Foto: ŁG - Kuźniczanki z wizytą w Kórniku oraz spektakl „Była taka szkoła”.
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Serdecznie zapraszamy na spotkanie z posłem RP panem Tadeuszem Dziubą w sprawie przywrócenia Bninowi
praw miejskich. Spotkanie odbędzie się w ratuszu bnińskim, dnia 2 lipca 2012r. o godz. 17.00
							

		

Rada Miejska w Kórniku,
Stowarzyszenie Nasz Bnin

PROSTO Z RATUSZA
Podsumowania w WODKOMie
Podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia udziałowców spółki WODKOM
Kórnik, w dniu 15 czerwca br. zarząd
spółki oraz rada nadzorcza otrzymały
od burmistrza Jerzego Lechnerowskiego
absolutorium. Spółka w roku 2011 zanotowała zysk w wysokości 208 513,11 zł,
którego część przeznaczono na fundusz
nagród pracowniczych a część na fundusz
zapasowy.
Burmistrz zwrócił uwagę zarządowi
WODKOMu na znaczące różnice pomiędzy realnie zużywaną, a rozliczaną
ilością wody. Zobowiązał organy spółki do
działań minimalizujących te straty.
Konsultacje społeczne
w Borówcu
Konsultacje społeczne w sprawie podziału sołectwa Borówiec na trzy odrębne
sołectwa odbyły się 17 czerwca.. Spośród
1522 uprawnionych do głosowania, karty
konsultacyjne odebrało 242 osoby (15,9%
uprawnionych). Na „tak” dla podziału
sołectwa zagłosowało 175 osób, na „nie”
64 osoby, dwie osoby wstrzymały się
od głosu. Zanotowano także jeden głos
nieważny.

Podsumowanie sportowego
sezonu w szkołach
W dniu 25 czerwca podsumowano
współzawodnictwo sportowe w kórnickich
szkołach. Na spotkanie do bnińskiego ratusza zaproszono dyrektorów szkół, nauczycieli WF i wyróżniających się w sportowych
zmaganiach uczniów z naszych szkół. Burmistrz Jerzy Lechnerowski, przewodniczący
RM Maciej Marciniak, przewodnicząca
Komisji Edukacji Irena Kaczmarek oraz kierownik Wydziału Oświaty Ewa Soczyńska
wręczyli wyróżnienia i nagrody.
Posłowie interesują się Bninem
Tego samego dnia burmistrz Jerzy
Lechnerowski spotkał się z posłem Maciejem Banaszakiem z Ruchu Palikota, w sprawie poparcia wniosku o przywrócenie praw
miejskich Bninowi. Pan Poseł zadeklarował
poparcie działań samorządu w tej sprawie.
Plan dla dawnej jednostki
Także 25 czerwca wiceburmistrz Antoni
Kalisz dyskutował z przedstawicielami
wspólnoty mieszkaniowej zawiązanej przez

właścicieli budynków na terenie dawnej
jednostki wojskowej w Czołowie (obręb
geodezyjny Skrzynki). Zwrócili się oni z
wnioskiem o uregulowanie spraw tego
terenu w dokumentach planistycznych.
Zaproponowano by opracowaniem objąć
także te tereny dawnej jednostki, które
należą do Lasów Państwowych.

Z RATUSZA

Szanowni Mieszkańcy Bnina !!!

Podsumowania w Kombusie
W dniu 26 czerwca odbyło się zgromadzenie spółki KOMBUS Kórnik. Burmistrz
Jerzy Lechnerowski udzielił absolutorium
zarządowi i radzie nadzorczej spółki. W
ubiegłym roku KOMBUs zanotował zysk w
wysokości 4 383,60.
Będzie współpraca ze Śremem?
Także 26 czerwca wiceburmistrz Antoni Kalisz wraz z prezesem WODKOMu
Włodzimierzem Matuszakiem spotkali się
z przedstawicielami Wodociągów Śremskich. Dyskutowano na temat współpracy w
związku z nowymi przepisami dotyczącymi
utrzymania porządku i czystości w gminach.
Rozważane jest wspólne startowanie w
przetargach na odbiór odpadów komunalnych.
Opr. ŁG

Wędkarska olimpiada
młodzieży
W dniach 22-24 czerwca trwała w
Błażejewku Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich. W otwarciu imprezy i jej podsumowaniu wziął
udział burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz
przewodniczący RM Maciej Marciniak. W
zmaganiach wzięło udział 18 drużyn, 54
młodych wędkarzy z 14 okręgów Polskiego Związku Wedkarskiego.

W dniu 2 lipca 2012 r., w rocznicę urodzin
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Ponownie dopisała pogoda uczestnikom festynu rekreacyjnego „Razem
Możemy Więcej” zorganizowanego przez
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie i
Ruchowo „Klaudynka”. Festyn odbył się
tradycyjnie na terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji na Błoniach w sobotę, 23
czerwca.
Wszystkich przybyłych na tę imprezę
powitała prezes „Klaudynki” – Anetta Szarzyńska. Dotarli na nią: Swarzędzkie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski im. Leszka Grajka (33 osoby), Goślińskie Stowarzyszenia Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych (35 osób), 7 dziewcząt
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z ulicy Mariackiej w Poznaniu.
Z „Klaudynki” było 120 członków.
Anetta Szarzyńska podkreśliła, że 2012
rok jest rokiem szczególnym - jesienią
Stowarzyszenie będzie obchodzić 10-lecie
istnienia. Zaznaczyła, że w tym roku bardzo dużo dobrego wydarzyło się dla niepełnosprawnych w gminie Kórnik – od marca
rozpoczął działalność Środowiskowy Dom
Samopomocy (uczestnicy jego zajęć brali
udział w festynie). Powitała Piotra Pajchorowskiego ze Stowarzyszenia Twórczego
Rozwoju Umysłowych Ścieżek - „STRUŚ”
ze Środy Wlkp., który potem prowadził
festyn przy pomocy Karoliny Solarskiej,
Renaty Owczarzak, Szymona Ludwiczaka,
Agnieszki Kaźmierczak. Pani Anetta omówiła program imprezy zwracając uwagę
na wojskową niespodziankę. Witała także
członków kórnickiego Centrum Wolontariatu, którzy od rana byli zaangażowani w
przygotowanie festynu. Powiedziała, że
impreza mogła odbyć się dzięki dofinansowaniu z PCPR w Poznaniu, od burmistrza
oraz środkom własnym „Klaudynki”.
Piotr Pajchrowski ubrany w specyficzny
sposób, z wymalowanymi żółtymi wąsami
najpierw powitał się przybijając piątkę z
uczestnikami zabawy. Ustawili się oni w
pociąg i pod jego kierunkiem odwiedzili
10 stanowisk z konkurencjami rekreacyjno-sportowymi. Następnie kredą rysowali
mapę tych stanowisk. Do świecących
kopert zbierali przejawy słońca – np. koniczynę. Zatańczyli „Kaczuchy”.
Uczennice z klasy III a z Gimnazjum
w Kórniku należące do kółka teatralnego
zaprezentowały przedstawienie „Lokomotywa”.
Wojskową niespodziankę przygotował chorąży sztabowy rezerwy - Jerzy
Nowosielski z Środy Wlkp., który dotarł
ze swoim transporterem opancerzonym
„Skot”. Zrobił to na zaproszenie córki Hanny Nowosielskiej, która jest psychologiem
w Środowiskowym Domu Samopomocy
(z okazji festynu ubrała się w wojskowy
mundur). Pan Jerzy należy do Stowarzyszenia Miłośników Sprzętu Pancernego
„Skot” w Środzie Wlkp. Natomiast Jerzy

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
o ponownym wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Robakowie
– rejon ul. Żernickiej, Gm. Kórnik.

Więckowski z Środy Wlkp. zaprezentował
radzieckiej produkcji motocykl „Ural” z lat
80-ych, który był wykorzystywany przez
radziecką milicję, w straży granicznej,
łączności. Został skopiowany z motocykla
marki BMW.
Był również koń „Aborygen” z zaprzyjaźnionego z „Klaudynką” jeździeckiego
Uczniowskiego Klubu Sportowego w
Mieczewie. Nie zabrakło bryczki. Odbył
się konkurs plastyczny, podczas którego

uczestnicy imprezy rysowali zwierzęta.
Na festyn przybyła Biała Dama 2012 –
Joanna Żyto, która wysiadła z transportera
opancerzonego „Skot”... Osoby biorące
udział w imprezie najpierw musiały ją odszukać. Biała Dama bawiła się wspólnie
z nimi.
Czterech najlepszych uczestników
konkursu plastycznego otrzymało nagrody.
Wylosowano też 20 nagród wśród uczestników konkurencji.
Dziewczęta ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego będące pod
opieką s. Małgorzaty przybyły na tę imprezę po raz pierwszy. Uczestniczyły we
wszystkich konkurencjach, nie nudziły
sie tu.
Sporo pracy miały osoby zajmujące się:
wydawaniem poczęstunku wśród którego
było pieczywo upieczone przez mamy z
„Klaudynki”, częstowaniem napojami. Pośród nich był Zbigniew Hałat, podopieczny
„Klaudynki”, który w tym roku pełnił rolę

wolontariusza.
Na zakończenie imprezy uczestnicy
zrobili tradycyjny krąg i pod kierunkiem
Agnieszki ze SSPDST im. Leszka Grajka
odśpiewali pieśń tego stowarzyszenia.
Wszyscy otrzymali w prezencie grające
tuby.
Anetta Szarzyńska podziękowała
wszystkim za przybycie, złożyła życzenia
z okazji wakacji. Podziękowała też osobom
zaangażowanym w organizację festynu.

Na pikiniku w Rakowni
Członkowie Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie i Ruchowo
„Klaudynka” w sobotę, 16 czerwca udali
się na X Piknik Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, który został zorganizowany na
boisku w Rakowni. We wspólnym świętowaniu brały też udział stowarzyszenia
m. in. z Owińsk, Swarzędza, Rakowni,
Lubonia, Kiszkowa i Poznania. W programie były gry i zabawy sportowe,
konkursy, wspólne śpiewanie, zabawa
przy wspaniałej muzyce na żywo oraz
grill i różne słodkości. Głównym sponsorem pikniku była firma UNILEVER
Polska Sp. z o. o.
tekst i foto: Robert Wrzesiński

nr 11/2012

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn.
zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2010 r. Nr 130, poz. 871) oraz art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227
z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr
XXXII/357/2008 Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 30 grudnia 2008 r. zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w
Robakowie – rejon ulicy Żernickiej, gm.
Kórnik wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 9 lipca do
6 sierpnia 2012 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik, w godz. pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 lipca 2012 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku,
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (salka urzędu stanu cywilnego, wejście od
strony parkingu) o godz. 12:00. Zgodnie
z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone
w formie pisemnej, ustnie do protokołu,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001
r. o podpisie elektronicznym, z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21 sierpnia 2012 r., na adres: Urzędu
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik lub kornik@kornik.pl
Organem właściwym do rozpatrywania
uwag będzie Burmistrz Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko informuję,
że zainteresowani mogą zapoznać się z
niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 210.
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Festyn w Błażejewku

W dniu 02 czerwca 2012r (sobota) z
okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki odbył się
w Sołectwie Błażejewko Festyn Rodzinny,
w którym uczestniczyło ponad 100 osób w
tym ponad 40 dzieci.
Sołtys i Rada Sołecka zapewnili uczestnikom mnóstwo atrakcji takich jak: zamek,
zjeżdżalnia, gry i zabawy sportowo sprawnościowe z nagrodami, przejażdżki

bryczką, kucykami w siodle oraz quadami,
ognisko i grill, słodki poczęstunek oraz
owoce.
Na zakończenie imprezy odbyła się
mini dyskoteka dla maluchów, które znakomicie popisywały się swoimi zdolnościami
taneczno - wokalnymi.
Sołtys wsi Błażejewko

Dodać należy...

przedstawiona wystawa na temat działań
realizowanych przez Szkołę Podstawową
im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie „Polscy Święci jana Pawła II”. W spotkaniu
brała udział również pani dyrektor Barbara
Pietrala.
RJ

W poprzednim numerze pisaliśmy na
temat IV Wielkopolskiego Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich, które odbyło
się 24 maja 2012 roku w Puszczykowie.
Należy dodać, że podczas Forum została

DZIEŃ DZIECKA
W CZOŁOWIE
W dniu 9 czerwca zorganizowano „wystrzałowy” Dzień Dziecka w Czołowie.
Już po raz drugi Pani Sołtys, Dorota
Dłubała, Rada Sołecka i mieszkańcy przygotowali tak wspaniały Dzień.
Od wczesnych godzin porannych
mieszkańcy wsi zaczęli przenosić i zwozić
stoły, sprzęt muzyczny, trampolinę, stół do
ping-ponga, namioty. Dodatkowo każda z
Pań przyniosła ciasto bądź przekąski do
„Słodkiego Kącika”, w którym można było
przez cały czas trwania „imprezy” ugasić
pragnienie i skosztować przepysznych
wypieków. Inauguracja „Dnia Dziecka”
zaplanowana została na godzinę 15:00.
Na początek, Panie z Centrum Rekreacji
i Terapii RECREO ( Ewa Kapelska i Maria
Bielak), przygotowały konkurencje związane z Euro 2012. Chętne dzieci i dorośli
podzieleni zostali na dwa zespoły: „ FC
Smalec”, którego kapitanem została Pani
Sołtys oraz „Pasztet Power” – kapitanem
został Pan Michał Wojciechowski. Na obie
drużyny czekało wiele konkurencji takich
jak: rzucanie piłkami do wiadra, podawanie paczek autostradą A1, A2 i A4, bieg w
sztafecie, biegi tyłem na czas, odbijanie piłki
wiosłem, bieg z piłeczką między kolanami
oraz wiele innych konkurencji. Aby obie grupy mogły nabrać sił przed następnymi wyzwaniami, przyszedł czas na „Wyciszające
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Razem mogli
więcej...

rymowanki Kubusia Puchatka”. Dominującą
i wygrywającą drużyną była „FC Smalec”,
co trochę zasmucało, ale również mobilizowało do walki grupę „Pasztet Power”.
Jednak, najwięcej „wrzasków”, okrzyków
i emocji wzbudziło przeciąganie liny, które
zaangażowało wszystkich mieszkańców
oraz dzieci. Linę przeciągali: dziewczynki
kontra chłopcy, panowie kontra panowie,
panie z osiedla – panie z Czołowa. Ta rywalizacja wywołała bardzo dużo śmiechu i
z pewnością podniosła poziom adrenaliny i
wyzwoliła ducha walki u wszystkich uczestników „pikniku”.
Ostatnią zabawą przygotowaną przez
Panie z RECREO było - malowanie farbami wielkiego plakatu. Dzieci i mamy
popuściły wodzę fantazji i w krótkim czasie
dziesięciometrowy pas włókniny pokrył się
kwiatami, słońcem i wieloma wspaniałymi
malowidłami. W tym samym czasie „męska
część Czołowa” rozegrała mecz piłki nożnej.
Kolejną niespodzianką dla dzieci była
przejażdżka dorożką, na którą było wielu
chętnych. Po godzinie osiemnastej rozpoczęto pieczenie kiełbasek w wielkim
ognisku naszego boiska i tak do wczesnych
godzin wieczornych trwał Dzień Dziecka w
Czołowie.
Pani Sołtys i Rada Sołecka dziękuje
mieszkańcom za pomoc w przygotowaniach
i uczestnictwo w tak sympatycznym Święcie
a dzieciom za ich uśmiechy i rozweselenie
tak przemiłego dnia.
KaK
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z dniem 25 czerwca 2012 roku Urząd Miejski w Kórniku rozpoczyna procedurę
przyjmowania od mieszkańców wniosków na
utylizację wyrobów zawierających azbest.
Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne.
Zainteresowane osoby winny złożyć pisemny wniosek wg ustalonego wzoru na
rok 2012 (do pobrania w tut. Urzędzie II piętro pok. nr 201 lub na stronie internetowej
www.kornik.pl) do Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (Biuro Obsługi Mieszkańca). Dofinansowanie wynosi 70 % kosztów demontażu i
unieszkodliwiania wyrobów azbestowych lub wyłącznie odbioru i unieszkodliwiania
wyrobów azbestowych. Pozostałe 30% kosztów pokrywa wnioskodawca.
Powyższe wnioski będą przyjmowane od dnia 25 czerwca 2012 r. do wyczerpania
limitu określonego w zasadach likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie
Powiatu Poznańskiego, przy czym ostateczny termin składania wniosków ustala się
na dzień 28 września 2012 r. Złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności
ich wpłynięcia do tut. Urzędu, które następnie będą przekazywane do Starostwa
Powiatowego w Poznaniu.
Jednocześnie informujemy, że składanie wniosków powinno dotyczyć prac, których
wykonanie przewidują Państwo w roku bieżącym, ewentualnie przekazania (zmagazynowanych wcześniej) wyrobów azbestowych.
Ponadto z chwilą złożenia wniosku (dot. demontażu) wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przynajmniej na
30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia, wg ustalonych wzorów (do
pobrania jak wyżej).
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę prac związanych z usuwaniem
wyrobów azbestowych z terenu powiatu poznańskiego wybrano firmę „Ekodachy” Sp.
z o.o. z siedzibą w miejscowości Czermin, nr tel. 62 7 416 838
Wykonawca prowadzi prace będące przedmiotem przetargu za cenę:
•
0,56 zł brutto/kg – demontaż, transport i unieszkodliwienie
•
0,29 zł brutto/kg – odbiór, transport i unieszkodliwienie
Uwaga:
szacunkowa waga płyty cementowo-azbestowej o wymiarze 1m ² wynosi 17 kg.
BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 29 czerwca 2012 r.
do dnia 23 lipca 2012 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę
niżej wymienionej powierzchni:
- pow. 0,5 m2 korytarza na I piętrze w budynku Ośrodka Zdrowia w Kórniku,
przy ul. Poznańskiej 34 A
Przedmiotowa powierzchnia przeznaczona jest na umieszczenie automatu do
dystrybucji napojów.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 29 czerwca 2012 r.
do dnia 23 lipca 2012 r., wywieszony został wykaz dotyczący sprzedaży w trybie
bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Kórnik:
- działka nr 44/81 o powierzchni 0,0640 ha położona w miejscowości Kamionki.
Przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży na realizację urządzeń
infrastruktury technicznej.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
o ponownym wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej, usługowej w Kórniku
– w rejonie ulic Wiatracznej,
Wróblewskiego i 20 Października.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),
w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130,
poz. 871) oraz art. 39 w związku z art. 54
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z
późn. zm.), w związku z uchwałą
XII/120/2007 Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 25 lipca 2007 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy
mieszkaniowej, usługowej w Kórniku – w
rejonie ulic Wiatracznej, Wróblewskiego i
20 Października wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 lipca
do 6 sierpnia 2012 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik, w godz. pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 lipca 2012 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku,
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (salka
urzędu stanu cywilnego, wejście od strony
parkingu) o godz. 13:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego,
może wnieść uwagi. Uwagi i wnioski mogą
być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do
protokołu, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 21 sierpnia 2012 r., na
adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub kornik@
kornik.pl Organem właściwym do rozpatrywania uwag będzie Burmistrz Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik pok. 210.
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Pierwszy wyjazd, pierwszy festiwal, pierwszy sukces!

KULTURA

INFORMACJE

PROGRAM DOFINANSOWANIA
LIKWIDACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej na Balkan Folk Fest w Bułgarii.

Doczekałem się! ZPiTZK istnieje i ma
się dobrze!
Minęło zaledwie dziesięć miesięcy od
nowego zaciągu uczestników i reorganizacji
kadry a już mogę mówić o sukcesie organizacyjnym, pedagogicznym i kulturalnym.
Pomimo braku tradycji zespołów ludowych
w naszej gminie i wynikającego stąd
początkowo sceptycyzmu społeczności
lokalnej, znalazła się grupka cudownych
dzieciaków i wspaniałych rodziców, którzy
zrealizowali nasz wspólny projekt. Wielka
w tym zasługa wspaniałego pedagoga
muzycznego Pani Krystyny Polachowskiej i
choreografa Pana Mariusza Zielińskiego. To
dzięki ich pasji i doskonałemu warsztatowi
udało się w tak krótkim czasie zrealizować
program mogący być wizytówką gminy Kórnik na festiwalu folklorystycznym w Bułgarii.
Wyjechaliśmy z Kórnika 13 czerwca br.
Trasa były długa, więc podzieliliśmy ją na
dwa etapy. Nocleg w węgierskim Raszke
poprzedziło kilkugodzinne zwiedzanie Budapesztu. Drugi etap podróży przez Serbię
i Bułgarię trwał aż 16 godzin i zakończył się
w Kiten. To tu odbywał się już po raz szósty
Balkan Folk Fest. To tu zaczęła się nasza
festiwalowa historia.
Podróże kształcą
Czego nauczyliśmy się przede wszystkim? Niespodziewane czyha na każdym
kroku! Chociażby hotel w którym mieszkaliśmy. Nazwa „Holiday Club” musi do czegoś
zobowiązywać! Tymczasem trafiliśmy na
obiekt, którego lata świetności przypadały
na okres panowania Todora Żiwkowa. Było
czysto, ale siermiężnie. I tak miało być!
Zespół mógł poznać specyfikę warunków
wczasowych epoki komunizmu w krajach
demokracji ludowej. Mógł poznać nazwę
mortadela, popróbować specjałów kuchni
bułgarskiej, czyli mortadeli smażonej,
panierowanej i na zimno. Mógł też poczuć
bystre i pełne troski spojrzenie kierowniczki
stołówki, gdy próbował zmienić miejsce
przy stoliku.
Najważniejsza nauka nie dotyczyła jednak warunków noclegowych i wyżywienia.

15 czerwca 2012 r.

Członkowie zespołu nauczyli się przede
wszystkim pracy, współpracy, odpowiedzialności za siebie i innych. Codzienne próby
uczyły pokory i uświadamiały konieczność
ciągłych ćwiczeń. Występ zmuszał do
koncentracji, do cierpliwego wyczekiwania
na wejście na scenę, do pokonywania
strachu i tremy. Z kolei obserwacja innych
zespołów pozwoliła skonfrontować własne
umiejętności. Taka nauka jest bezcenna.
Wiadomo, że dzieci nie są w stanie tego
wszystkiego zwerbalizować, jednak gdzieś
w podświadomości ta wiedza się odkłada
i zaowocuje.
Pierwszy występ
W niedzielę 17.06.2012. miało miejsce
wiekopomne zdarzenie. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej po raz pierwszy wystąpił
na międzynarodowym festiwalu i odebrał
swoją pierwszą nagrodę. Zgromadzona w
amfiteatrze w Kiten publiczność gromkimi
brawami nagrodziła najmłodszych uczestników tej imprezy. Dzieci swym wyglądem,
naturalnością i samym tańcem podbiły serca wszystkich. W kulisach doszło do przemiłego zdarzenia. Lokalny, dorosły zespół
folklorystyczny zaprosił „koleżanki i kolegów
po fachu” do bułgarskiego tańca. Nasze
pociechy znakomicie sobie poradziły. A tak
naprawdę to dla dzieciaków najważniejsze
było to, że rodzice i opiekunowie nagrodzili
ich uściskami, całusami i dużymi lodami.
Kolejne występy
ZPiTZK wystąpił również na koncercie
organizowanym przez Rosjan. Wypadliśmy
bardzo dobrze. Nasze stroje, muzyka i dziecięcy urok pozwoliły śmiało konkurować z
programami wykonywanymi przez zespoły
bułgarskie i rosyjskie. Właśnie ci drudzy
wzbudzali szczególny szacunek swoją
sprawnością gimnastyczną. Szpagaty,
salta, baletowe ewolucje dowiodły bardzo
profesjonalnego podejścia do tańca zespołów amatorskich w Rosji.
Trzeci występ odbył się w Carewie.
Wśród wykonawców pojawiły się chóry z
Polski oraz z Litwy.

Wszyscy Polacy solidarnie oklaskiwali
występy rodaków. Jednak największym
aplauzem nagrodzono ZPiTZK. Dzieci wywoływały zrozumiały uśmiech na twarzach
widzów. Po koncercie dużo osób podchodziło do Pani Krystyny Polachowskiej z
gratulacjami. A dzieci jak zwykle zajadały
się lodami. To był ostatni występ Zespołu
na Balkan Folk Festiwal, co udokumentowano specjalnym dyplomem. Nawiązano
również kontakty z bułgarskimi instytucjami
kulturalnymi, które zadeklarowały chęć
współpracy.
Odpoczynek? Jaki odpoczynek?
Nie samą pracą żyliśmy. Dzieci musiały
odpocząć. Szkoda było cudownie ciepłego
morza. Stąd codzienne plażowanie, budowa piaskowych warowni, tysiące pytań,
krzyków i śmiechu. A przede wszystkim
kąpiele, kąpiele i kąpiele. Były bteż autokarowe wycieczki. Zwiedzieliśmy Neseber
i Sozopol perły turystyczne bułgarskiego
wybrzeża.
Powrót do domu
Powrót był także dwuetapowy z noclegiem w Raszke. Po drodze zwiedziliśmy
twierdzę w Belgradzie. Piękny park,
monumentalne mury obronne, wieże i
ceglane daszki kryły prawosławny kościółek. W innej części podziwiać można było
cytadelę z licznymi eksponatami. Dość
zaskakujące powitanie zgotowali turystom
celnicy węgierscy. Mimo wspólnej Europy
i strefy Schengen odprawa kilkunastu
autobusów zajęła prawie dwie godziny.
Tu swoim profesjonalizmem, kulturą osobistą i humorem kolejny raz wykazali się
kierowcy autobusu Panowie Marek Żyto
i Adam Grzegorczyk. Dzięki nim podróż
przebiegała przyjemnie i bezpiecznie. Późnym wieczorem 25 czerwca szczęśliwie
dojechaliśmy do domu.
Tak zakończył się pierwszy wyjazd
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej.
Więcej uwag i fotografii na stronie KOKwww:kornickiosrodekkultury.pl
Sławek Animucki
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Już po raz trzeci młodzież z czterech
gimnazjów wzięła udział w Festiwalu Języka
Angielskiego organizowanym przez Kórnickie
Gimnazjum. Festiwal odbył się w Kórnickim
Ośrodku Kultury dzięki grantowi przekazanemu
przez Urząd Gminy Kórnik. Młodzi ludzie rywalizowali w czterech konkurencjach: piosenka,
wiersz, scenka rodzajowa oraz krótki film
zachęcający do nauki języka angielskiego. We
wszystkich
kategoriach
gimnazjaliści wykazali
się bardzo
dobrą znajomością
języka angielskiego.
Na Festiwal przyjechali gimnazjaliści z
Robakowa
z Elżbietą
Drótkowską-Klessa,
młodzież z
Rogalina z Katarzyną Kondziela oraz po raz
pierwszy przedstawiciele z Gimnazjum nr 1
z Puszczykowa z Katarzyną Mroczek. Gimnazjum Kórnickie reprezentowała młodzież
wraz z nauczycielkami języka angielskiego i
jednocześnie organizatorkami całego przedsięwzięcia: Martą Kwietniewską-Svarth oraz
Anną Żurawską.
Po uroczystym otwarciu Festiwalu przez
panią wicedyrektor gimnazjum Irenę Zając,
młodzi rozpoczęli zmagania konkursowe. Atmosfera była wspaniała, gimnazjaliści nie tylko
rywalizowali ze sobą, ale przede wszystkim
mieli możliwość poznania się, pochwalenia
znajomością angielskiego oraz pokazania
swych talentów scenicznych.
W pierwszej kategorii dużym profesjonalizmem wykazała sie Anna Małecka z Kórnika,
na drugim miejscu znalazł się roztańczony
duet Zuzanna Frąckowiak oraz Ada Przybył
również z Kórnika, a na trzecim Jacek Wróbel
oraz Stanisław Bartmiński z Rogalina, którzy
wspaniale rozbawili publiczność. Na tym samym miejscu znalazła się również Joanna Breś
z Gimnazjum w Kórniku, której akompaniowała
Paulina Zawitaj.

III Forum
„Jak się uczyć?”
W dniu 12 czerwca 2012 r. w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie
Filia w Kórniku odbyło się III Forum dyskusyjno-warsztatowe „Jak się uczyć?”. W
spotkaniu udział wzięli pedagodzy i psycholodzy z gminy Kórnik, a tematyka tegorocznego Forum skupiła się na problematyce
motywacji. Po krótkiej części warsztatowej,
zapoznano się z multimedialną prezentacją
o motywacji. Zwrócono uwagę, iż ważne
są style ucznia się (wzrokowy, słuchowy,

8

W konkurencji wiersz bezkonkurencyjny
okazał się Stanisław Bartmiński, laureat z
zeszłego roku. Kolejno 2 miejsce zajęła Pula
Frąckowiak z Kórnika. Trzecie miejsce przypadło uczennicy z Kórnika - Oliwii Ratajczak oraz
uczniowi z Rogalina - Łukaszowi Koniecznemu.
Scenki rodzajowe, jak zawsze, najbardziej
rozbawiły publiczność. Gimnazjaliści wykazali
się talentem scenicznym, pokazując w nowej odsłonie
Czerwonego Kapturka,
napad na
sklep, wizytę
u wróżki czy
program Top
Model. Jury
przyznało
1. miejsce
w tej kategorii grupie
teatralnej
z Rogalina
(Anna Dobrowolska,
Monika
Kubiaczyk,
Łukasz Konieczny, Jacek Wróbel), 2. miejsce
- gimnazjalistkom z Kórnika (Dominika Robak,
Justyna Barczak, Agnieszka Pelczyk), natomiast 3. przyznano grupie z Robakowa ( Piotr
Krystek, Jagienka Żurawska, Sandra Piechowiak, Dagmara Piasna, Bartek Sobieralski).
Ostatnia, nowa w tym roku konkurencja,
okazała się strzałem w dziesiątkę. Młodzież
miała przygotować krótki film-reklamę zachęcającą do nauki języka angielskiego. Okazało
się to znacznie ciekawsze niż prezentacja
multimedialna. Oryginalny pomysł ,,ciemnego
tunelu” zyskał najwięcej głosów Jury. Zaprezentowała go młodzież z Robakowa - Sandra
Piechowiak, Dagmara Piasna oraz Justyna
Kowalczyk. Drugie miejsce zdobył duet z Puszczykowa, natomiast na 3 miejscu nagrodzono
Andżelikę Nowak, Klaudię Genke oraz Joannę
Król z Kórnika.
Jury obradowało po każdej konkurencji,
na końcu rozdano wspaniałe nagrody. Po
wykonaniu pamiątkowego zdjęcia wszyscy
przespacerowali się na pizzę do Bnina.
Festiwal nam pięknieje! Mamy nadzieję,
że w przyszłym roku przyjedzie do nas jeszcze
więcej szkół.
Anna Żurawska

kinestetyczny) w procesie motywowania
się do nauki. Następnie wywiązała się
dyskusja dotycząca motywacji do uczenia
się wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
Jej podsumowaniem było stwierdzenie, iż
ważne jest pozytywne myślenie o uczeniu
się i myślenie o sobie w kategoriach „chcę,
potrafię, mogę”. Pedagodzy przedstawili
także szeroką ofertę szkół w zakresie
zajęć dydaktycznych, pomocowych i pozalekcyjnych, rozwijających indywidualne
zainteresowania uczniów.
Małgorzata
Smolarkiewicz – Maliszewska,
kierownik Filii

DZIEŃ DZIECKA
Z okazji naszego Święta czekały nas nie
lada atrakcje. Cały dzień wypełniony był już
od samego rana! Na początek było malowanie twarzy. Każdy dokonał wyboru, kim
chcę zostać. Były zatem koty, psy, motyle,
a także wśród większości chłopców Spider
Man. Nie zabrakło gier i zabaw z chustą
animacyjną oraz konkursów plastycznych.
Były również wspólne tańce i śpiewy.
Następnie odwiedził nasze przedszkole
teatrzyk z przedstawieniem „Wiwat wiosna,
wiwat zielony las”. Świętowaniu nie było
końca, a jeszcze czekała nas miła niespodzianka – kubek z naszym imieniem oraz
logo przedszkola wypełniony słodkościami.
Małgorzata Grzelczak
KONCERT CZERWCOWY
Dnia 19 czerwca ostatni już raz gościliśmy w naszym przedszkolu artystów z „Filharmonii pomysłów” z koncertem pt. „Kujonek Chucherko”. Główny bohater audycji
Chucherko chce zostać wirtuozem. Wie,
że będzie to wymagało od niego mozolnej
i systematycznej pracy, a zdaje sobie sprawę z tego, że nie grzeszy pracowitością.
Szanse na ziszczenie się jego marzenia
maleją, ale… Przypomina sobie o istnieniu
zaczarowanego płaszcza, który pozwoli
na osiągniecie wymarzonego celu. Nie
wie jednak o tym, że płaszcz w zamian za
uzyskane przez niego umiejętności będzie
mu robił różne, nieprzyjemne psikusy, które
mają mu uświadomić, że w pracy nad sobą
nie istnieje droga „na skróty”. Celem audycji
było przybliżenie dzieciom postaci wirtuoza
i zapoznanie z różnorodnością muzyki
skrzypcowej. Z przykrością żegnamy się
z artystami „Filharmonii pomysłów”. Mamy
jednak z nadzieję na ponowne spotkanie
w nowym roku szkolnym w tym barwnym,
bajkowym i muzycznym świecie.
A.A.

Filia Biblioteki Publicznej
w Bninie
serdecznie zaprasza
dzieci w wieku szkolnym
na spędzenie wolnego czasu
w okresie wakacji
w bibliotece.

„Piękno jest
wszędzie,
lecz je dostrzec
trzeba”
Człowiek zawsze był i będzie częścią
przyrody, a jego stosunek wobec natury odzwierciedla postawę, jaką przyjmuje wobec
samego siebie.
O tym jak wielkimi dobrodziejstwami darzy
ludzi natura na co dzień, mogli przekonać się
wszyscy, którzy w dniu 21 czerwca przybyli do
biblioteki w Bninie i uczestniczyli w wieczorze
poetycko-muzycznym poświęconym przyrodzie
w poezji polskiej.
W czasie spotkania przedstawiono wiadomości związane z wpływem krajobrazu
górskiego i morskiego na samopoczucie i
zdrowie człowieka oraz ciekawostki dotyczące
właściwości drzew i roli kwiatów.
Gościnnie na spotkanie przybyli młodzi
muzycy pod kierunkiem Pani Lidii Pedy, którzy
ubogacili wieczór wspaniałą oprawą muzyczną.
Swoje talenty zaprezentowali:
Natalia Woźniak -gitara, Mateusz Kuligowski – keyboard, -Martyna Jurga – keyboard,
Katarzyna Taciak – gitara, Mateusz Fludra –
akordeon, Kinga Michałowska - gitara i Patrycja
Rybka - keyboard. Uczestnicy spotkania mieli
okazję wysłuchać w ich wykonaniu m. in. takich
utworów jak: Przyszła pani wiosna, Zielony mosteczek, Kwiat wiśni, Jak dobrze nam zdobywać
góry, W murowanej piwnicy, Pod laskiem zielonym, Walc kwiatów” P. Czajkowskiego, Wiosna
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Festiwal Języka Angielskiego w Kórniku W bajkowym Dworze

A. Vivaldiego, czy Preludium F. Chopina.
Zgromadzona licznie publiczność chętnie
włączyła się we wspólne śpiewanie, szczególnie przy utworze granym na akordeonie, pt.
Zagraj mi piękny Cyganie, tworząc atmosferę
niezapomnianego przeżycia i wspomnień z
przeszłości.
Muzykę przeplatały wiersze napisane
piórem polskich poetów, opiewające piękno
ojczystej ziemi. Wysłuchano m. in. utworów:
Na lipę J. Kochanowskiego, Wysokie drzewa
L. Staffa, Piękno J. Jabłonki, Witajcie kochane
góry J. Kasprowicza, Posyłam kwiaty A. Asnyka, czy Wieści morza L. Staffa. Nie zabrakło
także cytatów poety i papieża Jana Pawła II o
pięknie i roli gór. Wieczór poetycko-muzyczny
bardzo spodobał się licznie przybyłej publiczności. Biblioteka gościła bowiem w swych
skromnych progach aż 42 osobową publicz-

Biblioteka Publiczna w Kórniku
zaprasza w dniach

od 6 do 10 sierpnia na:

"WAKACYJNY WEHIKUŁ CZASU"

ność. Dowodem na to, że goście mile przeżyli
tę przedwakacyjną podróż do świata poezji i
muzyki, były gromkie brawa, wzruszenie i wiele
miłych słów pod adresem wszystkich artystów.
Na zakończenie dzieci wylosowały rady
życiowe w postaci złotych myśli i otrzymały
drobne upominki. Po uczcie duchowej całość
dopełniła wspólna uczta dla ciała. Dzięki uprzejmości rodziców występujących dzieci, którzy
przygotowali pyszne ciasta i napoje, zgromadzeni goście mogli przeżyć niezapomniane
chwile integrując się i spędzając mile czas przy
wspólnym biesiadowaniu.
Kierownik Filii Klaudyna Przybylska-Pawłowska składa podziękowania dla p. Lidii Pedy i
dzieci za współpracę i piękną oprawę muzyczną
wieczoru oraz Rodzicom za wkład i pomoc w
przygotowaniu tak miłego spotkania.
Klaudyna Przybylska-Pawłowska

Biblioteka Publiczna w Kórniku
zaprasza

od 3 LIPCA do 30 SIERPNIA

Warsztaty na temat

z WYJĄTKIEM tygodnia
od 6 do 10 sierpnia

ŚREDNIOWIECZA

NA ZAJĘCIA pt.:

dla dzieci i młodzieży

"WAKACYJNA PASJOTEKA
MŁODEGO CZŁOWIEKA"

w wieku
od 7 do 13 lat

w godz. od 11:00 do 13:00

w każdy

ZAPISY DO KOŃCA LIPCA

WTOREK I CZWARTEK

telefon: (61 8170-021)
e-mail: bpkornik@powiat.poznań.pl
lub w siedzibie Biblioteki

w godz. od 11:00 do 12:30

prowadzący: TOMASZ KRUCZEK

Zajęcia odbędą się w dniach:
2- 6 lipca w godz. 11.00-13.30
W programie:
Spotkania z literaturą,
zajęcia edukacyjne, plastyczne i ruchowe
Wstęp wolny!

nr 11/2012

Liczba miejsc ograniczona

WSTĘP WOLNY
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INWESTYCJE

Jaka będzie szkoła w Kamionkach?

ul.
Gimnazjum

Fragment części opisowej
Etapowanie inwestycji
Ze względu na określony warunkami
konkursu podział inwestycji na cztery etapy,
związaną z nimi rozbudowę o kolejne obiekty
oraz złożoność powiązań pomiędzy poszczególnymi budynkami, czynnikiem nadrzędnym
przy lokowaniu kolejnych budynków była możliwość prawidłowego funkcjonowania zespołu
w każdym momencie trwania inwestycji, realizacja kolejnych etapów przy minimalizowaniu
kosztów oraz zapewnieniu bezpieczeństwa
i komfortu użytkownikom obiektów już powstałych. Kolejne etapy inwestycji stopniowo
wypełniają i zagospodarowują teren tworząc
zintegrowany, atrakcyjny obszar dla wielu
aktywności.
Etap 1: Budowa szkoły podstawowej (18
oddziałów) wraz z łącznikiem prowadzącym
do bloku żywieniowego, bloku centralnego,
placu wejściowego, parkingu na 52 miejsc
postojowych, dojazdu i placu gospodarczego
dla bloku żywieniowego, a także terenowego
zaplecza sportowego: bieżni, boisk (do piłki
nożnej, koszykówki, siatkówki oraz skoczni w
dal i skoczni wzwyż).
Etap 2: Budowa gimnazjum wraz z salą
gimnastyczną oraz łącznikiem prowadzącym
do wspólnego bloku żywieniowego, rozbudowa parkingu o 27 miejsc postojowych.
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Oto jak Jury uzasadniło jej wybór:
„I nagrodę przyznano za wykreowanie w
istniejącym krajobrazie podmiejskim - miejsca
podnoszącego wartość przestrzeni - elegancką
i powściągliwą formą, o wyrazistym charakterze
architektury, z rzeźbiarskim potraktowaniem
elewacji, tworzącą ciekawą pierzeję ulicy
Mieczewskiej, przy użyciu skromnego, wyważonego detalu.
Logiczna dyspozycja funkcjonalna z zaakcentowaniem wejść głównych oraz prosta, o
zróżnicowanej skali, dynamiczna i interesująca
forma zabudowy, identyfikuje elewacją przestrzeń publiczną wysokiej jakości i podnosi
jej walory.
Dodatkowym walorem pracy jest uzyskanie
optymalnego oświetlenia naturalnego i powiązanie pomieszczeń z układem projektowanej
zieleni, w tym szczególnie wysokiej liściastej,
nadając jej określone funkcje.
Sprawny układ funkcjonalny w spójnym
kompleksie z wnikającą do wnętrza zielenią
zaprojektowano rozwiązaniami konstrukcyjno-materiałowymi umożliwiającymi elastyczne
przekształcanie wnętrz obiektu dla zmian jego

funkcji w czasie.
Skromność i prostota obiektu, ale dająca
wysoką jakość architektury, ciekawe rezultaty
przestrzenne i efekty plastyczne, wynika z
określonego niewielkiego budżetu inwestycji i
jest adekwatna do możliwości Inwestora.
Zalecenia sądu konkursowego
● wprowadzenie w miejscu zieleni trawiastej
drugiego boiska wielofunkcyjnego,
● usytuowanie bieżni przy widowni terenowej,
● umieszczenie w dużej sali sportowej pod
widownią amfiteatralną i udostępnienie jej także
z piętra - dodatkowych zespołów szatniowo-łazienkowych obsługujących trzy pola gry boiska,
● rozważyć można zmniejszenie powierzchni
komunikacji piętra na rzecz powiększenia pustki
hallu - auli oraz powierzchni parteru, w celu
zwiększenia jej pojemności”.
Kiedy powstanie szkoła? Najpierw - do kwietnia
przyszłego roku powstać ma projekt budowlany
i uzyskane ma zostać pozwolenie na budowę.
Pierwszy etap budowy ma szanse być zrealizowany do wrzesnia 2014 roku.

Etap 3: Budowa przedszkola wraz ze
żłobkiem jako oddzielnego budynku zlokalizowanego na południu działki z własnym
zapleczem terenowym oraz parkingiem na 38
miejsc postojowych.
Etap 4: Rozbudowa istniejącej szkoły
podstawowej o kolejne 12 oddziałów poprzez
dobudowę do istniejącego budynku ciągu
funkcjonalnego.
Koncepcja zagospodarowania terenu
Obszar opracowania składa się z dwóch
działek zlokalizowanych przy skrzyżowaniu
ulic Mieczewskiej i Porannej Rosy w miejscowości Kamionki o numerach ewidencyjnych
408/2 i 406/2, o łącznej powierzchni 4,727
ha. Obecnie na działce nie znajdują się żadne
obiekty, otoczenie działek to pola rolne oraz
niska zabudowa jednorodzinna.
Projektowany kompleks edukacyjny otwiera się najdłuższymi elewacjami w kierunku
południowym.
Poszczególne elementy kompleksu rozsunięto względem siebie w celu uzyskania
optymalnego oświetlenia oraz rozdzielenia brył
zielenią. Długi korytarz przechodzący w kierunku południe-północ jest osią kompozycyjną
założenia i łączącą poszczególne elementy
kompleksu. Kubatura budynków kompleksu
oddziela tereny rekreacyjno-sportowe od
ulicy. Budynki gimnazjum oraz przedszkola

ze żłobkiem, zgodnie z założeniami, zostały
usytuowane na dwóch przeciwległych krańcach działki. Budynki na działce spajają zielone
pergole gubiąc kubaturę i tworząc jednolita
strukturę.
Miejsca parkingowe lokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie stref wejściowych do
poszczególnych części kompleksu, wzdłuż ul.
Mieczewskiej. Zjazdy na wszystkie parkingi,
podobnie jak zatokę autobusową, zlokalizowano od strony ul. Mieczewskiej.
Uzupełnienie zespołu budynków wraz z
łącznikami stanowi zieleń niska oraz zieleń
wysoka i średniowysoka wprowadzona
wzdłuż ulic Mieczewskiej i Porannej Rosy oraz
pomiędzy skrzydłami poszczególnych budynków, pełniąca funkcję izolacyjną względem
parkingów oraz jezdni, a także wydzielająca
przestrzenie rekreacyjne przyporządkowane
obiektom. Zieleń liściasta ma również w
okresach wysokiego nasłonecznienia funkcjonować jako tzw. naturalne żaluzje, które
w okresach ubogich w światło słoneczne nie
stanowią dla niego bariery.
Materiały kształtujące teren wokół budynków zespołu to: kostka betonowa, stal,
kolorowa syntetyczna nawierzchnia sportowa, zieleń naturalna oraz zieleń rekreacyjna.
Elementy małej architektury: słupki rowerowe,
oświetlenie, ławki, kosze, itp.

Szkoła
podstawowa
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Przedszkole i żłobek

ul. Porannej Rosy

ŁG
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O rozstrzygnięciach w „Konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji
architektonicznej kompleksu edukacyjnego w
północnej części gminy Kórnik - obejmującej
szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole
wraz ze żłobkiem” pisałem już w poprzednim
numerze Kórniczanina. Przypomnijmy, że
pierwszą nagrodę jury przyznało pracy autorstwa Siergiej Studio Architektury Grzegorz
Siergiej z Czarnowąsów (zespół autorski
w składzie mgr inż. arch. Grzegorz Siergiej,
mgr inż. arch. Maciej Sochacki, mgr inż. arch.
Katarzyna Ratajczak, mgr inż. arch. Adam Długoszewski, mgr inż. arch. Karolina Galińska).
W dniu 20 czerwca odbyło się wręczenie
nagród. Burmistrz Jerzy Lechnerowski w
asyście radnego Tomasza Grzeskowiaka
pogratulowął autorom najlepszej pracy oraz
zespołowi który otrzymał II nagrodę (Marcin
Wnęk, Zbigniew Litewka, Zuzanna Litewka,
Paweł Dzidek, Robert Gogol, Jagna Kasprzak).
Obok prezentujemy fragmenty graficznego
opracowania zwycięskiej koncepcji a poniżej
fragment części opisowej.

Mie

Elementy prezentacji nagrodzonej pierwszą nagrodą pracy w
konkursie architejtonicznym na opracowanie
koncepcji kompleksu
edukacyjnego w północnej części gminy
Kórnik, autostrwa: Siergiej Studio Architektury Grzegorz Siergiej z
Czarnowąsów (zespół
autorski w składzie mgr
inż. arch. Grzegorz
Siergiej, mgr inż. arch.
Maciej Sochacki, mgr
inż. arch. Katarzyna Ratajczak, mgr inż. arch.
Adam Długoszewski,
mgr inż. arch. Karolina
Galińska)

15 czerwca 2012 r.
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Kuźniczanki
w Kórniku

W 1882 roku powstała w Kórniku
niezwykła szkoła. Założyła ją Jadwiga Zamoyska by wpoić nowemu pokoleniu cnoty
pracy i modlitwy.
Kórnicka szkoła domowej pracy kobiet,
przenoszona potem do Lubowli, Kalwarii
Zebrzydowskiej oraz do zakopiańskich
Kuźnic uczyła szycia, haftu i gotowania, rysunków, śpiewu, literatury, geografii, historii
Polski ale nade wszystko wychowywała w
duchu patriotycznym i katolickim.

Na początku maja odwiedziła moje
biuro sympatyczna pani. Bardzo interesowało ją to, co dzieje się w Kórniku.
Gdy po kilkunastu minutach rozmowy
zapytałem: skąd przyjechała i dlaczego
tak interesuje się naszym miastem,
przyznała z nieukrywaną dumą, że jest
najstarszą żyjącą uczennicą szkoły Zamoyskich w Kuźnicach. Pani Barbara
Jabłońskia-Stefanik - choć pochodzi
z Poznania - mieszka na stałe w Zakopanem. Mimo określenia „najstarsza
Kuźniczanka” jakiego używa, często
podróżuje i jest w doskonałej formie.

O szkole Generałowej napisano juz
dużo. Sama Zamoyska w książce „O
wychowaniu” zawarła program na jakim
opierało się nauczanie w Kórniku i w Kuźnicach. O szkole mówiła między innymi
tak: „Godłami naszego Zakładu będą:
krzyż, kądziel i książka, tj. modlitwa, praca
i nauka. (...) Będzie to szkoła gospodarstwa
domowego, ale w której wszystkie władze
kobiet będą równorzędnie urabiane i rozwijane. Chcę słabe, „mdłe” charaktery polskie,
gubiące się w pomysłach, sprowadzić na
tory wyraźnych, jasnych i niezłomnych
zasad, chcę przemienić je na charaktery
krzepkie, hartowne i zrównoważone, obdarzone zmysłem rzeczywistości i zdrowym
rozsądkiem”.
Po latach wskrzeszane są wzorce wypracowane w tamtej szkole. Jak sprawdzają
się one w konfrontacji ze współczesnymi
problemami? Jak przetłumaczyć idee
ówczesnych ludzi na język zrozumiały dla
współczesnego człowieka? Na te pytania
spróbował odpowiedzieć Teatr Legion
prezentując dwukrotnie (6 i 11 czerwca) w
salach Zamku w Kórniku przedstawienie
pt. „Była taka szkoła”.
Scenariusz napisała Anna Łazuka Witek. Pani Ania wraz z Marią Romaną Gierczyńską wyreżyserowały przedstawienie.
Dwie główne role - matki i córki - zagrały
... matka i córka, czyli Joanna i Aleksandra
Ignasiak. Ich współczesne perypetie przeplatały się ze scenami opowiadającymi
historię i założenia szkoły Zamoyskiej.
Problemy współczesnej młodzieży,
upadek autorytetów, czyhające na młodych
złudne, bezwartościowe idee skonfrontowane z wartościami jakie wpajała swoim
uczennicom kadra szkoły domowej pracy.
I jak się okazało, również na współczesne, czasem wydawałoby się zupełnie inne
problemy odpowiedzieć można dobrym
wychowaniem.
Cały zespół zebrał wiele należnych
braw. Po przedstawieniu natomiast w Sali
Czarnej oglądać można było pamiątki po
szkole gospodarczej istniejącej w Kórniku
pod egidą rodziny Zamoyskich. Kazimierzowi Krawiarzowi udało się zgromadzić
wiele cennych pamiątek: książek, zdjęć,
listów, świadectw szklonych, które w całości
pochodziły ze zbiorów prywatnych.
ŁG
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Była taka
Szkoła

To właśnie głównie dzięki niej absolwentki kuźnickiej szkoły spotykają się co
jakiś czas. Dotychczas to szacowne grono
znajdowało gościnę w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego - choć przecież
obecny budynek zarządu TPN był kiedyś
siedzibą ich szkoły, tak więc można powiedzieć, że to też trochę one goszczą Park.
W dniach 20-22 czerwca, dzięki burmistrzowi Zakopanego Januszowi Majcherowi
- Cepculki - bo tak od charakterystycznych
czepków górale nazywali uczennice kuźnickiej szkoły - przyjechały do Kórnika.
Do naszego miasta pojechało aż
siedem z trzydziestu żyjących uczennic.
Opiekę nad eskapadą sprawowały Agata
Nowakowska-Wolak i Urszula Radwańska
z zakopiańskiego Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami. Szacowni goście zwiedzili Zamek, Arboretum. Panny Kuźniczanki złożyły
kwiaty w krypcie fundatorów pod Kolegiatą
Kórnicką.
Podczas uroczystej sesji w bnińskim
ratuszu z gośćmi spotkali się: burmistrz
Jerzy Lechnerowski, przewodniczący Rady
Miejskiej Maciej Marciniak, władze Fundacji
Zakłady Kórnickie: prezes Kazimierz Grzesiak i Zbigniew Kalisz oraz dyrektor Biblioteki Kórnickiej prof. Tomasz Jasiński. Panie
z Zakopanego przygotowały z tej okazji
happening w reżyserii Barbary Jabłońskiej-Stefanik. Rozpoczęło go wniesienie przez
rusałkę płonącego świętojańskiego kwiatu
paproci. Każdy otrzymał też świętojańskie
podarunki - słodkie wafle zakopiańskie.
Był też pokaz wiązania słynnego czepka
noszonego przez uczennice szkoły,a także
zaprezentowano prace wykonane na wzór
tych, które robiły uczennice.
A potem wspomnienia, opowieści: o
szkole, o historii, o wartościach, o życiu...
Ciekawostką była obecność na spotkaniu przedstawicielki Akademii Dam im.
Świętej Jadwigi Królowej. Pani o nazwisku
nomen omen Zamoyska (choć jak podkreśliła nie jest krewną kórnickich Zamoyskich)
opowiedziała o zajęciach w tej nawiązującej
do tradycji szkole. Do tradycji również tej
kórnicko-kuźnickiej.
ŁG
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Po rocznej przewie znów w Parafii p.w.
Wszystkich Świętych w Kórniku zorganizowano festyn parafialny. Była to siódma edycja
tej imprezy - tradycyjnie odbywającej się na
parkingu przy Domu Parafialnym.
Otwarcie „parafiady” należy jak zwykle do
proboszcza. Tym razem, po raz pierwszy, dokonał go więc ks. Eugeniusz Leosz. Po jego
słowach, fanfarach i przedstawieniu konferansjerki - Agaty Kiełpińskiej, nielicznej jeszcze
publiczności zaprezentowała się Harcerska
Orkiestra Dęta. W dalszej części wystąpiły
także zespoły „Viva la musica” ze Szkoły
podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego

w Kórniku, Chór Kolegiacki pod opieką św.
Cecylii” ze Środy Wlkp., kórnicki „Tutti Santi”
i zespół „BenSon”.
W przerwach na scenie odbywały się
wesołe pokazy i zabawy, w których licznie
uczestniczyły dzieci - a czasami i starsi
parafianie.
W tle zabaw trwała „zabawa fantowa”,
w której po zakupie cegiełek, można było
wygrać nagrody - na przykład wycieczki na
Słowację lub wczasy w Międzybrodziu. Dzieci
mogły bawić się na dmuchanym zamku, trampolinie lub dosiąść wierzgającego sztucznego
byka. Dla wszystkich przygotowano także

symultanę szachową, możliwość zagrania
w gry logiczne lub konkursy sprawnościowe
oraz pokaz sprzetu strażackiego.
Jak zwykle też nie brakowało atrakcji kulinarnych: od grochówki, poprzez grillowane
kiełbaski i kaszanki, pierogi z różnorakimi
farszami, pajdy chleba ze smalcem, ogórki
po ciasta, kawę i lody.
Zabawę zakończono Apelem Jasnogórskim.
Dochód z VII Festynu Parafialnego spożytkowany ma być na remont Kaplicy „Serca
Jezusowego” w Kolegiacie Kórnickiej.
ŁG

70 rocznica rozpraw sądowych

w tzw. Sprawie Kórnickiej w czasie II wojny światowej

Mija właśnie 70 rocznica rozpraw sądowych Niemieckiego Wyższego Sądu
Krajowego dla tzw. Kraju Warty w Sprawie
Kórnickiej. Rozprawy sądowe miały miejsce
w czasie od 29 maja 1943 roku do 10 lipca
1943 roku w:
Rozprawa A w Bautzen /Budziszyn?
Rozprawa B w Legnicy
Rozprawa C w Rawiczu
Rozprawa D w Rawiczu
Poniżej podaję sentencje wyroków dla
poszczególnych osób zgodnie z zapisem
akt sprawy.
Rozprawa A			
Sąd Krajowy w Poznaniu wydał wyrok
na podstawie rozprawy głównej z dnia 29 i
31 maja 1943 r. w Bautzen , w której brali
udział: Prezydent Senatu dr Borck jako
przewodniczący, Radca Wyższego Sądu
Krajowego dr Vogel, Radca Wyższego
Sądu Krajowego dr Jahnke, jako sędzia
towarzyszący Radca Sądu Krajowego Noetzold jako urzędnik prokuratury pracownik sądu von Semenow jako protokolant.
Rozprawa B

Kórnicka
orkiestra gra

i najmłodszego orkiestranta spośród
wszystkich orkiestr.
Jako jedyna orkiestra wykonaliśmy też
utwór na bis, o co brawami i okrzykami poprosiła obecna na koncercie publiczność.

Na IV Przeglądzie Orkiestr Dętych
nasza orkiestra godnie zaprezentowała
kórnickie środowisko muzyczne.
kom.hist.ork.

Dn. 16 czerwca 2012 r. w miejscowości
Boguszewo, gmina Murowana Goślina
odbył się IV Przegląd Orkiestr Dętych
powiatu poznańskiego. Uczestnikami byli:
Orkiestra z Chludowa, Młodzieżowa Orkiestra z Tarnowa Podgórnego, Orkiestra
OSP z Murowanej Gośliny i nasza 4 Drużyna-Orkiestra Harcerska działająca przy
Kórnickim Ośrodku Kultury. Nie uczestniczyły orkiestry dęte z Mosiny i Swarzędza.
Każda z orkiestr prezentowała 40 min.
program w tym jeden utwór kompozytora
polskiego.
Naszą orkiestrę wyróżniały trzy szczegóły:
- byliśmy jedyną orkiestrą typowo blaszano-fanfarową,
- nie posiadaliśmy w swoim składzie
kobiet,
-posiadaliśmy w składzie najstarszego
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Senat do Spraw Karnych Wyższego
Sadu Krajowego w Poznaniu wydał na
podstawie rozprawy głównej, która odbyła się 11 czerwca 1943 r. w Legnicy, a
w której wzięli udział : prezydent Senatu
dr Borck jako przewodniczący, dyrektor
Sadu Krajowego dr Cramer, radca Wyższego Sadu krajowego dr.Vogel jako
sędzia towarzyszący. radca Sądu Krajowego Noetzold jako urzędnik prokuratury,
nadsekretarz sprawiedliwości Wolff jako
archiwista urzędu następujące wyroki:
I. Poniżsi oskarżeni zostają skazani na
podstawie nr II i III Zarządzenia o Karalności Polaków z powodu przygotowywania
zdrady stanu:
Włodarczak (14) na 5 lat obozu karnego,
Langner (15) na 7 lat obozu karnego,
Małecki (16) na 6 lat obozu karnego,
Żak (17) na 5 lat obozu karnego,
Schuetz (18) na 5 lat obozu karnego,
Senkowski (19) na 5 lat obozu karnego,
Terakowski (20) na 5 lat obozu karnego,
Rozprawa D
Wy d z i a ł K a r n y Wy ż s z e g o S ą d u
Krajowego w Poznaniu na rozprawie
głównej odbytej dnia 9 lipca 1943 roku
w Rawiczu, w której udział wzięli: prezes
Wydziału dr Borck jako przewodniczący,
radca Wyższego Sądu Krajowego dr
Jahnke, radca Wyższego Sądu Krajowego dr Fuchs jako asesorzy, radca
Sądu Krajowego Noetzold jako urzędnik
prokuratury, urzędnik wymiaru sprawiedliwości Hielscher jako urzędnik sekretariatu Sądu uprawniony do wystawiania
i poświadczania dokumentów,orzekł, co
następuje:
I. W związku z przygotowaniami do
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Całość oskarżenia obejmuje kilkadziesiąt stron, została ostatnio przetłumaczona
i będzie się znajdowała w przygotowywanej
książce na temat działalności konspiracyjnej w walce z okupantem niemieckim w
czasie ostatniej wojny. Książka ta będzie
obejmowała działalność obydwu organizacji
działających w czasie wojny na terenie gminy Kórnik. Mam tutaj na myśli działalność
Placówki AK „Topola” w Draparce i i Placówki AK „Smoła” w Kórniku, kierowanej przez
Józefa Szczepaniaka oraz działalność
Organizacji „Dla Ciebie Polsko”, kierowanej

przez Konrada Latanowicza.
Zbieraniem materiałów i przygotowaniem całości do druku zajmuje się dr
Kazimierz Krawiarz.
Podając dziś do druku w „Kórniczaninie”
tylko same wyroki chcę przypomnieć o tych
ważnych wydarzeniach sprzed 70 lat.
W załączeniu przedkładam 4 kopie
wyroków w języku polskim na bazie dokonanego tłumaczenia.
Bolesław Drożak
Żołnierz AK Placówki „Smoła”

I. Na podstawie paragrafu II i III rozporządzenia prawa karnego o karalności
Polaków zostają skazani za przygotowywanie zdrady stanu:
Szczepaniak (1) na karę śmierci,
Krajewski (2) na karę śmierci,
Weychan(3) na karę śmierci,
Schilf(4) na siedem lat obozu karnego,
Władysław Małecki (5) na karę śmierci,
Malińska (6) na karę śmierci,		
Malanowski (7) na karę śmierci,		
Józef Świgoń (8)na karę śmierci,

Stanisław Małecki(9) na pięć lat obozu
karnego, Czesława Świgoń (10) na siedem lat obozu karnego,
Krystkowiak (11) na karę śmierci,
Klemens (12) na cztery lata obozu karnego,
Bartkowiak (13) na sześć lat obozu karnego.
II. Wszystkie w tej sprawie zarekwirowane przedmioty zostają skonfiskowane.
III. Wszyscy skazani ponoszą koszty
rozprawy.

Szuminski (21) na 5 lat obozu karnego,
Mylka (22) na 5 lat obozu karnego,
Stępniak (23) na k a r ę ś m i e r c i,
Stanisław Ratajczak (24) na 6 lat obozu
karnego,
Antoni Ratajczak (25) na 6 lat obozu
karnego.
II. Oskarżeni ponoszą wszelkie koszty
sądowe.
Uzasadnienie
Po przyłączeniu Kraju Warty do Rzeszy Niemieckiej po zakończeniu wojny
polsko- niemieckiej z końcem 1939 r. i
początkiem 1940 r. powstało na nowo
”Stronnictwo Narodowe” (w skrócie SN.)
jako organizacja podziemna; SN. istniało
w państwie polskim jako parlamentarna
partia nacjonalistyczna ze szczególnie
liczną rzeszą zwolenników na terenach
zachodnich. Jej celem było przywrócenie
państwa polskiego w ramach włączonych
do Rzeszy terenów wschodnich i Generalnej Guberni oraz przyłączenie dalszych
terenów wcześniejszego państwa polskiego. Organizacja wydawała własne

periodycznie ukazujące się pisemko
propagandowe „Polska Narodowa”, zawierające zdradzieckie treści. Szczegóły
dotyczące struktury organizacji i jej
celów można znaleźć we wcześniejszych
orzeczeniach (por. 2 OIs 23/42). W wyroku Senatu z 17.11.1942 r. przeciwko Smolarkowi i innym (2 OIs 130/42) przedstawiono dokładnie ponowne założenie SN.
po aresztowaniu pierwszych przywódców
w grudniu 1940 r. Również na ten wyrok
należy zwrócić uwagę.
Całe dowództwo w powiatach Środa
i Jarocin znajdowało się w rękach Polaka
Szczepaniaka (1). Jego zastępcą był Krajewski (2). Niezbędny materiał informacyjny dla „Polski Narodowej” dostarczał
kierownik propagandy Władysław Małecki
(5). Słuchał on regularnie przez radio
meldunków nieprzyjacielskich stacji w
języku polskim. W poniższych wywodach
powołujemy się na szczegóły wyroku Senatu do Spraw Karnych w sprawie przeciw
Szczepaniakowi i innym (2 OIs 168/ 42).

zdrady stanu w myśl punktu II i III Dekretu o Polakach skazuje się oskarżonych:
Michalaka (39) na karę śmierci,
Kmieciaka (40) na karę siedmiu lat obozu
karnego,
Langego (41) na karę pięciu lat obozu
karnego,
Kalisza (43) na karę ośmiu lat obozu
karnego,
Krzyżanka (44) na karę pięciu lat obozu
karnego,
Lesińskiego (45) na karę siedmiu lat
obozu karnego,
Dotę (47) na karę śmierci,
Pelczyka (49) na karę sześciu lat obozu
karnego,
Skotarczaka (50) na karę pięciu lat obozu

karnego,
Adama (51) na karę pięciu lat obozu
karnego.
II.Oskarżeni Wrzesiński (42) i Toboła
(48) zostają skazani w myśl punktu II i
III Dekretu o Polakach każdy na karę
trzech lat obozu karnego za nie zgłoszenie przedsięwzięcia związanego ze
zdradą stanu.

HISTORIA
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VII FESTYN PARAFIALNY W KÓRNIKU

Treść wyroku C
opublikujemy
w następnym numerze
Kórniczanina
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Minione dwa miesiące były bardzo
pracowitym okresem dla adeptów taekwondo z Uczniowskiego Klubu Sportowego
„TKD-Kórnik”. Praktycznie co tydzień,
Kórniczanie brali udział w zawodach w kraju
i zagranicą.
Taekwondo Internationale
Berlin Open 2012
5-tego maja Marcin Kozieł, Łukasz Nowak,
Mateusz Nowak oraz Jakub Posadzy wzięli
udział w międzynarodowym turnieju Taekwondo
Internationale Berlin Open 2012. Marcin przegrał pierwsza walkę z późniejszym zwycięzcą
całej kategorii. Łukasz po kontrowersyjnej walce
z zawodnikiem z Niemiec ostatecznie zajmuje
trzecie miejsce. Kuba i Mateusz po wygraniu
dwóch walk docierają do finałów. Zawodnik
Kuby nie pojawia się na macie i tym samym
Kuba zdobywa złoto. Mateusz walczy w finale
i po bardzo kontrowersyjnym sędziowaniu
zajmuje ostatecznie drugie miejsce.
Serdeczne podziękowania należą się trenerom Kadry Wojewódzkiej Juniorów: Robertowi
Sadurskiemu, Agnieszce i Łukaszowi Scheffler
za wsparcie Kórniczan na zawodach.
IV Techniczne Mistrzostwa Polski
w Taekwondo Olimpijskim
Tydzień później, 12 maja w Łowiczu odbyły się IV Techniczne Mistrzostwa Polski w
Taekwondo Olimpijskim. Wzięli w nim udział:
Piotr Mikołajczak, Łukasz Nowak, Mateusz
Nowak i Jakub Posadzy. W tym roku osiągnęliśmy niesamowity sukces. Kuba po raz
czwarty został Mistrzem Polski, a Mateusz w tej
samej kategorii wiekowej (junior młodszy) V-ce
Mistrzem Polski. O włos od medalu był Piotrek,
który w kategorii młodzieżowiec zdobył czwarte
miejsce. W kategorii młodzik Łukasz uzyskał
dobre, piąte miejsce.
Bydgoszcz Cup 2012
W dniu 19 maja, UKS TKD Kórnik na
Międzynarodowym Turnieju Bydgoszcz Cup
reprezentowali: Piotr Bajewski, Marcin Kozieł,
Mateusz Nowak i Jakub Posadzy. Wyjazd był
zorganizowany w ramach cyklu przygotowań
Kadry Wojewódzkiej Juniorów i stąd też gorące
podziękowania dla trenerów KWJ za opiekę i
wsparcie. Mateusz po wygraniu trzech walk
zdobył złoty medal. Kuba w ostatnich sekundach trzeciej walki (półfinał) popełnia błąd, który
kosztuje Go miejsce w finale, niemniej zdobywa
brązowy medal. Marcin wygrywa swoja pierwszą walkę, by w następnej ulec zawodnikowi z
Wrocławia, zajmując ostatecznie piąte miejsce.
Kolejny raz pecha w losowaniu ma Piotrek. Trafił on bowiem w pierwszej walce na zawodnika,
który wygrał całą kategorię.
XIX Kórnickie Spotkania z Białą Damą
Podczas, gdy Nasi juniorzy młodsi walczyli na bydgoskich matach, pozostała część
zawodników wzięła udział w XIX Kórnickich
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Spotkaniach z Białą Damą. Około godziny
16-tej Nasza skromna reprezentacja przeszła
spod kórnickiego Ratusza do Zamku w paradzie klubów sportowych. Oprócz parady, Klub
w godzinach wieczornych wystąpił z pokazem
taekwondo olimpijskiego. Przy dźwiękach
muzyki, pod czujnym okiem trenerki Angeliki
Rydlewskiej, w pokazie wzięli udział: Antosia
Floraszek, Zosia Floraszek, Zuzia Jasińska,
Zuzia Nikonowicz, Celestyna Siejak, Wiktoria
Sułek, Magdalena Kozak, Luiza Rybarczyk,
Dawid Baranowski, Bartosz Gąska, Damian
Lis, Łukasz Nowak, Mikołaj Posadzy, Łukasz
Kozak i Piotr Mikołajczak.
Austria Open 2012
W dniach 1-3 czerwca w austriackim
Innsbrucku odbywał się Turniej klasy „A” Europejskiej Unii Taekwondo Austria Open. Blisko
1200 zawodników z 40 państw stanęło do walki
o najwyższe trofea. Marcin Kozieł, Mateusz
Nowak i Jakub Posadzy, pod czujnym okiem
trenera Andrzeja Bartosiewicza, dzielnie reprezentowali UKS TKD Kórnik na tym prestiżowym
turnieju. Niezwykle dobrze wypadł Mateusz,
który po wygraniu czterech walk dotarł do finału. Nieznaczną różnicą punktową (1:3) uległ
jednak zawodnikowi z Niemiec zdobywając
ostatecznie srebrny medal. Kuba po zaciętym
pojedynku jednym punktem (9:10) przegrywa z
zawodnikiem z Włoch. Marcin mimo przegranej
pierwszej walki ze Słoweńcem, pokazał, że z
zawodów na zawody jego forma jest coraz
lepsza. Musimy pamiętać, że Marcin jest rok
młodszy od swoich kolegów z Klubu i ma nieco
mniejsze doświadczenie.
Czech Open 2012
Ostatnim startem przed wakacjami, były
zawody Czech Open (16-tego czerwca). Piątka
Kórniczan stawała do walk na dobrze Nam
znanej hali Slavia w Pradze. Największym
zaskoczeniem był start debiutującego Dawida
Smajdora, który wygrywając wysoko dwie walki,
dopiero w półfinale ulega bardziej doświadczonemu zawodnikowi, zdobywając ostatecznie
brązowy medal. Dobry występ odnotowała
również debiutantka Celestyna Siejak, która
zdobyła brązowy medal. Marcin Kozieł i Piotr
Bajewski zdobyli kolejne ważne doświadczenia i
sklasyfikowani zostali ostatecznie na miejscach
piątych. Nie zawiódł Jakub Posadzy, który po
wygraniu trzech walk zdobył złoto.
Egzaminy uczniowskie
W dniu 22 czerwca dwudziestu dwóch za-

wodników UKS TKD Kórnik przystąpiło na do
egzaminu na stopnie uczniowskie, który odbył
się tzw. „małej salce” w KCRiS „Oaza”. Egzamin
przeprowadził licencjonowany egzaminator
Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego i
jednocześnie Prezes Wielkopolskiego Związku
Taekwondo, Marcin Kiciński. Większość zdających podchodziła do egzaminu tylko o jeden
stopień, tylko trójka zdecydowała się zdawać
o dwa stopnie. Wszyscy musieli wykazać się
wiedzą z wymaganego przepisami zakresu.
Egzamin poprzedziła rozgrzewka poprowadzona przez Naszą trenerkę Angelikę Rydlewską.
Następnie wszyscy zostali rozstawieni na sali
i rozpoczął się egzamin. Począwszy od zdających na najniższy stopień, każdy był przepytany
po kilka razy. Była sprawdzana znajomość nazewnictwa, uderzeń, kopnięć, bloków, pozycji,
układów formalnych a nawet rozbijanie desek.
Był śmiech, ale i zdenerwowanie. Pomyłki
również. Deski nie zawsze chciały pęknąć za
pierwszym razem. Ale ostatecznie udało się.
Wszyscy zdali. Przed ogłoszeniem wyników,
każdy usłyszał jednak nad czym trzeba jeszcze
popracować. Z dobrymi humorami po zdanym
egzaminie, zawodnicy wrócili do domów.
Wyjazdy na zawody oraz zajęcia z zakresu
taekwondo w UKS TKD Kórnik dofinansowane
są ze środków Gminy Kórnik oraz Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu. Wszystkich
chętnych do trenowania olimpijskiej odmiany
taekwondo w Uczniowskim Klubie Sportowym
„TKD-Kórnik” serdecznie zapraszamy już od
września. Kontakt z Klubem: tel. 663 786 462;
e-mail: tkdkornik@tkdkornik.pl, http://www.
tkdkornik.pl
IV Otwarty Turniej Taekwondo
o Puchar Burmistrza Kórnika
W dniu 10 czerwca 2012 roku w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” odbył
się IV Otwarty Turniej Taekwondo o Puchar
Burmistrza Kórnika. Organizatorem Turnieju
był Uczniowski Klub Sportowy „TKD-Kórnik”
przy wsparciu Gminy Kórnik. Do rywalizacji
sportowej stanęło blisko 130 zawodników i
zawodniczek z sześciu klubów Wielkopolski:
UKS Szakal Jeżyce Poznań, UKS Taekwondo
Środa Wlkp., AZS Organizacja Środowiskowa
Poznań, UKS Tiger Team Września, MUKS
BIAŁE TYGRYSY PWiK Jarocin oraz gospodarze czyli UKS TKD Kórnik.
Nie zawiedli Nasi zawodnicy stawiając się
liczną ekipą – łącznie 29 osób! Rywalizacja
odbywała się w konkurencjach sprawnościowych oraz w walce sportowej. Rozegrano
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następujące konkurencje sprawnościowe: twio
olgul ap chagi (wyskok dosiężny), nare-chagi
(wielokrotne kopnięcia naprzemienne na tarcze
w czasie 10s.), poomsae (układy formalne w
taekwondo), poomsae synchroniczne (poomsae w trzyosobowych drużynach). Zgodnie z
obowiązującymi w Polsce przepisami, w walce
sportowej mogli wystartować młodzicy (11-12
lat; bez ataku na głowę) oraz juniorzy młodsi
(13-14 lat). Konkurencję walki rozegrano na
systemie DaeDo, który automatycznie zlicza
punkty i jest obowiązującym systemem na
zawodach rangi mistrzowskiej.
Około godziny 14-tej uroczystego otwarcia
Turnieju dokonał Wiceburmistrz Gminy Kórnik
p. Antoni Kalisz oraz Dyrektor Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” p. Wojciech Kiełbasiewicz.
Szacowni goście wzięli również udział w dekoracji zawodników, którzy zdobyli medale w
konkurencjach sprawnościowych.
Po rozegraniu wszystkich konkurencji
sprawnościowych oraz walk, w klasyfikacji drużynowej I miejsce oraz Puchar Burmistrza Kórnika zdobył gospodarz Turnieju czyli UKS TKD
Kórnik, II miejsce UKS Tiger Team Września, a
III miejsce Szakal Jeżyce Poznań. Kórniczanie
jak zwykle stanęli na wysokości zadania, niejednokrotnie zdobywając po kilka medali. I tak: Jakub Posadzy (4 złote), Dawid Smajdor (3 złote),
Łukasz Nowak (2 złote, srebro i brąz), Damian
Jaśkowiak (2 złote, srebro), Mikołaj Posadzy (2
złote i srebro), Wiktoria Sułek (złoto i 2 srebra),
Mateusz Nowak (złoto, srebro i brąz), Jakub
Kozłowski (złoto i srebro), Luiza Rybarczyk
(złoto i brąz), Rafał Kozica (złoto), Celestyna
Siejak (2 srebra i brąz), Marcin Kozieł (2 srebra),
Piotr Bajewski (srebro), Maciej Bukczyński
(srebro), Kacper Bartkowiak (srebro), Bartosz
Gąska (srebro), Damian Lis (srebro), Zuzanna
Nikonowicz (srebro), Szymon Kurc (dwa brązy),
Dawid Baranowski (brąz), Bartosz Bukczyński
(brąz), Maciej Gąska (brąz), Mariusz Lacherski
(brąz), Patryk Lis (brąz). Oczywiście nie można
zapomnieć o tych, którym tym razem się nie
poszczęściło. W zawodach wzięli jeszcze
udział: Kacper Borakiewicz, Zuzanna Jasińska,
Norbert Lacherski, Norbert Przychodzki, Mikołaj
Szymański. Dodatkowo, drużyna w składzie:
Damian Jaśkowiak, Łukasz Nowak i Mateusz
Nowak wywalczyła III miejsce w konkurencji
poomsae drużynowe.
Wsparcia finansowego i rzeczowego na
Turniej udzielili:
• Gmina Kórnik
• Hibernus
• Arktik Cool
• Selgros Cash&Carry Poznań
• KCRiS Oaza
• Studio Atelier – Paulina Latusek
• Studio Fryzur „Ola” – Aleksandra Siejak
• IT Company
• Salon Optyczny Progres – Ewelina Osińska.
• Black Jackal
• Izabela Nowak
• Fighting Empire
Serdeczne podziękowania dla sponsorów
oraz dla Wydziału Promocji Gminy, Kultury
Fizycznej i Sportu za przygotowanie zestawów
pamiątkowych dla ekip. Dziękujemy również
za wsparcie medialne miesięcznikowi Nasza
Gmina Kórnik.
PP
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Wieści Z
UKS OAZA

UKS Oaza Kórnik, sekcja taekwondo, liderem po II kolejce Ligi Taekwondo w Pleszewie.
Julia Szpak najlepszą zawodniczką turnieju.
UKS Oaza Kórnik prowadzi szkolenie sportowe w ramach sekcji taekwondo olimpijskiego.
Głównym celem statutowym jest szkolenie
dzieci i młodzieży. Wychodzimy z założenia,
że siłą klubu są młodzi zawodnicy. Wszelkie
działania kierujemy na dzieci i młodzież szkolną.
Po dwóch latach treningu klubowego, nadchodzi czas na sprawdzian poziomu sportowego.
Pierwsza połowa roku to bardzo gorący okres
startowy dla zawodników. Mamy już za sobą
kilka udanych startów sportowych. Tym razem
dwunastoosobowa ekipa UKS Oaza Kórnik
udała się do Pleszewa na drugie starcie w
ramach Ligi Taekwondo Wesołek 2012. W
zawodach wzięło udział 180 zawodników z 16
klubów całej Polski. Nasz klub bronił pozycji
lidera w klasyfikacji drużynowej konkurencji
sprawnościowej. Drużyna wywalczyła piętnaście medali, co pozwoliło utrzymać pozycję
najlepszego klubu ligi taekwondo. Zgodnie
z wewnętrznym regulaminem, zawodnicy
walczyli o medale w czterech konkurencjach.
Nasza reprezentacja zdobyła dwanaście
medali:
-Julia Szpak: 2 złote, 1 srebrny i 1 brązowy,
-Wiktor Bursztyn: 1 złoty i 2 srebrne,
-Zofia Wartecka: 2 złote,
-Barbara Wartecka: 1 srebrny,
-Olga Bursztyn: 2 złote i 1 brązowy,
-Nicola Chlebowska: 1 brązowy,
-Jakub Madejczyk: 1 brązowy.
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Zawodnicy
UKS TKD Kórnik
ciągle w akcji

Naszą młodą gwiazdą jest Julia Szpak,
która po dwóch kolejkach tegorocznych zmagań zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji
na najlepszego zawodnika kategorii dzieci do
lat 10. Jak sama twierdzi cieszą ją zdobywane
medale w konkurencjach sprawnościowych, ale
najbardziej cieszy się z rywalizacji w konkurencji
walki sportowej. Równicześnie w kategorii młodzika dobrze rozwija swój talent Olga Bursztyn.
Zawodniczka obdarzona jest szybkością, koordynacją ruchową i wytrzymałością. Liczymy na
dobry start Olgi w Mistrzostwach Makroregionu
Młodzików.
Nadmienić należy, że udział zawodników
na wyjazdowy turniej w Pleszewie, w całości
finansowy był ze środków Urzędu Miejskiego
w Kórniku.
PW

PARAFIADA NA SPORTOWO

W ramach Kórnickiej Parafiady odbyły się
konkurencje siłowe dla kobiet i mężczyzn oraz
układanie na czas hasła propagujacego zdrowy
tryb życia.
Wyniki rywalizacji:
Wyciskanie siły lewą i prawą ręką
- startowało 30 mężczyzn i 17 kobiet.
Mężczyźni - 1m. Przemysław RaukBnin- 263, 2 m., Maciej Wartecki-Kórnik262, 3m., Grzegorz Hajdrych - 261.
Kobiety- 1m. Emilia Lacherska - Pierzchno-227, 2m. Elżbieta Rozmiarek- Swarzędz195, 3m. Teresa Witczak - Pierzchno-170.
Ukladanie hasła:
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Startowało 20 osób.1m. Anna Szmydt - Kórnik- 16,94
sek. 2m. Magdalena Jasiewicz-Kórnik - 18,88
sek, 3m. Arleta Rauk -Bnin - 20,28 sek. Wymienione osoby otrzymały upominki. Prowadzaca

punkt ufundowała kilka nagród pocieszenia.
Zawody przeprowadziły: Agnieszka Modrowska
i Anna Rauk
W trakcie trwania VII Parafiady w Kórniku
symultanę szachową (seans gry jednoczesnej
w szachy) rozegrał Dominik Płończak wielokrotny uczestnik MPJ w szachach klasycznych.
Najlepszy junior z Kórnika, zawodnik “Wieży
Kórnickiej” Międzyszkolnego Uczniowskiego
Klubu Sportowego wygrał 11 partii, jedną zremisował z Danutą Sibilską.
Organizatorzy VII Parafiady przygotowali
nagrody rzeczowe dla prowadzącego symultanę i najmłodszych zawodników-Mikołaja
oraz Dawida. Symultanę przygotował Ryszard
Bartkowiak – prezes MUKS Wieża Kórnicka.
ARA i RB
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Przez większą część minionego sezonu to Kotwica zasiadała na fotelu lidera,
niestety rozgrywki zakończyła na miejscu
drugim i w przyszłym sezonie w dalszym
ciągu będzie reprezentować Kórnik w klasie
okręgowej.
Od początku sezonu przed drużyną postawiony był cel: awans do IV ligi. W pierwszej
rundzie pod wodzą trenera- Marka Pawłowskiego Kotwica grała naprawdę dobry football. Do
przedostatniej kolejki była drużyną niepokonaną
i miała aż 6 pkt. przewagi nad drugim Huraganem. Niestety w dwóch ostatnich meczach
zabrakło sił i dwie porażki sprawiły, że co
prawda rundę wiosenną Kotwica zakończyła
na pierwszym miejscu ale Huragan Pobiedziska
ustępował nam już tylko różnicą bramek.
W przerwie zimowej nastąpiła zmiana na
stanowisku trenera. M. Pawłowski dostał propozycję prowadzenie III-ligowego zespołu GKS
Dopiewo, z której oczywiście skorzystał. W jego
miejsce do Kotwicy sprowadzono D. Zieniuka.
W rundzie wiosennej Kotwica nie grała
już tak przekonująco ale nadal dzielnie broniła
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RYWALIZACJA W SZCZYPIORNIAKU
Piłka ręczna zwana była dawniej szczypiorniakiem. Do rywalizacji o mistrzostwo gminy
Kórnik przystąpili uczniowie szkół podstawowych. Dwudniowe zawody odbyły się w hali
KCSiR a organizatorami mistrzostw była Szkoła
Podstawowa nr 1 w Kórniku.
Dziewczęta-klasyfikacja końcowa
1. SP 1 Kórnik, 2. SP Radzewo, 3. SP2
Kórnik-Bnin, 4. SP Szczodrzykowo
Wyniki meczy: Szczodrzykowo- Radzewo
5:0, Bnin- Kórnik 3:4, Szczodrzykowo-Bnin 3:4,
Kórnik- Szczodrzykowo 14:3, Bnin- Radzewo
1:2, Kórnik - Radzewo 1:1.
W mistrzowskim zespole grały: Martyna
Boguszyńska-( „król strzelców”) 14 bramek,
Jagoda Tomczak-3, Natalia Szymczak-2, Karina Bugzel, Dominika Joppek, Barbara Gąska,
Anna Rozmiarek, Martyna Kaczmarek, Paulina
Jasiewicz.
Dziewczęta z Kórnika będą reprezentowały
gminę w zawodach powiatowych.
Chłopcy- klasyfikacja końcowa
1.SP Radzewo, 2. SP Kórnik-Bnin, 3. SP 1
Kórnik, 4. SP Szczodrzykowo
Wyniki meczy: Kórnik –Szczodrzykowo
4:0, Bnin- Radzewo 2:4,Kórnik-Radzewo 6:2,
Szczodrzykowo- Radzewo 2:9, Bnin –Szczodrzykowo 5:2.
Chłopcy z Radzewa: Mateusz Kazyaka(„król strzelców”)17 bramek, Jakub Sułkowski2, Krzysztof Bartkowiak, Igor Jóskowiak, Adrian
Kozubski, Krystian Kazyaka, Adrian Michalak,
Tomasz Naglewicz i Tomasz Siejak będą
reprezentowali gminę Kórnik na zawodach
powiatowych.
Bramki dla swoich szkół strzelali także:
J.Rumińska-4, M. Stempniak, K. Nawrocka, W. Sikorska, J. Tomczak po 3, N. Szymczak,
P. Staniszewska po 2 i L. Wiśniewska, K.
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pozycji lidera. Wydawało się, że zwycięstwo
nad Huraganem Pobiedziska 3:0 okaże się
przełomowym momentem w sezonie i Kotwica
pewnie będzie zmierzać po awans. Niestety
znów o dwóch ostatnich kolejkach pewnie
lepiej byłoby zapomnieć. Gracze Kotwicy mieli
bowiem wszystko w swoich rękach. Wystarczyło wygrać i nie dać się wyprzedzić rywalom.
Jednak remis z Piastem Kobylnica oraz porażka
z Wełną Rogoźno sprawiły, że na samym
finiszu rozgrywek Kotwicę wyprzedziła Sparta
Oborniki, która w rundzie wiosennej wysoko
wygrała wszystkie mecze z wyjątkiem meczów
z Kotwicą i Huraganem, które zakończyły się
bezbramkowymi remisami.
Kotwica zakończyła więc sezon na drugim
miejscu w tabeli, co i tak należy rozpatrywać
jako spory sukces zważając na to, że przez
ostatnie dziesięciolecie najlepszym wynikiem
była 4 lokata, w poprzednim sezonie. Owo
drugie miejsce zapewniło także drużynie grę
w barażach o IV ligę.
Niestety w barażach pomimo znakomitej
postawy zawodników, włożonego wysiłku i po
zaciętej walce nie udało się wywalczyć upragnionego awansu.
Pierwszy mecz z Koroną Stróżewo, rozegrany 10.06, Kotwica wygrała 2:1, po bramce
Z. Banaszyka oraz trafieniu samobójczym.
Marciniak, M. Piasecka i O. Tórz po 1.
Chłopcy- Bartosz Zgarda- 7 bramek, Jakub
Łuczak-6, Jakub Koplin-3, po 2 K. Foltyński, J.
Sułkowski i 1 bramkę ; P. Bachór, K.Wesołowski, F. Szymkowiak, D. Konowrocki, K. Wolny
K. Grześkowiak i S. Sobański.
Zawody sędziowali nauczyciele szkół a
dyplomy zapewniła szkoła z Kórnika.
WOJEWÓDZKIE
BIEGI NA ORIENTACJĘ
W wojewódzkich mistrzostwach w sztafetowych biegach na orientację, które odbyły się
w Śmiglu startowali uczniowie szkół podstawowych z Kórnika, Bnina i Radzewa oraz ZS w
Kórniku. Sztafety dziewcząt i chłopców liczyły
po 3 osoby. Biegając z mapą po zróżnicowanym
terenie sportowcy szukali w regulaminowej kolejności wyznaczonych punktów. Liczył się czas
i precyzja biegu. W szkołach podstawowych
startowały 24 sztafety dziewcząt i 23 chłopców. Najwyżej zostali sklasyfikowani chłopcy z
Radzewa: Mikołaj Ratajczak, Jakub Sułkowski
i Tomasz Siejak, którzy zajęli w sztafecie 11
miejsce. Również dobrze wypadły dziewczęta:
Patrycja Pudysiak, Karolina Bartkowiak, Zofia
Pawłowicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Kórniku zajmując 14 miejsce a chłopcy: Piotr
Bachórz, Mateusz Żyto, Adam Przybyła z tej
szkoły ukończyli bieg na miejscu 16. Wśród
szkół ponadgimnazjalnych dziewczęta z Zespołu Szkół w Kórniku : Patrycja Hołderna,
Agnieszka Smolińska, Weronika Póciennik
na 31 startujących sztafet zajęły miejsce 14 a
chłopcy: Łukasz Brylewski, Jarosław Dzirba,
Jakub Wojciechowski ukończyli bieg na 20
miejscu. Pozostałe miejsca naszych sztafet: 21
chłopcy i 22 dziewczęta ze szkoły z Bnina oraz
24 dziewczęta z Radzewa.
MISTRZOSTWA SZKÓŁ
W PŁYWANIU
12 czerwca 2012 na basenie OAZY w
Kórniku odbyły się gminne indywidualne

Wynik nie do końca odzwierciedla przebieg tego
spotkania, ponieważ Kotwica zagrała jeden
z lepszych meczów w sezonie i kompletnie
zdominowała rywala.
W drugim meczu, który odbył się 17.06
zabrakło sił, szczęścia, a może skrzydła
zawodnikom podcięła porażka Polaków z
Czechami, trudno oceniać. W każdym razie
chęć zwycięstwa nie wystarczyła. Dwa szybko
stracone gole totalnie zaskoczyły graczy z
Kórnika. Zawodnicy starali się nawiązać jeszcze
równorzędną walkę ze Świtem i strzelić przed
przerwą gola kontaktowego. Zamiast tego,
rywal w ostatnich sekundach strzelił trzeciego
gola, który pogrzebał wszystkie iskrzące się do
tej pory nadzieje. Mecz zakończył się wynikiem
4:1, a honorowego gola dla Kotwicy zdobył z
rzutu karnego M. Zawieja.
Oceniając cały sezon na pewno można
odczuwać spory niedosyt związany z brakiem
awansu, z drugiej strony trzeba docenić progres
jaki osiąga Kotwica, z każdym rokiem plasując
się coraz wyżej. Miejmy więc nadzieję, że w
kolejnym sezonie zostanie wynagrodzona
dotychczasowa praca i uda się w końcu wywalczyć awans do IV ligi.
chelseaonelove
mistrzostwa szkół w pływaniu oraz sztafety
pływackie 4x25m.
Prowadzono także punktację zespołową o
puchar Dyrektora KCSR. Najlepsi otrzymali medale i dyplomy, wszyscy dyplomy uczestnictwa.
Dziewczęta- 36 zawodniczek
1. Kinga Kaczmarek- Kórnik – 18,45 sek.
2. Julia Łopińska –Kórnik- 20,00 sek.
3. Martyna Jakubowska- Kórnik-20,17 sek.
4. Natasza Gańko- Szczodrzykowo 21,65
5. Agata Lamprecht- Bnin 22,04
6. Magda Byczyńska-Bnin- 22,20 sek.
Sztafeta 4x25m 1. SP 1 Kórnik, 2. SP 2
Kórnik-Bnin, 3. SP Szczodrzykowo, 4. SP
Radzewo.
Chłopcy- startowało 29 zawodników
1. Roman Kapusta –Kórnik- 15,34 sek.
2. Szymon Zimniak-Kórnik – 16,76 sek.
3. Antoni Janowski-Szczodrzykowo- 17,19 sek.
4. Krystian Wójkiewicz Szczodrz. 17,20 sek.
5. Bartosz Kupiecki Szczodrzykowo-19,30 sek.
6. Hubert Włoch- Szczodrzykowo- 19,46 sek.
Sztafeta 4x25m 1. SP 1 Kórnik 2. SP
Szczodrzykowo, 3. SP 2 Kórnik –Bnin, 4. SP
Radzewo.
W zawodach podstawówek startowali
uczniowie klas piątych i młodszych.
Niestety zawiedli uczniowie gimnazjów z
Kórnika i Robakowa. Nie zgłosił się ani jeden
zawodnik. Za to startowali chłopcy z Zespołu
Szkół w Kórniku ( 50m)
1. Marcin Buszkiewicz- 32,41 sek.
2. Jakub Wojciechowski- 35,41 sek.
3. Wojciech Słabolepszy- 39,92 sek.
Były to jednocześnie zawody międzyszkolne dla szkół podstawowych i w łącznej punktacji
5 dziewcząt i 5 chłopców plus sztafety pierwsze
miejsce zajął Kórnik- 168 pkt. drugie Szczodrzykowo -132 pkt., trzecie Bnin 119 pkt. i czwarte
Radzewo - 40 pkt.
ARA
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Jeszcze nie czas
dla Kotwicy

MISTRZYNI ŚWIATA
KATARZYNA PAWŁOWSKA
WYSTARTUJE NA
IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH
W LONDYNIE

Rok 2012 jest niezwykle udany dla
UKS Jedynka Limaro Kórnik, szczególnie
za sprawą Katarzyny Pawłowskiej, która w
kwietniu była sprawczynią największej niespodzianki torowych Mistrzostw Świata w
Australijskim Melbourne. W kraju kangurów
Kasia w pięknym stylu przeszła do historii,
zdobywając tytuł Mistrzyni Świata. Natomiast pod koniec czerwca, po zwycięstwie
w szosowych Mistrzostwach Polski otrzymała nominację na Igrzyska Olimpijskie w
Londynie. W Angielskiej stolicy, jako jedyna
Polka wystartuje w najważniejszym wyścigi
sezonu, wyścigu ze startu wspólnego na
szosie. Nominacja naszej zawodniczki jest
uwieńczeniem dużej determinacji zarówno
samej zainteresowanej, jak i trenera Roberta Taciaka, który walczył o to by dano
zawodniczce Limaro szansę kwalifikacji
w wyścigu na szosie. W lutym ukazała
się wiadomość, że Katarzyna Pawłowska
będzie rezerwową zawodniczką dla Małgorzaty Wojtyry w konkurencji Omnium
(kolarski wielobój – 6 konkurencji), jedynej
konkurencji Olimpijskiej na torze. Małgorzata Wojtyra w dużym stopniu wywalczyła
miejsce dla Polski w Igrzyskach, w których
wystartuje tylko jeden reprezentant danego
kraju. Od tego momentu trener klubowy
naszej zawodniczki podjął walkę, by Kasi
pozwolono kwalifikować się na szosie,
ponieważ wtedy jeszcze było wiadomo,
że z Polski pojadą dwie zawodniczki. Po
drodze Pawłowska została Mistrzynią
Świata na torze Melbourne, niestety w
konkurencji nie olimpijskiej. Wreszcie, gdy
Kasia zaczęła wygrywać wyścig po wyścigu na szosie, wypadła doskonale w kilku
startach zagranicznych w Belgii i Holandii
zajmując miejsca na podium, władze Polskiego Związku postanowiły ją włączyć w
skład rywalizujących pań o przepustkę do
Londynu. Niestety w maju okazało się, że
o nominację Olimpijską ubiega się już tylko
jedna kobieta, gdż Polki nie startowały w
Pucharach Świata, podczas których zdobywa się niezbędne punkty do rankingu
światowego. Zamiast 16-ego miejsca, które
daje prawo startu 2 zawodniczek, Polska
spadła na miejsce 19-te, co w konsekwencji
daje prawo startu tylko jednej zawodniczki.
Przepustkę do Londynu miała otrzymać
mistrzyni kraju. Podczas rozgrywanych
Mistrzostw Polski na szosach województwa
Świętokrzyskiego Katarzyna Pawłowska nie
dała żadnych szans rywalkom, zwyciężając
zdecydowanie na trasie liczącej ponad 130
km, która była bardzo podobna do tej, na
której będą rywalizowali kolarze podczas
Igrzysk Olimpijskich Londynie. Wyścig o
Mistrzostwo Olimpijskie kobiet zostanie
rozegrany w dniu 29 lipca br. Będzie to
wyścig niezwykle emocjonujący i miejmy
nadzieję, że zapisze kolejną historyczną
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kartę dla Polskiego kolarstwa i…… Gminy
Kórnik. Zachęcamy wszystkich kibiców do
wspierania naszej zawodniczki w najważniejszym dniu w życiu.
MATEUSZ TACIAK PO RAZ CZWARTY
W TOUR DE POLOGNE
Po raz pierwszy od dwunastu lat nie
udało się Mateuszowi Taciakowi zdobyć
medalu Mistrzostw Polski, ale zdobycie
czwartego miejsca w „czasówce”, wśród
zawodników, którzy na co dzień ścigają się
Giro de Italia i Tour de France jest niezwykłym osiągnięciem. Mateusz wychowanek
UKS Jedynka Limaro Kórnik, mieszkający
od urodzenia w Kórniku, od czterech lat
reprezentuje Polskie grupy zawodowe.
Co roku potwierdza swoją klasę, a uwieńczeniem tego jest zaufanie trenera kadry
narodowej Piotra Wadeckiego, który po raz
czwarty z rzędu powołuje Kórniczanina do
najważniejszej i najbardziej prestiżowej imprezy kolarskiej w Polsce, oraz jednej z największych na Świecie czyli 69 Toru De Pologne. Mateusz Taciak (CCC Polsat) przegrał
podczas krajowego Championatu tylko z
Maciejem Bodnarem z Liguigas, Michałem
Kwiatkowskim z Quick Stepp i Łukaszem
Bodnarem z BGŻ. Warto przypomnieć, że
Kórniczanin zdobył w latach 2000-2008
dla Limaro 28 medali Mistrzostw Polski,
jednocześnie czterokrotnie reprezentował
Kórnik na światowych imprezach. W roku
2002 był 12 juniorem na świecie na szosie i
zajął 4 miejsce w Mistrzostwach Europy na
torze. Katarzyna Pawłowska kontynuuje to
co Mateusz rozpoczął. Dotychczasowe sukcesy są również sporą zasługą działaczy,
sponsorów, trenerów, oraz prezesa UKS
Jedynka Kórnik, którzy najlepiej wiedzą ile
potrzeba trudu, by sięgać po największe
międzynarodowe sukcesy.
SIEDEM MEDALI
ZAWODNICZEK LIMAMRO
Sporym sukcesem dla UKS Jedynka
Limaro Kórnik zakończyły się Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym,
które w połowie czerwca odbyły się w
Pruszkowie. Paula Fronczak zdobyła srebrny medal w kategorii do 23 lat w wyścigu
keirin, ulegając jedynie Natalii Rutkowskiej
z GK Żyrardów. Bardzo dobrze w/w wypa-

dła również w wieloboju, czyli w Omnium
Olimpijskim, zajmując szóste miejsce. Inna
zawodniczka Limaro Alicja Ratajczak w eliminacjach wyścigu na 2km na dochodzenie
pobiła rekord Polski juniorek (2min 29sek),
lecz w finale tej konkurencji uległa nieznacznie Katarzynie Kirchenstein z Ziemi
Darłowskiej. W tym samym wyścigu doskonale wypadły pozostałe nasze zawodniczki.
Diana Wiza, Karolina Jurczak i Barbara
Frąszczak zajęły kolejno miejsca 4, 5 i 8.
Juniorki Limaro w składzie Alicja Ratajczak,
Viktoria Żegleń i Diana Wiza zdominowały
wyścig drużynowy na dochodzenie na 3km,
a ich zwycięski czas 3min 47sek jest również klubowym rekordem kraju. Podwójnym
zwycięstwem Limaro zakończył się wyścig
punktowy juniorek. Złoty medal i tytuł
mistrza Polski zdobyła Karolina Jurczak,
natomiast srebrny Alicja Ratajczak. Dwójka
naszych zawodniczek Alicja Ratajczak i
Viktoria Zegleń zdobyła brązowy medal
w sprincie olimpijskim, a drugi zespół w
składzie Diana Wiza i Barbara Frąszczak
zajęła w tej konkurencji piąte miejsce. Na
zakończenie mistrzostw, Ratajczak niespodziewanie sięgnęła jeszcze po kolejny
medal w wyścigu na 500m, pokonując wiele
zawodniczek szkolonych w szkole Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie właśnie do
tej konkurencji. Tuż za podium w wyścigu
scretch uplasowała się Basia Frąszczak,
a Wiktoria Zegleń zajęła szóste miejsce w
sprintach. Bardzo blisko podium znalazła
się nasza męska dwójka (Adam Radzicki
i Szymon Rozmiarek) w wyścigu medison,
zajmując czwarte miejsce. Kórniczanie byli
bliscy sukcesu, lecz upadek podczas jednej
ze zmian zadecydował, że nie udało im się
powtórzyć wyniku z lat ubiegłych. Adam
Radzicki zajął jeszcze siódme miejsce w
wyścigu punktowym, a zespół w składzie
Radzicki, Rozmiarek i Bartosz Mikler również na siódmym miejscu uplasował się w
sprincie olimpijskim. Na początku lipca na
torze w Portugalskiej Anadii odbędą się
Mistrzostwa Europy juniorów. Zadebiutuje
w nich kolejna zawodniczka z Kórnika Alicja Ratajczak, która wystartuje tam aż w
czterech konkurencjach, w wyścigu na 2km
na dochodzenie, w wyścigu punktowym, w
scretchu i w wyścigu drużynowym na 3km.
Paweł Marciniak
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„W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki.”
Józef Tischner

Pani Danucie Szary, wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu śmierci
Męża
składają :
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej nr1 im. T. Działyńskiego w Kórniku
„Nie jesteś nieobecny, jesteś tylko niewidoczny.
Patrzysz oczyma pełnymi uśmiechu w oczy pełne łez”.

Serdeczne podziękowanie
Rodzinie, Sąsiadom,
Przyjaciołom, Delegacjom
oraz wszystkim uczestnikom
żałobnej uroczystości,
za modlitwy, ofiarowane msze św.,
wyrazy współczucia i udział w pogrzebie
śp. Janusza Szary
serdeczne Bóg zapłać składa
Rodzina
„Można Odejść na zawsze, by stale być blisko”
Ks. J. Twardowski

Pani Danucie Szary
wyrazy głębokiego współczucia z powodu
śmierci
Męża
składają:
uczniowie klasy II a
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku
wraz z rodzicami
20

Z głębokim żalem żegnamy
śp. Kazimierza Zimniaka
Członka Zarządu Banku Spółdzielczego
w Kórniku w latach 1990-1995
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy Banku
Spółdzielczego w Kórniku
„Kochany człowiek nigdy nie umiera,
żyje wciąż w myślach, słowach i wspomnieniach.”

Wszystkim, którzy w tak trudnych dla nas chwilach
łącząc się z nami w bólu
uczestniczyli w ostatniej drodze
naszego ukochanego
ojca, teścia i dziadka
śp. Kazimierza Zimniaka
Księdzu Zbigniewowi Dobroniowi
rodzinie, delegacjom, sąsiadom,
przyjaciołom i znajomym
za wspólną modlitwę, przyjęte komunie święte,
ofiarowane intencje mszalne,
złożone kwiaty i okazane wyrazy współczu
serdeczne podziękowania składa
Rodzina
nr 11/2012
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OGOSENIA

25 czerwca w bnińskim ratuszu podsumowano zmagania „Na najbardziej usportowioną szkołę w gminie”.
W kategorii szkół podstawowych triumfowała SP im. Jana Wójkiewicza z Radzewa. Najlepszym gimnazjum zostało
Gimnazjum im. hr. Zamoyskiego w Kórniku.
W następnym numerze Kórniczanina
przedstawimy szczegóły całorocznych zmagań, a dziś publikujemy zdjęcie uczestników
podsumowania.
ŁG

REDAKCJA : WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY, KULTURY i SPORTU
URZEDU MIEJSKIEGO W KÓRNIKU:
Magdalena Matelska-Bogajczyk, Agnieszka Kałka, Robert Jankowski

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 20 lipca 2012r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 13 lipca 2012 r.
* Kurki odchowane sprzedam. Tel: 506 494 770
*Mężczyzna 32 lata szuka pracy w charakterze kierowcy. Prawo Jazdy kat. A, B, E. Tel. 665 239 775
*Sprzedam Pralkę i wirówkę marki frania. Tel. 665 498 696
*Naprawa i montaż urządzeń chłodniczych i klimatyzacji. Tel. 608 458 308 lub 698 349 645
*Rower składak „jubilat” (gwarancja, nowy, nieużywany), duże koła. 480 zł. Tel. 666 015 511
*Skuter „Piaggio”x9Evo 2004r. 0,125 poj. Moc 18 KM. W bdb stanie. 3500 zł. Możliwe raty. Rok gwarancji. tel. 602 214 931
*Oddam w wynajem mieszkanie 2 pokoje, 55 m², Kórnik. Tel 501 645 939
*Kupię Fiata 126p w dobrym stanie. Tel. 666 854 064
*Przyjmę do pracy na produkcję rolet. Cały etat. Tel. 61 8 171 839
*Sprzedam tanio stół i 6 krzeseł. Tel. 61 8170 701
*Zaopiekuję się dzieckiem. Wiek dziecka nieistotny. Mam doświadczenie. Tel. 503 531 017
*Tanio skoszę trawnik. Tel. 604 379 025
*Panią do sklepu w Robakowie zatrudnię. Tel. 604 126 690
* Ogrody, skalniaki, akwaria, zakładanie i pielęgnacja. Tel. 722 246 162
*Zaopiekuję się dzieckiem. Wiek od 2 do 5 lat. telefon 513 612 503 od 4 do 6 godzin.
*Sprzedam małą działkę budowlaną. Bnin. ul. Brzozowa. Tel. 666 189 417
*Do wynajęcia-bardzo ładne mieszkanie na poddaszu(100m2) z dużym balkonem w Gądkach,10 minut od Poznania Tel. 782119440 ,e-mail: ellen@onet.pl
*Do wynajęcia lokal na gabinety lub biura w nowym budynku przy głównej ulicy przy parku Kórnickim. Tel. 691 59 47 47,e-mail: ellen@onet.pl
*Sprzedam VW POLO 2001r 1,4 MPI, klimatyzacja, autoalarm, przebieg 94.125, el.szyby, poduszka,ABS, zab.antywłamaniowe. Cena: 8.800 tel.694508224
*Firma CZPM Sp. z o.o. w Robakowie zatrudni do pracy na produkcji i w magazynie. Tel. 61/8198200 lub CZPM sp. z o.o. Robakowo ul.Poznańska 6a.
*Sprzedam meblościankę (kolor stalowo-szary), kanapę + pufy, narożnik kuchenny z ławą i taboretami. Wszystko w dobrym stanie. tel. kontaktowy 781550118
*Sprzedam zdecydowanie działkę 780m2 Kórnik/ Dziećmierowo ul.Katowicka. Tel 602 177 038
*Sprzedam zdecydowanie działkę 876 m2 Kórnik/ Dziećmierowo ul.Katowicka. Tel 602 177 038
*Zatrudnię kobietę z doświadczeniem do pralni wodnej. Tel. 602 177 038
*Sprzedam paletopojemniki 1000L. Tel.660787167
*Przyjmę ucznia w zawodzie fryzjer_”Studio Atelier” Paulina Latusek,ul.Wojska Polskiego 14,Kórnik. Tel. 883-767-479
*Kupię mieszkanie w Kórniku, tel. 789 229 353
*Sprzedam mieszkanie 70m² z garażem i pomieszczeniem gospodarczym stan bdb w Kórniku. 791874129
*Sprzedam szafę z półkami, brązowa, wysokość 215 cm, szerokość 56 cm, głębokość 35 cm tel.665 181 487
*Sprzedam ubranka dla dziecka, wiele markowych, tel.665 181 487
*Komputer, monitor LCD, klawiatura, mysz - sprzedam tanio - 502 167-531
*Stolik TV szklany, prawie nowy - sprzedam tanio - 502 167-531
*Poszukuję do wynajęcia pokoju 2-osobowego lub kawalerki w Kórniku lub okolicach. Kontakt pod nr 660-233-196
*Uczciwy pan szuka każdej dodatkowej pracy dorywczej. Tel.796 973 359
*Sprzedam rozkładaną kanapę narożnik z możliwością spania. Cena do uzgodnienia. Tel.667 377 443
*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
* Sprzedam VW Polo 1.4(16V) benz. rp. IX 2006, przebieg 60 000km, I wł. wersja comfortline, klima itp. Cena 25.500zł (do negocjacji). Tel: 506 490 723
* Sprzedam, aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic, oraz magnetofon szpulowy z taśmami. Tel: 506 490 723 Cena do negocjacji .
* Sprzedam suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168 ( tanio ) . Płaszcz damski skórzany nowy rozm.36/38, wzr.164/168. Tel: 506 490 723
* Sprzedam, matę edukacyjną, karuzele na łóżeczka , nowe ciuszki, kurtki , buty, sweterki itp dla dziewczynki od 0-4 lat. Tel: 506 490 723
* Sprzedam nawigację samochodową GPS firmy Blaupunkt 3,5cala odblokowana, Auto mapa polski 6.8.1 Tel: 506 490 723
* Sprzedam fabrycznie nową, nieużywaną, nawigację samochodową , firmy MIO Spirit 685: 5’cali (karton -gwarancja) . Tel. 506 490 723
* Kierowca Kat.”D” szuka pracy na busa-autobus, doświadczenie, karta kierowcy, kurs przewozu osób, badania lekarskie.Tel: 506 490 723
* Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki firmy THOMSON , oraz kompletny ubiór do jazdy konnej rozm M/S. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
* 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
* Poszukuję mieszkania 1 lub 2 pokojowego w Kórniku lub okolicach. Tel. 691 056 899
* Gardens of Art projektowanie www, pozycjonowanie, identyfikacja wizualna, grafika 3d. Gardensofart.pl 510487449 karolina@gardensofart.pl

Ogłoszenia
DROBNE

/NEKROLOGI / SPORT

Sportowe
podsumowanie

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.

15 czerwca 2012 r.
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Pogotowie ratunkowe 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 informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu

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 weterynaryjne
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

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

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59

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

Przychodni w Kórniku-Bninie

Obok KCRiS Oaza wybudowano pole
do mini-golfa. We wtorek 26 czerwca uroczyście otwarto tę nową atrakcję. Przedstawiciele samorządu - radni, burmistrz z
zastępcą oraz działacze sportowi i pracownicy Oazy, po przecięciu wstęgi, rozegrali
pierwszy mini-turniej.
Styl był różny, podobnie wyniki, lecz na
pewno zabawa przednia.
Zachęcamy do próbowania swoich sił
w tym coraz bardziej popularnym sporcie.
Poniżej kilka zdjęc z otwarcia pola mini-golfowego w Kórniku.
ŁG

Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76

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 NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02

MINI-GOLF
przy OAZIE

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA \ INFORMACJE

			
WAŻNE TELEFONY:

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

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 Kórniku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23
Centrala Września 991
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
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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

nr 11/2012
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WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

VIII LETNI FESTIWAL

8 lipca

22 lipca

KONCERT INAUGURACYJNY
S�awomir Kramm baryton

KONCERT MUZYKI KLASYCZNEJ
Ba�aban �uartet
Wiktor Ba�aban skrzypce
Jan Ba�aban skrzypce
Lech Ba�aban altówka
Agnieszka Ba�aban wiolonczela

W programie kompozycje
V. Vivaldiego, W. A. Mozarta, A. Dvo�áka
ARBORETUM, godz. 18.00

29 lipca

KONCERT MUZYKI KLEZMERSKIEJ
Jaromir Trafankowski baryton
Trio Taklamakan
Jan Romanowski skrzypce
Andrzej Trzeciak wiolonczela
Micha� Karasiewicz instrumenty klawiszowe
W programie popularne
melodie klezmerskie
ARBORETUM, godz. 18.00

5 sierpnia

MELODIE RÓ�NYCH NARODÓW
Jerzy Karwowski klarnet, saksofon, flet, harmonijka
Zbigniew Wajdzik fortepian
Pawe� G�owacki gitara basowa
Henryk �ukaszewski akordeon
Piotr Kucharski perkusja

W programie pie�ni
Powstania Styczniowego
ARBORETUM, godz. 18.00

12 sierpnia

AVE MARIA
Barbara Tritt sopran
Bart�omiej Szczeszek tenor
Przemys�aw Waskowski sopran ch�opi�cy
Karolina Porwich flet
Mariusz Dziedziniewicz obój
Krzysztof Le�niewicz organy

W programie per�y muzyki sakralnej
KO�CIÓ� P.W. WSZYSTKICH �WI�TYCH
W KÓRNIKU, godz. 19.00

W programie m.in. muzyka ba�ka�ska,
�ydowska, rosyjska
ARBORETUM, godz. 18.00

KONCERT FINA�OWY
CZYLI OPEROWY
ZAWRÓT G�OWY
Barbara Kubiak sopran
Karol Bocha�ski tenor
Marek Szyma�ski tenor

MOZART. KOLORY MI�O�CI
Natalia Puczniewska jako Konstancja Mozart
Tatiana Maria Po�arska jako Alojza Lange
Jakub Raczkiewicz jako Franz Xawier Mozart
Tomasz Mazur jako Emanuel Schikaneder
Tomasz Raczkiewicz jako Wolfgang Amadeusz Mozart

Zespó� Instrumentów D�tych Blaszanych
Zamku Kórnickiego Castle Brass
Leszek Kubiak tr�bka
Damian Kurek tr�bka
Miko�aj Olech róg
Zbigniew Starosta puzon
Zbigniew Wilk tuba

Kwartet Aulos
Karolina Porwich flet
Mariusz Dziedziniewicz obój
Krzysztof Mayer klarnet
Dariusz Rybacki fagot

Julia Korba�ska taniec
choreografia Apolonia Myszkowska

kierownictwo muzyczne Mariusz Dziedziniewicz
scenariusz i re�yseria Tomasz Raczkiewicz

Spektakl w wykonaniu
Artystów Teatru Wielkiego w Poznaniu
ARBORETUM, godz. 18.00

26 sierpnia

HONOROWY PATRONAT
JERZY LECHNEROWSKI BURMISTRZ KÓRNIKA

W programie m.in. arie z oper
G. Verdiego, G. Pucciniego
ARBORETUM, godz. 18.00

Festiwal jest realizowany przez Fundacj� �ak�ady Kórnickie i Fundacj� KR�� Przyjació� Pozna�skiego Chóru Katedralnego przy udziale Instytutu Dendrologii PAN oraz Biblioteki Kórnickiej PAN
w ramach projektu Najcenniejsze Klejnoty Kultury - Spotkania Kórnickie

Projekt wspó�finansowany ze �rodków Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

www.muzykazkornika.pl

W programie muzyka dworska,
my�liwska, rozrywkowa
ARBORETUM, godz. 18.00

19 sierpnia

CO TAM MARZY� O KOCHANIU
CZYLI BARDOWIE
POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Jacek Kowalski �piew, prowadzenie, gitara
Henryk Kasperczak gitara
Chór Maximilianum m�ód� ochoczo �piewaj�ca

15 lipca

Kapela Zamku Rydzy�skiego
Mieczys�aw Le�niczak tr�bka
Zenon Olendrowicz tr�bka
Krzysztof Szafran waltornia
Stefan �liwa puzon
Adam Andrzejewski tuba
B�a�ej Cerajewski instrumenty perkusyjne

