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Fina w Kórniku! Znamy terminarz godzinowy

Polski Zwi zek Koszykówki
informuje, e turniej fina owy
Mistrzostw Polski Kobiet U20
zostanie rozegrany w Kórniku
(województwo wielkopolskie) w
dniach 9 - 13 marca 2011 roku.
Organizatorem turnieju jest klub
MUKS Pozna , a turniej b dzie
cz ci obchodów 90-lecia
wielkopolskiej koszykówki.
Poni ej przedstaiwmy
szczegó owy terminarz imprezy, a
obok prezentujemy logo turnieju
fina owego. wi cej

2011-03-02 14:12

Grupa I: Gospodynie bez zwyci stwa, odzianki w finale
Po wygranej VBWGTKGdynia z INE AZS Pozna , zawodniczki UMCS AZS Lublin pomimo, e przegra y swoje dwa
pierwsze mecze, zachowa y szans na wywalczenia awansu do turnieju fina owego. Wystarczy o "tylko" pokona w
swoim ostatnim meczu KS Basket Women ód . Niestety dla gospody pó fina u, odzianki okaza y si lepsze i to one
uzyska y awans do fina u. wi cej

Po 3. dniu: Medali ci awansuj w komplecie
Medali ci ubieg orocznej edycji Mistrzostw Polski Kobiet U20 w komplecie z pierwszych miejsc
awansowali do fina owej rozgrywki. Z pierwszego miejsca awansowa równie SKS 12 AZS UW
Warszawa. W finale gdynianki zagraj w grupie w a nie z SKS 12 AZS UWWarszawa oraz
Basketem 25 Bydgoszcz i TS Wis Kraków. W drugiej grupie zmierz si MUKS Pozna , AZS
PWSZ Gorzów Wlkp., KS Basket Women ód i MKS Polkowice. wi cej

Grupa II: Miejscowe najlepsze w swoich pó fina ach
Po zwyci stwach z MKS Polkowice i JAS-FBG Sosnowiec, czyli najgro niejszymi rywalami w grupie, koszykarki SKS 12
AZS UWWarszawa by y blisko zwyci stwa w turnieju pó fina owym. Przys owiow gropk nad „i” sto eczny zespó
postawi w spotkaniu z MKS Pa ac M odzie y Tarnów. wi cej

Grupa III: Gospodynie bez awansu
Tylko wygrana dawa a szans gospodyniom turnieju na awans do fina u Mistrzostw Polski Kobiet U20. Podopieczne
Alicji i Tomasza Szt berskich nie zdo a y jednak pokona koszykarek z Gorzowa Wielkopolskiego i zaj y ostatecznie
trzecie miejsce w turnieju. wi cej

Grupa I: Gdy ski teatr jednego aktora
Chc cmarzy o awansie do fina owego turnieju, koszykarki INEI AZS Pozna musia y pokona obro czynie
mistrzowskiego tytu u, zawodniczki VBWGTKGdynia. Pomimo heroicznego boju akademiczki nie podo a y zadaniu,
gdy nie znalaz y recepty na zatrzymanie Kingi Bandyk, autorki pot nego double-double. wi cej

Grupa IV: MUKS wygrywa wszystko pod Wawelem
Koszykarki MUKS-u Pozna przyjecha y do Krakowa z jasno okre lonym celem, jakim by o wygranie pó fina owego
turnieju. Po efektownej wygranej z UKS MOSM Bytom, tym razem podopieczne Iwony Jab o skiej zdo a y ogra
gospodynie turnieju, zawodniczki TS Wis a, a to oznacza o triumf w ca ym turnieju. wi cej

Grupa II: Polkowice w fina ach
Dru yna MKS-u Polkowice jako druga z warszawskich pó fina ow mistrzostw Polski przedosta a si do grona najlepszych
o ciu dru yn w kraju w tej kategorii wiekowej. O sukcesie polkowiczanek zadecydowa a wyra nie wygrana druga
po owa. wi cej

Grupa A Grupa B O 7. Miejsce O 5. Miejsce

Pó fina O 3. Miejsce O 1. Miejsce

Faza fina owa: [wybierz grup ]

Wyniki/terminarz:

SKS 12 AZS UW Warszawa
Basket 25 Bydgoszcz

2011-03-09 12:15

VBW GTK Gdynia
TS Wis a Kraków

2011-03-09 17:45

VBW GTK Gdynia
SKS 12 AZS UW Warszawa

2011-03-10 12:15

TS Wis a Kraków
Basket 25 Bydgoszcz

2011-03-10 14:30

SKS 12 AZS UW Warszawa
TS Wis a Kraków

2011-03-11 10:00

Basket 25 Bydgoszcz
VBW GTK Gdynia

2011-03-11 12:15

Informacje:

od 2011-03-09 do 2011-03-13
hala KCSiR, ul. Krasickiego 1
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Uczestnicy tUrniejU:

GrUpa a 
VBW GtK Gdynia

sKs 12 azs UW WarszaWa 
BasKet 25 BydGoszcz

ts Wisła KraKóW
GrUpa B 

azs pWsz GorzóW WlKp.
MUKs poznań

łKs BasKet WoMen łódź 
MKs polKoWice

Pierwsze mecze w grupach
 rozegrano 9 i 10 marca

terMinarz pozostałych Gier
WszystKie Mecze W oazie

11 Marca (piąteK)

Grupa a

godz. 10:00  
sKs 12 azs UW Warszawa 

- ts Wisła Kraków

godz. 12:15  
Basket 25 Bydgoszcz 
- VBW GtK Gdynia

Grupa B

godz. 14:30  
łKs Basket Women łódź - 
azs pWsz Gorzów Wlkp.

godz. 16:45  
MUKs poznań - MKs polkowice

12 Marca (soBota)

godz. 10:00 – mecz zespołów, które zajęły czwarte 
miejsca w grupach.

godz. 12:15 – mecz zespołów, które zajęły trzecie 
miejsca w grupach.

godz. 14:30 – mecz półfinałowy (A2-B1)

godz. 16.45 – mecz półfinałowy (B2-A1)

13 Marca (niedziela)

godz. 10:00 – mecz o miejsca 3-4 

godz. 12:15 – Finał

godz. 14:00.
Uroczyste zakończenie turnieju 

na WszystKie Mecze 
Wstęp Wolny.
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Mistrzostwa Polski 
w koszykówce kobiet U-20

kórnik 9-13 Marca   

Udało się! Dzięki awansowi po-
znańskich koszykarek MUKS Poznań 
do turnieju finałowego Mistrzostw 
Polski w Koszykówce U-20 (do lat 20) 
kórnicka hala „OAZY” będzie gościła 
osiem najlepszych polskich drużyn w 
tej kategorii wiekowej.

To pierwsza impreza takiej rangi w 
koszykówce rozegrana w Kórniku, choć 
zawody rangi Mistrzostw Polski w innych 
dyscyplinach nasz młody obiekt miał już 
okazję gościć. 

Podczas konferencji prasowej jaką 
zorganizowano 8 marca organizatorzy 
mistrzostw podkreślali, że nowoczesna 
hala w Kórniku jest doskonale przystoso-
wana do organizacji takich zawodów. Był 
to silny argument podczas starania się o 
rozegranie turnieju w Wielkopolsce. 

Wpływ na decyzję władz PZKosz miał 
także fakt, że Wielkopolski Związek Ko-
szykówki obchodzi w tym roku jubileusz 
90-lecia.

Bezpośrednio za organizację mi-
strzostw odpowiada zespół MUKS Po-
znań, który trzykrotnie wygrywał rywaliza-
cje kobiet U-20. Prezes MUKSu Andrzej 
Jabłoński zdradził, że jeśli zespół seniorski 
grający obecnie w 1 lidze awansuje do 
ekstraklasy koszykarek, poważnie rozwa-
żane jest rozgrywanie meczów ligowych 
w Kórniku.

W zespole U-20 MUKSu Poznań gra aż 
8 reprezentantek Polski, a trenerem Kadry 
Narodowej w tej kategorii wiekowej jest 
trenerka poznanianek Iwona Jabłońska.

Zachęcamy wszystkich sympatyków 
sportu, szczególnie koszykówki do kibi-
cowania wszystkim uczestniczkom kór-
nickiego turnieju Finału Mistrzostw Polski 
Kobiet U-20.

Najgoręcej kibicujmy jednak MUKSowi! 
Kto wie - może od września będziemy 
mogli w Kórniku kibicować drużynie eks-
traklasy koszykarek?

ŁG

IZBA PAMIąTEK 
w RATUSZU w BNINIE?

25 lutego burmistrz Jerzy Lechnerowski 
spotkał się z przewodniczącym RM Macie-
jem Marciniakiem i Kazimierzem Krawia-
rzem, w sprawie utworzenia izby pamiątek 
regionalnych Ziemi Kórnickiej. 

Jako najlepszą możliwą lokalizację 
uznano poddasze nowo wyremontowanego 
ratusza w Bninie. 

PlANY INwESTYcYjNE PKP

2 marca wiceburmistrz Hieronim Urba-
nek reprezentował samorząd kórnicki na 
konferencji zorganizowanej przez PKP PLK 
S.A. pt. „Perspektywy funkcjonowania infra-
struktury kolejowej na terenie województwa 
wielkopolskiego”.

Jak się okazuje nakłady na modernizację 
i budowę nowych dróg są w ostatnich latach 
dziesięciokrotnie wyższe niż nakłady na linie 
kolejowe. Maleje przez to długość eksploato-
wanych linii kolejowych, a aż 30% z nich jest 
w niezadowalającym stanie technicznym. 

Mimo to w najbliższych latach ma zostać 
wykonanych szereg inwestycji. 

Między innymi planowane jest dokończe-
nie rozpoczętej w latach 90-tych ubiegłego 
wieku modernizacji linii kolejowej Warszawa-
Poznań na odcinku Sochaczew-Swarzędz. 
Celem tej inwestycji, rozłożonej na lata 2011-
2015 będzie przystosowanie infrastruktury 
do większej prędkości ruchu pociągów: 160 
km/h (dla pociągów osobowych) i 120 km/h 
(dla pociągów towarowych).

Nadal trwają prace koncepcyjne doty-
czące linii szybkiej kolei „Y”.  Planowana 
linia kolei dużych prędkości łączyć ma   War-
szawę,  Łódź,  Kalisz-Ostrów Wielkopolski, 
Wrocław oraz Poznań. Linia „Y” ma poprzez 
zmodernizowany łącznik Łódź Opoczno  
współpracować z Centralną Magistralą Ko-
lejową, co umożliwi połączenia do Katowic 
i Krakowa.

Część tej 450 kilometrowej nowoczesnej 

arterii ma przebiegać przez północne tereny 
naszej gminy. Pociągi na „Igreku” jeździć 
mają z prędkością do 350 km/h.

SPOTKANIE 
SZEścIU RAD SOŁEcKIch

Rady Sołeckie  wsi: Dachowa, Gądki, 
Koninko, Robakowo-Osiedle, Robakowo-
Wieś i Żerniki spotkały się burmistrzem 
Jerzym Lechnerowskim. Spotkanie, które 
odbyło się 2 marca w budynku Gimnazjum w 
Robakowie zorganizowali radni Przemysław 
Pacholski i Andrzej Surdyk, którzy oczywi-
ście również wzięli udział w dyskusji.

Celem spotkania było wyartykułowanie 
potrzeb społeczności poszczególnych 
sołectw.

Najczęściej powtarzającą się bolączką 
był zły stan dróg i brak kanalizacji.

Burmistrz poinformował zebranych o 
planach inwestycyjnych na najbliższe lata. 
Część z sygnalizowanych zadań znalazła 
się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 
Gminy Kórnik.

ROcZNIcA śMIERcI 
TYTUSA DZIAŁYńSKIEgO

Także 2 marca burmistrz Jerzy Lechne-
rowski spotkał się z przedstawicielem firmy 
Sidma Januszem Sidorem, który zapropo-
nował kórnickiemu samorządowi współpracę 
przy organizacji 150 rocznicy śmierci Tytusa 
Działyńskiego (rocznica przypada 12 IV 
2011r). Główne uroczystości miałyby odbyć 
się w Poznaniu, natomiast 16 kwietnia w Ko-
legiacie Kórnickiej  ma odbyć się uroczysta 
msza święta. Burmistrz zadeklarował pomoc 
i zaproponował, by do współpracy zaprosić 
także Fundacje Zakłady Kórnickie.

ZjAZD ZwIąZKU MIAST POlSKIch

Dwa dni (3-4 marca) trwały obrady 
Zjazdu Związku Miast Polskich, w których 
Gminę Kórnik reprezentował burmistrz Jerzy 
Lechnerowski. Podsumowano mijający rok 
pracy, a także wybrano nowe władze. Prze-
wodniczącym związku został ponownie Pre-
zydent Miasta Poznania Ryszard Grobleny, 
natomiast wiceprzewodniczącym reprezen-
tujący Kraków prezydent Jacek Majchrowski. 
Decyzją zjazdu Zarząd Związku Miast pol-
skich powiększono z 20 do 25 osób. 

Zebrani przedyskutowali aktualne za-
gadnienia związane z funkcjonowaniem 
miejskich samorządów. Do władz central-
nych wystosowano stanowisko w sprawie 
„stanu finansów miast na tle całego sektora 
finansów publicznych”, w którym krytykuje 
się niektóre działania podejmowane przez 
resort finansów zmierzające do zmniejszenia 
deficytu sektora finansów publicznych w 
najbliższych latach. 

Działania rządu obciążają nazbyt dużą 

odpowiedzialnością za dług publiczny 
lokalne samorządy, które według statystyk 
generują tylko 14 % tego zadłużenia.

Związek przyjął oficjalne stanowisko, 
sprzeciwiające się decyzjom Ministerstwa 
Finansów o ograniczeniu możliwości zadłu-
żania się samorządów, bowiem ograniczenia 
te w istotny sposób tamują rozwój gmin. 

FUNDAcjA BęDZIE BUDOwAć 
cENTRUM EDUKAcYjNE

Zamek Kórnicki gościł w dniu 8 marca 
obrady rady kuratorów Fundacji Zakłady 
Kórnickie, w którym uczestniczyli także 
zaproszeni goście:
- prof. dr hab. inż. R. Słowiński – Prezes 
Poznańskiego Oddziału PAN
- J. Lechnerowski- burmistrz Gminy Kórnik
- prof. dr hab. T. Jasiński Dyrektor Biblioteki 
Kórnickiej PAN
- prof. dr hab. J. Oleksyn Dyrektor Instytutu 
Dendrologii PAN
- prof. dr hab. E. Wnuk z Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza
- S. Waligóra Dyrektor Zakładu Doświad-
czalnego PAN
- Dr hab. S. Schillak – Kierownik obserwato-
rium Astrogeodynamicznego w Borówcu.

Głównym tematem spotkania była pre-
zentacja koncepcji budowy Centrum Edu-
kacyjnego Fundacji Zakłady Kórnickie. Zało-
żenia pomysłu przedstawił Przewodniczący 
rady kuratorów Andrzej Legocki. Dla potrzeb 
Centrum powstać mają nowe obiekty, a 
jego działalność ukierunkowana ma być na 
spełnianie zapisanego w Statucie Fundacji 
ZK celu: wspierania oświaty i edukacji oraz 
popularyzowania wiedzy.  Centrum to skład 
się ma w założeniu z trzech działów:

- planetarium
- muzeum historii naturalnej
- dział historyczny
Oprócz powierzchni ekspozycyjnych 

znajdzie się także miejsce na sale wykła-
dowe, kinowe i seminaryjne.

Z powodów trudności formalnych i 
własnościowych związanych z lokalizacją 
Centrum w samym Kórniku zaproponowano 
budowę obiektów na gruntach Fundacji, 
leżących w Gądkach przy trasie S-11. Pod-
czas dyskusji poparto jednak rozważenie 
lokalizacji kompleksu w Kórniku.

Początkowo rozważany jako potencjalny 
teren pod budowę obszar obok podzamcza 
na terenach obecnych „Szkółek Kórnickich” 
(pomiędzy ul. Średzką i Zamkową) okazuje 
się za mały. W grę wchodzi także lokalizacja 
Centrum na terenach Szkółek Kórnickich za 
budynkami Instytutu Dendrologii w pobliżu 
węzła Kórnik Południe. 

Koncepcja powstania tej ciekawej inwe-
stycji zakłada wstępnie zakończenie prac 
w roku 2014.

Opr. ŁG

Podczas turnieju odsłonięto ekspozycję 
odcisków dłoni Olimpijczyków, 

którzy odwiedzili dotychczas „Oazę”

Mecz ŁKS - MUKS 

Schemat szybkiej kolei „Y”
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Koryto rzeki i jej rozlewiska- SzczodrzykowoUl. Słonecznikowa w Robakowie

BURMISTRZ gMINY KÓRNIK
INFORMUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 11 marca 2011 r. 
do dnia 5 kwietnia 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę 
niżej wymienionych nieruchomości z przeznaczeniem na cele sołeckie:
 - 1 działka nr 112  położona w miejscowości Czołowo,
- 1 działka nr   41  położona w miejscowości Dziećmierowo,
- 1 działka nr 164 położona w miejscowości Dębiec,
- 1 działka nr   52  położona w miejscowości Pierzchno,
- 1 działka nr 169  położona w miejscowości Prusinowo,
- 1 działka nr 177  położona w miejscowości Konarskie. 

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

OgŁOSZENIE

Burmistrz gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza 
przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego 

będącego  własnością gminy Kórnik

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2011 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1

- W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obcią-
żeń.
- Czas trwania najmu ustalony zostanie w umowie najmu na okres 10 lat,
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pienią-
dzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 25,00 zł na rachunek gminy w 
Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w 
terminie do dnia  14 kwietnia 2011 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. 
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć 
komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego reje-
stru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpo-
wiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. 
Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w 
okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. 
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. 
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone 
na poczet czynszu najmu.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora prze-
targu.
- Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu 
zostanie niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.
- Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu 
podając przyczynę.

- Informacje dotyczące przedmiotu i warunków najmu (projekt umowy naj-
mu) można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411.

MIEJSCOWOŚĆ KÓRNIK 

ULICA Rynek 17

NUMER DZIAŁKI 282/1

POWIERZCHNIA LOKALU  38,57 m2

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ 3

CZAS TRWANIA UMOWY 10 lat

WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU 
LOKALU 

250,00 zł/m-c
(słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 )
Do czynszu uzyskanego w przetargu zostanie doliczony 
23% podatek VAT 

wybory 
UzUPełniające

Rezygnacja Andrzeja Zielińskiego 
z mandatu radnego Rady Miejskiej w 
Kórniku poskutkowała koniecznością 
przeprowadzenia wyborów uzupełnia-
jących w okręgu nr 7 (Kamionkach, 
Borówcu i Szczytnikach). głosowanie 
miało miejsce 6 marca, a w szranki 
wyborcze stanęło dwóch kandydatów: 
Andrzej Kaźmierczak i Piotr Plewka.

Frekwencja była niska. Spośród 
3498 uprawnionych głosowało jedynie 
430  (12% uprawnionych).

W lokalu komisji nr 9 (Kamionki- Dom 
Strażaka) głosowało 354 osoby spośród 
2051 uprawnionych (17%). W lokalu 
komisji nr 8 (stara szkoła w Borówcu) 
głosowało jeszcze mniej: 76 osób spo-
śród 1447 uprawnionych (5%).

Najwięcej głosów ważnych oddano 
na Piotra Plewkę. Otrzymał on w sumie 
262 głosy (43 w lokalu w Borówcu i 219 
w lokalu w Kamionkach), co stanowi 
62% głosów. Andrzej Każmierczak 
zgromadził 38 % głosów, czyli poparło 
go w sumie 164 wyborców (31 w lokalu 
borówieckim i 133 w Kamionkach).

Tym samym grono radnych Rady 
Miejskiej w Kórniku uzupełni Piotr 
Plewka.

Gratulujemy i życzymy owocnej pra-
cy w samorządzie. 

ŁG

wykres rozkładu głosów ważnych

wykres frekfencji

Głosowało 12% 
uprawnionych

wieŚci 
sołeckie

kronika 
kryMinalna

DAchOwA

Sołtys Przemysław Pacholski informu-
je, że w sobotę, 5 marca Rada Sołecka 
z okazji Międzynardowego Dnia Kobiet 
zorganizowała w świetlicy dla mieszkanek 
wsi imprezę, podczas której wystapił zespół 
tańca nowoczesnego „Audio Dance” skupia-
jący chłopców z Dachowy.

Natomiast we wtorek, 8 marca także z 
okazji Dnia Kobiet w świetlicy odbyło się 
spotkanie Stowarzyszenia Seniorów „RO-
GĄDA”. Dla uczestników imprezy zagrała 
na fagocie mieszkanka Dachowy – Agata 
Janeczko.

DZIEćMIEROwO

Sołtys Henryk Hypsior mówi, że wiosną 
ruszy, przerwana przez zimowe warunki 
pogodowe, budowa chodnika wzdłuż drogi 
wojewódzkiej. Podczas zimy popsuły się 
utwardzone pofrezem drogi na ulicach: 
Słonecznej, Kwiatowej, Leśnej i Świgonia. 
Sołtys Henryk Hypsior podkreśla, że muszą 
one być solidnie naprawione.

gąDKI

Przedstwiciele wsi wzięli udział w 
spotkaniu z burmistrzem Jerzym Lechne-
rowskim rad sołeckich Dachowy, Gądek, 
Robakowa-Osiedla, Robakowa-Wsi, które 
odbyło się w środę, 2 marca.

Sołtys Gądek - Tadeusz Olejniczak 
wskazuje na potrzebę oświetlenia ulicy 
Poznańskiej. Na ulicy Leśnej ma powstać 
chodnik. Za dwa miesiące musi być gotowy 
jego projekt. Na chodnik, którego wykonanie 
będzie finansowane z funduszu sołeckiego, 
jest już zakupiony materiał.

Sołtys mówi też, że jest konieczne obcię-
cie drzew i wycięcie samosiejek przy ulicy 
Akacjowej (finansowane z budżetu gminy) 
i Zbożowej (wykonywane za pieniądze z 
powiatu).

KONARSKIE

Sołtys Józef Bartkowiak informuje, iż 
porządkowany był teren koło boiska i placu 
zabaw oraz znajdujący się koło nich rów. 
Natomiast na wiosnę będą wykonywane 
we wsi zadrzewienia. Na czwartek, 17 
marca jest zaplanowane zebranie wiejskie, 
na którym ma być przyjęte sprawozdanie 
finansowe. Następnie przewidziane jest 
w marcu zebranie sprawozdawcze Kółka 
Rolniczego.

W maju ma być rozstrzygnięty przetarg 
na budowę świetlicy. Inwestycja ta będzie 
finansowana z budżetu gminy i środków 
pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego.

Robert Wrzesiński

Zgłoszenia kradzieży i włamań
Dnia 23 lutego Komisariat Policji w 

Kórniku został powiadomiony o dokonanym 
włamaniu do jednego z kórnickich sklepów. 
Wartości strat szacuje się na 476 zł. Spraw-
ca został ustalony.

Dzień później powiadomiono o doko-
nanej także w Kórniku kradzieży BMW o 
wartości  około 80 tys. zł. 

W dniu 28 lutego powiadomiono o 
włamaniu do mieszkania w Kórniku. Skra-
dzione pieniądze i  biżuterię szacuje się na 
około 12 tys. zł. 

W tym samym dniu funkcjonariusze Ko-
misariatu Policji w Kórniku ujawnili w dukcie 
leśnym nieopodal Czołowa spalone Audi.

W dniu 3 marca  zgłoszono kradzież 
Audi A4 o wartości 45 tys. zł, 

Dzień później zawiadomiono o doko-
nanej w Żernikiach kradzieży portfela z 
zawartością pieniędzy w kwocie 300 zł.

W dniu 6 marca policjantów powiado-
miono o dokonanej w Borówcu kradzieży 
Opla. Pojazd w tym samym dniu został 
odnaleziony w miejscowości Czmoń.

Zatrzymania
23 lutego funkcjonariusze Komisariatu 

Policji w Kórniku dokonali zatrzymania 
poszukiwanego mężczyzny, który został 
osadzony w Areszcie Śledczym.

Dzień później policjanci dokonali w Kór-
niku zatrzymania poszukiwanej nieletniej.

Także 24 lutego zatrzymano w Kórniku 
dwie kobiety podejrzewane o dokonanie 
kradzieży karty płatniczej i wypłacenia z 
niej pieniędzy.

W dniu 25 lutego funkcjonariusze  Komi-
sariatu Policji w Kórniku dokonali zatrzyma-
nia w miejscowości Kórnik poszukiwanego 
mężczyzny.

1 marca w Skrzynkach dokonano zatrzy-
mania mężczyzny, który kierował pojazdem 
„po spożyciu”. Zanotowano u niego 0,44 
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dwa dni później w Runowie dokonano 
zatrzymania mężczyzny, u którego stwier-
dzono 0,43 mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

Także 3 marca policjanci dokonali za-
trzymania w miejscowości Borowiec męż-
czyzny, który kierował rowerem pomimo 
prawomocnego zakazu sądowego.

W dniu 7 marca funkcjonariusze w 
Kórniku dokonali zatrzymania mężczyzny, 
który kierował rowerem „pod wpływem” i 
miał  0,64 mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

W tym samym dniu dokonano w Koninku 
zatrzymania rowerzysty, u którego zanoto-
wano 0,45 mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

Kolizje drogowe
W dniu 25 lutego w Kórniku kierujący  

Mercedesem  nie udzielił pierwszeństwa 
przejazdu i doprowadził do zderzenia z 
Volkswagenem.

W  dniu 28 lutego w Kórniku kierujący 
Daewoo nie ustąpił pierwszeństwa przejaz-
du i zderzył się z Dodge-m.

Pierwszego marca w  Czmońcu doszło 
do zderzenia dwóch pojazdów Opla i Forda. 
Trwają czynności wyjaśniające.

W  tym samym dniu  w Kórniku kierujący 
Fiatem  w wyniku nieprawidłowo wykony-
wanego manewru omijania doprowadził 
do zderzenia z innym pojazdem tej samej 
marki.

Także w tym samym dniu w Gądkach 
kierująca Peugeotem w wyniku nieprawidło-
wo wykonywanego manewru zmiany pasa 
ruchu doprowadziła do zderzenia z BMW.

Dzień później w Koninku kierujący 
Volkswagenem w wyniku nieudzielania 
pierwszeństwa przejazdu doprowadził do 
zderzenia z Fiatem.

Także 2 marca w Dziećmierowie kieru-
jący pojazdem marki Peugeot wjechał w 
wyrwę w jezdni uszkadzając pojazd.

W dniu 7 marca  w Kórniku kierujący 
BMW wjechał w wyrwę w jezdni uszka-
dzając pojazd.

Na podstawie informacji
 z KP w Kórniku

opracowął ŁG

Informujemy, iż w dniu 18 lutego br. 
otrzymaliśmy ostatnią transzę dofinanso-
wania; z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego; realizacji Projektu pt.: 
„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
Kórnika poprzez budowę promenady nad 
Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edu-
kacyjnej Drzewa Świata w Arboretum”. 
Kwota 267.374,58 zł stanowi refundację 
części kosztów poniesionych przez Instytut 
Dendrologii PAN na budowę ścieżki tury-
styczno-edukacyjnej w Arboretum.

Wszystkie złożone przez Gminę wnioski 
o częściowy zwrot kosztów poniesionych 
w związku z realizacją Projektu zostały 
pozytywnie rozpatrzone przez Departament 
Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielko-
polskiego i na ich podstawie otrzymaliśmy 
kwotę 1.831.146,91 zł ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
co stanowi 65% kosztów poniesionych na 
realizację obu inwestycji.

Anna Biernacka

 
Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI 

 
Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI 



6 nr 5/2011 11 marca 2011r. 7

Z 
PO

w
IA

TU

IN
FO

R
M

A
c

jE

„Oferujemy zawody z przyszłością” 
– rozmowa z janem grabkowskim,  

Starostą Poznańskim.

- Panie Starosto, niedawno odbyły się 
w Poznaniu Targi Edukacyjne – jedno z naj-
większych wydarzeń promocyjnych szkół w 
wielkopolsce. Od kilku lat podczas imprezy 
prezentują się także placówki z powiatu po-
znańskiego. co w tym roku mogą zaoferować 
swoim potencjalnym uczniom?

- Szkoły prowadzone przez Powiat Poznań-
ski zawsze starają się dostosować swoją ofertę 
do potrzeb rynku pracy. To właśnie sprawia, że 
wśród młodzieży szczególnym powodzeniem 
cieszą się takie zawody jak technik logistyk czy 
technik architektury krajobrazu. Pierwszy z nich 
oferują szkoły w Bolechowie i Kórniku, drugi  pla-
cówki w Rokietnicy, Mosinie i Poznaniu. Również 
w Rokietnicy, ale także w Murowanej Goślinie i 
Swarzędzu, można zdobyć tytuł technika ho-
telarstwa. Zgodnie z ogólnym trendem sporo 
młodych ludzi pragnie kształcić się w obszarze 
informatyki. Wychodząc naprzeciw ich zaintere-
sowaniom i potrzebom oferujemy ten kierunek 
prawie we wszystkich technikach prowadzonych 
przez Powiat Poznański. 

Prawdziwą przyszłość ma jednak przed sobą 
coraz bardziej dziś doceniane kształcenie w Za-
sadniczych Szkołach Zawodowych. Specjalistów 
wciąż brakuje, a powiatowe ZSZ przygotowują 
do podjęcia zawodu bardzo solidnie. Sporym 
atutem jest między innymi współpraca szkół 
z firmami o ugruntowanej pozycji na rynku. 
Przykładem może być tutaj Swarzędz, gdzie 
dzięki firmom VW Poznań oraz SKF uczniowie 
zdobywają kwalifikacje mechatroniczne na 
najwyższym, światowym poziomie. 

- jakie nowe kierunki kształcenia oferuje 
Powiat od września? 

- Od września zawód  logistyka będzie 
można zdobyć w technikum w Kórniku. Tam 
również będą się mogli kształcić przyszli technicy 
ochrony środowiska. W Bolechowie otwieramy 
dwa nowe kierunki: technika administracji i 
technika spedytora. Natomiast w Swarzędzu 
technika technologii drewna i technika urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej. 

- Rynek edukacyjny jest bardzo szeroki. 
Dlaczego warto wybrać szkołę z powiatu?

- Odpowiem krótko: powiatowe placówki 
oferują zawody z przyszłością, a te w znacz-
nym stopniu zwiększają szanse młodzieży 
na zatrudnienie. Na skuteczność edukacyjną 
składa się zresztą wiele czynników: od zaplecza  
materialnego począwszy, na bezpieczeństwie 
skończywszy. Ci, którzy skorzystają z oferty 
powiatu mają możliwość odbywania praktyk 
w takich firmach jak VW Poznań, SKF, Solaris 
Bus & Coach, Hotel Sheraton, a także na promie 
Unity Line na Bałtyku. Powiat co roku przezna-
cza środki finansowe na zajęcia fakultatywne, 
dzięki którym zdawalność egzaminów matural-
nych w naszych szkołach wynosi ponad 90%. 
Bierzemy udział w wielu projektach unijnych, 
dających dodatkowe możliwości rozwoju. Na-
wiązaliśmy też współpracę z zaprzyjaźnionymi 
szkołami zagranicznymi. W jej ramach co roku 
organizowane są wymiany młodzieży. Atutami 
powiatowych placówek edukacyjnych są też 
rodzinna atmosfera, indywidualne podejście 
do ucznia, kameralność, a także lokalizacja w 
pobliżu miejsca zamieszkania i rozbudowana 
oferta zajęć pozalekcyjnych.

- Z jakimi problemami borykają się szko-
ły prowadzone przez Powiat Poznański?

- Jak wszyscy borykamy się z niżem 
demograficznym. Dlatego też tak ważne jest 
zapewnienie młodym ludziom atrakcyjnych 
kierunków kształcenia. Sporych problemów 
nastręczają również wybory gimnazjalistów 
co do dalszych etapów edukacji. Podejmując 
decyzję w tej kwestii młodzież powinna brać 
pod uwagę między innymi wynik egzaminu 
gimnazjalnego czy predyspozycje do nauki w 
danej szkole. Musi to być również samodzielny, 
świadomy wybór. Niestety, część osób kieruje 
się działaniami i opiniami innych, nie do końca 
zdając sobie sprawę z konsekwencji. Być może 
dzieje się tak dlatego, że w gimnazjach nie 
poświęca się tym kwestiom zbyt wiele uwagi, 
brakuje też doradców zawodowych.

-Dziękuję za rozmowę.

Małgorzata Roszak

DO POZNAńSKIEj METROPOlII 
cORAZ BlIżEj

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia 
„Metropolia Poznań” odbyło się w piątek, 18 
lutego w Urzędzie Miasta Poznania. Podczas 
spotkania wybrano władze Stowarzyszenia 
oraz podsumowano dotychczasową, prawie 
czteroletnią działalność Rady Aglomeracji 
Poznańskiej. 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie 
„Metropolia Poznań” ma za zadanie wspierać 
ideę samorządu terytorialnego oraz chronić 
wspólne interesy członków Stowarzyszenia, a 
w szczególności wspierać rozwój społeczno-
gospodarczy aglomeracji oraz współpracę 
gmin i powiatów w tym zakresie. 

W spotkaniu uczestniczył Jan Grabkow-
ski, Starosta Poznański, Ryszard Grobelny, 
Prezydent Miasta Poznania oraz wójtowie i 
burmistrzowie podpoznańskich gmin wcho-
dzących w skład Aglomeracji Poznańskiej. Do 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań przystą-
piły: Buk, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, 
Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana 
Goślina, Pobiedziska, Poznań, Powiat Po-
znański, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, 
Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, 
Śrem i Tarnowo Podgórne.

Prezesem Stowarzyszenia, zgodnie 
ze statutem, został Prezydent Poznania, 
a wiceprezesem – Starosta Poznański. 
Drugim wiceprezesem wybrano burmistrza 
Śremu Adama Lewandowskiego, a człon-
kami zarządu – burmistrza Kórnika Jerzego 
Lechnerowskiego oraz burmistrza Murowanej 
Gośliny Tomasza Łęckiego. Wyłoniono rów-
nież członków Komisji Rewizyjnej. 

Przypomnijmy, że proces tworzenia 
aglomeracji poznańskiej rozpoczął się w 
maju 2007 r. od podpisania porozumienia o 
współpracy pomiędzy samorządami. Wtedy 
też utworzono Radę Aglomeracji Poznańskiej. 
Główne efekty dotychczasowej współpracy to 
powołanie Centrum Badań Metropolitarnych 
oraz opracowanie tzw. „Zielonej Księgi”, 
czyli dokumentu zawierającego propozycje 
strategii rozwoju poznańskiej metropolii do 
2020 roku. W ramach porozumień pomiędzy 
gminami powstał m.in. Związek Międzyg-
minny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej” czy Związek Międzygminny 
„Schronisko dla zwierząt - Schronisko”. 
Podpisano także porozumienie komunalne w 
zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Anna Jacznik
Gabinet Starosty

krótko 
z PowiatU

HarMonoGraM oDbiorU zUŻyteGo sPrzĘtU rtV i aGD
Data Miejscowość Adres godzina

26.03 Kórnik ul. Jabłońskiego (parking za domem parafialnym) 8.00-9.00

26.03 Kórnik Plac Niepodległości 1 (parking na bruku) 9.00-10.00

26.03 Kórnik ul. Staszica (przy garażach) 10.00-11.00

26.03 Bnin ul. Śremska (bloki) 11.00-12.00

26.03 Bnin ul. Piaskowa (przy boisku) 12.00-13.00

26.03 Bnin ul. Rynek (parking przy ratuszu) 13.00-14.00

02.04 Dziećmierowo ul. Leśna (plac między blokiem a sklepem) 9.00

02.04 Szczodrzykowo Plac przy pojemnikach do segregacji odpadów 9.30

02.04 Dachowa Nowina ul. Nowina 46 10.00

02.04 Dachowa ul. Okrężna przy świetlicy wiejskiej 10.30

02.04 Szczodrzykowo ul. Poznańska przy placu zabaw 11.00

02.04 Runowo przy przystanku autobusowym 11.30

02.04 Pierzchno parking przy kaplicy 12.00

02.04 Kromolice przy pojemnikach do segregacji odpadów 12.30

09.04 Czmoń Plac przy barze „Zielony Mostek” 8.30

09.04 Czmoniec Działka Czmoniec 31, za budynkiem Pana Sołtysa 9.00

09.04 Radzewo Plac przy Strażnicy OSP 9.30

09.04 Konarskie Plac przy boisku 10.00

09.04 Czołowo Plac przy posesji Pani Sołtys 10.30

09.04 Błażejewo Świetlica wiejska 11.00

09.04 Błażejewko Teren przy blokach 11.30

09.04 Prusinowo Świetlica wiejska 12.00

09.04 Biernatki Świetlica wiejska 12.30

09.04 Dębiec Przystanek przy strażnicy 13.00

16.04 Mościenica Plac przy rogu ulicy Jesiennej i Mościenickiej 8.30

16.04 Skrzynki ul. Kwiatowa (działka po wyburzonym budunku p. Z. Sobczaka) 9.00

16.04 Borówiec Parking przy ul. Szkolnej (przy stodole) 9.30

16.04 Kamionki ul. Poznańska budynek OSP 10.00

16.04 Szczytniki Plac przy ul. Wspólnej (obok przystanku autobusowego OSP) 10.30

16.04 Koninko Plac przy ul. Niebieskiej 3 (obok baru) 11.00

16.04 Żerniki Świetlica wiejska 11.30

16.04 Gądki Teren po zburzonym budynku przy ul. Kwiatowej 12.00

16.04 Robakowo Wieś Teren przy Młynie (ul. Wiejska) 12.30

16.04 Robakowo Osiedle Plac przy Gimnazjum 13.00

SPRZęT ODBIERA FIRMA EKOMYST SP. Z O.O.

TEl. 061 285 28 62
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SZANOwNI PAńSTwO!

Rada Rodziców przy Gimnazjum im. Wła-
dysława hr. Zamoyskiego w Kórniku wraz z 
Gronem Pedagogicznym składa serdeczne 
podziękowania za ufundowanie pomocy rze-
czowych oraz udzielenie wsparcia finansowego 
niżej wymienionym instytucjom, firmom oraz 
osobom fizycznym:
- P.W. „GENEXPOL” Stanisław Jeziorski 
Czmoniec
- P.H.U. GOŚCINIEC „MARZYMIĘTA” Błaszko-
wiak Przemysław Czmoniec
- P.P.H-U „SPEC” Remigiusz Nowacki 
Błażejewo
- Firma GRZEŚKOWIAK SJ Kórnik
- Pani Olimpia Lorens Czmoniec
- Państwo Antonina i Maciej Małeccy Kórnik
- PPH-U MAR-PIEK Piotr Kowalewski Kórnik
- Jubiler BUSZKIEWICZ Kórnik
- Biblioteka Kórnicka
- Państwo Beata i Grzegorz Górscy Prusinowo
- GiG s.c.B. Gorzałczany F. Gorzałczany Kórnik
- Cukiernia Piotr Kaczmarek Kórnik
- Pizzeria Piccolo
- Gabinet Fryzjersko-Kosmetyczny „JOANNA” 
Kórnik
- Pani Izabela Wojtasz Kórnik
- Pani Halina Jakubowska Kórnik
- Państwo Mariola i Zbigniew Tomaszewscy 
Czmoniec

Bardzo się cieszymy, że wokół nas są ludzie, 
którym nie jest obojętny los naszych dzieci. 
Dzięki Państwa uprzejmości i hojności możliwy 
jest zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z 
Gimnazjum w Kórniku. 

Wierzymy, iż nawiązana współpraca okaże 
się długotrwała.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Gimnazjum 
mgr Marzena Dominiak 

        wraz z Gronem Pedagogicznym 
w imieniu rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców
Mariola Tomaszewska

Rada Rodziców przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Kórniku, składa serdeczne 
podziękowania za okazaną hojność w 
postaci przekazanych nagród na coroczną 
zabawę karnawałową , która odbyła się dnia 
19.02.2011r w Błażejewku.

Dziękuję sponsorom: 
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA 

OGÓRKIEWICZ GERWAZY-BNIN
MOTO - MAX –KÓRNIK

APTEKA W PRZYCHODNI S.C.DAMIAN I URSZU-
LA FLERKOWSCY - PLEWISKA
ELO - GAZ SP.ZO.O.- POZNAŃ

SWESPED ANETA DUDA –BŁAŻEJEWKO
O.S.W.BŁAŻEJEWKO

HURTOWNIA CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH 
AKTYW - POZNAŃ
NESTOR-KÓRNIK

PERIAL SP.ZO.O.- POZNAŃ
TC MACIEJ MATYSIAK-KÓRNIK

PUBLICZNY TRANSPORT CIEŻAROWY DUSZ-
CZAK STANISŁAW – PRUSINOWO

MECHANIKA POJAZDOWA MACIEJ DUSZCZAK 
- PRUSINOWO

„TAWERNA POD  ŻAGLAMI” BARBARA I MICHAŁ 
WALCZAK – KÓRNIK

STUDIO 3F – PAULINA ZAKRZEWSKA – BNIN
SALON FRYZJERSKI MACIEJ KUSZAK - BNIN

SKLEP MIĘSNY WARZYWA ”PIMPAS ” TOMASZ 
PANKOWSKI – BNIN

P.H.U.”KURAŚ” MACIEJ PRZEWOŹNY – BNIN
OGRÓD PRZEWOŹNY RYSZARD  - BNIN

PKO BP S.A. ODDZIAŁ KÓRNIK
„KM PARTNER” BIURO SERWIS – KÓRNIK

HOTEL RODAN – SKRZYNKI
„STIMI” MICHAŁ ŁUCZAK STIHL – BNIN

KWIACIARNIA „U AGATY” AGATA WOLNA – BNIN
MZ TRADE MICHAŁ KULIŃSKI SP.J. STACJA 

PALIW – BNIN
WALDEMAR STRZELEWICZ - BORÓWIEC

CUKIERNIA PIOTR KACZMAREK – KÓRNIK
FIRMA ZŁOTNICZO JUBILERSKA GRZEGORZ 

BŁASZAK – KÓRNIK
TOMINET – SERWIS KOMPUTEROWY TOMASZ 

NIEMIER – BNIN
SOLARIUM STUDIO – SUN – KÓRNIK

ALKRI OŚWIETLENIE  PORCELANOWY 
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY ALICJA ZIÓŁKOWSKA 

– KÓRNIK
„CAFE  RETRO” – KÓRNIK 

ALMAR GSM TELEFONY  KOMÓRKOWE - 
KÓRNIK

SKLEP DROGERYJNO-CHEMICZNY ANDRZEJ 
ZWIERZYŃSKI , MACIEJ LEHMANN – KÓRNIK

RESTAURACJA CASABLANCA RYSZARD SZAR 
– BNIN

SKLEP WĘDKARSKI  WALDEMAR POPRAWSKI 
– KÓRNIK

ALPO PH. SKLEP WIELOBRANŻOWY POPRAW-
SKA A. – KÓRNIK

KOMET – RUNOWO
ROMAN WDOWCZYK – BNIN

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY – KÓRNIK
SKLEP SPOŻYWCZY MARCIN ŻAK – PRUSINO-

WO
GOSPODARSTWO ROLNE TADEUSZ KUŹMA – 

PRUSINOWO
ANETA KACZMAREK – PRUSINOWO

ABC SKLEP WIELOBRANŻOWY EWA ROBIŃSKA 
–KÓRNIK

TRIUMPH ELWIRA DOMINIAK – KÓRNIK
MATI SKLEP ODZIEŻOWY – KÓRNIK

BERKER – KÓRNIK
PIZZERIA CASTELLO G&G S.C. GORZAŁCZANY 

– KÓRNIK
FRYZJERSTWO IRENA , ALBIN NOWAK – BNIN

FRĄCKOWIAK DARIUSZ – KÓRNIK
Dziękujemy również tym wszystkim, 

którzy przyczynili  się do  zorganizowania  
zabawy  szkolnej.

                                                                                                                                      
E.D.

PoDziĘkowania Dr lUcy PoMaGa 
zwierzĘtoM

czy spotkałeś się już 
z Fundacją Dr lucy?

-szczegółowo napisano na stronie 
Fundacji www.drlucy.pl.

Pokrótce napiszę kilka słów.
Misją Fundacji jest.......”by każde zwie-

rzę miało swój spokojny kąt, było syte, 
bezpieczne i kochane”. Co robi Fundacja 
na co dzień:
-opiekuje się na zasadzie „non profit” Schro-
niskiem dla bezdomnych zwierząt w Gaju, 
poprawiając w sposób ciągły warunki ich 
życia. Zobacz
www.gaj.schronisko.net
-prowadzi szeroką akcję adopcji. W latach 
2008-2010 przyjęto do schroniska 932 
psy z czego wyadoptowano 803 psy. W 
sposób stały w schronisku przebywa 100-
120 psów.
-ratuje i zapewnia godne życie owczarkom 
szkockim Collie w calej Polsce
-prowadzi akcje sterylizacji i kastracji psów 
trafiających pod opiekę Fundacji
-prowadzi akcje popularyzującą właściwe 
zachowanie i traktowanie zwierząt wśród 
młodzieży w szkole ... i jeszcze wiele róż-
nych akcji.

Wszystkie zebrane środki finansowe 
Fundacja przeznacza na poprawę życia 
zwierząt/działanie „non profit”/Szczegółowa 
informacja dotycząca zebranych środków i 
ich wykorzystanie Fundacja zamieszcza na 
swojej stronie w zakładce Finanse.

Jeśli przekonaliśmy Państwa „choć tro-
chę” wesprzyjcie nas głosując na Fundację 
dr Lucy www.organizacjepozytku.info/ wej-
ście ze strony głównej Fundacji dr Lucy 

....oraz przekażcie nam 1% podatku

Ludwika Własińska
Prezes Fundacji Dr Lucy

Wreczenie pamiątkowych medali .

w sobote 5 marca w salach KOKu na 
Prowencie odbył się IX gminny Konkurs 
Piosenki Dzieciecej. 

Jury w składzie:jerzy cepka prze-
wodniczący, Ewa wodzyńska, Sławomir 
Animucki. po wysłuchaniu uczestników 
IX Gminnego Konkursu Piosenki Dzie-
cięcej postanowiło przyznać następujące 
nagrody:

I gRUPA wIEKOwA 7 DO 10 lAT
I miejsce    Aleksandra Idkowska
II miejsce    Małgorzata Ufnalska i Patrycja 
Ochowiak
III miejsce    Oliwia Pepel
wyróżnienie   Katarzyna Taciak

Zespoły wokalne 
I miejsce:  Zespół TRIOLKI: 
Aleksandra Idkowska, Agnieszka Kozieł, 
Laura Szklarek-Mielęcka

 II gRUPA wIEKOwA 11 DO 13 lAT
I miejsce    Julia Auguścik
II miejsce    Marta Szczepaniak
III miejsce   Jakub Nowak, Julia Piętka

Zespoły wokalne
I miejsce Zespół Four Boys : Jakub Ciszew-
ski, Paweł Kęsy, Jakub Nowak, Szymon 
Paterski

III gRUPA wIEKOwA 14 DO 16 lAT
II miejsce Beata Norkiewicz i 
Adrianna Przybył

Spotkanie z kulturą romską  rozpoczął 
pokaz filmu KRÓLESTWO CZARDASZA. 
Film dokumentalny opowiada o światowej 
sławy cygańskim wirtuozie skrzypiec Miklo-
szu Deki Czurejii i jego rodzinnym zespole 
TATRA ROMA. Wyprodukowany został 
przez Polskie Towarzystwo Artystów, Auto-
rów, Animatorów Kultury PTAAAK, a współ-
finansowany został przez Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Jego autorami 
są młodzi doświadczeni filmowcy Oskar 
Jernas oraz Eryk Skotarczyk. Autorzy filmu 
zafascynowali się nie tylko samą muzyką, 
ale również procesem jej tworzenia przez 
wielopokoleniową rodzinę. Po projekcji 
20 minutowego dokumentu rozpoczął się 
koncert. Licznie zgromadzona publiczność 
z entuzjazmem powitała muzyków. Wielki 
kunszt gry Miklosza Deki Czureja oraz 
zespołu sprawił,  że po każdym utworze 
owacje były coraz dłuższe. Po koncercie 
każdy mógł skosztować tradycyjnej kuchni 
cygańskiej.

Teks i foto
Piotr Mastalerz

królestwo czarDasza

Miklosz Deki czurej - urodzony w Niedzicy, a obecnie mieszkający w Poznaniu 
jest potomkiem słynnego rodu Czurejów - wybitnych romskich muzyków, którzy pod 
koniec XIX stulecia przywędrowali do Polski z Węgier, by osiedlić się na ziemiach 
polskich Karpat. Na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Romskiej w Monachium 
sam Jehudi Menuhin oczarowany niezwykłym talentem cygańskiego skrzypka 
z Polski, uhonorował go zaszczytnym mianem Króla Czardasza. Miklosz Deki 
Czureja kontynuuje rodzinne tradycje muzyczne i przekazuje je swoim dzieciom 
występującym w rodzinnym zespole TATRA ROMA

wyniki iX GMinneGo konkUrsU Piosenki DzieciĘcej

Uwaga!
Kórnicki Ośrodek Kultury 

ogłasza nabór 
do nowego projektu artystycznego 

dla dzieci i młodzieży szkolnej 
w wieku 7 do 15 lat.

Miłośników dobrej piosenki 
zapraszamy do wejścia w skład

Dziecięcego Zespołu wokalnego. 
Przesłuchania odbędą się  11 marca 

o godz. 16.00 w siedzibie KOK. Triolki

Four Boys



10 nr 5/2011 11 marca 2011r. 11

K
U

lT
U

R
A

K
U

lT
U

R
A

Kolejny raz podopieczni Kórnickiego 
Stowarzyszenia Pomocy Niepełnospraw-
nym Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka” 
bawili się na klaudynkowym balu przebie-
rańców. Odbył się on w sobotę, 26 lutego w 
zajeździe „Hedan” w Trzebisławkach. 

Prezes „Klaudynki” – Anetta Szarzyńska 
bardzo serdecznie powitała wszyskich prze-
branych, wśrod których byli m. in. żołnierz, 
policjant, pirat, krowa, leśnik, motyl, diabeł, 
Cyganka itd. Złożyła wyrazy wdzięczności 
państwu Danucie i Henrykowi Wlazłym za 
ponowne udostępnienie sali w zajeździe i 
poczęstunek napojami.

Podopieczni „Klaudynki” – Piotr i Basia 
wręczyli walentynkowe serca wykonane 
na zajęciach Franciszkowi i Tomaszowi 
Słomińskim z Kórnika za zapewnienie ob-
sługi muzycznej imprezy oraz odpowiednie 
naświetlenie i efekty dyskotekowe. Anetta 
Szarzyńska wyraziła wdzięczność osobom 
z Centrum Wolontariatu za opiekę nad nie-
pełnosprawnymi. Dziękowała też mamom 
za upieczenie ciasta.

Podczas balu do tańca zachęcał didżej 
– Tomasz Słomiśnski. 

Osoby z Centrum Wolontariatu prze-
prowadziły kilka zabaw, jak np. wyścig z 

piłeczką ping-pongową na łyżecze, tańce, 
wsród nich „Kaczuchy” itp. 

Nie mogło odbyć się bez wyboru królo-
wej i króla balu. Zostało nimi rodzeństwo 
Krystyna przebrana za Cygankę i Piotr 
wcielony w postać diabła. Po akcie korona-
cji królowa i król zatańczyli ze sobą, a wokół 
nich tańczyli inni uczestnicy imprezy.

W balu wzięło udział przeszło sto osób 
– niepełnosprawnych, ich rodziców, wolon-
tariuszy. Podopieczni „Klaudynki” wyjeżdża-
jąc z Trzebisławek tak byli zadowoleni, iż 
żałowali, że bal był zbyt krótki.

ekst i foto: Robert Wrzesiński

na klaUDynkowyM balU

Dzień kobiet 
w raDzewie
Sotys Julia Bartkowiak oraz Rada 

Sołecka wsi Radzewo, składająca się w 
większości z mężczyzn zorganizowała w 
sobotę 5 marca uroczysty Dzień Kobiet dla 
wszystkich mieszkanek tejże wsi.

Panie licznie odpowiedziały na zapro-
szenie. Oprócz poczęstunku, ciepłych i 
zimnych trunków nie obyło się bez upo-
minków dla wszystkich pań. Do zabawy 
przygrywał zespół Mini Max.

ŁG

Wszystkim paniom 
wszystkiego najlepszego z okazji dnia 
Kobiet życzy redakcja Kórniczanina

25 lutego 2011 r. w Gimnazjum w Kórniku 
nastąpiło rozstrzygnięcie II Konkursu „Szkoła 
obywateli” – Przeszłość naszej miejscowości. 
Dzięki uprzejmości dyrektora Gimnazjum p. 
Marzeny Dominiak, na holu głównym szkoły 
spotkali się uczniowie klas II gimnazjum, jury 
i uczestnicy konkursu wraz z ich opiekunką 
p. Magdaleną Wytrzyszczak, nauczycielką 
historii. Konkurs ten adresowany jest do 
uczniów klas II gimnazjalnych, a jego organi-
zator – Kórnickie Towarzystwo Pomocy Spo-
łecznej, realizuje ideę wyrównywania szans 
edukacyjnych młodzieży oraz rozwijania ich 
świadomości obywatelskiej. Konkurs „Szkoła 
obywateli” poświęcony jest pamięci p. Krystyny 
Kowalczyk, nauczycielki historii w Gimnazjum 
w Kórniku. 

W konkursie wzięły udział dwa zespoły z 
Gimnazjum w Kórniku. Oba zespoły przed-
stawiły bardzo ciekawe, przygotowane dużym 
nakładem czasu i charakteryzujące się inte-
resującym planem prezentacje tematyczne. 
Wykorzystano w nich formę przedstawienia, 
reportażu, ankiety, multimedialnej prezentacji z 
elementami filmu własnego pomysłu i  produk-

cji. Pierwszy zespół ujął tematykę przeszłości 
naszej miejscowości bardzo szeroko, cofnął 
się do 14 wieku, przedstawił najstarsze ślady 
pisane związane z Kórnikiem. Skupił się na 
prezentacji najbardziej znanych kórnickich 
zabytków, z podkreśleniem historii Zamku i 
jego ducha - Białej Damy. Natomiast drugi 
zespół, w formie reportażu, zaprezentował 
miejsca pamięci związane z okresem II wojny 
światowej w Kórniku. W formie telewizyjnej 
relacji „na żywo” reporterki przypomniały 
najważniejsze wydarzenia z lat 1939 – 1945. 
Pokazały także losy wojenne jednej z rodzin z  
Czmonia. Obie prezentacje zawierały dane z 
ankiet, które przeprowadziły uczestniczki kon-
kursu. Ich krótkie podsumowanie pokazuje, jak 
mało, my mieszkańcy naszej gminy, wiemy o 
jej historii. Analiza ankiet wykazała także, iż 
najbardziej rozpoznawalnymi zabytkami są 
Zamek i kościół w Kórniku oraz, że mieszkańcy 
miasta chętniej niż mieszkańcy okolicznych 
wsi, spędzają swój wolny czas w Kórniku.

Po obejrzeniu prezentacji, jury w składzie: 
Krystyna Janicka, przewodnicząca Kórnic-
kiego Towarzystwa Pomocy Społecznej, 

organizatora Konkursu, Irena Kaczmarek, 
członek KTPS, radna, Małgorzata Smolarkie-
wicz-Maliszewska, członek KTPS, Marek Bro-
niewski, radny i Adam Lewandowski, członek 
KTPS, radny, udało się na naradę. Po bardzo 
burzliwej dyskusji, po podkreśleniu wysokiego 
poziomu obu prezentacji konkursowych, doce-
nieniu zaangażowania i czasu poświęconego 
na ich realizację oraz zaznaczeniu faktu, iż w 
obecnych czasach bardzo trudno jest zachęcić 
młodzież do działań wykraczających poza 
ramy codziennych czynności, jury postanowiło 
przyznać I miejsce - zespołowi nr 2, w składzie: 
Agata Niemier, Klaudia Rozmiarek i Roksana 
Rumińska a wyróżnienie – zespołowi nr 1, w 
składzie: Roksana Dłubała, Ewelina Stani-
szewska, Barbara Toboła i Magdalena Żyto. 
Serdeczne podziękowania otrzymała opiekun-
ka obu zespołów, p. Magdalena Wytrzyszczak, 
dzięki której zaangażowaniu i pracy uczennice 
podjęły się zmagań z konkursowym tematem. 
Gratulujemy!

Przewodnicząca KTPS, p. Krystyna 
Janicka, podsumowując II konkurs „Szkoła 
obywateli”, poinformowała, iż nagrodą jest 
wyjazd obu zwycięskich zespołów wraz z 
opiekunką na wycieczkę do miejscowości 
przez nie wybranej. Podziękowała młodzieży 
i pracownikom szkoły za poświęcenie swojego 
wolnego czasu i udział w konkursie. Być może, 
powiedziała przewodnicząca KTPS, dodatko-
wą atrakcją będzie zaprezentowanie się obu 
zespołów na jednej z sesji Rady Miejskiej?! 
Zaprosiła także młodzież do uczestnictwa 
w III edycji konkursu pt. „Udział kórniczan w 
Powstaniu Wielkopolskim”. 

 
M. Smolarkiewicz-Maliszewska

ii konkUrs „szkoła obywateli” rozstrzyGniĘty!

MUZEUM w ZAMKU INFORMUjE

Po corocznej przerwie zimowej 
Muzeum w Zamku Kórnickim 
zostanie ponownie otwarte 

1 marca 2011 r.

Godziny otwarcia Muzeum:

wtorek - niedziela - od 10.00 do 16.00 
(kasa czynna do 15.30),

w poniedziałki Muzeum nieczynne.

ceny biletów:

- 7 zł bilet ulgowy
- 13 zł bilet normalny

- 28 zł bilet rodzinny (dwie osoby 
dorosłe + dwoje dzieci)

- wynajęcie przewodnika w j. polskim 
- 35 zł

- wynajęcie przewodnika w
 j. niemieckim lub angielskim - 60 zł      

Więcej informacji na stronie  
<http://www.bkpan.poznan.pl>

www.bkpan.poznan.pl 
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TA RECENZJE KSIĄŻEK 

Pozycje książkowe dostępne są 
w Bibliotece Publicznej Filii w Bninie

. 
DlA DOROSŁYch

läcKBERg cAMIllA   
„NIEMIEcKI BęKART” 

DlA MŁODZIEżY 
STElMASZYK AgNIESZKA 

„TAjEMNIcA KlEjNOTU NEFERTITI”

DlA DZIEcI:
DvORAK jIRI

„ZwIERZąTKO DlA DOMINIKA”

Ruszają spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książek w Kórnickim Ośrodku Kultury. Po-
mysł oparty jest na założeniu, że potrzebne 
są miejsca, w których można rozmawiać 
o wspólnie czytanych książkach oraz 
że nie trzeba być krytykiem, by czerpać 
przyjemność z dyskutowania o literaturze. 
Pierwsze spotkanie, na które serdecznie 
zapraszam wszystkich miłośników dobrej 
lektury, odbędzie się w piątek 18 marca o 
godzinie 18 w KOK-u. Będziemy się zbierać 

raz w miesiącu, a wybrane książki dostar-
czać nam będzie Biblioteka Wojewódzka. 
Sądzę, że może to być świetny pomysł na 
spędzenie wieczoru przy herbacie i kawie 
w gronie zainteresowanych współczesną 
prozą ludzi, którzy skłonni są zgodzić się 
ze słowami Woltera „Każdy rodzaj literatury 
jest dobry z wyjątkiem nudnego”.

Zapraszam - Zofia Staniszewska

DyskUsyjny klUb ksiąŻek

Misterium Męki pańskiej
na podstawie ewangelii wg. Św. Mateusza

12 i 19 iii 18:30
16 iV 19:30

Kaplica w Borówcu
zapraszają organizatorzy

Otaczająca nas przyroda jest bezcen-
nym skarbem. Szacunku do niej powinni-
śmy uczyć już od najmłodszych lat. Kształ-
tując wrażliwość dziecka na piękno natury 
chronimy środowisko i dbamy o przyszłość 
kolejnych pokoleń.  

Nasze przedszkole w październiku 2010 
roku przystąpiło do realizacji ogólnopolskie-
go programu ekologicznego pt : „ Kubusiowi 
przyjaciele natury”, organizowanego przez 
firmę Tymbark oraz markę Kubuś. Partne-
rem merytorycznym jest Fundacja Partner-
stwo dla Środowiska. Program ma na celu 
edukowanie dzieci w zakresie przyrody i 
ekologii. W ramach projektu realizujemy 
szereg działań ekologicznych. Nauczyciel 
prowadzi zajęcia, zapoznając dzieci z 
tajnikami natury, ucząc szacunku do niej i 

sposobów ochrony środowiska, w którym 
żyjemy. Przedszkolaki wzięły już udział w 
wielu ekologicznych działaniach takich, jak: 
wycieczka do lasu, Urodziny Marchewki, 
Patrol ekologiczny, budowa karmników oraz 
zimowe dokarmianie ptaków. 

Dnia 25 lutego w przedszkolu obcho-
dziliśmy Zielony Dzień. Wszystkie dzieci 
przyszły ubrane w kolorze przyrody. W cza-
sie zajęć śpiewały piosenki, rozwiązywały 
zagadki oraz wykonywały zielone obrazy. 
Dzieci degustowały zielone warzywa i owo-
ce, a w sali przedszkolnej zagościł zielony 
kącik przyrody. Mali uczestnicy zabawy 
wiedzą, co symbolizuje Zielony Dzień oraz, 
że ten kolor jest przyjazny środowisku.

Monika Stołowska

ZAPISY 
DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 w PIERZchNIE

Karty zgłoszenia dziecka do 
PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

 w PIERZchNIE 
 na rok szkolny 2011/2012 wydawane 

będą  od 1 do 30 marca br. 
w Przedszkolu w Szczodrzykowie. 

wypełnione karty należy złożyć 
w terminie do 30 marca br. 

Dla dzieci nowo przyjmowanych  
konieczne jest dołączenie 
zaświadczenia lekarskiego 
o braku przeciwwskazań d

o uczęszczania do przedszkola.

Oddanie karty obowiązuje również 
dzieci

 już chodzące 
do Punktu Przedszkolnego w 

Pierzchnie.
w przypadku gdy liczba zgłoszonych 

dzieci przekracza liczbę miejsc w 
Punkcie Przedszkolnym 

w Pierzchnie
 o przyjęciu decyduje 

komisja kwalifikacyjna.
Zapraszamy rodziców z dziećmi na 

Dzień Otwartych Drzwi 
w sobotę 19 marca 2011r. 

o godz. 9.30 – 11.30. 
Prosimy, aby dzieci i rodzice 

zabrali obuwie na zmianę.

kUbUsiowi Przyjaciele natUry w PierzcHnie

Dnia 12 marca (sobota) w godz. 10:00–14:00,  dyrekcja i grono pedagogiczne  Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku 
zapraszają wszystkich rodziców i uczniów,  którym na sercu leży  dobra, nowoczesna edukacja  na spotkanie w ramach

 DRZwI  OTwARTYch.
W trakcie spotkania odbywać się będą:

• zajęcia z robotyki ( po 45 min.), podczas których mali inżynierowie wykonają własne roboty i uruchomią je,
• prezentacje działających w szkole kół zainteresowań, rozwijających uzdolnienia i talenty dzieci,
• spotkania z uczącymi nauczycielami, którzy zaprezentują swój warsztat pracy   i pomoce dydaktyczne,
• występy teatralne, muzyczne, taneczne i sportowe w wykonaniu naszych uczniów,

Czynna będzie kawiarenka z domowymi wypiekami, kawą, herbatą - dochód przeznaczymy na podopiecznego fundacji ,,Mam 
marzenie”.

Szczególnie serdecznie zapraszamy rodziców uczniów przyszłych klas zerowych i pierwszych wraz ze swoimi pociechami 
oraz rodziców i uczniów pozostałych klas, a zwłaszcza nowo zamieszkałych w naszej gminie.

ZAPISY DO PRZEDSZKOlA w SZcZODRZYKOwIE
Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2011/2012

 wydawane będąod 1 do 30 marca br. 
Wypełnione karty należy złożyć w terminie do 30 marca br. 
Dla dzieci nowo przyjmowanych  konieczne jest dołączenie 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
do uczęszczania do przedszkola.

Oddanie karty obowiązuje również dzieci już chodzące do przedszkola.
W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę miejsc w 

przedszkolu o przyjęciu decyduje komisja kwalifikacyjna.

Zapraszamy rodziców z dziećmi na Dzień Otwartych Drzwi w sobotę 12 
marca 2011r. o godz. 9.30 – 11.30. Prosimy, aby dzieci i rodzice zabrali 

obuwie na zmianę.

plastyczne przygody Misia Uszatka
Serdecznie zapraszamy 

na bezpłatne spotkanie ze sztuką 
do Przedszkola nr 1 w Kórniku 

w sobotę 19 marca w godzinach 12:00-14:00. 
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 

w wieku od 3 do 5 lat 
nie uczęszczających do przedszkola. 

Prosimy zgłaszać dzieci 
pod nr. Tel. 61 81 70 248 do 15 marca 

(liczba miejsc ograniczona)
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Od wielu już lat w gminie Kórnik funkcjonu-
je kilka cyklicznych imprez sportowych. Do tej 
pory powstały: Kórnicka Liga Tenisa Stołowe-
go (2001), Amatorska Liga Piłki Nożnej (2001), 
Kórnicka Liga Strzelecka (2002), Kórnicka 
Liga Siatkówki Amatorów (2002), Kórnicka 
Liga Rzutu Lotką (2004). W roku 2011 ruszył 
nowy cykl rozgrywek ligowych, a mianowicie 
KÓRNICKA LIGA SZACHOWO-WARCA-
BOWA. Jej organizatorami są Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Sportowy „Wieża Kórnicka” 
oraz Szkolny Klub Sportowy „Sokół” w Ra-
dzewie, a miejscem toczenia umysłowych 
pojedynków Szkoła Podstawowa w Radzewie. 
Wsparcia finansowego, niezbędnego do za-
pewnienia kolorowej oprawy turniejów udziela 
Urząd Miejski w Kórniku.

Oficjalna inauguracja KLSz-W nastąpiła w 
niedzielne popołudnie 27 lutego w radzewskiej 
placówce, kiedy to rozegrano Warcabowy Tur-
niej Karnawałowy – pierwszy z serii 6 turniejów 
w 2011 r. Do udziału zgłosiło się łącznie 32 
zawodników, 19 mężczyzn i 13 kobiet, co warte 
podkreślenia – nie tylko z gminy Kórnik. Startu-
jących przywitali: opiekun SKS „Sokół” – Karol 
Niemier, dyrektor SP w Radzewie – Krystyna 
Kiełpińska oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 
– Jerzy Lechnerowski, który to dokonał pierw-
szego w historii Ligi posunięcia na 64-polowej 
planszy do gry. Sędzią głównym zawodów był 
Ryszard Bartkowiak – prezes MUKS „Wieża 
Kórnicka”, bez którego trudno sobie wyobrazić 

jakiekolwiek zawody szachowe czy warcabowe 
w naszej gminie.

Po rozegraniu 9 rund, w których zawodnicy 
byli kojarzeni w pary przez komputer czołówka 
klasyfikacji generalnej wyglądała następująco:
1. Karol Niemier (Czmoń) – 8,5 pkt
2. Michał Pietraszewski (Śrem) – 7,5 pkt
3. Karol Rybak (Radzewo) – 6,5 pkt
4. Łukasz Frąckowiak (Trzykolne Młyny) – 6,0 
pkt
5. Dawid Miszczak (Błażejewo) – 5,5 pkt

W poszczególnych kategoriach najlepsi byli:
Dziewczęta SP (9 startujących)
1. Monika Stempniak (Konarskie) – 5,5
2. Natalia Radziejewska (Radzewo) – 5,0
3. Joanna Rybak (Radzewo) – 4,5
Chłopcy SP (6 startujących)
1. Marcin Tomaszewski (Czmoniec) – 4,5
2. Teofil Zięta (Mościenica) – 4,5

3. Mateusz Żyto (Kórnik) – 4,0
Kobiety Open (4 startujące)
1. Zuzanna Zięta (Mościenica) – 5,0
2. Marzena Frąckowiak (Trzykolne Młyny) 
– 5,0
3. Krystyna Kiełpińska (Kórnik) – 4,0
Mężczyźni Open (13 startujących)
1. Karol Niemier (Czmoń) – 8,5
2. Michał Pietraszewski (Śrem) – 7,5
3. Karol Rybak (Radzewo) – 6,5

Każdy uczestnik turnieju otrzymał nagro-
dę rzeczową, którą sam mógł sobie wybrać 

– by mieć większy wybór trzeba było zająć 
odpowiednio wysokie miejsce. Dodatkowo 
zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali 
szampańskie puchary, a czołówka klasyfikacji 
generalnej okolicznościowe dyplomy. Cała 
impreza przebiegała w przyjaznej atmosferze, 
a po każdej rundzie toczyły się ożywione 
dyskusje na temat rozgrywanych partii. Mogło 
by się wydawać, że warcaby to nudna, mało 
emocjonująca gra, ale zawody w Radzewie 
potwierdziły, że tak absolutnie nie jest, bo emocji 
było co nie miara. Drugi turniej zaliczany do 
Ligi już w niedzielę, 13 marca. Będzie to tym 
razem SZACHOWY Turniej Wielkopostny. 
Serdecznie ZAPRASZAMY miłośników tej 
królewskiej gry!!!

Karol NIEmier

i kórnicka liGa szacHowo-warcabowa

W sobotę 26 lutego br. Kórnickie Cen-
trum Rekreacji i Sportu „OAZA” gościło iko-
nę fitnessu, panią Mariolę Bojarską-Ferenc, 
dziennikarkę telewizyjną, która zaszczepiła 
w Polsce modę na fitness, znana paniom 
m. in. z programu emi-
towanego na antenie 
TVN Style „Agentka do 
zadań specjalnych”, w 
którym zmieniała styl 
życia i ubierania się 
polek. Jest autorką i 
producentem ponad 
1,5 tyś. programów pro-
pagujących zdrowy styl 
życia (m. in. „Studio 
Urody” i „10 Minut Tylko 
dla Siebie” w TVP2, 
„Dzień Dobry i Zdrowy” 
w telewizji TVN). Opu-
blikowała ponad 200 
artykułów, m.in w mie-
sięcznikach Twój Styl, 
Uroda, Pani a także 
Gali i Claudii. Jest również autorką dwóch 
książek: „Cudowny ruch” wydanej w 1996 
roku oraz wydanej 2004 roku „Zatrzymaj 
czas” i kilku kaset video popularyzujących 
fitness, canaletics, pilates i inne. 

   Pani Mariola Bojarska-Ferenc przyje-
chała do „OAZY” na zaproszenie kierownika 
Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu 
pana Wojciecha Kiełbasiewicza, by za-
prezentować kórniczankom swój autorski 
program pt.: „Inwestycja w samą siebie”, 

czyli życie w stylu wellness. Moda na 
Welles, jak tłumaczyła pani Mariola panuje 
w Polsce od kilku lat, ale na świecie ma 
znacznie dłuższe tradycje. Nie bez powodu. 
Żyjemy coraz dłużej i trzeba robić wszystko, 

by te dojrzałe lata przeżyć w jak najlepszej 
formie. Racjonalne odżywianie, aktywność 
fizyczna, odpowiednia porcja odpoczynku 
i relaksu – to wszystko ma duże znaczenie 
dla organizmu. „Agentka do zadań specjal-
nych”, bo tak mówi się o Marioli Bojarskiej 
Ferenc zaprezentowała paniom zasady od-
żywiania, które pozwalają zachować dobrą 
figurę i dodają energii oraz pobudzają siły 
witalne. Pani Mariola doradzała jak należy 
zrzucać zbędne kilogramy, na co uważać i 

jakich błędów nie popełniać i objaśniła jak 
się ubierać stosownie do sytuacji, jak eks-
ponować swoje zalety, a jak ukrywać wady 
figury, uczyła także ładnego poruszania się. 
Udowadniała, że mądrze dbając o siebie, 

bez wielkich wyrzeczeń 
można być piękną, 
pogodną i zatrzymać 
czas, czego dowodem 
jest sama pani Mariola, 
której wigoru, kondy-
cji fizycznej i sylwetki 
mogą pozazdrościć 
nastolatki. Na koniec 
królowa fitnessu za-
prezentowała paniom 
najnowsze tendencje 
zajęć ruchowych na 
świecie tzw. zumbę. 

   Panie, które wzię-
ły udział w zajęciach z 
panią Bojarską–Ferenc 
z pewnością przeko-
nały się, że aktywność 

ruchowa jest, obok właściwego sposobu 
odżywiania się, najlepszą metodą na za-
chowanie zdrowia, kondycji, a co za tym 
idzie szczupłej sylwetki i że na rozpoczęcie 
aktywnego ruchowo życia nigdy nie jest ani 
za wcześnie, ani za późno, trzeba tylko 
pamiętać o odpowiednim dostosowaniu 
form aktywności do wieku.

 Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Polska królowa fitnessU w „oazie”

sPotkanie w 
fUnDacji zk
Młodzież biorąca udział w projekcie 

Stowarzyszenia Teatralnego Legion „W 
kręgu kórnickiego Zamku piórem młodego 
reportażysty” odwiedziła Fundację Zakłady 
Kórnickie i została przyjęta przez pana dr 
Zbigniewa Kalisza, który nakreślił młodzieży 
historię Zamku, powstanie Fundacji Zakłady 
Kórnickie i jej losy. Oto wrażenia młodzieży 
z tej wizyty wraz ze zdjęciami zrobionymi w 
czasie tego spotkania. Polecamy też stronę 
internetową „tuKórnik”, gdzie można wysłu-
chać niezwykle zajmującego wykładu pana dr 
Kalisza i jego rozmowy z młodzieżą.

Ponad połowa młodych uczestników 
projektu nie wiedziała o istnieniu Fundacji 
Zakłady Kórnickie, nie umiała powiązać 
fundatora Władysława hr. Zamoyskiego i jej 
założyciela z dalszymi losami Fundacji i po-
zostawionych narodowi polskiemu dóbr. Nie 
wiedziała też o staraniach dzisiejszych pa-
triotów o jej odnowienie uwieńczone w 2002 
roku sukcesem. Przekazana przez pana dr. 
Zbigniewa Kalisza wiedza zrobiła bardzo 
duże wrażenie na młodzieży, bo połączona 
została z dzisiejszymi postawami troski o 
dobro wspólne i realizacji jakże szlachetnych 
i potrzebnych, choć w innych realiach, celów 
statutowych. I to przemówiło najbardziej. 

„Fundacja od początku swego istnienia 
pomagała w przełamywaniu barier eduka-
cyjnych i cywilizacyjnych lokalnych środowisk 
wiejskich” prof. Andrzej Legocki pisze we 
wstępie do książki „Fundacja Zakłady Kór-
nickie. Historia i restytucja”. I dalej „Trzeba 
ufać, że Fundacja jest dziś potrzebna, aby 
nadal głosić te same zasady”. Nasza mło-

dzież zrozumiała jej potrzebę i za tę lekcję dla 
młodzieży postawy społecznej, obywatelskiej 
i patriotycznej dziękujemy wszystkim prowa-
dzącym Fundację Zakłady Kórnickie. 

Koordynatorki: 
Anna Łazuka-Witek, 

Joanna Ignasiak
Program Równać Szanse 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
wolności 

administrowany przez 
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

1% twego podatku może wesprzeć:
- młodzież w jej rozwoju artystycznym, kształceniu zdolności i rozwijaniu pasji;

- realizacje sceny faktu mówiące o wielkich rodach Zamoyskich, Raczyńskich i ich zasługach dla Polski;
- popularyzacje nieznanej twórczości emigracyjnej i polonijnej. 

Oddaj 1% podatku na:
stowarzyszenie teatralne legion Organizacja pożytku publicznego

 KRS 0000273079
PKO BANK POLSKI 76 1020 4160 0000 2502 0069 8860

ul. Prowent 6, 62-035 Kórnik
Prezes Anna Łazuka-Witek, tel. 0696984694 annawitek@vp.pl

www.rodaknet.com/LEGION/index.htm, www.legion.free.ngo.pl
BEZPŁATNIE uczy młodzież historii, przybliżając jej losy wielkich Wielkopolan i Polaków

BEZPŁATNIE kształci młodzież artystycznie przez zawodowców
BEZPŁATNIE umożliwia uzdolnionej młodzieży występy publiczne  z udziałem artystów

BEZPŁATNIE opracowuje sceny faktu związane z regionem i zasłużonymi Wielkopolanami, 
promując region w innych częściach Polski

BEZPŁATNIE przybliża swoimi spektaklami literaturę emigracyjną i polonijną 
oraz sylwetki jej twórców.

 Nasza praca to WOLONTARIAT. Wstęp na spektakle Stowarzyszenia jest BEZPŁATNY

Przeka! 1% 

na Stowarzyszenie
Przyjazny Borówiec

KRS 0000245354

www.przyjaznyborowiec.org

Wspierajmy rozwój Borówca

Przeka! 1% 

na Stowarzyszenie
Przyjazny Borówiec

KRS 0000245354

www.przyjaznyborowiec.org

Wspierajmy rozwój Borówca
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Jedynka Limaro nad Morskim Okiem

26-tego lutego zawodnicy Uczniowskie-
go Klubu Sportowego „TKD-Kórnik” wzięli 
udział w I Otwartych Sprawnościowych 
Mistrzostwach Mosiny w Taekwondo 
Olimpijskim „Kid’s Cup 2011”. Zawody 
zorganizował zaprzyjaźniony klub UKS 
Tajfun Mosina. Pod okiem trenerów 
Andrzeja Bartosiewicza i Angeliki Ry-
dlewskiej Nasz dziewiętnastoosobowy 
zespół rywalizował w czterech konku-
rencjach sprawnościowych: wyskoku 
dosiężnym (twio olgul ap-chagi), wielo-
krotnych kopnięciach naprzemiennych 
na tarcze (nare-chagi), indywidualnych 
i zespołowych układów formalnych 
(poomsae). Pośród ponad 150 za-
wodników z Wielkopolski, Kórniczanie 
wypadli znakomicie. Startując w swych 
pierwszych w życiu zawodach medale 
zdobyli Nasi najmłodsi podopieczni: 
Zuzanna Nikonowicz (złoto i srebro), Dawid 
Baranowski (złoto i srebro) i Jakub Kozłowski 
(brąz). Oczywiście nie zawiedli Nasi starsi 
stażem zawodnicy: Łukasz Nowak zdobył dwa 
srebra i brąz, Mateusz Nowak – złoto i srebro, 
Dawid Górka – złoto i brąz, Mateusz Marciniak 
– złoto, Krzysztof Wesołowski – złoto, Damian 
Jaśkowiak – srebro. Pucharem V-ce Mistrza 
Techniki przyznanym przez Prezesa UKS 
Tajfun Mosina p. Krzysztofa Makowskiego 
uhonorowany został Łukasz Nowak. UKS TKD 
Kórnik wystawił również trzy zespoły trzyoso-
bowe w konkurencji synchronicznych układów 
formalnych; pierwszy w składzie: Maciej 
Gąska, Ksawery Kruk, Dawid Smajdor, drugi: 
Mikołaj Smajdor, Mateusz Marciniak, Krzysztof 
Wesołowski i trzeci: Mateusz Nowak, Dawid 
Górka i Damian Jaśkowiak. Warto nadmienić, 

iż w skład pierwszego zespołu weszli Nasi 
najmłodsi adepci, którzy trenując niespełna 

pół roku, wykonali pierwszy układ formalny. 
Również w tej konkurencji odnieśliśmy sukces, 
gdyż trzeci, najstarszy zespół zdobył pierwsze 
miejsce. Na zawodach, Klub wystawił również 
pięcioosobowy zespół w składzie: Dawid 
Górka, Łukasz i Mateusz Nowak, Mateusz 
Marciniak i Mikołaj Smajdor, który zaprezen-
tował pokaz rozbijania przedmiotów, bardzo 
wysoko oceniony przez jurorów. Nie sposób 
nie wspomnieć też o tych, którzy tym razem 
stanęli poza podium. W zawodach dzielnie re-
prezentowali Klub: Maciej Bukczyński, Bartosz 
i Maciej Gąska, Marcin Kozieł, Ksawery Kruk, 
Mariusz i Norbert Lacherski, Damian Lis, oraz 
Dawid i Mikołaj Smajdor.

Ale nie od zawodów rozpoczął się 2011 
rok dla Klubu. W styczniu dwoje zawodników 
UKS TKD Kórnik powołanych zostało do Kadry 

Wojewódzkiej Juniorów. Tego niebywałego 
wyróżnienia dostąpili Dąbrówka Graczyk i 

Jakub Posadzy. Podczas ferii zimowych 
wzięli oni już udział w pierwszym zgrupo-
waniu w Karpaczu, a także w konsultacji 
w Poznaniu w dniach 25-27 lutego. W 
obozie sportowym w Bornem Sulinowie 
uczestniczyli bracia Łukasz i Mateusz 
Nowak. Podczas tego obozu, Nasi 
trenerzy klubowi Andrzej Bartosiewicz i 
Angelika Rydlewska prowadzili zajęcia z 
Kadrą Wojewódzką Młodzików.

W lutym Urząd Miejski w Kórniku 
poinformował Nas, że Piotr Mikołajczak, 
Mateusz Nowak oraz Jakub Posadzy 
otrzymali stypendia sportowe za wy-
niki na zawodach taekwondo w roku 
ubiegłym. Również rozstrzygnięcie 
konkursu ogłoszonego przez Burmistrza 
na dofinansowanie zadań z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, przyniosło 
kolejną miłą niespodziankę. Klub otrzymał na 
prowadzenie swojej działalności ponad 20 tys. 
złotych. Otrzymane środki finansowe pozwolą 
m.in. na dofinansowanie obozu letniego nad 
Bałtykiem, udział zawodników w zajęciach 
na basenie, a także obniżenie składek za 
treningi.

Zapraszamy wszystkich chętnych (bez 
względu na wiek) do trenowania z najlepszymi. 
Zachęcamy również do obejrzenia Naszej stro-
ny internetowej www.tkdkornik.prv.pl Kontakt z 
Klubem pod numerem telefonu 663 786 462, 
lub pocztą elektroniczną na adres tkdkornik@
interia.pl

PP

Uks tkD kórnik ciąGle w akcji sPort szkolny
SUKcES TENISISTÓw 
Z SZcZODRZYKOwA

Zwycięstwem chłopców z Szkoły Podsta-
wowej w Szczodrzykowie zakończyły się w 
Objezierzu Finały Mistrzostw Rejonu Poznań 
–Zachód w drużynowym tenisie stołowym. 
Wychowankowie p. Dariusza Śmigielskiego 
pokonali wszystkie startujące szkoły i zakwa-
lifikowali się do mistrzostw wojewódzkich. 
Zwycięstwo wywalczyli: Filip Kujawa, Jakub 
Szymankiewicz i Bartosz Urbaniak.

SIATKÓwKA PODSTAwÓwEK 
w POwIEcIE

W Mosinie odbyły się Półfinały Mistrzostw 
Powiatu w siatkówce dziewcząt i chłopców 
szkół podstawowych. Kórnik reprezentowany 
był przez zwycięzców zawodów gminnych 
czyli  zespół dziewcząt z Bnina i chłopców z  
Szczodrzykowa. Obydwie nasze szkoły zajęły 
drugie miejsca pokonując szkoły z Puszczy-
kowa, Lubonia i Swarzędza. Nie do pokona-
nia byli gospodarze, którzy zajęli pierwsze 
miejsca i awansowali do finałów mistrzostw 
powiatu. Dziewczęta z Bnina wystąpiły w 
składzie: Martyna Stępa, Katarzyna Musiał, 
Weronika Duda, Kamila Wiciak, Małgorzata 
Lewandowska, Kornelia Zaporowska, Monika 
Musielak , Ewa Szymaniak , Marianna Jasku-
ła. Opiekunka zespołu p. Małgorzata Iszkuło 
może być zadowolona z postawy swoich 
siatkarek, bowiem jest to w ostatnich latach, 
jedno z najwyższych miejsc jakie uzyskały w 
tej dyscyplinie reprezentantki tej szkoły.

Siatkarze p. Dariusza Śmigielskiego z 
Szczodrzykowa walczyli dzielnie z znacznie 
wyższymi zawodnikami z innych szkół. Miej-
sce drugie wywalczyli: Kamil Szczepaniak, 
Rafał Jaskuła, Marcin Wujek, Łukasz Weso-
łek, Mateusz Owsiany, Michał Hernes, Jakub 
Szymankiewicz, Filip Kujawa, Marcin Kałuż-
ny, Tomasz Frąszczak, Piotr Kozłowski.

 KOSZYKARKI KÓRNIKA
 wAlcZYŁY w REjONIE

25 lutego 2011 w  hali „OAZA” CSR w 
Kórniku odbył się Półfinał Rejonu Poznań-
Wschód w koszykówce dziewcząt gimnazjów. 
Spotkały się zespoły reprezentujące powiat 
jarociński i wrzesiński. Do finałów kwalifikowa-
ły się dwa najlepsze zespoły. Turniej wygrały 
gimnazjalistki z Jarocina a drugie miejsce 
zajęły dziewczęta z Kórnika.

Wyniki meczy:  Gimnazjum nr 1 Jarocin 
- Gimnazjum Kórnik  38:19,  

Gimnazjum nr 1 Jarocin- Gimnazjum 
Orzechowo ( Września) 45:18 

 Gimnazjum  Kórnik – Gimnazjum Orze-
chowo  37:24.

W zespole kórnickich gimnazjalistek grały 
i punkty zdobywały: Marianna Frąckowiak – 
42 ( „król strzelców”),Weronika Płóciennik, 
Weronika Karpińska i Nikol Płosaj  po 4 pkt. , 
Dominika Robak -2 oraz Beata Jakubowska, 
Natalia Łąkowska, Andżelika Piechowiak, 
Agnieszka Smolińska, Sylwia Jakubowska.

Gośćmi imprezy byli: dyrektor „OAZY” 
p. Wojciech Kiełbasiewicz oraz gospodarz 
imprezy p. dyrektor Gimnazjum w Kórniku 

Marzena Dominiak. Zawody sędziował  
Krzysztof Ciesielski – sędzia okręgowy.

Finał Rejonu odbył się w Kłecku w po-
wiecie gnieźnieńskim. Zespół koszykarek 
z Kórnika wystąpił bez swojej najlepszej 
koszykarki Marianny Frąckowiak ( choroba) 
i ostatecznie zajął czwarte miejsce.

śwIęTO AEROBIKU w OAZIE 
w KÓRNIKU

28 lutego 2011 roku w hali „OAZA” w 
Kórniku królowała gimnastyka przy muzyce. 
Odbyły się mistrzostwa szkół naszej gminy 
w aerobiku grupowym. Startowały wszyst-
kie szkoły podstawowe i gimnazja a także 
dwukrotnie wystąpiły dziewczęta Liceum 
Ogólnokształcącego w Kórniku „ Kórniczanki”. 
Otwarcia imprezy dokonał Tadeusz Rauk – 
honorowy prezes SZS PP w towarzystwie 
dyr. Centrum „OAZA” p. Wojciecha Kiełbasie-
wicza i dyr. Gimnazjum w Kórniku Marzeny 
Dominiak.

 Regulamin mistrzostw przewiduje udział 
grupy co najmniej ośmioosobowej. W tego 
typu rywalizacji oceniane są obowiązkowe 
elementy w tym: dobór muzyki, ćwiczenia 
w pozycji niskiej i wysokiej, choreografia 
układu, element akrobatyczny, piramida a 
także wrażenie artystyczne i estetyka stroju. 
Mistrzostwa aerobiku odbywają  się w naszej 
gminie już prawie od lat 20!!!. Komisja kon-
kursowa składająca się z dyplomowanych 
instruktorek z tańca i aerobiku, miała trudne 
zadanie docenić wysiłek pracy nauczycieli 
i poszczególnych zespołów. Ostatecznie 
w grupie szkół podstawowych zwyciężyły 
dziewczęta p. Barbary Jańczyk ze Szkoły 
Podstawowej w Szczodrzykowie w składzie: 
Justyna Skała, Katarzyna Jachnik, Olga 

Sznura, Maria Doba, Marta Nowak, Patrycja 
Golan, Zuzanna Jankowska, Dominika So-
snowska, Julia Piętka i Paulina Sobierajska. 
Drugie miejsce wywalczył zespół p. Katarzyny 
Pucek z Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku 
tańcząc w składzie: Małgorzata Noskowiak 
Dagmara Boińska, Agnieszka Wlazły, Kata-
rzyna Suszka, Paulina Arkit, Maria Duszczak, 
Małgorzata Świerczyńska, Maria Woźna, 
Gabriela Cyra, Klara Grząślewicz, Magdalena 
Zimniak. Te dwie szkoły wystąpią w zawodach 
powiatowych. Kolejne miejsca zajęły zespoły 
z Szkoły Podstawowej w Kórniku-Bninie- trze-
cie i czwarte z  Radzewa.

W rywalizacji gimnazjalistek dwa pierwsze 
zespoły prezentowały niezwykle wysoki a 
jednocześnie wyrównany poziom. Pierwsze 
miejsce wyprzedzając kolejny zespół o pół 
punktu, zajęła reprezentacja p. Doroty Frąc-
kowiak z Gimnazjum w Kórniku występując 
w składzie: Agnieszka Ptak, Marta Przybył, 
Zuzanna Zięta, Dorota Szeffner, Agnieszka 

Smolińska, Weronika Płóciennik, Marta 
Niemier. Paulina Staniszewska, i Katarzyna 
Szymczak .

Drugie miejsce wytańczyły dziewczęta z 
Gimnazjum w Robakowie i razem z Kórnikiem 
wystąpią w mistrzostwach powiatu. Zespół 
przygotowany przez p. Barbarę Jańczyk tańczył 
w składzie: Aneta Stróżyńska, Maria Kujawa, 
Patrycja Górka, Aleksandra Zawal, Jagienka 
Żurawska, Sandra Templewicz, Karolina Ocho-
wiak, Adrianna Banecka, Justyna Alba. Kolejny 
trzeci zespół to dziewczęta zespołu drugiego z 
Gimnazjum w Kórniku. Na trybunach zmagania 
szkół obserwowali licznie zgromadzeni kibice 
a wśród nich rodzice oraz goście. Najlepsze 
zespoły otrzymały puchary przechodnie, każdy 
uczestnik drobny upominek sponsorowany 
m.in. przez Hurtownię Kosmetyków pp. Pową-
sków z Kórnika. Organizatorzy imprezy szkoły 
z Kórnika i Szczodrzykowa przygotowały dla 
wszystkich drożdżówki, owoce i napoje.

Wszystkie nasze szkoły, które startowały 
w Finałach Mistrzostw PowiatuPoznańskiego 
w Aerobiku Grupowym awansowały do zawo-
dów rejonowych. Aerobikowe zespoły szkół 
podstawowych z Kórnika i Szczodrzykowa 
oraz Gimnazjum z Robakowa będą walczyć 
o finał wojewódzki w Biezdrowie koło Wronek 
a gimnazjalistki z Kórnika w Jarocinie. Będzie 
tam ostra walka pomiędzy najlepszymi ze-
społami z kilkunastu powiatów Wielkopolski.

ARA

kolarstwo
lIMARO w hISZPAńSKIM 

llORET DE MAR 

Od czwartku młode zawodniczki i zawod-
nicy sekcji kolarskiej UKS Jedynka Limaro 
Kórnik rozpoczęli najciekawsze zgrupowanie 
przygotowawcze do sezonu letniego. Do Hisz-
panii głównie dzięki Fundacji Zakłady Kórnickie 
i firmie Limaro, poleciało dwunastu najbardziej 
utytułowanych i uzdolnionych zawodników 
młodego pokolenia. Jak nam powiedział 
trener naszych kolarzy Robert Taciak, celem 
zgrupowania na Costa Brava, jest jak najlepsze 
przygotowanie do sezonu w doskonałych wa-
runkach, jednocześnie jest to nagroda dla naj-
lepszych, za osiągnięcia poprzedniego sezonu. 
Podczas dziesięciodniowego pobytu w Lloret 
de Mar planujemy przejechać 700-1200 km, w 
zależności od wieku zawodników. W planie jest 
również zwiedzanie malowniczych zakątków 
Costa Brava jak również w dniu wolnym od tre-
ningów jednodniowa wycieczka do Barcelony. 
Do Hiszpanii polecieli sami medaliści Mistrzostw 
Polski z ubiegłego roku. Tak się złożyło, że tym 
razem w ekipie jest większość dziewcząt, a 
Hiszpański skład wygląda następująco: Paula 
Fronczak, Karolina Jurczak, Alicja Ratajczak, 
Wiktoria Żegleń, Natalia Radzicka, Nikol Płosaj, 

Paula Dutkiewicz, Diana Wiza, Jagoda Gar-
czarek, Patryk Rajkowski, Szymon Rozmiarek, 
Adam Radzicki, trener Robert Taciak i kierownik 
ekipy Grzegorz Rutkowski. W składzie brakuje 
jednak tej najbardziej utytułowanej, ale niestety 
kontuzjowanej Katarzyny Pawłowskiej, która 
przypomnijmy podczas Puchary Świata w 
Manchesterze doznała skomplikowanego zła-
mania obojczyka. Kasia w ostatni dzień lutego 
przeszła w Łódzkim WAM, poważną operację, 
która ze względu na chorobę profesora opóźniła 
się o blisko tydzień. Pomimo to jest ona tak 
twardą zawodniczką, że zaraz po wzbudzeniu 
zapytała lekarzy czy będzie mogła wystartować 
w torowych Mistrzostwach Świata w Holandii 
(23-27 marca). Jest to nieprawdopodobne, ale 
jeśli by rehabilitacja przebiegła pomyślnie to 
nie jest to niemożliwe. U Kasi w domu już stoi 
specjalny rower rehabilitacyjno-treningowy, na 
którym ta dzielna dziewczyna już od trzech dni 
ćwiczy z obojczykiem w gipsie. Pozostaje więc 
wszystkim sympatykom kolarstwa trzymać 
kciuki za naszą zawodniczkę i życzyć jej jak 
najszybszego powrotu do zdrowia.    

PEch MATEUSZA TAcIAKA w RPA

Zabrakło również szczęścia najstarszemu 
wychowankowi Kórnickiego Limaro Mateuszo-
wi Taciakowi, który od tego sezony reprezentuje 
barwy najlepszej grupy zawodowej  w Polsce 

CCC Polsat. Kórniczanin pod koniec lutego 
startował w siedmioetapowym wyścigu ko-
larskim dookoła RPA. Niestety już na drugim 
etapie Taciak uczestniczył w sporej kraksie, 
w której doznał licznych obrażeń ciała. Na 
szczęście kości całe - powiedział i z grymasem 
na twarzy ukończył drugi etap. Wyścig w RPA 
był pierwszym startem Polskich zawodników 
w tym sezonie. Miał on służyć jako jeden z 
etapów przygotowań ekipy to kolejnych startów. 
Z myślą o dalszej części sezonu, przejechanie 
dla kolarzy takiego wyścigu na wysokim pozio-
mie, jest niezwykle ważne, dlatego Kórniczanin 
pokazał niezwykły charakter i pomimo bólu, 
oraz ogromnych upałów, jechał jeszcze kolejne 
pięć etapów i w ostateczności ukończył cały 
wyścig. Jako ciekawostkę można dodać, iż 
Mateusz w dniach 21-27 marca wraz ze swoją 
ekipą wystartuje w wyścigu dookoła Katalonii, 
który rozpocznie się właśnie w Lloret De Mar, 
w którym trenować będą młodzi kolarze Limaro 
Kórnik. Niestety Kórniczanie wylatują do Kórni-
ka 20 marca a wyścig rozpoczyna się 21 marca. 
Zdążą się jednak spotkać, Gdyż ekipa CCC 
przylatuje do Lloret, na kilka dni przed zawoda-
mi i mieszkać będzie na dodatek w tym samym 
hotelu co młodzi Kórniczanie. Szkoda jednak, 
że ominie ich obejrzenie startu do wyścigu w 
którym biorą udział wszystkie najlepsze ekipy 
Świata. Może uda im się….. za rok

               Paweł Marciniak
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*Firma Euro-Astar  pilnie zatrudni:stolarzy, montażystów/montażystki, elektryka-mechanika. Tel.  61 8179 100 lub mail centrala@euro-astar.com.pl
*Firma Euro-Astar PPHU sprzeda używane maszyny szwalnicze, części zamienne, nici,gumy, igły, przędzę. Tel. 61 8179 108 pon-pt 7-15
*Szukam pilnie współlokatora/ów do wspólnego wynajęcia mieszkania w Kórniku lub Bninie od zaraz!. Tel. 501 589 854
*Fotografowanie, filmowanie śluby, uroczystości rodzinne. Tanio. Tel. 602 74 56 31
*2 pokoje – mieszkanie do wynajęcia, Kórnik, Staszica. Tel. 665 85 20 85 
*Ford Galaxy 2000r. 2,3, benzyna, gaz, bogato wyposażony, automatic. Tel. 605 14 00 28
*Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel. 692-241-023
*Drewno kominkowe, opałowe dąb, buk, grab akacja, jesion, brzoza, sosna. Tel. 692-241-023
*Pilnie poszukuję pokoju do wynajęcia w Kórniku lub Bninie od zaraz. Tel. 501489 854
*Sprzedam kamienie polne. Tel. 618 971 128 
*Szukam pracy (sprzątanie, pomoc w sklepie itp.) w Kórniku. Tel. 723 04 89 90
*Sprzedam kartę pamięci Micro do Noki 5530. Stan BDB – 4 gigabajty. Cena 50zł. Tel. 723 04 89 90
*Przyjmę bezpłatnie odzież, zabawki, art. Dla niemowląt. Pl. Niepodległości 16. Kórnik- rynek. 723 04 89 90
*Dom w Borówcu wolnostojący 160/550 stan deweloperski 460 tys. Tel. 602 214 931 
*Aparat fotograficzny „Canon” EOS 350D + dwa obiektywy do wyboru: Tamron 75-300 i 18-70. Tel. 792 884 454
*Sprzedam pawilon z płyty obornickiej, 6x4. Tel. 607 553 320
*Sprzedam klimatyzator i kamerę sklepową. Tel. 607 553 320 
*Lokal do wynajęcia 35m². Kórnik ul. Staszica. Tel. 885 539 962 
*Sprzedam gitarę Epiphone Les Paul Standard oraz wzmacniacz Marshall. Tel. 694 762 865
* Zaopiekuję się dziećmi - u siebie w domu. Bnin. Tel. 618 190 166 lub 782 100 179
* Lokal do wynajęcia 35m², Kórnik, Staszica. Tel. 885 539 962
* Wynajmę mieszkanie w Kórniku, ul. Staszica. Tel 665 85 20 85
* Sprzedam dwie alby komunijne: dla dziewczynki i dla chłopca. Tel. 606 156 248
* Poszukuję mieszkania do wynajęcia. Kawalerka! (matka z córką). Kórnik-Bnin. Tel. 693 652 940
* Sprzedam budę ocieplaną dla dużego psa typu owczarek 660719402
* Sprzedam domek narzędziowy 3x3m 660719402
* Sprzedam ładną kamienicę we Wrześni. Tel. 691 247 109, 61 4377287
* Poszukuję pani do prowadzenia domu w Kórniku. Tel. 606 288 241
* Oddam w wynajem lokal w Centrum Kórnika – poszukuję osoby do współpracy lub inne propozycje. Tel. 691 865 759
* Sprzedam fotelik samochodowy do 13 kg w idealnym stanie:150,zł. Tel. 691 890 893
* Kupię ziemniaki jadalne. Tel. 607 343 442

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski, tel. 601 179 596, 
tel.61 8170411 wew. 693, aders e-mail korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Halina Danieluk, Anna Rauk, Robert Wrzesiński
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski

WYDAWCA: Gmina Kórnik 
DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59

NAKŁAD: 2500 egz.

REDAKCJA : WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY, KULTURY i SPORTU 
URZEDU MIEJSKIEGO W KÓRNIKU:
Magdalena Matelska-Bogajczyk, Agnieszka Kałka, Beata Pawłowicz-Żak, 
Robert Jankowski
ADRES REDAKCJI: 
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 , 
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. 
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 25-go marca  2011r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 18-go marca 2011 r.

kórnicka liGa siatkówki aaMatorów
 TABElA wIOSNA 2011

STAN NA DZIEń 07.03.2011

Mc. Drużyna Mecze Zw. Po. + - Punkty

1 ZHP Kórnik 4 4 0 12 2 12

1 Jagrol 4 4 0 12 2 12

3 Dalkia 4 1 3 7 9 4

4 KPS 4 1 3 6 9 4

5 Amatorzy 2 1 1 4 5 2

6 Dynamix 2 0 2 2 6 1

7 LO 2 0 2 0 6 0

8 Żniwiarze 2 0 2 0 6 0

9 Everblue 0 0 0 0 0 0

27.02 ZHP-KPS    3-1 (-23,19,27,22)
27.02 ZHP – LO    3-0 (16,17,17)
27.02 KPS – LO   3-0 (22,15,20)
27.02 Amatorzy – Dalkia 3-2 (22,-15,15, -23,12
27.02 Jagrol – Amatorzy 3-1 (15,18,-15,17)
27.02 Jagrol – Dalkia 3-1 (22,-16,26,15)

06.03 ZHP – Żniwiarze  3-0 (7,10,12)
06.03 ZHP – Dalkia  3-1 (-16,21,21,20)
06.03 Dalkia – Żniwiarze 3-0 (13,16,19)
06.03 Jagrol – KPS 3-0 
06.03 Jagrol – Dynamix 3-0 
06.03 Dynamix – KPS 3-2  

wYNIKI SPOTKAń KlAS




