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SPRZęT dlA OSP

 W dniu 21 kwietnia Sekretarz Gminy 
Leszek Książek i Komendant Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kórniku Leszek Orlewicz 
brali udział w uroczystym przekazaniu 
zestawów oświetleniowych do lądowania 
helikoptera w nocy. Sprzęt został przekaza-
ny gminom przez Starostę Poznańskiego, 
a uroczystość miała miejsce przy szpitalu 
w Puszczykowie.

OTwARTO MOST ZAMKOwY

Uroczyste otwarcie mostu przed Zam-
kiem Kórnickim odbyło się 27 kwietnia. 
Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN prof. 
Tomasz Jasiński zaprosił osoby, które 
przyczyniły się do realizacji remontu 
mostu: zarówno przedstawicieli instytucji 
finansujących (Fundacji Zakłady Kórnickie, 
Powiatu Poznańskiego, Gminy Kórnik) jak 
i wykonawców. 

W uroczystości  udział wzięli m.in. 
Członek Zarządu  Powiatu Poznańskiego 
Mieczysław Ferenc, Prezes 
Fundacji Zakłady Kórnickie 
Kazimierz Grzesiak, burmistrz 
Jerzy  Lechnerowski oraz  Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Maciej Marciniak.

Profesor Jasiński podzięko-
wał wszystkim, którzy wnieśli 
wkład w ten ważny remont, 
który kosztował niemal 3 miliony 
złotych.

Następnie gospodarz za-
prosił na wystawę dotyczącą 
inwestycji. Zaprezentowano 
fotografie obrazujące kolejne 
etapy remontu oraz ciekawe 
eksponaty wykopane przez ar-
cheologów podczas prac.

Przypomnijmy, że most ze względu 
na zły stan budowli i groźbę zawalenia 
oraz związaną z tym decyzję nadzoru 
budowlanego zamknięto jesienią 2008 
roku. Wojewódzki Konserwator zabytków 
w Poznaniu wydał administracyjny nakaz 
konserwatorski zobowiązujący do remontu 
mostu zamku w Kórniku.

Niestety mimo oficjalnego otwarcia do-
konanego 27 kwietnia, turyści dopiero po 
kilkunastu dniach skorzystali z głównego 
wejścia. Zabrakło jakiegoś „papierka”. 

SPOTKANiE Z RAdą SOŁEcKą 
cZOŁOwA

Członkowie Rady Sołeckiej wsi Czo-
łowo spotkali się 29 kwietnia w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku z burmistrzem Jerzym 
Lechnerowskim. Rozmawiano na temat 
przebiegu przygotowań do budowy świetlicy 
wiejskiej.

Inwestycja ma być ukończona pod ko-

niec 2012 roku. W dniu 9 maja ogłoszono 
przetarg, a termin składania ofert minie 24 
maja.  Zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem w bieżącym roku ma być dokonana 
rozbiórka istniejącego obiektu oraz stanąć 
ma nowy budynek w stanie „surowym 
otwartym”.

Gmina Kórnik na to zadanie otrzyma 
dofinansowanie z funduszy Lidera w wy-
sokości do 75% wartości inwestycji netto.

O iNwESTYcjAch AqUANETU

Także 29 kwietnia burmistrz Jerzy Lech-
nerowski i wiceburmistrz Hieronim Urbanek 
spotkali się z wiceprezesem zarządu spółki 
Aquanet Włodzimierzem  Dudlikiem oraz 
osobami odpowiadającymi za inwestycje 
spółki. Przedstawiono plany inwestycyjne 
Aquanetu do roku 2020. Ważnym dla nas 
sygnałem jest zamiar występowania przez 
spółkę o dofinansowanie na realizację 
sieci kanalizacyjnych w Kamionkach. Jeśli 
uda się uzyskać fundusze, jest szansa, że 
połowa Kamionek zostanie skanalizowana 
w 2016 roku.

ŚwięTO RZEMiOSŁA w ROBAKOwiE

Mszę świętą odpustową, koncelebrowa-
ną pod przewodnictwem  księdza prałata 
Wojciecha Wolniewicza (proboszcza  parafii 
przy poznańskiej Farze)  odprawiono 30 
kwietnia w Kościele pw. św. Józefa Rze-
mieślnika w Robakowie. Nie tylko parafia-
nie, ale także społeczność rzemieślnicza, 
w tym Zarząd Środowiskowy Rzemiosła w 
Kórniku świętowali dzień swego patrona. 
Upamiętniono także 20 rocznicę ufundowa-
nia sztandaru Rzemiosła Ziemi Kórnickiej.

W uroczystości uczestniczył burmistrz 
Jerzy Lechnerowski oraz przewodniczący 
RM Maciej Marciniak.

OAZA Z liGą?

Dużym zainteresowaniem środowiska 
sportowego cieszy się potencjał obiektów 
kompleksu Oaza w Kórniku. Tym razem 

grupa działaczy i zawodników z Pozna-
nia przedstawiła burmistrzowi Jerzemu 
Lechnerowskiemu propozycję stworzenia 
w Kórniku drużyny siatkówki mężczyzn z 
dużymi aspiracjami.

Przypomnijmy, że wcześniej chęć ko-
rzystania z kórnickiej hali w rozgrywkach 
koszykarek wyraził prezes MUKS  Andrzej 
Jabłoński, który ponownie w tej sprawie 
rozmawiał z burmistrzem 5 maja. W krótkiej 
rozmowie jaką telefonicznie przeprowadzi-
łem z prezesem Jabłońskim, szanse na 
ekstraklasę w Kórniku ocenił on na 99%. 
Budżet drużyny musi jednak zostać opra-
cowany do 15 maja.

dZiEń ZwYcięSTwA

W dniu 8 maja obchodziliśmy 66 rocz-
nicę zakończenia II Wojny Światowej w 
Europie – Dzień Zwycięstwa.

W Kórniku obchody tej rocznicy zorga-
nizowali Burmistrz Gminy Kórnik wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy oraz 
Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu 
Rakietowego Obrony Powietrznej w Kór-

niku, a uroczystość odbyła się 
pod poświęconym żołnierzom 
dywizjonu przy ul. Staszica 8.

Krótki rys historyczny święta 
i kilka słów o jego znaczeniu 
przedstawił płk Wiesław Mar-
czyk. 

Delegacje instytucji, sto-
warzyszeń, środowisk i szkół 
złożyły kwiaty przy pomniku.

W imieniu kombatantów 
obecny był Franciszek Roz-
miarek. 

Urząd Miejski w Kórniku 
reprezentował Leszek Książek 
Sekretarz Gminy Kórnik.

Obecni byli także radni: Ire-
na Kaczmarek, Marek Broniew-

ski, Roman Genstwa, Adam Lewandowski 
i Bogdan Wesołek.

METROPOliA POZNAń

Pierwsze spotkanie prezydium Metro-
polii Poznań, w którego składzie pracuje 
burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski 
odbyło się 9 maja w Urzędzie Miejskim w 
Poznaniu. 

Prezydium w najbliższym czasie pra-
cować będzie nad kierunkami działania 
metropolii.

Lista najważniejszych zadań obejmuje 
współpracę w dziedzinach: komunikacji, 
zagospodarowania przestrzennego, go-
spodarki odpadami oraz wspólnej promocji. 
Za miesiąc, 15 czerwca, w ramach prac 
metropolii dojdzie do Zjazdu Samorządów 
Aglomeracji Poznańskiej.
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Miss
POLONIA

Gminy Kórnik
28 maja godz. 19:00

Zapraszamy Państwa 
do zapoznania się z 

finalistkami konkursu 
Miss Polonia 2011 Gminy Kórnik. 

jedenaście dziewczyn, których zdjęcia 
publikujemy poniżej 

zaprezentuje się Państwu podczas 
Kórnickich Spotkań z Białą damą 

28 i 29 maja na Podzamczu.
wcześniej na stronie 

www.korniczanin.pl/miss 
wybierać będziemy 
Miss Publiczności.
Zapraszamy więc 

na naszą stronę i do głosowania 
na kandydatki.

Foto: MM Studio Krzysztof Rybarczyk
Makijaż: wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

Uroczyste otwarcie mostu zamkowego
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VI SESJA 
RADY MIEJSKIEJ
Kwietniowa sesja Rady Miejskiej w Kórniku 

od była się 28 kwietnia.
Podjęto10 uchwał.
Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kórnik na lata 2011-2019.
Zmieniono także uchwałę budżetową na 

rok bieżący. Według nowych szacunków z 
tytułu podatku od nieruchomości osób praw-
nych nasze dochody wzrosną o dodatkowe 
2 miliony złotych. Wzrosły też niektóre inne 
dochody gminy.

Jeśli chodzi o wydatki, pieniądze przezna-
czone zostaną między innymi na:

- współfinansowanie budowy sieci wo-
dociągowej, która połączy miejscowości 
Niesłabin i Orkowo, przez co zwiększy się  
możliwość dostaw wody dla miejscowości na 
terenie Gminy Kórnik, takich jak: Czmoniec, 
Trzykolne Młyny, Czmoń (150 tys. zł) 

- utrzymanie dróg gminnych oraz na 
inwentaryzację dróg gminnych (1 230 tys. zł)

- budowę ul. Staszica w Kórniku (w tym 
przebudowa sieci wodociągowej w ulicy),gdzie 
środki przeznaczone na budowę sieci wodo-
ciągowej w drodze zostaną zrefundowane 
przez Aquanet S.A.

Uchwalono górne stawki opłat pono-
szonych przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie naszej gminy, za 
usługi odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych. Ceny ryn-
kowe kształtować będzie nadal konkurencja 
pomiędzy przewoźnikami i ceny odbioru w 
oczyszczalniach i na wysypiskach. Jednak 
jak czytamy w uzasadnieniu uchwały: „Za-
proponowane górne stawki opłat zostały 
ustalone na wyższym poziomie w stosunku 
do obecnie obowiązujących cen na tego typu 
usługi. Takie określenie wysokości stawek 
ma na celu zapewnienie funkcji sankcyjnej tej 
opłaty w przypadku uchylania się właścicieli 
nieruchomości od obowiązku nałożonego.”

Stawki  (z VAT) wyniosą:
- w przypadku opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi odbierania 
odpadów komunalnych:

1) w budynkach mieszkalnych  – 
20,00 zł. od jednego mieszkańca na miesiąc; 

2) w pozostałych obiektach  – 
200,00 zł. za 1m3 odpadów komunalnych.

Przy selektywnym odbiorze odpadów 
komunalnych stosuje się stawki niższe o 20%.

- w przypadku opłat za opróżnianie zbiorni-
ków bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych – 30,00 zł.    za 1m3 nieczystości 
ciekłych.

Podjęto decyzję o zmianie uchwały nr 
V/45/2011 Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie 
przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych 
zadań publicznego zarządzania drogami 
powiatowymi.

Dotyczy ona współpracy przy przebudowie 
drogi wzdłuż ul. Poznańskiej w miejscowości 
Borówiec. W związku z wystąpieniem nie-
przewidzianych robót, które muszą zostać 
przeprowadzone równocześnie z budową 
nawierzchni konieczna jest zmiana uchwały. 

Roboty towarzyszące budowie nawierzchni 
związane będą z usunięciem kolizji energe-
tycznych i telekomunikacyjnych. Ponadto 
rozszerzenie zakresu uchwały  umożliwi 
przeprowadzenie robót związanych z budową 
chodników, oświetlenia ronda oraz wykona-
niem nowego przepustu. 

Rada wyraziła zgodę na zawarcie poro-
zumienia o powierzeniu Gminie Kórnik przez 
Gminę Środa Wielkopolska wykonywania 
zadania publicznego w zakresie organizacji 
publicznego transportu zbiorowego.

Podjęcie tejże uchwały umożliwi zawarcie 
porozumienia z Gminą Środa Wielkopolska, 
na mocy którego Kórnickie Przedsiębiorstwo 
Autobusowe „KOMBUS” Sp. z o.o., będzie 
nadal świadczyć usługi transportowe na tere-
nie gminy Środa Wielkopolska, na liniach ko-
munikacyjnych: Kórnik – Środa Wielkopolska 
(przez Słupię Wielką) oraz Środa Wielkopolska 
– Jarosławiec – Kijewo – Nadziejewo. 

Radni zaakceptowali przystąpienie Gminy 
Kórnik do Programu „Wielkopolska Odnowa 
Wsi” finansowanego ze środków budżetu 
województwa wielkopolskiego. Do tego pro-
gramu zgłoszono wsie: Biernatki, Błażejewo, 
Błażejewko, Borówiec, Czmoniec, Czmoń, 
Dziećmierowo, Gądki, Kamionki, Konarskie, 
Mościenica, Radzewo, Robakowo, Runowo, 
Skrzynki, Szczytniki i Żerniki.

Uchwalono korektę studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Kórnik, ze zmianami obejmującymi: 
część obrębów Błażejewko i Czołowo oraz 
miejscowości Czmoniec i Trzykolne Młyny, 
obręb geodezyjny Czmoniec.

Przystąpiono do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borów-
cu (tzw. „bomboskład”) obejmującej obszary 
obrębów Borówiec, Szczytniki, Koninko, Gądki 
i Robakowo. Przedmiotem opracowania plani-
stycznego jest określenie granic strefy ochron-
nej, przeznaczenia oraz zasad zagospodaro-
wania terenu ze wskazaniem ograniczeń dla 
zabudowy i zagospodarowania.

Dokonano zmian w składach osobowych 
Komisji Rady Miejskiej w Kórniku.

Niedawno wybrany i zaprzysiężony radny 
Piotr Plewka pracować będzie w komisjach:

- Budżetu i Finansów
- Polityki Przestrzennej
- Infrastruktury i Rozwoju
- Edukacji, Pultury i Polityki Społecznej
Radni upoważnili Burmistrza Gminy Kórnik 

do udzielenia odpowiedzi do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Poznaniu na skar-
gę Sater Kórnik Sp. z o.o. oraz do udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania przed 
sądami administracyjnymi.

Szczegóły zmian w uchwale budżetowej, 
a także innych uchwał znajdą Państwo w 
Internecie na stronie  http://esesja.pl/sesja/77

Radna Dorota Półchłopek złożyła interpe-
lację związaną z bałaganem i zaniedbaniem 
niektórych zakątków Kórnika. Zawnioskowała 
o  wyegzekwowanie od  mieszkańców i 
instytucji administrujących terenami, a także  
od jednostek gminnych obowiązku  dbania 
o porządek oraz niezagrażania środowisku. 
Jako niechlubne przykłady podała ul. Szarych 
Szeregów, posesję na skrzyżowaniu ulic Woj-
ska Polskiego i Szarych Szeregów, ul. Wojska 

Polskiego (rozpadający się budynek gospo-
darczy przy Domu Seniora i całą zaniedbaną 
posesję), ogród przy Poczcie Polskiej na ulicy 
20 Października (sterta pustych butelek, śmieci 
i ogólne zaniedbanie posesji), skrzyżowanie 
ulic Wróblewskiego i 20 Października, plac 
Powstańców Wielkopolskich nr 1 (lewa stro-
na trawnika, a raczej miejsca po nim  przed 
blokiem   wyraźnie kontrastująca z częścią 
prawą  zadbaną i odnowioną), ul. Średzką  
14 (wyjątkowo szpecące ogrodzenie, sterta 
gruzu, zielsko rosnące na ulicy).

Inni radni dołączyli do listy zaniedbanych 
miejsc swoje przykłady.

Przy okazji radna Julia Bartkowiak zapytała 
o kulisy wycinki drzew i żywopłotu na posesji 
parafialnej, przy Kolegiacie Kórnickiej pomię-
dzy ul. Średzką i Wojska Polskiego.

Jak wynika z dokumentacji jaką otrzymał 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
w Urzędzie Miejskim w Kórniku, wniosek o 
wycinkę został poparty dostarczonym przez 
wnioskodawcę opracowaniem wykonanym 
przez firmę Biuro Projektowania i Doradztwa 
Ochrony Środowiska i Zasobów Przyrody 
Eko-Geo-Graf pod kierunkiem prof. dr hab. 
Krzysztofa Kasprzaka i przy konsultacji prof. 
dr hab. Beaty Raszki. 

Czytamy w nim między innymi, że „ze 
względu na zły stan zdrowotny dębu i brzozy, 
próchnicę w systemach korzeniowych obu 
drzew, proponuje się aby właściciel posesji 
wnioskował o wycięcie drzew, gdyż stwarzają 
one realne zagrożenie dla otoczenia.”
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Viii Sesja Rady Miejskiej w Kórniku 
- ABSOlUTOYjNA  

odbędzie się w poniedziałek 23 maja 2011r. 
o godz. 13.00 w DOMU STRAŻAKA  
z następującym porządkiem obrad: 
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i 
przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie przez burmistrza sprawoz-
dania finansowego oraz wykonania budżetu 
Gminy Kórnik za 2010r. wraz z informacją o 
stanie mienia komunalnego oraz zapozna-
nie się z opinią RIO w Poznaniu na temat 
sprawozdania finansowego oraz budżetu 
gminy Kórnik.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac 
nad wykonaniem budżetu za 2010r.
5. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyj-
nej w sprawie o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Gminy Kórnik za 2010r. oraz 
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej 
6. Przedstawienie stanowisk pozostałych Ko-
misji Rady oceniających wykonanie budżetu.
7. Debata budżetowa. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz z sprawoz-
daniem z wykonania budżetu Gminy Kórnik 
za 2010r. 
9. Podjęcie uchwały absolutoryjnej.
10. Sprawozdanie burmistrza z wykonania 
uchwał Rady Miejskiej w Kórniku podjętych 
w 2010r. oraz ze sposobu realizacji strategii 
rozwoju Gminy Kórnik. 
11. Wolne głosy i wnioski. Informacje
12. Zakończenie sesji.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że od 1 maja 2011 r. 

w Zamku Kórnickim, jak co roku w okresie sezonu turystycznego, 
wydłużono czas otwarcia Muzeum:

od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-17.00 
(kasa czynna od 10.00-16.30)
w poniedziałki nieczynne.

Ceny biletów do Muzeum:
- 7 zł bilet ulgowy

- 13 zł bilet normalny
- 28 zł bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci do 18 roku życia)

-wynajęcie przewodnika w j. polskim - 35 zł
- wynajęcie przewodnika w j. niemieckim lub angielskim - 60 zł

Zapraszamy na Weekendy Majowe w Zamku Kórnickim 
(program weekendów na stronie http://www.bkpan.poznan.pl/klejnoty)

Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN
prof. dr hab. Tomasz Jasiński

ZjAZd 
ABSOlwENTÓw 

SZKOŁY 
POdSTAwOwEj 

W BNINIE 
ROcZNiK 

UKOńcZENiA 
1976 - 1986

OdBędZiE Się  
4 cZERwcA 2011
O GOdZiNiE 19:00

iNFORMAcjE 
POd NUMEREM 
TEl. 606-795-205

WIEścI 
SołEcKIE

Błażejewko
Sołtys Andrzej Duda informuje, że miesz-

kańcy wsi w ramach akcji „Sprzątania świata” 
wykonali w kwietniu wiosenne porządki. 
Mieszkańcy i rodzice dzieci korzystających z 
placu zabaw pomalowali drewniane elementy 
jego wyposażenia. Stanęła tam też nowa 
altana oraz dodatkowe elementy.

Mieszkańcy na osiedlu mieszkaniowym 
posadzili ponad 100 drzew i krzewów.

Zostały wyrównane wiejskie drogi.
Sołtys Andrzej Duda mówi o przystąpieniu 

Błażejewka do programu odnowy wsi. W tej 
sprawie były przyjęte: najpierw uchwała ze-
brania wiejskiego, następnie Rady Miejskiej. 
Obie zostały przekazane do Urzędu Marszał-

kowskiego, który ma rozważyć przyznanie 
ewentualnych dotacji.

Sołtys martwi się, iż do tegorocznego bu-
dżetu gminy nie weszła inwestycja związana 
z zainstalowaniem lamp ulicznych na osiedlu 
mieszkaniowym, w tym jednej na przystanku 
autobusowym. Oczekiwanie na to przedsię-
wzięcie trwa od 5-6 lat. Inwestycja miała być 
już robiona w tym roku, jednak „wypadła z 
budżetu”. 

Z okazji Dnia Dziecka ok. 50 młodych 
ludzi będzie mieć festyn na placu zabaw.

czołowo
Sołtys Dorota Dłubała przekauje informa-

cje, iż w najbliższym czasie zostanie ogłoszo-
ny przetarg na budowę świetlicy. Przykryty 
budynek w stanie surowym ma stanać w 
bieżącym roku, a całość prac zstanie zre-
alizowan do końca października 2012 roku.

Rolnicy mają powód do zmartwienia, 
gdyż pomarzłyuprawy – głównie ziemniaki 
i jare zboża – szczególnie jęczmień.

4 czerwca ma odbyć się impreza z okazji 
Dnia Dziecka.

Kromolice
Sołtys Jolanta Gańko opowiada o tym, 

że w tym roku 7 tys. zł z budżetu sołeckiego, 
czyli większość środków, Rada Sołecka 
chciałaby przeznaczyć na zakup lamp, 
które dobrze by było, gdyby Energetyka 
zamontowała nie pobierając dodatkowych 
opłaty. Część osób mieszkających w miej-
scu  po byłym PGR przygotowuje wnioski 
o zainstalowanie gazu.

Sołtys Jolanta Gańko informuje, że 
planowane jest w lipcu zorganizowanie 
rodzinnego festynu z okazji Dnia Dziecka.

Robert Wrzesiński

IntERnEtoWE 
cEntRuM 

EDuKAcYJno 
ośWIAtoWE W 
KAMIonKAch

Cały czas funkcjonuje w Kamionkach 
Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświa-
towe. Jego działalnośc jest finansowana 
z budżetu gminy. Znajduje się ono w 
budynku OSP Kamionki, która pokrywa 
koszty energii elektrycznej, sprzątania, 
zakupu tuszu do drukarek itp. Przycho-
dzący tu mieszkańcy,  głównie dzieci i 
młodzież korzystają z elearningu, czyli 
kształcenia na odległość dzięki inter-

netowi. Mogą posługiwać się różnymi 
programami komputerowymi i nauczyć 
się obróbki zdjęć.

ICEO często odwiedzają młodzi 
ludzie uczęszczający na zajęcia do 
Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w 
Kamionkach.

Są tu organizowane szkolenia – np. 
dla członków OSP.

Robert Wrzesiński
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W dniu 20 kwietnia w Komisariacie 
Policji w Kórniku złożono zawiadomienie 
o przywłaszczeniu na terenie Kamionek 
biżuterii oraz pamiątek kolekcjonerskich 
ze srebra. Wartość strat około 82300 zł.

Tego samego dnia komisariat został 
powiadomiony o tym, iż nieznany spraw-
ca uszkodził (zarysował powłokę lakier-
niczą tylnych drzwi) samochód marki 
Opel Astra zaparkowany w Błażejewku. 
Wartość strat 1056 zł. 

Dzień później w Borówcu nieznany 
sprawca z zaparkowanego przy posesji 
samochodu marki Mercedes-Benz Sprin-
ter ukradł komplet układu wydechowego. 
Wartość strat 7000 zł.

W dniu 22 kwietnia Komisariat Policji 
w Kórniku został powiadomiony o kra-
dzieży portfela z dowodem osobistym 
z niezabezpieczonej szafki w szatni 
firmy H&M. Sprawca kradzieży pozostał 
nieznany. 

W dniu 23 kwietnia  powiadomiono 
komisariat o kradzieży z włamaniem 
do pomieszczenia gospodarczego w 
miejscowości Kórnik, sprawca kradzieży 
został zatrzymany. Wartość strat 80 zł.

Dzień później funkcjonariusze policji 
zatrzymali na gorącym uczynku młodego 
mężczyznę, który przebiegł po samocho-
dzie zaparkowanym w Kórniku dokonując 
uszkodzenia pojazdu. 

W dniu 25 kwietnia w Pubie Bolero 
nieznany sprawca dokonał kradzieży 
kieszonkowej pieniędzy w kwocie 50 zł, 
dowodu rejestracyjnego, kluczyków od 
pojazdu, oraz kluczy od mieszania. 

Tego samego dnia  komisariat został 
powiadomiony o groźbach karalnych po-
zbawienia życia lub zdrowia,  do których 
doszło na terenie miejscowości Czmoń.  

Również 25 kwietnia Komisariat Policji 
w Kórniku został powiadomiony o uszko-
dzeniu samochodu marki Audi A6, do 
którego doszło w miejscowości Czmoń.

Dzień później funkcjonariusze komi-
sariatu zostali poinformowani, iż nieznany 
sprawca ukradł dwa okna dachowe z 
terenu budowy domu jednorodzinnego 
w miejscowości Borówiec. Wartość strat 
3000 zł.

W dniu 27 kwietnia policjanci zostali 
powiadomieni o kradzieży samochodu 
marki Fiat Cinquecento, której dokonano 
w miejscowości Kórnik. W wyniku podję-
tych czynności pojazd został odnaleziony 
na terenie miasta Poznania.

Dzień później nieznany sprawca wybił 
szybę w oknie Zakładu Fryzjerskiego, a 
następnie ukradł portfel wraz z dowo-
dem osobistym, prawem jazdy i kartą 
bankomatową. Zdarzenie miało miejsce 
w miejscowości Szczytniki. Wartość strat 
1840 zł.

W dniu 28 kwietnia  w miejscowości 
Błażejewo nieznany sprawca ukradł rado 
Daico z samochodu marki Volkswagen 
Golf III. Wartość strat 300 zł.

Tego samego dnia Komisariat Po-
licji przyjął zawiadomienie o kradzieży 
przewodów miedzianych instalacji elek-
trycznej dł. 300 metrów. Zdarzenie miało 
miejsce w Kórniku. Wartość strat 5000 zł. 

Także 28 kwietnia funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Kórniku zatrzymali 
przyłapanego na gorącym uczynku przez 
kórnicką Straż Miejską sprawcę kradzieży 
drewna z lasu doświadczalnego PAN w 
Kórniku. Wartość strat 300 zł.

Również tego dnia funkcjonariusze z 
Kórnika zatrzymali na gorącym uczynku 
nietrzeźwego kierującego rowerem. 
Wynik badania na zawartość alkoholu w 
wydychanym powietrzu wynosił 0,61mg/l.

W dniu 30 kwietnia funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Kórniku zatrzymali 
na gorącym uczynku nietrzeźwego kie-
rowcę motoroweru marki Piaggio (wynik 
badania na zawartość alkoholu w wy-
dychanym powietrzu wynosił 0,54mg/l.) 
oraz w Pierzchnie sprawcę kradzieży te-
lefonu komórkowego i złotego łańcuszka 
(wartość strat 600 zł.).

Również 30 kwietnia zatrzymano w 
Robakowie mężczyznę, który naruszył 
nietykalność cielesną funkcjonariuszy 
tutejszego komisariatu. 

W dniu 2 maja Komisariat Policji w 
Kórniku przyjął zawiadomienie o kra-
dzieży oleju napędowego  z samochodu 
ciężarowego zaparkowanego w miejsco-
wości Biernatki. Wartość strat 2200 zł.

W dniu 4 maja Komisariat Policji w 
Kórniku został poinformowany o kradzie-
ży katalizatora układu wydechowego z 
samochodu Honda Hilux zaparkowanego 
w miejscowości Borówiec. Wartość strat 
6000 zł.

Tego samego dnia komisariat został 
poinformowany o włamaniu na terenie 
ROD Koninko, gdzie skradziono rower, 
narzędzia ogrodowe, czajnik bezprze-
wodowy i artykuły sanitarne. Wartość 
strat 900 zł.

Także 4 maja funkcjonariusze zatrzy-
mali na gorącym uczynku nietrzeźwego 
kierowcę samochodu marki Citroen 
Berlingo. Wynik badania na zawartość 
alkoholu w wydychanym powietrzu wy-
niósł 1,75mg/l.

W dniu 5 maja zgłoszono kradzież 
około 80 m. kabla telewizyjnego i około 
100 m. kabla elektrycznego z terenu 
budowy w Kórniku. Wartość strat 410 zł.

W dniu 7 maja funkcjonariusze za-
trzymali na gorącym uczynku 4 osoby 
podejrzane o posiadanie środków odu-
rzających. 

W dniu 10 maja w Kórniku nieznany 
sprawca po uprzednim uszkodzeniu drzwi 
wejściowych do sklepu monopolowego 
dokonał kradzieży gotówki. Wartość strat 
5290zł.

Tego samego dnia funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Kórniku zatrzymali 
na gorącym uczynku w Gądkach nietrzeź-
wego kierowcę samochodu marki Opel. 
Wynik badania na zawartość alkoholu w 
wydychanym powietrzu wyniósł 1,19mg/l. 

KOliZjE dROGOwE
W dniu 22 kwietnia w Kórniku na ul. 

Powstańców Wlkp. kierujący samochodem 
osobowym Renault Trafic nie udzielił pierw-
szeństwa przejazdu kierującemu pojazdem 
Toyota Yaris w wyniku czego doprowadził 
do zderzenia. Sprawcę ukarano mandatem 
karnym.

W dniu  24 kwietnia w Kórniku kierujący 
samochodem marki Mercedes uderzył w lam-
pę, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia. 

 W dniu 26 kwietnia  na stacji paliw Orlen 
w Kórniku pasażerka zaparkowanego samo-
chodu Toyota Auris otwarła drzwi pojazdu na 
tyle niefortunnie, że doprowadziła do zderze-
nia z samochodem Nissan Murano.  

Tego samego dnia  kierujący Tirem wy-
konał nieprawidłowy manewr skręcania w 
wyniku czego uszkodził zewnętrzną elewację 
poszycia dachowego budynku portierni na te-
renie Firmy PRESSREPUBLICA w Koninku. 

Również 26 kwietnia  w Kórniku przy 
ul. Dworcowej kierowca Tira poprzez swoją 
nieuwagę uszkodził barierkę przy przejeździe 
pod trasą szybkiego ruchu S11. Z uwagi  na 
powstałe uszkodzenia zamknięto drogę, 
ponieważ uszkodzony fragment znaku drogo-
wego stwarzał zagrożenie dla zdrowia i życia. 
Na miejsce przybyła również straż pożarna 
i straż miejska. 

W dniu 28 kwietnia w Bninie na  ul. Jezior-
nej nieznany sprawca kierujący  pojazdem 
uderzył z nieznanych przyczyn w prawidłowo 
zaparkowany pojazd marki Ford Focus, a 
następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.

W dniu 29 kwietnia na trasie S11 (na 
wysokości Skrzynek) nieznany sprawca 
kierujący ciężarówką doprowadził do kolizji 
z prawidłowo poruszającym się pojazdem 
marki Fiat Stilo, a następnie oddalił się w 
nieznanym kierunku.

W dniu 2 maja w Kórniku (ul. Wojska 
Polskiego) niezidentyfikowany kierujący po-
jazdem doprowadził do kolizji z prawidłowo 
zaparkowanym pojazdem marki Peugeot 
Partner, a następnie oddalił się z miejsca 
zdarzenia.

W dniu 4 maja w Kórniku (ul. Powstańców 
Wlkp.) kierujący samochodem osobowym 
Skoda Felicja nie dostosował prędkości do 
warunków panujących na drodze i doprowa-
dził do zderzenia z samochodem osobowym 
marki Opel Astra.

W dniu 9 maja w Kórniku niezidentyfiko-
wany kierujący pojazdem Fiat Cinquecento  w 
wyniku manewru zmiany pasa ruchu wymusił 
pierwszeństwo przejazdu na kierującej samo-
chodem osobowym Opel Corsa, która chcąc 
uniknąć zderzenia gwałtownie zahamowała 
i odbiła pojazdem w prawo, w wyniku czego 
nie opanowała pojazdu i doszło do zderzenia 
z metalową barierą ochronną znajdującą się 
po prawej stronie drogi.

Tego samego dnia w miejscowości Gądki  
kierujący samochodem Citroen Berlingo nie 
zachował bezpiecznej odległości między 
pojazdami i doprowadził do zderzenia z 
pojazdem Fiatem Doblo.

Na podstawie informacji z 
KP w Kórniku 
opracował ŁG

ludzie imają się różnych zajęć. czę-
sto nie brakuje im fantazji w pomysłach 
na działalność zarobkową. Nic w tym 
złego, jeśli ta działalność mieści się 
w granicach prawa; źle, jeśli proceder 
zarobkowy przekracza te granice.

Jeden z mieszkańców naszej gminy 
postanowił zająć się dystrybucją drewna. 
Niestety nie zamierzał płacić za materiał 
pozyskiwany z lasu. Przez pewien czas 
wszystko szło gładko. Interes kwitł. Sprytny 
mieszkaniec zyskał nawet wiele mówiący 
pseudonim - mówiono o nim „Tartak”.

Szło gładko, ale tylko do czasu.                  
28 kwietnia patrol kórnickiej Straży Miej-

skiej z posterunku w Kamionkach zatrzymał 
delikwenta z ładunkiem drzewa. „Tartak” nie 
posiadał asygnaty na drewno, które prze-
woził. Początkowo tłumaczył, że dokument 
ma w domu. Funkcjonariusze pojechali z 
nim do miejsca zamieszkania. Okazana 
stara asygnata nie odpowiadała ładunkowi. 

Po konfrontacji z zawiadomionym 
przez strażników leśniczym okazało się, 
że drewno pochodziło z lasów administro-
wanych przez Instytut Dendrologii PAN (ze 
Zwierzyńca). Wartość drewna oceniono na 
ponad 300 złotych, a „Tartaka” przekazano 
Policji.

ŁG 

PRzYłAPAnY z KRADzIonYM DREWnEM

Ja, Grzegorz Sznura, przepraszam Panią Annę Plucińską  
za spowodowanie 11 sierpnia 2008r. 

uszczerbku na jej zdrowiu oraz cierpienia z tym związane.

OGŁOSZENiE

Gmina Kórnik ogłasza 
przetarg licytacyjny 

na sprzedaż następujących 
środków trwałych:

• Hala namiotowa firmy EmZet 
- rok produkcji 2003, o parametrach: 

szerokość - 12m, długości - 24 m, 
wysokości ściany bocznej 4,55m, 

wysokości kalenicy – 6,50m, 
składająca się z elementów:

Hala -powierzchnia zabudowy – 292,8 m
Łącznik - powierzchnia zabudowy – 

19,35m²

Cena wywoławcza: 45.218,05 zł netto
(słownie złotych: czterdzieści-pięć-ty-
sięcy-dwieście-osiemnaście 05/100)

Do ceny należy doliczyć podatek VAT 
w wysokości 23%

•Kotłownia olejowa 
– piec firmy ARAJ PGA 100 

z palnikiem GIERSCHA 
na olej opałowy lekki o parametrach:

- moc nominalna - 116 kW,
- zużycie oleju – 11,0 l/h
- zasilanie – 230V/50 Hz

- pobór mocy elektrycznej  - 2,40 kW

Kotłownia olejowa zlokalizowana jest w 
budynku grzewczo – wentylacyjnym o 

powierzchni zabudowy 17,50 m²

Cena wywoławcza: 13.211,27 zł netto 
(słownie złotych: 

trzynaście-tysięcy-dwieście-jedenaście 
27/100)

Do ceny należy doliczyć podatek VAT 
w wysokości 23%

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 
2011r. o godz. 11.00 

w Urzędzie Miejskim w Kórniku. 

Warunkiem udziału w przetargu jest 
wpłacenie wadium 

w kasie Urzędu Miejskiego w wysokości 
10% ceny wywoławczej, najpóźniej w 

dniu przetargu do godz. 10.00.

Nabywca ww. ruchomości zobowiązany 
będzie do ich demontażu i przewozu 
na własny koszt. Gmina zobowiązuje 
się do uzyskania wszelkich pozwoleń 

na rozbiórkę hali namiotowej i kotłowni.

W/w obiekty zlokalizowane są przy 
Gimnazjum 

im. Władysława  hr. Zamoyskiego 
ul. Dworcowa 11 w Kórniku.

Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski

Zarząd Powiatu Średzkiego ogłosił przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 
działek położonych w Kijewie stanowiących własność Powiatu Średzkiego,  zapisa-
nych w księdze wieczystej KW 32243, przeznaczonych pod działalność gospodarczą, 
oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 30/7, 32/7, 41/14, 41/15 o łącznej powierzchni 
16,8416 ha. Działki objęte są planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczone 
jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Cena wywoławcza 3 dzia-
łek (nr: 30/7, 32/7 i 41/15) o łącznej powierzchni 14,3671 ha wynosi 8.620.260 zł + 
23%VAT, 1 działki (nr 41/14) o powierzchni 2,4745 ha wynosi 1.484.700 zł + 23%VAT.

Przetargi na ww. działki odbędą się w dniu 10 czerwca 2011 r. w Starostwie Powia-
towym w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5.

Obecnie działki użytkowane są rolniczo. Przekazanie – przejęcie nieruchomości 
nastąpi po zbiorach, nie później jednak niż do końca 30 września 2011 roku.

Ogłoszenie o przetargach zostało opublikowane w Gazecie Wyborczej, wywieszone 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz zamieszczone na stronie internetowej: 
www.srodawlkp-powiat.pl/bip.php. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów 
można uzyskać w pokoju nr 125 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., 
telefonicznie pod nr  61-285-80-51 wew. 141. 

PSzczołY PRzY KoścIElE W KóRnIKu
Nareszcie wiosna. Po chwilowych przy-

mrozkach, które dotknęły wiele upraw mamy 
upalne dni. Przyroda odradza się, budzi do 
życia. Uaktywniają się także pszczoły.

11 maja rój tych pożytecznych owadów 
obsiadł krzyż misyjny przy Kolegiacie Kór-
nickiej. Ktoś zawiadomił o tym Straż Miejską, 

która przyjechała na miejsce. Okazało się, 
że nie obędzie się bez wysokiej drabiny. Z 
pomocą przybyli strażacy OSP Kórnik oraz 
pszczelarz Stefan Słoma z Mościenicy.

Pan Stefan ujarzmił rój, umieszczając 
pszczelą matkę w specjalnym pojemniku.

ŁG
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lIczYMY SIę 
z RAKIEM 

Po RAz DRugI
9-16 MAJA 2011

Nie poddawaj się! walcz! To podsta-
wowe przesłanie kampanii „policzmy się 
rakiem”. wzywamy wszystkich, którzy 
pokonali raka, którzy walczą z chorobą 
nowotworową, ich rodziny i bliskich, 
by w dniach 9-16 maja weszli na www.
policzmysie.pl i dodali odwagi innym. 
wystarczy jedno kliknięcie by pokazać, 
że rak to nie wyrok. To tylko diagnoza.

Policzmy się to pozytywna kampania 
zagrzewająca do walki z nowotworami.  

- Poprzez przykład ludzi, którzy wygrali 
z rakiem chcemy zmotywować do walki, po-
kazać, że z rakiem można wygrać  – mówi 
dr Dariusz Godlewski z Fundacji Ludzie 
dla Ludzi, pomysłodawca akcji. – W Polsce 
od 10-15% ludzi z diagnozą nowotworu w 
ogóle nie podejmuje leczenia. Poddają się 
na starcie. Dlatego tak ważne jest, aby po-
kazać ile osób po chorobie nowotworowej 
żyje, pracuje, zakłada rodziny, uprawia 
sport.

Straszenie wskaźnikami umieralności 
nie działa. Boimy się raka bardziej niż 
innych chorób. Nie podejmujemy leczenia, 
unikamy badań. „Policzmy się” to pozy-
tywna statystyka. Interesuje nas leczenie, 
wyleczenie i walka z nowotworami. Chcemy 
pokazać jak wielu jest zwycięzców, ilu ludzi 
walczy i chce pomagać innym. 

Podczas pierwszej edycji akcji, w maju 
2010 roku z rakiem „policzyło się” ponad 
10 tysięcy Polaków. Na stronie umieścili 
wpisy zawierające osobiste świadectwa i 
wezwanie do walki z chorobą. Jak pisze 
jedna z „policzonych”: Trudna to walka, ale 
po niej moje życie zmieniło się na lepsze. 
Do walki i powodzenia!  

Chcemy, aby w tym roku takich wypo-
wiedzi było jeszcze więcej.

Kampania „Policzmy się” nie posiada 
sponsorów ani marketingowych celów. 
Za akcją stoją ludzie, którzy chcą podjąć 
wyzwanie walki z rakiem i zachęcić do tego 
jak największe grono ludzi. 

Zapraszamy na stronę www.policzmy-
sie.pl w dniach 9-16 maja. Policzmy się z 
rakiem jednym kliknięciem!

Dodatkowych informacji udziela:
dr n. med. Dariusz Godlewski
Dyrektor Ośrodka Profilaktyki 

i Epidemiologii Nowotworów w 
Poznaniu
Fundator 

Społecznej Fundacji 
„Ludzie dla ludzi”
tel. 0602 31 99 30

OGŁOSZENIE
Samorząd Województwa Wielkopolskiego

oraz
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy 

w Wolicy k/Kalisza

Ze względu na wzrastającą zachorowalność 
na choroby płuc organizuje:

BEZPŁATNE BADANIA 
RENTGENOWSKIE 

POŁĄCZONE Z BADANIEM SPIROMETRYCZNYM
(badanie określające sprawność Twoich płuc)

dla Mieszkańców Województw Wielkopolskiego

Zadbaj o zdrowie swoje i rodziny !!!
Choroby wcześnie wykryte są wyleczalne-skorzystaj z okazji,

 gdy nie jest za późno!!!
BADANIA WYKONYWANE SĄ 

NOWEJ GENERACJI CYFROWYM APARATEM RENTGENOWSKIM
(w ruchomym ambulansie)

Nie zwlekaj skorzystaj z okazji!!! Twoje zdrowie w Twoich rękach!!!
Mieszkańców prosimy o zgłaszanie się na badania 

z dowodem osobistym
Ambulans stanie na placu OSP w Kórniku, ul. 20 Października 93

w dniu 17 czerwca 2011r – od godz. 10.00 do godz , 16.00

Zapisy: Pani B. Dobrzyńska tel. 61-8-301-014, 
Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 

( ratusz Kórnik- Bnin)

nIE! DlA 
MEnIngoKoKóW

Rozpoczęła się Ogólnopolska kam-
pania profilaktyki zakażeń meningo-
kokowych „Nie! dla meningokoków”, 
podczas której realizowany jest pro-
gram edukacyjny „Pierwszy dzwonek”.

 
Adresatami tego edukacyjnego przed-

sięwzięcia są uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjów i liceów, ich nauczyciele 
i rodzice, a także pośrednio cała społecz-
ność szkolna i lokalna.

Ryzyko zachorowania na groźne 
choroby zakaźne wywoływane przez 
meningokoki wzrasta w dużych zbiorowi-
skach ludzkich. Miejsca takie jak szkoły, 
przedszkola, internaty czy akademiki to 
wymarzone warunki dla agresywnych 
bakterii, które przenoszone są poprzez 
bliski kontakt, drogą kropelkową. Menin-
gokoki mogą wywoływać szereg ciężkich 
zakażeń, m. in. sepsę lub zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych.

W realizację programu edukacyjnego 
„Pierwszy dzwonek” włączyła się również 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 
Poznaniu przygotowując szkolenie dla na-
uczycieli i pielęgniarek środowiska szkol-
nego na temat profilaktyki meningokokowej 
oraz zasad realizacji programu w szkołach.

Szkolenie odbyło się 14 kwietnia w Sta-
rostwie Powiatowym przy ul. Jackowskiego 
w Poznaniu.

Na spotkanie zaproszono  dr Ilonę 
Małecką z  Katedry Profilaktyki UM w 
Poznaniu i lek. Annę Ciepłuch, kierownik 
oddziału epidemiologii PSSE, które mówiły 
o inwazyjnej chorobie meningokokowej 
i sytuacji epidemiologicznej inwazyjnej 
choroby meningokokowej  w powiecie 
poznańskim. 

Więcej informacji na temat zagrożeń 
meningokokami oraz profilaktyki zachoro-
wań, na : www.meningokoki.info.pl/szkoly/. 
Dodatkowe materiały o programie eduka-
cyjnym „Pierwszy dzwonek”  w zakładce 
„szkoły”.

Kontakt
Cyryla Staszewska

Rzecznik prasowy PSSE w Poznaniu
Tel. 602 826 680

rzecznik@psse-poznan.pl

Reprezentacja Polski i wyższej 
Szkoły hotelarstwa i Gastronomi w 
Poznaniu zdobyła 6 medali na Między-
narodowych zawodach kulinarnych 
w Serbii i chorwacji. Polski zespół w 
składzie –Przemysław czekała, Beatriz 
Mendez Bouges, Bartosz Budzyński 
przywiozła do Polski 3 złote medale, 2 
srebrne oraz jeden uznaniowy.

Wyjechaliśmy z Poznania  dnia 10.04. o 
godzinie czwartej rano, po pięt-
nastu godzinach dojechalismy 
do Belgradu gdzie odbywały 
się zawody z serii „ Balkan Cu-
linary Cup”. Następnego dnia 
rozpoczęliśmy zmagania gdzie 
w kategorii „pasta” Przemy-
sław Czekała zdobył srebrny 
medal. W przeciągu 30 minut 
przygotował dwie porcje  ravioli 
nadziewanego kurczakiem, 
pancettą i włoska mortdelą, z 
sosem z grillowanej papryki, 
pianą z parmezanu, chipsami 
z pancetty  i kiełkami sakura 
cress. Kolejny dzień poświęci-
liśmy na zwiedzanie pięknego 
Belgradu.

Bezpośrednio z Serbii wy-
ruszyliśmy do Chorwacji, do-
kładnie na wyspę Brać, gdzie 
wzięliśmy udział w konkursie 
pod nazwą 6th International Culinary festival 
„Pearl of Sea“ 2011. Czekały  tam na nas 
kolejne  konkurencje. 

W pierwszym dniu stanęliśmy  do 
rywalizacji w kategorii „national cuisine” 
(wykorzystanie regionalnych produktów 
z Polski – użyliśmy gęsi, trawy żubrowej, 
bryndzy, pumpernikla). Jako trzyosobowy 
team,  mieliśmy do przygotowania 12 dań 
w przeciągu trzech godzin: po cztery różne 
przystawki, dania główne oraz desery. Za-
danie to wymagało szybkości oraz zgrania 
całego zespołu. Po kilku godzinach okazało 
się że zdobyliśmy kolejny srebrny medal i 
tylko Reprezentacja Rumuni zdołała nas 
wyprzedzić.

Przygotowaliśmy między innymi :
„wędzonego węgorza z galaretką z 

jabłka i aronii, musem z chrzanu, jabłek i 
kwaśnej śmietany oraz ravioli z bryndzą i 
ziemniakami na pumperniklu”,

„pierś z gęsi z trawą żubrową, modrą 
kapustą, z żurawiną, musem z jabłek  oraz 
galaretką z nalewki malinowej”,

„szarlotkę na zimno, z parfai z jabłek 
i maku, chipsem jabłkowym oraz lodami 
porzeczkowymi”.

Kolejny dzień przyniósł następne me-
dale. Pierwszy złoty medal dla Rektora 
Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomi 
w Poznaniu Dawida Romana Taubera za 
pokaz dań regionalnych dla gości odwie-
dzających targi gastronomiczne. Drugi złoty 
medal zdobyła Beatriz Mendez Bouges za 
pokazy z serii „Dania Śródziemnomorskie”.

Ostatnią konkurencją był  CUP “PEARL 
OF THE SEA” gdzie w eliminacjach starto-
wało 35 szefów z kilkunastu państw. Z Pol-

skiego zespołu udział wziął w niej student 
WSHiG Przemysław Czekała który musiał 
przygotować dwie porcje dania głównego z 
użyciem piersi z kaczki w czasie 1 godziny. 
Tego samego dnia po południu okazało się 
że w piątce finalistów znalazł się Przemek 
– a danie, które przeszło kwalifikacje to „ 
pierś z kaczki przekładane tajskim mango 
z galangalem, puree ziemniaczane z wę-
gierską papryką z sosem z czerwonego 

wina, wanili i suszonych śliwek, z sałatką z 
dresingiem juzu.

Finał przeprowadzony został w formie 
black box, gdzie w czasie trzech godzin 
trzeba było przygotować po dwie porcje 
zimnej przystawki, dania głównego oraz 
deseru, do tego 15 minut dodatkowo na 
stworzenie menu i opisanie receptur, 
składników oraz sposobu przygotowania 
w języku angielskim.

Dania które przygotował:
*plastry świeżego ogór-

ka, roladka z sera feta z pi-
stacjami i mascarpone w 
szynce parmeńskiej, sałatka 
z czerwonej soczewicy z 
pomarańczą, pesto z rucoli 
oraz  humus.

*monkfisch z pancettą, 
ratatui, polenta z grzybami, 
krewetki z masłem truflowym 
oraz sos berneise.

*chocolate fondant, risotto 
z białą czekoladą oraz sałatka 
z ananasa, melona, pomarań-
czy i limonki.

Wieczorem na gali okazało 
się że te dania były najlepsze 
– złoto oraz medal za udział 
w finale zabraliśmy do Polski. 
Na koniec naszego wyjazdu 
czekała na nas następna 

dobra wiadomość a dokładnie relacja z 
finału w Chorwackiej gazecie „Slobodna 
Dalmacija”. 

Jako zespół chcieli- byśmy bardzo 
podziękować sponso- rom i ludziom 
którzy bezinteresownie nam pomogli:
• Uczelnia WSHiG – Roman Dawid Tauber 
za pomoc finansową, organizacja wyjazdu 
oraz zapewnienie transportu, rekomendacje 
WACS.
• Właścicielom Hotelu Rodan – Państwu 
Ordanik za pomoc finansową
• Firmie Cheman za uszycie bluz i zapasek 
dla całej drużyny
• Firmie Unilever – Marcinowi Markowskie-
mu za możliwość trenowania w Centrum 
Kulinarnym oraz wypożyczenie sprzętu 
potrzebnego do gotowania
• Andrzejowi Truchlewskiemu za pomysły 
i czas, który poświęcił na trenowanie na-
szego zespołu.
• HP Poznań za wypożyczenie sprzętu do 
przewozu żywności
•Piotrkowi Markowskiemu za użyczenie 
produktów na wyjazd

Uczestnik

Przemysław Czekała ma 26 lat i obec-
nie jest szefem kuchni w Centrum Innowacji 
Unilever Poznań,  oprócz tego zajmuje 
się gastronomią w Restauracji hotelu 
Rodan. Przed ponad miesiącem jako czło-
nek Reprezentacji Polskich Kucharzy oraz 
Reprezentacji Wyższej Szkoły Hotelarstwa 
i Gastronomi w Poznaniu uczestniczył w 
Międzynarodowych Mistrzostwach Kulinar-
nych w Stambule w Turcji gdzie w swojej 
konkurencji nasza reprezentacja wygrała. 

SuKcES nASzYch KuchARzY
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Trzynaście pereł europejskiej moto-
ryzacji pojawiło się w niedzielę przed 
Kórnickim Zamkiem w ramach ii Mię-
dzynarodowego Zlotu Rolls- Royce & 
Bentley Poznań 2011. 

 Choć Rolls- Royce’y i Bentleye to nie 
auta dla każdego i kojarzą się z angielską 
arystokracją, królewskim trybem życia i 
pełną przepychu oprawą, to w miniony 
weekend było inaczej. Każdy mógł dokład-
nie obejrzeć prezentowane samochody, 
porozmawiać z jego właścicielem i oczywi-
ście zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Sa-
mochody przyjechały z całej Polski, a także 
z zagranicy do Poznania, gdzie w sobotę 
odbył się już II Międzynarodowy Zlot Samo-

chodów Rolls Royce i Bentley. W niedzielę 
kordon wypolerowanych samochodów 
wyruszył do Rogalina, a następnie do Kór-
nika, gdzie na samochody oczekiwały już 
tłumy mieszkańców i turystów. Samochody 
przybyły z małym opóźnieniem spowodo-
wanym problemami technicznymi. Jak nas 
poinformował Paweł Sławiński, komandor 
zlotu, problemy techniczne w przypadku 
samochodów z lat 30 nie są niespodzianką, 
zwłaszcza kiedy samochody użytkowane są 
kilka razy w roku. Tak więc zgromadzenie 
chociażby kilku, tak rzadkich egzemplarzy 
w jednym miejscu jest dużym wyczynem. 
Jak informowali właściciele Rolls-Royce-ów 
i Bentleyów, które można było podziwiać w 

Kórniku, wszystkie egzemplarze pochodzą 
z Anglii lub zostały sprowadzone ze Stanów 
Zjednoczonych i jest ich ciągle bardzo nie-
wiele, gdyż są to auta drogie pod każdym 
względem. Nic więc dziwnego, że samo-
chody, które do tej pory mogliśmy oglądać 
tylko w filmach i czasopismach, cieszyły się 
tak dużym zainteresowaniem. Wiele emocji 
wzbudził także konkurs na najładniejsze 
auto. Najwięcej głosów zdobył samochód 
z 1936 roku i nie ważne, że przyjechał na 
lawecie, po prostu był piękny.

Magdalena Matelska-Bogajczyk
 Wydział Promocji Gminy

RollS- RoYcE’Y I BEntlEYE W KóRnIKu

Klub Biegowy Brylant Kórnik - jak już 
kilkukrotnie udowadniają jego członkowie - 
to nie tylko bieganie i imprezy związane z 
bieganiem.

Tym razem wspólnie z kórnicką Oazą 
zorganizowano maraton pływacki mający 
uczcić pamięć błogosławionego Jana Pawła 
II. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był prezes 
klubu Krzysztof Buszkiewicz.

Aż 19 uczestników, w większości człon-
ków „Brylanta” pływało w formule sztafety od 

północy z 29 na 30 kwietnia, do godziny 21:37 
tegoż dnia. Impreza była wyrazem pamięci o 
Papieżu Polaku oraz radości z jego beatyfi-
kacji, którą wyznaczono na 1 maja.

Dodatkową atrakcją  ostatniej godziny 
maratonu dla wszystkich widzów, którzy 
oklaskiwali pływających  była emisja filmu do-
kumentalnego o ostatnim Nocnym Kórnickim 
Półmaratonie im. Jana Pawła II.

ŁG

BRYlAntoWY MARAton DlA 
BłogoSłAWIonEgo 

JAnA PAWłA II

w maratonie pływali:

Anna Rauk
Tadeusz i Kuba Kozłowscy

hubert Nowicki
jacek Ogonowski

joanna i jacek hańczyk
Andrzej i Zuza lewandowscy

Aleksander Nowak
Agata walaszczyk

Ewa Zimniak
witold ludwa

Adam Prokopczuk
dawid waśkowiak
Mateusz Powąska

Krzysztof, Marcin i jasiu 
Buszkiewiczowie

Fot. Ewa Zimniak

H A R C E R S K A 
A K C J A  L E T N I A  2 0 1 1

KOMENDA HUFCA 
ZWIąZKU HARCERSTWA 
POLSKIEGO W KÓRNIKU 

ZAPRASZA 
     DO HARCERSKIEJ BAZY 

OBOZOWEJ W POBIEROWIE
W TERMINIE 4.07- 16.07.2011r.

Dzięki wspaniałym warunkom 
naturalnym – nad morzem, w sosno-
wym lesie baza obozowa jest bardzo 
atrakcyjna:
1. noclegi w namiotach 
(podwyższane „10”) 
łóżka „kanadyjki”, materace, półki,
2. kuchnia z nowoczesnym wypo-
sażeniem w drewnianym budynku,
3. magazyn z lodówkami, zawsze 
super zaprowiantowany,
4. bieżąca woda ciepła i zimna 
(umywalnie i prysznice),
5. krąg ogniskowy na wydemce,
6. ambulatorium i fachowa opieka 
medyczna,
7. kompetentna merytoryczna kadra 
wychowawcza i gospodarcza.

Z a p e w n i a m y ! !
- ciekawy, sprawdzony skautowy 

program i harcerską 
niepowtarzalną atmosferę,

- wycieczki piesze po 
Wybrzeżu Zachodnim,

- pełne wyżywienie – cztery 
wspaniałe posiłki dziennie,

-opiekę medyczną
-doświadczoną instruktorską 

kadrę wychowawczą,
- ratownika WOPR,
- sprzęt sportowy.

Uwaga!!
- uczestnikami mogą być zuchy, 

harcerki, harcerze oraz dzieci nie 
zrzeszone,

- zapisy od zaraz do 2 czerwca  w 
siedzibie Komendy Hufca (Sadyba) 
ul. Poznańska 34a we wtorki i czwart-
ki od 19.00 – 20.00 – tylko osobiście,

- szczegółowe informacje dla za-
interesowanych rodziców również w 
w/w terminach osobiście lub telefo-
nicznie 0618190818, 668320302,

- odbiór kart kwalifikacyjnych 
przy zapisach,

- zebranie dla rodziców – z uwa-
gi na ważne sprawy w terminie 
17.05.2011 , o godz. 19.00 w harcówce

                                                 

Z a p r a s z a m y 
d o  w s p ó l n e g o 
o b o z o w a n i a

MOBILNE CENTRUM 
INFORMACJI 

EDUKACYJENEJ

• jeśli jesteś osobą powyżej 45 roku życia

• jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności i określić 
kierunek dalszego rozwoju zawodowego

• jeśli chcesz poznać swoje predyspozycje zawodowe

• jeśli chcesz dostosować swoje umiejętności do potrzeb 
dzisiejszego rynku pracy

Szukaj nas w niedzielę 22 maja: 
• Rogalin, okolice parku i Pałacu w Rogalinie, 

od godz. 900

• Błażejewko, okolice ośrodka szkoleniowo- 
wypoczynkowego, od godz. 1230

więcej informacji na stronie: www.wartosieuczyc.pl

„Na naukę nigdy nie za późno – kampania informacyjne na rzecz 

formalnego kształcenia ustawicznego”

Projekt współfinansowany za środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe Przedszkole

Bajkowy 
Dwór
w Kórniku

ul. Młyńska 39

Nabór 
na rok 2011/2012

tel. 518 671 759

Więcej informacji na 
www.wartosieuczyc.pl
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W niedzielę 17 kwietnia odbyła się w 
Arboretum Kórnickim impreza edukacyjno-
-przyrodnicza „Zwiastuny wiosny”, pierwsza 
z cyklu „Wiosna w Arboretum”. W trakcie 
imprezy nasi zwiedzający własnoręcznie po-
sadzili krzew magnolii. Sadzenie drzew pod-
czas wiosennego spaceru jest już tradycją. 
W poprzednich latach sadziliśmy wspólnie: 
gruszę wierzbolistną, magnolie, różaneczniki, 
buka i cisa. Wszystkie te rośliny rosną bardzo 
dobrze, mamy więc nadzieję, że posadzona 
magnolia już w tym roku zakwitnie.

Swoją ofertę zaprezentowały Szkółki 
Kórnickie, na ich stoisku znalazły się kwit-
nące wiśnie japońskie, magnolie, forsycje, 
pigwowce i wiele innych drzew, krzewów 
oraz bylin.

Imprezie towarzyszyła wystawa pt. 
„Wielkanocne inspiracje”. Na polanie 
przy pawilonie parkowym obejrzeć moż-
na było misterne dekoracje wykonane 
przez pasjonatów rękodzieła. Zobaczyć 
można było koronkowe pisanki, barwne 
wycinanki, serwety, haft krzyżykowy oraz 

prace w technice decoupage i origami. 
Licznie zaprezentowali się uczestnicy 
zajęć „Pasjoteka” w Bibliotece Publicznej 
w Kórniku. Podczas trwania wystawy nasi 
zwiedzający oddawali głosy, wybierając 
pracę, która najbardziej przypadła im do 
gustu. Zwyciężyła Pani Danuta Biniakow-
ska. Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
talentu i cierpliwości oraz serdecznie 
dziękujemy za udział w wystawie.

Katarzyna Kerber

zWIAStunY WIoSnY

2 i 3 maja uwagę zwiedzających Ar-
boretum Kórnickie przykuwały przepiękne 
magnolie. Te rosnące w stanie dzikim w Azji 
Wschodniej oraz Ameryce Południowej i 
Północnej drzewa i krzewy są od lat chlubą 
naszego parku. Znów bardzo wielu turystów 
odwiedziło Arboretum by nie tylko zobaczyć 
różne odmiany magnolii w pełni rozkwitu, 
ale także posłuchać terenowych prelekcji 
przewodników z Instytutu Dendrologii PAN. 

tydzień później pałeczkę w kwiecistej 
sztafecie przejęły bzy (lilaki). Ich liczącą 
ponad 150 gatunków i odmian kórnicka 
kolekcja jest największą w Polsce.

Bzy podziwiać będzie można dłużej, 
jeszcze w najbliższy weekend. Dokładne 
informacje na temat imprez w Arboretum 
Kórnickim na stronie obok.

ŁG
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pod patronatem  ks. proboszcza Parafii 
wszystkich Świętych w Kórniku Euge-
niusza leosza oraz Burmistrza Gminy 
Kórnik jerzego lechnerowskiego zor-
ganizowała Pierwszy Gminny Konkurs 
Recytatorski Poezji Karola wojtyły i o 
janie Pawle  ii 

W do składu jury zaproszono: panie 
Aleksandrę Chałupkową, Elżbietę Dusz-
czak, Emilię Kucz, oraz księdza wikariusza 
Parafi św Wojciecha w Bnie Dariusza 
Walkowiaka.

Wśród publiczności znalazły się między 
innymi radna Irena Kaczmarek oraz kierują-
ca Wydziałem Oświaty w Urzędzie Miejskim 
Ewa Madalińska-Soczyńska.

Imprezę ubarwił śpiewem chór szkolny.
Do konkursu zgłosiło się dwanaścioro 

uczniów kórnickich szkół podstawowych. 
Podzielono ich zmagania na dwie kategorie 
wiekowe (klasy1-3 i klasy 4-6). Wszyscy 
uczestnicy wspaniale poradzili sobie z 
trudnym materiałem jakim jest poezja 
Karola Wojtyły i słowa Jana Pawła II oraz 
teksty innych poetów o Papierzu Polaku. 
Oceniajacy stanęli przed niełatwym zada-
niem, by wyłonić tych najlepszych. W kilku 
przypadkach konieczna była dogrywka.

   
Oto wyniki konkursu
 - klasy 1-3 szkoła podstawowa (I grupa)

1. Patrycja Rybka  SP nr 2 w Kórniku
2. Monika Stempniak SP w Radzewie
3. Kamil Stempniak SP w Radzewie

- klasy 4-6 szkoła podstawowa (II grupa) 
1. Julia Wilczewska  SP w Szczodrzykowie
2. Krystian Galiński SP nr 1 w Kórniku
3. Kajetan Tomczak SP nr 2 w Kórniku
Patrycja Pudysiak  SP nr 1 w Kórniku

- szkoły (kalsyfikacja drużynowa
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku
3. Szkoła Podstawowa w Radzewie

Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie

Organizatorzy juz zapowiadają kolejne 
edycje konkursu. Być może grono uczest-
ników następnych zmagań recytatorskich w 
Szczodrzykowie powiększy się o uczniów 
gimnazjów i liceów.  

ŁG

KonKuRS REcYtAtoRSKI PoEzJI KARolA WoJtYłY I o JAnIE PAWlE  II

27 kwietnia 2011 w Teatrze Buffo 
w warszawie jury przyznało nagro-
dę główną w 11. edycji konkursu 
plastycznego organizowanego w 
ramach programu „Bezpieczeństwo 
dla wszystkich” Renault.

Szkoła podstawowa ze Szczodrzy-
kowa znalazła się w gronie finalistów. 
Finałową klasą była klasa 4a. Program 
w szkole prowadzą Panie; Jolanta No-
wak, Alina Wesołek oraz Małgorzata 
Piotr. Wielką atrakcją dla dzieci był 
występ na deskach teatru Buffo. Warto 
wspomnieć, iż szkoła podstawowa w 
Szczodrzykowie po raz pierwszy brała 
udział w konkursie, odnoszą od razu 

wielki sukces.
Do tegorocznej 11. edycji konkursu 

plastycznego przystąpiło 428 szkół pod-
stawowych z całego kraju, które nade-
słały 2112 plakatów promujących bez-
pieczeństwo ruchu drogowego. Zadanie 
konkursowe polegało na przygotowaniu 
dowolną techniką plastyczną plakatu 
ilustrującego hasło „Bezpieczna droga 
do szkoły”, które należało przysłać do 
1 marca 2011. Prace przygotowywały 
całe klasy lub szkolne koła przedmio-
towe. Spośród nadesłanych plakatów 
jury złożone z przedstawicieli instytucji 
wspierających program (Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Biuro Rzecznika 

Praw Dziecka, Krajowa Rada Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego, Biuro 
Ruchu Drogowego Komendy Głównej 
Policji, Instytut Transportu Samocho-
dowego), patronów medialnych (Motor, 
Dobre Rady, Samo Zdrowie, Victor 
Junior, Kumpel, Grono.net, Interia.pl, 
Clear Channel, Tele 5) i organizatorów 
wyłoniło 5 finalistów, a także przyznało 
25 wyróżnień. Zwyciężyła klasa 6b z 
Zespołu Szkół w Kołbaczu. 

Serdecznie gratulujemy!

Robert Jankowski

SuKcES SzKołY PoDStAWoWEJ W SzczoDRzYKoWIE

27 kwietnia 2011 grupy Słoneczka i i 
Słoneczka ii z Przedszkola nr 2 „cztery 
Pory Roku” wyjechały do Poznania na 
Uniwersytet Przyrodniczy. 

Do Instytutu Chemicznej Technologii 
Drewna, do Zakładu Technologii Celulozy             
i Papieru zaprosił nas tata Karolinki – pan 
Wojciech Grześkowiak. Tematem zajęć 
była „Produkcja papieru czerpanego”.

Panie Anna Jaszczur i Agata Pawlicka 
przygotowały postery ilustrujące historię 
papieru czerpanego. Krótko wyjaśniły 
pojęcie papieru i opowiedziały o jego 

produkcji.  Zaprezentowały nam próbki 
papieru czerpanego wykonanego z róż-
nych surowców.

Panie zapoznały wycieczkowiczów 
ze sprzętem znajdującym się w labora-
torium. Dzięki specjalnym narzędziom i 
materiałom dzieci miały możliwość sa-
modzielnej produkcji papieru czerpanego 
z domieszką trawy, lub płatków mniszka 
lekarskiego.

Pan Wojtek zaprosił dzieci do swojej 
pracowni, gdzie przeprowadził różne cie-
kawe doświadczenia z drewnem. Opowie-
dział nam wiele ciekawostek o drewnie, 

o jego szkodnikach i właściwościach. Na 
koniec specjalnie dla nas z dostępnych w 
laboratorium substancji chemicznych wy-
czarował prawdziwy pokaz fajerwerków.

Serdecznie dziękujemy Panu Wojtkowi  
i jego współpracownikom za zaproszenie. 
Mamy nadzieję, że dzięki tak wspaniałej 
lekcji obudziło się w dzieciach zaintereso-
wanie nauką, i kto wie może kiedyś, któreś 
z nich trafi do pracowni Pana Wojtka.

Dorota Leciej, 
Eliza Mieloch

PRzEDSzKolAKI nA WYcIEczcE

Oskarżenie przygotowane przez 
Gestapo i Wyższy Sąd Krajowy Warthe-
gau w tzw. Sprawie kórnickiej obejmuje 
tylko cześć działalności prowadzonej 
przez Józefa Szczepaniaka i kierow-
nictwo z terenu leśniczówki Drapałka. 
Aresztowanie 58 osób obejmuje teren 
wokół Drapałki, Kórnika oraz częściowo 
powiatu średzkiego. Jest to teren, gdzie 
miał dostęp agent Gestapo Henryk 
Kierzkowski (pochodził on spod Środy). 
Aresztowania nie objęły całego powiatu 
Środa oraz powiatów Śrem i Jarocin. 
Jest w tym wielka zasługa 2 ludzi: Józefa 
Szczepaniaka i Stanisława Woźniaka. 
Stanisław Woźniak swą ofiarną samo-
bójczą śmiercią zatrzymał aresztowania 
w Kórniku, natomiast Józef Szczepaniak 
swą postawą w czasie przesłuchań przez 
Gestapo nie ujawnił działalności z tych 
3 powiatów oraz swych kontaktów z kie-
rownictwem na całe poznańskie i wyżej. 
Nie ujawnił także kto pisał artykuły do 
gazetek w tym artykuły moje i księdza 
Szczepana Janasika dla miesięcznika 
„Bóg i Ojczyzna” mówiąc, że otrzymał 
to z tzw. „góry” przez nieznanych sobie 
posłańców.

Organizacja konspiracyjna nazwana 
dzisiaj „Sprawą Kórnicką” oraz orga-
nizacja „Dla Ciebie Polsko” są dwoma 
organizacjami najdłużej działającymi w 
czasie wojny na terenie Warthegau swym 
początkiem sięgają zimy 1939/1940. Zo-
stały natomiast rozbite we wrześniu 1942 
a „Dla Ciebie Polsko” nawet w 1943 roku. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że de-
konspiracja nastąpiła za pomocą agenta 
Henryka Kierzkowskiego a nie przez źle 
funkcjonującą działalność konspiracyjną. 
Dobrze działające struktury organiza-
cyjne to zasługa Józefa Szczepaniaka. 
Na podkreślenie zasługuje dzielna, so-
lidarna i patriotyczna postawa ludności 
tego okresu. 

Gazetka „Polska Narodowa” była 
wydawana w kilkuset ilościach sztuk a 
aresztowano tylko 58 osób. Wskazuje 
to, że Gestapo nie potrafiło rozszyfrować 
innych komórek działających w organi-
zacji. Rozwożenie gazetek z Drapałki 
było dobrze zorganizowane. Najlepszym 
przykładem może być korzystanie z kie-
rowców browaru poznańskiego, którzy 
rozwożąc piwo na teren tych 3 powiatów 
rozwozili także gazetki. W czasie uroczy-
stości odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
w 1988 roku spotkałem mojego kolegę 
gimnazjalnego z Poznania Stanisława 
Górskiego, który jako kierowca browaru 
z umówionego miejsca odbierał gazetki i 
dostarczał je do Śremu i Jarocina.

Oskarżeni w „Sprawie Kórnickiej” w 
czasie przesłuchań na wszelkie sposoby 
umniejszali swą działalność aby uniknąć 
kary śmierci lub większej ilości lat kary 
więzienia. Oto kilka przykładów:

Z terenu Kornika było aresztowanych 

3 kierowników sekcji czyli tzw. „piąt-
kowych”. Są to Stanisław Pelczyński, 
Antoni Kmieciak oraz Henryk Drożak. 
Ich zeznania i przyznanie się do winy 
to kilkakrotne czytanie gazetek (patrz 
akt oskarżenia). Natomiast byli oni w 
rzeczywistości „piątkowymi” za co była 
kara śmierci. Wszyscy trzej nie wydali 
nikogo. Henryk Drożak poza tym ze 
swoimi braćmi już we wrześni 1939 
roku zorganizował słuchanie radia i roz-
powszechnianie wiadomości. Henryk i 
Bolesław Drożakowie zimą 1939/1940 
robili notatki z nasłuchu radiowego a 
Władysław Małecki przepisywał to na 
maszynie. W ten sposób powstał „Biule-
tyn Radiowy”. Były to pierwsze w Kórniku 
w czasie wojny wiadomości pisane.

Nie ujawniona w zeznaniach jest moja 
działalność dla Polski Narodowej oraz 
współredagowanie miesięcznika „Bóg i 
Ojczyzna” wspólnie z księdzem kanoni-
kiem Szczepanem Janasikiem z Bnina.

Kontakt Bnina z Józefem Szczepania-
kiem przez cały okres lat 1941-42 utrzy-
mywał Longin Szymański, który wtedy 
pracował w betoniarni w Gądkach gdzie 
jak wiadomo pracował Józef Szczepa-
niak. Przyznał się tylko do kilkakrotnego 
czytania gazetki, natomiast był on stałym 
pośrednikiem organizacji z Bnina w tym 
także z księdzem Janasikiem. Z terenu 
Bnina nikt nie został aresztowany.

Podaję jedyny znany skład osobowy 
„piątki” z terenu Kórnika, której piątko-
wym był mój brat Henryk:
1. Józef Mączkowski – dyrektor Banku 
Ludowego
2. Antoni Wróblewski – dyrektor Ogrodów 
Kórnickich
3. Franciszek Słoma – właściciel majątku 
Skrzynki i dzierżawca Celestynowa
4. Zygmunt Denizot – aptekarz
5.  Mieczysław Matuszek – ksiądz pro-
boszcz a po jego aresztowaniu i zesłaniu 
do Dachau zastąpił go profesor Adam 
Tomaszewski

Inne składy osobowe znał tylko Stani-
sław Woźniak i każdy „piątkowy” swojej 
„piątki”. Te składy osobowe nigdy nie zo-
stały ujawnione a tajemnice ich składów 
zabrał ze sobą Stanisław Woźniak wraz 
ze swoją ofiarną śmiercią.

Groby wiekszosci powstańców wiel-
kopolskich i  miejsca ich pochówku 
są znane natomiast groby i miejsca 
pochówku uczestników „Sprawy Kórnic-
kiej” są nieznane. Znamy jedynie nazwy 
miejscowości gdzie zostali straceni lub 
zmarli. Są to Drezno, Zwickau, Rawicz, 
Eich, Biblis, Poznań Fort VII.

Na rozważenie zasługuje temat jak 
ująć w treści książki wspomnienia na-
pisane przez Stanisława Małeckiego 
(ojca), Edwarda Klemensa, Franciszka 
Hołdernego i Bolesława Drożaka. Dotyczy 
to również ostatnich listów pisanych do ro-
dzin przez osoby skazane na karę śmierci.

„dla ciebie Polsko”
Na podkreślenie zasługuje fakt współ-

pracy prof. Adama Tomaszewskiego z 
Konradem Latanowiczem. Prof. Adam 
Tomaszewski adiunkt UAM oraz profesor 
gimnazjum Marii Magdaleny z Poznania w 
czasie wojny ukrywał się w Kórniku. Pod 
jego kierownictwem w latach 1940/42 prze-
robiłem materiał III i IV klasy gimnazjalnej 
nadrabiając stracony czas nauki. Wiem, że 
utrzymywał on stały kontakt z K.Latanowi-
czem i pisał często artykuły dla „Dla Ciebie 
Polsko”. Artykuły te często przepisywałem 
i nosiłem na punkt kontaktowy do kowala 
Kazimierza Antkowiaka w Kicinach. W 
czasie scalania „Dla Ciebie Polsko” w po-
czątkach 1942 z AK Latanowicz podal prof. 
A.Tomaszewskiego jako swego głównego 
współpracownika i członka AK.

Bolesław Drożak
 żołnierz AK, pseud. „Żubr”

P.S. Na mój apel – „Ocalić od zapomnie-
nia” ogłoszonym w „Kórniczaninie” nr 15 z 
dnia 20.08.2010 pozytywnie zareagowały 
władze gminy na czele z Panem Burmi-
strzem Jerzym Lechnerowskim popierając 
napisanie książki nt. działalności, walki i 
oporu przeciw najeźdźcy niemieckiemu. 
Natomiast Pan dr Kazimierz Krawiarz zgo-
dził się podjęcia trudnej sprawy zebrania 
materiałów i opracowania ich w książce 
omawiającej działalność konspiracyjną w 
czasie wojny na terenie gminy Kórnik.

KIlKA WSPoMnIEń I uWAg 
oDnośnIE tREścI PISAnEJ KSIążKI o KonSPIRAcJI

Serdecznie zapraszamy 
na bezpłatne 
spotkania 
ze sztuką

do Przedszkola nr 1 
w Kórniku

w sobotę 21 maja 
w godz. 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 19 maja.



16 nr 9/2011 13 maja 2011r. 17

w
SP

O
M

N
iE

N
iE

w
SP

O
M

N
iE

N
iEWoJcIEch  KoPcIńSKI  

nIE  żYJE
OSiEROcONY  lEGiON  

BędZiE  PAMięTAĆ!
 
Zmarł nagle. W Wielki Piątek. Śmierć 

rozumiał i przyjmował, oswajał się z nią. Wyre-
żyserował o niej wiele znaczących sztuk, w tym 
w Legionie pamiętne „Czarne kwiaty” Norwida 
o „dniach przedostatnich” wielkich twórców 
Romantyzmu. Pamiętał też zawsze o tych, co 
odeszli. Tak jak my będziemy o nim pamiętać!

Nie miał jeszcze sześćdziesiątki. Wielu pa-
trzyło na Niego jak na wielkie dziecko: szczere, 
naiwne, bez dyplomacji. Nie starał się o własną 
pozycję, karierę. Zawsze walczył o ideę i sztukę. 
Żył nią i dla niej. I to na wielu płaszczyznach: 
jako reżyser,  pisarz i wychowawca młodzieży. 
Lubił otaczać się pięknem sztuki, którą umiał 
podziwiać. 

Otaczał się też prawdziwymi twórcami: i tymi 
z wielkimi nazwiskami, i tymi bez. Żyjącymi pasją 
i uprawiającymi swój zawód z miłością. Wielu z 
nich ściągnął tu do nas, do Kórnika. Dzięki Niemu 
słyszeliśmy wirtuozów gitary, fortepianu, jazzma-
nów, mieliśmy kontakt z wybitnymi scenografami  
i malarzami. Potrafił „zarazić” ich naszą pracą. 

Traktował ją niezwykle poważnie i uważał za 
bardzo ważną, za misję. Wkładał w nią wszystkie 
swoje siły i umiejętności, całego siebie. Stworzył 
nasze Stowarzyszenie Teatralne Legion. Posta-
wił na kórnicką młodzież. Zaraził ją sztuką, uczył 
zawodu, teatru. I wychowywał (przed PWST 
ukończył studia pedagogiczne w Częstochowie, 
jakiś czas pracował też w domu dziecka jako 
wychowawca). Wskazywał kierunek rozwoju 
artystycznego indywidualnie dla każdego ze 
swych podopiecznych. W repertuarze dawał 
przykłady z przeszłości godne naśladowania.

„Oddychał” przeszłością i tradycją Kórni-
ka. Przesiąkł nią. Ta ziemia była mu bardzo 
droga, mimo że był tu tylko gościem. Mieszkał 
w Niemczech, gdzie wyjechał po otrzymaniu 
„wilczego biletu” jako dyrektor artystyczny Teatru 
w Częstochowie, za realizowanie repertuaru 
niezgodnego ze zgłoszonym:  Główne naciski 
dotyczyły wystawienia „Zapisków więziennych” 
kard. Stefana Wyszyńskiego na Jasnej Górze.  
Aktora odtwarzającego postać Kardynała, 
zastraszonego przez SB, by nie wystąpił, za-
stąpił wymownie nagrany głos, co dodatkowo 
uprzytamniało uwięzienie kard. Wyszyńskiego. 
Jako reżyser był pierwszym, który odważył się 
wystawić „Zapiski więzienne” w komunistycznej 
Polsce.

To Kórnik stał się dla Niego polską Ojczyzną 
z wyboru. Każdy przyjazd do Kórnika traktował 
jako wyjątkowe święto, cenił tu każdą chwilę i 
umiał ją maksymalnie wykorzystać. Jaki reżyser 
porwałby się na przygotowanie dwóch nowych 
premier w przeciągu dwóch tygodni? I to nie z 
zawodowymi aktorami, ale ze swoimi ukochany-
mi podopiecznymi, kórnicką młodzieżą, która Go 
nigdy nie zawiodła! Tylko On to potrafił!

Był postacią niezwykle charyzmatyczną. Był 
zawsze Kimś. Kimś kogo się przyjmuje, bądź też 
odrzuca. Niektórych drażnił swoimi słabościami, 
sposobem bycia. Dominował swoją wrażliwo-
ścią, nerwowością. Ale w jednym wszyscy byli 
zgodni: był prawdziwym artystą. W Jego ustach 
to był największy komplement, który rozgrzeszał 

wszystko. Sztuce potrafił wszystko podporząd-
kować, był tu konsekwentny i bezkompromisowy. 
I na tej płaszczyźnie szukał porozumień. 

Legion nie robił też rzeczy „wtórnych”. Mamy 
swój własny profil artystyczny, linię programo-
wą i repertuar oparty na pisanych przez nas 
scenariuszach. Dużą wagę przywiązujemy do 
wystawiania Jego autorskiej Pasji w kościołach 
regionu i w Niemczech, traktując to jako apo-
stołowanie naszej młodzieży i wznawiając ją z 
coraz to nowym zespołem. W tym z młodzieżą 
niemiecką, Wojtek był bowiem tym łącznikiem 
pomiędzy dwoma kulturami, integrując młodych 
ludzi przez sztukę. Ważna też jest dla nas scena 
faktu o wielkich i zasłużonych dla Polski  hrabiach 
Zamoyskim i Raczyńskim. Dużo inspiracji daje 
nam historia Kórnika i jego zasłużonych rodów.

Pracujemy z młodzieżą. I wiemy, jak to robić, 
by nie być jedynie nauczycielami. Wojciech 
Kopciński traktował każdego indywidualnie i miał 
dar wykorzystania każdego potencjału, zapału, 
inicjatywy. Młodzieży nigdy nie zawiódł i nie 
odsunął na boczny tor ani nie wymienił na „za-
wodowców”. To oni dla Niego byli najważniejsi.

Nasza młodzież też Mu to teraz oddaje: 
spontanicznym wyjazdem na Jego pogrzeb 
dwudziestoosobowym zespołem. Dziękujemy 
firmie Kombus za dowiezienie nas na to ostat-
nie pożegnanie do Gdańska-Wrzeszcza, gdzie 
mieszka Jego rodzina. Młodzi planują zrobienie 
o Nim filmu, napisanie wspomnień. Pozostali 
we łzach, szoku i żalu. Wiele dla nich znaczył i 
doceniają, co dla nich zrobił.

On, mieszkający w małym niemieckim 
Altenkunstadt, nauczył jego mieszkańców znać 
Kórnik. Oddalony od Polski traktował Kórnik jako 
swoją prawdziwą małą Ojczyznę. Tu zapraszał 
naszych niemieckich gości na coroczne letnie 
warsztaty, „chwalił” się Zamkiem i jego historią, 
Promenadą i rozwojem miasta. Doceniał też 
Gospodarzy Kórnika: Burmistrza, uczestniczą-
cego we wszystkich kórnickich wydarzeniach 
artystycznych, w tym i naszych. Cenił Fundację 
Zakłady Kórnickie za jej wspaniałe dziedzictwo 
i rolę, jaką spełnia do dziś. A przede wszystkim 
Zamek z parkiem, pełen polskiej sztuki i historii. 
Mówił, ze patrzą tam na nas portrety przodków 
i zapewne nas wspierają. Miał wspólny język 
z ludźmi tam pracującymi, tymi, którzy czują 
„ducha” Zamoyskiego i są następcami wiernych 
burgrabiów. W szkole nr 2 w Bninie czuł się jak 
w drugim domu i nie wyobrażał sobie lepszego 
miejsca do pracy. Dziękujemy Burmistrzowi 
Kórnika za wspaniały wieniec złożony przez 
reprezentanta urzędu na Jego pogrzebie.

 Wojciech Kopciński był wdzięczny za 
każdą pomoc dla LEGIONU. Jego praca była 
przecież wolontariatem, o żadnych stawkach 
za reżyserie nie mogliśmy nawet marzyć!  Dbał 
natomiast bardzo o to, by młodzież miała wszyst-
ko za darmo, to była Jego ambicja. Rodzice 
naszych podopiecznych okazywali nam więc 
wiele pomocy i wsparcia. Stworzył taką jedną 
wspólnotę, wspierającą się legionową rodzinę. 
Kórnik był Mu bardzo bliski i żył w Jego sercu. I 
On zasłużył na naszą pamięć i wdzięczność.

Zawsze powtarzał: Świat jest, jaki jest. Jego 
ziemski świat, Jego droga się zakończyła. Jego 
podróż do Polski, do Gdańska, okazała się 
ostatnią. LEGION, Jego dziecko, idzie dalej. 
I wierzę, że nie zapomni o Nim, nie zmarnuje 
wykonanej pracy. 

Anna Łazuka-Witek

wOjciEch  KOPcińSKi (1950-2011)
 

– absolwent Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, 
Wydział Matematyczny w Częstochowie (dy-
plom 1974), przez dwa lata student Wydziału 
Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatral-
nej w Krakowie, Wydział Reżyserii Dramatu 
(dyplom 1981). Autor książek: „List-Dziennik”, 
„Kreuzfeuer”, „Der Nebel”, „Lusnok” (wyd. Me-
du-Verlag). Reżyser teatrów: w Częstochowie, 
Jeleniej Górze, Bielsku-Białej, Słupsku. Dyrektor 
artystyczny Teatru im. Adama Mickiewicza w 
Częstochowie. Kierownik artystyczny i reżyser 
Sceny Salezjańskiej w Krakowie. Dyrektor 
artystyczny I Międzynarodowego Festiwalu 
Zespołów Pasyjnych Pasja 2000. Animator ży-
cia kulturalnego w Altenkunstadt w Niemczech. 
Twórca i reżyser Stowarzyszenia  Teatralnego 

LEGION z Kórnika.
Msza święta i uroczystości pogrzebowe 

odbyły się 30 kwietnia 2011 na Cmentarzu 
Centralnym Srebrzysko w Gdańsku Wrzeszczu. 
Pogrążone w smutku i żalu Stowarzyszenie 
Teatralne Legion prosi o modlitwę.

Odszedł wielki człowiek – miłośnik 
muzyki, przyjaciel i znawca duszy ludzkiej 
– prezes prezesów Alojzy Andrzej Łuczak. 
wielką stratę poniosła nie tylko Pro Sin-
fonika, którą założył w 1968 roku i był jej 
duchowym przewodnikiem, ale dotknęła 
wielu ludzi  nie związanych bezpośrednio  
z tym ruchem muzycznym.

 Nie należałam do Pro Sinfoniki , a osoba 
Alojzego Andrzeja Łuczaka już wcześniej nie 
była mi obca, ale osobiście i bliżej poznałam 
Go dopiero na koncertach prosifonikowców 
kórnickich, gdzie był stałym uczestnikiem.

 W tym krótkim wspomnieniu nie będę 
pisała o Jego zasługach, bo zrobią to na pew-
no ci, których był przewodnikiem. Natomiast 
ograniczę się do kilku słów  o Nim, jako o tym, 
który uważał tak jak nasz papież, obecnie bł. 
Jan Paweł II, gdy  kierował słowa do wspólno-
ty ruchu  Pro Sinfonika, że ,,Pośród różnych 
środków, w których wyraża się duch ludzki, 
muzyka spełnia funkcję wzniosłą, jedyną i 
niezastąpioną. Kiedy jest rzeczywiście piękna 
i natchniona, jaśniej niż inne dziedziny sztuki 
mówi nam o dobru, cnocie, pokoju, rzeczach 
świętych i Bożych.” Te same poglądy głosił 

Alojzy Andrzej Łuczak.
 Podziwiałam Jego mądrość, podejście 

do ludzi, wnikliwe spojrzenie w głąb duszy 
ludzkiej, docenienie każdego człowieka. Jako 

znawca ludzi, potrafił pięknie przemówić do 
słuchaczy, poruszając sprawy bardzo istotne, 
dając wskazówki i nauki. Nigdy nie potępiał 
nikogo, tylko tak kierował swoje słowa do 
wszystkich, że chcieli stawać się lepszymi. 
Doceniał  nawet najmniejszy wysiłek każde-
go, umiał zachęcić do działania, pochwalić. 
Sam był tytanem pracy i cenił to u innych.

 Moje rozstanie z ,,Kórniczaninem’’ i 
współpracę  jako redaktor naczelnej z  Pro 
Sinfoniką  uhonorował wspaniałym albumem 
,,Drewniane kościoły w Wielkopolsce” wraz 
z podziękowaniami. Cenną pamiątką są dla 
mnie Jego książki ze starannie napisaną 
ręcznie dedykacją oraz życzenia świąteczne, 
które sobie składaliśmy na każde święto, 
a których teraz na Wielkanoc już nie otrzy-
małam.

 Odszedł wielki człowiek i rzadko spotyka-
ny autorytet, miłośnik muzyki znawca duszy 
ludzkiej, nauczyciel młodzieży, wychowawca 
wielu pokoleń tej wielkiej prosinfonikowskiej 
rodziny. To wielka, niepowetowana strata!

Cześć Jego pamięci!
Halina Danieluk

Foto. Antoni Hoffmann

NON OMNIS MORIAR
Ze smutkiem żegnamy zmarłego dnia 29 kwietnia 2011r.

ś†p

ALOJZEGO ANDRZEJA ŁUCZAKA
Twórcę i Prezesa Pro Sinfoniki

Pozostanie z nami na zawsze nasz przyjaciel, mentor, autorytet, pedagog i miłośnik sztuki
dziękujemy za 36 lat obcowania z muzyką, i przeprowadzenie nas na słoneczną stronę życia.

Burmistrz  Kórnika Jerzy Lechnerowski
Opiekunka Klubu Pro Sinfonika przy LO w Kórniku

Teresa Rogozia Olejnik
i społeczność prosinfonikowska

tEn, KtóRY WYchoWYWAł MuzYKą…

RECENZJE KSIĄŻEK 
Pozycje książkowe dostępne są 

w Bibliotece Publicznej Filii w Bninie

dlA dOROSŁYch
A. KAVA 
KOlEKcjONER

dlA MŁOdZiEżY 
B. KOSMOwSKA
SAMOTNi.Pl

dlA dZiEci:
S. TANAKA  
NA POKŁAdZiE 
TiTANicA

Czcigodnym Ksieżom 
- Kanonikowi Zdzisławowi Gosciniakowi 

i Dziekanowi Egeniuszowi Leoszowi - proboszczowi kórnickiemu, 
także kórnickiej i poznańskiej służbie zdrowia, 

wszystkim naszym szanownym krewnym, przyjaciołom, znajomym, 
za ratowanie życia, wsparcie duchowe, kwiaty, modlitwy, 

także bardzo licznie awizowane Msze Święte, 
za pamięć o zmarłym w dniu 3 maja 2011r. 

Witoldzie Gorzelannym
najserdeczniejsze „Bóg Zapłać”

składają
Żona z rodziną
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Aczy to nostalgia po wernisażu „Ślady 

lubomira”, czy też emocje związane z 
królewskim ślubem lub po prostu ładna 
pogoda przed długim weekendem? A 
może wszystko to razem, i jeszcze coś 
– magia kina – wprawiły w piątkowy wie-
czór 29 kwietnia widzów Klubu dobrego 
Filmu w Kórnickim Ośrodku Kultury w 
stan dezorientacji.

„Essential killing”. Zaczyna się jak 
kino akcji, potem przechodzi w  polityczny 
thriller, aby na koniec stać się dramatem 
człowieka, który wie, że walki nie wygra. 
Walki z „obcym i innym” - przyrodą, ludźmi, 
zwierzętami a przede wszystkim - ze sobą 
samym w nowej i ekstremalnej sytuacji. Od 
samego początku wiemy, i my widzowie, i 
bohater, jak zakończy się film. Ale czekamy 
na to, co wydarzy dalej się, i zadajemy sobie 
pytania: po co to wszystko, ile jeszcze moż-
na znieść, jakie to uczucie dotknąć po raz 
pierwszy w życiu gołymi stopami śniegu, jak 
smakują mrówki i ludzkie mleko, jak i kiedy 
bohater umrze? Co przykuwa widza do 

ekranu? Obraz – przepiękne, surowe, ale i 
obojętne na dramat człowieka  krajobrazy 
zaśnieżonych, bezkresnych lasów i gór, 
muzyka – nienachalna, będąca dopełnie-
niem dramatu, historia – znana głównie z 
przekazów telewizyjnych, a widzów szcze-
gólnie interesują jej powiązania z Polską, 
osoba reżysera – prestiżowa nagroda, jego 
powrót w wielkim stylu po latach, aktorzy – 
niesamowite role odtwórców głównych ról, 
zwierzęta – przepiękny jeleń, sfory psów. I 
Wielka Metafora – człowiek zrobi wszystko, 
żeby przeżyć. I Natura – Matka, i tragedia 
antyczna – nieuchronność losu i umieranie, 
i  biologizm – od zwierząt różni nas „tylko” 
dwunożny chód i posługiwanie się mową. 
I niemożność oceny ludzkich zachowań 
(lęk przed stereotypowym terrorystą a 
współczucie dla człowieka walczącego o 
przetrwanie). I ból, złość i bezradność czło-
wieka wobec sytuacji, w jakiej się znalazł. 
Dlatego widz czuje się zdezorientowany. A 
Skolimowski jak zwykle interpretację swojej 
twórczości pozostawia w rękach odbiorców. 

Podobno ani przed, ani po obejrzeniu 
filmu nie należy czytać recenzji o nim na-
pisanych. A w przypadku „Essential killing” 
napisano ich wiele i na każdy prawie temat 
(wielka polityka i terroryzm, kierowanie się 
instynktem, aby przeżyć, infantylny pacy-
fizm rozreklamowany przez amerykańskie 
filmy wojenne, pytania w stylu - za co ten 
film dostał nagrodę i kto dał pieniądze na 
realizację scenariusza pełnego absurdów, 
itp.). Niektóre nawet śmieszne (konia dla 
każdego, kto poszedł na ten film, polski 
Szarik odmiana leśna dla każdego, kto wy-
trwał do końca, a dla najbardziej wytrwałych 
– kurs przetrwania „w górach na Mazurach”, 
za www.filmweb.pl). 

Jakie przesłanie niesie ze sobą ten 
film? Myślę, że zmusza do otwarcia się na 
inność i  odmienność. Pozwala przeżyć 
coś niebanalnego. Pokazuje też, że nie 
ma winnych i niewinnych. I uświadamia, 
że nie jest filmem dla każdego, na leniwy i 
ciepły wieczór.

Małgorzata 
Smolarkiewicz-Maliszewska

FIlM, o KtóRYM nAPISAno Już (PRAWIE) WSzYStKo

w czasach, gdy konsumpcjonizm 
i egoizm często wychodzą na plan 
pierwszy możemy się przekonać, iż 
pomoc drugiej osobie nie wszystkim 
jest obojętna. Przykładem może być 
23 wolontariuszy Gimnazjum im. wła-
dysława hr. Zamoyskiego w Kórniku, 
którzy swój wolny czas i zaangażowa-
nie poświęcili dla innych. 

Stało się już tradycją szkoły, iż w 
okresach przedświątecznych uczniowie 
naszego Gimnazjum przygotowują paczki 
z żywnością dla osób najbardziej potrze-

bujących z gminy Kórnik. 
Od grudnia 2010 roku dzięki uprzej-

mości i życzliwości Prezesa Intermarche 
w Kórniku – Pana Witolda Tumielewicza 
uczniowie w ramach wolontariatu mają 
możliwość przeprowadzania zbiórki 
żywności na terenie sklepu i dzięki temu 
mogliśmy pomóc jeszcze większej ilości 
osób. 

Na święta Bożego Narodzenia 2010  
przygotowaliśmy 25 paczek dla najbar-
dziej potrzebujących. Podobna akcja 
miała miejsce przed minionymi świętami 

Wielkanocnymi, dzięki niej  mogliśmy 
obdarować 17 rodzin. 

Opiekunowie Samorządu Szkolnego 
panie Danuta Gulczyńska – Halik i Izabela 
Malicka wraz z pedagogiem szkolnym, pa-
nią Magdaleną Latosińską przygotowały 
paczki z zebranych produktów i zajęli się 
ich dostarczeniem do konkretnych osób. 

Akcje te nie byłyby możliwe gdyby 
nie życzliwość i ofiarność Mieszkańców 
Kórnika, którym w tym miejscu Serdecznie 
Dziękujemy.

Organizatorzy

śWIątEcznA AKcJA gIMnAzJAlIStóW

Nowoczesny system naprowadzania 
śmigłowców na lądowisku 

SOR w Puszczykowie
Lądowanie najnowszego śmigłowca Lot-

niczego Pogotowia Ratunkowego EC 135, 
prezentacja najnowocześniejszego lądowiska 
w Wielkopolsce przy Szpitalnym Oddziale Ra-
tunkowym w Puszczykowie, przekazanie przez 
Starostę Poznańskiego nowoczesnych lamp 
do oznaczenia tymczasowych lądowisk śmi-
głowców LPR jednostkom Ochotniczych Straży 
Pożarnych – wszystko to miało miejsce 21 
kwietna br. na terenie szpitala w Puszczykowie.

Uroczystość zgromadziła szereg znamie-
nitych gości, m.in. Piotra Florka, Wojewodę 
Wielkopolskiego; st. kpt. Wojciecha Mazura, 
Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP, To-
masza Kaczmarka z Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego - Region Zachodni, a także 
przedstawicieli Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, wójtów i burmistrzów gmin 
powiatu, przedstawicieli jednostek OSP oraz 
innych gości. 

Nowoczesny śmigło-
wiec EC 135 w ciągu 23 
minut jest w stanie dole-
cieć do oddalonego o 80 
do 90 kilometrów miejsca 
wypadku. Nowe maszyny 
obejmują swoim zasięgiem 
ponad 90% obszaru Polski. 

System naprowadzania 
umożliwiający lądowanie w 
warunkach nocnych oraz 
podgrzewana płyta, dająca 
możliwość użytkowania 
także podczas zimy, to 
urządzenia podnoszące 
poziom bezpieczeństwa 
lądowiska Szpitala w Pusz-
czykowie. Oficjalny wpis do Ewidencji Lądowisk 
w Polsce nastąpił 24 stycznia 2011. Jednak 
lądowisko było  przygotowane do przyjmowania 
śmigłowców wcześniej. Od 8 kwietnia 2010 
roku śmigłowce lądowały w Puszczykowie 30 
razy. Całkowity koszt budowy i wyposażenia 
lądowiska zamknął się w kwocie 600.000 zł.

Pacjenci przywożeni przez Lotnicze Po-
gotowie Ratunkowe trafiają na Szpitalny Od-
dział Ratunkowy, co zwiększa ich szansę na 
szybsze otrzymanie specjalistycznej pomocy 
medycznej. Przygotowanie do pomocy ofiarom 
wypadków oraz zdarzeń masowych sprawiło, 
że Szpital w Puszczykowie znalazł się wśród 
ośrodków mających zapewnić bezpieczeństwo 
medyczne podczas EURO 2012. 

Z kolei skuteczne zabezpieczenie tymcza-
sowych lądowisk śmigłowców Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego, sprawne podejmowanie 
poszkodowanych przez śmigłowiec, a także 
zwiększenie bezpieczeństwa załóg śmigłow-
ców i druhów OSP zabezpieczających lądo-
wanie, to główne powody doposażenia przez 
Powiat Poznański jednostek OSP w zestawy 
oświetlenia lądowisk tymczasowych. 16 takich 
zestawów zostało przekazanych dla jednostek 
OSP w gminach powiatu poznańskiego (po 
jednym dla każdej z gmin, z wyjątkiem miasta 
Puszczykowo, na terenie którego zlokalizowane 
jest lądowisko które nie posiada jednostki OSP), 

zaś 1 zestaw został przekazany na rzecz Ko-
mendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, 
obsługującej Ośrodek Szkolenia Ochotniczych 
Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego w 
Bolechowie. 

W skład przekazanego zestawu wchodzi:
1. Lampa E-FLARE typ EF 522, kolor światła 
biały  - 4 sztuki
2. Lampa E-FLARE typ  EF 522, kolor światła 
czerwony     - 1 sztuka
3. Podstawka lotnicza -5 sztuk
4. Torba -1 sztuka
5. Akumulatorek R20    -10 sztuk
6. Ładowarka akumulatorowa do R20, 4 pozy-
cyjna - 1 sztuka.

Łączna wartość przekazywanych zestawów 
wyniosła 55 tys. zł. 

Przekazane lampy to jeden z elementów 
współdziałania służb ratowniczych Powiatu 
Poznańskiego z Lotniczym Pogotowiem Ratun-
kowym. W roku 2010 przeprowadzone zostały, 
koordynowane przez Starostwo Powiatowe w 

Poznaniu, prace polegające na wytypowaniu i 
sprawdzeniu potencjalnych lądowisk dla śmi-
głowców LPR-u w poszczególnych gminach. 

Jeszcze w tym roku planowane jest prze-
prowadzenie szkolenia obsługi w/w zestawów 
oświetlenia dla druhów jednostek OSP w 
Ośrodku Szkolenia OSP Powiatu Poznań-
skiego w Bolechowie. Wspomniane zajęcia 
prowadzić będą wyznaczeni instruktorzy PSP, 
natomiast część praktyczną z użyciem śmigłow-
ca zrealizują instruktorzy SP ZOZ LPR.

Łącznie, w ramach realizacji zadań poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców (wsparcie na 
rzecz Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży 
Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a także 
Zarządzanie Kryzysowe, Powiatowa Komisja 
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznań-
skiego, Obrona Cywilna), w latach 2000-2010 
Powiat Poznański  zaangażował środki finanso-
we w wysokości pond 6 mln. 250 tys. zł. Zaś w 
samym roku 2011 jest to około 2 mln. zł.  

Łukasz Sobolewski
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Bezpieczeństwo niewidomych
We wtorek, 19 kwietnia 2011 roku, w Spe-

cjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach odbyła 

się konferencja naukowa. Jej głównym tema-
tem była kwestia bezpieczeństwa poruszania 
się osób z dysfunkcjami wzroku w środowisku 
miejskim.

Tematyka konferencji była wynikiem badań 
oraz opracowań jakie powstały podczas grantu 
realizowanego przez Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza, Politechnikę Poznańską oraz 
Ośrodek w Owińskach. 

W konferencji w charakterze gospoda-
rzy uczestniczyli Jan Grabkowski, Starosta 
Poznański; Tomasz Łubiński, Wicestarosta 
Poznański oraz Maria Tomaszewska, Dy-
rektor placówki w Owińskach. Wyniki badań 

dotyczące poruszanego 
zagadnienia przedstawili 
prof. Edward Hojan oraz dr 
Anna Furman.

Jednym z zadań grantu 
nakierowanego na opra-
cowanie nowej metody 
nauczania orientacji prze-
strzennej było opracowanie 
koncepcji prawidłowego 
udźwiękowienia przejść 
dla pieszych oraz wypra-
cowanie uniwersalnych 
standardów dotyczących 
dźwięków jakie powinny 
być stosowane. Trzy lata 
badań naukowych oraz 
testów doprowadziły do 
powstania uniwersalnego, 

sprawdzonego przez zespoły konsultacyjne 
(składające się z niewidomych i słabo widzą-
cych) systemu dźwięków, który jest gotowy do 
wdrożenia.

Według opinii osób niewidomych na te-
mat sygnalizacji akustycznej stosowanej na 
przejściach dla pieszych, w Poznaniu jest zbyt 
duża różnorodność sygnałów zezwalających 
na przejście przez pasy. Ten sam sygnał 
akustyczny na jednym przejściu odpowiada 
światłu zielonemu, a na innym zielonemu miga-
jącemu, informującemu o zakazie wkraczania 
na jezdnię.

Dodatkowo dźwięki są za ciche – w trakcie 
przekraczania przejścia znika sygnał przepro-
wadzający osobę przez jezdnię, lub za głośne 
– niewidomy stojąc na jednym przejściu, słyszy 
dźwięki generowane na innym przejściu.

Wnioski, które należy wyciągnąć z badań to 
ujednolicenie i ograniczenie liczby stosowanych 
sygnałów akustycznych; poprawa nagłośnienia 
sygnałów stosowanych na przejściach tak, żeby 
słyszalne były tylko najbliższe sygnały informu-
jące o możliwości przejścia przez jezdnię oraz 
stosowanie na przejściach przez torowiska 
tramwajowe innych niż zazwyczaj sygnałów 
akustycznych.

Tomasz Skupio
Asystent Starosty

KRótKo z PoWIAtu

Przedstawiciele OSP odebrali lampy do oznaczania tymczasowych lądowisk
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„TYlKO” i Aż 
dRUGiE MiEjScE w REjONiE

Niestety „tylko” drugie miejsce szkoły z 
Radzewa w unihokeju.  Tak podsumował wy-
stęp swojej drużyny nauczyciel Szkoły Pod-
stawowej w Radzewie po udziale w zawodach 
rejonowych w unihokeju szkół podstawowych 
chłopców, które odbyły się w Zbąszyniu. Moim 
zdaniem to bardzo dobre miejsce, gdyż byli 
o krok od wejścia do finałów zawodów wo-
jewódzkich. W tej dyscyplinie sportowej to 
najwyższe dotychczasowe miejsce naszych 
podstawówek w zawodach wojewódzkich. 
Już w rozgrywkach powiatowych szkoła z 
Radzewa była „czarnym koniem” wygrywając 
z niepokonaną dotychczas szkołą z Gułtów. 
Walczyli dzielnie w półfinałach rejonu a w 
finałach zespół z Radzewa pokonał szkołę 
z Obrzycka 2:0, z Granowa 3:1 i uległ Zbą-
szyniowi 2:4.Szczególne wyróżniającym 
się hokeistą we wszystkich rozegranych 
meczach był Karol Siejak, który był głównym 
zdobywcą bramek dla szkoły. Na ostatnich 
zawodach w sumie strzelił ich 7. Ale nie grał 
sam, wspomagała go cała drużyna w której 
grali: Oskar Wachowiak – kapitan, Grzegorz 
Kudła – bramkarz, Dawid Matuszewski, Da-
mian Organiściak, Jarosław Sznura, Marcin 
Tomaszewski, Wojciech Kowalski, Marek 
Zandecki, Mikołaj Ratajczak. Gratulacje 
dla wszystkich za godne reprezentowanie 
naszej gminy.

 
KÓRNiccY licEAliSci 
MiSTRZAMi POwiATU

Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w siat-
kówce plażowej odbyły się na dobrze przygo-
towanych boiskach Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kórniku na Błoniach. Zawody sędziowali 
p.p. Mariusz Frąckowiak i Andrzej Padowicz- 
sędziowie WZPS Poznań. Miłą niespodziankę 
sprawili chłopcy p. Andrzeja Palucha z Liceum 
Ogólnokształcącego w Kórniku.

Jan Frąckowiak i Piotr Lehmann wygrali 
wszystkie mecze i wywalczyli mistrzostwo 
powiatu  awansując do zawodów rejonowych, 
które odbędą się w maju w Zbąszyniu.

Startowały także dziewczęta z LO Kórnik: 
Marta Lehman i Kamila Janasik i zajęły piąte 
miejsce.

GMiNNE MiSTRZOSTwA GiMNAZjÓw w 
lEKKiEj ATlETYcE

Przy sprzyjających warunkach atmosfe-
rycznych gimnazjaliści z Kórnika i Robakowa 
walczyli o awans do zawodów powiatowych w 
lekkiej atletyce. Dobrze przygotowany stadion 
na Błoniach w Kórniku pozwolił na uzyskanie 
kilku dobrych wyników. Szkoda tylko, że na 
stadionie nie ma drugiej skoczni w dal oraz 
bezpiecznych urządzeń do przeprowadzania 
zawodów w rzutach lekkoatletycznych.

Na wyróżnienie zasługują z Gimnazjum w 
Robakowie: Damian Andrzejewski na 100m 
– 11,97 sek., w oszczepie Adam Waligóra 
-35,30m ,  w dysku Wiktoria Żegleń -22,45 m i 
Dawid Lewandowicz – 31,70 m, a także  Jakub 
Motała na 300 m p.pł.- 42,60 sek.

Z Gimnazjum w Kórniku lepsze wyniki 
osiągnęli: Szymon Korcz-1000m 3:12,22 sek., 
w kuli 4 kg Marcin Buszkiewicz- 11,76 m i Mate-
usz Szyc- 11,27 m. ponadto Sobieraj Marcin w 
skoku w dal- 5,95m oraz na 300m ppł. Weronika 
Płóciennik – 53,88 sek. Zawody powiatowe 
odbędą się 10 maja 2011r.  w Żerkowie. Dla-
czego w powiecie jarocińskim? Bo w powiecie 
poznańskim nie ma stadionu lekkoatletycznego 
z urządzeniami potrzebnymi do rozegrania tych 
mistrzostw. Co jeszcze, nawet w Poznaniu 
trudno dzisiaj zorganizować tego typu imprezę. 
Dlaczego? Bo właściciele stadionu „Olimpia” 
zażądali taką sumę za sam wynajem, którą nie 
są w stanie opłacić organizatorzy nie tylko po-
wiatowych ale nawet wojewódzkich zawodów.

ARA

XVIII BIEg 
z „BIAłą DAMą”

      T E R M I N -  28 maja 2011 ( sobota ) 
GODZ. 14:00

Z A P I S Y – od godz. 12:30 – 13:30
 w Ośrodku Sportu i  Rekreacji 

w Kórniku na Błoniach.
O godz. 13:45 wyjazd autobusu na start 

wspólny wszystkich kategorii wiekowych 
do Bnina 

Bieg starą trasą czyli:
 z ul. Zwierzynieckiej 

– dalej drogą  przez Zwierzyniec 
z metą w OSiR . 

Przed  startem będą oznaczane kartki 
startowe, które zawodnicy otrzymają przy 

zapisach do biegu.
( leg. szkolna lub dowód osobisty)

NAGRODY -  dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe dla 6 najlepszych w 

wyznaczonych kategoriach wiekowych.
Kategorie wiekowe:

 OPEN  Kobiety, OPEN Mężczyźni, 
Dziewczęta i chłopcy 1999 i mł.

Specjalne nagrody dla najstarszych i 
najmłodszych startujących mieszkańców 

gminy Kórnik. 
Ponadto wśród wszystkich uczestników, 
którzy nie zdobyli nagród rozlosujemy 

20 nagród pocieszenia.
START W BIEGU OSÓB 

BEZ PRZECIWSKAZAŃ LEKARSKICH !!!

XI Rodzinny Turniej Szachowy od-
był się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w 
Kórniku. Średni ranking turnieju wynosił 
1482. Na starcie odnotowano 14 Drużyn 
Rodzinnych, które otrzymały jako nagro-
dy rośliny i dyplomy.  Dla najlepszych 
zawodników w grupach C-10, D-10, C-14, 
D-14, C-18, D-18 przygotowano nagrody 
książkowe oraz upominki. 

W turnieju indywidualnym uczestni-
czyło 34 zawodników z Gminy Kórnik 
(14), Mosina (4), Kostrzyn (2) oraz z 
Poznania. Czterech najlepszych za-
wodników w turnieju indywidualnym (w 

kolejności zdobytych miejsc: Przemysław 
Jędrzejczak, Łukasz Kałużny, Jakub 
Zgarda, Joanna Kupsik) otrzymało na-
grody rzeczowe.  Najliczniejszą rodziną 
okazała się Rodzina Kałużnych (6 osób) 
z Poznania – gratulujemy.

Turniej zorganizował MUKS „Wieża 
Kórnicka” przy wsparciu finansowym 
Gminy Kórnik.

Dyplomy przygotował i turniej sędzio-
wał Ryszard Bartkowiak-prezes MUKS.

Szczegółowe wyniki dostępne na 
stronie www.korniczanin.pl.

Organizatorzy

XI RoDzInnY tuRnIEJ SzAchoWY
 W KóRnIKu 03.05.2011

SPoRt SzKolnY 
- z ostatniej chwili

chŁOPcY Z KÓRNiKA wYGRAli cZwÓRBÓj
Lekkoatletyka jest formą aktywności ruchowej, która dosko-

nali wszystkie cechy motoryczne. Konkurencja lekkoatletyczna 
4-bój LA wymaga rozwijania szybkości( 60m), skoczności ( w 
dal), siły ( rzut p. pal.) i wytrzymałości ( 600m dz. 1000m chł.) 
od szkoły podstawowej. Rozwijanie tych cech jest podstawą do 
uprawiania wszystkich specjalistycznych dyscyplin sportowych. 
Czy z chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku wyrosną w 
przyszłości sportowcy? Mają zadatki, bowiem wygranie Mistrzostw 
Powiatu Poznańskiego w 4- boju lekkoatletycznym jest dla nich 
wstępem do dalszych sukcesów. Mistrzostwo pod kierunkiem p. 
Adama Prokopczuka wywalczyli: Michał Suszka, Mateusz Lester, 
Krzysztof Błaszkowiak, Jakub Słabolepszy, Mateusz Nowak, Hubert 
Kapusta. W sumie uzyskali 1074 pkt. Pokonali 11 szkół z powiatu 
poznańskiego.

ARA

KolARStWo
 cAŁE POdiUM dlA KÓRNiKA 

w jAROciNiE
W dniu 1 maja odbyło się doroczne 

ogólnopolskie kryterium uliczne o puchar 
Burmistrza Jarocina. Jak co roku wystarto-
wała w nim bardzo liczna ekipa (22 osoby) 
Kórnickiego Limaro. Dzięki doskonałej 
taktyce oraz bardzo zespołowej jeździe, 
zawodnicy i zawodniczki z Kórnika, aż w 
trzech kategoriach wiekowych zajmowali 
wszystkie miejsca na podium. Na początek 
jednak odbył się wyścig kategorii 
żak (11-12 lat), w którym nasz 
reprezentant Sebastian Szyma-
niak w stawce ponad trzydziestu 
zawodników zajął bardzo dobre 
6 miejsce, ulegając jedynie star-
szym i bardziej doświadczonym 
rywalom. W wyścigu juniorów 
młodszych klasę pokazała cała 
czwórka zawodników Limaro, 
która już na drugim okrążeniu 
rozstrzygnęła wyścig. Po pierw-
szej lotnej premii trójka Limaro, 
Szymon Rozmiarek, Patryk Raj-
kowski i Adam Radzicki ruszyła 
ostro do przodu nie dając żadnych 
szans rywalom. Gdyby nie zwolnili 
pod koniec to najprawdopodobniej 
zdublowaliby peleton. Wyścig 
odbywał się na rynku w Jarocinie na pętli 
1300m. W takiej kolejności stanęli również 
na podium. Jak by tego było mało, jedyny 
zawodnik Limaro jaki pozostał w peleto-
nie Patryk Matusza zdobył 2 punkty z 3 
możliwych do zdobycia na pozostałych 
premiach z grupy i w klasyfikacji general-
nej zajął czwarte miejsce. Taka sztuka to 
naszym kolarzom się dawno nie udała.  

Podobna sytuacja miała miejsce w wy-
ścigach dziewcząt. Wśród juniorek młod-
szych po samotnej ucieczce zwyciężyła 
Wiktoria Żegleń przed Jagodą Garczarek 
i Nikolą Płosaj, natomiast wśród kobiet 
open (juniorka i seniorka) zwyciężyła Paula 
Fronczak, przed Alicją Ratajczak i Karoliną 
Jurczak, wszystkie z Limaro Kórnik

KOlARZE liMARO ZdOMiNOwAli 
55 wYŚciG GŁOSU SZcZEcińSKiEGO

W weekend majowy w Nowogardzie 
odbył się również jeden z najstarszych wy-
ścigów w Polsce 55 Wyścig Głosu Szcze-
cińskiego. Prosto z Jarocina pojechała na 
niego grupa zawodników Limaro, gdzie 
potwierdzili swoją klasę. W tym roku był to 
wyścig dwuetapowy. Kórniczanie zwyciężyli 
zarówno na czas, gdzie zarówno wśród 
dziewcząt jaki i chłopców gdzie w komplecie 
stawali na podium, natomiast w  wyścigu 
ze startu wspólnego wśród dziewcząt zwy-
ciężyła Alicja Ratajczak, a wśród chłopców 

Szymon Rozmiarek.  Powracając do cza-
sówki klasą dla siebie była Ratajczak, która 
wyprzedziła na mecie koleżanki klubowe 
Nikol Płosaj o 32 sek i Wiktorię Żegleń o 
38 sek. Na czwartym miejscu uplasowała 
się również Kórniczanka Diana Wiza strata 
41 sek. Kolejna reprezentantka Limaro Ja-
goda Garaczarek zajęła dziewiąte miejsce 
ze stratą 1 min 17 sek do Alicji. Niezwykle 
ciekawie wyglądała również sytuacja wśród 
chłopców. Zwyciężył Szymon Rozmiarek, 
przed kolegami klubowymi Adamem Ra-
dzickim strata 5 sek. i Patrykiem Rajkow-
skim 16 sek. Na ósmej pozycji uplasował 
się  Patryk Matuszak tracąc do zwycięzcy 
45 sek. Na drugim etapie, wyścigu ze startu 
wspólnego zawodnicy Limaro musieli robić 
wszystko aby utrzymać pozycje wywalczo-
ne na czas. W 100% udało się to chłopcom, 

gdyż w komplecie przyjechali w ośmiooso-
bowej czołówce, a piękne rozprowadzenie 
kolegów zaowocowało zwycięstwem emo-
cjonującego finiszu przez Szymona Roz-
miarka. Czwarty był Rajkowski, a Radzicki i 
Matuszak zajęli miejsca 6 i 7. W klasyfikacji 
generalnej nie zaszły większe zmiany. Cały 
wyścig wygrał Rozmiarek, przed Radzickim 
i Rajkowskim, wszyscy z Limaro Kórnik. 
Jedynie Matuszak awansował na 6 miejsce 
w klasyfikacji generalnej. Patryk Rajkowski 
zajął jeszcze drugie miejsce w klasyfikacji 
na najaktywniejszego zawodnika wyścigu. 
Troszkę gorzej powiodło się na drugim eta-

pie naszym dziewczętom, które się 
zagapiły i pozwoliły odjechać dwóm 
reprezentantkom Darłowa Karo-
linie Komoś i Patrycji Jacyszyn, 
tracąc drugie i trzecie miejsce w 
„generalce”. Na wysokości zadania 
stanęła natomiast Alicja Ratajczak, 
która po samotnej ucieczce wygra-
ła zdecydowanie etap, jak i klasyfi-
kację generalną z dużą przewagą, 
potwierdzając swoją dominację. 
W klasyfikacji końcowej pozostałe 
zawodniczki Limaro Nikol Płosaj, 
Wiktoria Żegleń i Diana Wiza zajęły 
kolejno miejsca 4,5,6 a Jagoda 
Garczarek 9. Młodzi Kórniczanie 
zdecydowanie wygrali również 
klasyfikacje drużynowe za równo 
wśród dziewcząt jak i chłopców. 

Sporą atrakcją zawodów było zaproszenie 
do Nowogardu przez głównego organizato-
ra Rajmunda Zielińskiego, byłego Ministra 
Sportu, dwukrotnego medalistę Igrzysk 
olimpijskich z Montrealu, pana Mieczysława 
Nowickiego. Były Minister wręczał między 
innymi puchary i nagrody zwycięzcom, nie 
kryjąc zachwytu co do grupy kolarskiej z 
Kórnika. Gratulacje od pana Nowickiego 
otrzymał również trener Taciak za efekty 
wspaniałej pracy z kolarską młodzieżą. W/w 
panowie w latach osiemdziesiątych zanim 
Mieczysław Nowicki zakończył karierę 
sportową, przez dwa sezony mieli okazję 
wielokrotnie pościgać się  w kolarskim 
peletonie na szosach całego kraju.   

Paweł Marciniak       

Cała trójka Limaro na podium.
W koszulce lidera Szymon Rozmiarek
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* Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. tel. 692 241 023
* Wynajmę dom jednorodzinny 134m2 w Kamionkach.Tel.o61 -8971 -251 
* Kupię motocykl MZ ETZ 250 . Tel. 603 434 448
* Sprzedam kuchenkę gazową Indesit z zapalarką ręczną. Stan bardzo dobry, niedrogo. Tel. 601 723 785 
* Sprzedam Fiata Punto 1,2 -2001r. zielony metalik, 5-cio drzwiowy, stan bardzo dobry. Tel. 886 870 704
* Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Błażejewko Sp. z o.o. poszukuje recepcjonistki na sezon. Tel. (61) 8 170 161 
* Przyjmę ziemię. Tel. 501 717 290, 501 561 791
* Strzyżenie psów. Trymowanie, rozczesywanie, kąpanie. Nie usypiamy zwierząt. Dojazd do klienta. Tel. 608 642 499 
* Wynajmę mieszkania: pokój, kuchnia, łazienka oraz 2 pokoje z łazienkami. Tel. 790 738 948
* Poszukuję mieszkania dwupokojowego w Kórniku lub okolicy. Tel. 667 649 465
* Kupię działkę około 1000m² (najlepiej Kórnik ul. Poznańska) pod usługi nieuciażliwe lub na warunki zabudowy w Kórniku. Tel. 602 473 163
*Zatrudnię młodą, dyspozycyjną panią lub pana do pracy w hurtowni motoryzacyjnej. Tel. 604 138 949
*Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 56m², os. Staszica, Kórnik. Tel. 512 039 244
*Rzeczoznawca samochodowy oraz odszkodowania powypadkowe www.rzeczoznawcaauto.pl, tel. kom. 607 225-593 
*Sprzedam parę pawi. Tel. 725 17 37 79
*Usługi koparko-ładowarką. Tel. 665 913 726 
* Oddam w dzierżawę działkę nad jeziorem skrzyneckim pod camping (prąd, woda, wc). tel. 888 078 669
*Ośrodek Psychoterapii „Rozmowa” . Depresje. Lęki. Nerwice. Kryzysy. Terapia indywidualna, par, rodzin. www.psychoterapiapoznan.org 660 494 490, 603-408-842 
*Męszczyzna szuka pracy dodatk. po godz. 16. Tel. 669-351-863 
*Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe, 54m², Kórnik, ul. Staszica 17a, 2 piętro. Tel. 604 917 282
*Kierowca kat „D” szuka pracy. Kurs przewozów osób, karta kierowcy, doświadczenie, badania lekarskie. Tel. 506 490 723-
*Szukam pracy na Busa, doświadczenie, badania lekarskie, kurs przewozu osób, karta kierowcy. Tel. 506 490 723
*Sprzedam: wózek dziecięcy nowy, nosidełko, rowerek 3kołowy, 3 łóżeczka, 2 suknie ślubne rozm.36/38, płaszcz damski skóra rozm.38. Tel. 506 490 723
*Przyjmę na pokój, Kórnik. Swobodny dostęp do kuchni i łazienki. Tel. 509 754 927
*Małe, mądre, czarne spanielki do pokochania od zaraz. Tel. 506 285 771 
*Sprzedam skuter „Piaggio” x9EV0.04 2004r. pr. Moc 15 KM. Przebieg 11 000 km. Stan techniczny bdb. Tel. 602 214 931
*Dom wolnostojący 160/550 w Borówcu. Okazyjnie. Tel. 792 884 454
*Solidne usługi dekarsko-blacharskie. tel. 501 075 675
*Kompleksowa pomoc w zakresie formalności urzędowych przy zakupie aut. Rejestracja, akcyza, VAT-25, tłumaczenia, przerejestrowania. Tel. 665 501 608
*Szukam osoby, która znajdzie kupca na dom w Kórniku. Nagroda 15 tys. złotych. Tel. 601 664 848
*Wynajmę lub sprzedam lokal 35 m², Kórnik, ul. Staszica. Tel. 885 539 962

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

Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 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 „Zdro wie”
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 Kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. 61 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Pro ble mów Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, 
tel. 61 817 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 we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949 
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOM BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
instytut dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,  
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Halina Danieluk, Anna Rauk, Robert Wrzesiński
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik 
DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59

NAKŁAD: 2500 egz.

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

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

Następny numer Kórniczanina ukaże się 27 maja  2011r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 21 maja 2011 r.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Informacje organizacyjne: nformacje merytoryczne: 

 Email: czytelniapdz@bkpan.poznan.pl   •   www.fzk.pl
Grażyna Pietrzak – 603 508 544 •  I Dr Magdalena Biniaś-Szkopek – 724 410 027

Projekt współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE ORAZ BIBLIOTEKA KÓRNICKA PAN 
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA 

Imprezy będą odbywać się w każdy weekend od 11:00 do 15:00.

Wstęp wolny

Najcenniejsze klejnoty kultury - spotkania kórnickie

Weekendy majowe

ze Zbiorami Biblioteki Kórnickiej PAN

W ZAMKU KÓRNICKIM 
W SALACH PRZYZIEMIA 

Patron medialny:

CYKL IMPREZ KULTURALNYCH W RAMACH PROJEKTU:

1-3 maja Weekend z Tytusem Działyńskim

7-8 maja Weekend Azjatycki

14-15 maja Weekend z Modą

21-22 maja Weekend Szachowy

28-29 maja Weekend Romantyczny




