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IV Kórnicki Nocny Półmaraton
i m . J a n a Pa w ł a I I

czekały oczywiście tradycyjne wypieki,
gorąca zupa, herbata, woda mineralna i
dyplom na mecie. Dla mniej strudzonych
biegiem tliło się ognisko przygotowane
przez pracowników OSiR-u. W organizacji
całego przedsięwzięcia pomogło wiele

organizacji i indywidualnych osób. Biuro
zapisów i wydawanie posiłków regeneracyjnych obsługiwała młodzież kórnickich
szkół i harcerze. Nad bezpieczeństwem
zarówno na stadionie, jak i podczas biegu
sztafety czuwały służby Straży Miejskiej z
Kórnika, kórnickiej Straży Pożarnej, Policji i
Pogotowia Ratunkowego. Wielkoduszność
i nieoceniona pomoc należą się dyrekcji

Ośrodka Sportu i Rekreacji, dzięki której
półmaraton mógł zaistnieć na pięknie
rozświetlonym zniczami i pochodniami
stadionie. Firma Mar-Piek dostarczyła
uczestnikom smakołyków, a pyszną zupę
ugotowali pracownicy Domu Dziecka w
Bninie. Mamy nadzieję, że to
wyjątkowe spotkanie zostanie
na długo w naszej pamięci i
za rok spotkamy się znów, by
poczuć ponownie obecność
naszego wielkiego rodaka
Jana Pawła II.
Organizatorzy dziękują:
OSiRowi z Janem Wójkiewiczem na czele, Firmie
Mar-Piek i Piotrowi Kowalewskiemu, Bankowi Spółdzielczemu w Kórniku, pani Marii
Przychodzkiej i firmie Anmed,
Firmie ABANTIA, Pani Lidii
Jakubowskiej, pani Krystynie
Haremskiej, pani Danucie
Perdoch, pani Michałowskiej,
panu Robertowi Pelec ,harcerzom ZHP w kórniku, panu
Jackowi Kozłowskiemu wraz z
orkiestrą, bębniarzom z Kożmina, motocyklistom z grupy
MAD DOGS, panu Jackowi
Banaszakowi, ks. proboszczowi Eugeniuszowi Leoszowi,
panu Burmistrzowi Jerzemu
Lechnerowskiemu, członkom
Rady Miejskiej, a szczególnie
pani Irenie Kaczmarek i panu
Markowi Broniewskiemu, Firmie Dobry Film Rec - cyfrowe
studio filmowe Andrzej Sznura,
Komendantom i funkcjonariuszom Policji, StrażyMiejskiej,
Straży Pożarnej, wszystkim
sekcjom sportowym z Kórnika
Pani dyr.gimnazjum im.
Hr. Władysława Zamoyskiego Marzenie
Dominiak wraz z uczniami, Drogerii Lehmann i Zwierzyńsk i wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji i wzięli udział
w imprezie.
Przygotowali:
Izabella Moskal i ŁG

PROSTO Z RATUSZA
H&M poszukuje pracowników
Przedstawiciele firmy H&M odwiedzili 23
marca Urząd Miejski w Kórniku. Podczas
rozmowy z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim goście poinformowali o otwarciu
kolejnej hali magazynowej w Gądkach i o
poszukiwaniu pracowników z terenu Gminy
Kórnik.

Goście odwiedzili Zamek Kórnicki, gdzie
zapoznali się z historią budowy budynku
Bazaru na Krupówkach, w związku z jego
100-tną rocznicą powstania. W urzędzie

Z RATUSZA

Półmaraton Kórnicki po raz czwarty

Nocny Kórnicki Półmaraton im. Jana
Pawła II, organizowany od czterech lat
przez Stowarzyszenie Biegowe Brylant
Kórnik i OSiR już na dobre wpisał się w
coroczny kalendarz imprez sportowych
Gminy Kórnik. Tegoroczna edycja była
wyjątkowa, poprzedzała bowiem bliskie już dni beatyfikacji patrona imprezy. Pewnie także dlatego frekwencja
na kórnickich Błoniach była
wyjątkowa- w biegu czynny udział wzięło około 700
osób.
Najpierw - podobnie jak rok
temu - po krótkiej modlitwie
poprowadzonej przez księdza
Dariusza Walkowiaka, z Bnina
wyruszyła sztafeta złożona
zarówno z biegaczy Stowarzyszenia Biegowego „Brylant
Kórnik”, jak sportowców trenujących Taekwondo i piłkarzy
Kotwicy. Za nimi kawalkadą
podążali motocykliści Mad Dog
rykiem silników przypominając
mieszkańcom o imprezie..
Na błoniach główny bieg
zainaugurowały pierwszym
okrążeniem dzieci niepełnosprawne z poznańskiej
szkoły nr 103, pod opieką
Karoliny Siudy i podopieczni
stowarzyszenia „Klaudynka”.
Potem na trasę ruszyli inni.
Starsi i młodsi, biegacze i
„nordik-walkingowcy”, ci którym dane było przebiec cały
półmaraton i ci, dla których
wyczynem było przebiegnięcie
kilku okrążeń. Biegł ksiądz proboszcz i wikariusz, burmistrz
i grupa radnych, dyrektorzy,
Policjańci, Strażnicy Miejscy,
Strażacy, uczniowie i wielu wielu innych.
Wśród uczestników nie zabrakło biegaczy
z innych miast, gościła na naszym biegu na
przykład grupa z Gdańska. Oprócz muzyki
płynącej z głośników, do biegu zagrzewała
i przygrywała grupa bębniarzy z Koźmina.
Tradycyjnie, na wielkim ekranie przewijały
się obrazki tematycznie związane z Papieżem Janem Pawłem II. Na wszystkich

la, jednak decydujący głos będzie należał
do mieszkańców. Spotkanie z mieszkańcami Szczodrzykowa w tej sprawie zaplanowano na 11 kwietnia.
Wizyta delegacji z Zakopanego.

Parafia Kamionki?
Ks. kan. Henryk Nowak –ekonom Archidiecezji Poznańskiej oraz ks. proboszcz
Grzegorz Gałkowski przybyli do Urządu
Miejskiego w Kórniku w dniu 23 marca.
Podczas rozmowy z burmistrzem Jerzym
Lechnerowskim przedstawili koncepcję
budowy nowego kościoła w Kamionkach,
przy głównej drodze w kierunku Szczytnik.
Zaproponowali wymianę gruntów należących do diecezji w zamian za teren gminny,
na którym usytuowana może być nowa
świątynia.

miejskim spotkali się z burmistrzami, dzieląc się informacjami na temat budżetu i
inwestycji planowanych w obu gminach.

Wybory w Mikroregionie

Szansa na ekstraklasę

Stowarzyszenie Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego obradowało
24 marca. Nową przewodniczącą zarządu
została wybrana pani Burmistrz Gminy
Mosina Zofia Springer. Przewodniczącym
komisji rewizyjnej wybrano Jerzego Lechnerowskiego.

Rozpoczęły się rozmowy w sprawie gry
ligowego zespołu koszykarek Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w
kórnickiej Oazie. Zespół zdołał awansować
do ekstraklasy i oficjalnie rozpoczął przygotowania do występów w najwyższej klasie
rozgrywek. W dniu 30 marca z burmistrzem
Jerzym Lechnerowskim spotkał się prezes
MUKS-u Andrzej Jabłoński.
Rozmawiano na temat warunków ewentualnej współpracy.
Rozgrywanie meczów ekstraklasy w
Kórniku byłoby wspaniałą promocją miasta.
Wiąże się to jednak ze sporym zaangażowaniem organizacyjnym zarówno gminy,
jak i sponsorów.

Zebranie w Robakowie Osiedlu
Także 24 marca Burmistrz Jerzy Lechnerowski uczestniczył w zebraniu wiejskim
w miejscowości Robakowo Osiedle.
Głównymi tematami dyskusji były:
budowa wspólnej świetlicy wiejskiej dla
Robakowa i Gądek oraz zły stan dróg, w
szczególności ul. Polnej. Więcej na temat
spotkania w Robakowie w dalszej części
numeru.
Rolls Roycy w Kórniku
W dniu 25 marca burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się z Pawłem Sławińskim,
przedstawicielem sekcji wielkopolskiej Rolls
Royce & Bentley Club Poland. Rozmowa
dotyczyła organizacji w Kórniku etapu rajdu
Rolls Royce’ów, który odbędzie się 8 maja.
Mieszkańcom zaprezentuje się około 25 aut
tej sławnej marki.
Goście z Zakopanego
W dniu 28 marca w Kórniku przebywała
delegacja z Miasta Zakopane, z burmistrzem Januszem Majcherem na czele.
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Szacują koszty kanalizacji
Szczodrzykowa
Przeciąga się sprawa budowy lokalnej
oczyszczalni ścieków w Szczodrzykowie.
Spółka Wody Polskie już rok temu
miała wykonać inwestycję, jednak prace
ruszyły dopiero niedawno. Burmistrz Jerzy
Lechnerowski oraz radny Roman Genstwa
i sołtys Ireneusz Majchrzak spotkali się 31
marca z przedstawicielami spółki by poznać
powody opóźnienia.
Przedstawiciele spółki poinformowali o
wzroście kosztów budowy i obliczeniach
kosztów odbioru ścieków od mieszkańców.
Oszacowano, że koszty te będą wyższe
od stawek Aquanetu, ale niższe od stawek
wywozu nieczystości.
Gmina jest skłonna ponosić takie koszty
kanalizacji szkoły podstawowej i przedszko-

spotkanie w sprawie sieci
szerokopasmowej
Także 31 marca odbyło się trzecie spotkanie zespołu roboczego powołanego dla
zadania pt. Budowa Sieci Szerokopasmowej w Gminie Kórnik.
Ustalono, że centrum monitoringu połączone siecią mieścić się będzie w Starej
Gazowni przy ul. Woźniaka.
Realizacja sieci łączącej najważniejsze
placówki gminne nastąpi w latach 20122013.
WOKISS obradował
W dniu 5 kwietnia odbyło się XXIX Walne
Zebranie Wielkopolskiego Centrum Kształcenia i Studiów Samorządowych. WOKISS
jest największą samorządową organizacją
w Polsce (zrzesza 242 gminy i 31 powiatów). Podczas zebrania dokonano korekt w
statucie, udzielono zarządowi absolutorium
oraz wybrano władze organizacji na kolejną
kadencję (2011-2015r.). Prezesem wybrano
po raz kolejny burmistrza Gminy Przykona
Mirosława Broniszewskiego.
Infokiosk przy ratuszu
Przed sezonem letnim przy kórnickim
ratuszu stanie tzw. infokiosk. Instalacja
zaopatrzona będzie w specjalne oprogramowanie umożliwiające przekazywanie
informacji związanych przede wszystkim
z turystyką, ale także na temat komunikacji.
Infokiosk usytuowany zostanie od
północno wschodniej strony ratusza (przy
budce telefonicznej).
Opr. ŁG
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Marcowa sesja Rady Miejskiej w Kórniku
odbyła się 29 marca w Sali posiedzeń w bnińskim ratuszu.
Na samym początku ślubowanie złozył
Piotr Plewka, wybrany radnym z okręgu nr 7
w wyborach uzupełniających, jakie odbyły się
6 marca.
Podczas obrad uchwalono nowe warunki
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania i wykupu, tak by możliwe było obniżenie kosztów odsetek
z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych o kwotę ok. 300 tys. zł. Radni zgodzili
się wyodrębnienie w budżecie Gminy Kórnik
na 2012 rok środków stanowiących fundusz
sołecki. Zatwierdzono także uchwałę w sprawie:
ustalenia dopłaty do taryfy Spółki z o.o. WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w miejscowościach: Celestynowo,
Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Szczodrzykowo Osiedle, Trzykolne Młyny. Duże koszty
utrzymania sieci w stosunku do niewielkiej ilości
mieszkańców z niej korzystających powoduje
konieczność wnoszenia dopłat, tak by cena dla
mieszkańców pozostawała taka sama jak na
innych terenach gminy.
Uchwalono nieodpłatne przejęcie od
Skarbu Państwa w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kórnik
prawa własności nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 563 o pow.
0,4309 ha, położona w obrębie Błażejewko
gm. Kórnik, zapisana w księdze wieczystej nr
KW 18256 w Sądzie Rejonowym w Środzie
Wielkopolskiej.
Nieruchomość ta jest drogą, którą od teraz
utrzymywać będzie gmina.
Regulamin nadawania tytułów
Honorowego Obywatela
Miasta i Gminy Kórnik
oraz Zasłużonego dla
Miasta i Gminy Kórnik.

§ 1.1.Tytuły Honorowego Obywatela
Miasta i Gminy Kórnik oraz Zasłużonego dla
Miasta i Gminy Kórnik są wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miejskiej
w Kórniku .
2. Tytuły te przyznaje się osobom żyjącym, zasłużonym dla Gminy Kórnik, w szczególności osobom związanym z Gminą Kórnik
poprzez miejsce urodzenia, zamieszkania
oraz swoją działalność na jej rzecz .
3. Do tytułu nie można nominować urzędujących pracowników samorządowych,
radnych, pracowników zatrudnionych w
jednostkach 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 mieszkańców Gminy
Kórnik posiadających czynne prawo wybor-
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Radni poparli zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kórnik, rej. ul. Młyńskiej II. Da to możliwość prowadzenia na niektórych działkach działalności
gospodarczej – w tym przedszkola.
Przystąpiono do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej
na dz. nr ewid. 54/1 i 57, obręb Szczytniki.
Doprecyzowano uchwałę dotyczącą zasad
i trybu nadawania tytułów Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kórnik oraz wprowadzono
tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik.
Powołano także Kapitułę do spraw nadawania tytułów Honorowego Obywatela Miasta
i Gminy Kórnik oraz Zasłużonego dla Miasta i
Gminy Kórnik. W jej skład wchodzi będą:
1. Jerzy Cepka
2. Leon Mejnartowicz
3. Krystyna Janicka
4. Wojciech Martyniak
5. Jan Robiński
6.osoba każdorazowo urzędującego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kórniku
7. osoba każdorazowo urzędującego Sekretarza Gminy Kórnik.
Radny Tomasz Grześkowiak poruszył sprawę
zorganizowania w Urzędzie Miejskim rejestru
spraw i próśb o interwencję, jakie urzędnicy
przekazują do innych urzędów i instytucji.
Dyskutowano także na temat procedury wydania decyzji dotyczących sytuowania masztów
telefonii komórkowej.
Wiceburmistrz Hieronim Urbanek zreferował
stan negocjacji dotyczących przekazania gminie gruntów pod szkołę w Kamionkach.
Mieszkanka Borówca zaapelowała o otwarcie
w placówkach oświatowych naszej gminy klas

integracyjnych. Jak poinformowała, pomoże
to w zmniejszeniu uciążliwości wielogodzinnych dojazdów dzieci niepełnosprawnych do
placówek w Poznaniu. Burmistrz zadeklarował
pomoc dla dziecka mieszkanki, którą zapewni
„nauczyciel wspomagający”. Poinformował
także o planach tworzenia klas integracyjnych
w szkole w Szczodrzykowie, gdy za kilka lat
cześć dzieci przeniesiona zostanie do placówki
w Kamionkach.
Opr. ŁG

cze 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.
2. Wniosek rozpatruje siedmioosobowa
Kapituła powołana przez Radę Miejską. Kapituła działa w oparciu o ustalony przez Radę
„Regulamin działania Kapituły ds. nadawania
tytułów Honorowego Obywatela Miasta i
Gminy Kórnik oraz Zasłużonego dla Miasta i
Gminy Kórnik”
3. Wniosek o nadanie tytułu Honorowego
Obywatela Miasta i Gminy Kórnik lub Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik powinien
zawierać dane personalne kandydata, szczegółową charakterystykę kandydata oraz jego
zasługi uzasadniające nadanie tej godności.
4. Integralną część wniosku stanowi
zgoda kandydata na przetwarzanie przez
Kapitułę i Radę Miejską w Kórniku jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do
rozpatrzenia i przeprowadzenia procedury
uchwałodawczej.
§ 5.1. Honorowy Obywatel Miasta i Gminy
Kórnik otrzymuje:
1) Akt Nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kórnik,
2) Medal Honorowego Obywatela z herbem Kórnika i napisem „Honorowy Obywatel
Miasta i Gminy Kórnik”

3) Legitymację Honorowego Obywatela
Miasta i Gminy Kórnik .
2. Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik
otrzymuje:
1) Akt Nadania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik,
2)Medal z herbem Kórnika i napisem
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik”
3. Wzory aktów nadania, medali i legitymacji, o których mowa w pkt.1 i 2, określi Burmistrz
w trybie zarządzenia.
§ 6. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela lub Zasłużonego dla Miasta i Gminy
Kórnik odbywa się w sposób zapewniający
uroczysty charakter podczas sesji Rady
Miejskiej. Wręczenia aktu nadania dokonuje
w imieniu Rady Miejskiej Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący Rady oraz Burmistrz
Gminy Kórnik.
§ 7. Ewidencję osób wyróżnionych
godnością Honorowego Obywatela Miasta i
Gminy Kórnik oraz Zasłużonego dla Miasta i
Gminy Kórnik prowadzi Biuro Rady Miejskiej
w Księdze Wyróżnień.
§ 8. W razie stwierdzenia, że nadanie
godności, o których mowa w §1 nastąpiło w
wyniku wprowadzenia w błąd, lub odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał
się niegodny tegoż tytułu, Rada Miejska w
Kórniku może podjąć uchwałę o pozbawieniu
go tej godności.

GMINNE BIURO SPISOWE
w Kórniku informuje,
że osoby, które wyrażą chęć spisania się przez Internet i zgłoszą
się do gminnego biura spisowego
będą miały możliwość skorzystania
przy wyznaczonym stanowisku z
komputera gminnego, na którym
dostępny jest formularz do samospisu internetowego.
Gminne Biuro Spisowe mieści się
w pokoju nr 2
Urzędu Miejskiego w Kórniku.
Komputer do samospisu udostępniony będzie w godzinach
od 8.00 do 14.30.
Szczegółowe informacje
można uzyskać pod
nr tel. 61-8170-411 wew. 485

nr 7/2011

Nasi Radni
Wybory uzupełniające w okręgu nr 7
przeprowadzone zostały 6 marca. Prezentujemy Państwu wywiad z radnym
Piotrem Plewką, który uzyskał mandat z
poparcia wyborców Borówca, Kamionek
i Szczytnik.

Proszę powiedzieć „kilka słów”
o sobie.
Mam 57 lat, mieszkam w Szczytnikach.
Po studiach na Oddziale Mechanizacji Rolnictwa „zostawiłem” Poznań i przez 10 lat
pracowałem w KPGR Kórnik. W 1990 roku
powstał niezależny samorząd kórnicki i radni
powierzyli mi funkcję zastępcy burmistrza.
Pełniłem ją przez kolejne trzy kadencje.
Moim obszarem odpowiedzialności były
m.in. inwestycje. Współorganizowałem
kórnicką samorządową komunikację, a od
2002 r. byłem przez 5 lat prezesem zarządu
spółki Kombus. Moją aktywność zawodową
przerwała w 2007 r. choroba, a umiejętności
poznańskich kardiologów sprawiły, że możemy dziś rozmawiać.

Moje cele przedstawiane wyborcom to rozbudowa infrastruktury, poprawa bezpieczeństwa
i komfortu życia mieszkańców, budowa szkoły
w północnej części gminy dla dzieci, które
więcej czasu spędzają w autobusach, niż na
lekcjach wychowania fizycznego. Chciałbym
sprzyjać każdej formie integracji mieszkańców gminy. Innym celem jest doskonalenie
komunikacji na linii samorząd – mieszkańcy.
Pamiętam grozę w oczach sąsiadki z paromiesięcznym dzieckiem, gdy dowiedziała się
o planowym wyłączeniu energii w pierwszym
dniu silnych mrozów w grudniu ub. roku.
Większość gmin dolnośląskich korzysta z
SMS-owego powiadamiania o podobnych
sytuacjach i wierzę, że niedługo będzie tak w
naszej gminie. Sprawa frekwencji na zebraniach wiejskich, gdy o istotnych dla sołectwa
sprawach dyskutuje kilkanaście osób, to
czasem także przyczyna braku skutecznej
komunikacji. Potem jest żal, że „nikt nam o
tym nie mówił”. To też trzeba poprawiać.
Jak zamierza Pan te cele realizować?
Oczekiwania mieszkańców, podparte
strategicznymi aktami prawa miejscowego
oraz te bieżące problemy, czasem drobne, ale
dokuczliwe realizować i rozwiązywać można
głównie poprzez prace w komisjach. Chciałbym działać w Komisji Polityki Przestrzennej,
Komisji Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej.

Ktoś określił mnie jako człowieka o łagodnym
usposobieniu i mało energicznej retoryce,
cóż… Skuteczne działanie nie zawsze musi
kojarzyć się z narzekaniem na urzędników
wszelkich szczebli, z negatywną oceną każdego, kto nam nie przytakuje w krytyce, ale
także i w krytykanctwie i wreszcie z waleniem
pięścią o biurka. Pracę w radzie traktuję jako
niemałe wyzwanie i wielki zaszczyt.

WYWIAD

RADA MIEJSKA

informacje z sesji Rady Miejskiej

Jak będzie się Pan kontaktował ze
społecznością gminy?
Każde spotkanie wiejskie jest ważne,
każda rozmowa jest istotna. Mój adres e-mail
brzmi: p.plewka@kornik.pl, tel. do Biura
Rady: 618 170 277 – panie przekażą każdą
prośbę o kontakt. Dyżurować będę w każdy
pierwszy poniedziałek miesiąca od 18.00 do
19.00 w świetlicy OSP Szczytniki.
Korzystając z możliwości, jeśli Pan
Redaktor pozwoli, podziękuję wyborcom,
którzy oddali na mnie swój głos w wyborach.
Nie zawiodę Państwa i zrobię wszystko,
żebyśmy mogli być usatysfakcjonowani z
pracy samorządu.
Dziękuję za rozmowę i zapraszam
do korzystania z łamów Kórniczanina
zarówno w kontakcie z wyborcami, jak i
do opisywania problemów i sukcesów w
pracy radnego.
Pytał: ŁG

Jaka była motywacja do startu
w wyborach?
Trwająca od ponad trzech lat zawodowa
i społeczna bezczynność sprawiły, że chcę
pozytywnie wykorzystać „naładowane akumulatory”. Działałem aktywnie w Hufcu ZHP
Poznań-Wilda, pełniłem w Szczodrzykowie
obowiązki sołtysa, w latach 1991-2008 byłem
prezesem gminnego zarządu OSP, działam w
Radzie Przyjaciół Harcerstwa przy Hufcu ZHP
Kórnik. Ponad trzydzieści lat życia w gminie
Kórnik związane w większości z samorządem
napisały taki scenariusz, że start w wyborach
wydawał się oczywisty.
Jakie cele Pan sobie stawia?
Gmina, która w 2010 roku uznana została
za najlepszą w rankingu organizowanym
przez „Rzeczpospolitą” nie potrzebuje rewolucji, potrzebny jest jej zrównoważony
rozwój. Uczestniczyłem w 1991 roku w stażu
samorządowym zorganizowanym przez URM
w Holandii. Przez 5 tygodni zaprezentowano
nam wszystkie sfery działania samorządu,
którego budżet oszałamiał milionami guldenów. NATO, Unia Europejska, ale i czyste
toalety publiczne wydawały się wtedy dla
Polaków odległe w latach świetlnych. Dzisiaj
spełniło się dużo więcej, niż można było
wtedy wymarzyć. Potrafię być realistą i widzę,
że młodzi ludzie oczekują i więcej i szybciej.

8 kwietnia 2011r.
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W dniu 23 marca powiadomiono Komisariat
Policji w Kórniku o kradzieży energii elektrycznej (nielegalnym podłączeniu). Proceder miał
miejsce w Błażejewie.
Tego samego dnia zatrzymano w Kórniku
oraz w Szczodrzykowie dwóch mężczyzn,
którzy byli poszukiwani w celu doprowadzenia
do Aresztu Śledczego.
W dniu 24 marca funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku zatrzymali dwie kobiety,
jedną w Kamionkach, drugą w Kórniku. Kobiety
były poszukiwane w celu ustalenia miejsca
pobytu.
W tym samym dniu powiadomiono Komisariat Policji o uszkodzeniu dwóch rolet i
wybiciu szyby w domu będącym w budowie, w
Kamionkach. Wartość strat 2000 zł.
W dniu 26 marca Komisariat Policji w
Kórniku został powiadomiony o włamaniu do
mieszkania i kradzieży biżuterii i pieniędzy w
miejscowości Szczodrzykowo. Wartość strat
10.000 zł.
W dniu 27 marca funkcjonariusze Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu zatrzymali w miejscowości Gądki

mężczyznę, który kierował pojazdem będąc
w stanie nietrzeźwości - 0,77 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.
W tym samym dniu Komisariat Policji został
powiadomiony o dokonanej w Mościenicy
kradzieży torebki damskiej z zawartością dokumentów i pieniędzy z altany działkowej. Ogólna
wartość start 2.000 zł.
W dniu 28 marca funkcjonariusze Oddziału
Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu zatrzymali w miejscowości Szczodrzykowo mężczyznę, który kierował pojazdem
pomimo orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
W dniu 30 marca funkcjonariusze Policji
w Kórniku zatrzymali w Kórniku mężczyznę,
który był poszukiwany w celu doprowadzenia
do Aresztu Śledczego oraz zatrzymali w miejscowości Gądki mężczyznę, który kierował
pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości - 0,61
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
W dniu 31 marca funkcjonariusze Komisariatu Policji zatrzymali w Kórniku mężczyznę,
który kierował motorowerem będąc się w stanie
nietrzeźwości - 0,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
W dniu 2 kwietnia powiadomiono Komisariat
Policji o wybiciu szyby w lokalu w miejscowości
Szczytniki. Wartość strat 500 zł.

KOLIZJE DROGOWE
Pomiędzy 22 marca a 2 kwietnia aż siedem
razy zgłaszano uszkodzenia pojazdów z powodu wjechania w wyrwy w jezdni.
29 marca w miejscowości Szczytniki
kierujący pojazdem marki Skoda najechał na
przebiegającą przez jezdnię sarnę, uszkadzając pojazd.
W dniu 30 marca w miejscowości Kórnik
na drodze S-11 kierujący pojazdem marki
Peugeot w wyniku niedostosowania prędkości
do warunków ruchu zderzył się z barierami
ochronnymi.
31 marca w miejscowości Kórnik nieznany
kierujący nieznanym pojazdem w nieustalony
sposób doprowadził do zderzenia z zaparkowanym pojazdem marki Fiat po czym oddalił
się z miejsca zdarzenia.
2 kwietnia w miejscowości Jaryszki kierujący pojazdem marki Fiat uderzył w przebiegającą
przez jezdnię sarnę uszkadzając pojazd.
W dniu 3 kwietnia w miejscowości Kórnik
kierujący pojazdem marki Suzuki w wyniku nieprawidłowo wykonywanego manewru zmiany
pasa ruchu zderzył się z pojazdem marki VW.

O drogach i nie tylko...
Podczas zebrania wiejskiego zorganizowanego w robakowskim Gimnazjum im.
Powstańców Wielkopolskich w czwartek,
24 marca mieszkańcy Robakowa-Osiedla
mieli okazję zapoznać się z tym, co przewiduje robić Rada Sołecka w nowej kadencji.
Podzielili się też swoimi problemami. Spotkanie prowadził sołtys Janusz Wojtuś, a
gośćmi byli: burmistrz Jerzy Lechnerowski,
radni Andrzej Surdyk i Przemysław Pacholski oraz przedstawiciele Straży Miejskiej

Burmistrz Jerzy Lechnerowski mówił
także, iż obecnie jest już ok.130 wniosków
o wykonanie oświetlenia, zatem związane
z tym inwestycje muszą być realizowane
w przeciągu kilku lat, a o ich kolejności
decydują radni.
Podczas dyskusji mieszkańcy uznali, że
podczas prac związanych z utwardzeniem
bardziej ważna jest ulica Polna od Szerokiej. Wskazali na potrzebę utwardznia ulicy
Leśnej od Dworcowej. Wyrazili pogląd,

BURMISTRZ
GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

centrum kształcenia na odległo
działajce przy Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie
ul. ogrodowa 21
zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne szkolenia e-learningowe

Harmonogram otwarcia:
Poniedziałek

od 13.30 do 17.30

Wtorek

od 13.30 do 17.30

Czwartek

od 13.30 do 17.30

Oferta edukacyjna:
•
•
•
•

66 bezpłatnych szkole e-learningowych (szkolenia zdalne);
Wsparcie doradztwa zawodowego;
Bezpłatny dostp do Internetu;
Udostpnienie pomieszczenia, sprztu i oprogramowania do przeprowadzenia
szkole lub konferencji edukacyjno - informacyjnych organizowanych przez inne
instytucje dla lokalnej społecznoci.
• Zajcia z podstawowej obsługi komputera prowadzone bezporednio przez
trenera.
Wicej informacji na stronach: www.spsz.ehost.pl, www.pcko.elearning.pl
oraz www.kornik.pl

- 2 działki nr 74 oraz 109
położone w
miejscowości Pierzchno,
- 1 działka nr 176
położona w
miejscowości Konarskie,
- 1 działka nr 87/2
położona
w miejscowości Borówiec,
- 2 działki nr 109/3 oraz 109/4
położone w
miejscowości Czmoniec,
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl.
Niepodległości 1 w Kórniku, pok.
203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

Kontakt e-mail’owy z opiekunem gosia.pyla@spsz.ehost.pl
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Czołowo
Sołtys Dorota Dłubała informuje, że pod
koniec marca został przeprowadzony remont
drogi - były załatane dziury.
W sobote, 9 kwietnia mieszkańcy wsi
wezmą udział w akcji „Sprzątania Świata”.
Usuną śmieci przy rowie i drodze. Ponadto
na boisku będą sadzone drzewa.
Sołtys Dorota Dłubała mówi też, że rolnicy
przystępują już do prac wiosennych.
Robakowo-Wieś
Opady deszczu spowodowały przerwanie
prac polowych. Zanotowano wysoki poziom
wód. Sołtys Stefan Sosnowski informuje, że
Rada Sołecka skierowała pismo do Urzędu
Miejskiego w Kórniku, żeby jesli nie w tym
roku, to następnym, została wykonana przebudowa przepustu na Strudze Średzkiej, gdyż
jego obecny stan powoduje zalania. Urząd
Miejski ma tę sprawę skonsultować ze spółkami wodnymi i wykonawcą przepustu.
Mieszkańcy czekają na równanie dróg.
Ulica Szkolna wymaga załataniea dziur w
asfalcie.

Na podstawie informacji z KP w
Kórniku opr. JG

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Kórniku
od dnia 8 kwietnia 2011 r.
do dnia 29 kwietnia 2011 r.,
wywieszony został wykaz
dotyczący oddania w dzierżawę
niżej wymienionych
nieruchomości:

Wieści sołeckie

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Kronika
kryminalna

(strażnik miejski – Grzegorz Rusin) oraz
Policji (m. in. sierżant sztabowy – Robert
Musielak).
Sołtys Janusz Wojtuś przypomniał, że
istnieje plan odnowy miejscowości Robakowo na lata 2010-2020. Przewidziano w nim
zasypanie rowu na ulicy Leśnej, utworzenie
deptaka i utwardzenie asfaltem drogi. Jest
projekt dokończenia ulicy Szerokiej od
przejazdu kolejowego do ulicy Leśnej. Inwestycja ta ma być na pewno realizowana
w 2012 roku.
Sołtys Janusz Wojtuś mówił o tym,
że będzie uzupełniane oświetlenie na
starym osiedlu oraz tworzone na nowym.
Poinformował, iż zaplanowano budowę
kompleksu kulturalnego, w którego skład
mają wchodzić świetlica z zapleczem
socjalnym oraz zapleczem sportowym z
ubikacjami, szatniami. Są duże szanse, iż
to przedsięwzięcie powstanie z funduszy
europejskich.
Janusz Wojtuś przekazał informacje o
Grupie Odnowy Wsi z sołtysem jako liderm.
Utworzyła się ona na końcu zebrania, a w
jej skład weszło obok lidera jeszcze czterech członków.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski przypomniał, że takie grupy mogą pozyskiwać
środki do 40 tys. zł. Poinformował, że jest
za pobudowaniem kompleksu kulturalnego,
który ma służyć także mieszkańcom Gądek. Inwestycja realizowana na przełomie
lat 2012 i 2013 ma kosztować 800 tys.- 1
mln zl.
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że ulica Szeroka powinna mieć nazwę
„wąskiej”. Krytycznie odnieśli się do jej
parametrów, jakości wykonania. Zarzucali
niekomptencję urzędnikom UM w Kórniku
odpowiedzialnym za jakość dróg. Wyrazili
obawę o stan ulicy Polnej, po której jeżdżą
ciężarówki. Uznali, że nie powinny być
wydane warunki zabudowy na powstające
osiedle. Został też poruszony problem
wycinki lasu, na którą nie było zgody. Wskazano na brak chodnika na ulicy Zbożowej,
gdzie nie palą się lampy. Poruszono sprawę
podziału kompetencji pomiędzy Strażą
Miejską a Policją.
Mieszkańcy poruszali problemy bezpieczeństwa wskazując na zagrożenie ze
strony młodzieży. Mówiono o samochodach
jeżdżdących z nadmierną prędkością.
Wskazano na brak pasów dla pieszych
m.in. na ulicy Nowina. Poruszono kwestię
bezpańskich psów oraz śmieci.
Kolejne z pytań dotyczyło tego, kiedy w
Robakowie-Osiedlu powstanie kanalizacja.
Mieszkańcy dowiedzieli się, iż może to być
wcześniej niż w 2020 roku.
Sołtys Janusz Wojtuś poinformował, że
16 kwietnia do godziny 13 będzie można
zwozić zużyty sprzęt AGD i RTV na przystanek autobusowy.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski zachęcał,
by mieszkańcy na bieżąco przekazywali
sprawy do urzędników.
Robert Wrzesiński

Żerniki
Sołtys Daniel Kulza informuje o imprezach, które odbyły się w tym roku. 4 lutego
został przeprowadzony dla dzieci bal przebierańców który przygotowała prowadząca
świetlicę – Aldona Syka.
Sołtys wraz z panami z Rady Sołeckiej
zorganizowali z okazji Międzynarodowego
Dnia Kobiet imprezę dla 30 pań, które otrzymały róże. Słodycze zakupiono z fundszu
sołeckiego.
W poniedziałek, 4 kwietnia odbyło się
zebranie wiejskie, w którym uczstniczył radny
Andrzej Surdyk i kierownik Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa – Antoni Kalisz.
Ustalono, że w sobotę, 9 kwietnia odbędzie się akcja „Sprzątania Świata”. Każdy
członek Rady Sołeckiej zachęcał do tego,
by każdy mieszkaniec wziął udział w tej
akcji i dać przykład młodzieży. W Żernikach
występuje problem śmieci. Mieszkańcy nie
mają pojemników i przy działkach, mostku,
sklepie są odpady. O sprawach utrzymania
wsi w czystości mówil Antoni Kalisz. Problem
stanowi stawek w Żernikach, który nie jest
czyszczony. Należy do Agencji Skarbu Państwa, która uznaje, iż nie ma tam zbiornika
wodnego.
Sołtys Daniel Kulza mówi, że zgodnie z
długoletnią tradycją zdecydowano, iż także
w tym roku odbędzie się Droga Krzyżowa –
będzie to we wtorek 19 kwietnia.
17 czerwca ma zostać zorganizowany
w Żernikach Dzień Rodziny. Zaplanowano
przygotować dmuchany zamek, zjeżdżalnię,
watę cukrową.
Sołtys Daniel Kulza jest bardzo zadowolny ze współpracy z członkami Rady
Sołeckiej, którzy uczestniczyli w jej trzech
spotkaniach. Biorą też udział w spotkaniach
z burmistrzem.
Robert Wrzesiński
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Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej informuje, iż ze środków zebranych
w Akcji 1 % podatku za rok 2009 sfinansowało zakup multimedialnego pakietu edukacyjnego „NOWE HORYZONTY EDUKACJI
FILMOWEJ”. Pakiet przeznaczony jest
dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – zawiera materiały dydaktyczne
dla nauczycieli (płyta dvd z materiałami
edukacyjnymi, scenariusze lekcji w 8
blokach tematycznych). Pakiet może być
realizowany na lekcjach języka polskiego,
historii i wiedzy o kulturze oraz kołach zainteresowań - historycznych, dramatycznych,
teatralnych, filmowych, klubie europejskim,
innych. Może być także ciekawą propozycją
spędzenia czasu na zajęciach w świetlicach
szkolnych i socjoterapeutycznych oraz w
bibliotekach.
„Czy wierzysz w to, co widzisz?” to pytanie klucz – klucz do zrozumienia roli współczesnych mediów, które są podstawowym

źródłem wiedzy, kształtują gusta, poglądy
i emocje. A młody odbiorca kultury nie zawsze jest w pełni przygotowany do świadomego odbioru tego rodzaju komunikatu.
Multimedialny pakiet w sposób atrakcyjny
i wartościowy wprowadza młodych ludzi w
złożony świat otaczających nas obrazów.
Pakiet jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Multimedialny pakiet „Nowe horyzonty
edukacji filmowej” jest do wypożyczenia w
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Mosinie Filia w Kórniku, ul. Poznańska 34 a
(kontakt z kierownikiem Filii w czasie dyżuru
- pon. w godz. 9.00-10.00 i czw. w godz.
16.00-17.00, tel. 61 8170 907).
Zapraszamy
do skorzystania z naszej oferty.
M. Smolarkiewicz-Maliszewska

ZAPROSZENIE
KÓRNICKIE TOWARZYSTWO POMOCY SPOŁECZNEJ
zaprasza
uczniów klas II
Gimnazjum w Kórniku i Gimnazjum w Robakowie
wraz z nauczycielami przedmiotów
„Wiedza o społeczeństwie” i „Historia”
do wzięcia udziału w III KONKURSIE pamięci Krystyny Kowalczyk
„SZKOŁA OBYWATELI” – „UDZIAŁ KÓRNICZAN
W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM”
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o przeszłości Kórnika i o
„zapomnianym” Powstaniu, wzmocnienie świadomości uczniów na temat
„naszej małej i dużej ojczyzny”, zgromadzenie i wyeksponowanie oraz ocalenie
przed zapomnieniem zapisków losów ludzi, którzy tę historię tworzyli
– krewnych, sąsiadów i nieznanych osób.
Mamy nadzieję, iż III Konkurs pamięci Krystyny Kowalczyk
pt. „Szkoła obywateli”
przyczyni się do uświadomienia młodzieży roli historii w rozwoju Kórnika.
Pani Krystyna Kowalczyk, nauczycielka przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” i
„historia” w Gimnazjum w Kórniku, popierała idee i cele konkursu.
Dlatego Jej pamięci dedykujemy działania młodzieży.
Nagrodą dla zwycięskiej drużyny z każdego z gimnazjum jest atrakcyjny wyjazd
na wycieczkę, połączony ze zwiedzaniem ciekawych miejsc.
Więcej informacji: www.ktps-kornik.org.pl
Krystyna Janicka, przewodnicząca KTPS

Serdecznie zapraszamy na
bezpłatne spotkania ze sztuką
do Przedszkola nr 1 wKórniku
w sobotę 16 kwietnia w godzinach 9.00 - 11.00.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat
nie uczęszczających do przedszkola.
Prosimy
zgłaszać dzieci pod numerem tel. 61 8170 248 do 13 kwietnia

X Wieczór Zamkowy
Koncert poświęcony
pamięci ofiar
katastrofy pod Smoleńskiem
Wykonawcy:
Meccorre String Quartet w składzie:

W o j c i e c h K o p ro w s k i - I s k r z y p c e
A l e ks a n d r a To m a s i ń s k a - I I s k r z y p c e
Michał Marceli Bryła - altówka
K a ro l M a r i a n o w s k i - w i o l o n c z e l a

W programie:
Franciszek Schubert
- kwartet smyczkowy d-moll D 810
„Śmierć i dziewczyna”
Karol Szymanowski
- kwartet smyczkowy nr 2 op. 56
Prowadzenie koncertu
- Maria Banaszkiewicz-Br yła

Zamek w Kórniku,
niedziela 10 kwietnia 2011 r.,
godz. 18:00

WSTĘP WOLNY

XI FESTIWAL
PIOSENKI DZIECIĘCEJ
WIE TO DUŻY, WIE TO MAŁY,
ŻE MUZYKA WAŻNA JEST,
ŻE ŁAGODZI OBYCZAJE
I ODPYCHA WSZELKI STRES.
MY TĄ MYŚLĄ KIEROWANI
ZAPRASZAMY WKRÓTCE WAS,
NA FESTIWAL DO PRZEDSZKOLA
- WARTO U NAS SPĘDZIĆ CZAS!
BĘDĄ ŚPIEWY I ZABAWA,
A DLA GŁODNYCH COŚ SMACZNEGO,
A GDY LOS NABĘDZIESZ TANI
WYGRASZ COŚ ATRAKCYJNEGO.
WIĘC W SOBOTĘ PRZED POŁUDNIEM
PRZYBĄDŹ DO NAS Z DZIARSKĄ MINĄ.
ZABIERZ BABCIE, CIOCIĘ, WUJKA
- BO WESELEJ JEST Z RODZINĄ!

Zapraszamy do
Przedszkole nr 1
im. Misia Uszatka w Kórniku
w dniu 9 kwietnia (sobota)
o godz. 10:00

(liczba miejsc ograniczona).
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WIELKOPOSTNY RACHUNEK SUMIENIA

Kochana Siostro, drogi Bracie, przygotuj
się dobrze do sakramentu pokuty i pomyśl,
że ta spowiedź może być już ostatnia w
Twoim życiu...
Kiedy byłeś ostatni raz u spowiedzi? Czy
była to dobra spowiedź? Czy odprawiłeś
zadaną pokutę?
„Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu,
to samych siebie oszukujemy i nie ma w
nas prawdy” (z Listu św. Jana).
Czy uznajesz, że jesteś człowiekiem
grzesznym, że zgrzeszyłeś i że chcesz w
sakramencie spowiedzi przeprosić Boga za
swoje grzechy i się z Nim pojednać?
Jezus mówi: „Kto się Mnie zaprze przed
ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim
Ojcem, który jest w niebie” (z Ewangelii
wg św. Mateusza).
Czy swoją postawą i swoimi wypowiedziami na temat wiary i Kościoła nie dałeś złego
świadectwa przed innymi?
Bóg mówi: „Pamiętaj, abyś dzień święty
święcił” (z Księgi Wyjścia).
Czy uczestniczysz co niedzielę we Mszy
św., czyli w ofierze, którą składa na ołtarzu –
także za Ciebie – Pan nasz, Jezus Chrystus?
Dlaczego opuszczasz Msze św.?
Jezus mówi: „Czuwajcie i módlcie się”
(z Ewangelii wg św. Marka).
Czy modlisz się codziennie rano i wieczorem? Czy odmawiając w pacierzu „Ojcze
nasz” pamiętasz, aby słowa tej modlitwy nie
tylko wypowiadać, ale wprowadzać w swoje
życie?
Bóg mówi: „Czcij ojca swego i matkę
swoją” (z Księgi Wyjścia).
Czy nie zgrzeszyłeś brakiem szacunku i
miłości wobec swoich rodziców, wobec osób
starszych i innych? Czy jako ojciec lub matka
dobrze wychowujesz swoje dzieci? Czy chronisz je przed złem i dajesz im dobry przykład

własnym życiem?
Jezus mówi: „Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (z Ewangelii wg
św. Mateusza).
Czy jesteś życzliwy i dobry dla drugich,
czy starasz się ludziom pomagać?
Bóg mówi: „Nie zabijaj!” (z Księgi
Wyjścia).
Czy nie przyczyniłeś się wprost albo przez
nakłanianie, radę, wypowiadanie fałszywych
opinii – do śmierci nienarodzonego dziecka?
Czy nie niszczyłeś swojego życia albo życia
innych przez nienawiść, nikotynę, alkohol
lub narkotyki?
Jak korzystasz z telewizji, z komputera i
Internetu? Czy przez nadmierne i bezkrytyczne korzystanie z nich nie niszczysz zdrowia
ciała i duszy, nie zabijasz swego czasu,
rozsądku, sumienia?
Jezus mówi: „Błogosławieni czystego
serca” (z Ewangelii wg św. Mateusza).
Czy podtrzymywałeś myśli i pragnienia
przeciwne czystości? Pieszczoty, pocałunki
i współżycie poza małżeństwem, samogwałt,
oglądanie pornografii, nieprzyzwoite rozmowy i zabawy, stosowanie antykoncepcji – to
poważne grzechy. Czy popełniłeś któryś z
nich? Czy żyjąc w małżeństwie dopuściłeś
się zdrady swego współmałżonka?

INFORMACJE

AKTUALNOŚCI

Nowe horyzonty edukacj filmowej

Bóg mówi: „Nie kradnij” (z Księgi Wyjścia).
Czy pamiętasz, że kradzież, także „państwowego” jest grzechem? Czy pracujesz
uczciwie i spełniasz sumiennie swoje obowiązki?
Bóg mówi: „Nie mów fałszywego świadectwa” (z Księgi Wyjścia).
Czy zgrzeszyłeś kłamstwem, zniesławieniem, obmową albo wydawaniem sądów
o innych?
Jezus uczy nas modlić się: „Ojcze nasz,
przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili”
(z Ewangelii wg św. Mateusza).
Jeżeli żałujesz za popełnione grzechy,
Bóg Ci je odpuści. Ale pod warunkiem, że Ty
przebaczysz tym, którzy Ciebie skrzywdzili.
Pamiętaj – pierwszy wyciąga rękę do przebaczenia nie ten, kto bardziej zawinił, ale ten,
kto ma więcej Boga w sercu. A pierwszym
krokiem do przebaczenia jest modlitwa w
intencji winowajcy.
Spójrz teraz na Krzyż. Także Twoje
grzechy stały się przyczyną męki Pana
Jezusa. Powiedz: Jezu, przebacz mi! Jezu,
żałuję! Chcę kochać Ciebie i bliźnich, moich
braci. Zmiłuj się nade mną, nad tymi, których
skrzywdziłem i nad tymi, którzy mnie skrzywdzili. Postanawiam poprawić się szczególnie
z grzechu…, ponieważ on najbardziej oddala
mnie od Ciebie. Panie Jezu, dopomóż mi
wypełnić to postanowienie.
Maryjo, Matko moja, Ucieczko grzesznych, módl się za mną, módl się za nami.
Pomódl się także za kapłana, który
zasiada w konfesjonale i który zastępując
Chrystusa – ma pojednać Ciebie z Bogiem
i niebem.
Opracował
ks. proboszcz z Robakowa

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2011

W 1948 r. pierwsze Światowe Zgromadzenie Zdrowia wezwało do stworzenia
„Światowego Dnia Zdrowia” z okazji
powstania Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO). Od 1950 roku dzień ten obchodzony jest 7 kwietnia. Temat Światowego
Dnia Zdrowia co roku jest inny, związany
z priorytetowym obszarem działania WHO
na dany rok. 7 kwietnia inicjuje Miesiąc
Zdrowia oraz rok działań realizowanych
pod tym samym hasłem.
W roku 2011 Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest pod hasłem „Oporność na antybiotyki i jej globalne rozprzestrzenianie”.
Jest on inauguracją ogólnoświatowej kampanii
WHO na rzecz zabezpieczenia tych leków dla
przyszłych pokoleń. Oporność czynników wywołujących chorobę na działanie antybiotyków
znacznie spada ze względu na coraz częściej
stosowaną antybiotykoterapię.
W związku z tym WHO apeluje o stosowanie antybiotyków w ściśle określonych i
uzasadnionych przypadkach. Zapewni to
skuteczność ich działania i osłabi oporność
czynników chorobotwórczych na działanie
tego rodzaju leków. Tym samym antybiotyki

8 kwietnia 2011r.

staną się bardziej skuteczne w procesie
leczenia. W przypadku chorób wirusowych zaleca natomiast leczenie objawowe, ponieważ
podanie w takim przypadku antybiotyku nie
wyleczy pacjenta, jedynie wzmocni odporność
u bakterii, a osłabi ją u pacjenta.
Antybiotyki są naturalnymi, wtórnymi
produktami metabolizmu drobnoustrojów,
które działając wybiórczo w niskich stężeniach
wpływają na struktury komórkowe lub procesy
metaboliczne innych drobnoustrojów hamując
ich wzrost i podziały.
Działanie antybiotyków polega na powodowaniu śmierci komórki bakteryjnej lub
wpływaniu w taki sposób na jej metabolizm,
aby ograniczyć jej możliwości rozmnażania
się. Nie niszczą natomiast bezpośrednio
komórek organizmu ludzkiego bądź zwierzęcego. Nie wszystkie antybiotyki mogą być
stosowane w leczeniu. Znaczna ich liczba ma
działanie toksyczne bądź może wywoływać
inne działania niepożądane. Klasycznym
badaniem, określającym na jakie antybiotyki
bakteria chorobotwórcza jest wrażliwa, jest
posiew materiału biologicznego np. moczu,
wydzieliny z gardła, krwi oraz antybiogram.

Zażyty antybiotyk może wywołać działania
niepożądane. Należą do nich, niezależnie od
rodzaju antybiotyku: nudności, wymioty, bóle
brzucha, biegunka lub wysypka. Większość
tych dolegliwości ma łagodny przebieg i ustępuje po przerwaniu leczenia.
Badaniami nad bakteriami chorobotwórczymi zajmował się Robert Koch- niemiecki lekarz, który odkrył bakterie wywołujące wąglika,
cholerę i gruźlicę. Muzeum poświęcone jego
badaniom, znajduje się w Wolsztynie- mieście,
gdzie pracował jako lekarz powiatowy. Penicylina- pierwszy antybiotyk- została odkryta przez
Alexandra Fleminga w 1928r. Zauważył on,
że Penicillium notatum (pleśń) powstrzymuje
rozwój bakterii.
Działania w ramach Światowego Dnia
Zdrowia w 2011 roku mają na celu zwrócenie
uwagi na znaczenia antybiotyków dla zdrowia człowieka, jak również na zagrożenia
płynące z ich stosowania. WHO apeluje o
podjęcie refleksji nad używaniem antybiotyku
w kontekście zachowania ich skuteczności dla
przyszłych pokoleń.
M.F.
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Starosta Poznański Wiceprezesem
Zarządu Związku Powiatów Polskich
Jan Grabkowski, Starosta Poznański,
został Wiceprezesem Zarządu Związku
Powiatów Polskich. Wybory Zarządu
odbyły się podczas obrad Zgromadzenia
Ogólnego ZPP w dniach 24-25 marca br.
w Warszawie. Prezesem wybrano Marka
Tramsia, Starostę Polkowickiego. W skład
Zarządu ZPP weszło 21 osób. Oprócz Starosty Poznańskiego funkcję wiceprezesów
będzie pełnić jeszcze czworo innych szefów
powiatów.

Związek Powiatów Polskich powstał w
lutym 1999 roku. Jest stowarzyszeniem powiatów broniącym ich wspólnych interesów,
m.in. poprzez reprezentowanie powiatów
na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym czy inicjowanie i opiniowanie
projektów aktów prawnych dotyczących
samorządów terytorialnych.
Anna Jacznik
Gabinet Starosty
Nowy salon Toyoty w Komornikach
W czwartek, 17 marca 2011 roku, miało
miejsce uroczyste otwarcie drugiego salonu
Toyoty w Komornikach koło Poznania. Jak
na japoński koncern przystało, wieczór
upłynął pod znakiem atrakcji prosto z kraju

kwitnącej wiśni. Spotkanie przebiegało
nietypowo, gdyż na początku zgromadzeni
goście minutą ciszy uczcili pamięć ofiar
trzęsienia ziemi w Japonii.
Wydarzenie uświetnił swoją obecnością
Prezydent Toyoty Motor Poland, Tetsuya
Takenaka, który oprócz miłych słów wygłoszonych pod adresem właścicieli salonu
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Dominiki i Dariusza Bońkowskich, wręczył
im pamiątkowy gong japoński. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele
władz samorządowych. Powiat Poznański
reprezentował Starosta Jan Grabkowski.
W wyjątkowy nastrój wprowadził gości
niezwykle utalentowany uczeń klasy fortepianu Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława
Karłowicza – Jakub Matuszczyk. Jednak
punktem kulminacyjnym uroczystości była
tradycyjna japońska ceremonia Kagami
Wari. Polega ona na rozbiciu wieka beczki z
sake. Wieko oznacza harmonię, a jego rozbicie symbolizuje otwarcie na pomyślność,
fortunę i sukces. Następnie poprzez wypowiedzenie japońskiego Kampai (po polsku
- na zdrowie) wzniesiono toast. Smakosze
sake raczyli się trunkiem z beczki, a reszta
osób świętowała tradycyjnym japońskim
winem śliwkowym Umeshu. Kiedy część
oficjalna dobiegła końca, goście zostali
wprowadzeni w sferę zmysłów dzięki występowi grupy teatralnej Ocelot. Ich widowisko
było efektownym i wartościowym artystycznie połączeniem sportu, akrobatyki, tańca
i pantomimy.
Tomasz Skupio
Asystent Starosty Poznańskiego
Na podstawie www.bonkowscy.p
Odsłonięcie pomnika Wojciecha
Szczęsnego Kaczmarka
Pomnik Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka, prezydenta Poznania w latach
1990 - 1998 i pierwszego prezesa Związku
Miast Polskich został uroczyście odsłonięty 3 marca 2011 roku na Cmentarzu
Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św.
Wojciecha.
Pomnik składa się z dwóch obelisków,
z których każdy waży blisko 2,5 tony i ma
ponad 2 metry wysokości. Na pierwszym
widnieje podobizna prezydenta, zacytowane zostały też jego słowa: „Co trzeba było
powiedzieć, powiedziałem. Jak trzeba było
reagować, reagowałem. Gdy trzeba było
coś robić, robiłem”. Na drugim obelisku
znajduje się herb Poznania
i Związku Miast Polskich.
Monument stanął na tzw.
stoku prezydentów w sąsiedztwie obelisków Cyryla
Ratajskiego i Jarogniewa
Drwęskiego.
Pomnik autorstwa Łukasza Trusiewicza z Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu ufundowała
Fundacja Rozwoju Miasta
Poznania. Budowa została
sfinansowana z dotacji od
miasta i prywatnych instytucji. Błękitno-białą wstęgę
zdjęli wspólnie wdowa po
prezydencie - Janina Kaczmarek oraz prezydent Poznania - Ryszard Grobelny.
Odsłona pomnika prezydenta Poznania
Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka przyciągnęła na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz wielu poznaniaków. W
imieniu samorządu powiatu poznańskiego

Gimnazjaliści na Festiwalu Nauki i Sztuki

kwiaty złożył Starosta Jan Grabkowski.
Wojciech Szczęsny Kaczmarek piastował urząd prezydenta Poznania przez dwie
kadencje. Był absolwentem i późniejszym
wykładowcą z tytułem doktora na Wydziale
Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. W latach 80. był działaczem
„Solidarności”. Jest współtwórcą i pierwszym prezesem restytuowanego po wojnie
Związku Miast Polskich - największego
forum przedstawicieli gmin. Odegrał ważną
rolę w konsolidacji różnych form współpracy
środowisk samorządowych. W latach 20002003 był konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu.
Za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej został odznaczony
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Był również kawalerem najwyższego
odznaczenia rządu francuskiego – Legii
Honorowej. W 2009 roku otrzymał Krzyż
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Wojciech Szczęsny Kaczmarek zmarł
26 maja 2009 roku.
Tomasz Skupio
Gabinet Starosty
Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej
Czy konsument ma prawo zwrócić pełnowartościowy towar? Czy można odstąpić
od umowy zawartej na odległość? Między
innymi na takie pytania odpowiadali uczestnicy powiatowego etapu VII Wielkopolskiej
Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, która
odbyła się 17 marca br. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
W Olimpiadzie wzięło udział 15 uczniów
szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych
przez Powiat Poznański. Uczestnicy mieli
do rozwiązania test składający się z 39
pytań dotyczących podstawowych praw
konsumenckich. Pytania były trudne, jednak
młodzież sobie z nimi radziła.
Do etapu wojewódzkiego Olimpiady
zakwalifikowały się trzy uczennice Zespołu
Szkół nr 1 w Swarzędzu: Karolina Ostrowska, Hanna Ratajczak i Anna Sikorska.
Będą one reprezentowały powiat podczas
finału wojewódzkiego, który odbędzie się
11 kwietnia br. w Poznaniu.
Powiatowy etap konkursu odbył się
pod patronatem Jana Grabkowskiego,
Starosty Poznańskiego. Wojewódzkiemu
finałowi patronują natomiast: Małgorzata
Krasnodębska-Tomkiel, Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
Marek Woźniak, Marszałek Województwa
Wielkopolskiego.
Marek Radwański
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
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W dniach 29 – 31 marca 2011 odbyła
się XIV edycja Poznańskiego Festiwalu
Nauki i Sztuki. Od wielu lat pełni on funkcję akademickiego święta, w którego realizację włączają się poznańskie publiczne
szkoły wyższe. Impreza stanowi platformę spotkań „przyszłych studentów” z
obecnymi studentami i pracownikami
naukowymi.
W tegorocznym festiwalu 29.03.2011
uczestniczyła grupa uczniów z Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie wraz z opiekunami Anetą Starostą i
Elżbietą Gierlińską. Uczniowie brali udział w
pokazach i wykładach przygotowanych przez
pracowników i studentów poznańskich wyższych uczelni. Duże wrażenie na uczniach
zrobił inauguracyjny wykład pt. „Biol top models, czyli komórka w szpilkach na wybiegu”.
Humorystycznym akcentem był pokaz mody
damskiej garderoby inspirowany badaniami

cytologicznymi i histologicznymi.
Na XIV festiwalu nauki i sztuki odbyły się
również prezentacje dla zainteresowanych
muzyką, np. „Szara i kolorowa – o muzyce
Olgi Neuwirth” oraz „W poszukiwaniu muzyki
źródeł – wielokulturowe Polesie”. Robakowscy gimnazjaliści mieli okazję poznać tajniki
komponowania dzieł współczesnych oraz
metod analizowania tradycyjnych ludowych
utworów muzycznych.
Dla uczniów interesujących się biologią
i chemią najciekawsze okazały się wykłady
„Filtratory w świecie zwierząt”, „Ulepszenie
roślin uprawnych dla wyżywienia ludzkości”
i „Pokaż mi swój język a powiem ci co jesz”.
Młodzież zapoznała się z problemami dotyczącymi historii modyfikowania organizmów
oraz z zagadnieniami GMO. Uczniowie
przekonali się, że w środowisku naturalnym
żyją „naturalne filtry” dbające o czystość
środowiska. Należą do nich zarówno prymi-

tywne gąbki czy parzydełkowce jak i okazałe
małże czy rekiny. Uczniowie poznali także
metodę tzw. mapowania języka. Dowiedzieli
się w jaki sposób organizmy odczuwają
smak a także, że forma języka związana
jest z rodzajem spożywanego pokarmu np.
roślinożerna żyrafa ma inaczej zbudowany
język niż mięsożerny wilk.
W przerwie między wykładami uczniowie
mogli odwiedzić wybrane stoiska tematyczne
na których studenci biotechnologii prezentowali doświadczenia. Można było dowiedzieć
się jak w prosty sposób uzyskać w kuchni
paliwo samochodowe lub jak z pomidora
samemu wyizolować DNA.
Mimo sporej jak na jeden dzień dawki
wykładów Robakowscy gimnazjaliści nie
byli zmęczeni. Większość z nich w drodze
powrotnej wspominała i dyskutowała o wysłuchanych prelekcjach.
AS

KULTURA

Z POWIATU

Krótko
z Powiatu

Szkoła w Szczodrzykowie finalistą konkursu

Uczniowie klasy IVa ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie (woj. wielkopolskie) zostali zakwalifikowani przez Jury do krajowego
Finału 11. edycji konkursu plastycznego
organizowanego w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault.
Dzieci ze Szczodrzykowa będą walczyć
o kilkudniową wycieczkę do Parku EuroDisneyland pod Paryżem oraz umieszczenie ich plakatu na billboardach w
całej Polsce.
Do tegorocznej 11. edycji konkursu plastycznego przystąpiło 428 szkół podstawowych z całego kraju, które nadesłały 2112
plakatów ilustrujących hasło przewodnie
konkursu – „Bezpieczna droga do szkoły”.
Jury złożone z przedstawicieli Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Biura Rzecznika Praw
Dziecka, Krajowej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego, Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Instytutu
Transportu Samochodowego, patronów
medialnych i organizatorów zakwalifikowało
do krajowego Finału 5 plakatów, a także
przyznało 25 wyróżnień. Przy wyborze najlepszych prac jury kierowało się takimi kryteriami, jak zgodność z tematem konkursu,
pozytywne przesłanie, jakość, kreatywność
i oryginalność plakatu.
– Po raz kolejny przekonaliśmy się,
jak wiele pracy kosztowało dzieci i nauczycieli przygotowanie swoich plakatów.

8 kwietnia 2011r.

jak bezpiecznie poruszać się po drodze.
Bardzo nas cieszy, że do tegorocznej 11.
edycji przystąpiły regiony, które dotychczas
nie wdrażały programu „Bezpieczeństwo
dla wszystkich” Renault. Ich prace zrobiły
na nas duże wrażenie, a kilka zakwalifikowało się do finału krajowego – dodaje
Agata Szczech, Dyrektor Public Relations
Renault Polska.
Autorzy pięciu finałowych prac, wśród
nich uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Szczodrzykowie, będą rywalizować o
nagrodę główną podczas krajowego Finału konkursu organizowanego w ramach
programu „Bezpieczeństwo dla wszystkich”
Renault, który odbędzie się w kwietniu 2011
w Warszawie. Zadaniem finalistów będzie
zaprezentowanie krótkich programów artystycznych ilustrujących hasła przewodnie
swoich plakatów. Zwycięzcy będą repreStaraliśmy się, aby wszystkie
prace zakwalifikowane do finału
konkursu były oryginalne i niepowtarzalne. Cieszy nas fakt, że
dzięki konkursowi coraz więcej
mówi się o bezpieczeństwie
ruchu drogowego – i to nie
tylko w szkole, ale i w domu.
Najważniejsze jest jednak to,
że za pomocą plakatów dzieci
przekazują dorosłym ważne
sygnały, jak postrzegają problem bezpieczeństwa na polskich drogach. To szczególnie
dla nas, ekspertów od bezpieczeństwa,
bardzo cenne wskazówki – mówi Ida Leśnikowska-Matusiak z Instytutu Transportu
Samochodowego, przewodnicząca jury 11.
edycji konkursu plastycznego i ekspertka
programu „Bezpieczeństwo dla wszystkich”
Renault.
– Na podkreślenie zasługuje fakt, że
wśród uczestników konkursu są szkoły, które od kilku lat konsekwentnie uczą dzieci,

zentować Polskę na międzynarodowym
Finale konkursu w Parku EuroDisneyland
pod Paryżem, a ich plakat zostanie umieszczony na billboardach w całej Polsce.
Więcej informacji o konkursie
znajduje się na stronie internetowej
www.bezpieczenstwo.renault.pl .
Wojciech Ostrowski
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OTWARCIE SEZONU!

16 kwietnia
o godzinie 12:00
przy starej szkole
w Borówcu
Organizatorzy zapraszają rowerzystów,
pieszych i wszystkich
chętnych
do aktywnego
wypoczynku.

Orki i rekiny w bibliotece w Bninie
Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci dnia 1 kwietnia bibliotekarki
z Filii w Bninie zorganizowały spotkanie
dla najmłodszych zatytułowane Tajemnice
podwodnego świata.
Grupy Promyczki I i Promyczki II z
Przedszkola nr 2 miały okazję dowiedzieć
się wielu ciekawostek o niezwykłych
mieszkańcach mórz i oceanów. Poznały
jadowite ryby takie jak płaszczki, skrzydlice
i najeżki oraz wysłuchały opowiadania o
życiu wielorybów, orek, rekinów, delfinów,
ośmiornic i fok.
Spotkanie urozmaiciła prezentacja
multimedialna o życiu morskich stworzeń
z naturalnymi odgłosami wielorybów, delfinów oraz morsów. Wielkim zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się morskie
eksponaty: muszle, małże, rozgwiazdy,

bursztyny, kamienie, stara lampa rybacka,
sieć do połowu ryb, wędka czy wiosło. Każdy przedszkolak mógł dotknąć wszystkiego
i choć przez chwilę poczuć się odkrywcą
morskich głębin.
Dodatkową atrakcją były zabawy z
chustą animacyjną, pluszakami i wielką
dmuchaną orką, która od razu stała się
ulubienicą wszystkich dzieci. Nie zabrakło
także ćwiczeń relaksacyjnych, naturalnych
odgłosów morza oraz zajęć plastycznych.
Dzieci z wielkim zapałem stworzyły plakat
o morskich mieszkańcach. Jak to w bibliotece, milusińscy poznali książki o tematyce
morskiej. Były to między innymi Mała Syrenka i Gdzie jest Nemo?
Spotkanie zakończyło się wspólnym
zdjęciem dzieci z ulubienicą orką.
			
K.P.P.

RECENZJE KSIĄŻEK
Pozycje książkowe dostępne są
w Bibliotece Publicznej Filii w Bninie
.

Targi
Lato 2011

W dniach 1 – 3 kwietnia 2011 na terenie
Centrum MT w Warszawie odbyły się XVI
Targi Turystyki i Wypoczynku „Lato 2011”.
Tym razem Poznańska Lokalna Organizacja
Turystyczna była reprezentowana przez
pracowników Wydziału Promocji Urzędu
Miejskiego w Kórniku; Agnieszkę Kałkę i
Roberta Jankowskiego. Wśród ponad 400
wystawców z kraju i zagranicy prezentowały
się biura podróży, hotele, ośrodki wczasowe,
uzdrowiska, szkoły językowe, regiony, gminy
i powiaty. Targom LATO towarzyszyły także
liczne atrakcje, jak: występy zespołów, pokazy
tańców, degustacje specjałów regionalnych,
spotkania z podróżnikami, a także konkursy z
nagrodami. W specjalnie wydzielonej strefie
„Atrakcje dla przedszkolaka i starszego dzieciaka” nie tylko najmłodsi mogli bawić się i korzystać ze sprzętu rozrywkowego, uczestniczyć w
grach i zabawach sportowo-rekreacyjnych oraz
warsztatach. Tradycyjnie już największym zainteresowaniem cieszyła się oferta wypoczynku
rodzinnego, pytano o gospodarstwa agroturystyczne, domki letniskowe i ośrodki wypoczynkowe. Wiele zapytań dotyczyło również
propozycji spędzenia weekendu majowego,
oraz akcji „Poznań za pół ceny”. Targi odwiedzali turyści w każdym wieku i o rozmaitych
zainteresowaniach. Licznie reprezentowani w
Warszawie przewodnicy i organizatorzy wycieczek poszukiwali szczegółowych informatorów,
map i przewodników, a turyści indywidualni
poszukiwali atrakcyjnych miejsc do rodzinnego
wypoczynku. Wystąpienie promocyjne PLOT
podczas XVI Targów Turystyki i Wypoczynku
„Lato 2011” w Warszawie należy uznać za
bardzo udane. Zainteresowanie mieszkańców
Warszawy i okolic materiałami promocyjnymi
dotyczącymi turystyki w Poznaniu i okolicy
było bardzo duże.
AK
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Dla Dorosłych
P. Gacek,
Kalina : jestem
jaka jestem

KULTURA

KULTURA

Borówiecki
Ring
Rekreacyjny

Dla Młodzieży
A. Minkowski
(autor
edycji polskiej)
„Encyklopedia
nastolatki”

Dla dzieci:
R. Klimczak,
„Nudzimisię”

Wybrano kandydatki

W sobotę 26 marca i w poniedziałek 4 kwietnia br. odbywały się przesłuchania kandydatek do wyborów Miss Polonia gminy Kórnik
2011. Do eliminacji zgłosiło się 18 dziewcząt. Wszystkie pełne uroku, uśmiechu i talentów. Spośród nich, zgodnie z regulaminem,
wybrano 12. Spotkamy się z nimi w trakcie gali na XVIII Kórnickich Spotkaniach z Białą Damą. Ich sylwetki przedstawimy na łamach
Kórniczanina i na stronach internetowych.
SŁawek Animucki
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STOWARZYSZENIE TEATRALNE
LEGION W PROGRAMIE
RÓWNAĆ SZANSE
W nocy z 11go na
12go kwietnia 1861
roku w Pałacu Działyńskich w Poznaniu
zmarł Tytus hr Działyński. Młodzież biorąca udział w programie LEGIONU „W
kręgu kórnickiego Zamku piórem młodego reportażysty” o życiu, działalności
i zasługach Hrabiego dowiedziała się z
wykładu dr Zbigniewa Kalisza, dr Kazimierza Krawiarza oraz obejrzała film Fundacji Zakładów Kórnickich, zrealizowany
przez pana red. Janusza Sidora.
Uważam, ze film jest fascynujący i
każdemu zainteresowanemu tematem
dostarczy wyczerpujących informacji.
Dowiedziałam się m.in., że Tytus był
cholerykiem, niecierpliwym człowiekiem,
ale za to był zdolny, znał wiele języków,
lubił się uczyć, szczególnie historii, interesowało go, co było kiedyś, eksponował
rodzinne dokumenty itp.
Pomimo licznych wyjazdów, pisał listy
pełne miłości do żony oraz dzieci, był z
rodziną w stałym kontakcie. Denerwował
się na swego jedynego syna Jana, gdyż
wolno odpisywał mu na korespondencje,
tłumaczył się tym, że ma dużo nauki i
dodatkowych zajęć.
Myślę, że każdy kórniczanin powinien zobaczyć ten film, dlatego że musi
wiedzieć choć trochę o człowieku bota-

IX FESTIWAL
MŁODYCH MUZYKÓW
- KÓRNIK 2011
Dzieci i młodzież uczącą się gry na
instrumentach muzycznych
gorąco zachęcamy do udziału w
konkursie organizowanym przez
Kórnicki Ośrodek Kultury
(sobota 16 kwietnia g. 10:00).
Zgłoszenia (do 8 kwietnia) prosimy
przesyłać e-mailem: kok@kornik.pl
lub na adres KOK 62-035 Kórnik
ul. Prowent 6,
(telefon – 618 170 891, 515229660,
503016249).
Regulamin i kartę zgłoszeń można
też pobrać z naszej
strony internetowej.

Do zdobycia wiele
nagród i wyróżnień.

Serdecznie zapraszamy.
Regulamin i karta zgłoszeniowa
na stronie:
http://www.kornickiosrodekkultury.
pl/aktualnoci/99-ix-fetiwal-modychmuzykow.html
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niku, który wzbogacał park w cudowne
nowe egzotyczne gatunki drzew z Azji
i Afryki”.
Agnieszka Smolińska, 15 lat,
Gimnazjum w Kórniku
Tytus Działyński był idealnym przedstawicielem epoki romantyzmu: miłośnik
historii, wielki patriota. W czasach, gdy
Polski nie było na mapie, pozostawał
wierny swojemu narodowi. Szukał polskości w kulturze, książkach, architekturze. Reprezentował typową dla ludzi tego
okresu postawę: Wiedział, że Polska,
to nie konkretny punkt na mapie, to nie
miejsce zamieszkania czy pobytu. Polskę
tworzą ludzie, ze swoim patriotyzmem
i dziełami, które zostawiają. To sztuka
pozwala przetrwać narodowi, daje mu
nieśmiertelność.
Tytusa Działyńskiego cechowało,
oprócz przywiązania do kraju, przywiązanie do rodziny. Mimo nawału obowiązków
znajdował czas na korespondencję z najbliższymi. Szanował ich i kochał. Dobrym
przykładem jest zameczek, który podarował swojej siostrze z okazji ślubu.
Tytus Działyński nie szukał rozgłosu,
sławy. Dbał o swoich rodaków, ludzi z
najbliższego otoczenia, rodzinę. Znakomicie wykształcony, potrafił odnaleźć się
w każdej sytuacji.
Tytus Działyński to kultowa postać dla
Kórnika i okolic, wzór do naśladowania
niezależnie od epoki.
Aleksandra Ignasiak,
18 lat, 17 LO Poznań

Przyznam się szczerze, że o Władysławie hr Zamoyskim coś wiedziałam, bo
jest patronem mojej szkoły, a o Tytusie
hr Działyńskim nic. Film „Tytus hrabia
Działyński” w dość szczegółowy sposób
prezentuje jego życie. Zobaczyłam, że
interesował się on sztuką, architekturą,
był wielkim romantykiem. Bardzo cenił
rodzinę, dbał o nią. Walczył o wolność
ojczyzny. Moim zdaniem był uosobieniem wszystkiego co najlepsze i bardzo
go cenię”
Aleksandra Maćkowiak,
15 lat, Gimnazjum w Kórniku
Po filmie mam natłok informacji w
głowie, ponieważ postać Tytusa hrabiego Działyńskiego to „materiał” na
kilka życiorysów. Zarówno walczącego
patrioty, kolekcjonera, botanika, dobrego
ojca itd.
Dzięki naszym legionowym spotkaniom spełniłam obywatelski obowiązek
każdego kórniczanina – poznałam historie naszego zamku.
Lena Krucka, 15 lat,
Gimnazjum w Kórniku
W poznaniu przez naszą młodzież
historii zamku dziękujemy tym wszystkim,
którzy dotychczas się do tego przyczynili:
dr Zbigniewowi Kaliszowi oraz dr Kazimierzowi Krawiarzowi.
Wdzięczne koordynatorki:
Anna Łazuka-Witek,
Joanna Ignasiak

SPOTKANIE ROCZNIKA 1970

Serdecznie zapraszamy na spotkanie klasowe
uczniów Szkoły Podstawowej w Kórniku w
latach 1977-1985 (rocznik 1970)
Spotkanie odbędzie się w Kórniku
w Restauracji TAWERNA (Błonie)
w dniu 4 czerwca 2011r. - początek o godz. 16:00
Koszt uczestnictw to 80 złotych, w cenę wliczona jest konsumpcja
natomiastwszelkie napoje we własnym zakresie.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie pod nr. telefonów:
607 665 568 (Iśka) lub 660 797 535 (Piciu)
lub bezpośrednio u Basi Warteckiej w sklepie ALPO (koło kościoła)
lub mailowo: isias@tlen.pl oraz modrocha@op.pl
Potwierdzeniem udziału jest wpłata ww. kwoty na konto: Bank Zachodni WBK nr: 40 1090 1359 0000 0000 3501 4029 do dnia
25 maja 2011 roku.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE.
Do zobaczenia !!!

nr 7/2011

Kwalifikacje
zdobyte

Pracowite dni nastały dla podopiecznych trenerów Andrzeja Bartosiewicza i
Angeliki Rydlewskiej z Uczniowskiego
Klubu Sportowego „TKD-Kórnik”. Przełom
marca i kwietnia upłynął im bowiem na
zdobywaniu kwalifikacji do głównych
imprez mistrzowskich roku 2011.
Najpierw, w dniach 25-27 marca,
Nasi najstarsi zawodnicy Dąbrówka
Graczyk i Piotr Mikołajczak walczyli
w Krasnymstawie o kwalifikacje do
Mistrzostw Polski Juniorów. Piotrek
startując w kategorii wagowej -73 kg,
walczył w sobotę. Przy stanie pierwszej walki 7:4 dla Piotrka, przeciwnik
wykonuje atak niedozwoloną techniką
(pięścią na twarz) i Nasz zawodnik
doznaje urazu szczęki. Przeciwnik
zostaje zdyskwalifikowany, a Piotrek
mimo bólu z zawodów się nie wycofał.
W drugiej walce objął prowadzenie, jednakże pod koniec ostatniej rundy przeciwnik
wykorzystuje chwilę nieuwagi Piotrka i
ostatecznie Kórniczanin przegrywa 1 punktem. Wg regulaminu sportowego czekał
Go jeszcze udział w repasażach. Tutaj nie
zawiódł i ostatecznie uzyskał kwalifikację
do Mistrzostw Polski. Drugiego dnia do
walki stanęła Dąbrówka (kat. -59kg). Mimo

tego, iż była najmłodsza w kategorii, gładko
wygrała trzy walki (również z członkinią
Kadry Narodowej) i znalazła się w finale.
Tutaj musiała jednak uznać wyższość zawodniczki ze Środy Wlkp. Naszych juniorów
czeka teraz dwa miesiące wytężonej pracy
przed Finałem Mistrzostw Polski, które odbędą się w dniach 27-28 maja w Bornem
Sulinowie.
W kolejny weekend (1-2 kwietnia), Nasi

juniorzy młodsi rywalizowali w Bydgoszczy
w strefowych eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. UKS TKD
Kórnik reprezentowało trzech zawodników:
Piotr Bajewski, Mateusz Nowak i Jakub
Posadzy. Wystartowali w konkurencjach:
układów formalnych (poomsae) oraz walce sportowej (kyorugi). Najpierw odbyła
się konkurencja poomsae. W półfinałowej
ósemce znaleźli się Mateusz i Jakub, a do

finału wszedł tylko Kuba uzyskując w tej
konkurencji kwalifikację do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży. W konkurencji walki,
w najliczniejszej kategorii do 45kg, pierwszy
wystartował Piotrek. Były to jego pierwsze
tak poważne zawody i mimo bardzo dobrej
postawy musiał uznać wyższość zawodnika ze Świnoujścia. Mateusz (kat. -37kg) i
Jakub (kat. -41kg) aby uzyskać kwalifikacje
musieli wygrać przynajmniej po jednej
walce. Kórniczanie bez problemów
pokonali rywali, zapewniając sobie
udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży, która odbędzie się w dniach
6-8 maja w Łomży. Mając zagwarantowany awans, Mateusz wygrywa
kolejną walkę i wchodzi do finału. Tam
ulega jednak zawodnikowi z Bornego
Sulinowa. W drugiej walce, Kuba trafia
na wyższego zawodnika i musi ulec.
Mimo to, czekała go jeszcze walka o
trzecie miejsce, czyli tzw. mały finał.
Przeciwnik Jakuba zostaje wycofany
i do walki nie doszło. Dwie uzyskane
kwalifikacje w walkach i jedna w poomsea
to kolejny sukces Klubu.
Chętnych do trenowania w UKS TKD
Kórnik prosimy o kontakt tel. 663 786 462
lub e-mail tkdkornik@interia.pl. Zajęcia
sportowe z zakresu taekwondo w UKS TKD
Kórnik w roku 2011 dofinansowane są ze
środków Gminy Kórnik.
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Kotwica zainaugurowała rundę
Na inaugurację rundy wiosennej Kotwica
Kórnik zagrała na wyjeździe Polonię II Środa
Wlkp. Początek spotkania był wyrównany, gra
toczyła się głównie na środku boiska.
W pierwszych 30 minutach Polonia stworzyła kilka dogodnych sytuacji. Bramkarz
Kotwicy musiał nawet ratować swój zespół
przed utratą gola w sytuacji „sam na sam”. W
tym okresie gry goście nie zagrozili bramce
gospodarzy.
W 33’ Kotwica objęła prowadzenie.
M. Zawieja zagrał piłkę z rzutu rożnego. Ł.
Jankowiak wyskoczył do dośrodkowania
i uderzył piłkę głową tak, że ta skozłowała
przed bramkarzem i wpadła do bramki. Gol
podciął gospodarzom skrzydła. Coraz bardziej
zaczęła się zaznaczać przewaga Kotwicy,
która dążyła do zdobycia kolejnej bramki, co
udało się 10 minut później. D. Chandze przejął
piłkę wybijaną przez obrońców gospodarzy,
podprowadził ją do pola karnego i uderzył na
bramkę. Piłka odbiła się od jednego z zawodników Polonii, następnie od słupka i wpadła
do siatki. Do końca pierwszej połowy już nic
się nie wydarzyło i drużyna Kotwicy schodziła
do szatni z dwubramkową zaliczką. W drugiej
połowie Kotwica przeprowadziła kilka dobrze
zapowiadających się ataków, ale żaden z
nich nie przyniósł efektu w postaci strzelenia
kolejnego gola. Z kolei w 90’ niefrasobliwość
obrońców kórnickiej drużyny wykorzystał
były zawodnik Kotwicy- B. Pluciński i zdobył
bramkę na 1:2.
Skład Kotwicy Kórnik : M. Dobrzyński, A.
Barczak, Z. Banaszyk, P. Janicki, M. Zawieja,
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M. Kamiński (85’), Ł. Jakowiak, D. Chandze,
D. Klarkowski (60’), Ł. Słabolepszy (70’), Ł.
Szymczak (55’)
Rezerwa: A. Forycki, K. Szymczak, J.
Lasek (60’), Ł. Graczyk (55’) , T. Szymczak
(70’), K. Przybył (85’)
Bramki:
33’ 0:1 - Ł. Jankowiak
43’ 0:2 - D. Chandze
90’ 1:2 - B. Pluciński
Po udanym meczu na wyjeździe, Kotwicy
przyszło zmierzyć się na własnym boisku z Vitcovią Witkowo, która zajmuje ostatnie miejsce
w tabeli. Od początku spotkania Kotwica starała się udokumentować swoją przewagę. Przez
długi czas nie udawało się jednak stworzyć
akcji, która zagroziłaby bramce przyjezdnych.
Dopiero w 30’ A. Barczak przyjął piłkę w polu
karnym i posłał ją do bramki między nogami
bramkarza. Pod koniec pierwszej połowy
dobrą okazję zmarnował D. Chandze, który
uderzył ponad bramką.

W drugiej połowie Kotwica nadal atakowała, starając się podwyższyć prowadzenie.
Blisko szczęścia byli D. Klarkowski, którego
strzał obronił bramkarz oraz A. Barczak,
który uderzył tuż obok słupka. W 57’ dobre
podanie D. Klarkowskiego wykorzystał Ł.
Graczyk i zdobył gola na 2:0. Warto jednak
zaznaczyć, że goście także mieli kilka niezłych
sytuacji, ale w bramce dobrze spisywał się M.
Dobrzyński.
Skład: M. Dobrzyński, A. Barczak, Z.
Banaszyk, P. Landskowski, M. Zawieja, M.
Kamiński (75’), J. Frankowski, D. Chandze
(74’), D. Klarkowski, Ł. Słabolepszy (60’), Ł.
Graczyk
Rezerwa: A. Forycki, P. Janicki, Ł. Jankowiak , J. Lasek (60’), Ł. Szymczak, T. Szymczak (75’), K. Przybył (74’)
30’ A. Barczak
57’ Ł. Graczyk
Opr. MD,
Zuzanna Lewandowska,
Jedynka Limaro nad Morskim Okiem
Dominika Andrzejczak
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W 2005 r. w Radzewie narodził się
cykl Powiatowych Rozgrywek Ligowych,
obejmujących tenis stołowy, rzut lotką i
strzelectwo sportowe. Było to rozszerzenie
do tej pory istniejących gminnych rozgrywek
ligowych. Każdorazowo w zawodach organizowanych przez UKS „Jedynka-Kórnik”
startowało ok. 200 zawodników. W czerwcu
2010 r. rozgrywki te spotkało to, co w ostatnim czasie Japonię, a mianowicie trzęsienie
ziemi i obawa przed tym, co będzie dalej...
Ojcem i pomysłodawcą cyklu rozgrywek
był bowiem śp. Marek Serwatkiewicz, który
w minionym roku osierocił całą sportową
rodzinę w Radzewie. Jego „dziecko” nie
pozostało jednak bez opieki i dnia 27 marca
przy okazji Turnieju Wiosennego podsumowano z powodzeniem sezon 2010, tj. VI
edycję rozgrywek. Najlepszych zawodników
ubiegłorocznego cyklu zaszczycili swą
obecnością m.in. Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik – Jerzy Lechnerowski, Radny Powiatu Poznańskiego i Prezes UKS „JedynkaKórnik” – Seweryn Waligóra, Dyrektor SP w
Radzewie – Krystyna Kiełpińska, sekretarz
UKS „Jedynka-Kórnik” – Maciej Brylewski
oraz przyjaciel szkoły – Alicja Serwatkiewicz. Krótkiego podsumowania ubiegłego
roku, bogatego w sportowe i pozasportowe
wydarzenia dokonała Jolanta Walczak,
reprezentująca UKS.
W minionym roku zgodnie z planem
zorganizowano po 4 turnieje w ramach Ligi
Tenisa Stołowego Powiatu Poznańskiego,
Ligi Strzeleckiej Powiatu Poznańskiego i
Ligi Rzutu Lotką Powiatu Poznańskiego.
Oprócz tego odbyły się Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Deblach i
Mikstach Tenisa Stołowego. W sumie na
starcie zameldowało się 871 startujących
zawodników. Łącznie w klasyfikacji rocznej
sklasyfikowano 458 osób (LRLPP – 166,
LTSPP – 156, LSPP – 136). Startowali
zawodnicy z 36 miejscowości.
Najlepsi w poszczególnych dyscyplinach
i kategoriach odebrali z rąk zaproszonych
gości imienne statuetki, a byli nimi:
TENIS STOŁOWY
Kobiety – SP
(sklasyfikowano 24 osoby)
1. Małgorzata Lewandowska
(Kórnik-Bnin)
2. Anna Gulik (Pecna)
2. Adrianna Paluszkiewicz (Pecna)
Kobiety – Open (14)
1. Agnieszka Toboła (Prusinowo)
2. Sylwia Frąckowiak (Trzykolne Młyny)
3. Maria Kujawa (Runowo)
Mężczyźni – SP (36)
1. Filip Kujawa (Runowo)
2. Daniel Ratajczak (Radzewo)
3. Mikołaj Błażykowski (Iwno)
Mężczyźni – Gimnazjum (35)
1. Szymon Bargiel (Iwno)
2. Mateusz Wójkiewicz (Radzewo)
3. Mikołaj Florek (Słupia Wlk.)
Mężczyźni – do 45 lat (25)
1. Piotr Adamczak (Trzemeszno)
2. Rafał Kujawa (Runowo)

3. Jacek Kotlarski (Poznań)
Mężczyźni – powyżej 45 lat (22)
1. Leszek Dobrzykowski (Żelazkowo)
2. Leopold Kosek (Koziegłowy)
3. Tadeusz Matusiak (Koziegłowy)
STRZELECTWO
Kobiety – do 18 lat (16)
1. Maria Kujawa (Runowo)
2. Zuzanna Zięta (Mościenica)
3. Malwina Bartkowiak (Radzewo)
Kobiety – powyżej 18 lat (23)
1. Halina Kajdrych (Śrem)
2. Maria Zięta (Mościenica)
3. Rita Zięta (Mościenica)
Mężczyźni – do 18 lat (45)
1. Daniel Ratajczak (Radzewo)
2. Jakub Lisiak (Iwno)
3. Aleksander Nowak (Kórnik-Bnin)
Mężczyźni – powyżej 18 lat (52)
1. Marian Litka (Kórnik-Bnin)
2. Jerzy Rozmiarek (Radzewo)
3. Grzegorz Hajdrych (Śrem)
RZUT LOTKĄ
Kobiety – do 18 lat (30)
1. Zuzanna Zięta (Mościenica)
2. Michalina Hajdrych (Śrem)
3. Maria Kujawa (Runowo)
Kobiety – powyżej 18 lat (30)
1. Rita Zięta (Mościenica)
2. Iwona Szulda (Czmoń)
3. Maria Zięta (Mościenica)
Mężczyźni – do 18 lat (56)
1. Rafał Matuszewski (Konarskie)
2. Kamil Skotnicki (Radzewo)
3. Michał Rozmiarek (Radzewo)
Mężczyźni – powyżej 18 lat (50)
1. Jerzy Rozmiarek (Radzewo)
2. Karol Niemier (Czmoń)
3. Hubert Hajdrych (Kórnik)
Na koniec nagrodzono najlepszych
zawodników minionego sezonu, którzy
zostali sklasyfikowani we wszystkich 3
dyscyplinach sportu. Superpuchary ufundowane przez Starostę Poznańskiego – Jana
Grabkowskiego oraz Alicję Serwatkiewicz
odbierali:
Kobiety:
1. Maria Kujawa (Runowo)
2. Jolanta Walczak (Trzykolne Młyny)
3. Mariola Tomaszewska (Czmoniec)
Mężczyźni:
1. Jerzy Rozmiarek (Radzewo)
2. Filip Kujawa (Runowo)
3. Jakub Lisiak (Iwno)
Wszystkim osobom, które włożyły trud w
organizację turniejów w 2010 r., zwłaszcza
w jego drugiej połowie w imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowania.
Nagrody i trofea, jakie mieli możliwość zdobywania zawodnicy ufundowało Starostwo
Powiatowe w Poznaniu.
10 kwietnia 2011 r. kolejna impreza sportowa w Radzewie – Turniej Wielkanocny, tj.
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Deblach i Mikstach Tenisa Stołowego.
Zapisy do godz. 9:00. Zapraszamy!!!

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. GENERAŁOWEJ

JADWIGI ZAMOYSKIEJ W KÓRNIKU
62-035 KÓRNIK,
UL. POZNAŃSKA 2
TEL./FAX 61 817 02 56
www.lokornik.wordpress.com
e-mail: lokornik@powiat.poznan.pl 

ZAPRASZA

do podjęcia nauki w następujących
szkołach młodzieżowych:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1a Humanistyczna o profilu akademickim – rozszerzone język polski, historia
i wos; wykłady na Wydziale Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, zajęcia w
szkole prowadzone przez pracowników
uczelni
1b Ekonomiczna – rozszerzone matematyka, geografia lub fizyka oraz dwie
godziny informatyki w klasie drugiej
1c Przyrodnicza – rozszerzone
biologia, chemia i geografia; klasa pod
patronatem Instytutu Dendrologii PAN
w Kórniku
1d Lingwistyczna – dodatkowe pięć
godzin tygodniowo języka angielskiego
lub niemieckiego (kontynuacja) oraz
dwa języki nauczane od podstaw (do
wyboru: angielski, francuski, niemiecki,
hiszpański)

NOWOŚĆ!!!
TECHNIKUM
–

Szansa na zdobycie

atrakcyjnego zawodu!

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA
– m.in.: ochrona wód, gospodarowanie
odpadami, ochrona gleb i rekultywacja,
ochrona powietrza przed hałasem i
drganiami

TECHNIK LOGISTYK
– systemy logistyczne, gospodarka
elektroniczna, język obcy dla logistyków, transport i spedycja, gospodarka
zapasami i magazynem

Karol NIEmier
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SPORT SZKOLNY
KOLEJNY SUKCES
TENISISTÓW SZCZODRZYKOWA
Tym razem tenisiści stołowi z Szkoły
Podstawowej w Szczodrzykowie w zawodach rejonowych w tenisie stołowym, które
odbyły się w Ostrorogu grali indywidualnie
o wejście do finału Mistrzostw Wielkopolski. Uczniowie p. Dariusza Śmigielskiego,
którzy walczyli w rejonie Poznań-Zachód
nie dali szans przeciwnikom i awansowali
do zawodów wojewódzkich. Filip Kujawa
pokonał wszystkich tenisistów i zajął pierwsze miejsce a jego szkolny kolega Jakub
Szymankiewicz był drugi. Sukcesy uczniów
szkoły z Szczodrzykowa są najwyższymi,
jakie w tym roku szkolnym uczniowie gminy
Kórnik odnieśli na szczeblu wojewódzkim.
W indywidualnych zawodach w Niechanowie k/Gniezna w rejonie Poznań-Wschód
startowała Klaudia Sucharska z SP Bnin i
zajęła 8 miejsce.
SILNY UNIHOKEJ
W BNINIE I RADZEWIE
Gratulacje dla dziewcząt Szkoły Podstawowej w Kórniku – Bninie i chłopców
ze Szkoły Podstawowej w Radzewie za
wywalczenie finałów mistrzostw powiatu w
unihokeju. Dziewczęta prowadzone przez
pp. Małgorzatę Iszkuło i Katarzynę Sammler zajęły w półfinałach mistrzostw drugie
miejsce. Pierwsze miejsce zajęła szkoła z
Gułtów, która specjalizuje się w tej dyscyplinie sportu. Zespół z Bnina grał w składzie:
Weronika Duda, Marianna Jaskuła, Małgorzata Lewandowska, Dominika Marciniak,
Monika Musiał, Monika Ruszkowska,
Martyna Stępa, Klaudia Sucharska, Ewa
Szymaniak, Kamila Wiciak, Kornelia Zaporowska. Dziewczęta pokonały przeciwniczki
ze szkół z Paczkowa i Pobiedzisk.
Niespodzianką zakończyły się półfinały
unihokeja wśród chłopców. Dotychczas
gospodarze imprezy wiedli prym w tej
dyscyplinie sportu. Tym razem szkoła z
Gułtów została pokonana przez szkołę ze
Swarzędza i naszego Radzewa. Zespół
p. Karola Niemiera zajął drugie miejsce a
awans do finału wywalczyli: Karol Siejak
- 9 bramek
Oskar Wachowiak - 5 bramek, Grzegorz
Kudła - 1 bramka , Artur Górny, Jarosław
Sznura, Damian Organiściak, Mikołaj
Ratajczak, Marek Zandecki, Bartosz Wójkiewicz.
Reprezentacja Radzewa pokonała
szkołę z Bolechowa 4:3, z Pobiedzisk 7:2
i z Gułtów 2:1
Tu trzeba zaznaczyć, że zarówno
dziewczęta jak i chłopcy grali w Gułtowach na dużym boisku, z dużą bramką i
bramkarzem a tymczasem w zawodach
gminnych na małym boisku, z małą bramką
i bez bramkarza.
Do rozgrywania tej dyscypliny sportu w
hali „OAZA” muszą być bandy ograniczające boisko, odpowiednie bramki a także
sprzęt. Poza tym potrzebni są wykwalifikowani sędziowie. Jak na dzisiaj takich w
naszym powiecie posiadają nieliczne szkoły
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właśnie z Gułtów i Baranowa, mające także
odpowiednią bazę do przeprowadzania
mistrzostw z unihokeja.
AEROBIK W JAROCINIE
Zespół dziewcząt z Gimnazjum w Kórniku
na zawodach rejonowych w aerobiku grupowym zajął dobre piąte miejsce.
W rejonie Poznań- Wschód startowało
siedem najlepszych zespołów z kilku powiatów
Wielkopolski. Jednak to miejsce nie gwarantowało awansu do finałów wojewódzkich.
HISTORIA WIOSŁOWANIA W KÓRNIKU
Od pewnego czasu słyszymy o nowej
dyscyplinie sportu, która uprawiana jest w
naszej gminie.
To wioślarstwo, które zawitało do naszych
szkół za sprawą nauczycielki wychowania
fizycznego Szkoły Podstawowej w Kórniku
–Bninie p. Małgorzaty Iszkuło. W przeszłości
od VI klasy szkoły podstawowej przez 7 lat
trenowała wioślarstwo. Głównie pływała na
czwórce podwójnej. Najlepsze jej osiągnięcia to v-ce Mistrzostwo Polski Młodzików,
brązowy medal w kategorii junior młodszy na
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz
złoty medal na ósemce na Mistrzostwach
Polski Juniorów. Związana z klubem KS
„Posnania”. Ukończyła AWF Poznań . Pracę
w Szkole Podstawowej w Bninie w rozpoczęła w roku 2002. Dzięki wsparciu dyrekcji
szkoły oraz Urzędu Miejskiego w Kórniku w
roku 2004 założyła sekcję wioślarską UKS
„Dwójka Kórnik”. Od tego czasu kilkudziesięciu
uczniów z Bnina i innych szkół poznało tajniki
wioślarstwa. Są wśród nich sportowcy, którzy
uprawiają tę dyscyplinę w klubie wioślarskim
„Posnania” do dzisiaj. Wyróżniającą się zawodniczką jest bninianka Marta Maciejewska
, członek kadry narodowej, która obecnie ściga
się na poziomie europejskim. W zawodach
międzynarodowych startował także Filip Kaźmierczak z Kórnika. Także w kadrze Juniorów
Młodszych w Polsce są : Marcin Sobieraj, Julia
Huzarek, Karolina Zawada, którzy obecnie
walczą o zakwalifikowanie się do zawodów
międzynarodowych. Wioślarstwo uprawiają
również ich koleżanki Joanna Hyży i Zuzanna
Pawlaczyk mające już sukcesy na poziomie
ogólnopolskim. Wielką nadzieją w wioślarstwie
jest zawodnik z młodszego pokolenia „Dwójki
Kórnik” Michał Suszka z Kórnika. Już w tym
roku został mistrzem Wielkopolski na zawodach w ergometrach. Od 2 lat p. Małgorzacie
pomaga w pracy trenerskiej także druga
nauczycielka wychowania fizycznego szkoły
w Bninie p. Katarzyna Sammler. – niegdyś
wielokrotna mistrzyni Polski w wioślarstwie a
także tegoroczna mistrzyni Wielkopolski na
ergometrze.
28 marca 2011 roku w szkole w Bninie już
po raz siódmy odbyły się mistrzostwa szkół na
ergometrze.
Dla najlepszych czekały medale, dla
wszystkich uczestników upominki a dla szkół
w punktacji zespołowej puchary ufundowane
przez gospodarza imprezy dyrekcję szkoły z
Bnina. Wszystkich uczestników imprezy powitała dyrektorka p. Agnieszka Półchłopek a
zawody przeprowadziły inicjatorki imprezy p.p.
Małgorzata Iszkuło i Katarzyna Sammler. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy ze wszystkich
szkół podstawowych naszej gminy ścigali się

na dystansie 300m, jednocześnie obserwując
na ekranie swoją pozycję i walkę w biegu.
Wyniki rywalizacji indywidualnej :
Dziewczęta
1. Weronika Duda- Bnin- 1:02,9 sek.
2. Dominika Marciniak- Bnin-1:07,2 sek.
3. Magda Stroiwąs – Szczodrzykowo – 1:12,6
sek.
Chłopcy
1. Michał Suszka-Kórnik -0:54,2 sek.
2. Marcin Jędraszkowiak- Szczodrzykowo0:57,8 sek.
3. Marcin Kałużny –Szczodrzykowo -1:02,9
sek.
Rywalizacja szkół ( suma czasów )
Punktacja dziewcząt
1. SP Kórnik-Bnin I ( Weronika Duda, Małgorzata Lewandowska, Dominika Marciniak )
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2. SP Szczodrzykowo I ( Maria Fryc, Magda
Stroiwąs, Justyna Skała)
3. SP Szczodrzykowo II ( Klaudia Madajewska, Wiktoria waligóra, Julia Stępa)
4. SP Kórnik-Bnin II
Punktacja chłopców
1. SP 1 Kórnik ( Michał Suszka, Michał Ogórkiewicz, Krzysztof Błaszkowiak)
2. SP Szczodrzykowo II ( Marcin Jędraszkowiak, Adam Koślakowicz, Tomasz Lubczyński
)
3. SP Szczodrzykowo I ( Marcin Kałużny, Rafał
Jaskuła, Kamil Szczepański)
4. SP Radzewo
Na dystansie 100m rywalizowali także
nauczyciele:
1. Karol Niemier- Radzewo,
2.Barbara Jańczyk- Szczodrzykowo
3. Małgorzata Iszkuło- Bnin
W sumie w zawodach startowało 43
osoby, w tym 19 dziewcząt,19 chłopców i 5
nauczycieli.
Trenerki UKS „ Dwójka Kórnik”
zapraszają na treningi wioślarskie:
Poniedziałek
– sala w Bninie od 16,30-18,00
Wtorek – pływalnia w CSR „ Oaza”
18,00 – 19,00
Piątek – OSiR Kórnik – Błonie 18,00-19,30
W okresie letnim zajęcia odbywają się
także na Jeziorze Kórnickim.
Bez systematycznych treningów i obozów
kondycyjnych nie ma wyników sportowych w
żadnej dyscyplinie sportu.
ARA
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Rada Miejska w Kórniku
Tymczasowo: ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-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
(Stara Gazownia)
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 „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a,
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
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 Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. 61 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Proble
mów Alkoholowych
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. 61 817 01 20/30
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 weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
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 KOMBUS
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

*Firma meblowa w Borówcu zatrudni tapicerów i osoby do przyuczenia na stanowisku tapicer. Tel.: 695 933 604
*Sprzedam kamienie polne. Tel. 61 89 71 128
*Mieszkanie 3-pokojowe 46m² sprzedam. Tel. 601713458
*Fotografowanie, filmowanie, śluby, uroczystości rodzinne. Tel. 602 745 631
*Sprzedam dom w Borówcu 160/550, 490 tys. za gotowy do zamieszkania. Tel. 602 214 931
*Bramę metalową otwieraną na boki, 4,10x3,00, 500 zł. Tel. 602 214 931
*W Borówcu bliźniak 105/308+100, 300 tys. Tel. 792 884 434
*Sprzedam meble: segment 2,5m, ławę, stolik rtv, 2 fotele, 2 pufy. Tel. 515 463 026
*Sprzedam dom jednorodzinny w Koszutach 120 m². wysoki standard, wszystkie media. Działka 1400 m²., atrakcyjne zagospodarowanie. Tel. 612855856
*Potrzebna osoba do prac ogrodowych. Tel. 691 863 975
*Sprzedam nową hulajnogę na pompowanych kołach. Tel. 604 379 025
*Sprzedam nowy dom, Luboń k/Poznania. Tel. 602 573 893
*Telewizor 19 cali, bardzo dobry, cena 80 zł. Tel. 605722948
*Skaner komputerowy, nowy, Bear Paw 1200 CU Plus, cena 80 zł. Tel.605 722948
*Monitor Dell 17 cali cena 50 zł. Tel. 605 722948
*Lustrzanka Minolta 505 si cena 100 zł. Tel. 605 722948
*Kupię działkę budowlaną, lub dom z działką tylko w Kórniku-minimum 500m działka. Tel. 508-208-495
*Na sprzedaż mieszkanie 2-pokojowe w Kórniku, ul. Staszica 37m2/179tys. Tel. 505720027
*Firma meblowa w Borówcu zatrudni tapicerów i osoby do przyuczenia na stanowisku tapicer. Tel. 695 933 604
Sprzedam ładną kamienicę we Wrześni. Tel. 691 247 109, lub 61 4380 644
*Sprzedam albę „restimentum”- z Kórnika- dla dziewczynki 128-134cm, z kołnierzem, sznurem, stan bardzo dobry. Tanio. Tel. 502 167 503
*Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 61 8171 652
*Sprzedam plecak Semiline(30l) nowy z kieszeniami i pasem (55zł)tel.793910076
*Sprzedam nowe CD z muzyką klasyczną, dawną, pasyjną, wielkopostną renomowanych wytwórni w doskonałych wykonaniach tel. 510385412
*Sprzedam suknię ślubną. Tel. 886 696 527
*Poszukuję uczciwej Pani do sprzątania domu. - tel. 605 105 386
*Zaopiekuję się ogrodem. Tel. 723 898 904
*Posprzątam biura, gabinety, domy itp. Tel. 667 064 494
*Tanio sprzedam suknię ślubną z trenem, kupiona w Londynie, rozm. 38. Tel. 696 779 221
*Wynajmę pomieszczenie 76m² w Kórniku-Bninie. Tel. 504 11 00 63
*Sprzedam maszyny stolarskie. Tel. 508 310 395
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CHOPIN PO CYGAŃSKU

Czwartkowe popołudnie, 24 marca
2011 r., kilka minut przed godziną 16.00.
Stoję przed Willą „Nestor” w Kórniku
przy ulicy Poznańskiej 34. Czy trzeba
przypominać, że to stała, gościnna
siedziba Klubu Pro Sinfonika im. Mieczysława Karłowicza, działającego przy
kórnickim Liceum? To już 36 sezon
działalności tego klubu, nieustannie
pod kierunkiem wciąż pełnej energii i
pomysłów Teresy Rogozi-Olejnik.
Dziś kolejny ważny
dzień dla młodych miłośników muzyki – spotkanie
turniejowe w ramach 43.
Turnieju Muzycznego Pro
Sinfoniki przebiegającego
pod hasłem „Koncert”. Zerkam na gustowne zaproszenie autorstwa Joanny
Olejnik: „Chopin po cygańsku”… - Brzmi smakowicie
i intrygująco – myślę sobie.
Czy to sugestia, czy rzeczywiście słyszę dźwięki
czardasza? Wchodzę…
Stylowa sala już gotowa,
przy kominku dwoje skrzypiec, cymbały… A więc nie
przesłyszałem się. Patrzę
wokół… Ostatnie przygotowania. Pani Profesor zaaferowana, Marek
Olejnik już gotowy z nieodłączną kamerą,
Joanna Olejnik skupiona w wizytowej, eleganckiej sukni…
Wszystkie miejsca zajęte, także te przy
okrągłym stole. Jest założyciel i prezes Pro
Sinfoniki, Alojzy Andrzej Łuczak, Burmistrz
Jerzy Lechnerowski, ks. Proboszcz Eugeniusz Leosz, prof. dr hab. Tomasz Jasiński
Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN, Przewodniczący Rady Miasta p. Maciej Marciniak,
była dyrektor LO p. Maria Weychan-Nowak
– Liczy się kórnicka Pro Sinfonika w środowisku – przebiega mi przez myśl.
Za chwilę Joanna Olejnik i tegoroczna
maturzystka Agnieszka Chmielewska
witają Gości: p.prof. Ewę Zwierzyńską,
p. dr Katarzynę Czachowską, p. Marcina
Grześkowiaka, p. Stanisława Gorzałcza-
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nego i p. Macieja Małeckiego, p. Antoniego
Hoffmanna – sekretarza Pro Sinfoniki, p. Roberta Jankowskiego – z kórnickiego wydziału
promocji oraz maturzystów, absolwentów,
rodziców i przyjaciół.
Trzask migawek aparatów fotograficznych, kwiaty… I jeszcze specjalne życzenia
dla członka jury, członka honorowego Pro
Sinfoniki, prof. Henryka Dalkowskiego. – 7
kwietnia Pan Profesor ukończy 90 lat – informuje wszystkich Pani Teresa.

- Gościem dzisiejszego spotkania będzie
sławny romski skrzypek Miklosz Deki Czureja, któremu towarzyszyć będą: cymbalista
Anton Conka oraz grający na instrumencie
klawiszowym, wokalista Miklosz Marek
Czureja – słyszę. I zaczyna się muzyka…
mocna, rytmiczna, to zwalnia, to przyspiesza. Skrzypek chodzi po sali, uśmiecha się
do pań. Nogi same wybijają rytm. Gdyby nie
czas Wielkiego Postu, to pewnie krzesła nie
byłyby dziś potrzebne…
Poddaję się tej muzyce, tyle w niej
radości, zaangażowania artystów, uśmiechu.
Ale kątem oka dostrzegam skrzypce, które
wciąż leżą przy kominku. – Ciekawe, kto
jeszcze będzie gościł w „Nestorze”…
Wśród dźwięków cygańskiej muzyki,
nagle słychać Chopinowski walc, „Życzenie”.
A więc Chopin, spoglądający ze sporych

rozmiarów portretu, reprodukcji fragmentu
obrazu Eugene’a Delacroix nie jest osamotniony. Zresztą pewnie też chętnie by
zatańczył, tylko on tam „pośród chmur”, a
my tu…
„Graj piękny Cyganie”… - Przecież
gram, ale pozwólcie mi chwilę odpocząć.
Pani Joasiu, proszę… Joanna Olejnik
bierze skrzypce… i gra. Płyną dźwięki najsłynniejszego czardasza, Vittoria Montiego.
Na cymbałach - Anton Conka, Miklosz stoi
z boku słucha, zaczyna
sekundować i przejmuje
melodię zapędzonej friski… Można by słuchać bez
końca. Dobrze że gościnni
właściciele „Nestora”, państwo Bejma, serwują dziś
lody… Za oknem jeszcze
chłodno, ale ta muzyka
rozgrzewa…
„Pacsirta” (Skowronek)
Georgiasa Dinicu na koniec – szybkość, wirtuozeria, brawura… „Było
cymbalistów wielu” – tak,
tak, nasz drogi Wieszczu,
ale Anton śmiałby zagrać
przy Jankielu. Burza oklasków, kwiaty, tradycyjna
fotografia… Fantastyczny
nastrój. – Kórnik to najwspanialsze miasto –
wykrzykuje prezes Łuczak. - Gratuluję wam.
Gratuluję Pani Profesor. Cóż to za wspaniała
kobieta! Jak zgrany zespół tworzy wraz z
mężem i córką!
- Aż miło tego słuchać – myślę, delektując się wyborną espresso. – Solidna praca
przynosi owoce, jakie? Zerkam na wpis do
klubowej kroniki. „Pst, więcej nie możemy
pisać – czytam – bo to przecież konkurs”. –
Prawda, trzeba zatem czekać aż do połowy
czerwca na ogłoszenie wyników turniejowej
rywalizacji, ale zapewne z poczuciem dobrze
wykonanej pracy.
Skrzypcowy „Skowronek” jeszcze w uszach
gra, czas powrócić do codzienności…
Kronikarz
foto. A. Hoffmann

KULTURA

Pogotowie ratunkowe
999, 8660066
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
61 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu

Ogłoszenia
DROBNE
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Rocznica śmierci Tytusa Działyńskiego

Już niedługo, bo 12 kwietnia br. minie
150 lat od śmierci Tytusa Działyńskiego.
Postać właściciela Kórnika i Bnina jest
znana większości mieszkańców. Innym
przypomnijmy krótko jego sylwetkę.
Tytus Adam Działyński urodził się 24 XII
1796 roku w Poznaiu, w usytuowanym na
Starym Rynku Pałacu Działyńskich. Jego
ojcem był Ksawery Dizałyński, a matką
Justyna z Dzieduszyckich. Ożenił się 19
XI 1825 z Gryzeldą Celestyną Zamoyską.
Miał 5 córek i jednego syna: Elżbietę, Jana,
Jadwigę, Marię, Cecylię i Annę
Młody hrabia kształcił się Berlinie, Paryżu
i w Pradze. Już w młodym wieku rozpoczął
gromadzenie zabytków kultury polskiej w
szczególności rękopisów i starych druków.

Pasja bibliofilska zaowocowała także publikacją wielu tekstów źródłowych. Od 1829
roku był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a od 12 II 1858 aż do
śmierci prezesem tego Towarzystwa.
Uczestniczył w powstaniu listopadowym, najpierw jako podporucznik w 2 pułku
strzelców konnych, a potem jako adiutant
generała Skrzyneckiego.
Wypędzony na kilka lat z Wielkopolski
po powstaniu (jego majątek obłożono sekwestrem) nadal gromadził pamiątki kultury
narodowej. Po powrocie zajął się przebudową Zamku Kórnickiego, który przeznaczył na
skarbnicę dla swoich zbiorów. Wznowił także
działalność wydawniczą. Stworzył podwaliny
dla utworzenia Biblioteki Kórnickiej.
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Działał aktywnie w okresie Wiosny Ludów, za co został uwięziony w poznańskiej
twierdzy. Był posłem na sejm prowincjonalny
i na sejm pruski (działał w Kole Polskim).
Był twórcą Arboretum Kórnickiego,
założycielem i prezesem Towarzystwa
Przemysłowego, wspierał rozwój rodzimego
rzemiosła i przemysłu.
Zmarł nagle w Poznaniu, w nocy z 11 na
12 kwietnia 1861 roku. Został pochowany w
Kórniku w tutejszej kolegiacie.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obchodach rocznicy śmierci
tego Wielkiego Polaka i zasłużonego dla
Kórnika patrioty.
Opr. ŁG
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 22-go kwietnia 2011r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 15-go kwietnia 2011 r.

