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W tym numerze także:
-  Prezydent Komorowski na Zamku w Kórniku
- Festyny integracyjne i Dzień Dziecka
- Sportowe sukcesy
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SPoTkANiE Z UcZNiAmi 
Z NiEmiEc i PolSki

W dniu 23 maja br. burmistrz Jerzy 
Lechnerowski spotkał się w Urzędzie z 
dziesięcioosobową grupą uczniów z Gim-
nazjum w Königstein i ich opiekunem pa-
nem Heinzem Gerhardem Halberstadtem 
oraz z młodzieżą z kórnickiego Gimnazjum 
i ich opiekunką panią Natalią Leśniewicz-
-Gradkowską. Burmistrz przedstawił 
młodzieży gminę Kórniki i odpowiadał na 
pytania, które dotyczyły głównie sposobu 
wyboru kandydatki na „Białą Damą” i obo-
wiązków jakie musi ona wykonywać w cią-
gu roku. Młodzież z Königstein przyjechała 
do Kórnika w ramach współpracy między 
gimnazjami. We wrześniu planowany jest 
wyjazd młodzieży z Gimnazjum w Kórniku 
do Königstein. 

Przy okazji wizyty innej grupy gości z 
Königstein, która miała miejsce podczas 
Kórnickich Spotkań z Białą Damą, roz-
strzygnieto konkurs o nagrodę Europa-
-Jugendpreis. Laureatami jej zostali w 
tym roku: 

-z SP w Szczodrzykowie:  Julia i Na-
talia Kałka – w grupie wiekowej 6-9 lat  (I 
miejsce), klasa I a – w grupie wiekowej 6-9 
lat (II miejsce), Michał Hermes i Hubert 
Lipiński (wyróżnienie)

-z SP nr 1 w Kórniku: Tomasz Wojtko-
wiak i Łukasz Jakubowski  (wyróżnienie)

- z Gimnazjum w Kórniku: Iga Pospie-
szyńska (wyróżnienie)

oTwARciE oBiEkTów 
logiSTYcZNYch

Kolejne obiekty logistyczne powstały 
na terenie naszej gminy. Burmistrz Jerzy 
Lechnerowski wziął udział w otwarciu 
centrum logistycznego firmy Promag SA w 
Koninku. W ciągu niecałego roku, nakła-

dem 20 mln zł zakończono pierwszy etap 
budowy - powstał obiekt o powierzchni 
8500 m², który będzie pełnił funkcję cen-
trum dystrybucyjnego dla 10 Oddziałów 
firmy oraz Departamentu Sprzedaży 
Wysyłkowej. Przy okazji świętowano 30 
rocznicę powstania tejże firmy, która za 
zadanie stawia sobie działanie na rzecz 
rozwoju produkcji sprzętu magazynowego 
i przeładunkowego, oraz rozstrzygnięto 
konkurs dla studentów na najlepszą pracę z 
zakresu logistyki. W uroczystościach wzięli 
udział także Prezydent Wielkopolskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej Wojciech Kruk 
oraz Prezydent Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego Marian Król. 

oBRAdY STowARZYSZENiA S-11

W dniu 28 maja w Urzędzie Miasta 
Poznania miało miejsce VI Walne Zebranie 
Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Woje-
wództw „Droga S-11”, w którym uczestniczył 
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Zebrani 
udzielili zarządowi absolutorium. Przyjęto 
oświadczenie dotyczące wystąpienia do 
Rządu RP o budowę w latach 2014-2020 
obwodnic Kołobrzegu, Koszalina Szczecin-

ka, Jarocina, Ostrowa i Kępna. GDDKiA ma 
w swoich priorytetach na wyżej wymieniony 
okres budowę dwóch odcinków „trasy 
katowickiej”: z Ujścia do Piły i z Kórnika 
do Jarocina. 

Do dnia dzisiejszego na całej długości 
trasy S-11 (około 600 km) wybudowano 
jedynie dwa odcinki drogi ekspresowej: 15 
km z Kórnika do Poznania oraz oddaną 
niedawno zachodnia obwodnicę Poznania 
(27 km). 

o PARkiNgU PRZY gAZowNi

W dniu 1 czerwca wiceburmistrz Anto-
ni Kalisz spotkał się z przedstawicielami 
Berlin Group w sprawie budowy parkingu 
na terenie przy starej gazowni w Kórniku. 
Przedstawiciele Gminy Kórnik nie zgodzili 
się na kolejne przesuniecie terminu budo-
wy, dlatego podczas omawianego spotka-
nia zaproponowano, że I etap inwestycji 
ruszy już w połowie tego miesiąca. II etap, 
który polegać będzie na realizacji przyłącza 
wodociągowego do zaplecza sanitarnego 
parkingu, nastąpi później i zrealizowany 
zostanie przez Gminę Kórnik.

(cd. na str. 4)

Na zakończenie wizyty w Wielkopolsce, 
w dniu 29 maja br. Prezydent RP Bronisław 
Komorowski odwiedził Zamek Kórnicki. 
Oficjalnym organizatorem spotkania było Sta-
rostwo Powiatowe w Poznaniu. Wzięli w nim 
udział między innymi przedstawiciele władz 
województwa, powiatu, oraz przedstawiciele 
lokalnych samorządów, w tym burmistrz Jerzy 
Lechnerowski. Było to jednocześnie spełnie-
nie obietnicy jaką głowa naszego państwa 
złożyła podczas ceremonii nadania tytułów 
„Pomnik Historii”, który przypadł także kór-
nickiemu zabytkowemu kompleksowi Zamek, 
Arboretum i Kolegiata. Bronisław Komorowski 
obiecał wtedy w miarę możliwości odwiedzać 
ustanowione przez siebie Pomniki Historii.

Prezydent przybył do zamku o godzinie 
18:30. Na dziedzińcu przywitał go prof. To-
masz Jasiński z żoną prof. Jolantą Jasińską 
oraz Starosta Poznański Jan Grabkowski. 
Następnie prof. Jasiński oprowadził sza-
cownego gościa po wnętrzach zamku oraz 
zaprezentował wystawę cennych zbiorów, 
jakimi szczyci się Biblioteka Kórnicka.

Wystawę przygotowana została przez 
Magdalenę Marcinkowską, kierownika Zbio-
rów Specjalnych. O godz. 19:00 prezydent 
dołączył do innych, zgromadzonych już 
gości. Wygłosił krótkie przemówienie, pod-
kreślając, że bardzo cieszy się, że udało 
mu się odwiedzić miejsce które uhonorował 
tytułem „Pomnik Historii”. Po kurtuazyjnej 
rozmowie ze zgromadzonymi samorządow-
cami, przedsiębiorcami i przedstawicielami 
kultury, około godz. 19:30 prezydent opuścił 
zamek. Przed wyjazdem jednak przywitał się 
z mieszkańcami Kórnika, którzy zgromadzili 
się nieopodal zamku. 

Opr. ŁG
Foto. Zdzisław Nowakowski

EURO
NA BŁONiAch

Chorwaccy kibice-strażacy  z okolic Splitu odwiedzili Kórnik

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórni-
ku, w domkach i samochodach turystycznych 
nocują kibice z Chorwacji i Irlandii, którzy przy-
byli w okolice Poznania na mecze Euro 2012. 

Jak powiedział Kórniczaninowi kierownik 
OSiRu Jan Wójkiewicz - obie nacje są pozy-
tywnie do siebie nastawione i mimo bariery 
językowej nawiązały ze soba dobry kontakt. 

Gdy wybrałem się na tereny ośrodka, kibice 
relaksowali się przed kolejnymi emocjami spor-
towymi na Bułgarskiej, a na boisku „Orlik” trwał 
właśnie mecz międzypaństwowy. 

Kibice zakwaterowali się również w Błaże-
jewku. Wielu nocujących poza naszą gminą 
odwiedza także Kórnik. 12 czerwca była u 
nas grupa strażaków  (wolontariuszy podczas 
Euro2012). Oprowadzili ich po okolicy straża-
cy z Kórnika i Mikołaj Dobrzyński z Wydziału 
Promocji Gminy. 

Cieszy obecnosć kibiców z innych państw, 
ale jeszcze bardziej buduje ilośc biało-czerwo-
nych chorągiewek. Gdyby tak 3 maja ...

ŁG

11 czerwca w Teatrze wielkim w warszawie po raz kolejny rozdane zostały prestiżowe nagrody konkursu „Teraz Polska”. 
Podczas uroczystej gali finałowej poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji, wśród nich znalazło się 25 firm oraz 6 gmin. 
Nowością konkursu jest kategoria dla inwestycji zagranicznych. wyróżnienia odebrali także dotychczasowi patroni kon-
kursu, Prezydenci RP. miło nam poinformować, że już po raz drugi statuetkę 
Teraz Polska otrzymała gmina kórnik. odebrał ją wiceburmistrz Antoni kalisz.

Do wyróżnienia nominowano 14 gmin. Tytuł zdobyło jednak tylko 6, w tym nasza gmina. 
W związku z 20-leciem Godła „Teraz Polska” Kapituła postanowiła przyznać także 

wyróżnienia honorowe wydarzeniom specjalnym, promującym Polskę. Nagrody z rąk 
Marszałek Sejmu Ewy Kopacz odebrali: Jurek Owsiak za Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy,  Marian Woronin i Andrzej Majkowski za Czwartki Lekkoatletyczne oraz Czesław 
Lang za Tour de Pologne. Podczas uroczystej Gali w Teatrze Wielkim wyróżnienia za wkład 
w rozwój Polskiego Programu Promocyjnego otrzymali także Prezydenci RP, którzy pełnili 
dotychczas rolę Patronów Honorowych nad Konkursem. Laudację wygłosił poseł Parlamentu 
Europejskiego prof. Jerzy Buzek.

W tym roku po raz trzeci nagrodzeni zostali także „Wybitni Polacy”, laureaci konkursu, 
którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania naszego kraju za granicą. Wrę-
czenia statuetek dokonał Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Nagrody trafiły do prof. 
Wiesława L. Nowińskiego, światowej sławy radiologa, autora komputerowej mapy mózgu 
oraz do prof. Henryka Skarżyńskiego wybitnego otolaryngologa.

Konkurs „Teraz Polska” do dziś pozostaje jedynym niekomercyjnym konkursem gospo-
darczym, a jego finał w Teatrze Wielkim - jednym z największych wydarzeń biznesowych. 
Przez dwie dekady wyłonionych zostało blisko 500 Laureatów.

Na podsatwie www.terazpolska.pl opr. ŁG

Burmistrz przekazuje nagrodę uczniom z SP w Szczodrzykowie
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(cd. ze str. 3)

wiZYTA AmBASAdoRA SERBii 
w kóRNikU

W dniu 2 czerwca br. burmistrz Jerzy 
Lechnerowski gościł w urzędzie ambasa-
dora Serbii w Polsce Radojko Bogojevića. 
Wizyta miała charakter kurtuazyjny. W 
spotkaniu uczestniczyła żona ambasadora 
oraz Konsul Generalny Serbii Michael Pet-
ković i Waldemar Witkowski, radny Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego. 

Burmistrz zaprezentował gościom gmi-
nę i odpowiadał na pytania, które dotyczyły 
głównie polityki przestrzennej i inwestycyj-
nej prowadzonej w gminie Kórnik.

20-lEciE TFP

Firma TFP ma 20 lat. Jubileusz pro-
ducenta tektury falistej obchodzono uro-
czyście 2 czerwca na kórnickich Błoniach. 
Zaproszenie na to wydarzenie otrzymali 
między innymi włodarze gmin, w których 
funkcjonują zakłady produkcyjne TFP. 
Przybyli więc : Adam Lewandowski - bur-
mistrz Śremu, Bernard Radny - burmistrz 
Babimostu oraz burmistrz Kórnika Jerzy 
Lechnerowski, który w sowim przemówieniu 
podkreślił, że TFP była jedną z pierwszych 
firm które zainwestowały w Gminie Kórnik 
po zmianach jakie nastąpiły w naszym kraju 
na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku. 
Co istotne, obok podmiotów zagranicznych 
była to jedyna duża firma z całkowitym kapi-
tałem Polskim. Do dziś pozostaje ona liczą-
cym się pracodawcą i ważnym elementem 
panoramy gospodarczej naszego regionu. 
Burmistrz podkreślił także dobrą współpra-
cę firmy, nie tylko z władzami gminy, ale i z 
organizacjami pozarządowymi. Na dowód 
tego przedstawiciele Kórnickiego Sztabu 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na 
ręce pani prezes Lucjany Kuźnickiej-Tylen-
dy przekazali podziękowania za wsparcie 
Kórnickiego Finału. Swoją wdzięczność 
okazali także przedstawiciele Stowarzy-
szenia Klaudynka. W imprezie wziął udział 
także wiceburmistrz Antoni Kalisz.

Mimo kapryśnej pogody pracownicy 
firmy i zaproszeni goście długo bawili się 
na rodzinnym pikniku na Błoniach. Gwiazdą 
popołudnia był Zbigniew Wodecki. 

ZABUdUJą dAwNY TARTAk?

Przedstawiciele firmy Inrea spotkali 
się z wiceburmistrzem Antonim Kaliszem 
w dniu 5 czerwca, by omówić propozycję 
zabudowy terenów po tartaku w Bninie. 
Teren ten jest własnością prywatną. Firma 
chce usytuować w tym miejscu zabudowę 
mieszkaniową. 

Wiceburmistrz zaproponował, by inwe-
stor przygotował koncepcję zagospoda-
rowania, która poddana zostanie dyskusji 
podczas obrad komisji Rady Miejskiej w 
Kórniku.

Opr. ŁG

TRóJkowE dRZEwko w kóRNikU

W imieniu Kórniczan burmistrz Jerzy Lechnerowski w asyście Białej Damy 2012 Joanny 
Żyto, radnej Doroty Półchłopek oraz pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Krzysztofa 
Ratajczaka i Roberta Jankowskiego z Wydziału Promocji posadził Trójkowe drzewko. Odbyło 
się to 27 maja br. Lista Przebojów radiowej Trójki obchodzi w tym roku swoje 30 – lecie. Kórnik, 
jako jedno z 30 miast w Polsce, został wytypowany do posadzenia w nim jubileuszowego 
drzewka Programu Trzeciego Polskiego Radia.  

RJ

Odcinek programu TVP Poznań z cyklu „20 lat minęło”, 
który przedstawia dwie ostatnie dekady istnienia  

samorządu terytorialnego w Polsce, dotyczący Gminy Kórniku 
emitowany będzie 21 czerwca o godzinie 19:20 

(powtórka 27 czerwca o godzinie 17:00).

Spotkanie z delegacją z Serbii

Wodecki na jubileuszu TFP

DecyDujmy 
razem

Zbliża się termin 17 czerwca, wyznaczo-
ny przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik, 
kiedy to mieszkańcy Borówca wezmą udział 
w konsultacji dotyczącej podziału wsi na trzy 
sołectwa. Z taką inicjatywą, do Rady Miejskiej 
Kórnika, wystąpiła Rada Sołecka Borówca. 
Uchwałą z dnia 28.03.2012 radni miejscy roz-
poczęli procedurę prowadzącą do stworzenia 
zgodnie z art. 5 Ustawy o Samorządzie  Gmin-
nym, dwóch nowych jednostek pomocniczych 
w działaniu samorządu naszej gminy.

„Demokracja” z greckiego demos = lud, 
creatos = panować, jest formą bezpośredniego 
udziału w sprawowaniu władzy przez obywateli. 
Słynne zdanie, jakie wygłosił Winston Churchill: 
„ Demokracja jest najgorszą formą władzy, 
ale póki co nikt lepszej nie wymyślił” dobitnie 
świadczy o tym, że im większy udział obywateli 
w rządzeniu, tym lepszy rezultat. 

Borówiec zamieszkuje około 3000 osób. 
Wieś rozłożona jest na bardzo dużym obszarze, 
wzdłuż ulicy Poznańskiej,  Głównej i Szkolnej. 
Ulice te wyznaczają idealnie, mogący nastąpić 

układ terytorialny. Unikam słowa „podział”, 
bowiem hasło z jakim Rada Sołecka prowadzi 
przy współudziale „ Stowarzyszenia Przyjazny 
Borowiec”, akcję informacyjną, brzmi: „ Jeden 
Borówiec - trzy sołectwa”. 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą w 
funkcjonowaniu samorządu gminy. Jest jego 
podstawowym ogniwem. To na sołtysie i radzie 
sołeckiej spoczywa zadanie aktywizowania 
społeczności lokalnej do działania. Liczeb-
ność i terytorium Borówca nie sprzyjają takim 
poczynaniom. Dotarcie z informacją, a dalej 
wciągnięcie do współpracy osób oddalonych od 
zamierzonego celu, jest trudne do osiągnięcia, 
by nie powiedzieć niemożliwe, w wielu wypad-
kach. Jest wiele osób na terenie wsi Borówiec 
skłonnych do społecznego angażowania się 
w pracach na rzecz wsi. Pozyskanie tych 
osób widzę poprzez uczestnictwo w radach 
sołeckich i wspieranie sołtysów, mających 
powstać sołectw. 

Jeden Borówiec-trzy sołectwa, to zwielo-
krotnienie poprzez rady sołeckie grona osób 
gotowych do pracy na rzecz społeczności 
lokalnej, to sposób na dotarcie z informacją i 
inicjatywami do większej liczby mieszkańców, 
to większa kontrola społeczna działalności 
organów gminnych. Nadto, co bardzo istotne 

w Borówcu -lepsze wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury w postaci świetlicy i boiska.

Nie należy wywoływać zbędnego prze-
świadczenia, że dojdzie do dezintegracji wsi. 
Należy odpowiedzieć najpierw na pytanie, 
czy jest ona zintegrowana? Dotychczasowe 
doświadczenia tego nie potwierdzają. Miesz-
kańcy oczekują, aby ktoś coś za nich załatwił, 
zgłaszają pretensje, oczekują inicjatywy. Wy-
starczy wziąć udział w zebraniu wiejskim, by się 
przekonać, jak mała jest frekwencja tych spo-
tkań, najważniejszego gremium w sprawach 
wsi. „Mało nas do pieczenia chleba” chciałoby 
się rzec słowami znanej przyśpiewki ludowej...

Borówiec pozostanie jedną wsią i nic się 
w tej kwestii nie zmieni, tak jak w sąsiednim 
Robakowie, ze swymi dwoma sołectwami. Po-
zostaniemy jak dotąd mieszkańcami Borówca, 
wspieranymi przez trzech sołtysów i ich rady so-
łeckie, w sprawowaniu bezpośredniego udziału 
w rządzeniu. Zdecydujmy o tym razem biorąc 
udział w konsultacjach, których wynik powinien 
przesądzić o podziale na trzy sołectwa.

Swoje zdanie przedstawił

Tomasz Grześkowiak 
-radny Rady Miejskiej w Kórniku

SeSja 
raDy miejSkiej 

majowa sesja Rady miejskiej w kórni-
ku odbyła się 30 V 2012r. obradom, pod 
usprawiedliwioną nieobecność radnego 
macieja marciniaka przewodniczył radny 
Roman Genstwa. 

 Rozpatrzono projekty uchwał w następu-
jących sprawach:

- przedłużenia obowiązującej dopłaty do 
taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi 
Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: 
Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, 
Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzyko-
wo, Szczodrzykowo Osiedle, Trzykolne Młyny;

- przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
niektórych zadań publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi. Na jej podstawie nasza 
gmina przejmie zadanie przebudowy drogi 
powiatowej nr 2470 P w ul. Mościenickiej  w 
Mościenicy. Jak czytamy w uzasadnieniu 
„obecnie droga jest w złym stanie technicznym, 
droga nie posiada nawierzchni utwardzonej i 
nie posiada pobocza, co stanowi zagrożenie 
dla ruchu pieszych i pojazdów. Nowa jezdnia 
poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i 
innych użytkowników. Powiat Poznański za-
bezpieczy w swoim budżecie środki finansowe 
na przebudowę drogi w wysokości 700 tys  zł, 
które zostaną przekazane Gminie Kórnik”;

 - nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 
położonej w obrębie Błażejewko;

- wyrażenia zgody na sprzedaż oraz 
udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 
mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy 
w trybie bezprzetargowym;

- sprzedaży nieruchomości w trybie bez-
przetargowym położonej w Kamionkach na 
rzecz Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu; 

- nadania nazw ulicom w miejscowości 

Dachowa. Nowo nazwane ulice to:
ulica cyprysowa – mająca swój początek od 
ulicy Nowina i biegnąca do działki oznaczonej 
nr 206/16, której podstawę stanowi droga 
oznaczona działką nr 206/15,
ulica Bzowa – mająca swój początek od dział-
ki oznaczonej nr 207/1 i biegnąca do działki 
oznaczonej nr 203, której podstawę stanowi 
droga oznaczona działkami nr 206/16, 205/15 
i część działki nr 204/4,
ulica Alpejska – mająca swój początek od 
działki oznaczonej nr 204/3 i biegnąca do 
działki oznaczonej nr 204/10, której podstawę 
stanowi droga oznaczona działką  nr część 
działki 204/4;

- zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Robakowo-działki nr 
ewid. 206/9 i 206/10;

- przyjęcia programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Gminy Kórnik 
w 2012 roku (uchwała korygująca niewielkie 
błędy proceduralne poprzedniej uchwały na 
ten temat);

Radny Bogdan Wesołek zgłosił interpela-
cję w sprawie perspektyw działania placówek 
przedszkolnych na terenie naszej gminy w 
kontekście planowanych zmian ustawowych. 
Przypomniał także o potrzebie zainstalowania 
na terenie Bnina publicznej toalety. Wspomniał 
o skargach mieszkańców na nieodpowiednie, 
hałaśliwe a czasami chuligańskie zachowanie 
osób przebywających późnym wieczorem i w 
nocy na rynku w Bninie. 

Radny Przemysław Pacholski pytał o 
możliwość wybudowania drogi łączącej tra-
sy wojewódzkie 43w i 433 , równolegle do 
autostrady A2, co pozwoli na wykorzystanie 
dla inwestorów północnych terenów naszej 
gminy. Burmistrz odpowiedział, że ten temat 
jest dyskutowany, jednak obecnie gmina nie 
ma wolnych środków na samodzielne reali-
zowanie takiej inwestycji. Na same wykupy 
gruntów potrzebne będą olbrzymie środki. 

Radnych interesowały także plany wyko-
rzystania budynków na ul. Rynek 16 w Bninie.

Radny Tomasz Grześkowiak pochwalił 
służby miejskie za utrzymanie porządku i 
czystości w czasie i po Kórnickich Spotkaniach 
z Białą Damą. Jednocześnie zaapelował o 
realizację ścieżek rowerowych oraz promował 
pomysł powstania Kórnickiego Pierścienia 
Rowerowego (patrz w dalej w tym numerze).

Radny Marek Broniewski pytał o przebieg 
inwestycji na ulicy Staszica. Wyraził także 
wątpliwości w sprawie cytatu z Kórniczani-
na (nr 9/2012), w którym napisałem, że na 
kwietniowej sesji „Zatwierdzono dwa plany 
odnowy miejscowości (dla wsi: Dachowa i 
Żerniki) - dokumenty potrzebne w procesie 
starania się o środki pozabudżetowe”. Radny 
zauważył, że podczas obrad komisji Rady 
Miejskiej informowano, iż obecnie nie trwają 
starania o środki pozabudżetowe dla tych wsi. 
Niemniej, jak warto podkreślić, formę doku-
mentu jakim jest plan odnowy miejscowości 
określa  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 (z kolejnymi nowelizacjami). 
To właśnie ten dokument wskazuje wyraźnie, 
że POM jest potrzebny w procesie starania 
się o środki pozabudżetowe, więc informacja 
zawarta w komentowanym tekście jest praw-
dziwa. Jak wynika jednak z całej dyskusji 
na ten temat, w najbliższym czasie nie jest 
planowane wykorzystanie wymienionych, 
zatwierdzonych przez Radę Miejską planów 
odnowy do celu, do jakiego formalnie służą. A 
szkoda, bo pieniędzy pozabudżetowych nigdy 
nie jest za mało. 

Szczegóły sesji na stronie: 
http://esesja.pl/posiedzenie/464

Opr. ŁG
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Na przełomie maja i czerwca kórniccy 
strażacy odnotowali kolejne akcje:
10 maja gasili pożar trawy przy torowisku w 
Szczodrzykowie.
10 maja t gasili pożar trawy w Runowie.
12 maja usuwali drzewo z drogi na ulicy Kem-
pingowej w Borówcu.
15 maja zabezpieczali miejsce lądowania śmi-
głowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
przy ulicy Jezionej 33 w Błażejewie.
16 maja usuwali plamę oleju w Kórniku na 
wyjeździe na obwodnicę.
20 maja gasili pożar drzewa przy ul. Leśnej 1 
w Kórniku.

22 maja gasili pożar trawy na Placu Browaro-
wym w Kórniku.
23 maja zabezpieczali miejsce wypadku na 
obwodnicy Kórnika w kierunku Śremu.
24 maja udali się gasić pożar trawy w Kórniku 
przy trasie S 11.
31 maja gasili pożar lasu w  Czmońcu
2 czerwca usuwali plamę oleju na drodze 434 
na odcinku Kórnik – Dziećmierowo.
3 czerwca zabezpieczyli miejsce wypadku na 
trasie S 11 w Jaryszkach.
5 czerwca także zabezpieczali miejsce wypad-
ku na drodze 434 w Czmońcu.
6 czerwca usunęli plamę oleju na Placu Nie-
podległości w Kórniku.
8 czerwca zabezpieczali miejsce wypadku 

przy stacji benzynowej przy ulicy Średzkiej w 
Kórniku.
11 czerwca usunęli plamę oleju w Bninie.

Opracował Robert Wrzesiński

Podczas ostatniej akcji krwiodaw-
czej, jaka miała miejsce w niedzielę 
3 czerwca pod kórnickim ratuszem 
wzieło udział 54 dawców, z czego od 
41 pobrano krew. 

Zgromadzono w ten sposób około 
18,5 litra drogocennej krwi. 

co istotne, zgłosiło się także sze-
ścioro potencjalnych dawców szpiku.
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STRAżAcY w AkcJi

ogŁoSZENiE
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicz-

nej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy 
na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości 
będącej  własnością Gminy Kórnik  
działka nr 856 o powierzchni  0,0199 ha

numer księgi wieczystej kw 25 036
położonej w miejscowości  kórnik 

klasy użytków: RV-0,0199 ha
z przeznaczeniem na cele  

składu – zaplecze produkcyjne 
za cenę wywoławczą czynszu dzierżawne-

go 200,00 zł. miesięcznie 
(do ceny uzyskanej w przetargu zostanie 

doliczony podatek VAT)
- W/w nieruchomości nie są  przedmiotem 
żadnych zobowiązań i obciążeń.   
- Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w 
umowie na okres do 3 lat.
- Formularz ofertowy można odebrać do dnia 16 
lipca 2012 r. w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami pok. 203 w godz. 9:00 do 14:00.
- Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w 
Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca, Sekretariat) 

w terminie do dnia  18 lipca  2012 r. do godziny 
11:45 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: 
„Oferta na dzierżawę działki  nr 856, nie otwierać 
przed godz. 12:00  18 lipca 2012r.”.
- Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się 
z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń.
- Oferty złożone przez osoby, które mają jakiekol-
wiek zaległości finansowe wobec Gminy Kórnik 
będą automatycznie odrzucane.  
-  Oferty nie spełniające w/w wymogów lub 
złożone poza obowiązującym trybem bądź po 
terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2012 r. 
o godz. 1200 w Urzędzie Miejskim w Kórniku.
- Zastrzega się możliwość unieważnienia 
przetargu lub odwołania przetargu podając 
przyczynę.
- Informację dotyczące przedmiotu i warunków 
dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) można 
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wy-
dział Gospodarki Nieruchomościami, 
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na 
okres od dnia 15 czerwca  2012 r. do dnia 16 
lipca  2012 r.

BURmiSTRZ 
gmiNY kóRNik

iNFoRmUJE

Na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Kórniku 

od dnia 15 czerwca 2012 r. 
do dnia  9 lipca  2012 r., 

wywieszony został wykaz 
dotyczący oddania w dzierżawę 

niżej wymienionych  nieruchomości:

- 1 działka  nr   882/9  
położona w miejscowości   Kórnik

- 1 działka nr 226 
położonej w miejscowości Czmoniec

Bliższe informacje można zasięgnąć 
w Wydziale 

Gospodarki Nieruchomościami
 tut. Urzędu, 

Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, 
pok. 203, 

tel. (61) 8170-411.

Nieobozowa Akcja Letnia 2012 w Kórniku
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku informuje,  że przeprowadzi NAL 2012 na terenie  Ośrodka 

w dni robocze w terminie od 02 lipca do 23 sierpnia 2012r  w godzinach 9:00 do 13:00 
w dwóch turnusach: I turnus 2-27.07.2012; II turnus 30.07-23.08.2012. 

Uczestnikami NAL 2012 mogą być dzieci, które ukończyły 7 lat i młodzież do 16 lat. 
Karty kwalifikacyjne na I turnus będą wydawane w biurze OSiR od 15.06.2012. Wypełnione karty na I turnus 

należy zdać do 25.06.2012. Karty kwalifikacyjne na II turnus będą wydawane w biurze OSiR od 16.07.2012. 
Wypełnione karty na II turnus należy zdać do 25.07.2012. Ilość kart ograniczona.  

Na karcie należy zaznaczyć planowany czas pobytu, sposób dojazdu (możliwy dowóz samodzielny).
 Dzieci będą dowożone autobusami Kombusu.  Wyjazd z Kórnika o 9:00 - przystanek przy Gimnazjum w Kórniku,  

o 9:10- Rynek Bnin, 9:20 OSiR ul. Leśna 6.  Wyjazd  dzieci z OSiR Kórnik o 13:00. 
W planie są trzy wycieczki: 5 lipca, 26 lipca,17 sierpnia 2012  oraz  cztery wyjścia na pływalnię OAZA w Kórniku:  

11 lipca, 18 lipca, 1 sierpnia, 8 sierpnia.
Miejsce przeznaczone do kąpieli przy OSiR  będzie czynne od 1.07 do 31.08.2012 pod opieką ratownika.

     RB

Rozstrzygnięto konkurs architekto-
niczny na opracowanie koncepcji archi-
tektonicznej kompleksu edukacyjnego w 
północnej części gminy kórnik - obejmu-
jącego szkołę podstawową, gimnazjum, 
przedszkole wraz ze żłobkiem. wyniki 
ogłoszono 5 czerwca podczas prezentacji 
w strażnicy oSP kórnik.

Wnioski o dopuszczenie do konkursu nade-
słały 73 firmy, dopuszczono natomiast 56 z nich. 
W regulaminowym terminie wpłynęły 22 prace. 

Oceną koncepcji zajęła się komisja konkur-
sowa w składzie: arch. Andrzej Maciej Maleszka 
(przewodniczący komisji), arch. Katarzyna Dą-
browska-Marszał (sędzia referent), Bronisław 
Dominiak, Joanna Grzybowska, Sławomir 
Lepczyński oraz Adam Lewandowski.

Po analizach grono jurorów przyznało I 
nagrodę, II nagrodę i dwa równorzędne wyróż-
nienia. Oto nagrodzone zespoły: 

- I miejsce praca wykonana przez Sier-
giej Studio Architektury grzegorz Siergiej z 
czarnowąsów (zespół autorski w składzie 
mgr inż. arch. grzegorz Siergiej, mgr inż. 
arch. maciej Sochacki, mgr inż. arch. kata-
rzyna Ratajczak, mgr inż. arch. Adam dłu-
goszewski, mgr inż. arch. karolina galińska)

- II miejsce praca zespołu w którego skład 
wchodzili: Marcin Wnęk, Zbigniew Litewka, 
Zuzanna Litewka, Paweł Dzidek, Robert Gogol, 
Jagna Kasprzak.

- wyróżnienie dla Maciej Armanowski AR-
MANO ATELLER i zespołu w składzie: Maciej 
Armanowski, Michał Cichy, Piotr Januszewski, 
Bartosz Karczewski, Magda Piotrowska

- wyróżnienie dla Grupa BOX Architekci 
Paweł Pudełko i zespołu mgr inż. arch. Paweł 
Pudełko, mgr inż. arch. Piotr Pudełko, mgr inż. 
arch. Krystian Organek.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań w 
dniu 20 czerwca o godz. 12:00 w strażnicy OSP 
Kórnik odbędzie się uroczystość wręczenia 
nagród a następnie dyskusja pokonkursowa. 
Wystawę prac będzie można oglądać także 
w strażnicy 21 i 22 czerwca w godzinach 
14:00-19:00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Więcej na temat zwycięskiego projektu - w 
następnych wydaniach Kórniczanina.

ŁG
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Komisja  konkursowa podczas ogłaszania wyników .

             Pan Wiesław Sobczak - przedsię-
biorca z Zaniemyśla zwrócił się do 
Kórniczanina z prośbą o wyjaśnienie 

sytuacji jaka miała miejsce podczas Kórnic-
kich Spotkań z Białą Damą. Jak napisał w 
piśmie do Redakcji: w kwietniu zwrócił się 
z prośbą do burmistrza oraz do dyrektora 
KOKu o zgodę na nieodpłatne ustawienie 
na terenie imprezy stoiska z watą cukrową. 
Jak opowiada dalej, mimo otrzymanej ust-
nej zgody, po przybyciu do Kórnika w dniu 
19 maja nie umożliwiono mu handlowania 
na terenie podzamcza, czy ul. Zamkowej. 

Pan Wiesław poczuł się dotknięty tą 
sytuacją. Dodał także, że propozycję nieod-
płatnego ustawienia stoiska pod ratuszem 
uznał za upokorzenie. 

Jak udało się ustalić, pan Wiesław, 
mimo, że nie wziął udziału w przetargu 
na organizację handlu podczas imprezy, 
otrzymał ustne zapewnienie, że będzie mógł 
nieodpłatnie ustawić swoje stoisko. Dyrektor 
Animucki omówił sprawę z osobą, która wy-
grała przetarg, która zgodziła się - w drodze 
wyjątku- udostępnić darmowo jedno miejsce.

Okazało się jednak, że rano 19 maja 
inny pan ze stoiskiem z watą cukrową 
zgłosił się do osoby organizującej handel 
na podzamczu, która myśląc, że to o tego 
przedsiębiorcę chodziło dyrektorowi Animuc-
kiemu, udostępniła miejsce zarezerwowane 
dla pana Wiesława.

Jako rekompensatę zaproponowano 
panu Sobczakowi ustawienie się na rynku, 

przy ratuszu oraz zaproszono ze stoiskiem 
na Prowent na imprezę z okazji dnia dziecka 
(z czego nie skorzystał).

Z jednej strony trudno się dziwić panu 
Wiesławowi, który, gdyby wiedział, że tak 
rozwinie się sytuacja, pewnie by do Kórnika 
nie przyjeżdżał - a tak poniósł koszty dojazdu 
i stracił czas. Za składane obietnice trzeba 
brać odpowiedzialność. 

Z innej strony widać, że i wśród sprze-
dawców waty konkurencja jest spora. Sza-
fowanie przywilejami w takiej sytuacji, jak 
pokazuje powyższy przykład, doprowadzić 
może do nieporozumień lub nawet kumulo-
wać negatywne emocje. 
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WYKAZ ZDARZEŃ ZAISTNIAŁYCH 
NA TERENIE DZIAŁANIA KOMISARIATU 
POLICJI W KÓRNIKU W OKRESIE CZASU 
OD 28.05.2012R. DO 10.06.2012R.

Aż trzy kradzieże zgłoszono na Komisa-
riacie Policji w Kórniku  28 maja. W Dachowie 
skradziono kosę spalinową.  W Koninku skra-
dziono trzy rowery. Na terenie ROD Koninko 
w czasie kradzieży z domku letniskowego 
zaginęły dokumenty, biżuteria oraz pieniądze. 

Dzień później zgłoszono  kradzież sa-
mochodu z terenu Dziećmierowa. Także 29 
maja z wnętrza hali produkcyjnej dokonano 
kradzieży czterech silników elektrycznych, 
natomiast w Jaryszkach dokonano kradzieży 
4 sztuk zaczepów ciągników rolniczych.

W dniu 1 czerwca zgłoszono kradzież 4 
akumulatorów z samochodów zaparkowa-
nych na terenie Wodociągów Kórnickich w 
Kórniku.  Kolejny rower ukradziono tym razem 
w Robakowie. 

W dniu 4 czerwca na terenie Gądek doko-
nano kradzieży samochodu ciężarowego wraz 
z naczepą. Straty oszacowano na 250.000 zł.

Dzień później funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Kórniku w Szczodrzykowie dokonali 
zatrzymania na gorącym uczynku dwóch 
sprawców kradzieży elementów metalowych, 
będących częścią torowiska.

W dniu 6 czerwca zatrzymano w Dziećmie-
rowie na gorącym uczynku mężczyznę, który 
posiadał amfetaminę. 

KP Kórnik

W maju funkcjonariusze Straży Miejskiej 
nałożyli 48 mandatów karnych i skierowali jeden 
wniosek do sądu o ukaranie sprawcy. Jeden 
raz odwozili pijanego do izby wytrzeźwień, a 
raz do miejsca zamieszkania. Podczas 175 
interwencji, w tym 54 na zgłoszenie, w  sumie 
115 razy legitymowano, 60 razy pouczano 
oraz dokonano 15 kontroli posesji. Zatrzymano 
trzech sprawców wykroczeń lub przestępstw. 
Asystowano trzykrotnie. W jednym przypadku 
odwieziono zwierzę do schroniska. Zabezpie-
czano cztery imprezy na terenie gminy. 

W dniu 2 maja patrol SM interweniował 
w związku ze zgłoszeniem dot. nawożenia 
mas ziemi. Na miejscu fakt ten potwierdzono. 
Dalsze czynności prowadzi Wydziału Ochrony 
Środowiska UM. 

Zabezpieczono przejazd „ rycerza-templa-
riusza” w towarzystwie 3 kolarzy, który przeje-
chał głównymi ulicami. Był to brytyjski policjant, 
który podczas przemierzania kolejnych miast 
kwestuje na rzecz kombatantów wojny w 
Afganistanie. 

Spalanie śmieci w ognisku na terenie Ro-
bakowa skończyło się nałożeniem mandatu 
na sprawcę czynu. Podobnie zakończyła się 
sprzedaż nielegalna w miejscu zabronionym.

W Kamionkach interweniowano w sprawie 
zasypywanego rowu melioracyjnego. Według 
oświadczenia kierownika budowy, rów ten jest 
nielegalny i nie występuje na mapach inwe-
stycyjnych; informacja przekazana została do 
Wydziału Inwestycji UM.

W Dębcu interweniowano w sprawie wysy-

pywania piasku na drogę. Sprawca czynu został 
pouczony i zobowiązany do usunięcia piasku.

W dniu 17 maja patrol SM interweniował w 
związku ze zgłoszeniem dot. biegającej sarny 
po drodze S-11. Z pomocą leśniczego udało się 
zwierzę pochwycić i skierować do lasu.

Interweniowano na pl. Browarowym w 
Kórniku w sprawie wypalania kabli.  Na miej-
scu zastano jednostkę OSP. Sprawcy czynu 
nie wykryto.

W Celestynowie interweniowano w związku 
z wyrzuconym eternitem.  Dalsze czynności 
przeprowadzi Wydziału Ochrony Środodowi-
ska UM.

W Borówcu znaleziono tablicę rejestracyjną 
od pojazdu, która trafiła do właściciela pojazdu.

 Patrol SM interweniował w Biernatkach, 
gdzie mieszkaniec wsi spalał w ognisku stare 
opony, za co został ukarany mandatem.

Zniszczone znaki drogowe, barierka przy 
„Dunaju” oraz dziura w chodniku zostały zgło-
szone do odpowiedniego wydziału w UM.

W Kamionkach ukarano mandatem spraw-
cę spalania śmieci w ognisku.

W Pierzchnie na terenie przedszkola uka-
rano mandatami osoby spożywające alkohol. 
Obaj sprawcy to mieszkańcy Pierzchna.

W Robakowie interweniowano w związku z 
ogniskiem na posesji. Przy tej okazji przeprowa-
dzono kontrolę posesji na posiadanie umów na 
wywóz śmieci i ścieków. Właściciel nie posiadał 
umów i został zobowiązany do podpisania i 
przedstawienia stosownych dokumentów.

SM

Z NoTATNikA SŁUżBowEgo STRAżY miEJSkiEJ
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w kórniku, Bninie tradycyjnie od 
1749 r. święto Zesłania ducha Św. (Zie-
lone Świątki) to dzień turniejów bractwa 
kurkowego o tytuł króla kurkowego. w 
przeszłości zdobycie tego zaszczytnego 
tytułu wiązało się z różnymi przywileja-
mi, w tym również fiskalnymi. Tytuł ten 
obowiązuje przez rok i dotyczy pozycji 
w bractwie kurkowym, w społeczności 
brackiej. król kurkowy staje się posta-
cią historyczną tak jak ponad 250. jego 
zapisanych poprzedników. 

W sobotę 26 maja 2012, bracia kurkowi 
z Kórnika i zaproszeni goście, spotkali się 
w Kolegiacie Kórnickiej. Ks. proboszcz ka-
nonik Eugeniusz Leosz odprawił uroczystą 
Mszę Św. Homilię poświęcił odbudowie 
Pomnika Wdzięczności w Poznaniu.  Kór-
niczanie powinni wiedzieć, że jego projek-
tantem był Lucjan Michałowski, architekt i 
malarz urodzony w Kórniku. W odsłonięciu 
tego pomnika 30 października 1932 r. brały 
udział liczne delegacje z Kórnika w tym de-
legacja bractwa kurkowego. Chór kościelny 
z Kórnika brał udział w zespolonym wystę-
pie chórów w Auli Uniwersyteckiej. Idea 
odbudowy pomnika, zniszczonego przez 
okupanta niemieckiego jest ze wszech 
miar słuszna ale czy w chwili obecnej  
najważniejsza?

Po poświęceniu tarczy ufundowanej 
przez Rafała Olejnika, ubiegłorocznego 
króla kurkowego przed Kolegiatą poświę-
cono również haubicę (wiwatówkę) Dele-
gacja bracka (Florian Chmielnik, Robert 
Siejak,  Stanisław Szczęsny i Andrzej 
Tomiak) brała udział w rocznicowej uro-
czystości XX-lecia reaktywowania Bractwa 
Kurkowego w Śmiglu. Wróciła ze Śmigla 
z wiwatówką którą ufundowali członkowie 
bractwa. Przed Kolegiatą odbyła się jej 
udana próba generalna. Na przyszłość na-
leży pamiętać, aby podczas wiwatowania 
szeroko otwierać usta!

Na strzelnicy bractwa, turnieje poprze-
dziło uroczyste pasowanie na członków, 
nowo wstępujących Rocha Tarczewskiego i 
Zbigniewa Tomaszewskiego. Obserwowali 
to zaproszeni goście, aż ze Szwajcarii. 
Byli zachwyceni obiektem strzelnicy oraz 
ceremoniałem. Zwycięzcom zimowych 
(2010/2011) i letnich turniejów strzeleckich 
KBBK 2011 wręczono pamiątkowe pucha-
ry. Zwycięzcami turniejów zimowych byli: 

Piotr Justkowiak, Wojciech Antczak i Zdzi-
sław Jakubowski. Letnie Turnieje wygrali: 
AndrzejTomiak, Marek Nowicki i Zdzisław 
Jakubowski, który jest także zwycięzcą ge-
neralnym turniejów zimowych (2011/2012).

 Królewski XXIV. turniej na strzelnicy 
brackiej w Skrzynkach zakończył się sukce-
sem Prezesa Marka Baranowskiego. Tytuł 
ten zdobył po raz drugi. 

Marek Baranowski syn Stefana i Ireny, 
urodził się 17 sierpnia 1959 r. w  Pozna-
niu. Jego ojciec pracował jako elektryk w 
Swarzędzkiej Fabryce Mebli dlatego też 
skierował syna do słynnego Technikum 
Energetycznego przy ul. Dąbrowskiego w 
Poznaniu, gdzie ten w 1978 r. zdał maturę. 
W latach 90.tych prowadził własną firmę 
budowlano-remontową na terenie Nie-
miec, stąd jego biegła znajomość języka 
niemieckiego. Jest od 1993 r. związany z 
Kórnicko-Bnińskim Bractwem Kurkowym i 
od 15 lat pełni funkcję ambasadora bractwa 
w Belgii, Holandii i Niemczech i zajmuje 
się sprawami współpracy międzynarodo-
wej. Tytuł króla kurkowego zdobył po raz 
pierwszy w 1996 r. W 2000/2001 był kró-
lem żniwnym, a w 1995 i 2007 zwycięzcą 
turnieju 3.majowego. Dwukrotnie wygrał 
Turniej Niepodległościowy 11 listopada 
oraz Powstańczy 27 grudnia. Raz zwy-
ciężył w Turnieju Świętojańskim. Od 15 
lat pełnił funkcję wiece prezesa a od 2 lat 
prezesuje Bractwu Kurkowemu w Kórniku-
-Bninie. Jest wyśmienitym organizatorem i 
strzelcem. Posiada uprawnienia sędziego 
strzelectwa sportowego oraz licencje Pol-
skiego Związku Strzeleckiego.

Marek Baranowski jest od 25 lat prywat-
nym przedsiębiorcą branży kosmetycznej. 
Ma dwoje dzieci: Agnieszka - absolwentka 
Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu 
była baletnicą Teatru Wielkiego w Pozna-
niu, obecnie jest właścicielką Hurtowni 
Abant odpowiadającej za zaopatrzenie 
Salonów Kosmetycznych, mamą Marka: 
Matyldy i Adama. Syn Michał jest absol-
wentem Poznańskiej Szkoły Chóralnej im. 
Jerzego Kurczewskiego ukończył Wydziału 
Prawa i Administracji UAM, obecnie jest 
przedstawicielem handlowym najlepszych 
światowych marek kosmetyki profesjo-
nalnej.

Tytuł I rycerza zdobył Marcin Nowak, 
II rycerzem został Włodzimierz Wrzeszcz. 

Najlepszym strzelcem turnieju królewskie-
go okazał się Marcin Nowak ze Zwoli. Ustę-
pujący król Rafał Olejnik przekazał insygnia 
królewskie: cenny ryngraf z wizerunkiem 
kura wykonany w pracowni złotniczej mi-
strza śp. Jerzego Włodawca w Poznaniu, a 
ufundowanego przed laty przez Marka No-
wickiego. Król Kurkowy otrzymał również 
pamiątkowy medal, tarczę, oraz puchar. 
Uroczysta intronizacja na Zamku Kórnickim 
jest planowana w lipcu. Rycerze otrzymali 
pamiątkowe medale. Historia Bractwa jest 
pisana zdobytymi trofeami, na których wid-
nieją znaki szczególne fundatorów (tarcza) 
lub zwycięzców (medale i puchary). 

Turniejowi królewskiemu towarzyszyły 
otwarte zawody strzeleckie z udziałem 
gości. Burmistrz Gminy Kórnik Jerzy 
Lechnerowski ufundował tarczę zielono-
-świątkową Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik 2012, namalowaną przez artystę, 
a przedstawiającą Zamek w Kórniku. Zdo-
był ją Zdzisław Jakubowski z Poznania. 
Otrzymał również pamiątkowy puchar. II 
miejsce zajął Wojciech Antczak z Kórnika. 
III miejsce zajął Szymon Nowacki z Bierna-
tek. W turnieju „O Laur Białej Damy”; trofea 
zdobyli: Zdzisław Jakubowski z Poznania (I 
miejsce), Szymon Nowacki z Biernatek (II 
miejsce), i Rafał Olejnik z Dziećmierowa (III 
miejsce). Delegacja Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego, w dniu 2 czerwca, 
brała udział w obchodach XX.lecia Brac-
twa w Grzebienisku, które powstało dzięki 
kórnickiej inicjatywie. Marek Baranowski 
został tam zwycięzcą Turnieju o tarczę 
20.lecia oraz trzecie miejsce w turnieju 
o rzeźbionego  brata kurkowego. Dnia 3 
czerwca w Gołańczy delegaci z Kórnika  
walczyli o tytuł króla zielono-świątkowego 
okręgu poznańskiego. Przypomnimy, że 
pierwszym królem zielono-świątkowym 
okręgu poznańskiego był śp. Szczepan 
Matyjaszczyk z Borówca członek Kórnicko-
-Bnińskiego Bractwa Kurkowego. Tytuł ten 
zdobył dwukrotnie.

Marek Baranowski w sierpniu weźmie 
udział w Turnieju Europejskim podczas 
Kongresu EGS w Tucholi. Liczymy na jego 
dalsze sukcesy. Życzmy mu szczęśliwe-
go „królowania” w imię brackiego hasła: 
„Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny  obronie”.  

Kazimierz Krawiarz

PrezeS kÓrnicko- BniŃSkiego BractWa kurkoWego 
marek BaranoWSki krÓlem kurkoWym aD 2011/2012

traSa kPr
Powodowany oddolną inicjatywą  obywa-

telską p.Jędrzeja Cholewczyńskiego - miesz-
kańca Kórnika, przedstawiam projekt wyty-
czenia trasy rowerowej nazwanej „Kórnickim 
Pierścieniem Rowerowym”(KPR). Rozwijający 
się „ruch rowerowy” -jest promowany przez 
media jako bardzo pożądana forma rekreacji 
społecznej. Akcja „cała Polska wsiada na 
rowery” Gazety Wyborczej z równym powo-
dzeniem może zostać przetransponowana na 
teren naszej gminy.

 Jako jeden z animatorów ruchu rowerowe-
go w Borówcu, pozwalam sobie przypomnieć 
zaistnienie „Borówieckiego Ringu Rowerowe-

go”, co już od pięciu lat skutkuje korzystaniem 
z  tej trasy, przez  sporą ilość miłośników 
wędrówek rowerowych .

Wytyczenie KPR zaspokoi niewątpliwie 
zapotrzebowanie amatorów dwóch kółek, na 
pokonywanie dłuższych odcinków wędrówek, 
a nadto umożliwia skorzystanie z opracowanej 
trasy, do wjazdu na nią z wielu miejsc w naszej 
gminie, bez konieczności pokonania jednego 
dnia całej trasy.

Przedkładając Panu Burmistrzowi, oso-
bie oddanej turystyce rowerowej, powyższy 
projekt, oczekuję spowodowania stosownych 
poczynań, aby ta forma rekreacji stała się 
domeną naszej gminy. 

Kórnik jest już kojarzony z kolarstwem, 

dzięki sukcesom  grupy „Limaro” i podopiecz-
nej trenera Roberta Taciaka, mistrzyni świata 
Katarzyny Pawłowskiej. Czas więc uczynić 
więcej dla skonsumowania tego sukcesu.

Trasa KPR została opisana i wymaga 
oznakowania i naniesienia na  stronę interne-
tową gminy, oraz wydania pożądanych mate-
riałów propagujących typu: mapka, folder itp.

Jestem przekonany, że przedstawiony 
projekt przyczyni się do promocji naszej gminy 
i przyciągnie na jej teren rzesze turystów na 
czym nam wspólnie zależy.

 z poważaniem

Tomasz Grześkowiak 
-radny Rady Miejskiej w Kórniku

„kóRNicki PiERŚciEŃ RowERowY”

Kierunek opisu trasy zgodny z kierunkiem 
ruchu wskazówek zegara.

Start spod Ratusza Miejskiego w Kórniku:
0 km – wyruszamy kierując się do ul. Średzkiej 
i dalej obok stacji „Orlen” na wiadukt– droga 
asfaltowa;
1,5 km – z wiaduktu skręcamy w prawo w aleję 
drzew stanowiących „PomnikPrzyrody” – drogą 
gruntową, kierunek Trzebisławki;
5,1 km - skrzyżowanie z drogą asfaltową 
Trzebisławki – S11, kierunek Koszuty. W Trzebi-
sławkach oglądamy Pomnik ku czci organizacji 
„Dla Ciebie Polsko”;
11,1 km – Koszuty, mijamy po prawej stronie 
cmentarz. Zwiedzamy zabytkowy kościółek i 
Muzeum Ziemi Średzkiej – asfalt;
11,9 km – dojeżdżamy do skrzyżowania z 
drogą S11, którą bezpiecznie przekraczamy po 
pasach, by skręcić w prawo do miejscowości 
Lorenka – droga polna;
14,7 km – wśród pól dojeżdżamy do skrzyżo-
wania z drogą asfaltową we wsi Jaszkowo i 
skręcamy w lewo;
14,9 km – przejazd przez wieś, na końcu drogi 
skręt w prawo w drogę wybrukowaną„kocimi 
łbami” – droga polna, piaszczysta;
17,0 km – teren trudny – 2km odcinek wśród pól 

prowadzi do skrzyżowania z drogą asfaltową 
w wsi Bożydar. UWAGA: osoby, które chcą 
etapami objechać KPR mogą w tym miejscu 
skręcić w prawo i przez Biernatki dojechać do 
Kórnika (ok. 7 km);
17,4 km – skręcamy w lewo – droga asfaltowa – 
dalej w prawo w kierunku miejscowości Jeziory 
Wielkie – droga polna;
19,3 km – wśród pół, droga w części zacieniona 
drzewami – dojeżdżamy do skrzyżowania z 
szosą asfaltową Kórnik – Zaniemyśl i przekra-
czamy ją na wprost kierując się do przystanku 
autobusowego, za którym skręcamy do wsi 
Jeziory Wielkie – asfalt;
20,4 km – na końcu wsi – przed tablicą, skrę-
camy w lewo w drogę gruntową utwardzoną;
20,6 km – po przejechaniu 200m skręcamy w 
prawo w aleję kasztanową – droga asfaltowa;
22,4 km – rozwidlenie dróg na końcu drogi 
asfaltowej – skręcamy w prawo w leśną drogę 
– piaszczysty dukt;
23,0 km – wyjeżdżamy z lasu i skręcamy w 
prawo wzdłuż pola, dojeżdżamy do alei drzew, 
skręcając w lewo;
23,3 km – po prawej widać wysypisko śmieci 
– droga gruntowa utwardzona;
24,6 km – aleją drzew dojeżdżamy do miej-
scowości Kaleje, mijamy sklep spożywczy i 
skręcamy w prawo do miejscowości Czmoń– 
droga asfaltowa;
27,2 km – wjeżdżamy do Czmonia, gdzie po-
silamy się w obiekcie gastronomicznym (mając 
zapewniony rabat od właścicieli za trasę KPR). 
Następnie po przecięciu szosy Kórnik – Śrem 
kierujemy się do Radzewa – droga asfaltowa;
31,1 km – dojazd do skrzyżowania Radzewo– 
Kórnik. UWAGA: osoby, które chcą etapami 
objechać KPR mogą w tym miejscu skręcić w 
prawo. Dojazd do Kórnika (ok. 6 km);
31.3 km – jadąc prosto przez wieś dojeżdżamy 
do remizy OSP i skręcamy w prawo na Dwo-
rzyska – droga asfaltowa;
33,2 km – na końcu drogi asfaltowej kontynu-
ujemy jazdę drogą gruntową;

Z głębokim żalem żegnamy
śp. 

Ewę Jędrzejczak
Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia

składają
Zarząd oraz Pracownicy Banku Spółdzielczego w Kórniku

34,8 km – Mieczewo – skrzyżowanie z drogą 
Kórnik – Rogalin, którą przekraczamy po pa-
sach i jedziemy w kierunku Kamionek przez 
wieś Mieczewo – droga asfaltowa;
35,7 km – z drogi asfaltowej w połowie wsi 
skręcamy w prawo w drogę gruntową utwar-
dzoną – kierunek Kamionki;
37,6 km – droga prowadzi przez las i przecina 
się z „czerwonym szlakiem”, który odbija w 
prawo. UWAGA: osoby, które chcą etapami 
objechać KPR mogą w tym miejscu „czerwo-
nym szlakiem” dojechać do Kórnika (ok. 8 km);
40,4 km – Kamionki – skrzyżowanie przy 
remizie OSP z drogą Kórnik – Czapury. Możli-
wość posilenia się obiekcie gastronomicznym 
i zrobienia zakupów w sklepie spożywczym. 
Dalej kierunek Szczytniki – droga asfaltowa – 
kierunek na wprost;
41,5 km – skraj lasu. Po prawej stronie drogi 
i przed osiedlem domów skręcić w prawo – 
droga utwardzona;
45,4 km – jazda przez las drogą utwardzoną, na 
rozwidleniu w lewo – droga gruntowa;
45,6 km – dojazd do drogi asfaltowej Koninko 
– Borówiec, skręt w prawo;
45,8 km – wjazd na rondo w Borówcu. Na 
rondzie w lewo  na chodnik –droga dla rowerów;
46,2 km – wjazd na wiadukt nad S11
46,3 km – zjeżdżając z wiaduktu skręcić w 
prawo i dalej prosto równolegle do S11.Wjechać 
w las – droga utwardzona;
48,6 km – drogą przez las dojeżdżamy do 
pamiątkowego obelisku Św. Huberta po lewej 
stronie drogi. Skręcamy w dukt leśny w lewo – 
droga gruntowa; UWAGA: osoby, które chcą 
etapami objechać KPR mogą jadąc dalej wprost 
dojechać do Dziećmierowa i dalej do Kórnika 
(ok. 6 km);
49,9 km – droga leśna prowadzi do torów kole-
jowych Poznań – Środa, które należy pokonać 
z należyta ostrożnością;
51,7 km – dojazd do Szczodrzykowa i skrzyżo-
wania z drogą asfaltową Kórnik –Kostrzyn, która 
przekraczamy jadąc na wprost do Runowa – 
droga asfaltowa;
52,4 km – drogą przez wieś Runowo, przy 
figurze po prawej stronie skręcamy w lewo – 
droga asfaltowa;
53,0 km – na końcu wsi kierujmy się na Pierzch-
no – droga asfaltowa;
56,0 km – Pierzchno – przed wsią skręcamy 
w prawo – kierunek Kórnik – droga asfaltowa;
59,7 km – dojazd do wiaduktu nad S11 – droga 
asfaltowa – PIERŚCIEŃ ZAMKNIĘTY;
61,2 km – wjazd na ul. Średzką w Kórniku,  
w kierunku Pl. Niepodległości - Ratusz Miejski.
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z kijkami Do nieBa                                            
Nie potrafię myśleć o Panu jak o Zmarłym...

To Pana zachęta i „tak” wypowiedziane przed 
37 laty zadecydowały o całym moim dalszym 
życiu, o moim wyborze tego miejsca na swój 
port i kawałek lądu, na którym ukorzeniłam się 
i w który wrosłam.

Z Pana odejściem skończyła się jakaś epo-
ka i... poczucie bezpieczeństwa: dopóki gdzieś 
za oknem przemykała Pańska sylwetka, to 
znaczyło, że świat jest na swoim miejscu, a zda-
rzenia z przeszłości, uporządkowane, całkiem 
bezboleśnie spotykają się z teraźniejszością.

I nagle wiem, że to już zamknięty rozdział, 
bez dalszego ciągu...

Wiem, że nie przyjdzie Pan 12 czerwca na 
umówione koleżeńskie spotkanie do „Walen-
tynki”, że nie będzie Pana jesienią na 40-leciu 
„Sikor”, na spotkaniu z okazji „Dnia Nauczyciela” 
ani na Pro-Sinfonice.

Nie odpowie też Pan już nigdy na wysła-
nego maila.

Był moim pierwszym Dyrektorem. Stwo-
rzył niepowtarzalny klimat szkoły, doskonale 
zintegrował środowisko nauczycieli, uczniów, 
rodziców. Otwarty na inicjatywy, wspaniały 
organizator, niezwykle skuteczny, działający 
bez zbędnego szumu i zadęcia. I choć w 
trudnych czasach, licealna młodzież masowo 
wyjeżdżała na obozy, zimowiska, biwaki. 
Szkoła tętniła życiem do późnego wieczora. 
Tu odbywały się harcerskie zbiórki, próby w 
zespołach, zajęcia w kołach i klubach. Tu ba-
wiono się przy żywej muzyce, organizowano 

niezapomniane studniówki i bale.
Bronił etosu nauczyciela, przeciwstawiał 

się ówczesnym władzom, gdy uznawał jakieś 
zarządzenia za absurdalne, krzywdzące dla 
nauczyciela lub ucznia.

To On, swoim przykładem, nauczył nas dziś 
niemodnej, przedwojennej kultury: dzień po 
maturze zwracał się do wczorajszego ucznia 
słowem-”pan”.

Był moim mentorem i mistrzem w zawo-
dzie nauczyciela. To on uczył nas, młodych, 
szacunku do uczniów i nas samych, a kiedy 
było trzeba, hamował nasze gniewne emocje, 
perswadując:

„Daj mu szansę. Wiesz, on dojeżdża 
10 km, rowerem. Zobaczysz, w drugiej 
klasie rozwinie się!”

I, okazywało się, że miał rację.
Był przyzwoitym człowiekiem - choć okres 

jego zarządzania przypadł na trudne politycznie 
czasy, nie stracił zdrowego rozsądku i  odwagi. 
Potrafił ocalić niezależność i godność.

Przyjaźnie nastawiony do ludzi, uśmiech-
nięty, potrafił przyznać się do słabości i błędu, 
a kiedy trzeba- przeprosić.

Nie wiem, ilu miał wrogów, wiem za to, ilu 
miał przyjaciół. Z kimkolwiek rozmawiałam, nikt 
nie chował do niego urazy, każdy, kto go znał, 
mówił o nim przyjaźnie, nazywając familiarnie 
„Kaziu”, z nieodłączną najbardziej poznańską 
ksywką. Znał ją, akceptował i identyfikował się 
z nią, przekazał ją nawet w spadku synom i 
wnukom.

Ceniliśmy Jego przyjaźń, niewymuszoną, 
ciepłą i niezobowiązującą.

Także po przejściu na emeryturę pozostał 
aktywny w środowisku, wciąż związany ze 

szkołą, przyjmował każde zaproszenie nauczy-
cieli, uczniów i absolwentów, ostatnie - na dwa 
tygodnie przed śmiercią...

Mimo wieku, a może właśnie dlatego, wciąż 
zapatrzony w przyszłość, nabywał coraz to 
nowe umiejętności: ogrodnika, pszczelarza, 
poznawał abecadło Internetu.

Przez ostatnie kilka lat spotykaliśmy go z 
nieodłącznymi kijkami, z którymi przemasze-
rowywał dziennie po kilkanaście kilometrów. 

Pewnie i teraz spaceruje z kompasem po 
niebieskich łąkach...

Dyrektorze, Mistrzu, Przyjacielu,
dziś żegna Cię cała licealna brać!
Odpoczywaj w pokoju.

Poczułam się niezwykle wyróżniona, gdy 
w ostatnich dwóch latach do tytułów: Dyrektor, 
Mistrz, Przyjaciel, dodać mogłam „Dziadek”, 
dziadek mojej córki.

Od swojego wnuka i nowej wnuczki spo-
dziewał się potomka. Niestety, nie doczekał  
tej radosnej chwili. Jego prawnuk urodzi się 
dopiero za kilka dni.

Dziadku, mały Kazik znać będzie Twoją 
legendę, piękną legendę. W niej pozostaniesz 
z nami na zawsze...

„głogu co chronisz gajówkę krewniaczkę 
słowika
jesionie co pierwszy tracisz liście zbliżając 
nam jesień
Poproście Matkę Bożą abyśmy po śmierci
w każdą wolną sobotę chodzili po lesie”

                                                        J. Twardowski
                                              

Maria Kuczyńska- Nowak

w dniu 3 czerwca 2012 r. zmarł            
śp. kAZimiERZ ZimNiAk 

Urodził się on 25 lipca 1931 roku w Wierzbnie.
W roku 1938 rozpoczął naukę w Szkole 
Powszechnej. Edukację przerwała wojna. 
W 1946 wstąpił do Państwowego gimnazjum 
męskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Po zdaniu matury podjął studia I stopnia 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, 
a w roku 1961 studia II stopnia uzyskując 
tytuł magistra biologii.
1 września 1964 roku objął funkcję dy-
rektora liceum w Kórniku, którą pełnił do 
31 sierpnia 1986 r. Równolegle w latach 
1984-1986 pełnił funkcję dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Kórniku.
Za zasługi otrzymał nagrodę Ministerstwa 
Oświaty i Wychowania I i III stopnia, Złoty Krzyż 
Zasługi i Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski.
W roku 1986 przeszedł na emeryturę, 
jednak pracę w LO w Kórniku kontynuował 
jeszcze do roku 1988.

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy Rodzinie

śp. Pana Kazimierza Zimniaka
Długoletniego Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku, w latach 1964-1986,

zasłużonego pedagoga, wychowawcy młodzieżyoraz oddanego społecznika szkoły i środowiska
 składają

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i  uczniowie Zespołu Szkół w Kórniku

„Pamiętam jak dziś – 1 września 1968 
roku. Na ece Szkolnej i Poznańskiej stoi la-
nia – od tego dnia – nasza lania! Na boisku 
zebrały się dziewuchy i szczuny. wszyscy 
wysieknięci w lompy od niedzieli, nie tak 
jak  na świątki – piątki. Jedni się stalowali, 
puszyli, salachy znowyk obcinały jedna 
drugą. Były i małe knajdry ale nie parzyngi 
ino takie barzy w się, wielkie łożgole ale nie 
lajchy ino niezłe bulaje. Starsi cołki czas 
obcinali nas od giyrów aż do glacy, szpyco-
wali  na nas zez szyderom. No i zaczęło się. 
dzień w dzień do lani i nazad.  Szczunom 
kazali oblekać popielate klufty a salachom 
granatowe fartuszki, na rękawach numerki 
przyszyte dubeltową nitką i beretki…”

Tak zapamiętaliśmy  pierwsze dni w 
naszej ukochanej „budzie”, albo „lani” jak to 
napisała Alina Kozłowska, dawniej Nowicka,  
czyli w kórnickim ogólniaku, który wtedy miał 
numer 31. co było widać na szkolnej tarczy  
czyli „numerku”. Cztery lata nauki w liceum 
szybko minęło,  potem matura w 1972 roku i 
każdy poszedł swoją drogą.  Jednak szkolne 
przyjaźnie pozostały, z czasem może nawet 
coraz silniejsze. Nasi Wychowawcy Pani 
Profesor Irena Fogel i Pan Profesor Jerzy 
Noskowiak ciągle byli z nami, na kolejnych 
spotkaniach, na kolejnych rocznicach. I tak 
nam minęło 40 lat od chwili kiedy opuściliśmy 
nasze liceum.  Na 19. maja 2012 roku wyzna-
czyliśmy więc sobie spotkanie Jubileuszowe.                     

To sobotnie popołudnie rozpoczęliśmy 
od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na 
grobach naszych profesorów i przyjaciół na 
cmentarzach w Kórniku i Bninie: prof. Jerze-
go Noskowiaka, wspaniałego wychowawcy, 
świetnego kompana i akordeonisty, naszego 
przyjaciela i duchowego patrona, Leokadii 
Langner, niezwykle ciepłej i wspaniałej „Pani 
od historii”, Mieczysława Półchłopka, który 

przybliżał nam tajemnice nie tylko fizyki, 
Karola Nowickiego, którego wielu z nas 
znało jeszcze jako kierownika szkoły pod-
stawowej a w liceum, na lekcjach geografii 
objaśniał nam świat, Kazimiery Woźnickiej, 
dla której język rosyjski był bez tajemnic. 
Odwiedziliśmy naszych przyjaciół: Janka 
Błaszyka, który najwcześniej nas pożegnał, 
Kasię Tomaszewska, Marysię Rozmiarek i 
Bogdana Heidrycha.  Tak nam ich wszystkich 
brakowało w to sobotnie popołudnie…

Oficjalne uroczystości rozpoczęły 
się o godzinie 16:00 w budynku Liceum. 
Naszymi  gośćmi byli: Dyrektor LO Pan 
Kazimierz Zimniak, Pani Irena Fogel jedna 
z naszych wychowawczyń, Pani Maria Wey-
chan - Nowak, Pani Stefania Matuszak od 
cudów przyrody i biologii, Państwo Hanna i 
Tadeusz Raukowie, specjaliści od ćwiczeń 
cielesnych i zawodów sportowych. Wszyscy 
w świetnej formie! Pani Barbara Sikorska , 
nasza germanistka przysłała piękne życzenia, 
bo nie mogła wziąć udziału w spotkaniu. Nasi 
koledzy Marek Żółtowski i Tadek Ceglarek 
przygotowali „wspominki” w formie pre-
zentacji fotografii z tamtych lat, oczywiście 
czarno-białych. Komentarze z sali podniosły 

atmosferę na tyle, że czasami trudno było 
nad salą zapanować, w szczególności  przy 
rozpoznawaniu siebie samego. Przy torcie, 
kawie i wspominkach miło minął czas i w 
okolicznościowych koszulkach na koniec 
zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia a potem 
przenieśliśmy się tam, gdzie 40 lat temu mie-
liśmy nasz Bal Maturalny czyli do Błażejewka. 
Wraz z nami nasi nauczyciele. Przy zasta-
wionym stole kontynuowaliśmy wspominki, 
śpiewaliśmy piosenki z tamtych lat, braliśmy 
udział w konkursach przygotowanych przez 
Marysię Kamyczek, dawniej Waligóra i 
Zycha Michalkiewicza, wznosiliśmy toasty i 
bawiliśmy się prawie do samego rana. No a 
że wiek już nie ten więc warto przypomnieć, 
że: „Teroz jak siadasz w fotelu – przykryj 
się derką, bo ciągnie po giyrach i strzyko w 
krzyżu. Niedługo i dziurawiec  ci zaszkodzi. To 
tyż napijmy się berbelki – ale lekujtko, ino po  
naposztku – ku zdrowotności i zaśpiewajmy 
słynną piosenkę: to boły…to boły piękne dni”. 

Ale i tak, najpiękniejsze dni jeszcze 
przed nami, jesteśmy umówieni na następne 
spotkania.

Roman Szmyt
Absolwent LO w Kórniku 1968-1972

40 lat minęło… rug cug.

  „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci” 
                                                  Wisława Szymborska

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszego Drogiego Kolegi 
i Serdecznego Przyjaciela, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr1 w Kórniku w latach 1984 - 1986

śp. Kazimierza Zimniaka
W tych smutnych chwilach łączymy się w bólu z Rodziną i składamy wyrazy szczerego współczucia

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr1 im. T. Działyńskiego w Kórniku

Pani Katarzynie Zimniak, Prezesowi Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Kórniku

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Teścia
składają: Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy

Banku Spółdzielczego w Kórniku
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wieku takiej odpowiedzialności za 
świat, która dotrzyma kroku rozwojowi 
cywilizacji. Ale ci, którzy chcą, mogą 
zacząć już dziś”- te słowa Vaclawa havla 
towarzyszyły uczestnikom gminnego 
Turnieju Ekologicznego, zorganizowane-
go 1 czerwca w ośrodku Edukacji leśnej 
„Łysy młyn” w Nadleśnictwie Łopuchów-
ko przez Agnieszkę Półchłopek i Zofię 
Talarczyk – nauczycielki SP2 w kórniku.   

Tradycyjnie w turnieju uczestniczyli naj-
lepsi przyrodnicy ze szkół podstawowych 
naszej gminy wyłonieni w eliminacjach 
szkolnych, nauczyciele przyrody oraz 
zaproszeni przedstawiciele nadleśnictwa, 
kórnickiego samorządu i Arboretum PAN, 
poznańskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli.

W nowoczesnym ośrodku dydaktycz-
nym „Łysy Młyn” powitał wszystkich nad-
leśniczy p. Zbigniew Szeląg, a w związku 
z wystawą tematyczną o życiu pszczół 
prelekcję wygłosił p. Krzysztof Ancukiewicz. 
Pracowitość pszczół szybko udzieliła się 
szkolnym drużynom, które w konkursie 
zmagały się z układaniem przyrodniczych 
puzzli, rozpoznawaniem gatunków drzew,  
płazów i gadów chronionych, wykonywa-
niem eksperymentów oraz  badań wód i 
właściwości drewna. Zadania były przepla-
tane odpowiedziami na wylosowane przez 
uczniów pytania, których autorami byli 
nauczyciele i jurorzy. W taktycznej przerwie 
turnieju wszyscy uczestnicy mieli okazję 
zwiedzić ośrodek. Jego walory dydaktycz-
ne prezentowała p. Karolina Prange, która 
przedstawiła biologię wybranych owadów 
i zwierząt, omówiła rolę martwego drewna 
oraz umożliwiła uczniom prowadzenie 
obserwacji organizmów wodnych pod mi-
kroskopami, a pod binokularami obserwacji 
owadów pożytecznych i szkodników lasu. 
W pierwszej części turnieju po zaciętej i 

wyrównanej rywalizacji najlepsza okazała 
się drużyna SP2 Kórnik, kolejne miejsca 
zajęły SP1 Kórnik, SP Szczodrzykowo i 
SP Radzewo.

W drugiej części turnieju szkolne dru-
żyny prezentowały efekty prowadzonych 
przez siebie projektów monitoringu eko-
logicznego wód gminy Kórnik – omawiały 
wyniki badań, pokazywały plakaty, zdjęcia 
i raporty. W tej części najwięcej punktów 
uzyskała drużyna ze Szczodrzykowa, 
następnie SP2 oraz ex aequo  SP1 i SP 
Radzewo. Na zakończenie turnieju wszyscy 
przeszli ścieżkę edukacyjną wokół jeziora, 
oglądając po drodze tamy i żeremia bobro-
we, fragment olsu oraz łąki. 

Po powrocie na uczestników czekały 
już nagrody i dyplomy, które wręczył pan 
burmistrz Antoni Kalisz.

Uczestnikom turnieju gratulujemy szero-
kiej wiedzy ekologicznej i życzymy dalszych 
sukcesów, a wszystkich miłośników przy-
rody zachęcamy do odwiedzenia „Łysego 
Młyna” oraz strony www.wlin.pl

A. Półchłopek, K. Broniewska

Podziękowania
Organizatorzy XIV Turnieju Ekologicz-

nego gminy Kórnik składają serdecznie 
podziękowania panu burmistrzowi Jerzemu 
Lechnerowskiemu i panu wiceburmistrzowi 
Antoniemu Kaliszowi za objęcie naszej imprezy 
honorowym patronatem. 

Dziękujemy jurorom: 
- Pani Gabrieli Wojciechowskiej – Kierownikowi 
Doradców Metodycznych Ośrodka Doskonale-
nia Nauczycieli w Poznaniu
- Pani Katarzynie Broniewskiej z Arboretum 
w Kórniku
- Pani Karolinie Prange z Ośrodka Edukacji 
Leśnej „Łysy Młyn”
Dziękujemy za osobiste wsparcie edukacji 
ekologicznej młodzieży  oraz ufundowanie 
turniejowych nagród osobom i instytucjom:
• Pani Kindze Nowak – Dyjeta – Kierownikowi 
Arboretum PAN w Kórniku
• Panu  Zbigniewowi Szelągowi - Nadleśnicze-
mu Nadleśnictwa Łopuchówko
• Panu Sławomirowi Zakrzewskiemu – Kie-
rownikowi Wydziału Ochrony Środowiska 
Gminy Kórnik
• Wydziałowi Promocji Gminy Kornik 

XiV turniej ekologiczny gminy kÓrnik

Nadleśnictwo konstantynowo i 
Sołectwo czmoniec zorganizowały 
spotkanie młodzieży z gmin mosina 
i kórnik na ścieżkach edukacyjnych 
terenu Rogalińskiego Parku krajobra-
zowego. Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej z Pecnej oraz Szkoły Podstawowej 
z Radzewa odwiedzili odpowiednio 
szlaki: borówkowy i bobrowy.

Przewodnikiem dla grupy z Radzewa 
była Małgorzata Kozaryn z Nadleśnictwa, 
natomiast gości z Pecnej oprowadził soł-
tys Zbigniew Tomaszewski.

Podczas podsumowania, które odbyło 
się na boisku w Czmońcu, dwie drużyny - 
przedstawiciele każdej z  grup - stanęły w 
szranki mini-konkursu. Odpowiadano na 
pytania dotyczące odwiedzonych miejsc 
i zdobytej wiedzy. Pytania przygotowali 
przewodnicy. 

Wynik remisowy w zmaganiach nauko-
wych spowodował, że o wyniku rywalizacji 
zadecydowały rzuty woreczkiem do spe-

cjalnej bramki-tarczy. W tej konkurencji 
wygrali goście z Pecnej i to oni świętowali 
zwycięstwo. Zwycięzcami byli jednak w 
rzeczywistości wszyscy uczestnicy. Naj-
cenniejszą nagrodą była zdobyta wiedza 
i poznanie pięknych zakątków RPK.

Po wręczeniu pucharów, którego 
dokonał wiceburmistrz Antoni Kalisz, był 
jeszcze czas na posiłek - pyszne kiełba-
ski pieczone nad ogniskiem. 

Za rok kolejne spotkanie na szlakach. 
ŁG

SPotkanie na Szlakach Parku krajoBrazoWego

W dniach 21- 24 maja uczniów z kórnickie-
go Gimnazjum odwiedzili goście z zaprzyjaź-
nionego z naszą gminą miasta Köningstein. 
Przyjechało do nas dziesięcioro uczniów i 
dwóch opiekunów. Uczniowie z naszego 
Gimnazjum wraz z nauczycielami przez cztery 
dni oprowadzali gości po najciekawszych 
miejscach okolicy.

W poniedziałek zaraz po przyjeździe, za-
kwaterowaniu na Błoniach i posiłku, uczniowie 
z Köningstein przyszli na zajęcia do naszej 
szkoły. Były to dwugodzinne lekcje języka an-
gielskiego, dzięki którym mogliśmy się poznać 
i zaprzyjaźnić.  Po lekcjach poszliśmy do parku 
obejrzeć kwitnące magnolie i różaneczniki. 
Później promenadą doszliśmy do przystani, aby  
ze statku Anna- Maria podziwiać uroki Kórnika 
z perspektywy jeziora. Wspólna kolacja była 
dalszym sprawdzianem naszych możliwości 
językowych, ale również miłym czasem spę-
dzonym razem z gośćmi.

Wtorek był przeznaczony na zwiedzanie 
miasta Poznania. Rano autokar zawiózł nas 
na ulicę św. Marcina, przy pomniku Adama 
Mickiewicza. O godzinie 12.00 zobaczyliśmy 
poznańskie koziołki, później spacerem poszli-
śmy zwiedzić katedrę. Pod koniec wycieczki 
zatrzymaliśmy się w centrum handlowym 
„Malta’’ i nad jeziorem Malta.

Środa zaczęła się wspólną lekcją informaty-
ki, następnie obejrzeliśmy prezentacje na temat 
miast Köningstein i Kórnik. Ze szkoły poszliśmy 
do ratusza na spotkanie z burmistrzem Jerzym 
Lechnerowskim, który opowiadał nam o historii 
naszej gminy i o swojej pracy. Następnym ce-
lem wycieczki było zwiedzanie zamku. Nasi ko-
ledzy i koleżanki z Köningstein byli zdziwieni, że 
w zamki stoi fortepian, na którym grał Fryderyk 
Chopin. Pod koniec dnia poszliśmy na basen.

W czwartek znów spotkaliśmy się w szkole 

na lekcjach  języka angielskiego, na których 
stworzyliśmy plakaty na temat wymiany Kór-
nik- Köningstein. Po lekcjach poszliśmy do 
miasta, aby pokazać gościom z Niemiec nasze 
ulubione miejsca, sklepy i restauracje. Wieczo-
rem spotkaliśmy się przy ognisku na błoniach. 
Niestety, był to ostatni dzień naszych spotkań. 

To były bardzo miło spędzone dni, poznali-
śmy nowych przyjaciół, z którymi z pewnością 
spotkamy się za rok.

Basia Filipiak

maj to miesiąc wypełniony wycieczka-
mi, piknikami. To miesiąc, w którym ludzie 
poszukają możliwości aktywnego spę-
dzania czasu. To właśnie w maju rozkwita 
najpiękniejsza i najprawdziwsza wiosna. 
dla wydziałowego centrum wolontariatu 
wSE „Volontario” to czas wytężonej pracy i 
intensywnych przygotowań do corocznego 
Rajdu „Studenci dzieciom”. 

Nie inaczej było w tym roku. Przygotowania 
ruszyły na długo przed planowaną imprezą tak, 
aby wszystko zostało zapięte na ostatni guzik. 
Patronem uroczystości była poetka Wisława 
Szymborska i to właśnie w jej rodzinnym mie-
ście – Kórniku odbyła się impreza. „Zapisane 
między wersami” to motto przyświecające 
uczestnikom i organizatorom. Rajd odbył się 
19 maja, ale już poprzedzającego wieczoru w 
Domu Dziecka w Kórniku wolontariusze zebrali 
się, aby zapoznać się z cudownym otoczeniem 
kompleksu budynków Domu Dziecka, zapie-
rającym dech w piersiach widokiem na jezioro 
i las, ale przede wszystkim, aby dopracować 
szczegóły rajdu.

W sobotę, od samego rana do Kórnika 
przyjechali pozostali wolontariusze, a także 
osoby, które zdeklarowały się pomóc Volontario. 
Sprawnie uwinęliśmy się ze stroną organizacyj-
ną oraz dekorowaniem terenu Domu Dziecka, i 
bardzo dobrze, gdyż pierwsza drużyna dotarła 
na metę niezwykle szybko.

W rajdzie brało udział 15 drużyn składają-
cych się z przedstawicieli domów dziecka oraz 
świetlic socjoterapeutycznych  z Wielkopolski. 
Drużyny wyruszyły około 8.30 z czterech róż-
nych punktów startowych. Na trasie należało 
wykonać sześć zadań: zabawy ze skakanką, 
kalambury, zadanie dotyczące gwary poznań-

skiej, rozwiązanie szyfru, Zgaduj Zgadula 
(odgadywanie charakterystycznych smaków), a 
także układanie własnego wiersza. Na każdym 
punkcie, po poprawnym rozwiązaniu zadania 
dzieci dostawały fragment utworu Szymbor-
skiej. Na mecie z uzbieranych fragmentów na-
leżało ułożyć wersy w odpowiedniej kolejności, 
a także odnaleźć tytuł wiersza. Ogólnej ocenie 
podlegał również strój, hasło, sztandar grupy, 
a także krótki quiz dotyczący życia i twórczości 
Wisławy Szymborskiej.

Wszystkie drużyny sprawnie dotarły na 
metę. Po trudach i wysiłkach czekała na nich 
przepyszna grochówka. Gdy tylko dzieci nabra-
ły sił mogły uczestniczyć w dalszych atrakcjach 
m.in. w strzelaniu z łuku i wiatrówki, malowaniu 
twarzy, a także w grach i zadaniach sportowych. 
To jednak nie był koniec atrakcji, które zostały 
dla nich przygotowane. Oczekiwanie na wyniki 
zostało umilone m.in.  pokazem strażackim 
przygotowanym przez Ochotnicza Straż Po-
żarną, a także rekonstrukcją historyczną. 
Ochotnicy mieli również szansę nauczenia się 
kroków gorącego flamenco. Po terenie Domu 

Dziecka, ku uciesze dzieci, przechadzały się 
maskotki służb mundurowych. Największą 
furorę zrobiła jednak możliwość przejażdżki 
na motocyklu zorganizowana przez grupę 
Etyliniarzy. Drużyny chętnie uczestniczyły we 
wszystkich atrakcjach, ale z niecierpliwością 
oczekiwali na ogłoszenie wyników. W końcu 
nadszedł ten długo wyczekiwany moment. 
Choć rywalizacja była zacięta, jednogłośnie wy-
grała Świetlica Socjoterapeutyczna z Szamotuł. 
Ich radość była ogromna. Komisja sędziowska 
oprócz nagród grupowych rozdała również 
nagrody specjalne dla dzieci, które najbardziej 
wyróżniły się na tle innych.

Dzieci były bardzo zadowolone z otrzy-
manych upominków. Pozytywna atmosfera 
i przepiękna, słoneczna pogoda sprzyjały 
dobrej zabawie. Wszyscy miło spędzili czas, 
choć zmęczenie szybko nas dopadło. To był 
rajd, który na długo pozostanie w pamięci nie 
tylko uczestników, ale także organizatorów. Cóż 
więcej można dodać. Do zobaczenia za rok!

Agnieszka Bojarczuk

„niektÓrzy luBią Poezję” czyli XXiV rajD „StuDenci Dzieciom”

SPotkanie młoDych z kÓrnika i königStein 2012



14 nr 11/2012 15 czerwca 2012 r. 15

k
U

lT
U

R
A

k
U

lT
U

R
A

 

 

 
 NIEDZIELA – 24.06.2012r. 

PARAFIA PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W KÓRNIKU 
 

PARKING ZA DOMEM PARAFIALNYM 
                 

W PROGRAMIE: 
14:00 – Otwarcie festynu – ks. prob. Eugeniusz Leosz 
14:15 – Występ Orkiestry Harcerskiej ZHP z Kórnika 
14:45 – Występ chóru „Viva la musica” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku 
15:15 – Konkursy i zabawy dla dzieci 
16:00 – Występ „Chóru Kolegiackiego pod opieką św. Cecylii” ze Środy Wlkp. 
16:30 – Konkursy i zabawy dla dzieci (ciąg dalszy) 
17:15 – Występ chóru dziecięcego „Tutti Santi” 
18:00 – Konkursy i zabawy dla dzieci (ciąg dalszy)  
18:30 – Występ zespołu muzycznego „BenSon” 
19:30 – Zabawa fantowa z cegiełkami 
20:00 – Zakończenie festynu i Apel Jasnogórski 
 
 

NASZE ATRAKCJE: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dochód przeznaczony na kapitalny remont  
kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

Sport: 
konkurencje 
wytrzymałościowe i 
sprawnościowe, rodeo, 
symultana szachowa, 
gry logiczne 
 

Atrakcje dla 
dzieci: 
malowanie twarzy i 
na szkle, dmuchany 
zamek, eurobunge, 
kolejka na szynach, 
suchy basen  
 

Losowanie nagród z 
cegiełek: 
cenne nagrody m.in. 
tygodniowe wczasy dla  
2 osób w Dudince na 
Słowacji, a także dla 4 
osób w Międzybrodziu 
Bialskim (góry) i inne 
 

Stanowiska 
gastronomiczne: 
bigos, grochówka, 
kiełbasa z grilla, frytki, 
pierogi, chleb ze smalcem 
i z ogórkiem, ciasto 
domowe, herbata, kawa, 
napoje, lody, wata 
cukrowa, popcorn

ParafiaDa W BorÓWcu
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Parafiada w Borówcu ma już swoją markę. dzięki grupie osób zgro-
madzonej wokół proboszcza miejscowej parafii, ks. grzegorza gałkow-
skiego rokrocznie w sympatycznej atmosferze można spędzić popołudnie 
wypełnione atrakcjami.

I w tym roku rozpoczęło się od strawy duchowej - czyli mszy świętej, 
którą koncelebrował ks. Grzegorz wraz z ks. Stanisławem Borowiakiem. 
Liturgię poprzedziła procesja, którą poprowadziła kórnicka orkiestra dęta 
pod dyrekcja Jacka Kozłowskiego. 

Po nabożeństwie przyszedł czas na zabawę. Wystąpił zespół Borów-
czanki z Lubasza, koncert dała orkiestra z Kórnika, a na scenie pojawiły 
się tez gwiazdy z Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Różnorakie atrakcje - kulinarne i sprawnościowe - czekały w każdym 
zakątku placu przy amfiteatrze. najwięcej emocji wzbudzała jak co roku 
loteria fantowa - w której każdy los wygrywał, a na zakończenie imprezy 
można było dodatkowo wylosować atrakcyjną wycieczkę. 

Konkurencją dla trwającego Euro 2012 był mecz piłkarski Radni Gminy 
Kórnik kontra lokalna rada duszpasterska. Miejscowi nie okazali się za 
bardzo gościnni pokonując radnych 5-2, choć nie do końca o wynik tu 
chodziło a o dobrą zabawę. 

Mimo deszczu, który pod koniec imprezy dał się nieco we znaki - ko-
lejną Parafiadę w Borówcu można w annałach parafialnych zapisać z 
przymiotnikiem „udana”. 

ŁG

warsztaty artystyczne pt. „Bab-
skie plotki”, odbywające się remizie 
oSP w kamionkach, wpisały się 
na stałe do grafików mieszkanek 
kamionek. mężowie już wiedzą, że 
ich żony od godziny 18 czasem do 
nawet bardzo późnego wieczoru nie 
pojawią się w domu, ponieważ będą 
realizować swoje artystyczne pasje. 
Z każdym spotkaniem pochłoniętych 
wyzwaniami decoupage’u jest coraz 
więcej. coraz więcej jest również po-
mysłów na to co i jak zdobić.  

Podczas jednych z ostatnich warsz-
tatów Panie miały okazję zapoznać się 
z techniką wyplatania lamp z rattanu. 
Trzeba przyznać, że efekt końcowy był 
imponujący i wszystkie Panie zabrały do 
domów niepowtarzalne lampy. 

Sporo satysfakcji przyniosły również 
zajęcia zdobienia wieszaków, przepro-
wadzone przez Panią Ilonę Hałazińską z 
Malowanej Kuźni z Poznania. Kwieciste, 
eleganckie i wyjątkowe wieszaki okazały 
się fantastycznym pomysłem na prezent 
czy ozdobą do domu. 

Już teraz zapraszamy zaintereso-
wane mieszkanki Kamionek do obser-
wowania informacji na stronie www.e-
-kamionki.pl, gdzie regularnie pojawiają 
się informacje o kolejnych spotkaniach. 
W najbliższym czasie planujemy, przy 
wspólnej  kawie i  c iachu, stworzyć 
cudowne talerze zdobione techniką 
decoupage!

Magdalena Telesińska

tWÓrcze SPotkania W kamionkach

W dniu 9 czerwca  mieszkańcy Kamio-
nek, jak co roku,  spotkali się na festynie 
rodzinnym na boisku wiejskim. W tym roku 
motywem dominującym były atrakcje indiań-
skie.  Indianie (animatorzy w oryginalnych 
strojach indiańskich) zapraszali wszystkich do 
wspólnych zabaw: strzelania z łuku, wyścigu 
żółwi, rzutu na róg, strzelania z dmuchawki, 
rzutu włócznią, rzutu marchewką

Chętni mogli zrobić sobie zdjęcia w 
namiotach topi i z wodzem indiańskim. Pre-
zentowane były również typowe tańce indiań-
skie.  Poza tym na pikniku wystąpiła również 
kapela Plewiszczoki oraz zespół Trio Band, 
a swoje możliwości „bojowe” zaprezentowała 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach. 
Wszyscy bardzo chętnie kupowali losy, a 
podczas losowania nagród głównych emocji 
nie brakowało.

AK

feStyn roDzinny W kamionkach

10 czerwca br. we wsi Konarskie obył się z inicjatywy Rady 
Sołeckiej, Sołtysa Józefa Bartkowiaka oraz Koła Gospodyń Wiej-
skich - Festyn Rodzinny z okazji dnia dziecka. W czasie imprezy 
wiceburmistrz Antoni Kalisz wręczył puchar drużynie z Konarskiego 
za zajęcie pierwszego miejsca w turnieju sołectw gminy Kórnik. 
Wśród bardzo wielu atrakcji znalazły się gry, zabawy i konkursy 
dla dzieci, konkurs dla dorosłych. Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich przygotowały gastronomię m.in.: placki, kiełbaski i napoje. 
Wieczorem obyła się zabawa taneczna. Serdecznie gratulujemy 
profesjonalnego przygotowania imprezy! 

Robert Jankowski – KCI

feStyn W konarSkim
W dniach 26-27 maja 2012 r. odbyła się XX Krajowa Pielgrzymka 

Sołtysów i Środowiska Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. 
26 maja miała miejsce konferencja pt. „Wiejsko-Polsko”, która odnosiła 

się do programów pomocniczych PROW. 27 maja miały miejsce uroczyste 
obchody 20-lecia Ruchu Stowarzyszenia Sołtysów. Otwarcia dokonał 
krajowy prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewarowski. W czasie 
wydarzenia uhonorowani zostali zasłużeni członkowie Stowarzyszenia. W 
uroczystości brali udział przedstawiciele organów państwowych: sekretarz 

stanu Dariusz Młotkiewicz 
– przedstawiciel prezy-
denta RP, przedstawiciel 
ministra rolnictwa, mar-
szałek, posłowie sejmu 
RP, wojewoda wielko-
polski. O godzinie 12:00 
w Bazylice Licheńskiej 
odbyła się msza święta z 
homilią księdza Biskupa 
Wiesława Meringa. Po 
mszy św. Pielgrzymi z 
pocztami sztandarowymi 
udali się oddać hołd i 
złożyć kwiaty biskupowi 
Romanowi Andrzejew-
skiemu – duszpasterzowi 
rolników. 

Józef Bartkowiak  

Pielgrzymka
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EkologiA ZNAcZY TYlE, 
BY NiE BYŁo ŚmiEci 

i ŚwiAT cZYSTY  miAŁY dZiEci
Pod takim hasłem świętowano w  Runo-

wie z okazji Dnia Dziecka. Ekologiczny Festyn 
Rodzinny zorganizowała Rada Sołecka Ru-
nowa pod przewodnictwem pani sołtys Iwony 
Cupryjak i Stowarzyszenie „Lepsze Runowo” 
przy nieocenionej pomocy rodziców.  Przy-
gotowano wiele atrakcji nie tylko dla dzieci. 
Już przy wejściu na boisko sportowe, gdzie 
odbywał się Festyn, w zamian za przyniesioną 
puszkę po napoju każdy wchodzący – mały 
i duży – otrzymywał los i tajemniczy zielony 
kartonik wraz ze „smyczą”. Dzieci powitała z 
przepięknie udekorowanej  sceny  pani Sołtys 
i pani Ulka, która w tym dniu prowadziła zaba-
wy, a było ich niemało. Na początek konkuren-
cje sprawnościowe: dzieci i ich opiekunowie 
rzucali,  kopali i toczyli przedmioty wykonane 
z.... odpadów. Były więc m.in. papierowe kulki, 
kręgle z plastikowych butelek  i pływające  
okręty-nakrętki. We wspólnej zabawie   brał 
również udział pan wiceburmistrz Antoni 
Kalisz, który zawitał do Runowa na otwarcie 
Festynu.  Za dobrze wykonane zadanie, każde 
dziecko dostawało kuponik, który przyklejało 
się  na ów zielony kartonik. Ten zaś, kiedy 
był już na nim komplet kuponów, zamieniał 
się w cudowną kartę,  uprawniającą do ode-
brania nagrody. Po konkurencjach sportowo-
-sprawnościowych zabawa błyskawicznie 
przeniosła się na scenę. Tam wybrane dzieci 
i dorośli odpowiadali na pytania w konkursie 
ekologicznym. Pytania sprawiały niekiedy 
zawodnikom trudności, ale wszyscy bawili się 
świetnie. Kiedy konkursowicze łamali sobie 
głowy nad odpowiedziami, wszyscy  festynowi 
goście mogli napić się herbaty, soku z wodą 
albo kawy i skosztować przepysznych ciast 
domowego wypieku. „Słodkie” trzeba było 
przełykać w pośpiechu, bo już rozpoczynała 
się następna część zabawy. Zgłaszające 
się na ochotnika rodzinne drużyny dostały 
kolejne zadania. Jedni tworzyli stroje nowej 

generacji,a  inni konstruowali budowle i różne 
urządzenia z …odpadów : kawałków papieru, 
tekturowych rurek, czy  sznurka. W ten sposób 
po raz kolejny  mogliśmy się przekonać,że nie 
warto wszystkiego od razu wyrzucać, a wręcz 
przeciwnie, niektórym przedmiotom można 
dać „drugie życie”. Inne drużyny dostały 
olbrzymie stopy i mocowały do nich to, co 
zwykle może przyczepić się do buta:  kawałek 
sznurka, patyczek czy kolorowy papierek. 
Gotowe „dzieła” zostały zaprezentowane na 
scenie i nagrodzone wielkimi brawami. W tym 
samym miejscu rozegrano kolejne konkursy. 
Pierwszy polegał na zrobieniu papierowej piłki, 
a następnie kopnięciu jej tyle razy, ile się uda. 
W drugim publiczność oceniała śmieszne min-
ki, które stroili najmłodsi uczestnicy sobotniej 
zabawy – przedszkolaki. Kiedy wydawało się, 
że wszystko co najlepsze uczestnicy Festynu 
mają już za sobą, okazało się, że przybyli zna-
mienici goście. W pięknej białej sukni pojawiła 
się Biała Dama, a wraz z nią pan burmistrz 
Jerzy Lechnerowski. Po owacyjnym powitaniu 
i życzeniach Pana Burmistrza dla wszystkich 
Dzieci rozpoczęła się loteria. Każde dziecko 
licząc na szczęśliwy traf  szukało w  kieszeni 

swojego losu .Szczęśliwe numery losowała 
Biała Dama, a pani Sołtys głośno je odczy-
tywała. Szczęśliwcy zaś odbierali wspaniałe 
nagrody: kolorowe plecaki, piłki, książki i kred-
ki. Emocje sięgały zenitu, ale zabawa trwała 
dalej. Pani Ulka podzieliła wszystkie dzieci na 
dwie drużyny, które stanęły do kolejnych kon-
kurencji: skoków w workach, przeciągania liny, 
a na końcu bitwy na papierowe kulki. I kiedy 
wydawało się, że  Festyn Ekologiczny już się 
kończy, okazało się że czeka  jeszcze jedna 
niespodzianka. Panowie  Włodek i Robert 
usmażyli dla wszystkich grillowe kiełbaski. 
Kto chciał zrobić to osobiście, mógł usmażyć 
kiełbaskę  przy ognisku. I tak  zakończył się 
ten dzień pełen atrakcji. Zadowolone dzieci , 
pełne wrażeń, prezentów  i nowej wiedzy o 
tym jak dbać o  ZIEMIĘ, PRZYRODĘ  i przede 
wszystkim o  rodzinną wioskę  RUNOWO, 
rozchodziły się do domów. Wszyscy mają 
cichą nadzieję ,że Pani Sołtys wraz z całym 
Sztabem Organizacyjnym  zadowolona jest 
także i że za rok wszyscy znów spotkają się 
na równie wspaniałym FESTYNIE z okazji 
Dnia Dziecka.

DP

Pierwszy weekend czerwca upłynął w gmi-
nie Kórnik pod znakiem imprez plenerowych. 

Z okazji Dnia Dziecka niemal we wszystkich 
sołectwach zorganizowano festyny i zawody 
sportowe. Pomimo, że pogoda nie zachęcała 
do zabawy na świeżym powietrzu, gdyż wiał 
silny wiatr i co jakiś czas padał deszcz, to 
jednak mieszkańcy, a zwłaszcza dzieci bawiły 
się znakomicie. Organizatorzy zadbali, żeby 
nikomu nie było zimno i przygotowali rozmaite 
konkurencje sprawnościowe dla wszystkich 
uczestników i przez cały czas serwowali go-
rące napoje, domowe ciasta, kiełbaski i inne 
smakołyki.

Zagroda kórnicka
 W Mościenicy, tradycyjnie festyn zor-

ganizowano w przepięknej scenerii ogrodu 
państwa Ziętków. Jak zwykle organizatorzy 
przygotowali mnóstwo atrakcji i zadbali, żeby 
każdy odwiedzający Zagrodę Kórnicką znalazł 
coś interesującego dla siebie. Mottem prze-
wodnim tegorocznego festynu była wspólna 
zabawa i okazywanie wdzięczności zwierzętom 
domowym i gospodarskim za ich bezgraniczne 
oddanie. Każdy mógł na festynie „wyczarować” 
jakieś ulubione zwierzątko z warzyw, papieru 
lub ulepić z gliny. Na każdego, kto miał pro-
blem ze swoim zwierzakiem czekał z cennymi 
poradami lekarz weterynarii pan Paweł Botko. 
Dużym zainteresowaniem, zarówno wśród 
dorosłych, jak i najmłodszych uczestników 
imprezy, cieszył się pokaz bartnika pana So-
chy, który wspinając się na wysokie drzewo 
z użyciem leziwa, czyli sprzętu bartniczego i 
specjalnych lin podtrzymujących pokazywał, 
jak kiedyś wspinano się do barci. Wśród dzieci 
ogromne emocje wzbudziła „wielka gonitwa 
koni i kogutów na patyku”. 

Oprócz wspaniałego jedzenia, świetnej 
zabawy, organizatorzy zadbali również o dobre 
samopoczucie uczestników. Można było więc 
przejechać się bryczką konną po okolicy lub 
popłynąć łódką z ukochaną lub ukochanym 
po szmaragdowym stawie i rozmarzyć się 
słuchając głosów ptaków.

W Runowie festyn rodzinny przebiegał pod 
hasłem ekologii i ochrony środowiska. (patrz 
tekst obok) 

Z kolei w Dziećmierowie organizatorzy 
przygotowali dla dzieci kolorową dmuchaną 
zjeżdżalnię, trampoliny, watę cukrową i po-
pcorn, czyli wszystko to, co dzieci uwielbiają.

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

DzieŃ Dziecka W gminie kÓrnik

W dniu 2 czerwca odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców 
wsi Biernatki i Bnina połączone z obchodami Dnia Dziecka.

Spotkaliśmy się na placu zabaw przy al. Flensa. Pomimo zimna 
i opadów deszczu dzieci bawiły się do godziny 18:30. Zabawa dla 
dorosłych trwała nawet do 23:00. Rada sołecka wsi Biernatki składa 
serdeczne podziękowania sponsorom: Fundacji Zakłady Kórnickie, 
Zakładom Mięsnym Sokołów, Ośrodkowi Pomocy Społecznej, 
Ludwikowi Nowackiemu, radnym Trenie Kaczmarek i Bogdanowi 
Wesołkowi, Piotrowi Kaczmarkowi za bardzo dobre pieczywo, 
EdwardowiHajdukowi z Biernatek.

Sołtys Biernatek

Dziękuję wszystkim sponsorom, tym którzy pomogli 
nam finansowo, oraz tym którzy pomogli rzeczowo w or-
ganizacji obchodów Dniza Dziecka i imprezy integracyjnej 
dla mieszkańćów wsi Dziećmierowo, które odbyły się 2 
czerwca br. 

Szczególnie dziękuję osobom, które włączyły się w  trud 
organizacji festynu

Sołtys Dziećmierowa

w SZkolE w SZcZodRZYkowiE

„Z rodzicami do szkoły” – festyn rodzinny w 
Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie.

W dniu 2 czerwca uczniowie, rodzice i 
nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Szczo-
drzykowie spotkali się na festynie rodzinnym. 
Podczas tej imprezy dzieci  prezentowały  
występy artystyczne przybyłym gościom. Były 
pokazy taneczne, teatralne, muzyczne i spor-
towe. Nauczycie poprowadzili otwarte lekcje z 
historii i matematyki.  Sprawność fizyczną dzieci 
mogły sprawdzić na stacjach sprawnościowych, 
które były rozstawione na boisku szkolnym. Dla 
każdego wytrwałego, który „przeszedł” przez 10 
stacji czekała słodka nagroda. 

Na holu szkolnym odbyła się również prze-
miła ceremonia wręczenia nagród dzieciom, 
które brały udział w konkursie  dla młodzieży 
Jugendpreis organizowanym przez gminę part-
nerską Koenigstein im Taunus.  Dyplomy i na-
grody laureatom : Julii i Natalii Kałce ( I miejsce 
), klasie I a ( II miejsce ), Michałowi Hermesowi 
i Łukaszowi Jakubowskiemu wręczył burmistrz 
Jerzy Lechnerowski. 

AK
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SPoTkANiE AUToRSkiE 
Z Ewą NowAk 

W dniu 25 maja odbyło się spotkanie 
autorskie z Panią Ewą Nowak, autorką pi-
szącą dla dzieci i młodzieży. Na spotkanie 
zaproszeni zostali uczniowie z gimnazjum z 
Kórnika i Robakowa. 

Zaraz po zajęciu miejsc padły pytania z 
ust pisarki: czym się charakteryzuje pisarz? 
Czy można wyglądać jak pisarka? Czy każdy 
rodzi się i już wygląda na kogoś określonego? 
Wywołało to uśmiechy na ustach młodzieży, 
w bardzo płynny sposób nawiązała się nić 
sympatii i porozumienia przybyłych osób. 
Warto dodać, że autorka jest osobą niezwykle 
charyzmatyczną i interesującą, a jej książki 
są, tak jak ona, pełne interesujących przygód. 

Pisarka opowiadała jak powstawały, co 
jest inspiracją w znalezieniu bohaterów, jak 
tworzy imiona czy postaci drugoplanowe. 
Powiedziała również, że książkę należy 
czytać najmniej 2 razy, pierwsze czytanie 
to poznanie treści i zakończenia, natomiast 
kolejne pozwala dostrzec ważne informacje 
i szczegóły postaci drugoplanowych. Na ko-
niec spotkania każdy mógł zakupić książkę 
oraz otrzymać wpis autorki.

Warto dodać, że Ewa Nowak napisała już 
26 książek, wiele artykułów w czasopismach: 
„Cogito”, „Victor Gimnazjalista”, „Victor Ju-
nior”, „Trzynastka”, „Sens”. 

Serdecznie dziękujemy za miłą współ-
pracę ze szkołami z Kórnika i Robakowa a 
młodzieży –dziewczętom - za czynny udział 
w tak interesującym spotkaniu.

BiBlio SToRY – komiks w bibliotece
Biblio Story –– Wypromuj Swoją Ulubioną 

Bibliotekę, to tytuł konkursu organizowanego 
przez Bibliotekę Wojewódzką i Centrum 
Animacji Kultury w Poznaniu. Celem jest 
promocja zarówno biblioteki jak i samej 
techniki wykonania komiksu. W dniu 28 
maja odbyło się spotkanie gimnazjalistów 
i licealistów z Panem Michałem Słomką. 

Pan Michał opowiedział o historii komiksu, 
jego rodzajach, sposobie narracji treści.  Po 
wstępnej prezentacji multimedialnej, młodzież 
przystąpiła do własnej pracy. Efekty były za-
skakujące i mamy nadzieję, że inspirujące do 
tego, aby powstały piękne prace konkursowe. 
Jedno jest pewne, w gminie mamy bardzo 
utalentowaną plastycznie młodzież. Wszelkie 
informacje na temat konkursu znajdują się 
na stronie WBPiCAK w Poznaniu oraz w 
Bibliotece Publicznej w Kórniku. Serdecznie 
zapraszamy do wzięcia w nim udziału mło-
dzież ze szkół średnich.

Przedszkolaki lEŚNE miSiE oraz gim-
nazjaliści z RoBAkowA poznają naszą 
bibliotekę

Trzydziestego maja odwiedziły nas przed-
szkolaki z Kórnika – LEŚNE MISIE. Dzieci 
rozpoczęły poznawanie Biblioteki od Czytelni,  
przeszły dalej do Wypożyczalni dla dorosłych, 
gdzie dowiedziały się, jak działa ksero – po 
tym wstępie, przeszły do Działu dla dzieci i 
młodzieży. Tam czekały na Nie miłe niespo-
dzianki. Panie Krysia i Kasia przeczytały im 
śmieszną bajeczkę o Żabie i Stonodze. Dzieci 
mogły zobaczyć wiele książek znajdujących 
się w bibliotece, które są kolorowe, z rucho-
mymi elementami, przestrzenne -3D, a także 

można je „pogłaskać” i „posłuchać”. 
Dzieci z wielkim zaciekawieniem oglądały 

książkę Skok na kryptę, która jest duża, 
przestrzenna i pełna tajemnic. Przedszkolaki 
dowiedziały się również, co należy zrobić by 
zostać czytelnikiem biblioteki. Dziękujemy 
Pani Monice Gulczyńskiej za przyjście z tak 
przemiłą grupą dzieci, a dzieciom za wspa-
niałe zachowanie i zainteresowanie.

Tego samego dnia odwiedzili nas również 
gimnazjaliści z Robakowa. Młodzież poznała 
naszą bibliotekę. Uczniowie zapoznali się z 
poszczególnymi działami naszej instytucji, 
jak funkcjonuje, co można tu znaleźć, w 
jaki sposób poukładane są książki i jak sys-
tem UKD porządkuje księgozbiór. Poznali 
różnicę między encyklopedią, słownikiem 
a czasopismem oraz jakie są ich rodzaje. 
Księgozbiór biblioteki zapisany jest w syste-
mie komputerowym, dlatego każdą książkę 
można sprawdzić, czy jest na miejscu czy 
jest wypożyczona. Młodzież dowiedziała się, 
jakie są warunki zapisania do biblioteki, jak 
wypełnia się zobowiązanie oraz w jaki sposób 
wypożycza książki. Na zakończenie, jako 
ciekawostkę, obejrzeli stare kroniki Miasta 
oraz archiwalne numery „Kórniczanina”, gdzie 
w roczniku 1996 w rubryce  „Wieści z USC-
-urodzenia” odnaleźli swoje nazwiska i byli 
tym faktem bardzo uradowani. Serdecznie 
dziękujemy Pani Magdzie Murza za przemiłą 
współpracę, a młodzieży za zainteresowanie.

KAK

Wieści 
z BiBlioteki

SPRoSTowANiE
W artykule dotyczącym Tygodnia 

Bibliotek podano niepełną listę nagrodzo-
nych czytelników. Za zaistniałą sytuację 
bardzo przepraszamy. 

Nagrodzonym Paniom jeszcze raz 
gratulujemy i życzymy wielu sukcesów 
na niwie czytelnictwa. 

A oto pełna lista nagrodzonych Czy-
telniczek: 

- Lidia Bartkowiak
- Wanda Karkucińska
- Julia Kłosowicz 
- Karolina Kornaś
- Ewa Nowak 
- Krystyna Ordanik

RoZmowA Z TomASZEm kRUcZkiEm 
- AUToREm kSiążki 

„BiTwA o gRód SędZiwoJA”. 

Skąd pomysł napisania przygodowej 
książki o wczesnym środniowieczu?

Na to złożyło się kilka czynników. Po 
pierwsze od dziesięciu już lat prowadzę z 
przyjaciółmi drużynę rekonstrukcyjną. Drużyna 
Księgi i łuku – Jaźwiec, jako podstawowy projekt 
rekonstrukcyjny przyjęła oddział z Wielkopolski 
z przełomu X i XI wieku wspierany przez najem-
ników. Od dziesięciu lat tak właśnie jeździmy na 
różne festiwale wczesnego średniowiecza. Po 
drugie nasza drużyna przyjmowała i przyjmuje 
w swoje szeregi min. dzieciaki, a to dla tego, że 
tak naprawdę Jaźwiec jest harcerskim zastę-
pem specjalistycznym, takim jak wodniacy na 
przykład. Dlatego nastawiamy się w drużynie 
na pracę z bardzo młodymi ludźmi. Różni nas 
to innych grup rekonstrukcyjnych. Obecnie 
bardzo mocno grupa dziewczyn z Jaźwca 
zaangażowała się w odtwarzanie oddziału 
Pomocniczej Służby Kobiet z okresu II Wojny 
Światowej. I tu przechodzę do punktu trzeciego. 
Młodzież potrafi fascynować się historią, jeśli ta 
przekazana jest w sposób ciekawy i przystępny. 
Lekcją historii można zanudzić lub obudzić 
pasję. Ja miałem szczęście do nauczycieli 
historii. Kolejna sprawa, na rynku jest ogromna 
ilość książek fantastycznych, horrorów książek 
o wampirach dla młodzieży. Mam wrażenie, 
że zaniknęła gdzieś literatura przygodowa. A 
szkoda. Ja pisałem jakąś książkę i moja córka 
dała mi do zrozumienia, że taka książka już 
jest napisana i żebym zabrał się za inny temat. 
Temat historyczno przygodowy był dla mnie 
oczywisty.

Jakie są Pana związki z okolicami 
kórnika?

Uczęszczałem do liceum w Kórniku w 
latach 1983 -1987. Zdałem tu maturę. Tu także 
rodziła się moja fascynacja historią. Licealiści 
mieli dostęp do zbiorów Biblioteki Kórnickiej, 
mogliśmy występować na zamku ze szkolnymi 

przedstawieniami, z działaniami Pro - Sinfoniki . 
To było niesamowite. W GOK-u  na Prowencie, 
miałem próby pierwszych swoich zespołów 
muzycznych, oczywiście punkowych.  Dużo 
czasu spędzaliśmy w parku, w arboretum, gdzie 
wstęp, jako licealiści także mieliśmy wolny. Cóż 
poza tym? Moja żona jest z Bnina. Pracuje 
w bibliotece w naszej gminie. To już drugie 
pokolenie bibliotekarzy w rodzinie. Jej mama 
też pracowała w bibliotece. Była kierownikiem 
biblioteki w Bninie. Zastanawiam się czy któraś 
z moich córek także pójdzie w ślady mamy i 
babci? To właśnie moja żona, pokazała mi gród 
i półwysep Szyja. 

Perypetie bohaterów przeplatają się 
z historycznymi wydarzeniami i toczą w 
historycznych miejscach. Rodzinnym gro-
dem jednego z bohaterów oraz miejscem 
akcji części książki jest Bnin. Przyzna Pan, 
że nie często -poza naukowymi debatami - 
wspomina się o roli Bnina w kształtowaniu 
się Państwa Polskiego...

Niestety a szkoda. Gród w Bninie jest 
fascynujący. Jeśli założymy jedną teorii, która 
głosi, że stolica państwa za czasów naszych  
pierwszych władców była ruchoma, ( czyli była 
dokładnie tam gdzie znajdował się władca) to 

możemy w jakimś procencie przyjąć, że nasz 
Bnin mógł pełnić stołeczne funkcje, tak jak 
każdy inny gród. Oczywiście, jeśli przyjmie-
my, że władca go odwiedzał. A jest to bardzo 
prawdopodobne. Warto by w temacie historii 
Bnina mówiło się więcej, by utrwalić tą wiedzę 
w świadomości przynajmniej mieszkańców 
Wielkopolski. Wiele miejscowości wykorzystuje 
swoją historię. Podaję zawsze przykład Biskupi-
na. Czy ktoś słyszałby dzisiaj o Biskupinie gdyby 
nie rekonstrukcja osady? Oczywiście nie da 
się, ze względów na ochronę zabytków, zrobić 
rekonstrukcji grodu w Bninie na jego dawnym 
miejscu. To zbyt mały obszar i zbyt cenny. Ale 
Bnin może wykorzystać swoją historyczność 
na setki innych sposobów. Warto zobaczyć jak 
to robią inni. 

czy słyszał Pan o próbach przywrócenia 
praw miejskich Bninowi?

Tak słyszałem. I myślę, że historia Bnina. Ta 
wczesnośredniowieczna, jest tutaj dodatkowym 
atutem. 

dziekuję za rozmowę i czekam na kolej-
ne, zapowiadane już przez Pana tomy serii 
„kroniki Łowców Przygód” 

Pytał: ŁG

kSiążka z Bninem W tle

Tytuł: Bitwa o gród Sędziwoja
Seria: Kroniki Łowców Przygód (t. 1)
Autor: Tomasz Kruczek
Premiera: 24.04.2012
ISBN:978-83-7674-152-9
EAN: 9788376741529
Stron: 268
Wydawnictwo Replika

Jest rok 999. 
Cesarz niemiecki Otton III planuje piel-

grzymkę do Gniezna, do grobu świętego 
Wojciecha. Spotkanie młodego władcy z 
księciem słowiańskim, Bolesławem, nie 
podoba się jednak wielu niemieckim moż-
nym, na czele z potężnym grafem Ulrichem. 
Knuje on  niebezpieczny spisek, który ma nie 
dopuścić do zjazdu w Gnieźnie...

Z pomocą cesarskiemu posłańcowi 
niespodziewanie przychodzą Leszek, Ja-
nek oraz Dis. Młody woj ze słowiańskiego 
grodu Bnin, niemiecki zbieg i księżniczka 
Wikingów nawet nie przypuszczają, że losy 
osady i przyszłość zjazdu gnieźnieńskiego 
zależą teraz od ich odwagi i pomysłowości. 
A to dopiero początek największej przygody 
ich życia...

Z książki dowiecie się także, jak wypie-
kano podpłomyki, co to jest osiekaniec oraz 
dlaczego to nieprawda, że Wikingowie nosili 
hełmy z rogami.

„Bitwa o gród Sędziwoja” to pierwszy 
tom młodzieżowego cyklu „Kroniki Łowców 

Przygód”, który porywa młodego czytelnika 
w fascynującą podróż w głąb czasu, splatając 
w oryginalną całość wartką akcję, ciekawych 
bohaterów i fascynujące tło historyczne. 

Publikację patronatem medialnym objęli: 
dwutygodnik „Victor Junior”, Radio Merku-
ry, portale: Dzieci Poznań, W Roli Mamy, 
Zabawkowicz.pl

Książkę „Bitwa o Gród Sędziwoja” Można 
nabyć miedzy innymi w Wydziale Promocji 
Gminy Kórnik oraz w Księgarni przy ul. 
Szkolnej w Kórniku.

Autor książki Tomasz Kruczek spotkał 
się 5 czerwca z uczniami w Bibliotekach w 
Kórniku i Bninie. Opowidział o realiach życia 
ludzi w okresie wczesnego średniowiecza, o 
reliktach tamtych czasów jakie znajdują się w 
Bninie i całej Wielkopolsce. Zaprezentował 
zrekonstruowane elemety ubioru i uzbroje-
nia, które sam używa  we współczesnych 
podczas pokazów i inscenizowanych poty-
czek. Ponizej rozmowa z autorem ksiażki.
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W BajkoWym DWorze
wYciEcZkA do PoZNAŃSkiEgo Zoo

Choć do dnia dziecka pozostało jeszcze 
sporo czasu, to nie stało się to przeszkodą do 
sprawienia przyjemności naszym dzieciom z 
„Bajkowego Dworu”. Dnia 15 maja w godzinach 
porannych wybraliśmy się więc na wycieczkę 
do poznańskiego nowego zoo. Świetnie bawili-
śmy się podczas zwiedzania mini zoo, w którym 
spotkaliśmy małe zwierzęta zamieszkujące 
gospodarstwa domowe. Po spotkaniu naj-
mniejszych przyszedł czas na zapoznanie się 
z największym mieszkańcem zoo – słoniem. Do 
słoniarni wybraliśmy się małą kolejką kursującą 
po terenie zoo. Po słoniach przyszedł czas na 
odwiedzimy u tygrysów, małp, mrówkojada, 
bociana, flamingów, żyraf, zebr i strusi. Ponie-
waż pogoda nam sprzyjała wykorzystaliśmy 
wolny czas na spożycie posiłku pod chmurką 
urządzając sobie piknik. Niestety tak miło 
spędzany czas płynął nam szybko i nawet nie 
zauważyliśmy kiedy musieliśmy już wracać do 
przedszkola. Wrażenia i przeżycia z wycieczki 
na długo pozostaną w naszej pamięci!

koNcERT mAJowY
Dnia 22 maja gościliśmy w naszym przed-

szkolu kolejny już raz artystów z „Filharmonii 
pomysłów” z koncertem pt. „Brzydalicho Pa-
skudnicho”. Główny bohater audycji to najbrzyd-
szy z mieszkańców Dziwnodźwiękowarium. 
Strzeże on tajemnic instrumentów, które nazy-
wa brzydalami, a każdy, kto znajdzie się w jego 
brzydkim  świecie pod jego wpływem staje się 
brzydki.  Zadaniem dzieci było sprostać zada-
niom Brzydalicha, aby wydostać się spod jego 
czarów. Celem audycji było zapoznanie dzieci 
z ludowymi instrumentami dętymi drewnianymi: 
kozłem białym, czarnym oraz z sierszenkami 
oraz ludowym repertuarem Wielkopolski. Choć 
główny bohater koncertu był brzydki i trochę 
straszny nie przestraszył naszych milusińskich, 
którzy jak zwykle czynnie brali udział w audycji 
oraz entuzjastycznie reagowali na to, co działo 
się podczas jego trwania. Jak smutno, że 19 
czerwca po raz ostatni w tym roku szkolnym 
spotkamy się z bohaterami naszych koncertów. 
Mamy nadzieję, że w kolejnym roku szkolnym 
będziemy mieli okazję znów znaleźć się w tym 
barwnym, bajkowym i muzycznym świecie.

A.A.

29 Maja na Sali  OSP w Czmoniu Stowa-
rzyszenie  ,,Czmońskie Babki” zorganizowało 
koncert  na cześć wszystkich Mam. Świętowa-
nie  rozpoczęło się  mszą św. w  czmońskiej 
kaplicy.  Pierwszą atrakcją był koncert gitarowy 
w wykonaniu Anny Borkowskiej–Najderek, któ-
ra zagrała wariacje na temat Kopciuszka, Tango 
Argentino i inne utwory mistrzów gitary.  Po niej 
nadszedł czas na występ dzieci z Czmonia, 
które recytowały wiersze i śpiewały piosenki 
dla mam. Nie zabrakło oczywiście słodkiego 
poczęstunku, podczas którego mogliśmy słu-
chać ulubionych piosenek, były też życzenia 
dla ukochanych Mam. 

 „Czmońskie Babki „ dziękują OSP w Czmo-
niu za umożliwienie zorganizownia koncertu 
oraz wszystkim mamom za przybycie i planują 
powtórzyć imprezę w przyszłym roku.                                  

Marzena Brylewska

koncert ,,mamy naSze kochamy” W czmoniu
dZiEŃ mAmY w PUNkciE 

PRZEdSZkolNYm w PiERZchNiE

26 maja każda z mam obchodziła 
swoje święto. To zawsze wyjątkowy 
dzień, w którym możemy powiedzieć na-
szym mamom, jak wiele dla nas znaczą i 
jak mocno je kochamy. 25 maja w przed-
szkolu w Pierzchnie  w miłej i rodzinnej 
atmosferze, odbyła się uroczystość z 
okazji „Dnia Mamy”. 

Mamy mogły podziwiać swoje po-
ciechy w przygotowanym specjalnie na 
to święto przedstawieniu. Dzieci pod 
opieką nauczyciela wyśpiewały naj-
lepsze życzenia, życząc jak najwięcej 
uśmiechu i radości oraz zadowolenia 
z dzieci. Występy bardzo podobały się 
gościom. Po występie młodzi artyści wrę-
czyli mamom własnoręcznie wykonane 
upominki – laurki oraz ekologiczne torby 
na zakupy. Na koniec odbył się wspólny 
poczęstunek, w którego przygotowanie 
włączyli się rodzice.

PRZEdSZkolAki w cZmoŃcU

W piękny majowy dzień dzieci z 
Punktu Przedszkolnego w Pierzchnie 
wybrały się na wycieczkę do Czmońca na 
ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą „Szlak 
bobrowy”. Przewodnikiem wycieczki był 
pan Zbigniew Tomaszewski, który prze-
prowadził dzieci szlakiem, zapoznał z 
gatunkami roślin i zwierząt oraz pokazał 
piękno okolicy z wieży widokowej stoją-
cej przy szlaku. 

Pan Tomaszewski pokazał dzieciom 
czym różnią się poszczególne gatunki 
drzew, a także jak odróżnić drzewo 
liściaste od iglastego. Taka wycieczka 
to obserwacja naturalnego ekosystemu 
świata roślin, zwierząt, oraz wspaniałe 
przeżycia dla dzieci. Dzieci poznawały 
przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. 
Obserwowały las, który kryje w sobie 
wiele ciekawych tajemnic. Słuchały od-
głosów lasu.

Po długim spacerze na dzieci czekała 
niespodzianka. W wigwamie stojącym 
w Czmońcu przy płonącym ognisku 
upiekliśmy kiełbaski i podsumowaliśmy 
zdobytą wiedzę. 

Dzieci nauczyły się prawidłowego za-
chowania w lesie, by nie ucierpiała leśna 
przyroda. Zrozumiały znaczenie lasu dla 
ludzi i zwierząt. Doświadczyły, że las to 
źródło świeżego powietrza. Wycieczka 
do lasu wzbogaciła wiedzę przedszkola-
ków oraz miała walory zdrowotne. Dzieci 
spędziły miło czas na świeżym powietrzu 
w otoczeniu pięknej, malowniczej przy-
rody w naszej gminie. 

 
Monika Stołowska

Wieści z PrzeDSzkola W Pierzchnie
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19 maja bieżącego roku na terenie byłej 
Jednostki Rakietowej w czołowie odbyło 
się drugie spotkanie motocyklistów. Po raz 
kolejny pogoda dopisała i uczestnicy mogli 
korzystać w pełni z atrakcji imprezy oraz 
magii miejsca.

O godzinie 14:00 w ramach Kórnickich 
Spotkań z Białą Damą odbył się przejazd na 
kórnicki rynek gdzie odbył się pokaz motocykli. 
Po powrocie na uczestników czekało wielkie 
grillowanie a dla spragnionych muzyki cztery 
wspaniałe zespoły. 

Swoją grą czas umilały nam Rock In Small 
Town; Poisoned Seed; Stoned Veins oraz Sta-
mina. Odbyło  się kilka konkurencji lecz przede 
wszystkim był czas na integrację  uczestników 
oraz rozmowy do białego rana, a miejsce i 
klimat dawały ku  temu idealne warunki. 

Korzystając z okazji chcielibyśmy Ser-
decznie  Podziękować za tak liczne przybycie. 
Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że  mogliśmy Was 
gościć na naszej Wściekłej Majówce, mamy na-

dzieję, że się  podobała i spotkamy się za rok w 
równie przyjaznych okolicznościach  przyrody. 

Pozdrawiamy i do zobaczenia na trasie.

Zdjęcia oraz relację filmową z imprezy 
można obejrzeć na naszym profilu w serwisie 
Facebook MadDogs Kórnik

www.maddogs.kornik.pl

ii Wściekła majÓWka z kluBem motocykloWym maD DogS fg kÓrnik

Dnia 26.05.2012 odbył się Wielko-
polski Rajd Starych Motocykli. Start miał 
miejsce spod gmachu TVP Poznań, a 
metę w Lesznie. 

Na trasie odbyły się dwa krótkie po-
stoje: w Kórniku i Śremie. 

Uczestnicy rajdu zawitali do Kórnika 
przed godziną 13. W czasie krótkiego 
postoju organizator rajdu Jaromir Korta, 
przedstawił uczestników oraz ich wspa-
niałe maszyny. W rajdzie wzięło udział 
ponad 50 motocykli, z czego znaczna 
część miała grubo ponad 25 lat.

Robert Jankowski - KCI

rajD Starych motocykli

24 maja 2012 roku w Puszczykowie odbyło się IV Wielkopolskiego Forum Samo-
rządowych Inicjatyw Papieskich. W forum wzięli udział pracownicy Wydziału Promocji 
Agnieszka Kałka oraz Robert Jankowski. W tym roku hasłem przewodnimi Forum był 
cytat, dotyczący postaci Jana Pawła II, a pochodzący z publikacji prof. Zenona Błądka: 
„Ty byłeś naszym natchnieniem i siłą w drodze do niezawisłości, bywaliśmy u Ciebie, a Ty 
u nas, teraz Ty pozostałeś pośród nas na zawsze, wspieraj nas, by Twoje przekazy prze-
kształcić w czyn.” Podczas spotkania została przedstawiona relacja z V. Jubileuszowego 
Nocnego Kórnickiego Półmaratonu im. Jana Pawła II, który miał miejsce 31 marca 2012 r. 
na OSiR w Kórniku. Idea konferencji zakładała integrację samorządów, instytucji, organi-
zacji pozarządowych oraz ugrupowań zaangażowanych w działanie papieskich instytucji.

RJ

forum SamorząDoWych 
inicjatyW PaPieSkich

aktyWny 
PkPS

c z ł o n k o w i e 
koła Emerytów i 
Rencistów dzia-
ł a j ącego  p rzy 
Zarządzie miej-
s k o - G m i n n y m 
Polskiego ko -
mitetu Pomocy 
Społecznej rozpo-
częli swój sezon 
wiosenno-letni. 
w niedzielę, 20 
maja udali się na 

wycieczkę do Uniejowa, Nieborowa 
i okolic. Natomiasat w dniach 17-27 
czerwca będą uczestniczyć w turnusie 
rehabilitacyjno-wypoczynkowym w Re-
walu – nad morzem.

Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego 
PKPS w Kórniku – Bogdan Wesołek infor-
muje, iż w maju w ramach pomocy z Unii 
Europejskiej będzie przekazana pierwsza 
partia żywności – ser topiony i żółty, mleko 
oraz niewielka ilość masła. W bieżącym 
roku będzie to bardzo skromny przydział 
żywności dla ok. 400 podopiecznych. 
Bogdan Wesołek mówi, że według posia-
danych przez niego informacji w kórnickiej 
gminie pomoc żywnościowa z UE jest 
przekazywana nie tylko za pośrednictwem 
PKPS, ale również „Caritas” Polska.

Na początku bieżącego roku ZM-G 
PKPS otrzymał od firmy H&M w Gądkach 
odzież, którą przekazano ok. 70-80 oso-
bom. Bogdan Wesołek stwierdza, iż należy 
się spodziewać dalszego wsparcia ze 
strony tej firmy.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki PKPS 
dostarcza ZM-G przekazane przez holen-
derską fundację sprzęt rehabilitacyjny, 
kule, łóżka (używane – w dobrym stanie). 
Z tej formy pomocy korzysta rocznie 10-
15 mieszkańców kórnickiej gminy. Do 
początku maja w ten sposób otrzymało 
wsparcie 8 osób.

Bogdan Wesołek z satysfakcją opowia-
da o tym, że po ponad rocznej pracy udało 
się pomóc rodzinie będącej w głębokim 
kryzysie. Trzeba było dla niej pozyskać 
sprzęt gospodarstwa domowego, meble, 
znaleźć zatrudnienie. Bogdan Wesołek 
podkreśla, że teraz rodzina ta żyje na 
średnim poziomie – niejako rozpoczęła 
drugie życie.

Mieszkańcy Czmonia zwrócili się do 
ZM-G PKPS, żeby wspólnie z Radą Sołec-
ką oraz sołtysem zajął się odrestaurowa-
niem figury Matki Bożej, która stała w tej 
miejscowości. Na krzyżu znajdującym się 
po lewej stronie przy wjeździe do Czmonia 
w kierunku na Śrem są daty 1918 i 1945 
oznaczające odzyskanie niepodleglości. 
Mieszkańcy Czmonia zaapelowali także, 
by była dołączona jeszcze jedna data – 
1989 rok.

Robert Wrzesiński

gminny PrzegląD Szkolnych zeSPołÓW teatralnych
w przedostatni dzień maja w salach 

kórnickiego ośrodka kultury odbył się 
gminny Przegląd Zespołów Teatralnych 
Szkół Podstawowych. 

Pomysłodawcami imprezy byli nauczyciele 
ze Szkoły podstawowej nr 1 im. Tytusa Dzia-
łyńskiego w Kórniku Ewa Szybiak i Krzysztof 
Widera, którym w realizacji pomysłu pomogła 
także Genowefa Michalak. 

Do KOK-u przybyły trupy teatralne z Mosiny 
(dwa zespoły z SP nr 2), Wirów ( Fantazja), 

Koziegłów (Piątaki) oraz Szczodrzykowa i 
Kórnika. Przegląd otwarła pani dyrektor SP nr 
1 Eliza Wasylkowska-Ziółkowska.

Popisom aktorskim przyglądało się jury w 
składzie: Maria Kuczyńska- Nowak, Sławomir 
Animucki i Piotr Masztalerz oraz goście bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski, radni Irena Kaczma-
rek i Adam Lewandowski, Anna Łazuka-Witek 
z teatru Legion.

Młodzi adepci sztuki teatralnej przedstawili 
zróżnicowane pod względem tematyki i stylu 

przedstawienia: w większości adaptacje bajek, 
ale także sceny z życia Marii Skłodowskiej Curie 
(SP Szczodrzykowo).

Jury wyróżniło zespoły teatralne z Kozie-
gów, Wirów i Kórnika. 

Organizatorzy podziękowali wszystkim 
uczestnikom, a takzę sponsorom przeglądu. W 
jego przygotowaniu dopomogli bowiem: Urząd 
Miejski w Kórniku, Bank Spółdzielczy w Kórniku 
oraz piekarnia Mar-Piek.

ŁG
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kolEJNE SUkcESY 
AlicJi RATAJcZAk

 i NATAlii RAdZickiEJ
Doskonale w obecnym sezonie spisują 

się zawodniczki UKS Jedynka Limaro Kórnik 
Alicja Ratajczak i Natalia Radzicka. Podczas 
rozgrywanej II serii pucharu Polski w kolarstwie 
szosowym w Górzycy k/Słubic w wyścigu junio-
rek młodszych, Natalia nie dała żadnych szans 
swoim rywalkom w wyścigu indywidualnym 
na czas. Na dystansie 11 km pokonała drugą 
na mecie Katarzynę Kozerę z Azalii Brzóza 
Królewska aż o 29 sek. Czwarta w tym wyścigu 
uplasowała się inna reprezentantka Limaro Ni-
kol Płosaj ze stratą 33 sek. W wyścigu juniorek 
drugie miejsce zajęła liderka Pucharu Polski 
Alicja Ratajczak – Limaro, która tym razem 
uległa o 8 sek. Katarzynie Niewiadomej z Kra-
kowa. W wyścigu kobiet open nie miała sobie 
równych aktualna mistrzyni Świata na torze w 
Melbourne Katarzyna Pawłowska. Następnego 
dnia rozegrano wyścigi ze startu wspólnego, 
gdzie wśród kobiet Open ponownie najlepsza 
okazała się Kasia Pawłowska, natomiast Alicja 
Ratajczak i Natalia Radzicka zajęły w swoich 
kategoriach miejsca czwarte.

Bardzo dobrze nasze zawodniczki wypadły 
również w zawodach pucharu Polski na torze. 
Juniorki młodsze swoją serię miały w Kaliszu, 
gdzie Natalia Radzicka nie miała sobie równych 
w wyścigu na 2km na dochodzenie, a uzyskany 
czas 2min 43sek jest jednym z najlepszych 
w historii Polskiego kolarstwa kobiecego w 
tej kategorii. Trzecia w tym wyścigu była inna 
zawodniczka Limaro Nikol Płosaj. Natalia zajęła 
jeszcze drugie miejsce w wyścigu punktowym, 
a Nikol czwarte w punktowym i scretchu. Najlep-
szym zawodnikiem Kaliskiego pucharu Polski 
został Kórniczanin Patryk Rajkowski, który aż 
pięciokrotnie stawał na podium. Zwyciężył w 
keirinie, oraz wraz z kolegami (Patryk Matuszak 
i Dominik Marciniak) w sprincie drużynowym. 
Rajkowski stawał jeszcze na drugim stopniu 
podium w wyścigach punktowym, na 500m i w 
sprincie indywidualnie.

Doskonale zaprezentowała się Alicja Ra-
tajczak podczas Pucharu Polski na torze elity 
i juniorów rozegranego w Pruszkowie. Młoda 
mieszkanka Zaniemyśla podczas wyścigu 
eliminacyjnego na 2km na dochodzenie pobiła 
rekord Polski juniorek wynikiem 2:31:01 min. 
Niestety podczas wyścigu finałowego miała 
kłopoty żołądkowe i nieznacznie uległa Łucji 
Pietrzak ze Stali Grudziądz w dodatku straciła 
o pół sekundy na korzyść rywalki również rekord 
kraju. W czerwcu podczas Mistrzostw Polski 
zapowiada się pasjonująca walka pomiędzy 
wymienionymi zawodniczkami. Alicja zajęła 
jeszcze drugie miejsce w wyścigu punktowym, 
w wyścigu na 500m, oraz w sprincie drużyno-
wym razem z Viktorią Żegleń. W drużynowym 
wyścigu juniorek na 3 km drugie miejsce zajęła 
drużyna dziewcząt Limaro Kórnik w składzie 
Viktoria  Żegleń, Barbara Frąszczak i Diana 
Wiza, ulegając jedynie o niecałą sekundę 
zespołowi GK Żyrardów. Rekord Polski za-
powiadał się również w tym samym wyścigu 
drużynowym na czas. Zespół Alicji Ratajczak, 
Łucji Pietrzak I Katarzyny Kirchenstein startu-
jący jako kadra Polski jechał bardzo szybko, 

niestety na 500 m do mety trudów nie wytrzy-
mała ta ostatnia. Wierzymy jednak że młoda 
drużyna juniorek przez najbliższe 5 tygodni 
się dotrze i postara się o miłą niespodziankę 
podczas Mistrzostw Europy w Portugalskiej 
Anadii. Gdyby naszym zawodniczkom udało 
się sięgnąć po medal Mistrzostw Europy mają 
spore szanse wyjechać na Mistrzostwa Świata 
do Nowej Zelandii. 

TRZY mEdAlE limARo PodcZAS mi-
STRZoSTw PolSki lZS

 w kolARSTwiE SZoSowYm
Doskonale zaprezentowały się zawodniczki 

Kórnickiego Limaro podczas rozegranych w 
Darłowie pucharu Polski dla seniorek, oraz mi-
strzostw Polski LZS dla juniorek i juniorek młod-
szych. W rozegranych czterech konkurencjach 
tylko raz zabrakło na podium reprezentantki 
Kórnika. W wyścigu ze startu wspólnego Alicja 
Ratajczak zajęła czwarte miejsce, a Barbara 
Frąszczak siódme. Mogło by się wydawać, że to 
jakiś niedosyt, ale warto dodać, że juniorki star-
towały w międzynarodowej obsadzie w wyścigu 
razem z seniorkami na dystansie 90km. W wy-
ścigu brała udział min seniorska reprezentacja 
Niemiec szykująca się do Igrzysk Olimpijskich 
jak i Litwy, a najlepsze juniorki zostały sklasyfi-
kowane w tym wyścigu w mistrzostwach Polski 
LZS. Zwycięstwo w kategorii Open w pięknym 
stylu wywalczyła inna reprezentantka Limaro, 
aktualna Mistrzyni Świata na torze z Melbourne 
Katarzyna Pawłowska, przed reprezentantką 
Niemiec Medelaine Sandig. Temperament Alicji 
Ratajczak nie pozwala na żadne kunktatorstwo 
i oszczędzanie się trakcie wyścigu, ponadto 
taktyka trenera Taciaka, nie polega na zwycię-
stwach za wszelką cenę, tylko jak najlepsze 
przygotowanie młodych zawodników do dojrza-
łego kolarstwa, aby w przyszłości mogli osiągać 
sukcesy najwyższej rangi. Podobnie kiedyś było 
z Kasią Pawłowską, która dziś jest zawodniczką 
kompletną, mogącą wygrać z każdym i wszę-
dzie. Nie można sobie wyobrazić dla młodej 
zawodniczki lepszej nauki, jak konfrontacja 
międzynarodowa z seniorkami u boku Mistrzyni 
Świata. Zadaniem młodej Kórniczanki, była ak-

tywna jazda i zabieranie się w akcje zaczepne. 
Rozegrano również dwie premie lotne, gdzie 
na pierwszą Alicja rozprowadziła starszą ko-
leżankę i Kasia Pawłowska nie miała żadnych 
kłopotów ze zwycięstwem, natomiast na drugiej 
zawodniczki Limaro zamieniły się rolami i Alicja 
dosłownie o błysk szprychy uległa wielokrotnej 
medalistce mistrzostw Europy Eugenii Bujaki 
z reprezentacji Polski seniorek. Tak więc plan 
szkoleniowy został zrealizowany w 100%, a na 
finiszu z małej grupki Alicję wyprzedziły te za-
wodniczki które się w trakcie wyścigu zbytnio nie 
angażowały. Jako ciekawostkę warto dodać, że 
nominowana na Igrzyska w Londynie Sandig, 
po wyścigu zapytała Kasię Pawłowską, kto to 
jest ta mała….. mając właśnie na myśli Alicję. 
W wyścigu juniorek młodszych rewelacyjnie 
zaprezentowały się dwie zawodniczki Limaro, 
Nikol Płosaj i Natalia Radzicka. Po wzorowej 
współpracy, Nikol pomimo upadku w kraksie 
(Natalia poczekała i pomogła koleżance dogo-
nić czołówkę), zdołała wygrać pierwszą z dwóch 
premii i zdobyć srebrny medal Mistrzostw Polski 
na mecie. Drugiego dnia, rozegrano jazdę indy-
widualną na czas, gdzie wśród juniorek drugie 
miejsce i srebrny medal zdobyła Alicja Rataj-
czak ulegając niespełna 2sek Łucji Pietrzak ze 
Stali Grudziądz. Piąta na mecie była Karolina 
Jurczak a ósma Diana Wiza obie Limaro Kórnik. 
W wyścigu juniorek młodszych drugie miejsce 
zajęła Natalia Radzicka ulegając Katarzynie 
Kozyrze z Brzózy Królewskiej o 6 sek. szósty 
czas dnia uzyskała Nikol Płosaj. Na zakoń-
czenie odbyła się „czasówka” dla seniorek o 
puchar Polski, którą wygrała Kasia Pawłowska 
przed Niemką Sandig i Eugenią Bujak. Po tak 
doskonałym występie pozostaje Kasi życzyć 
nominacji Olimpijskiej, choć to nie będzie łatwe, 
gdyż zarówno na torze jak i na szosie może 
wystartować tylko jedna Polka. Obecnie Alicja 
Ratajczak przebywa na zgrupowaniu kadry 
Narodowej w Pruszkowie przygotowującej się 
do torowych mistrzostw Europy w Portugalskiej 
Anadii, a Kasia Pawłowska w czwartek wylatuje 
na wysokogórskie zgrupowanie kadry Olimpij-
skiej do Włoskiego Livinio. 

 Paweł Marciniak

Alicja Ratajczak podczas czasówki Natalia Radzicka

kóRNickiE SZkoŁY wŚRód 
NAJlEPSZYch w PowiEciE

 To niesamowite, że w historii pro-
wadzonego konkursu we współzawod-
nictwie sportowym na najlepszą szkołę 
w powiecie jest zawsze  GIMNAZJUM 
KÓRNIK i zajmuje pierwsze miejsce. 
Do grona najlepszych wpisuje się po raz 
pierwszy SZKOŁA PODSTAWOWA W 
RADZEWIE, która zajęła drugie miejsce. 
Gimnazjum Robakowo także wywalczyło 
wyróżnienie za trzecie miejsce a Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Kórniku za miejsce 
czwarte.

W Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu 
odbyło się posumowanie współzawodnic-
twa sportowego w powiecie. Wyróżniono 
sześć najlepszych szkół podstawowych, 
sześć najlepszych gimnazjów, trzy szkoły 
ponadgimnazjalne i najlepszą gminę. 
Szkoły otrzymały puchary Starosty Po-
wiatu Poznańskiego. Miło nam donieść, 
że gmina Kórnik kolejny raz znalazła się 
na miejscu pierwszym. Na to miejsce 
zapracowały wszystkie szkoły naszej 
gminy, ponieważ sumuje się ich punkty z 
rywalizacji w powiecie. Puchar dla gminy 
odbierał burmistrz Jerzy Lechnerowski w 
asyście gminnego organizatora sportu 
szkolnego p.Anny Rauk. 

Puchary dla szkół odbierali dyrek-
torzy, nauczyciele i wybrani uczniowie 
wyróżnionych szkół.

SZKOŁY PODSTAWOWE-  sklasyfi-
kowano 59 szkół.

1. SP Stęszew
2. SP Radzewo
3. SP 5 Swarzędz
4. SP 1 Kórnik
5. SP Kostrzyn
6. SP 1 Luboń
GIMNAZJA- sklasyfikowano 42 szkoły
1. Gimnazjum Kórnik
2. Gimnazjum Zalasewo
3. Gimnazjum Robakowo
4. Gimnazjum 2 Swarzędz
5. Gimnazjum 2 Luboń
6. Gimnazjum 1 Mosina
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE- 

punktowało 10 szkół
1. ZS 1 Swarzędz
2. ZS 2 Swarzędz
3. LO Puszczykowo
4. ZS Kórnik
5. ZS Mosina
6. ZS Rokietnica - M. Goślina
Mamy nadzieję ,że na posumowaniu 

sportu szkolnego w gminie, które od-
będzie się pod koniec roku szkolnego 
wysiłek nauczycieli, szkół i organizatora 
sportu szkolnego zostanie doceniony 
przez burmistrza i radnych naszej gminy. 
Promocja gminy Kórnik poprzez sport i 
udział szkół i ich uczniów w zawodach 
wielu dyscyplin sportowych nie tylko w 
powiecie ale w całej Wielkopolsce, to 
wysiłek godny zauważenia.

Bowiem ” Praca w młodości owocuje 
na starość”. 

„ZABAwA NiE ZNA gRANic”- 
Szczodrzykowo 4.06.2012

„Koko-koko Kórnik spoko, SP 1 hen 
wysoko./ Wszyscy razem dziś zagrajmy i 
na sportowo wygrywajmy”

Impreza sportowo-rekreacyjna dla dzieci 
klas najmłodszych szkół podstawowych 
rozpoczęła się od haseł związanych z 
EURO 2012.W rywalizacji sportowej oprócz 
uczniów uczestniczyli dyrektorzy szkół, 
rodzice i nauczyciele. Tradycyjnie gospo-
darzem zmagań była Szkoła Podstawowa w 
Szczodrzykowie a sponsorem pucharu, me-
dali i plakietek kórniczanin p. Maciej Małecki. 
Szkoły rywalizowały w wyścigach rzędów, w 
3-boju LA, w sztafecie 4x50 m i siatkówce 
rzucanej. W wyścigach rzędów triumfował 
Kórnik przed Bninem i Szczodrzykowem. 
Konkurencje dla dorosłych wygrywali: 

- rodzic - odbicia p. siatkowej w siadzie 
–p. Grażyna Siódmiak z Kórnika

- nauczyciel- bieg z przeskokami do 2 
kółek hula hop- p. Karol Niemier z Radzewa

- dyrektor- rzuty lotkami do tarczy- p. 
Krystyna Kiełpińska z Radzewa

W 3-boju w poszczególnych konkuren-
cjach najlepszymi byli:

50 m- Lidia Wysocka z Radzewa 8,74 
sek i Bartosz Zgarda z Kórnika-8,05 sek.

w dal- Weronika Sikorska z Bnina-3,69 m 
i Tomasz Siejak z Radzewa 3,70 cm.

p. palantowa- Weronika Andrzejewska 
z Bnina 25 m i Roman Kapusta z Kórnika- 
41 m.

W sztafecie dookoła boiska zwyciężyły 
dziewczęta Szczodrzykowa i chłopcy z 
Kórnika.        Grę zespołową w siatkówce 
rzucanej ( 3 dz. +3 chł.) wygrał Kórnik przed 
Radzewem i Szczodrzykowem. Ostatecz-
nie po zsumowaniu punktów za wszystkie 
konkurencje tytuł mistrza gminy wywalczyła 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku - 63,5 
pkt. 

Kolejne miejsca zajęły: drugie SP Szczo-
drzykowo-54 pkt., trzecie SP Radzewo- 51 
pkt. i czwarte SP Kórnik –Bnin- 50,5 pkt.

 Inne hasło imprezy, tym razem szkoły 
z Szczodrzykowa brzmiało:

” Nie jest ważna nazwa gry, w EURO-
-Sport  zabaw się Ty.

Wynik też jest dobra sprawa, ale naj-
ważniejsza jest zabawa”

Ta impreza była pierwszą dla nie-
których uczniów szkół, cieszyły medale 
i zwycięstwa a także wspólny posiłek 
( drożdżówki i soczki) przygotowany 
przez gospodarzy imprezy. Całość im-
prezy przygotowali nauczyciele: Barbara 
Jańczyk i Dariusz Śmigielski, sędziowali 
działacze SZS i dziewczyny z ZS Kórnik: 
Patrycja, Zuzanna, Julia i Angelika. Za-
wody obserwowały pp. dyrektorki Szczo-
drzykowa  Barbara Pietrala i Małgorzata 
Siekierska.

dRUżYNowY SUkcES 
lEkkoATlETów kórnika i Robakowa

Po podsumowaniu wszystkich wyni-
ków za poszczególne konkurencje lekko-
atletyczne w punktacji zespołowej nasze 
gimnazja zarówno wśród dziewcząt jak i 
chłopców uplasowały się w powiecie na 
czołowych miejscach. Robakowo wy-
grało punktację chłopców a dziewczęta 
tej szkoły zajęły drugie miejsce. Kórnik 
wygrał w punktacji dziewcząt a chłopcy 
zajęli trzecie miejsce.Niezłe wyniki w 
4-boju LA uzyskały na zawodach w Tar-
nowie Podgórnym uczennice ze szkoły 
Podstawowej w Szczodrzykowie. Klaudia 
Madajewska przebiegła 60m w czasie 
8,9 sek. a w skoku w dal uzyskała 4,04 
m. Marta Rymelska na 60m miała wynik 
9,1sek. a na 600m 2:19,3 sek.

W zawodach wojewódzkich gimna-
zjów w lekkiej atletyce, które odbyły się w 
Lesznie nasi lekkoatleci nie zdobyli me-
dali, kilku z nich znalazło się w ósemce 
najlepszych. Jednak tym razem uzyskali 
wyniki poniżej swoich możliwości.

ARA

SPort Szkolny
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BorÓWca
19 maja 2012 roku na boisku sportowym 

w Borówcu przy ulicy Szkolnej odbył się po 
raz drugi turniej w piłce nożnej o Puchar Bo-
rówca. W tym roku w turnieju uczestniczyło 
ponad 250 uczestników z 25 drużyn 

Jako pierwsze o 8:30 na boisko wybiegły 
dzieci. W tym roku rywalizacja toczyła się 
w 3 grupach wiekowych. W każdej grupie 
wiekowej rywalizowały po cztery drużyny. W 
najstarszej grupie – chłopców z roczników 
2000/2001 rywalizację wygrała drużyna Avia 
Kamionki, która wygrała wszystkie swoje 
mecze. Kolejne miejsca zajęły drużyny Orły 
Rogalinek, Ministranci Borówiec oraz Kotwica 
Kórnik.

Ja drudzy na boisko wybiegli chłopcy z 
roczników 2002/2003. Tutaj bezkonkurencyjni 
okazali się chłopcy ze Szkoły Podstawowej 
nr 10 z Poznania, którzy triumfowali przed 
Przyjaznym Borówcem, Kotwicą Kórnik  oraz 
Przyjaznym Borówcem II.

Ja ostatni rywalizację rozpoczęli chłop-
ców rocznik 2004 i młodsi. Niespodziewanie 
pierwsze miejsce zajęła drużyna Przyjaznego 
Borówca, która w decydującym meczu po-
konała Unię Swarzędz 1:0. Trzecie miejsce 

przypadło drużynie Avia Kamionki a czwarte 
Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 z Po-
znania. Pojedynki najmłodszych dostarczyły 
mnóstwo emocji i dla tych 6 – 7 letnich dzieci 
były wielkim przeżyciem.

Na koniec organizatorzy zaprosili wszyst-
kich uczestników na kiełbaski z grilla i napoje 
a rodziców na kawę i herbatę.

Dorośli rozpoczęli rywalizację o godzinie 
13:00. Do rywalizacji przystąpiło ostatecznie 
13 drużyn, które zostały podzielone na trzy 
grupy. 

W każdej grupie rozgrywano krótkie 10 
minutowe mecze „każdy z każdym”. Pierwsze 
miejsce w grupie A zajęła ekipa Leśnych z 
Borówca przed drużyną Ka - De z Kamionek 
i te drużyny awansowały do ćwierćfinałów. 
Rywalizacja w grupie B była bardzo zacięta 
i wyrównana. Ostatecznie do dalszej fazy 
awansował zwycięzca grupy drużyna Eks-
pres Poznań oraz drużyny Real Borówiec i 
Odzykoza Rogalinek. Niestety na tym etapie 
odpadli półfinaliści zeszłorocznego turnieju 
drużyny Olimp Skrzynki i Oldboje. Z grupy 
C awansowały drużyny Kolegów z boiska, 
Przyjaznego Borówca oraz Free Shooters. 

Pojedynki ćwierćfinałowe dostarczyły 
dużo emocji. W pierwszym z nich druzyna 
Ka – De pokonała drużynę Real Borówiec 
3:0. W kolejnym w pojedynku drużyn Ekspres 
Poznań z Free Shooters w regulaminowym 

czasie było 2:2 i rozstrzygnąć musiały rzuty 
karne, które lepiej wykonywała drużyna z Po-
znania (3:2). Kolejny pojedynek to zwycięstwo 
Kolegów z boiska nad Odzykoza Rogalinek 
2:1. Stawkę półfinalistów uzupełniła drużyna 
Przyjaznego Borówca pokonując wyraźnie 
Leśnych z Borówca 4:0.

W obu półfinałach po zażartej walce 
padły identyczne wyniki. Najpierw Ka – De 
pokonała Ekspres Poznań 2:0, a po chwili 
Koledzy z boiska także 2:0 pokonali Przyjazny 
Borówiec.

W meczu o 3 miejsce drużyna Przyjazne-
go Borówca okazała się mało gościnna dla 
drużyny Ekspres Poznań wygrywając 2:0. W 
finale natomiast drużyny Kolegów z boiska 
i Ka – De zagrały zachowawczo przede 
wszystkim broniąc dostępu do własnych bra-
mek. W efekcie wynik 0:0 spowodował, że o 
zwycięstwie w turnieju musiały zadecydować 
rzuty karne. Decydujące okazały się dwie 
pierwsze serie, w których bramkarz Kolegów 
z boiska obronił strzały zawodników Ka – De. 
Ostatecznie Koledzy z boiska zwyciężyli w 
karnych 4:3 i obronili zdobyte rok wcześniej 
pierwsze miejsce.

 Turniej zakończył się o godzinie 20:30 
uroczystym wręczeniem pucharów. Wszyst-
kim uczestnikom dziękuję za wspaniałą 
zabawę i zapraszam w przyszłym roku.

 Marcin Kledzik

Egzamin uczniowski pozytywnie zaliczy-
ło blisko 50 osób. mistrz lee wręczył dwa 
certyfikaty na 1 dAN w Taekwondo.

Taekwondo to długa „droga” po której 
nowy adept sztuki walki kroczy przez wiele lat. 
W pierwszej fazie treningu przygotowuje się 
organizm do zwiększonego wysiłku w czasie 
treningu. Po trzech miesiącach przystępuje się 
do pierwszego egzaminu uczniowskiego na 
żółty pas. Po kilku latach wytężonego treningu 
w czasie którego poznajemy technikę walki, sa-
moobronę, nazewnictwo i etykietę taekwondo,  
najlepsi zdobywają upragniony czarny pas. To 
nie koniec poznawania taekwondo. To dopiero 
początek. 

Ze względu na dużą ilość osób zdających 
na stopnie uczniowskie przenieśliśmy egzamin 
na dużą salę KCSiR OAZA. Głównym egza-
minatorem był „nasz” mistrz koreański Soo 
Kwang Lee, posiadacz 9 DAN w Taekwondo. 
Mistrz z wieloma zawodnikami klubu, spotykał 
się na egzaminach i seminariach już wcześniej. 
Dla najmłodszych, był to ogromny zaszczyt 
i stres o wynik egzaminu. Egzamin poprze-
dzało seminarium, w którym mistrz poprawiał 
technikę, informował o nowym nazewnictwie 
niektórych technik. Ostatecznie do egzaminu 

przystąpiło blisko 50 osób. Wszyscy egzamin 
zaliczyli pozytywnie, a najlepsi zostali wyróż-
nieni przez mistrza zdaniem o dwa pasy. Na 
najwyższe stopnie uczniowskie 2 Kup zdali: 
Michał Ratajczak, Michał Paczkowski, Irene-
usz Osajda i Ireneusz Kubiszewski. Mistrz 
Lee jest wysokim przedstawicielem światowej 
organizacji KUKKIWON, która jako jedyna w 
Świecie nadaje czarne pasy w taekwondo. Na 
zakończenie egzaminu uczniowskiego odbyła 
się uroczystość wręczenia pierwszych stopni 

mistrzowskich w naszym klubie. Pierwszy 
Dan uzyskali Adrian Bącler i Piotr Marciniak. 
Obaj są wieloletnim adeptami taekwondo. 
Adrian jako junior udanie startował w zawodach 
sportowych. Piotr nie ma przeszłości sportowej, 
ale z ogromnym zaangażowaniem od kilku lat 
trenuje i promuje taekwondo.  Z pewnością nie 
są to ostatnie czarne pasy w naszym klubie. 
Wszystkim, którzy pozytywnie zaliczyli egza-
miny serdecznie gratuluję. 

PW

z życia Sekcji 
łuczniczej 

ukS „jeDynka-kÓrnik”
w czterech imprezach z kalendarza 

wielkopolskiego Związku Łuczniczego 
wystartowali w maju zawodnicy i zawod-
niczki sekcji łuczniczej UkS „Jedynka-
-kórnik” – SkS „Sokół” Radzewo.

Pierwszą imprezą w sezonie 2012, w 
jakiej wzięli udział nasi młodzi poszukiwacze 
śladów Robin Hooda były zawody „o Puchar 
Prezesa WZŁucz” połączone z „I rundą Ligi 
Młodzików”. Odbyły się one 5 maja na torach 
KS Surma w Poznaniu. W kategorii mło-
dzików 10 miejsce zajął Mikołaj Ratajczak, 
który po raz pierwszy strzelał z odległości 40 
m. W kategorii dzieci wystartowały: Joanna 
Brylewska, Klaudia Dryer oraz najmłodsza 
w całych zawodach Agata Radziejewska. 
Zajęły one odpowiednio: drugie, trzecie i 
czwarte miejsce, otrzymując w nagrodę pa-
miątkowe dyplomy. Dla każdej z nich był to 
debiut na turnieju łuczniczym i pierwsze tego 
typu doświadczenie. Dziewczęta strzelały z 
4 odległości: 25, 20, 15 i 10 m. Na każdej 
oddawano 6 serii po 3 strzały.

Na kolejnych zawodach sekcja pokazała 
się 19 maja w Bukowcu, gdzie  rozegrano 
Turniej Łuczniczy o Puchar Burmistrza 
Nowego Tomyśla. Z czwórki radzewiaków 
najlepiej spisał się Mikołaj Ratajczak, który 
wystrzelał pierwsze miejsce wśród chłop-
ców. Bardzo nie wiele do podium zabrakło 
Wiktorii Kotkowiak, która w ostatniej serii 
spadła na pechowe, czwarte miejsce. Po-
nadto startowali też: Mateusz Marciniak i 
Klaudia Dryer. Wszyscy strzelali z łuków typu 
Apacz z odległości 15 i 10m. Tego samego 
dnia sekcja zaprezentowała się mieszkań-
com gminy Kórnik na Paradzie Sportowców, 

która otwierała Kórnickie Spotkania z Białą 
Damą.

Tydzień później w Poznaniu, tym ra-
zem na obiektach KS Leśnik odbył się VII 
Wiosenny Otwarty Międzyszkolny Turniej 
Łuczniczy. Wystartowało 8 członków UKS 
„Jedynka-Kórnik”. Wszyscy byli uczniami SP 
Radzewo, dzięki czemu była to najliczniej 
reprezentowana szkoła w całych zawodach. 
Wśród 25 szkół, jakie wzięły udział SP Ra-
dzewo zajęło znakomite – 4 miejsce, mini-
malnie ulegając w walce o puchar za trzecie 
miejsce. Zaznaczyć trzeba jednak fakt, iż 
nasz szkoła była najlepszą ze szkół pod-
stawowych, a przed nią znalazły się tylko: 
Zespół Szkół Mechanicznych z Poznania, 
Gimnazjum w Skórzewie oraz Zespół Szkół 
z Gorzowa Wlkp. Na taki wynik złożyły się 
rezultaty osiągnięte przez najlepszą trójkę 
spośród naszych zawodników: Mikołaja 
Ratajczaka, Weroniki Matuszewskiej oraz 
Agaty Radziejewskiej. Ten pierwszy wywal-
czył brązowy medal, natomiast debiutantce 
Weronice do medalu tego samego koloru 
zabrakł jeden, mały punkcik... Wynik godny 
podkreślenia zważywszy na fakt, iż razem z 

Agatą były one jedynymi trzecioklasistkami. 
Startowali ponadto: Klaudia Dryer, Wiktoria 
Kotkowiak, Mateusz Marciniak oraz po raz 
pierwszy bracia Bartosz i Wojciech Radzie-
jewscy. Wszyscy strzelali z odległości 15 i 
10m z Apaczy.

31 maja ponownie na obiektach KS 
Surma wzięliśmy udział w zawodach „Z 
okazji Dnia Dziecka”. Drugie miejsce wśród 
chłopców (Apacze) zajął Bartosz Radzie-
jewski, który nieznacznie uległ pierwszemu 
zawodnikowi. Wśród dziewcząt (Apacze) 
trzecia była Klaudia Dryer, a tuż za nią Jo-
anna Brylewska i Wiktoria Kotkowiak. Piąte 
miejsce wśród łuków typu Orlik zajął Mikołaj 
Ratajczak, który po raz pierwszy strzelał z 
tego typu łuku. Startowała także Roksana 
Wachowiak, dla której był to łuczniczy debiut. 
Apacze strzelali z 15 i 10m, a Orliki z 25, 
20, 15 i 10m.

W sekcji trenuje obecnie 11 osób, w tym 
7 dziewczyn!. Zainteresowanych rozpo-
częciem przygody z łucznictwem proszę o 
kontakt: karolniemier@o2.pl

Karol NIEmier

w niedzielę 27.05.2012 w kórnickim 
centrum Rekreacji i Sportu „oAZA” 
rozegrany został Xi Turniej o Puchar 
Przewodniczącego Rady miejskiej w 
Piłce Siatkowej Amatorów. V memo-
riał druha Sławka Smolińskiego. w 
turnieju wystąpiło 9 drużyn z kórnika, 
Poznania, Śremu i leszna. 

Zespoły wystartowały w najmocniej-
szych składach, mecze stały na bardzo 
wysokim poziomie, zgromadzeni na 
trybunach kibice bez przerwy mogli 
oglądać efektowne akcje zarówno w 
ataku jak i obronie. Nad sprawnym 
przeprowadzeniem turnieju czuwali 
sędziowie WZPS. 

Wszystkie drużyny otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy, które wręczali Pan Roman 
Gęstwa, Pani Krystyna Antkowiak i Pan 
Marek Smoliński. Dodatkowo drużyny, 
które zajęły miejsca 1-3 otrzymały puchary. 
Pierwsze miejsce w Turnieju zdobyła druży-
na  AMATORZY, drugie miejsce przypadło 
drużynie OSM ŚMIGIELSKI , a trzecie 
miejsce wywalczyła drużyna JAGROLU.

AN

Xi turniej o Puchar PrzeWoDniczącego raDy miejSkiej 
W Piłce SiatkoWej amatorÓW

V memoriał Druha SłaWka SmoliŃSkiego. 

PierWSzy PraWDziWy mecz
W mijającym roku szkolnym w Szkole 

Podstawowej w Szczodrzykowie oraz w 
kórnickiej Szkole Podstawowej nr 1 odby-
wały się zajęcia koszykarskie dla dziewcząt 
pod egidą klubu MUKS z Poznania. Zajęcia 
prowadzili: trenerka Kadry Narodowej Iwo-
na jabłońska oraz były koszykarz ekstrakla-

sy Tomasz Semmler. W dniu 5 czerwca obie 
grupy spotkały się w kórnickiej Oazie, gdzie 
rozegrano pierwszy mecz szkółek - Kórnik 
kontra Szczodrzykowo.

Emocji było co niemiara. Wygrały 
Kórniczanki, choć zawodniczki przyjezdne 
stawiały dzielnie opór i na pewno w kolej-

nym meczu będą chciały się zrewanżować.
Lato bedzie dla młodych adeptek ko-

szykówki okazją do uczestnictwa w obozie 
sportowym MUKS-u. A od nowego roku 
szkolnego -jeśli będzie zainteresowanie - 
zajęcia będą kontynuowane.

ŁG

Kórnik Szczodrzykowo

egzaminy ucznioWSkie PoD okiem miStrza koreaŃSkiego Soo kWang lee 9 Dan
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turnieje 
Białej Damy 
W raDzeWie
27 maja w murach Szkoły Podstawo-

wej w Radzewie odbyły się Turnieje Białej 
Damy w tenisie stołowym, strzelectwie i 
rzucie lotką. Organizatorem jak zwykle był 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka-Kór-
nik” – sekcja tenisa stołowego SKS „Sokół” 
Radzewo, a partnerem finansowym Urząd 
Miejski w Kórniku. 

Na listach startowych zanotowano tym 
razem 149 osób. Wyniki ukształtowały się 
następująco:

TENiS SToŁowY
Dziewczęta do 18

1. Anita Chudy (Luboń)
2. Milena Langner (Poznań)
3. Joanna Rybak (Kleszczewo)
4. Roksana Wachowiak (Radzewo)

Kobiety powyżej 18
1. Agnieszka Toboła (Prusinowo)
2. Jolanta Walczak (Trzykolne Młyny)
3. Barbara Rybak (Konarskie)

Chłopcy do 18
1. Łukasz Minkisiewicz (Stęszew)
2. Krzysztof Katafiasz (Środa Wlkp.)

3. Jakub Szymankiewicz (Kromolice)
Mężczyźni powyżej 18

1. Tomasz Deryło (Poznań)
2. Grzegorz Włodarczak (Daszewice)
3. Paweł Daszkiewicz (Koziegłowy)
7. Bogdan Sibila (Kamionki)

wiATRówkA
Dziewczęta do 18

1. Ewelina Toboła, 34p (Konarskie)
2. Patrycja Litka, 34p (Bnin)
3. Zuzanna Zięta, 32p (Mościenica)

Kobiety powyżej 18
1. Rita Zięta, 33p (Mościenica)
2. Joanna Pieńkowska, 32p (Puszczykowo)
3. Zofia Rozmiarek, 31p (Radzewo)

Chłopcy do 18
1. Mikołaj Ratajczak, 33p (Trzykolne Młyny)
2. Marcin Najewski, 32p (Radzewo)
3. Sebastian Chudy, 31p (Luboń)

Mężczyźni powyżej 18
1. Michał Olejniczak, 34p (Czmoniec)
2. Roman Starosta, 34p (Kórnik)
3. Karol Niemier, 33p (Czmoń)

RZUT loTką
Dziewczęta do 18

1. Wiktoria Zielska, 28p (Konarskie)
2. Magdalena Cychnerska, 27p (Radzewo)
3. Mirella Rozmiarek, 27p (Radzewo)

Kobiety powyżej 18
1. Katarzyna Szymankiewicz, 27p (Kro-
molice)
2. Barbara Rybak, 27p (Konarskie)

3. Grażyna Kubiak, 27p (Trzek)
Chłopcy do 18

1. Michał Rozmiarek, 27p (Radzewo)
2. Jakub Szymankiewicz, 26p (Kromolice)
3. Michał Szymankiewicz, 26p (Kromolice)

Mężczyźni powyżej 18
1. Hubert Hajdrych, 31p (Bnin)
2. Andrzej Olejniczak, 30p (Kórnik)
3. Karol Niemier, 30p (Czmoń)

Zawody sędziowali: Eugeniusz Rybak, 
Mirosław Grzybek, Anna Grewling, Jolanta 
Walczak, Katarzyna Szymankiewicz, Agata 
Rybak i Klaudia Dryer.

Osobom z miejsc I-III wręczono okolicz-
nościowe medale, a zwycięzcy dodatkowo 
otrzymali nagrody rzeczowe ściśle związa-
ne z Euro 2012. W klasyfikacji medalowej, 
prowadzonej tradycyjnie podczas Turnieju 
Białej Damy zwyciężyło tym razem Ko-
narskie (2 złote – 1 srebrny – 1 brązowy), 
które wyprzedziło Radzewo (1-2-2) oraz 
Kromolice (1-1-2). Ogółem medale zdoby-
wali mieszkańcy 19 miejscowości, w tym 
10 z naszej gminy. Na koniec jak zwykle 
rozlosowano cenne nagrody rzeczowe, 
którymi tym razem były: sprzęt DVD oraz 
firmowe piłki nożne. Kolejny turniej z cyklu 
Kórnickich Rozgrywek Ligowych po waka-
cjach – 16 września. Odbędzie się wówczas 
III Memoriał Marka Serwatkiewicza. Do 
zobaczenia w Radzewie!!!

Karol NIEmier

W trzech kolejnych turniejach rangi ogól-
nopolskiej brały udział młode i jak zawsze 
ambitne piłkarki ze Szkoły w Radzewie.

10 maja w Wirach k. Lubonia wzięły 
one udział w finale powiatowym turnieju „Z 
podwórka na stadion o Pucharu Tymbarku” 
(czyli Mistrzostw Polski U-10). Radzewianki 
zdołały odnieść jedno zwycięstwo i zawody 
zakończyły na 4 miejscu. Bramki strzelały: 
Klaudia Olejniczak (4) i Agata Radziejewska 
(1).

12 maja na obiekcie sportowym w Mu-
rowanej Goślinie dziewczęta z SP Radzewo 
drugi rok z rzędu wystąpiły w finale wojewódz-
kim turnieju piłki nożnej im. Marka Wielgusa 
(tj. Mistrzostw Polski U-11). Mimo poważnych 
osłabień w składzie spowodowanych brakiem 
kilku dziewcząt z 4 klasy dziewczęta zagrały 
z pasją i determinacją, dzięki czemu były 
bardzo blisko sprawienia sensacji. Minimalne 
porażki 0:1 i 1:2 uplasowały nasz zespół na 5 
miejscu w turnieju. Honorową bramkę strzeliła 
Klaudia Olejniczak.

3 czerwca natomiast zawodniczki z Ra-
dzewa na trwałe wpisały się w historię, biorąc 
udział w półfinale ogólnopolskim turnieju 
„Real Junior Cup”, który odbył się w Pozna-
niu. Po zaciętych meczach z drużynami z 
Poznania oraz Łodzi nasze dziewczęta zajęły 
trzecie miejsce, za co otrzymały pamiątkowe 
medale, dyplomy oraz koszulki. Bramki dla 
Radzewa zdobywała Klaudia Olejniczak, a 
do trójki najlepszych zawodniczek turnieju 
została wytypowana Monika Stempniak.

Naszą gminę w tych 3 turniejach repre-
zentowały: Klaudia Olejniczak (kapitan), 
Agata Radziejewska, Weronika Matu-
szewska, Dominika Frąckowiak, Weronika 
Niemier, Kinga Banecka, Mirella Rozmiarek, 
Magdalena Sułkowska, Agnieszka Wiśniew-
ska, Natalia Sznura, Monika Stempniak i 
Katarzyna Karaś. Wyjazdy doszły do skutku 
dzięki państwu Rozmiarkom, pani Grewling 
oraz panu Olejniczakowi, za co serdecznie 
dziękuję.

Karol NIEmier

o
g

Ło
SZ

EN
iA

 
D

R
O

B
N

E

* Sprzedam tanio telefon komórkowy Nokia 6020 (100zł), oraz LG BL-20 (2 letni) (200zł). Tel: 506 490 723 
* Sprzedam samochód Nissan Almera 1,4, rp. 1999, klima itp., zadbany. Cena do negocjacji. Tel. 504 365 656
* Sprzedam tanio samochód dostawczy Renault Express 1,2 rp. 1996. Tel. 618171 948
* Sprzedam samochód Fiat Seicento 1,1 rp. 1999, elektr. szyby. Cena do negocjacji. Tel. 504 36 56 56
* Komis Foremka zaprasza! odzież dziecięca, wózki, foteliki. Wojska Polskiego 17
* Sprzedam mieszkanie 46,10 m², III piętro,3 pokoje, balkon, na os. Staszica w Kórniku. Tel. 605 666 942
* Studio Atelier Paulina Latusek, Fryzjer-Stylista, 883-767-479. Kórnik, ul. Wojska Polskiego 14. Konkurencyjne ceny !!! Zapraszam
* Promocja(125zł) Przedłużanie-zagęszczanie 1:1 Trwały i szokujący efekt! Studio Atelier, Wojska Polskiego 14, 883-767-479
* Garaż do wynajęcia (od 1.07), os. Staszica (zielony blok) tel. 532 442 939
* Dom w Szczytnikach sprzedam w dobrej cenie, nowy, gotowy do wykończenia 904m/137m. Tel. 601 47 44 21
* Kręgarz - nastawianie kręgosłupa i stawów. Chiropraktyka, terapia manualna, masaż. Witaszyce, tel. 696 843 092
* Do wynajęcia-   powierzchnia usługowa w nowym budynku przy głównej ulicy przy parku kórnickim. Tel. 691 59 47 47,E-MAIL;ellen@onet.pl
* Do wynajęcia- bardzo ładne mieszkanie na poddaszu(100m²) z dużym balkonem w Gądkach,10 minut od Poznania. Tel. 782119440 ,E-MAIL;ellen@onet.pl
* Nauka j. angielskiego i j. polskiego w Kórniku. Tel.: 784 703 269
* Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel.692-241-023
* Sprzedam działkę budowlaną 912 m² , Bnin ul. Janasika. Tel. 609-824-490
* Gardens of Art projektowanie www, pozycjonowanie, identyfikacja wizualna, grafika 3d. Gardensofart.pl 510487449 karolina@gardensofart.pl
* Sprzedam tanio ubranka dla dziecka od 0 do 98, wiele markowych. Tel. 665 181 487
* Firma budowlana poszukuje pracownika ogólnobudowlanego. Tel. 609 168 498
* Sprzedam działki budowlane. Strykowo koło Stęszewa. Tel. 604 561 313
* Sprzedam stemple budowlane - Kórnik. Tel. 601 664 848
* Oddam gruz w zamian za jego wywiezienie. Tel. 695 745 290
* Sprzedam Matiza ‚99, w dobrym stanie, seryjny, 2x opony, nowy akumulator. 3000 zł. Tel. 666 015 511
* Komplet wypoczynkowy skóra, czerwony, w bardzo dobrym stanie. Tel. 666 015 511
* Tanio skoszę trawnik. Tel. 604 279 025
* Posadzki maszynowe. Tel. 697 428 561
* Mężczyzna 48 lat podejmie każdą pracę (zlecenie, umowa o dzieło) na terenie Kórnika i okolic. Tel. 602 745 631
* Odnajmę 26m² z toaletą na biuro, działalność, mieszkanie. 400/mc. Kórnik. Plac niepodległości 33. Tel. 603 211 118
* Prawo jazdy. Wakacyjna promocja. Kurs 1400 zł. Zapisy: 61 28 28 760
* Czyszczenie dywanów, tapicerki meblowej i samochodowej Karcher. Tel. 607 128 265
* Opiekunka z doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem lub dziećmi. Tel. 519 554 039
*PAN Zakład Doświadczalny w Kórniku ogłasza w dniu 29.06 br. o godz.12:00 przetarg na ciągnik rol. U-902, rok prod. 1984. Cena wywoł. 10.500 zł. Tel. 502 407 282
* „Złota rączka” - fachowe prace dla domu- nie masz jak? nie ma kto? nie potrafisz? Zadzwoń! Tel. 781 442 228
* Profesjonalny przegląd klimatyzacji. Zbigniew Michalak. Biernatki, ul. Główna 15. Tel. 603 052 679
* Montaż dekoderów tv cyfrowej. Tel. 602 74 56 31
* Zamienię mieszkanie w Poznaniu 38,1 m² na podobne w Kórniku. Tel. 669 366 860
* Nowo otwarte studio graficzne „Schade”, ul. Poznańska 8, Kórnik: reklama-wizytówki-ulotki-banery. Fotografia studyjna i plenerowa. Tel. 516 071 814
* Pracownia krawiecka Kaśka przeniesiona -obok studia graficznego „Schade”, ul Poznańska 8, Kórnik. Stałych i nowych klientów zapraszamy. Tel. 604 419 759
*Zatrudnię pracownika do prac na skupie palet. Tel. 509 599 866 lub 519 593 138
* Zagospodarowaną działkę 460 m² z domkiem w Bninie POR nr 122 - sprzedam. Tel. 600 924 556
*Ośrodek Szkolenia Kierowców BO-MAR, Kórnik ul. Poznańska 2 (sala 3); Zapisy - wtorek17:00;. tel. 664-096-606. Letnie promocje cenowe!!!
*Dla swoich klientów poszukujemy do kupna domy, grunty i mieszkania. Tel. 796 80 11 50 Bon Vendo
*Korepetycje z j. angielskiego i j. polskiego u nauczycielki; Kórnik, tel. 784 703 269.
*Nauka gry na gitarze, lekcje indywidualne oraz możliwość uczenia większej grupy,cena oraz miejsce spotkań do uzgodnienia, tel. 795 734 799.

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą 
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej  ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba 
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania. 
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 22), lub przekazywać telefonicznie.

PiłkarSkie PrzygoDy raDzeWianek XiX turniej 
SzachoWy

Biała dama 2012
kórnik 2012-05-26/2012-05-26

Tempo gry: P’15
Arbiter: Ryszard Bartkowiak

Turniej rozegrano w świetlicy OSiR 
Kórnik, najlepsza trójka zawodników: Da-
mian Bartkowiak z MUKS Wieża Kórnicka, 
Włodzimierz Kałużny z  AZS Politechnika 
Poznańska Pocztowiec Poznań  i Adam 
Dźwikowski z LKS Chrobry Gniezno otrzy-
mała nagrody pieniężne 150, 100, 50zł. 
Wszyscy juniorzy otrzymali nagrody książ-
kowe lub upominki. Nagrody sfinansowano 
ze środków otrzymanych z Gminy Kórnik. 
Dyplomy wręczał Burmistrz Gminy Kórnik

 Pan Jerzy Lechnerowski. Zawody 
przygotował i przeprowadził Ryszard Bart-
kowiak, prezes-MUKS Wieża Kórnicka.

RB
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   wAżNE TElEFoNY:
Pogotowie ra tun ko we 999, 8660066
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe992 

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) 
całodobowo 505 908 051
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

ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, 
tel. kom. 602 740 481
Straż miejska, ul. Poznańska 83 
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek Sm w kamionkach 
tel. 61 8 971-357 lub 503-067-690
Przychodnia lekarzy Rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZoZ „dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodni  w kórniku-Bninie
ul. Armii krajowej 1, tel. 61 8170 050.
w przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy lub 
dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska mEdEo 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05
wodociągi kórnickie i Usługi komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 61 
8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w kór ni ku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23 
Centrala Września 991
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

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
Borówiec, ul. Szkolna 1C, tel. 519 053 056
Kórnik-Bnin. ul. Armii Krajowej 1, tel. 612810113

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
Filia Biblioteki w kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69

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

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07

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

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819-80-11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. m.B. królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170- 01-25
Parafia pw. wszystkich Świętych w kórniku
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NmP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55

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: 2800 egz.

REDAKCJA : WYDZIAŁ PROMOCJI 
GMINY, KULTURY i SPORTU 
URZEDU MIEJSKIEGO W KÓRNIKU:
Magdalena Matelska-Bogajczyk, 
Agnieszka Kałka, 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 29 czerwca 2012r.
materiały 

do następnego numeru 
prosimy dostarczać 

do 22 czerwca 2012 r.

Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN oraz Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Uzdolnień Muzycznych „DisCe”
serdecznie zapraszają na 

XV Wieczór Zamkowy
Wykonawcy: Joanna Tylkowska- sopran, Paweł Mazur - fortepian, 

prowadzenie koncertu Maria Banaszkiewicz-Bryła
W programie:

1.R. Strauss – Pieśni, Morgen op.27,  Wigenlied op.41, Zueignung op. 10 Allerseelen op.10
2. Ch. Gounod – „Romeo i Julia”, walc Julii „ Je veux vivre”

3. V. Bellini „Norma”, aria Normy „Casta diva”
4. G. Verdi “Traviata”, aria Violetty „Addio del passato”

5. G. Puccini –“Cyganeria”, walc Musetty “Quando me’n vo”
6. G. Puccini „Gianni Schicchi”, aria Lauretty „O mio babbino caro”

7. F.Lehar „Paganini”, aria Anny- Elizy „Miłość to niebo na ziemi”

Zamek w Kórniku, sobota 23 czerwca 2012 r., godz.18:00
WSTĘP WOLNY

kÓrnicki
limeryk 

Zbliża się 2 lipca 
- rocznica urodzin 

wisławy Szymborskiej. 
wszystkich miłośników poezji 

zachęcamy do pisania limeryków
 na tematy „okołokórnickie”.

Najciekawsze z nich 
zostaną odczytane 

przy okazji ceremonii odsłoniecia 
nowej tablicy 

na domu urodzenia Noblistki.
można je przesyłać 
na adres mailowy 

kórnickiego ośrodka kultury:
kontakt@kornickiosrodekkultury.pl

Szczegóły akcji już niedługo 
na stronie koku:

http://www.kornickiosrodekkultury.pl




