząd stowarzyszenia „Metropolia 
Poznań”, w którym gminę reprezentuje 
burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał 
się w dniu 4 listopada. Omówiono wyniki 
konkursu na dyrektora biura Metropolii. 
Spośród 10 kandydatów wybrano na 
to stanowisko Macieja Musiała, który 
będzie odpowiedzialny za realizowanie 
strategii stowarzyszenia. Walne zebra-
nie stowarzyszenia zaplanowano na 
grudzień.

RoZmowY Z AqUANETEm

Burmistrz Jerzy Lechnerowski i wi-
ceburmistrz Antoni Kalisz spotkali się 9 
listopada z wiceprezesem sp. Aquanet 
Włodzimierzem Dudlikiem.

Ustalono, że wymianą rurociągu 
tłocznego przy markecie nieopodal ul. 
Woźniaka zajmie się i sfinansuje Aqu-
anet.  Zadania wymiany przepompowni 
ciśnieniowej na tłoczną w ul. Zwierzy-
nieckiej oraz przebudowę instalacji 
zbiorczej przy pl. Niepodległości 3 zo-
staną wykonane z funduszy gminnych. 
Poruszono także temat perspektyw za-
opatrzenia w infrastrukturę kanalizacyjną 
i wodociągową terenów przy obwodnicy 
Kórnika w okolicach ul. Konarskiej. Dla 
tego terenu przygotowywany jest plan 

zagospodarowania, który najprawdopo-
dobniej zawierać będzie zapisy o dosć 
intensywnej zabudowie tego obszaru. 
Aquanet ma przygotować strategię 
działań dotyczących infrastruktury w 
tym terenie. 

SPoTkANiE w SPRAwiE Rowów

W dniu 10 l istopada w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku burmistrz Jerzy 
Lechnerowski i wiceburmistrz Antoni 
Kalisz spotkali się z Arkadiuszem Bło-
chowiakiem, dyrektorem Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Poznaniu. Rozmowa dotyczyła spraw 
związanych z konserwacją i utrzymaniem 
rowów „podstawowych” na terenie naszej 
gminy. 

Na terenie Gminy Kórnik znajduje się 
42 km rowów podstawowych, za które 
odpowiada Urząd Marszałkowski. Do tej 
pory środków wystarczało na wykonanie 
10% założonych zadań, a konserwacji 
polegała przeważnie na wykaszaniu 
roślinności zarastającej skarpy brzegów 
i dna rowów. Gminie zależy na zwiększe-
niu zakresu prac, chociażby o odmulenie 
newralgicznych odcinków.

Jak wynika z informacji zawartej w 
piśmie od Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego w bieżącym roku w harmo-
nogramie prac ujęto wykaszanie skarp 
i „hakowanie dna” na długości 5,28 km 
rzeki Kopli (od włączenia się Kopli I do 
rzeki Głuszynki aż do Jeziora Borówiec-
kiego). Rozważa się także wykonanie w 
roku 2012 prac konserwacyjnych odcinka 
łączącego Jezioro Kórnickie z Bnińskim.

ŚwięTo NiEPoDlEgŁoŚci

Uroczystości Święta Niepodległości 
w naszej gminie zainaugurowano mszą 
świętą w intencji „Obrońców Narodu”, 
którą odprawiono w kościele parafialnym 
w Robakowie. Kolejnym elementem 
było zgromadzenie pod pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich. Burmistrz 

Jerzy Lechnerowski krótko przybliżył tło 
historyczne święta.  Po odegraniu przez 
orkiestrę harcerską hymnu, i krótkim 
programie artystycznym przygotowanym 
przez uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Tytusa Działyńskiego w Kórniku, delega-
cje organizacji, zakładów pracy i środo-
wisk lokalnych złożyły wiązanki kwiatów. 

Tego też dnia odbyły się inne uroczy-
stości, w których wzięli udział przedsta-
wiciele samorządu: strzelanie „niepodle-
głościowe” na strzelnicy Kórnicko-Bniń-
skiego Bractwa Kurkowego, oraz finał 
XI Konkursu Recytatorskiego „Wpisani 
w Historię”.

450 lAT miASTA cZEmPiń 

Wśród gości jakich z okazji 450 rocz-
nicy nadania praw miejskich magdebur-
skich Czempiniowi zaprosiły na 11 listo-
pada br. władze miasta-jubilata znalazł 
się także burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
który w imieniu kórnickiego samorządu 
złożył okolicznościowe życzenia.

Osnową dla jubileuszu był Zjazd 
Włodarzy Gmin wchodzących w skład 
dóbr Rodu Górków herbu Łodzia (do 
Górków należały kiedyś zarówno Bnin 
jak i Kórnik).

Okolicznościowy wykład wygłosił prof. 
dr hab. Tomasz Pokrzywniak, a samorzą-
dowcy z dawnych dóbr Górków dyskuto-
wali o możliwych formach współpracy. 

NAgRoDA ZA oAZę

Podczas gali podsumowującej kon-
kurs „Budowniczy Polskiego Sportu”, 
jaką Zarząd Polskiego Klubu Infra-
struktury Sportowej zorganizował 15 
listopada w Warszawie burmistrz Jerzy 
Lechnerowski odebrał nagrody „Inwestor 
na Medal” oraz „Sportowy Obiekt Roku” 
za wybudowanie obiektów KCRiS Oaza. 

Opr. ŁG
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Prof. JERZY FogEl
Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił radny Rady Miejskiej w 

Kórniku - Marek Broniewski. Kapituła ds. nadawania tytułu Hono-
rowego Obywatela Miasta i Gminy Kórnik oraz Zasłużonego dla 
Miasta i Gminy Kórnik zaopiniowała wniosek pozytywnie i rekomen-
duje Radzie podjęcie uchwały o przyznaniu Panu prof. Jerzemu 
Foglowi tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik.  

Jerzy Fogel urodził się 17 października 1942 roku w Kórniku, w 
rodzinie rzemieślniczo-kupieckiej o kórnickich korzeniach sięgają-
cych co najmniej 1766r. Szkołę podstawową w Kórniku ukończył w 
roku 1956, liceum ogólnokształcące w Kórniku w 1960r. Następnie  
w 1964 roku uzyskał magisterium na studiach archeologicznych 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 1990r. do dziś prof. Jerzy Fogel pełni funkcje kierownika Za-
kładu Prahistorii Powszechnej Epoki Kamienia i Brązu w Instytucie 
Prahistorii UAM (jako doktor habilitowany1989r,  a następnie pro-
fesor nadzwyczajny 1991r. i ostatecznie jako profesor zwyczajny 
tytularny od 2000 roku); sprawuje również funkcję redaktora na-
czelnego organu w/w instytutu „Folia Praehistorica Poznaniensia”.

Profesor Fogel opublikował blisko 80 pozycji w tym: 7 książek, 
liczne artykuły naukowe i publicystyczne. Inicjator i redaktor dwu-
tomowej monografii „ Z dziejów Kórnika i Bnina” (wyd.2008-2009) 
. Redaktor serii broszur poświęconych wybitnym kórniczanom.

 Nieocenione zasługi dla gminy Kórnik ściśle związane są z 
kierunkiem badań i studiów Profesora oraz jego działalnością 
społeczną:
- systematyczne badania wykopaliskowe na grodach wczesnopia-
stowskich(X-XIII w) i osadzie kultury łużyckiej(VIII-V w p.n.e.) na 
półwyspie „Szyja” w Bninie(1961-1969r) na stanowisku zastępcy 
kierownika badań.
- archeologiczne zdjęcie Polski na terenie całej gminy Kórnik i całej 
rynny jezior Kórnicko-zaniemyskich , udokumentowanie terenowe 
wszystkich stanowisk archeologicznych.
- doraźne odkrycia archeologiczne: pawilon myśliwski rodu Gór-
ków na Mościenicy, pawilon rekreacyjny Teofili z Działyńskich 
Szołdrskiej-Potulickiej („Białej Damy”) w arboretum Instytutu PAN 
w Kórniku, wysepka zamkowa w Kórniku – gruzowisko, prezbite-
rium byłego kościoła parafialnego w Bninie, kasztel obronny rodu 
Grzymalitów na półwyspie „Rybakówka” w Błażejewie, leśniczówka 
w lesie Zwierzyniec w Kórniku-fundamenty, osada ludności kultury 
łużyckiej na wyspie Edwarda w Zamiemyślu, osada kultury łużyckiej 
na półwyspie Szyja w Bninie.
- systematyczny dozór archeologiczny nad wszelkimi wykopami 
infrastrukturalnymi realizowanymi w gminie Kórnik.

Ponadto:
- założyciel Koła Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w 
Kórniku
- założyciel, pierwszy prezes i członek Kórnickiego Towarzystwa 
Kulturalnego, największego stowarzyszenia tego typu w Wielko-
polsce.
- wiceprezes i członek zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa 
Kulturalnego w Poznaniu – federacji wojewódzkiej,
-uczestnik ogólnopolskich Kongresów Towarzystw Regionalnych 
Kultury,
- inicjator scenarzysta i reżyser dorocznego festynu „Święto Kwit-
nącej Magnolii” w Kórniku (XIII edycji),
- pomysłodawca i organizator hejnału KTK – obecnie używanego 
jako hejnał ratuszowy,
- organizator akcji dokumentacji naukowej wszystkich zabytków 
architektury mieszczańskiej na terenie Gminy Kórnik,
- organizator dokumentacji artystycznej wybranych obiektów ar-
chitektury mieszczańskiej na terenie Kórnika i Bnina,
- organizator licznych uroczystości patriotycznych,
- organizator obchodów 550-lecia lokacji Kórnika.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Marciniak

Na październikowej sesji Rady miejskiej w kórniku podjęto decyzję o nadaniu dwóm osobom tytułów „Zasłużony dla miasta 
i gminy kórnik”. Uroczyste wręczenie tych wyróżnień ma nastąpić na listopadowej sesji. Poniżej publikujemy uzasadnienia 
do uchwał, w których przedstawiono sylwetki „Zasłużonych”.

Zasłużeni dla miasta i Gminy KórniK

prof. ANDRZEJ lEgocki
Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił Burmistrz Gminy Kórnik – Jerzy 

Lechnerowski. Kapituła ds. nadawania tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta i Gminy Kórnik oraz Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik za-
opiniowała wniosek pozytywnie i rekomenduje Radzie podjęcie uchwały 
o przyznaniu Panu prof. Andrzejowi Legockiemu tytułu Zasłużony dla 
Miasta i Gminy Kórnik.  

Andrzej Legocki urodził się 21 października 1939 roku w Rychwale k/
Konina. W Poznaniu ukończył gimnazjum, a następnie w latach 1956-1961 
studiował na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra chemii. 
Po rocznym stażu zawodowym w Zakładach Zielarskich „Herbapol” 
przeszedł w Katedrze Biochemii Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, 
z którą związał się na długie lata. Tu zaczęła się Jego błyskotliwa kariera 
zawodowa. W ciągu zaledwie 6 lat pracy w Katedrze Biochemii uzyskał 
status samodzielnego pracownika naukowego, a mając 38 lat tytuł pro-
fesora nauk przyrodniczych.

Takie imponujące tempo kariery naukowej profesor zawdzięcza swo-
jemu talentowi, pracowitości i oddaniu pracy naukowej.  

Ugruntowana w świecie pozycja profesora Legockiego i jego zna-
komite predyspozycje organizatorskie znalazły uznanie w gremiach 
PAN poprzez wybór na członka tej instytucji, powierzenie kierownictwa 
Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN oraz oddziału PAN w Poznaniu. Po-
przez ponad 14 lat do momentu wybraniu profesora w marcu 2003 roku 
na prezesa PAN pełnił funkcję dyrektora tego znakomitego, znanego w 
świecie Instytutu.

Aktywność profesora Legockiego nie ogranicza się do działań w sferze 
nauki. Dzięki swojej determinacji doprowadził do restytucji  - w 2002 roku 
Fundacji Zakłady Kórnickie zlikwidowanej w latach 50-tych XX wieku.

Od tego czasu jest przewodniczącym Rady Kuratorów Fundacji. Jego 
działalność związana jest nie tylko z pracą naukową, ogólnopolską ale 
również stanowi ważny wkład w rozwój Gminy Kórnik.

Dzięki prof. Andrzejowi Legockiemu gmina Kórnik przejęła nieodpłatnie 
od PAN trzy bloki mieszkalne w Dziećmierowie, dzięki temu uzyskała 
38 mieszkań komunalnych, co w znaczny sposób poprawiło sytuację 
mieszkaniową w gminie.

Prof. Andrzej Legocki w znakomity sposób współpracuje z Gminą 
Kórnik, popierając działania gminy związane z zachowaniem(ratowaniem) 
dziedzictwa kulturowego. Dla naszej gminy działania profesora Legockie-
go są nieocenione i zasługują na najwyższe uznanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Marciniak

§ 1.1.Tytuły Honorowego Oby-
watela Miasta i Gminy Kórnik oraz 
Zasłużonego dla Miasta i Gminy 
Kórnik są wyrazem najwyższego 
wyróżnienia i uznania Rady Miej-
skiej  w Kórniku .

2. Tytuły te przyznaje się osobom 
żyjącym, zasłużonym dla Gminy 
Kórnik,  w szczególności oso-
bom związanym z Gminą Kórnik 
poprzez miejsce urodzenia, za-
mieszkania oraz swoją działalność 
na jej rzecz .

3. Do tytułu nie można nomino-
wać urzędujących pracowników 
samorządowych, radnych, pra-
cowników zatrudnionych w jed-
nostkach samorządowych gminy.   

§ 2. Tytuły, o których mowa w § 1, 
mogą być nadane tej samej osobie 
tylko jeden raz.

§ 3. Z wnioskiem o nadanie tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta 
i Gminy Kórnik lub Zasłużonego 
dla Miasta i Gminy Kórnik mogą  
występować :   

a) Radni Gminy Kórnik,
b) Burmistrz Gminy Kórnik,
c) Co najmniej 500 mieszkań-

ców Gminy Kórnik posiadających 
czynne prawo wyborcze do Rady 
Miejskiej w Kórniku.

§ 4. 1. Wniosek o nadanie tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta 
i Gminy Kórnik lub Zasłużonego 
dla Miasta i Gminy Kórnik należy 
złożyć Przewodniczącemu Rady. 

(...)
Całość Regulaminu  w Załącz-

niku do uchwały nr VI / 68 / 2011 
Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 
29 marca 2011r.

wyciąg z „Regulamin nadawania tytułów 
Honorowego obywatela miasta i gminy kórnik 
oraz Zasłużonego dla miasta i gminy kórnik”

URWISeK
W 2010r wieś Mościenica przystąpiła do 

konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” or-
ganizowanego przez Urząd Marszałkowski i 
otrzymała dofinansowanie na budowęplacu 
zabaw.

„Urwisek” - bezpieczne i przyjazne  miej-
sce rekreacji najmłodszych mieszkańców 
Mościenicy w tempie błyskawicznym został 
wybudowany.

Sołtys

wYRóżNiENiE 
 21 października  w Sali Sesyjnej Urzę-

du Wojewódzkiego odbyło się spotkanie 
dotyczące podsumowania konkursu „Wieś 
Wielkopolska - Wsią Europejską.” 

Z ponad 300 projektów zgłoszonych z 
województwa wielkopolskiego wyróżnienie 
w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie 
tematyczne związane z procesem odnowy 
wsi” otrzymało Sołectwo Mościenica za 
„Zagrodę Kórnicką”. Cieszy fakt, że nasza 
impreza została dostrzeżona i wyróżniona 
poza granicami Gminy.

PoSZUkiwANY
 Do przykrego zdarzenia doszło pod-

czas budowy placu zabaw w Mościenicy. 
W tracie montażu urządzeń zabawowych 
nieznani sprawcy ukradli huśtawkę -bujacz-
ka ślicznego kogucika. Jeżeli ktoś zobaczy 
w ogródku sąsiada samotnego bujaczka 
kogutka prosimy o informacje.

Dzieci z Mościenicy

Radny RM w Kórniku Piotr Plewka poinformował Redakcje Kórniczanina o zamknięciu 
placówki pocztowej w Gądkach przy ul. Kórnickiej 7.
Jak się okazało nową agencję pocztową w Gądkach otworzono przy ul. Zbożowej 5.
Zmiana ta miała miejsce najprawdopodobniej kilka tygodni temu. Wielu klientów odbiło 
się w tym czasie od drzwi starej placówki, nie znajdując informacji o nowej siedzibie. 
Do Redakcji informacja ta dotarła w ostatniej chwili przed zamknięciem tego numeru i nie 
udało się ustalić przyczyn przeniesienia siedziby Poczty w Gądkach.
Szkoda, że administracja pocztowa nie zadbała o skuteczne poinformowanie klientów 
o zmianach.

ŁG

PlAcówki PocZTowE
 NA TERENiE

gmiNY kóRNik
 

Urząd Pocztowy Kórnik 
ul. Wojska Polskiego 9

czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 18:00

w soboty w godz. 9:00 – 13:00
Agencja Pocztowa Kórnik 

ul. Staszica 8a
czynny od poniedziałku do piątku 

w godz. 9:00 – 17:00
w soboty w godz. 8:00 – 12:00

Agencja Pocztowa Kórnik - Bnin 
ul. Rynek 1

czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 9:00 – 17:00

Agencja Pocztowa Borówiec 
ul. Główna 28a

czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 18:00

(z przerwą w godz. 14:45 – 15:15)
Agencja Pocztowa Gądki 

ul. Zbożowa 5
czynny od poniedziałku do piątku 

w godz.11:00 – 18:00

uwaGa! PocZta w GądKach PrZeniesiona!

Sokołów
Poz-meat

RABEN

Węzeł 
Gądki

S-11

Elewarr

ul. Zbożowa

ul
. S

pe
dy

cy
jn

a

ul. Poznańska

POCZTA

Jak dojechać do nowej agencji pocztowej w Gądkach?

informacje Z mościenicy

Sadzenie roślin 
- materiał nasadzeniowy i praca 

stanowiły wkład własny Montaż urządzeń zabawowych .

Dzieci nareszcie mają plac zabaw.
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Kryminalna

Z NoTATNikA SŁUżBowEgo STRAżY miEJSkiEJ

2 listopada patrol SM ukarał mandatem 
mieszkankę Skrzynek  za brak rachunków 
potwierdzających wywóz odpadów stałych 
i płynnych.

W tym samym dniu ukarano kierowcę, 
który podczas jazdy nie miał zapiętych pasów 
i rozmawiał przez telefon, oraz innego kierow-
cę za parkowanie w miejscu zabronionym.

Dzień później patrol SM ukarał mandatem 
kierowcę pojazdu za brak  dokumentów ( 
dowód rejestracyjny; ubezp. OC).

Także 3 listopada w godzinach popo-
łudniowych doszło na drodze nr 431 do 
potrącenia pieszej; na miejsce przybyła ka-
retka pogotowia i do czasu przybycia Policji 
– zabezpieczono miejsce zdarzenia( sprawca 
zatrzymany).

Następnego dnia ukarano mandatem 
kierowcę pojazdu za parkowanie w miejscu 
zabronionym, oraz mieszkankę Kielc, spraw-
czynię zaśmiecana miejsca publicznego. 

Także 4 listopada w Robakowie odkryto 
prawdopodobnie nielegalny odpływ ścieków; 
powiadomiono wydz. Ochr. Środ. UM..

7 listopada w Koninku, pochwycono 
rannego łabędzia, którego przewieziono do 
lecznicy w nowym ZOO w Poznaniu. Także 
tego dnia ukarano mandatem kierowcę, 

tym razem za parkowanie na przejściu dla 
pieszych.

Dzień później za spalanie śmieci ukarano 
mandatem mieszkańca Biernatek.

Tego też dnia w związku ze zmianą or-
ganizacji ruchu na ul. Średzkiej pouczono o 
zakazie parkowania 9 kierowców.

W Biernatkach interweniowano w związ-
ku ze zgłoszeniem dotyczącym złamanego 
słupa telekomunikacyjnego (powiadomiono 
odpowiedzialne służby) oraz kontrolowano 
posesje na okoliczność posiadania umów na 
wywóz ścieków i śmieci.

9 listopada w związku z wprowadzeniem 
nowego oznakowania (znak B-36) na ul. 
Średzkiej, pouczono 10 kierowców parku-
jących pojazdami w tym miejscu.. Tego też 
dnia zakończono prowadzoną wraz z funk-
cjonariuszami akcję „Gejsza” ( 27.10-9.11.) ; 
w wyniku tej akcji ukarano mandatami 5 osób.

W dniu 14.listopada interweniowano w 
związku z parkowaniem w miejscu zabronio-
nym w 3 przypadkach; kierowcy pojazdów 
zostali pouczeni. Tego samego dnia inter-
weniowano na terenie budowy w Gądkach 
w związku z paleniem papierów w beczce; 
sprawcy nakazano ugasić ognisko.

Info. SM

 UwAgA!
Na ul. Średzkiej (odcinek od Placu 

Niepodległości do ul. Wojska Polskie-
go) ponownie pojawił się znak zakazu 
zatrzymywania (B 36), który obowiązuje 
we wszystkie dni tygodnia poza świętami, 
sobotami i niedzielami.

Straż Miejska prosi o podporządko-
wanie  się  wynikającym z jego posta-
wienia zakazom, przede wszystkim o 
nie  parkowanie wzdłuż ul. Średzkiej. 
Dodatkowo zgodnie z paragrafem 49 
ust. 1 pkt 7 „Zabrania się zatrzymania 
pojazdu na jezdni przy jej lewej krawę-
dzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju 
pojazdu na obszarze zabudowanym na 
drodze jednokierunkowej lub na jezdni 
dwukierunkowej o małym ruchu”.

Średzka, jako droga dojazdowa do 
trasy S-11 nie należy do dróg o małym 
ruchu. Parkowanie wzdłuż jej krawędzi 
utrudnia mijanie się pojazdów.

31 października Komisariat Policji w Kórniku 
został powiadomiony o dokonanej w miejsco-
wości Mościenica kradzieży huśtawki wartości 
strat 1500 zł.

2 listopada zgłoszono informację o dokona-
nym w Kórniku rozboju przy użyciu przedmiotu 
przypominającego broń palną na jednej ze stacji 
paliw. Trzech zamaskowanych sprawców, ster-
roryzowało pracowników i dokonało kradzieży 
pieniędzy.

W tym samym dniu  KP w Kórniku został 
powiadomiony o dokonanej w Borówcu kra-
dzieży miedzianych rynien spustowych wartości 
strat 4000 zł.

3 listopada powiadomiono o dokonanym w 
Kórniku rozboju przy użyciu przedmiotu przy-
pominającego broń palną. Tym razem dwóch 
zamaskowanych sprawców sterroryzowało pra-
cowników jednej z placówek bankowych, oraz 
dokonało kradzieży pieniędzy w kwocie 20.000 
zł. W trakcie prowadzonych czynności sprawca 
napadu został zatrzymany w trakcie usiłowania 
podobnego napadu w miejscowości Buk.

W tym samym dniu  KP w Kórniku został 
powiadomiony o dokonanej w Biernatkach 
kradzieży motocykla  wartości strat 34.000 zł, 

8 listopada funkcjonariusze Policji w Kór-
niku na terenie Gądek dokonali zatrzymania 
nietrzeźwego mężczyzny, który kierował po-
jazdem. Badania wykazały 1,13 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu.

W tym samym dniu  powiadomiono komi-
sariat o dokonanym w Kórniku włamaniu do 
pomieszczenia Szkoły nr 1 i kradzieży różnego 
rodzaju przedmiotów o szacunkowej  wartości 
co najmniej  1700 zł.

10 listopada zgłoszono informację o doko-
nanej w Szczytnikach kradzieży pojazdu marki 
BMW wartości s 59.300 zł.

Dzień później Komisariat Policji w Kórniku 
został powiadomiony o dokonanym  w Kórniku 
włamaniu do garażu i kradzieży elektronarzędzi.

Także 11 listopada zgłoszono informację o 
dokonanym w Kórniku uszkodzeniu pojazdu 
Seat wartości strat 300 zł. 

Dzień później funkcjonariusze KP w Kórniku 
dokonali w Gądkach zatrzymania poszukiwa-
nego mężczyzny.

Także 12 listopada  zgłoszono dokonanie 
na terenie Mościenicy rozboju przy użyciu 
niebezpiecznego narzędzia. Sprawca obez-

władnił kobietę i dokonał kradzieży telefonu 
komórkowego i pieniędzy. 

W tym samym powiadomiono komisariat 
o dokonanym w Kórniku uszkodzeniu pojazdu 
marki VW.

14 listopada zgłoszono informację o doko-
nanej w Kórniku kradzieży pojazdu marki VW.

koliZJE DRogowE.
31 października w  Szczytnikach  kierująca  

pojazdem marki Audi wjechała w wyrwę w 
jezdni uszkadzając pojazd.

4 listopada w Kórniku kierujący pojazdem 
marki Mercedes w wyniku nieprawidłowo wy-
konywanego manewru skrętu doprowadził do 
zderzenia z pojazdem marki VW.

W  tym samym dniu w Gądkach  kierująca  
pojazdem marki Daewoo w wyniku nieprawidło-
wo wykonywanego manewru cofania doprowa-
dziła do zderzenia z pojazdem marki Honda.

8 listopada w miejscowości Koninko 
kierujący pojazdem marki Rover w wyniku 
niezachowania bezpiecznej odległości pomię-
dzy pojazdami  doprowadził do zderzenia z 
pojazdem marki Dacia.

10 listopada w Czmoniu  kierujący pojaz-
dem marki VW uderzył w przebiegającego 
przez jezdnię psa uszkadzając pojazd.

KP Kórnik

Działania kórnickich strażaków z OSP:
17 października gasili pożar trawy w 

Czmoniu.
18 października zabezpieczali miejsce 

lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w Żernikach.

19 października zabezpieczali miejsce 
wypadku na skrzyżowniu na ulicy Woźniaka 
w Kórniku.

25 października zabezpieczali miejsce 
wypadku w Kleszczewie.

26 października taką akcję mieli w Kórniku 
na trasie S 11.

27 października zabezpieczali miejsce 
lądowania helikoptera LPR w Szczytnikach.

28 października zebezpieczali miejsce 
wypadku na drodze nr 434 Kórnik – Czmoń.

28 października gasili pożar w Biernatach 
Folwarku.

30 października zabezpieczali miejsce wy-
padku w Biernatkach na ulicy Głównej.

2 listopada ścięli złamaną gałąź na topoli na 
trasie Prusinowo - Zaniemyśl.

6 listopada zabezpieczali miejsce lądowania 
śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego na skrzyżowaniu ulic Śremskiej ze 
Zwierzyniecką.

11 listopada gasili pożar domu w Szczytni-
kach przy ulicy Szczodrej 6.

13 listopada złapali sarnę biegającą po 
drodze na ulicy Parkowej w Kórniku i wywieźli 
na pola.

Oprac. Robert Wrzesiński

STRAżAcY w AkcJi

Podchody 
w cZmońcu
W październiku odbyły się kolejne Pod-

chody dla dzieci i młodzieży zorganizowane 
przez ZHP Radzewo i siostry zakonne z 
Czmońca. Nieoceniony wkład organizacyj-
ny wnieśli również Rodzice uczestników (m. 
in. przygotowując słodkie i pokrzepiające 
niespodzianki oraz czuwając nad bezpie-
czeństwem podczas wymagającej drogi!). 

Trasa sprawnościowej wędrówki pro-
wadziła od przystanku autobusowego w 
„centrum” Czmońca, przez piękny, jesienny 
las, z przystankiem przy historycznej figurze 
Matki Bożej. Metą był indiański wigwam.  

W sobotniej wyprawie brało udział ok. 60 
osób, były to dzieci ze Szkoły Podstawowej 
im. J. Wójkiewicza w Radzewie, dzieci z 
Bnina, Kórnika, harcerze z Lubonia oraz 
młodzież i dorośli (najmłodszy uczestnik 
miał 1,5 roku i większość drogi spędził 
na ramionach mamy).Wszyscy podziele-
ni zostali na pięć grup. Pierwsza Grupa 
uciekająca rozkładała znaki patrolowe, 
wyznaczające kierunek drogi i zostawiała 
ukryte pośród „dzikiego” lasu rozkazy do 
wykonania. Zadania nastawione były na 
spostrzegawczość, logiczne myślenie, 
umiejętność pracy w grupie i inne intelek-
tualne, a także fizyczne sprawności.

Jednym z miejsc zatrzymania się była 
tablica pamiątkowa poświęcona Św. Mak-

symilianowi w 70-tą rocznicę śmierci oraz 
obejrzenie zbioru przedmiotów i maszyn 
sprzed 100 lat w „Skansenie starej kuźni” 
u pana Wojciecha Jeziorskiego.

W połowie drogi, przy figurze Matki 
Bożej jej ciekawą historię opowiadał każdej 
grupie pan Stanisław Karaś, syn naocznego 
świadka przywoływanych z czasów II wojny 
światowej wydarzeń. 

Przy końcu trasy strzałki i inne znaki 
wyprowadzały z lasu w teren zabudowany, 
gdzie metę stanowił otwarty gościnnie przez 
państwa Tomaszewskich indiański wigwam. 

Po dojściu do celu można było w cie-
płym słońcu rzucić się na trawę, zregene-
rować siły przy ognisku piekąc sobie kieł-
baskę, pijąc ciepłą herbatę i opowiadając 
przygody z drogi oraz wymieniając między 
sobą  zwycięskie okrzyki. Tak w całej grupie 
zakończony został czterogodzinny czas 
wspólnej zabawy. 

Szczególne podziękowania należą 
się wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania tegorocznych PODCHO-
DÓW, m.in. Rodzicom, Radzie Sołeckiej 
z Czmońca, Panu Sołtysowi z Małżonką, 
Panu Stanisławowi Karasiowi, Panu Woj-
ciechowi Jeziorskiemu, Gospodarzom, 
którzy udostępniali swój teren, druhnie 
Joannie Fiedorczyk i siostrom.

Wszystkich którzy nie mogli dotrzeć tym 
razem zapraszamy na kolejne podchody 
za rok!

E.T.  E.Sz. S. J.

Z uwagi na to, że dzień 14.10.2011r. 
był dniem wolnym od zajęć lekcyjnych 
(Dzień Nauczyciela) kierownik świetlicy  w  
Szczytnikach- pani Urbaniak oraz człon-
kinie KGW- panie: Wacław, Majchrzak,  
Feliszkowska, Błotna zorganizowały dla 
dzieci wycieczkę krajoznawczą - „podcho-
dy” wokół wsi Szczytniki. W zabawie brało 
udział 21 dzieci. Podzieliliśmy się na dwie 
grupy i ruszyliśmy w drogę. Pomysłów na 
ciekawą zabawę było dużo, a zadania do 
wykonania często wymyślały same dzieci. 
Najbardziej zafascynowane zabawą były 

najmłodsze dzieci.
Pogoda była słoneczna i sprzyjała 

dobrej zabawie. W trakcie zabawy dzieci 
zebrały liście, z których zrobiły piękne 
jesienne bukiety. Do świetlicy wróciliśmy 
o godzinie 13.00, gdzie na wszystkich 
uczestników  czekały różne słodycze i 
ciasta upieczone przez członkinie KGW.

Imprezę finansowało KGW oraz  sołtys 
wsi p. Łukasz Kwas. Po wspólnym poczę-
stunku, pełni wrażeń z jesiennego dnia 
wróciliśmy do domów.

 Genowefa Błotna

dZień Gier i Zabaw dla dZieci w sZcZytniKach

koNkURS oRlE gNiAZDo
Dzieci i młodzież grająca na forte-

pianie lub keyboardzie, może wziąć 
udział w corocznie organizowanym przez 
poznański Dom Kultury „Orle Gniazdo” 
konkursie dla uczących się w ogniskach 
muzycznych, prywatnie czy w innych pla-
cówkach (wyłączając szkoły muzyczne).

Do zdobycia jest wiele cennych 
nagród w wielu kategoriach: do 10 lat, 
od 11 do 13 lat i od 14 lat. Podział ten 
funkcjonuje zarówno wśród pianistów jak 
i keyboardzistów.

Pisemne zgłoszenia należy wysłać 
na adres: os. Lecha 43, 61-220 Poznań 
lub na e-mail orlegniazdo1@o2.pl . Zgło-
szenie wymaga potwierdzenia poprzez 
kontakt telefoniczny (tel. 618 777 842) 
lub drogą elektroniczną.

Aby się zgłosić należy podać: imię 
i nazwisko, instrument (fortepian lub 
keyboard), adres i telefon, datę uro-
dzenia, nazwisko pedagoga lub nazwę 
placówki oraz tytuły i kompozytorów 
wykonywanych utworów, a także ich czas 
w minutach.

Gotowe formularze do wysłania dro-
gą pisemną są dostępne w Kórnickim 
Ośrodku Kultury.

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 2 
grudnia 2011r.

Uczestnicy winni wykonać z pamięci 
2 utwory - pianiści o zróżnicowanym cha-
rakterze, keyboardziści: jeden klasyczny 
bez podkładu automatycznego, drugi 
rozrywkowy z jego wykorzystaniem.

Z tytułu uczestnictwa jest pobiera-
na opłata wpisowa w wysokości 15 zł. 
Jednakże uczestnikom naszej gminy 
Kórnicki Ośrodek Kultury pokrywa ten 
koszt. Należy jednak wcześniej to w nim 
zgłosić (tel. 618 170 891).

Uczniowie naszej gminy niejednokrot-
nie dominowali na tym konkursie, który 
tak, jak nasz Festiwal Kórnicki (organi-
zowany na przełomie marca i kwietnia) 
ma zasięg województwa wielkopolskiego.

Orle Gniazdo zaprasza – my młodzi 
muzycy, jeśli tylko mamy coś do pokaza-
nia, pokażmy to! Nie chodzi o zdobycze 
materialne. Nawet bez nagrody, będzie 
warto! Dla samego siebie, za zaszczyt 
uczestnictwa, po stokroć warto!!! 

Zygmunt Szram
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ogłasza  nabór na  stanowisko  
gŁówNEgo kSięgowEgo 

– specjalisty ds. kadr i płac/ 1/4 etatu/
 

Niezbędne wymagania
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych 
3. korzystanie w pełni z praw publicznych
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnie-
nie na określonym stanowisku
5. niekaralność za przestępstwa umyślne
6. nieposzlakowana opinia
7. wykształcenie wyższe o specjalności 
umożliwiającej wykonywanie zadań na tym 
stanowisku, preferowane kierunki: admi-
nistracja, ekonomia, lub zarządzanie i co 
najmniej 3 letni staż pracy w księgowości.
8. umiejętność prowadzenia księgowości 
budżetowej /prowadzenie rachunkowości 
jednostki, sporządzanie sprawozdań, 
znajomość kadr, płac, prowadzenie pełnej 
dokumentacji księgowej/

II. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej 
będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria: 
1. predyspozycje i umiejętności kandydata 
gwarantujące prawidłowe wykonywanie 
powierzonych obowiązków, 
2. obowiązki i zakres odpowiedzialności 
na stanowiskach zajmowanych poprzednio 
przez kandydata, 
3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich 
miejscach pracy. 

wymagane dokumenty
1. Życiorys;
2. List motywacyjny; 
3. Dokumenty potwierdzające wykształce-
nie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje; 
4. Kopie świadectw pracy;
5. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru 
Karnego o niekaralności za przestępstwa 
popełnione umyślnie;
6. Oświadczenie zawierające zgodę na 
przetwarzanie  danych osobowych zgodnie 
z ustawą  o ochronie danych osobowych na 
potrzeby związane z ogłoszonym naborem;
7. Referencje uzyskane od poprzednich 
pracodawców, obecnego pracodawcy lub 
z innych instytucji;

Burmistrz gminy kórnik
ogłasza  nabór na  stanowisko  

instruktora Terapii Zajęciowej w wy-
miarze pełnego etatu

Niezbędne wymagania
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych 
3. korzystanie w pełni z praw publicznych
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnie-
nie na określonym stanowisku
5. niekaralność za przestępstwa umyślne
6. nieposzlakowana opinia
7. wykształcenie co najmniej średnie 
8. uprawnienia w zakresie prowadzenia 
terapii zajęciowej
9. co najmniej półroczny staż pracy na 
stanowisku w bezpośrednim kontakcie z 
osobami z zaburzeniami psychicznymi
10. znajomość systemu Windows oraz 
pakietu Office
11. wysoka kultura osobista

 II. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej 
będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria: 
1. predyspozycje i umiejętności kandydata 
gwarantujące prawidłowe wykonywanie 
powierzonych obowiązków, 
2. obowiązki i zakres odpowiedzialności 
na stanowiskach zajmowanych poprzednio 
przez kandydata, 
3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich 
miejscach pracy. 

wymagane dokumenty
 1. Życiorys;
2. List motywacyjny; 
3. Dokumenty potwierdzające wykształce-
nie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje; 
4. Kopie świadectw pracy;
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do 
czynności prawnych, korzystaniu w pełni 
z praw publicznych i o niekaralności za 
przestępstwa popełnione umyślnie;
6. Oświadczenie zawierające zgodę na 
przetwarzanie  danych osobowych zgodnie 
z ustawą  o ochronie danych osobowych na 
potrzeby związane z ogłoszonym naborem;
7. Referencje uzyskane od poprzednich 
pracodawców, obecnego pracodawcy lub 
z innych instytucji;

Burmistrz gminy kórnik
ogłasza  nabór na  dwa stanowiska  

Pedagoga w wymiarze pełnego etatu

Niezbędne wymagania
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych 
3. korzystanie w pełni z praw publicznych
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnie-
nie na określonym stanowisku
5. niekaralność za przestępstwa umyślne
6. nieposzlakowana opinia
7. wykształcenie wyższe magisterskie w 
kierunku pedagogika
8. co najmniej półroczny staż pracy na 
stanowisku w bezpośrednim kontakcie z 
osobami z zaburzeniami psychicznymi
9. znajomość systemu Windows oraz pa-
kietu Office
10. wysoka kultura osobista

II. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej 
będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria: 
1. predyspozycje i umiejętności kandydata 
gwarantujące prawidłowe wykonywanie 
powierzonych obowiązków, 
2. obowiązki i zakres odpowiedzialności 
na stanowiskach zajmowanych poprzednio 
przez kandydata, 
3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich 
miejscach pracy.,
4. umiejętność tworzenia pozytywnych 
relacji z podopiecznymi;

wymagane dokumenty
1. Życiorys;
2. List motywacyjny; 
3. Dokumenty potwierdzające wykształce-
nie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje; 
4. Kopie świadectw pracy;
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do 
czynności prawnych, korzystaniu w pełni 
z praw publicznych i o niekaralności za 
przestępstwa popełnione umyślnie;
6. Oświadczenie zawierające zgodę na 
przetwarzanie  danych osobowych zgodnie 
z ustawą  o ochronie danych osobowych na 
potrzeby związane z ogłoszonym naborem;
7. Referencje uzyskane od poprzednich 
pracodawców, obecnego pracodawcy lub 
z innych instytucji;

oGłosZenie o naborZe PracowniKów do środowisKoweGo domu samoPomocy

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 2 grudnia 2011 r. 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – główny księgowy, Środowiskowy Dom Samopomocy” 

w Urzędzie Miejskim w Kórniku, Pl. Niepodległości 1 – sekretariat burmistrza (I piętro), 
lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem. 

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualnej rozmowy z kandydatami. 
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 16 grudnia 2011 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) 

oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

W dniu 25 października br. Rada Miej-
ska w Kórniku powołała Środowiskowy Dom 
Samopomocy, którego działalność rozpocz-
nie się z dniem 1 stycznia 2012 roku. Utwo-
rzenie Domu jest naturalną odpowiedzią 
samorządu na obecne w środowisku osób 
niepełnosprawnych problemy. Placówka 
jest przeznaczona dla 15 osób dorosłych z 
niepełnosprawnością intelektualną lub prze-
wlekle chorych psychicznie zamieszkałych 
na terenie naszej Gminy. 

Dzieci i młodzież z różnymi niepełno-
sprawnościami mają zapewnioną możli-
wość wykonywania obowiązku szkolnego. 
Niestety na tym oferta skierowana do 
osób niepełnosprawnych się kończy. Po 
ukończeniu „szkoły życia” lub „klas życia” 
pozostają przysłowiowe „cztery ściany” w 
domach rodzinnych oraz spędzanie czasu 
w sposób bierny, w izolacji od społeczeń-
stwa. Placówki skierowane dla osób niepeł-
nosprawnych na terenie ościennych gmin 
często są przepełnione i nie chcą przyjmo-
wać nowych uczestników. Na terenie naszej 
Gminy nie istnieje do tej pory żadna placów-
ka wspierająca osoby niepełnosprawne. 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest 
zatem pierwszym krokiem dla wielu tych 
osób do wyjścia „z ukrycia” i nawiązania 
czasem pierwszych relacji społecznych. 
Jest to szansa na poznanie zupełnie innego 
życia, od tego w którym cały czas tkwią. 
Udział w zajęciach umożliwi przebywanie 
w grupie rówieśniczej oraz integrację z 
najbliższym środowiskiem, a dla wielu osób 
będzie to jedyna możliwość na wyjście z 
domu, a w przyszłości na rozpoczęcie pro-
cesu aktywizacji zawodowej. Pobyt w Domu 
wpłynie korzystnie na funkcjonowanie nie 
tylko samych uczestników, ale także całych 
ich rodzin. Opiekunowie dorosłych osób 
niepełnosprawnych często wspominają i 
uskarżają się na własne położenie. Szukają 
pomocy w różnych instytucjach i organiza-
cjach, lecz nie są w stanie jej pozyskać. 
„Zostają skazani” na dwudziestocztero-
godzinną opiekę. Mimo tego, że czasem 
sił im brak i czują się wyczerpani nie chcą 
oddać swoich niepełnosprawnych członków 
rodzin do Domów Pomocy Społecznej. 
Zajęcia w Środowiskowym Domu będą dla 
takich rodzin doskonałym rozwiązaniem ich 

obecnych problemów.
Głównym celem Środowiskowego 

Domu Samopomocy jest zwiększenie za-
radności i samodzielności życiowej oraz 
integracja uczestników. Cel ten realizowany 
jest poprzez: integrację społeczną, trening 
funkcjonowania w codziennym życiu, 
trening umiejętności interpersonalnych i 
rozwiązywania problemów. 

Dom po rozpoczęciu swojej działalności 
będzie czynny od poniedziałku do piątku z 
wyjątkiem świąt, przez osiem godzin dzien-
nie. Zajęcia dla uczestników organizowane 
są przez 6 godzin, a pozostały czas pracy 
przeznaczony jest na czynności porząd-
kowe i organizację dowozu uczestników.

Wszelkie informacje o możliwości 
uczestnictwa w zajęciach Środowiskowego 
Domu Samopomocy oraz konieczne do 
złożenia wnioski można uzyskać w biurze 
Gminnego Rzecznika Osób Niepełnospraw-
nych w Kórniku przy ul. Poznańskiej 34 
(budynek Ośrodka Zdrowia). Wnioski będą 
wydawane do dnia 2 grudnia br.

Anita Wachowiak
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

środowisKowy dom samoPomocy w KórniKu

kórnickie Stowarzyszenie 
Pomocy osobomz Niepełnosprawnością 

intelektualną i Ruchową 
„klaudynka” 

serdecznie zaprasza 
do udziału w ii Edycji konkursu

„kórnicki wolontariusz Roku”, 
który został objęty Honorowym Patronatem 

Burmistrza miasta i gminy kórnik.

wolontariat to świadoma i dobrowolna działalność na rzecz 
innych, która wykracza poza więzy rodzinno – przyjacielsko – 
koleżeńskie.

Wiele osób z naszej gminy już od wielu lat aktywnie włącza się 
w bezinteresowną pomoc wolonarystyczną. Chcemy uznać ich 
pracę oraz poświęcenie i dlatego zapraszamy do zgłaszania 
kandydatur w kolejnej edycji Konkursu „Kórnicki Wolontariusz 
Roku”.Kapituła Konkursu będzie zbierać zgłoszenia Kandydatów 
na Laureatów II edycji Konkursu „Kórnicki Wolontariusz Roku” 
w dwóch kategoriach wiekowych:
- do 18 roku życia
- powyżej 18 roku życia.          

Zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Obsługi Mieszkańca 
w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik przy pl. Niepodległości 1 w 
Kórniku w dniach od 7 do 16 listopada br. Nadanie tytułu Kórnic-
kiego Wolontariusza Roku wraz z wręczeniem cennych nagród 
(na Laureatów w dwóch kategoriach wiekowych czekają cyfrowe 
aparaty fotograficzne) odbędzie się podczas uroczystej Gali w 
Międzynarodowym Dniu Wolontariusza – 4 grudnia br.
Formularze zgłoszeniowe wraz ze szczegółowym  regulaminem 
dostępne są na stronie internetowej www.klaudynka.org.pl w 
zakładce Kórnicki Wolontariusz Roku oraz w Biurze Obsługi 
Mieszkańca w Urzędzie Miasta i Gminy
Kórnik od dnia 15 października br., a także w załącznikach do 
niniejszego maila. Konkurs Kórnicki Wolontariusz Roku jest 
współf nansowany ze  środków Gminy Kórnik oraz Powiatu 
Poznańskiego. 

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Anetta Szarzyńska

BURmiSTRZ gmiNY kóRNik iNFoRmUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 18 listopada 2011 
r. do 12 grudnia 2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący 
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy będącej własnością Gminy Kórnik:

- część nr 2 działki nr 131/1 o powierzchni 0,0300 ha położona w obrębie 
Szczytniki.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (0-61) 
8170-411 wew. 673.

COŚ DLA MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK 

I WIECZORNYCH POGAWĘDEK

Nie wszyscy lubimy słuchać.
Każdy za to ma coś do powiedzenia.

Jak to jest, gdy mówi się jak do ściany? 
No właśnie...

Mam zatem dla Ciebie co najmniej kilka par uszu. 
Wysłuchają wszystkiego: 

Twoich refleksji, poglądów, pomysłów. 
Posłuchają o marzeniach, planach, wspomnieniach. 

O wszystkim, co zrodzić może ludzki umysł, 
podsunąć intuicja, sprowokować emocje. 
Nagle okaże się, że to, o czym mówisz, 

było już gdzieś kiedyś przez kogoś spisane. 
Albo odwrotnie – że to, co napisane, 

jest i Tobie dziwnie bliskie.
Myślami należy się dzielić. 
Dzięki temu się pomnożą ;)

Otwórzmy się. Poszerzmy horyzonty. 
Porozmawiajmy o książkach.

W Kórnickim Ośrodku Kultury 
przy drewnianym stole 

z parującym kubkiem kawy w rękach. 
W piątki o 19:00 mniej więcej co 3 tygodnie.
Dokładną datę zawsze znajdziesz na stronie 

www.kornickiosrodekkultury.pl . 
O wszystkie zastanawiające Cię sprawy 

możesz zapytać mnie mailowo:                
celinska.b@gmail.com

Przyjdź – zapraszam!

Basia Celińska 
– Dyskusyjny Klub Książki

Radosław Kopydłowski 
przeprasza funkcjonariuszy: 

Pawła Michalskiego, 
Roberta Karciucha, 

Tomasza Szydłowskiego 
za krzywdy, których doznali 

od niego 
30 kwietnia 2011r. w Robakowie.
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cZYli DlAcZEgo 
wcZESNA STYmUlAcJA 

RoZwoJU DZiEckA  
JEST TAk wAżNA!

Narodziny dziecka są ogromnym wyda-
rzeniem dla każdego rodzica. Kiedy na świat 
przychodzi mała istotka ludzka, skupia ona na 
sobie całą uwagę dorosłych. Fascynującym 
przeżyciem dla członków najbliższej rodziny jest 
obserwacja zmian, jakie zachodzą w rozwoju 
małego człowieka. Cieszymy się widząc, jak 
nasza pociecha zdobywa nowe umiejętności, 
jak odkrywa tajniki otaczającego go świata i 
własne możliwości. Budzi to w nas podziw dla 
potencjału rozwojowego dziecka. 

Naturalnym jest fakt, iż obserwujemy nie 
tylko swoje dziecko, porównując jego rozwój 
do rozwoju rówieśników. Czasami coś w za-
chowaniu dziecka zwraca naszą uwagę. Mogą 
to być różne sytuacje: trudności z zasypianiem, 
niespokojny sen, trudności z wyciszeniem 
się, przyjmowaniem stałych pokarmów, słaby 
kontakt wzrokowy, słabsze zainteresowanie 
zabawkami i otoczeniem, płacz jako reakcja na 
kontakt dotykowy, opóźnienia w osiąganiu tzw. 
kamieni milowych w rozwoju – siadanie, pełza-
nie, czworakowanie, chodzenie, lub ominięcie 
etapu pełzania i raczkowania w rozwoju loko-
mocji dziecka, nieporadność ruchowa. Wiele z 
tych niepokojących sygnałów przemija i dziecko 
wchodzi w kolejne fazy rozwojowe pokonując 
te trudności. Jest to efektem wspaniałej zdol-
ności małego dziecka jaką jest plastyczność 
neuronalna mózgu, czyli zdolność mózgu do 
zmian i modyfikacji wewnątrz jego struktury. 
Dostarczając właściwych bodźców można sty-
mulować rozwój mózgu. Plastyczność neuro-
nalna jest właściwością występującą przez całe 
życie człowieka, jednak największe możliwości 
wpływania na rozwój O.U.N. (ośrodkowy układ 
nerwowy) są u małych dzieci. 

Literatura podaje, iż w ciągu pierwszych 
pięciu lat życia rozwija się ok. 50 % zdolności 
do uczenia się. Następne 30 % rozwija się do 
8 roku życia. Dziecko rodzi się z liczbą komó-
rek mózgowych, która jest wystarczająca do 

osiągania sukcesów. Ale nie liczba komórek 
decyduje o inteligencji, a liczba połączeń stwo-
rzonych pomiędzy tymi komórkami. Połączenia 
te tworzą się w wyniku doświadczeń zdobywa-
nych we wczesnym dzieciństwie. Im bogatsze i 
bardziej stymulujące środowisko, tym pełniejszy 
rozwój dziecka.

Jednak nie wszystkie dzieci są w stanie 
poradzić sobie z trudnościami. Tu może im 
pomóc wczesna interwencja w ich rozwój. Za-
daniem specjalisty jest pomóc rodzicom określić 
na ile dziecko samo da radę osiągnąć dane 
umiejętności, a na ile wymaga ono interwencji 
specjalistycznej. 

Należy podkreślić, że warunkiem skutecz-
ności oddziaływań korekcyjno-kompensa-
cyjnych jest możliwie wczesne rozpoczęcie 
terapii. Jej istotą jest dostarczanie fachowej, 
wszechstronnej i systematycznej pomocy 
medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. 
Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie 
pozwala nie tylko skutecznie kompensować 
występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, 
ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń 
rozwoju o charakterze wtórnym.

Przesłanki wczesnej interwencji, czyli co 
przemawia za jak najwcześniejszym zdiagno-
zowaniem zagrożeń i zaburzeń oraz podjęciem 
rehabilitacji, terapii i wspomagania rozwoju 
dzieci:
• wyjątkowo duża plastyczność centralnego 
układu nerwowego we wczesnym okresie roz-
woju oraz związana z tym możliwość korekcji 
zaburzonych funkcji i kompensacji deficytów, 
• możliwość zahamowania rozwoju wielu za-
burzeń o postępującym przebiegu, a czasami 
nawet całkowitego zatrzymania niekorzystnych 
zmian, 
• większa podatność małych dzieci na postę-
powanie rewalidacyjne i w efekcie szybsze 
postępy usprawniania, 
• łatwiejsze generalizowanie przez dzieci wypra-
cowanych umiejętności i nawyków, 
• narastanie wielu zaburzeń wraz z wiekiem 
i utrudnienie terapii oraz edukacji dzieci star-
szych. 

Obecnie na rynku istnieje wiele różnorod-
nych metod wspomagających rozwój dzieci. 

Są one wspaniałą alternatywą dla rodziców 
chcących dostarczyć swoim dzieciom optymal-
nych warunków do wzrostu i rozwoju. Zwykle 
przybierają one postać terapii grupowej o 
określonym czasie trwania. Ich celem jest sty-
mulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka, 
czyli dążenie do ujawniania jego zdolności w 
specjalnie ku temu stworzonych warunkach. 
Kierunek podejmowanych oddziaływań oraz ich 
zakres powinna zawsze wskazywać diagnoza. 
Jeżeli nadrzędnym zadaniem ma być wspoma-
ganie rozwoju małego dziecka nie należy jego 
realizacji opierać na diagnozie umiejętności 
funkcjonalnych. W takim przypadku konieczne 
jest przeprowadzenie tzw. diagnozy dla rozwo-
ju, która zakłada, iż ważniejsze niż określenie 
dysfunkcji, ograniczeń i trudności jest określenie 
zasobów tkwiących zarówno w dziecku jak i 
jego otoczeniu. 

Jednakże taka forma zajęć grupowych 
nie dla wszystkich dzieci jest korzystnym 
rozwiązaniem. Jako pedagog specjalizujący 
się w terapii indywidualnej małego dziecka o 
zaburzonym rozwoju muszę zwrócić uwagę 
na to, iż najkorzystniejszą formą terapii dziecka 
o nieharmonijnym rozwoju lub zagrożonego 
niepełnosprawnością jest indywidualizacja 
oddziaływań terapeutycznych. Taka forma 
zajęć pozwala na dokładne poznanie dziecka, 
jego rodziny i środowiska, w którym wzrasta. 
Rzetelnie prowadzona terapia musi opierać się 
na wszechstronnej diagnozie dziecka, która po-
zwala określić jego mocne i słabe strony. Na tej 
podstawie specjaliści opracowują indywidualny 
program terapii dostosowany do potrzeb i moż-
liwości dziecka. Jest on realizowany zarówno 
podczas zajęć ze specjalistą jak również przez 
rodziców w domu dziecka. Tylko systematyczna 
terapia, prowadzona we współpracy rodziców 
z terapeutami i uwzględniająca indywidualne 
potrzeby psychofizyczne dziecka, zapewni mu 
optymalne warunki korygowania zaburzonych 
funkcji rozwojowych. 

„Najważniejszy 
w każdym działaniu 

jest początek”
Platon

Iwona Pewińska

Zostań Darczyńcą 
w Szlachetnej Paczce !!! 

SZLACHETNA PACZKA to 
ogólnopolska akcja świątecznej 
pomocy – realizowana od 2001 
roku przez Stowarzyszenie 
WIOSNA. Jej głównym założe-

niem jest idea przekazywania bezpośredniej 
pomocy – by była ona skuteczna, konkretna 
i sensowna. W tym roku po raz pierwszy od-
będzie się również w Kórniku.

Szlachetna Paczka polega na pomocy 
rodziną najbardziej potrzebującym, które 
niejednokrotnie traciły wiarę w polepszenie 
swojej sytuacji życiowej. Potrzeby tych rodzin 
sprawdza przeszkolona drużyna wolontariu-
szy, którzy poszukują rodzin potrzebujących 
w naszej okolicy, odwiedzają je i pytają o bra-
kujące najważniejsze potrzeby. Wolontariusze 
docierają do ludzi najbardziej pokrzywdzonych 
przez los, ale takich, którzy nie mają postawy 
roszczeniowej, których bieda jest ukryta.

Darczyńcą może być każdy! Wystarczy 
tylko wejść na www.szlachetnapaczka.pl  na-
stępnie z listy rodzin w danym rejonie wybrać 
jedną i na podstawie informacji zawartych 
w opisie konkretnej rodziny szykuje dla niej 
paczkę bożonarodzeniową. Z opisu darczyń-
ca może dowiedzieć się o aktualnej sytuacji 
rodziny oraz jej najważniejszych brakujących 
potrzebach.

19 listopada informacje te zostaną 
umieszczane w anonimowej bazie in-
ternetowej, aby darczyńcy mogli wybrać 
konkretną rodzinę i przygotować dla niej 
paczkę na święta.

Po wybraniu rodziny darczyńca kontak-
tuje się z wolontariuszem, który bardziej 
szczegółowo wyjaśnia mu sytuację rodziny 
i jej najważniejsze potrzeby. Następnie 
szykuje paczkę, dostarcza ją do maga-
zynu, którego adres będzie podany na 
stronie rejonu w systemie 

www.szlachetnapaczka.pl . 

Wierzę, że w naszej okolicy znajdą 
się bohaterzy, którzy będą chcieli pomóc 
rodzinom w trudnej sytuacji. Dla tych rodzin 
taka paczka może być początkiem wiary w 
poprawienie swojego życia.

Serdecznie chciałabym podziękować 
Pani Anicie Wachowiak Rzecznikowi Osób 
Niepełnosprawnych w Kórniku za współpra-
cę oraz wszystkim Wolontariuszom, którzy 
podjęli wszelkie starania, aby dotrzeć do 
rodzin najbardziej potrzebujących w naszym 
rejonie i zbadać ich sytuację życiową. Mam 
nadzieję, że akcja Szlachetnej Paczki w 
Kórniku będzie powtarzana co roku i tym 
samym da to możliwość na dotarcie do 
jeszcze większej ilości rodzin w potrzebie w 
naszej gminie.

Lider Rejonu Kórnik
Szlachetnej Paczki - 

Małgorzata Szczepaniak

na nauKę niGdy nie jest Za wcZeśnie…
Aula Uniwersytecka, późny wieczór w 

piątek, 21 października 2011 r. – oczeki-
wanie na ostateczny werdykt jury XIV Mię-
dzynarodowego Konkursu Skrzypcowego 
im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. 
Pod estradą, przy podium dla dyrygenta 
trwa liczenie głosów plebiscytu Pro Sin-
foniki na Ulubieńca Młodych Melomanów. 
Pracują członkowie Koła MM „Amadeusz” 
w poznańskiej „Dziewięćdziesiątki” pod 
kierunkiem prof. Danuty Paplaczyk, a przy 
nich – opiekunka kórnickiego „Karłowicza”, 
czyli Klubu Pro Sinfonika im. Mieczysława 
Karłowicza przy Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej 
w Kórniku Teresa Rogozia-Olejnik. Jest   z 
małżonkiem Markiem i córką Joanną.

Myśl ulatuje wstecz – który to już raz ra-
zem na „Wieniawskim”? Gdzieś w pamięci 
majaczą sylwetki i nazwiska skrzypków, 
uczestników Konkursu sprzed lat: Yamir 
Garzon, Hubert Pralicz… Grają w pięknych 
salach kórnickiego Zamku. Pani Profesor, 
Jej mąż z kamerą i… mała Joasia. Historia 
– historia rodziny Olejników i kórnickiego 
Klubu.

- Zaczynacie już 37. sezon – powie na 
uroczystym spotkaniu klubowym, 29 wrze-
śnia w motelu „Nestor”, Antoni Hoffmann 
z Biura Pro Sinfoniki. Jesteście wierni 
niezwykłej tradycji, którą sami powołali-
ście – pasowania nowych kandydatów na 
członków Pro Sinfoniki. 

Mijają lata, odchodzą ludzie… W mi-
nionym roku pustka i „Cisza” po śp. Marku 
Serwatkiewiczu, w tym roku Mieczysław 
Leśniczak – szef Cappelli Zamku Rydzyń-
skiego, znów bierze złotą trąbkę…. „Cisza”  
- aż wierzyć się nie chce, choć minęło już 
kilka miesięcy – nie ma z nami i wśród nas 
naszego Prezesa, śp. Alojzego Andrzeja 
Łuczaka, nie ma śp. Ks. Kanonika Jerze-
go Kędzierskiego, dawnego proboszcza 
kórnickiej Kolegiaty… Człowiek żyje tak 
długo, jak żyje pamięć po nim w naszych 

sercach… i właśnie w ten wrześniowy wie-
czór tę pamięć pielęgnujemy. Czas leczy 
rany, musi leczyć… i dlatego Pan Antoni z 
radością przedstawia gości z Poznania: dr 
Marlenę Gnatowicz-Drobnik – kierownika 
artystyczno-programowego Pro Sinfoniki i 
Wojciecha Nentwiga – dyrektora Filharmo-
nii Poznańskiej. – Byłem w Kórniku setki 
razy – tak, ale w kórnickiej Pro Sinfonice jest 
Pan po raz pierwszy! Tak to, co dawne łączy 
się z tym, co nowe. – Mianuję cię członkiem 
Pro Sinfoniki – działaj na chwałę muzyki – 
stanowczy głos Pani Profesor, smyczek, 
światło, przejęte miny kandydatów, błysk 
flesza… Tak jest od lat, lat znaczonych 
sukcesami Klubu im. Mieczysława Karło-
wicza pod opiekuńczymi skrzydłami Teresy 
Rogozi-Olejnik. Zakładała ten klub sama, 
namówiona przez Prezesa Alojzego Łu-
czaka, potem dołączył mąż, potem córka… 

Dziś Joanna Olejnik i Łukasz Błaszyk 
witają przybyłych gości: Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik – Jerzego Lechnerow-
skiego, dyrektorkę kórnickiego liceum 
– Emilię Stanny, byłych dyrektorów Marię 
Weychan-Nowak, Kazimierza Zimniaka, 
przedstawicieli grona pedagogicznego, 
m.in. dr Katarzynę Czachowską i Ewę 
Zwierzyńską, prezesa sołtysów Gminy 
Kórnik – Zbigniewa Tomaszewskiego, Ire-
nę Kaczmarek – przewodniczącą Komisji 
Kultury i Oświaty. Są dobrodzieje klubu: 
Barbara Miara, Maciej Małecki, Stanisław 
Gorzałczany, ksiądz katecheta Zbigniew 
Dobroń. Przybyli rodzice, młodzież, absol-
wenci. – Jest ponad setka gości – cieszy 
się nasza Opiekunka – to rekord! 

Muzyka – dworska, myśliwska, rozryw-
kowa i na specjalne życzenie gospodarzy 
– Marsz triumfalny z opery „Aida” Verdiego  
w wirtuozowskim wykonaniu Mieczysława 
Leśniczaka z towarzyszeniem Cappelli i 
słowo o pracy prosinfonikowców z Kórnika, 
spotkaniach, turniejach, nagrodach, dwóch 
Pucharach Prezydenta RP. – Jeden z nich 

odbierał wielki przyjaciel kórnickiego Klubu, 
ks. Prałat dr Tadeusz Jabłoński - wspomina 
Pani Profesor. Ktoś przypomina medal 
„Gloria Artis” dla opiekunki kórnickich me-
lomanów… Trzeba o tym mówić, zwłaszcza 
tym najmłodszym, nowo powoływanym 
do Pro Sinfoniki. Trzeba też mówić o tym, 
co będzie, co nowe. Dyrektor Wojciech 
Nentwig mówi ze swadą i entuzjazmem o 
koncertach dla Pro Sinfoniki, koncertach 
piątkowych, o zbliżającym się Konkursie 
Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskie-
go. – Pielęgnujcie, co wypracowaliście, ale 
bądźcie też obecni na koncertach  w Auli 
Uniwersyteckiej – zachęca.

- Wykupiliśmy ponad 100 karnetów – 
cieszy się prof. Teresa Rogozia-Olejnik, a 
dzięki kierownictwu Pro Sinfoniki otrzyma-
liśmy największą pulę wejściówek na prze-
słuchania Konkursu im. Wieniawskiego. 
Będzie nas widać.

Aula Uniwersytecka, oczekiwanie, na-
pięcie rośnie. Są już finaliści. Jest nas wielu 
na Konkursie, nie dla wszystkich starczyło 
wejściówek. Wymienialiśmy się nimi, żeby 
każdy choć raz mógł poznać atmosferę 
tego muzycznego święta. – Szkoda, że 
nie mogliśmy zaprosić do nas, do Kórnika, 
żadnego z uczestników – żałuje Pani Pro-
fesor. Inne czasy… ale Konkurs był świetny. 
Szkoda, że kolejny jest dopiero za pięć lat.

Wyniki XIV Konkursu już znane, nagro-
dy – także ta od Pro Sinfoniki – wręczone. 
Czas biegnie, piszemy w kórnickim klubie 
dalszą historię – tę naszą, małą i tę, o któ-
rych nasi następcy przeczytają w kronikach, 
także tych kórnickich, z których jesteśmy 
tacy dumni. Przed nami kolejne koncerty, 
spotkanie przed Bożym Narodzeniem, 44. 
Turniej Muzyczny, na których spotkamy się 
dzięki nieustannej życzliwości gospodarzy 
Willi Nestor - Barbary i Aidy Bejma.

Kronikarz
Foto: Antoni Hoffmann

sKrZyPcowy maraton KonKursu wieniawsKieGo 
ZainauGurował 37 seZon KórnicKiej Pro sinfoniKi
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w dniach 11-13 listopada kór-
nickie centrum Rekreacji i Sportu 
„oaza” obchodziło swoje pierwsze 
urodziny. Przygotowany ze szcze-
gólną starannością program imprez 
został zrealizowany z sukcesem! 

W piątkowy wieczór na Balu Nie-
podległościowym harcerze przy blasku 
światła z pochodni powitali 240 gości. 
Panie ubrane w przepiękne stro je 
balowe, a Panowie w szykowne garni-
tury pląsali na parkiecie przy muzyce 
Górny Orchestra. Na kilka godzin hala 
sportowa zamieniła się w salę balową 
przepełnioną blaskiem świec, świeżych 
kwiatów, kolorowych świateł otacza-
jących znaną solistkę Olgę Bończyk. 
Co tu dłużej pisać – goście bawili się 
znakomicie! 

Sobotnie popołudnie przywitaliśmy 
uroczyście z Burmistrzem Jerzym Lech-
nerowskim wielkim urodzinowym tortem. 
Pracownicy kórnickiej Oazy częstowali 
wszystkich przybyłych gości. Po roz-
danych słodkościach zaprosiliśmy na-
szych klientów na halę sportową, która 
tym razem stała się areną  gali boksu. 
Widzowie z trybun mogli przyglądać się 
10 walkom. Duże wrażenie zrobiła poka-
zowa walka zawodowa z udziałem Da-
miana Ławniczaka i Krzysztofa Rogow-
skiego. Po kolejnych emocjach czekała 
jeszcze jedna hawajska niespodzianka 
– OAZA NIGHT. I tym razem atrakcji 
nie brakowało. Prowadzący zachęcał 
do udziału w konkursach atrakcyjnymi 
nagrodami! Przegryzając tropikalne 
owoce i popijając Mochito (oczywiście 
bezalkoholowe) klienci relaksowali się 
na leżakach pod palmami niczym na 
hawajskiej plaży…

W niedzielę Oaza wypełni ła się 
dziećmi i  młodzieżą, przygotowując 
dla nich zabawy w Klubie Malucha, sza-
leństwo w bajecznych kulach wodnych 
Waterball i tor przeszkód Wibit do poko-
nania na czas! Chętnych nie brakowało, 
na basenie aż roiło się od dzieci! I tym 
razem widownia na hali sportowej zapeł-
niła się od naszych gości. Na parkiecie 
odbywały się pokazy klubów sportowych 
m in. Akademia Reissa, Uczniowski Klub 
Sportowy TKD-Kórnik, Klub Taekwondo 
– Zamek Kórnik, piłki nożnej kobiet. Nie-
dzielny dzień na hali sportowej zakoń-
czył emocjonujacy mecz PBG BASKET 
JUNIOR vs PIŁA, w którym gospodarze 
po ekscytującej pogoni zniwelowali 
20-punktowy deficyt i wygrali 2 punktami 
z liderem tabeli III ligi.

Dziękujemy wszystkim gościom za 
przybycie i wspólną zabawę, a wszyst-
kim sponsorom składamy serdeczne 
podziękowania za wkład w organizację 
pierwszej rocznicy KCRiS „OAZA”. 
Wszyscy przyczynili się do sukcesu 
przedsięwzięcia,  a tym samym do 
zadowolenia naszych gości i klientów 
podczas organizowanych imprez.

Anna Łuczak  

Sponsorzy 
w kolejności alfabetycznej:

• 3F Zdrowie i uroda 
– gabinet kosmetyczny 

– Bnin, Rynek 2
• AkTYw 

- Hurtownia części samochodowych 
– kórnik, ul. Średzka 17

• APTEkA ZAmkowA Barbara miara 
– kórnik, ul. Poznańska 16

•Buszkiewicz krzysztof 
- Pracownia złotnicza 

– kórnik, ul. Dworcowa 9a
• credo Bar & Restaurant 

– Poznań, ul. wrocławska 10
• iNTERmARcHE 

– kórnik, ul. krasickiego 1
• km PARTNER 

– kórnik, ul. kuśnierska 2
• kUEHNE & NAgEl Sp. z o.o. 

– gądki, ul. Spedycyjna 1
• lUNA drogeria 

– Zaniemyśl, ul. Poznańska 16
• moTo-gUm Sp. z o.o. 

– Łękno, ul. Rolna 4
• moTomAX 

– kórnik, ul. Średzka 17A
• mZ Trade michał kuliński 

Stacja lotos
mYJNiA SAmocHoDowA 
– Bnin, ul. Śremska 22A

• Płomyk PHTU kwiaciarnia walerczyk 
– kórnik, ul Średzka 7

• Restauracja BiAŁA DAmA 
– kórnik, Plac Niepodległości 20

• S&l Development Sp. z o.o. 
– kórnik, ul. Poznańska 10A
• SimAX Hurtownia Tkanin 

– kórnik, ul. Średzka 17
• STimi michał Łuczak 

– autoryzowany dealer STiHl 
- Bnin, ul. lipowa 27

• Transport krajowy i międzynarodowy 
maciej matysiak

 – kórnik ul. Patriotów 5
• wypożyczalnia qUADów 

Radosław Duda 
– Błażejewko 1

Dodatkowe podziękowania dla 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w kórniku za pomoc w przygotowaniu 
kotylionów dla gości Balu Niepodle-
głościowego oraz dla hotelu Rodan 
w kórniku za wypożyczenie stołów 
oraz krzeseł, a także szkółki drzew i 
krzewów kulas przy Poznańskiej 6 za 
wypożyczenie roślin do dekoracji hali 
sportowej. 

wszystkim serdecznie dziękujemy.

Rozmowa z wojciechem kiełbasiewiczem 
dyrektorem kcRiS oaza

Jak minął pierwszy rok kcRiS oaza?
Dużo pracy. Nie było łatwo. Nie uniknę-

liśmy wielu błędów, ale na nich się uczy-
my. Jestem zadowolony z pracowników. 
Pracują solidnie, a gdy trzeba potrafią się 
sprężyć. Świadczy o tym organizacja kilku-
nastu dużych imprez, w tym kilku o zasięgu 
ogólnopolskim.

Obliczyliśmy, że Oazę klienci odwiedzali 
około 370 tys. razy. To wychodzi średnio 
ponad tysiąc wejść dziennie. 

A zainteresowanie naszymi usługa-
mi ciągle rośnie. Na początku mieliśmy 
dwóch instruktorów pływania. Teraz jest 
ich czterech, a momentami pięciu, plus trzy 
instruktorki aqua-aerobiku. Zaczynaliśmy z 
jednym instruktorem fitnessu, teraz mamy 
ich dwunastu.

Klienci proponują  nawet utworzenie 
grup z zajęciami w niedzielę. Grafik na bie-
żąco dostosowujemy do potrzeb, sugestii i 
możliwości. Mamy jeszcze trochę rezerwy 
„lokalowej”, ale powoli zapełniają się także 
te mniej atrakcyjne godziny. 

Znaleźliśmy także sposób na zapełnie-
nie basenu przed południami. Liczymy na 
spory dochód z tego tytułu. 

Jakie plany na kolejny rok?
Staramy się o organizację wielu im-

prez. Chcemy, by niektóre z nich stały się 
wydarzeniami cyklicznymi. Na pewno w 
dniach14-15 kwietnia  2012 odbędzie się 
Turniej Tańca Towarzyskiego, liczymy na 
organizację Mistrzostw Polski w koszyków-
ce młodszych roczników. Udały się imprezy, 
które związane były z naszą rocznicą, więc 
i je planujemy kontynuować. Tak więc za 
rok będzie kolejny Bal Niepodległościowy, 
a Oaza Night zmieni termin, by te dwa 
wydarzenia nie zbiegały się w czasie. 
Oczywiście planujemy kolejne imprezy dla 
dzieci: „Powitanie Lata”, atrakcje w „Klubie 
Malucha”.

Skalę i szczegóły tych wydarzeń będzie 
można jednak dopiero planować po zatwier-
dzeniu budżetu Oazy na przyszły rok.

Rozmawiał ŁG

PierwsZy roK oaZy

jaKi to był roK?
Fot. Hubert Marciniak

Fot. Hubert Marciniak

Fot. Hubert Marciniak

Fot. Hubert Marciniak

Fot. Hubert Marciniak

Fot. Hubert Marciniak



14 nr 20/2011 18 listopada  2011r. 15

w
Yw

iA
D

w
Yw

iA
D Tradycją się już stało, że działacze 

Uczniowskiego Klubu Sportowego je-
dynka Limaro Kórnik zapraszają swoich 
dobroczyńców, współpracowników oraz  
sympatyków kolarstwa na podsumowanie 
sezonu. W dniu 10 listopada do Strażnicy 
OSP przybyli więc przedstawiciele władz 
samorządowych, działacze sportowi, 
sponsorzy, rodzice kolarzy i sami zawod-
nicy. Przywitał ich prezes UKSu Serweryn 
Waligóra. Tym razem nie starczyło nawet 
czasu, by szczegółowo omówić sukcesy 
każdego z zawodników. Nie dlatego, że 
czasu było mało, lecz po prostu sukcesów 
tych było wyjątkowo dużo. 

Trener Robert Taciak streścił więc 
najważniejsze osiągnięcia zawodników i 
wręczył im upominki. Podziękował także 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do tak 
wspaniałych osiągnięć.

Poniżej przedstawiamy rozmowę z 
Robertem Taciakiem, głównym animatorem 
kolarstwa w Kórniku.

Jaki to był rok dla UkS Jedynka limaro 
kórnik?

Zawodnicy UKS Jedynka Limaro Kórnik 
zdobyli m.in. 4 medale Mistrzostw Europy (3 
srebrne i 1 brązowy), 31 medali Mistrzostw 
Polski (11 złotych, 17 srebrnych i  3 brązo-
wych), oraz 30 medali Mistrzostw Polski LZS (7 
złotych, 12srebrnych i 11 brązowych). Nasze 
dziewczęta Zostały drużynowym Mistrzem 
Polski w kolarstwie przełajowym, oraz druży-
nowym Mistrzem Polski LZS kobiet w kolar-
stwie szosowym. Nasza młodzież zwyciężyła 
zdecydowanie w klasyfikacji klubów podczas 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zarówno 
w konkurencjach torowych jak i szosowych. 
W klasyfikacji generalnej w całym kolarstwie 
zawodnicy i zawodniczki UKS Jedynka Li-
maro zajęli zdecydowanie pierwsze miejsce 
w Polsce z dorobkiem 127 pkt przed KTK 
Kalisz 76 pkt. W Klasyfikacji OOM w całym 
Polskim sporcie, młodzież UKS Jedynka 
uplasowała się na siódmym miejscu. Nasza 
zawodniczka Katarzyna Pawłowska w br.  
podczas Mistrzostw Europy w Portugalskiej 
Anadii zdobyła 3 medale (2 sr. i 1 br.), bijąc 
jednocześnie Rekord Polski kobiet w wyścigu 
na 3 km na dochodzenie. Największy sukces 
dla Polskiego kobiecego kolarstwa torowego, 
osiągnęła jednak w Holenderskim Apeldo-
orn, na Mistrzostwach Europy Elity, gdzie w 
wyścigu punktowym zdobyła srebrny medal. 
Karolina Jurczak zakwalifikowała się na szo-
sowe Mistrzostwa Europy juniorek zajmując na 
nich 19 miejsce. Zawodniczki Limaro zostały 
Mistrzem Polski w wyścigu dwójkami i druży-
nowym na czas. Wychowanek naszego klubu 
Mateusz Taciak po raz kolejny startował w Tour 
de Pologne. Zawodnicy UKS Jedynka zdobyli 
w tym sezonie 274 pkt w rywalizacji dzieci i 
młodzieży, co daje 3 miejsce w kraju w całym 
kolarstwie, a od kilku kat jesteśmy najlepszym 
Uczniowskim klubem kolarskim w Polsce.  

      Sekcja kolarska UKS Jedynka zorgani-
zowała na terenie Kórnika dwie imprezy rangi 
ogólnopolskiej. W maju zorganizowaliśmy XIV 
Ogólnopolski Wyścig na Rowerach Górskich, 

natomiast we wrześniu XIV Ogólnopolskie 
Kryterium o Puchar Burmistrza Kórnika. W 
bieżącym roku odbyły się przy imprezach 
kolarskich w Kórniku 37 i 38 Wielkie Festyny 
Rowerowe dla Dzieci, w których łącznie udział 
wzięło blisko 600 uczestników.

cofnijmy się trochę w przeszłość. Jakie 
były początki kolarstwa w kórniku i Pana 
przygody z tym sportem?

W roku 1978 Kazimierz Gogolewski, znany 
kolarz, zakończył karierę sportową. Wtedy 
kilku doświadczonych zawodników odchodziło 
na emeryturę i każdy z nich próbował przedłu-
żyć przygodę z rowerem zakładając szkółkę 
kolarską dla dzieci. Takie szkółki powstały w 
Puszczykowie i Obornikach, a dzięki panu 
Kazimierzowi także w Kórniku.

Po dwóch latach ostała się tylko kórnicka 
szkółka. Mam to szczęście, że jestem jednym 
z jej wychowanków. 

Po zakończeniu kariery miałem propozy-
cję, by dalej prowadzić dzieło pana Kazimierza 
Gogolewskiego. Ale nie było wtedy ku temu 
odpowiednich warunków. Przede wszystkim 
młody człowiek, jakim wtedy byłem, nie mógł 
sobie pozwolić na taki zakres pracy niemalże 
społecznej. Musiałem się życiowo ustatkować i 
zadbać o rodzinę i podstawy materialne.

Poza tym miałem trochę dosyć kolarstwa. 
Tak więc w 1988 roku odstawiłem rower. 
Przerwa trwała 10 lat. 

co było impulsem do wskrzeszenia 
kolarskiej akademii w kórniku?

Postanowiłem kupić rower synowi Mate-
uszowi. Wcześniej miał problemy zdrowotne, 
męczyła go astma. Choć rwał się do sportu, 
właśnie ze względów zdrowotnych zabrania-
łem mu myślenia o tak ciężkiej dyscyplinie 
jak kolarstwo. Ale gdy zobaczyłem, jaką ma 
dobrą pozycję na rowerze, jaką mu to sprawia 
frajdę, łezka mi się w oku zakręciła i zapropo-
nowałem mu treningi. To go zmobilizowało do 
lepszej nauki. Próbowaliśmy znaleźć bazę 
treningową w „Stomilu”. Tam jednak, jak i w 
całym środowisku sportowym zmieniło się 
przez te lata bardzo wiele. Nie był to łatwy 

okres dla kolarstwa. „Stomil” z potentata na 
skalę kraju stał się ubogim klubem, działał w 
nim jedynie jeden z moich dawnych trenerów 
pan Przecinkowski. Pomyślałem, że „tą drogą 
daleko nie zajedziemy”. Trzeba było spróbo-
wać czegoś innego.

Wtedy zwróciłem się do pana burmistrza 
Lechnerowskiego, który wtedy kończył drugą 
kadencję, z propozycją zorganizowania wyści-
gu w Kórniku. Wcześniej już organizowałem 
festyny rowerowe dla dzieciaków, więc nie by-
łem anonimowy, i dostałem swoją szansę. We 
wrześniu 1998 odbyło się pierwsze kryterium 
uliczne w naszym mieście. W silnej konkurencji 
młodzików, w której wystąpili wracający z wy-
jazdu do Niemiec reprezentanci, pojechał też 
mój syn. Mateusz mnie nie zawiódł i wygrał. 
Udało się wtedy namówić samorząd do ufun-
dowania mu w nagrodę roweru. 

Ponieważ zmieniły się zasady finansowa-
nia sportu, a w „Stomilu” nie było perspektyw, 
postanowiliśmy założyć Uczniowski Klub 
Sportowy. To było już w czasie urzędowania 
burmistrza Zbigniewa Kalisza. 

można oszacować ilu zawodników 
trenowało w UkSie Jedynka przez te kil-
kanaście lat?

Nie jest to łatwy rachunek, ale tych, którzy 
byli na treningach i wsiedli na rower była po-
nad setka. Każdego roku 5 do 7 zawodników 
dochodziło, mniej więcej tylu też ubywało. 
Średnio jeździło około 30. W tej chwili mamy 
32 zawodników z czego 11 tych najmłodszych. 

Jak można trafić do UkSu? Jak wyglą-
dają nabory?

Kiedyś rzeczywiście ogłaszaliśmy specjal-
ne spotkania, nabory. Trochę to zarzuciliśmy, 
bo zwykle z rzeszy zainteresowanych, niewielu 
docierało na treningi. W najbliższym czasie 
wybieram się do szkół poszukać chętnych 
12-latków, ale z doświadczenia wiem, że w tym 
wieku dzieciaki są już często zaangażowane 
w treningi bardziej popularnych sportów, gdzie 
nabory są już w wieku 8 lat. Nie jest więc łatwo 
kogoś „wyłowić”.

Najlepszym jednak sposobem naboru jest 

mEDAlE miSTRZoSTw PolSki 2011 
– limARo kóRNik

Katarzyna Pawłowska 18 medali 
(6 złotych, 11 srebrnych, 1 brązowy) 

dodatkowo 4 medale ME

Alicja Ratajczak 15 medali 
(8 złotych, 5 srebrnych, 2 brązowe)

Paula Fronczak 10 medali 
(2 złote, 3 srebrne, 5 brązowych)

Karolina Jurczak - 3 medale 
(1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy)

Patrycja Wiza - 4 medale 
(2 złote, 2 srebrne)

Szymon Rozmiarek – 6 medali 
(1 złoty, 1 srebrny, 4 brązowe)

 
Jagoda Garczarek – 5 medali 

(3 srebrne, 2 brązowe)

Adam Radzicki – 2 brązowe

Nikol Płosaj – 6 medali 
(1 złoty, 3 srebrny, 2 brązowe)

Natalia Radzicka – 6 medale 
(2 złoty, 2 srebrne, 2 brązowe)

Wiktoria Żegleń – 4 złote

Diana Wiza – 3 medale 
(2 złote, 1 brązowy) 

Patryk Matuszak – 3 medale 
(1złoty, 1, srebrny, 1 brązowy)

Patryk Rajkowski – 2 medale 
(1 złoty, jeden brązowy)

dobra opinia, jaką mają o naszym klubie nasi 
zawodnicy i ich rodzice. Bywa, że młodemu 
człowiekowi znudzi się pływanie albo inny 
sport, a od kolegów wie, że nasz UKS daje 
możliwości rozwoju. Przychodzi na trening z 
ciekawości i często zostaje. No i chyba dobrze 
o nas świadczy fakt, że często trafia do nas 
młodsze rodzeństwo naszych zawodników.

co wpływa na tak dobrą opinię UkSu?
Naszym atutem jest dobra organizacja. 

Staramy się wyjeżdżać na zgrupowania w 
ciekawe miejsca, dostosowywać starty tak, by 
każdy zawodnik mógł się rozwijać i wykazać. 

Rodzice ponoszą niewielkie koszty. Pod-
stawowy sprzęt zapewnia klub.

Ci najlepsi mają po pięć rowerów: na szo-
sę, na tor, zimowy, przełajowy i górski. To brzmi 
może jak rozrzutność, ale w rzeczywistości 
wynika z oszczędności. Gdyby zawodnik po-
jechał „szosówką” w „przełajach” lub „torówką” 
na szosie, sprzęt szybko by się zniszczył.

Na opinię wpływają także doskonałe wyniki 
naszych zawodników.

Jak długo może trwać przygoda z ko-
larstwem w UkSie?

Chłopcy, którzy kończą wiek juniora, jeśli 
szukają większych zarobków, mogą szukać 
szansy w grupach zawodowych. Ale realia są 
takie, że co roku wiek juniora kończy średnio 
80 zawodników, 70 chce kontynuować karie-
rę, a grupy przyjmują 5 z nich.  W tej chwili 
mamy co prawda jednego młodzieżowca, ale 
on jeździ bardziej dla własnej satysfakcji niż 
dla pieniędzy. Dodatkowo pomaga doświad-
czeniem młodszym. Gdybyśmy chcieli sami 
utrzymać grupę 4 „zawodowców” potrzeba 
byłoby dodatkowo około pół miliona rocznego 
budżetu, co jest nierealne. W tej chwili mamy 
200 tys. zł na 32 zawodników. 

Inna sytuacja jest u dziewczyn. Nie wiem, 
czy są twardsze, mniej wymagające, bardziej 
zdeterminowane? Najlepsze zostają u nas 
do wieku 23 lat. Ma na to także wpływ fakt, że 
kolarstwo kobiet nie jest tak „uzawodowione” 
jak u mężczyzn. Dziewczyny mogą oczywiście 
liczyć na nieduże stypendium, ale warunkiem 
oprócz wyników jest także nauka.

Treningi pomagają czy przeszkadzają 
w nauce?

Oczywiście to zależy od charakteru, ale 
kolarstwo jest na tyle ciężkim sportem, że 
kształtuje charakter zawodników. Jak już po-
wiedziałem, nauka jest konieczna do uzyska-
nia stypendium. Część zawodników dobiera 
sobie studnia pod kątem kolarstwa. Mamy 
także kontakt z nauczycielami. Jest zresztą 
tak, że czasami zawodnicy czują większy re-
spekt przede mną niż przed rodzicami i chcąc 
nie chcąc, jako trener zajmuje się różnymi 
problemami podopiecznych. Czasem rodzice 
dzwonią do mnie z najróżniejszymi sprawami 
dotyczącymi także wychowania. Staram się 
jak mogę, pomagać wychowując zawodników 
w „duchu  sportowym”. Organizujemy właśnie 
współpracę ze szkołą w Łęknie. Mamy pomysł 
na tę współpracę. Jest tam internat, jest dobra 
baza, jest wola współpracy, jest także stworzo-
ny przez pana Mazurkiewicza sportowy klimat. 

Liczymy, że uda się zrobić coś cennego 
wbrew beznadziejnemu systemowi organizacji 
sportu w naszym kraju. 

Jest aż tak źle?
Na sport wydawane są duże pieniądze, ale 

w sposób ich wydawania jest niewłaściwy. Naj-
więcej dostają „cwaniaki”, osoby, które potrafią 
się „ustawić”. Staramy się o środki z różnych 
źródeł, ale bywa, że źle się postawi przecinek 
we wniosku i jest on od razu odrzucany i nie 
rozpatrywany. Bywa, że pieniądze na sport 
otrzymują ośrodki, które ze sportem nie mają 
nic wspólnego. Nie wiem czy ja doczekam 
dni, w których ta sytuacja jakoś się ucywilizuje. 

Niemniej UkSowi udaje się osiągnąć 
świetne wyniki. Proszę przedstawić ludzi, 
dzięki którym to się udaje.

Może zacznę od Pawła Marciniaka. Pracu-
je w klubie za śmieszne pieniądze, a dostaje 
je tylko dla tego by mieć status „animatora 
sportu”. To „człowiek orkiestra”, moja „prawa 
ręka”. Mimo, że pracuje po 10 godzin dziennie 
zawodowo, zawsze możemy na niego liczyć.

W tym sezonie pomagał nam też Grzegorz 
Rutkowski, Wojtek Niemier i oczywiście Elżbie-
ta Kapusta. Bardzo pomagają nam rodzice. 

Czasem dowożą swoje i nieswoje dzieci na 
zawody. Nigdy nie odmawiają gdy się o coś 
prosi. Każdy ma swoją prace, swoje zajęcie, 
ale zawsze udaje się zorganizować wszystko 
tak, by zawodnicy mieli jak najlepsze warunki. 

Są także, niestety ludzie, którzy rzucają 
nam „kłody pod koła”. Mam tu na myśli 
niektórych działaczy, którzy chyba nie mogą 
„przeżyć” naszych sukcesów, choć znamy 
się jeszcze z czasów mojej kolarskiej kariery. 
Nasyłają na nas dziwne kontrole, ograniczają 
dostęp do środków. Zawiść niesie przykre 
skutki.

Jakie są ambicje UkSu na przyszły rok?
Po tegorocznych sukcesach staram się 

hamować ambicje. Co można osiągnąć po 
zdobyciu 61 medali? Organizacyjnie osią-
gnęliśmy chyba maksimum. W tej sytuacji 
praca nad tym, by utrzymać poziom nie będzie 
„spoczęciem na laurach”.

Każdy zawodnik ma ambicje, jest w nich 
zapał, jest zdrowa chęć rywalizacji. Będziemy 
starali się więc razem nadal robić swoje.

Rozmawiał
ŁG

Podziękowanie dla zawodników, trene-
rów, działaczy oraz sponsorów. Rok 2011 był 
niezwykle owocny również dzięki osobom, 
którzy na co dzień są anonimowi, lecz swoim 
zaangażowaniem, działaniami i wsparciem w 
dużym stopniu biorą udział w rozwoju Klubu. 
Tym samym dziękujemy wszystkim, członkom 
sympatykom, kibicom i wolontariuszom. 

SPoNSoRZY - DZiAŁAcZE
Burmistrz Jerzy Lechnerowski
Wice Burmistrz Antoni Kalisz

Alicja Tyminska - „ LIMARO” Mosina
Fundacja ZAKŁADY KÓRNICKIE

Jan Antkowiak
Piotr Miśkiewicz B.C.M. 

,,Nowatex - Puszczykowo”
HOTEL – RODAN

Piotr Pawlak - „EURO BIKE” – Poznań
Ryszard Pawlak ,,SHIMANO- POLSKA”
Firma OtoMoto – Grzegorz Dąbkowski

Lucjana Kuźnicka - Tylenda  
- Firma ,,TFP”
Firma Ziaja

LUCJUSZ WASIELEWSKI – 
Prezes Wielkopolskiego Związku Kolarskiego

Ludowe Zespoły Sportowe
STAROSTWO POWIATOWE
URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Motel Restauracja – NESTOR
RESTAURACJA „JEDYNKA”

DERFORM sp.j. DERĘGOWSCY
Firma ,,RABEN”

HIERONIM MAZURKIEWICZ
Kazimierz Gogolewski

Straż Miejska w Kórniku
Ochotnicza Straż Pożarna

PodZięKowania

KolarZe Podsumowali seZon
Przy mikrofonie Robert Taciak
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komitetu Pomocy Społecznej w kórniku 
był współorganizatorem koncertu dobro-
czynnego Andrzeja Rosiewicza, który z 
okazji miesiąca Seniora odbył się w so-
botę, 29 października w Sali koncertowej 
Poznańskiej ogólnokształcącej Szkoły 
muzycznej ii Stopnia przy ul. Solnej 12 w 
Poznaniu. Został on wsparty finansowo 
także przez burmsitrza Jerzego lechne-
rowskiego. Jego głównym organizato-
rem był wielkopolski Zarząd wojewódzki 
w Poznaniu Polskiego komitetu Pomocy 
Społecznej. Uczestniczyło w nim ponad 
400 osób związanych z PkPS z Poznania, 
Śremu, wronek, czarnkowa, kostrzyna 
wlkp. Były też 43 osoby z kórnickiej 
gminy.

Zebranych powitała prezes Wielkopol-
skiego Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - Ewa 
Rzepka, Wśrod nich była kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kórniku – Bożena Kieł-
tyka, a władze kórnickiej gminy rezprezentował 
radny Bogdan Wesołek i jednocześnie prezes 
Zarządu Miejsko-Gminnego PKPS w Kórniku 
oraz członek WZW tej organizacji.

Ewa Rzepka złożyła podziękowania po-
znańskim sponsorom, dzięki którym mógl 
odbyć się koncert dobroczynny. Byli także 
sponosorzy z kórnckiej gminy: Tektury Faliste 
– TFP Sp. z o.o. w Kórniku oraz Fundacja 
Zakłady Kórnickie. 

Ewa Rzepka podziękowała również 
Bogdanowi Wesołkowi, który życzył zebra-
nym miłego, sympatycznego pobytu i jak 

najwspanialszych wspomnień.
W trakcie imprezy padły też podziękowa-

nia dla burmistrza Jerzego Lechnerowskiego.

Koncert rozśpiewanego i roztańczonego 
Andrzeja Rosiewicza, który tryskał humorem 
opowiadając różne angdoty, krytykując 
polityków, Unię Europejską, nadużywanie 
alkoholu itd. Zapewnił uczestnikom wspa-
niałą rozrywkę. Zachęcał ich do wspólnego 
śpiewania. Podkreślił, iz obserwuje życie, 
satyrycznie komentuje rózne sprawy. Przez 
ostatnie lata jest zatroskany o Polskę.Wi-
dzowie żywo reagowali salwami śmiechu 
na jego dowcipy.

Na wstępie zaprezentował wiązankę, na 
którą złożyły się piosenki żołnierskie i party-

zanckie, co stanowiło fragment patriotyczny 
jego występu. Śpiewał o Warszawie, nie 
zabrakło jego znanych, ale nie starzejących 
się przebojów jak np. „40 lat minęło”, śpiewał 
też o Unii Europejskiej, o czekającej nas 
przyszłości. Wspólnie z widzami wykonał 
tzw. zakazaną piosenkę „Teraz jest wojna”. 
W przerwie koncertu odbyło się losowanie 
10 nagród za zakupione cegiełki PKPS. 
Rolę „sierotki” pełniła pani Ewa – działaczka 
PKPS z Wronek. W przerwie i po występie 
można też było kupić płytę z autografem 
piosenkarza.

W drugiej części wykonał m. in. piosenkę 
„Biały walc”, w czasie której widzowie chwy-
tali się za ręce.

Andrzej Rosiwicz został nagrodzony 
owacjami na stojąco. Otrzymał m. in. bukiet 
kwiatów. Podkreślił, iż nie spodziewał się, 
że na tym koncercie będzie tak wspaniała 
publiczność. Za całokształt braw na bis 
wykonał piosenkę „Chłopcy radarowcy”. 
Publiczność nagrodziła go za to śpiewem 
„sto lat”. Pan Andrzej na zakończenie opo-
wiedział jeszcze żydowskie anegdoty.

Dochód z koncertu i ze sprzedaży 
cegiełek pomocy PKPS zaplanowano prze-
znaczyć na organizację spotkań wigilijnych 
w prowadzonych przez tę organizację świe-
tlicach socjoterapeutycznych „Płomyczek” i 
„Tulipanki” (dla dzieci z rodzin zagrożonych 
marginalizacją społeczną i chorobą alko-
holową).

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

dobrocZynny Koncert andrZeja rosiewcZa

                                                                            

Biblioteka Publiczna w Kórniku  
Urząd Miejski w Kórniku  

 

zapraszają na   
 

 
 
 

 
 

 

 
„W górach jest wszystko co kocham” 

 
 
 

27 listopada 2011 roku (niedziela) 
o godz. 16:30 

w Zamku Kórnickim 
 

W programie: 
  prezentacja laureatów Konkursu 
  wręczenie nagród 
  występ zespołu  GENTLE JAZZ TRIO  

 
 

WSTĘP  WOLNY WSTĘP  WOLNY

"PASJOTEKA W BIBLIOTECE"
Biblioteka Publiczna w Kórniku zaprasza w dniu                                                                                                                                                                                                              

21 listopada 2011 r. godz. 17:00                                                                       

NA  WARSZTATY pt.:                                                                                                                                        

"SZYDEŁKOWE GWIAZDKI                                  
na Boże Narodzenie"

W programie:                                                                                                                                      
nauka nowych ściegów "szydełkowych"                                      

nowe wzory gwiazdek i aniołków                                                                                                                                    

Myślisz, że o książkach wiesz już wszystko?
Sprawdź to na spotkaniach z cyklu 

Najcenniejsze Klejnoty Kultury
-soboty i niedziele, od października do grudnia-
oficyna „Klaudynówka” przy Zamku w Kórniku

Wstęp wolny do wyczerpania miejsc.

26,27 listopada, 3,4,17,18 grudnia
Wielka rewolucja czytelnictwa - XIX wiek - kariera książki - 

wykład z prezentacja multimedialną. Prezentacja bezcennych zbiorów Biblio-
teki Kórnickiej, Ograniczona liczba uczestników 50 osób.

19,20 listopada, 10,11 grudnia
Dlaczego książki z XIX wieku starzeja się szybciej niz starodruki? 

Obiekty XIX-wieczne w pracowni konserwatora zabytków. 
Warsztaty (wykład + zajęcia praktyczne) 
ograniczona liczba uczestników 20 osób.

Kontakt i informacje:
Inormacje organizacyjne: 

Grażyna Pietrzak 603 508 544

Informacje merytoryczne: 
dr Magdalena Banaś-Szkopek 

724 510 027
czytelniapdz@bkpan.poznan.pl

www.fzk.pl

Projekt współfinansowany ze środków 
WielkopolskiegoRegionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

 komUNikAT 
Urząd Miejski w Kórniku informuje, że w 
miesiącu listopadzie 2011r. rozpoczną się 
prace budowlane związane 
z przebudową ul. Staszica i Krasickiego 
w Kórniku wraz z budową i przebudową 
infrastruktury technicznej.
W okresie trwania realizacji występować 
będą utrudnienia w komunikacji pieszej i 
samochodowej.
Wystąpią zwężenia pasów drogowych a 
okresowo przewiduje się możliwość cał-
kowitego zamykania dróg.
Szczegółowe informacje, o postępie prac i 
ewentualnych utrudnieniach będzie można 
uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Kórniku
 Termin zakończenia zadania został okre-
ślony na dzień 31 października 2012r.
 Za nieuniknione utrudnienia przepra-
szamy, jednocześnie prosimy o wyrozu-
miałość i cierpliwość w oczekiwaniu na 
zakończenie inwestycji, której celem jest 
polepszenie bezpieczeństwa komunikacyj-
nego w obrębie ul. Staszica i Krasickiego 
w Kórniku.

Towarzystwo Pamięci
Powstania Wielkopolskiego

zaprasza na 
Gminny Przegląd 

Pieśni Powstańczych,
który odbędzie się 

26 listopada 2011 roku 
o godz. 15.00 

w Domu Strażaka w Kórniku.
                                        

Zarząd TPPW
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 5 listopada w sobotę z udziałem pięknej 
jesiennej pogody na poznańskiej Malcie 
miał miejsce drugi w tym mieście maraton. 
W odróżnieniu do 13.Maratonu Poznań-
skiego, skupiającego tysiące biegaczy, 

bieg na Malcie był dość kameralną imprezą 
sportową. Na swój setny maraton Tomek 
Łukomski zaprosił kolegów i koleżanki nie 
tylko ze swojego Klubu Biegacza „Maniac 
Poznań”, ale również zaprzyjaźnione inne 

kluby, w tym biegaczy ze Stowarzyszenia 
Biegowego „Brylant Kórnik”. Bieg odbył się 
na pętli wokół jeziora maltańskiego, poko-
nywanego ośmiokrotnie. Wśród siedmiu 
Brylantów, biorących udział w maratonie, 
dwóch z nich zajęło drugie i trzecie miejsce 
w klasyfikacji open. Wyniki i zdjęcia poniżej.

100-tny maraton 
Tomasza Łukomskiego

Kolejno: miejsce, imię i nazwisko, czas
2. Józef Mika  03:20:02
3. Mariusz Kieslich 03:24:38
7. Krzysztof Grzegorek 03:35:07
15. Zbigniew Baraniecki 04:04:13
18. Witold Ludwa 04:15:37
 28. Marek Szawczyk 04:32:44
 31. Daniel Utrajczak 04:40:00

Przygotowali: 
Izabella Moskal i Józef Mika

3 listopada w salce konferencyj-
nej kcRiS „oAZA” podsumowa-
liśmy 14 sezon rozgrywek naszej 
ligi. w spotkaniu uczestniczyli, 
oprócz przedstawicieli drużyn, 
vice-burmistrz  kórnika - Antoni 
kalisz, prezes UkS Jedynka-kórnik 
- Seweryn waligóra, Paweł Pietrzak 
- współorganizator ligi oraz maciej 
Brylewski - sekretarz UkS Jedynka 
kórnik oraz główny organizator ligi.

Maciej Brylewski, witając zebra-
nych, powiedział, że tak naprawdę 
wita kolegów i przyjaciół, bo przez tyle 
lat wspólnej gry zawodnicy znają się 
doskonale. Żartem dodał, że niektórzy 
już od gry posiwieli, buty zawiesili na kołku, a 
ich miejsce zajęli synowie. Ale co najważniej-
sze - liga ciągle istnieje, rozrasta się, cieszy się 
ogromną popularnością nie tylko w naszej gmi-
nie, ale i w sąsiednich. Jednogłośnie uznano, 
że ten rok nalezy uznać za nadzwyczaj udany 
- zarówno pod względem sportowym, jak i orga-
nizacyjnym. Szczególnie cieszy fakt, iż kolejny 
rok w naszych rozgrywkach uczestniczy 19 
drużyn, podzielonych na 2 ligi, a każdej niedzieli, 
przez 18 tygodni w roku, na boiska wybiega 
blisko 400 piłkarzy-amatorów. Biegających dla 
sportu, przyjemności z gry a niekiedy i całkiem 
sporego grona publiczności. Wspominał o tym 
burmistrz, podkreślając, że m.in dzięki lidze 
nasza gmina jest tak atrakcyjnym miejscem na 
ziemi. Prezes Seweryn Waligóra podziękował 
z kolei Maciejowi Brylewskiemu za to, że przez 
tyle już lat ma ochotę poświęcać swój czas, a 

niekiedy pieniądze na to, by liga do poziomu, 
który obecnie może być wzorem dla innych. 
Paweł Pietrzak dodał, że nasza liga jest dużym 
ewenementem na skalę kraju, zarówno długo-
ścią trwania, jak i liczbą drużyn.

Najważniejszą jednak rzeczą było wręcze-
nie pucharów i nagród.

W drugiej lidze zwycięstwo i awans do 
pierwszej ligi odniósł beniaminek - drużyna 
Orłów Rogalinek, która w 18 meczach zdobyła 
40 punktów.

 Oprócz niej awans wywalczyła drużyna 
Kalejorza Kaleje - jest to jej powrót do I ligi po 
rocznej przerwie. W wiosennnych barażach o 
awans do pierwszej ligi powalczą zespoły VIA 
Polonia Mieczewo-Rogalin i Warty Radzewice.

 W pierwszej lidze walka o pierwsze miejsce 
rozstrzygnęła się w 15 kolejce -  bezpośrednim 
spotkaniu mistrza i vicemistrza ligi - Jamajka 
Karma Boy`s pokonała Intrans Błażejewko 4:2 

i do końca rozgrywek nie dała sobie 
wydrzeć prowadzenia. A że rywalizacja 
była zacięta świadczy najlepiej różnica 
zdobytych punktów - 43 Jamajki i 42 
Intransu. 

Na trzecim miejscu uplasował się 
zespół KS Szczytniki, zdobywając 35 
punktów.

Na dole tabeli walka o utrzymanie 
trwała do ostatniej kolejki. Dzięki zwy-
cięstwu nad MKS Czmoń, możliwość 
gry w barażach otrzymała drużyna 
Wstrząsów z Nieba, spychając do 
drugiej ligi KA-DE Kamionki, osłabione 
odejściem wielu zawodników do utwo-
rzonej latem B-klasowej drużyny AVIA 

Kamionki (dla ciekawskich terminarz i wyniki 
-www.wzpn.poznan.pl/sezon2011-12/23.html). 
Oprócz KA-DE do II ligi spada drużyna FC SKR 
Bnin, a jako druga drużyna w barażach zagra 
weteran rozgrywek - Reanimacja Kórnik.

Na zakończenie wręczono jeszcze statuetki 
dla najlepszych strzelców. W I lidze, drugi rok z 
rzędu, najskuteczniejszym snajperem okazała 
się Szymon KAczmarek z Intrans Błażejewko, 
zdobywając w sezonie 34 bramki. W drugiej 
lidze naskuteczniejszym okazał się Mateusz 
Michałowski z Orłów Rogalinek - strzelił w 
sumie 31 bramek.
Wszystkich chętnych zapraszamy na stronę ligi 
- http://www.amatorskaliga.pl/
Na niej wszystkie informacje o lidze oraz o 
startującej już wkrótce lidze futsaluna na hali 
‚OAZY”

MB

Podsumowanie seZonu 2011 alPn

100. maraton tomasZa łuKomsKieGo

SZACHOWO-WARCABOWY Turniej Andrzejkowy
niedziela, 27.11., g. 11:00 ; Miejsce: Szkoła Podstawowa w RADZEWIE

Startować mogą wszyscy chętni!
Planowane jest 6 lub 7 rund, gdzie w każdej para przeciwników rozegra ze sobą dwie partie,

 jedną szachową, jedną warcabową.
Turniej zaliczany jest do I Kórnickiej Ligi Szachowo-Warcabowej. Wpisowe: Uczniowie SP, GIM 2 zł, pozostali 4 zł.

INFORMACJE: KAROL NIEMIER (696 090 964, karolniemier@wp.pl).
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO RADZEWA !!!

Organizatorzy:
MUKS „Wieża Kórnicka”, SKS „Sokół” w Radzewie

Sprostowanie
 informacji z    
Kórniczanina 

nr 19/2011 str. 21:
1. miejsce 

w Mistrzostwach
Gminy w warca-

bach zajęła Joanna 
Rybak, a 2. Justyna 

Rumińska 

Najbliższe mecze koszykówki w OAZIE
19 XI 2011r. 16:30 

MUKS Kórnik – MKK Siedlce

20 XI 2011r. godz. 19:00 
PBG Basket Junior - Rawia Rawicz

27 XI 2011r. godz. 16:30 
PBG Basket Junior - MKS Kalisz

4 XI 2011r. godz. 16:30 
PBG Basket Junior - Polonia 1912 Leszno

Sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Kórniku

serdecznie zaprasza 
lokalnych artystów, 

zespoły, 
organizacje, 

stowarzyszenia, 
wszystkie media 

oraz ludzi dobrej woli 
do współpracy 

przy organizacji

XX Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy,

który odbędzie się 8 stycznia 2012 r. 

SPOTKANIE OGRANIZACYJNE ODBĘDZIE SIĘ 
23 LISTOPADA 2011 R. GODZ. 18:00

W HOLU KCRiS OAZA 
UL. KRASICKIEGO 1 KÓRNIK 

Osoby chcące przekazać 
przedmioty, usługi i inne dobra 

na licytację WOŚP  
oraz osoby, które nie mogą być obecne 

na spotkaniu, a chcą pomóc w organizacji 
prosimy o kontakt z organizatorami.

Krystyna Janicka - tel. 502-492-540, 
e-mail: k.janicka@vp.pl

Robert Jankowski - tel. 515-229-684, 
e-mail: robert.jankowski@kornik.pl 

Zespół Parafialny Caritas 
serdecznie dziękuje 

p. Piotrowi Kaczmarkowi,
cukiernikowi z Kórnika, 

za życzliwość i współudział 
w przedsięwzięciu 

charytatywnym
dla dzieci z ubogich rodzin, 

z kórnickiej parafii.
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W niedzielę 30.10.2011 na sali w SP 
Radzewo rozgrywany był V memoriał 
Piotra Dobrzyńskiego w Piłce Siatkowej 
Amatorów. W turnieju wystartowały 4 dru-
żyny: Drużyna Dobrzyńskich, Amatorzy, 
Dynamix i ZHP Kórnik, zaproszone przez 
Beatę, Mikołaja i Jana Dobrzyńskich. Me-
cze rozgrywane były systemem każdy z 
każdym, do 2 wygranych setów, sety do 25 
punktów, ewentualny 3 set grany był do 15. 
Turniej stał na bardzo wysokim poziomie,do 
ostatniego meczu nie było wiadomo jakie 
miejsca zajmą poszczególne drużyny.

Tego dnia bezkonkurencyjna okazała 
się drużyna Dynamixu, która wygrała 
wszystkie swoje mecze stosunkiem 2:0, po-
zostałe drużyny wygrały po jednym meczu 
i o kolejności zajętych miejsc decydował 

lepszy stosunek setów. Drugie miejsce 
wywalczyła drużyna ZHP Kórnik, trzecie 
miejsce Amatorzy, czwarte miejsce Drużyna 
Dobrzyńskich.

Na zakończenie turnieju Pani Beata 
Dobrzyńska w towarzystwie przedstawiciela 
organizatora KLSA wręczyła wszystkim 
drużynom pamiątkowe puchary i dyplomy. 

wyniki poszczególnych meczy:
Dynamix : ZHP 2:0 (22,18)

Dynamix : Drużyna Dobrzyńskich 2:0 (18,16)
Dynamix : Amatorzy 2:0 (20,15)

ZHP : Drużyna Dobrzyńskich 2:0 (18,22)
Amatorzy : ZHP 2:1 (22, -15,11)

Drużyna Dobrzyńskich : Amatorzy 2:1 
(-24,16,16)

V memoriał 
Piotra dobrZyńsKieGo

dwie PorażKi 
Kotwicy

Niestety obawy niektórych kibiców, że 
Kotwica jak to zwykło bywać w poprzednich 
sezonach, zmarnuje cały swój wysiłek w 
ostatnich meczach okazały się być słuszne. 
Do przedostatniej kolejki, bez porażki na 
koncie, kórnicka drużyna z 6 pkt przewagi 
nad kolejnym w tabeli Huraganem, pewnie 
zasiadała na pozycji lidera. Niestety to co 
działo się w dwóch ostatnich meczach po 
prostu trudno opisać. Drużyna, która cha-
rakteryzowała się wręcz żelazną obroną 
pozwoliła sobie strzelić aż 6 bramek. Nie 
trudno się więc domyślić, że oba mecze 
przegrała. Zarówno z Piastem Kobylnica 
na wyjeździe jak i z Wełną Rogoźno u 
siebie mecze zakończyły się zwycięstwami 
przeciwników 3:2. Winić należy przede 
wszystkim obronę, która bez kapitana Z. 
Banaszyka (zawieszony na dwa mecze za 
czerwoną kartkę) zupełnie nie radziła sobie 
z atakami rywali. Jeśli jeden zawodnik robi 
tak wielką różnicę to chyba pora na nieco 
wzmocnień na tej pozycji przed kolejną 
rundą. 

Słabszą dyspozycję Kotwicy wykorzy-
stał Huragan Pobiedziska. Zwycięstwa 
2:1 z Łopuchowem i  5:1 z Wielkopolska 
Komorniki sprawiły, że drużyny zrównały 
się punktami. Huragan ma korzystniejszy 
bilans bramkowy, ale Kotwica wygrała bez-
pośrednie spotkanie 1:0 w związku z czym 
zajmuje nadal wyższą lokatę.

Miejmy nadzieję że w kolejnej rundzie 
Kotwica będzie grała dobrze i konsekwent-
nie od pierwszego do ostatniego meczu 
włącznie!

chelseaonelove

Kolarstwo
SREBRNY mEDAl 

kATARZYNY PAwŁowSkiEJ
 w miSTRZoSTwAcH EURoPY EliTY

Życiowym sukcesem zakończyła 
sezon jedna z najlepszych zawodni-
czek w Polsce, Katarzyna Pawłowska z 
UKS Jedynka Limaro Kórnik. Podczas 
rozegranych w Holenderskim Apeldo-
orn, Mistrzostwach Europy seniorów w 
kolarstwie torowym, będącym jedną z 
kwalifikacji Olimpijskich, 22 letnia za-
wodniczka Limaro zdobyła srebrny medal 
w wyścigu punktowym. Kórniczanka w 
pięknym stylu walczyła na Holenderskim 
welodromie, ulegając jedynie Rosjance 
Evgeni Romaniuta zaledwie o 2 pkt. 
Kasia jest od trzech lat nie pokonana w 
Polsce właśnie w wyścigu punktowym, 
zarówno w kategorii do lat 23 jak i w 
seniorkach. W lipcowych Młodzieżowych 
Mistrzostwach Europy w Portugalii zdo-
była w sumie 3 medale w tym brązowy 
w  wyścigu punktowy. Ukoronowaniem 
doskonałego sezonu było zdobycie „sre-
bra” na Europejskim Championacie  dla 

seniorów właśnie w Holandii, a cały prze-
bieg wspomnianego wyścigu można było 
obejrzeć na żywo na antenie Eurospor-
tu. Wynik Katarzyny Pawłowskiej, jest 
historycznym osiągnięciem Polskiego 
kolarstwa kobiecego na torze. Lepszym 
wynikiem dotychczas legitymuje się tylko 
Mistrzyni Świata w kolarstwie Górskim 
Maja Włoszczowska. Warto dodać, że 
wychowanka Roberta Taciaka w obec-
nym sezonie zdobyła poza czterema me-
dalami Mistrzostw Europy, osiemnaście 
Medali Mistrzostw Polski! Tuż po Mistrzo-
stwach Europy nasza zawodniczka po-
jechała do Kazachstanu gdzie w stolicy 

tego kraju w Astanie rozegrano I serię 
Pucharu Świata w kolarstwie torowym, 
która była kolejną  eliminacją do Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie. Kasia po raz 
pierwszy wystartowała w kolarskim wie-
loboju, czyli w Omnium Olimpijskim i jak 
na swój debiut wypadła bardzo dobrze, 
zajmując dziesiąte miejsce w klasyfikacji 
końcowej, wygrywając jedną z sześciu 
konkurencji, wyścig Australijski. Kolejny 
start w Pucharze Świata zawodniczki 
Limaro zaplanowany jest na przełom 
listopada i grudnia w Kolumbijskim Kalli.  

Paweł Mariciniak

NABÓR!
Zbliża się zima, a więc szare, nudne wieczory... 
Może pora zrobić coś dla siebie i dla zdrowia- może pora by zacząć czynnie uprawiać sport?
Wszystkie dziewczyny zachęcamy do przełamania schematów i stereotypów, 
a więc do grania w piłkę nożną. 

Dziewczyny też potrafią! 
Dowodem tego jest rozwijająca się sekcja dziewczęca w Kotwicy, która istnieje od 3 lat. 
Z nowym rokiem drużyna ma przystąpić do ligowych rozgrywek. 
Nie zastanawiaj się tylko przyjdź na trening i sama przekonaj się jak jest. 
Treningi odbywają się na salach: 
w czwartek o godz. 18:00 w Oazie oraz w piątek o godz. 16:30 w Bninie. 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania pisz: chelseaonelove@o2.pl

FiliP i JAkUB 
miSTRZAmi PowiATU w TENiSiE

W Pecnej odbyły się Drużynowe Mistrzo-
stwa Powiatu Poznańskiego szkół gimna-
zjalnych w tenisie stołowym. Startowało 10 
reprezentacji szkół. Bezkonkurencyjna była 
para gimnazjalistów z Robakowa: Filip Kujawa i 
Jakub Szymankiewicz, która wygrała wszystkie 
mecze 3:0  i zdobyła mistrzostwo powiatu. Tak-
że w rywalizacji indywidualnej nasi gimnazjaliści 
byli najlepsi, bo Filip zajął pierwsze miejsce a 
Jakub drugie. Gratulujemy uczniom oraz  ich 
opiekunowi p. Pawłowi Pawlaczykowi a także 
szkole i rodzicom tenisistów. Życzymy sukce-
sów w zawodach rejonowych i wojewódzkich.

gmiNNA SiATkówkA 
SZkóŁ PoDSTAwowYcH- 4.11.2011
Blisko stu uczniów naszych szkół podstawo-

wych wraz z nauczycielami zgromadziło się w 
hali OAZA, by walczyć o mistrzostwo gminy w 
siatkówce dziewcząt i chłopców.

Wyniki dziewcząt
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku wygry-
wając wszystkie mecze 2:0. Mistrzostwo gminy 
i awans na zawody powiatowe pod kierunkiem 
p. Katarzyny Pucek wywalczyły: Maria Woźna, 
Katarzyna Suszka, Katarzyna Ogórkiewicz, 
Małgorzata Świerczyńska, Maria Duszczak, 
Dagmara Runowska, Małgorzata Tomczak, 
Beata Pawlak, Monika Sierpowska i Magdalena 
Zimniak.
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku-Bninie
3. Szkoła Podstawowa w Radzewie
4. Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie 

W zawodach szczebla powiatowego na 
zawodach w Mosinie, dziewczyny z Kórnika 
zajęły piąte miejsce.

Wyniki chłopców
1. Szkoła Podstawowa w Radzewie wygrywa-
jąc 2:1 z Kórnikiem, i 2:0 z Szczodrzykowem 
i Bninem. Awans do zawodów powiatowych 
pod kierunkiem  p. Karola Niemiera wywalczyli: 
Marcin Tomaszewski, Grzegorz Kudła, Damian 
Organiściak, Marek Zandecki, Mikołaj Rataj-
czak, Wojciech Kowalski, Bartosz Wójkiewicz, 
Mateusz Kazyaka, Krzysztof Bartkowiak i Igor 
Jóskowiak.
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku
3. Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku –Bninie.

Tym razem młodzi siatkarze wracali z 
imprezy z medalami, ufundowanymi przez 
Szkołę Podstawową w Bninie oraz z dyplomami 

dla szkół przygotowanymi przez nauczycieli  
kórnickiej jedynki.

PowiATowE SZAcHY i wARcABY 
113 szachistów ze wszystkich typów szkół 

powiatu poznańskiego grało na planszach sza-
chowych w Mistrzostwach Szkół w szachach. 
Zawody dzięki życzliwości dyrekcji Szkoły 
Podstawowej w Bninie mogły się odbyć w 
naszej gminie i to zarówno w szachach jak i 
warcabach. Imprezę przeprowadził niestru-
dzony trener sekcji szachowej MUKS „Wieża 
Kórnicka” p. Ryszard Bartkowiak. Najlepsi 
szachiści oraz warcabiści otrzymali medale a 
czwórka najlepszych , która awansowała do 
zawodów wojewódzkich także dyplomy. Do 
współzawodnictwa powiatowego w punktacji 
szkół sumowano wszystkie punkty za miejsca 
w rywalizacji 4 dziewcząt i 4 chłopców z po-
szczególnych szkół.

S Z A c H Y
SZKOŁY PODSTAWOWE- startowało 31 

chłopców i 23 dziewczyny a awans  wywalczyli: 
-Bogumiła Sibilska z SP 1 Kórnik, która była 
trzecia oraz Błażej Biernacki z SP 2 Kórnik- 
Bnin, który został mistrzem powiatu-pierwsze 
miejsce. Ponadto Danuta Sibilska ( K) była 
siódma, Justyna Rumińska ( R) dziewiąta a 
Ewelina Szałamacha ( R) i Igor Gołębiowski ( 
B) zajęli jedenaste miejsce.

Na 15 szkół sklasyfikowanych SP Radzewo 
zajęło trzecie miejsce, SP 1 Kórnik piąte miejsce 
i SP 2 Kórnik-Bnin szóste miejsce.

GIMNAZJA- startowało 14 dziewcząt i 
23 chłopców a do zawodów wojewódzkich 
awansowała Małgorzata Niemier z  Gimnazjum 
Kórnik, która zajęła trzecie miejsce.

Ponadto Natalia Radziejewska i Ewelina 
Staniszewska zajęły kolejno piąte i szóste 
miejsce, Łukasz Konował był ósmy, Ewelina 
Piasecka dziewiąta i dziesiąty Konstanty Kalisz.

W punktacji szkół wśród 14 sklasyfiko-
wanych zdecydowanie z największą ilością 
punktów pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum 
Kórnik  a Robakowo ( 1 uczestnik) 14.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE- starto-
wało 8 dziewcząt i 14 chłopców.

Do zawodów wojewódzkich z Zespołu 
Szkół – LO Kórnik awansowali:  Zuzanna 
Zięta- pierwsze miejsce, Wiktor Ptak – drugie 
miejsce, Karolina Piechowiak – trzecie i Dorota 
Taciak- czwarte miejsce. Pozostali licealiści 
zajęli miejsca: Paulina Wójkiewicz - siódme, 
Krzysztof Starosta - dziewiąte, Mateusz Konik 

i Michał Konik 12 i 13 miejsce.
W punktacji szkół ZS –LO Kórnik zajęło 

pierwsze miejsce zdecydowanie pokonując 
szkoły swarzędzkie i Bolechowo.

Wyniki z powiatowych mistrzostw w warca-
bach podamy w następnym numerze.

RYwAliZAcJA gimNAZJów 
w gmiNiE

W celu wyłonienia szkół na zawody powia-
towe, w hali OAZA rozegrano mecze pomiędzy 
gimnazjami Kórnik i Robakowo.

W koszykówce chłopców zwyciężyło Gim-
nazjum Kórnik pokonując Gimnazjum w Ro-
bakowie 33:23. Punkty dla Kórnika zdobywali: 
Patryk Szczepaniak-11, Wojciech Kapusta-9, 
Krzysztof Madajewski i Bartek Kotecki po 4, 
Filip Kotecki-3 i Hubert  Kaczmarek 2  a z  
Gimnazjum w Robakowie: Dawid Dudzik-9, 
Maciej Hermes -7, Jakub Simon-4, Kamil 
Szczepaniak-3, Wojciech Krzak-2.

SIATKÓWKA  dziewcząt . Po zaciętej 5-se-
towej walce  gimnazjalistki z Kórnika pokonały 
koleżanki z Robakowa 3:2 

SIATKÓWKA  chłopców. Gimnazjaliści z 
Robakowa nie dali szans kolegom z Kórnika 
wygrywając mecz 3:0.

Zwycięskie zespoły będą reprezentować 
naszą gminę w zawodach powiatowych.

i chmielowy Turniej Szachowy 
w kórniku - 29.10.2011

Turniej przygotował i przeprowadził Jakub 
Zgarda zawodnik MUKS Wieża Kórnicka. 

Zwycięzca turnieju otrzymał 105zł i kufel, za 
drugie miejsce 75zł,za trzecie miejsce 45zł  a 
nagroda losowana przypadła Jarkowi Zgardzie 
15zł. Ponadto wszyscy zawodnicy otrzymali 
dyplomy. Grano 11 rund.
1. Adamek Przemysław     
2. Zgarda, Jakub                   
3. Płończak, Dominik             
4. Duszczak, Dariusz            
5. Płończak, Mateusz           
6. Zgarda, Jarek                               
7. Kozak, Krzysztof                         
8. Adamek, Robert                 
9. Rydlewski, Marek                     
10. Szymenderski, Michał     
11. Zgarda, Marek                    
12. Piechowiak, Karolina  
13. Andrzejewska, Majka              
14. Nowak, Włodzimierz                 
15. Zgarda, Anna         

ARA          
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*Sprzedam rośliny na żywopłoty, kopane z gruntu: tuje, bukszpany, ligustry, jaśminy oraz ziemniaki jadalne. Tel. 697 161 171 
*Sprzedam łódź z silnikiem. Tel. 601 729 833
*Przekażę w najem mieszkania TBS w Kórniku, 63 m² - 3-pokojowe, w pełni umeblowane. Tel. 501 561 791
*Strzyżenie psów. Plac Powstańców Wlkp. 7 Kórniki. Możliwość dojazdu do klienta. Tel. 604 064 159
*Strzyżenie psów. Zaniemyśl, Akacjowa 2/2. Możliwość dojazdu do klienta. Tel. 608 642 499
*Sprzedam działkę rolną z możliwością zabudowy, 3400 m². Tel. 667 860 884
*Sprzedam Fiata Punto, rocznik 98. Tel. 788 352 843
*Sprzedam mieszkanie w Szczodrzykowie, 3 pokoje, 71 m²bez czynszu. tel. 61 8190 322
*Sprzedam mieszkanie umeblowane 76m2 z garażem w Błażejewku
*Zatrudnimy brygadzistę – operatora wózka widłowego - Euro-Astar pawel.kaniewski@euro-astar.com.pl
*Sprzedam kombinezon zimowy firmy 5-10-15, niezniszczona, jak nowy,rozm.86,cena59zł. Tel.508795439
*Czyszczenie dywanów, tapicerek meblowych Karcher, sprzątanie domów, mieszkań. Tel. 601 651 589
*Malowanie, szpachlowanie, cyklinowanie, lakierowanie, olejowanie. Tanio! Tel. 667812990
*Firma z okolic Kórnika zatrudni osoby do pracy w magazynie. Dokumenty CV prosimy kierować: praca@instalcomplex.eu
*Sprzedam Opel Corsa C 2001/2002, 1.0., 118 tys. przeb., KLIMA, książ. serwis., wspomaganie, srebrny metalic, 3 drzwi, tel. 515-338-848
*Meditor - kancelaria odszkodowawcza. Szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe, wypadki w pracy lub za granicą, błędy medyczne itp. Doradca tel. 515-338-848
*W Kórniku przy ulicy Poznańskiej 8 otwarto biuro Kancelarii Adwokackiej Pawła Gronka. Czynne wt.-sob., tel. 690 907 243.
*Sprzedam albę i garnitur dla chłopca rozm.152.cena razem 80zł.tel.602 635 889
*Sprzedam suknie ślubną ecru+welon+bolerko z koronki,śliczna,rozm38,zdjecia na mail.tel.508795439
*Sprzedam łóżeczko Graco wielofunkcyjne wibracje, pałąk, przewijak, dwa poziomy leżenia, melodyjki. Cena200zł.tel.508795439
*Nauczycielka udziela korepetycji z j.angielskiego i j.polskiego. Od podstawówki do matury; lekcje w Kórniku. Tel.: 784 703 269.
*Usługi protetyczne, pracownia w Kórniku - Plac Powstańców Wlkp. 1, tel.: 607 11 86 86 (dzwonić od rana do wieczora)
*Nauka gry na gitarze, wieloletnie doświadczenie, tel.: 795 734 799
*Kupię mieszkanie w Kórniku (30-40 m) bez pośredników. Tel. 606 99 21 89
*Sprzedam nową szlifierkę 630 wat , oraz 2 aparaty telefoniczne stacjonarne PANASONIC. Cena do negocjacji. Tel: 506 490 723
*Sprzedam nowy profesjonalny, cyfrowy, wielofunkcyjny, z możliwością rozruchu prostownik akumulatorowy 12/24V firmy  Norauto.Tel: 506 490 723
*Sprzedam 2 suknie ślubne (ecru, i biała), rozm. 36/38, wzr.164/168. Płaszcz damski skórzany nowy rozm .36/38, wzr.164/168. Tel: 506 490 723
*Sprzedam  nowy wózek dwu-funkcyjny (głęb. i spacer.), rowerek trzykołowy, łóżeczko drewniane, ciuszki i buciki dla dziewczynki od 0-3 lat. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam nawigację samochodową GPS firmy  Blaupunkt Travel Pilot 100, odblokowana, Auto Mapa Polski  6.8.1 + Europa .  Tel. 506 490 723
*Kierowca kat.”D”  szuka  pracy, na autobus lub busa, kurs przewozu osób, badania lekarskie, karta kierowcy, doświadczenie. Tel. 506 490 723
*Sprzedam telefon komórkowy Nokia 6020,  magnetofon szpulowy z taśmami, oraz zaproszenia do I komunii świętej trzy rodzaje. Tel. 506 490 723 
*Borówiec wolnostojący 124/550, okazyjnie z powodu choroby. 350 tys. 792 884 454
*Pogotowie budowlane. Szybka pomoc w razie awarii instalacyjno-budowlanej. Tel. 602 214 931
*Fotografia Ślubna i Okolicznościowa - dla mieszkańców Kórnika i okolic upusty! - kontakt: 501 00 44 04, galeria: www.punktywidzenia.pl 
*Korepetycje z matematyki- liceum, gimnazjum, szkoła podstawowa - Kórnik i okolice 661-831-624
*Drewno kominkowe, opałowe dąb-buk-grab-akacja-jesion-brzoza-sosna, pocięte i połupane, konkretne szczapy. Tel. 692 241 023
*Płoty kute, ogrodzenia, bramy,  furtki, kraty, siatka ogrodzeniowa, ogrodzenia drewniane. Tel. 692 241 023
*Wynagrodzenia i odszkodowania za linie energetyczne ,gaz lub inne przesyłyprzechodzące przez Państwa nieruchomości Tel. 50130-30-29

   wAżNE TElEFoNY:
Pogotowie ra tun ko we
999, 8660066
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
61 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu

Rada miejska w kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277e-mail: radamiejska@
kornik.pl
Urząd miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
tel. 61 817 04 11, 61 8170182, 
fax. 61 817 04 75
gminne centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
w godz. wieczornych 997 
ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, 
tel. kom. 602 740 481

Straż miejska, ul. Poznańska 83 
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek Sm w kamionkach 
tel. 61 8 971-357 lub 503-067-690
Przychodnia lekarzy Rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a,
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
w przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy lub 
dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska mEDEo 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05
wodociągi kórnickie i Usługi komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AqUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 61 
8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. 61 817 04 23
gminna komisja Rozwiązywania 
Pro ble mów Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, 
tel. 61 8980475, fax. 61 8170 130
Gądki, tel. 61 817 11 62, 61 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul.Średzka 1, tel. 61 817 01 28
Kórnik, ul.Poznańska 14, tel. 61 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. 61 817 02 39
lecznice dla zwierząt/gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949 
Przedsiębiorstwo Autobusowe kom BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Zamek muzeum i Biblioteka kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33
gminny Rzecznik osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl
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Następny numer kórniczanina ukaże się 2 grudnia  2011r.
materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 25 listopada 2011 r.Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia 
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Już po raz jedenasty, w rocznicę 
odzyskania Niepodległości Polski, 
komenda Hufca Związku Harcerstwa 
Polskiego w kórniku, przygotowała 
w kórnickim zamku koncert poetycki 
„wpisani w historię”, podczas którego 
zaprezentowały się dzieci i młodzież wy-
różniona i nagrodzona w Xi Powiatowym 
konkursie Recytatorskim, który odbył 
się 3 listopada. 

W koncercie, będącym podsumowaniem 
konkursowych zmagań młodych recytatorów, 
udział wzięli: wiceburmistrz Antoni Kalisz, 
radni gminy Kórnik: Adam Lewandowski i Piotr 
Plewka, ks. Kapelan phm. Paweł Kujawa, 
przedstawiciele placówek oświatowych, jurorzy, 
rodzice oraz przyjaciele harcerstwa. 

Organizatorka konkursu dh Krystyna 
Antkowiak gratulując wszystkim laureatom, 
dziękując jurorom i osobom zaangażowanym 
w przeprowadzenie konkursu i zorganizowa-
nie koncertu Finałowego przypomniała, że 
tegoroczny konkurs „Wpisani w historię” został 
zorganizowany już po raz  XI,  co świadczy o 
tym, że konkurs cieszy się dużą popularnością. 
W eliminacjach szkolnych do tegorocznego 
konkursu w całym powiecie udział wzięło 705 
osób, w tym: ze szkół podstawowych 546 osób, 
a gimnazjalnych 159 osób. W finale w Kórniku 
uczestniczyły 74 osoby. 

Tegoroczny konkurs obejmował poezję 
dla dzieci i podobnie jak w latach ubiegłych, 
odbywał się w trzech miejscach jednocześnie: 
w Domu Parafialnym, gdzie prezentowali się 

uczniowie klas I-III szkół podstawowych, w 
Strażnicy, gdzie rywalizowali uczniowie klas 
IV-VI szkół podstawowych oraz w Kórnickim 
Ośrodku Kultury, w którym rywalizowali ucznio-
wie gimnazjów. 

Po prezentacji laureatów Konkursu Re-
cytatorskiego „Wpisani w Historię”, licznie 
zgromadzona publiczność obejrzała program 
artystyczny w wykonaniu kórnickich Harcerzy. 

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

wPisani w historię
Po przesłuchaniach finałowych jury 

w każdej kategorii wiekowej wyłoniło 
następujących laureatów: 

w kategorii klas i-iii szkół podstawowych 
I miejsce zajęła: 

Aleksandra Ossowska 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku  

II miejsce egzekwio zajęli: 
Albert Andrzejewski 

ze Szkoły Podstawowej Pobiedziska Letnisko
Mikołaj Ratajczak 

ze Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie
W tej samej kategorii III miejsce otrzymała: 

Joanna Cykowiak 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu   

Jury przyznało trzy wyróżnienia: 
Mirelli Rozmiarek 

z Gromady Zuchowej z Radzewa  
Róży Nowackiej 

ze Szkoły Podstawowej w Rogalinie 
Igorowi Gierszewskiemu 

ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku - Bninie 

w kategorii szkół podstawowych 
klas starszych 
I miejsce zdobył: 

Stanisław Kowalski 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku 

II miejsce, egzekwio zajęły: 
Maja Szklarska 

ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie  
Patrycja Pudysiak 

ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku  
III miejsce egzekwio zajęli: 

Julia Tatarynowicz 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie

Alan Gąsiorek 
ze Szkoły Podstawowej w Puszczykowie  

Jury przyznało 3 wyróżnienia:
Michałowi Majchrzakowi 

ze Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie 
Aleksandrze Lewandowskiej 

ze Szkoły Podstawowej w Siekierkach Wielkich   
-Aleksandrze Grzywacz 

ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie

w najstarszej grupie wiekowej, czyli 
wśród  uczniów szkół gimnazjalnych

I miejsce zdobyła:
- Magdalena Żyto 

z Gimnazjum nr 1 w Kórniku
II miejsce zdobył|: 
- Jakub Masztalerz

 z Gimnazjum w Daszewicach 
III miejsce egzekwio przyznano: 

- Łukaszowi Koniecznemu 
z Gimnazjum w Kórniku

- Oliwii Ratajczak 
z Gimnazjum w Kórniku  

Jury przyznało dwa wyróżnienia: 
- Marcie Malewicz 

z Gimnazjum w Robakowie 
- Aleksandrze Płotkowiak 

z Gimnazjum nr 1 w Luboniu 


