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W tym numerze:
- Delegacja z Kórnika na pogrzebie Wisławy Szymborskiej
- Ogłoszono konkurs na projekt Kompleksu Oświatowego w Kamionkach 
- Podsumowanie kórnickiego finału WOŚP  
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na  Góralskim karnawale
w Bukowinie  TaTrzańskie j

W dniach od 8 do 10 lutego br. bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski i pracownicy 
Wydziału Promocji Gminy: Magdalena 
Matelska-Bogajczyk i Robert Jankow-
ski przebywali na zaproszenie wójta 
Bukowiny Tatrzańskiej Stanisława Łu-
kaszczyka i dyrektora Domu Ludowego 
Bartłomieja Koszarka w Bukowinie 
Tatrzańskiej na „Góralskim Karnawale”.

Tegoroczny „Góralski Karnawał” został 
zorganizowany już po raz 40-ty. Histo-
ria góralskiego karnawału w Bukowinie 
Tatrzańskiej sięga 1973 roku, kiedy to z 
inicjatywy folklorysty i ówczesnego prezesa 
Domu Ludowego, Józefa Koszarka po raz 
pierwszy zorganizowano międzyregional-
ny, a w latach następnych Ogólnopolski 
Konkurs Grup Kolędniczych. Od 1996 
roku Bukowina Tatrzańska została przy-
jęta do Międzynarodowej Federacji Miast 
Karnawałowych, zrzeszającej ponad 500 
członków i organizacji reprezentujących 

100 miast w 52 krajach, m.in. Rio de Jane-
iro, stąd „Góralski Karnawał” nazywany jest 
„góralskim Rio”.

40. jubileuszowy „Góralski Karnawał”, 
druga największa, po „Sabałowych Baja-
niach”, impreza rozpoczęła się w środę, 
czyli 8 lutego od parady kolędników, zbój-
ników,  muzykantów i zaproszonych gości, 
którzy zaprzęgami konnymi przejechali 
przez Bukowinę Tatrzańską. Natomiast 
oficjalne rozpoczęcie imprezy i powitanie 
zaproszonych gości odbyło się w Domu 
Ludowym. W tym samym dniu na scenie 
Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej 
zaprezentowały się kapele regionalne, a 
wieczorem odbył się spektakl w gwarze 
góralskiej „Zatraceniec” w wykonaniu 
Amatorskiego Zespołu Teatralnego im. 
Józefa Pitoraka.

W kolejnych dniach, od czwartku do 
soboty, przed południem na scenie Domu 
Ludowego odbywały się przesłuchania 

konkursowe grup kolędniczych z całej 
Polski, które zostały zakwalifikowane do bu-
kowiańskiego finału w drodze regionalnych 
konkursów. Grupy kolędnicze rywalizowały 
o główne trofeum imprezy, „Złotą Góralską 
Rozetę”. 

Podziwiając popisy kolędników stwier-
dziliśmy razem z Dyrektorem Domu Ludo-
wego Bartkiem Koszarkiem, organizatorem 
karnawału, że w następnym roku gmina 
Kórnik, jako gmina partnerska Bukowiny 
Tatrzańskiej powinna wysłać na konkurs 
do Bukowiny Tatrzańskiej swoją grupę 
kolędniczą, albo zespół taneczny.

W Bukowinie Tatrzańskiej nasza de-
legacja przebywała niecałe dwa dni, ale 
pomimo tak krótkiej wizyty ustaliliśmy plany 
współpracy między naszymi gminami na 
najbliższy rok.

       Magdalena Matelska-Bogajczyk
Foto: Robert Jankowski

Wydział Promocji Gminy

 W dniu 9 lutego br. odbyła się w Kra-
kowie na Cmentarzu Rakowickim uro-
czystość pogrzebowa naszej noblistki 
Wisławy Szymborskiej, gminę Kórnik na 
pogrzebie reprezentował burmistrz Jerzy 
Lechnerowski i pracownicy Wydziału 
Promocji Gminy: Magdalena Matelska-
-Bogajczyk i Robert Jankowski. 

Ceremonia pogrzebowa miała charakter 
świecki, zgodnie z wolą noblistki. Poetkę żegnali 
przedstawiciele władz, m.in. prezydent Broni-
sław Komorowski wraz z małżonką, premier 
Donald Tusk, marszałkowie Sejmu i Senatu, 
minister kultury Bogdan Zdrojewski, sekretarz 
artystki Michał Rusinek, grono literatów, tłuma-
cze jej poezji, przyjaciele, mieszkańcy Krakowa 
i goście. Około 10 tys. osób przyszło na Cmen-
tarz Rakowicki pomimo przeszywającego zim-
na i sypiącego śniegu, żeby pożegnać poetkę.
Urna z prochami Wisławy Szymborskiej zo-
stała przeniesiona z Domu Pogrzebowego do 
grobowca rodzinnego. Wraz z urną żołnierze 
nieśli wieńce i Order Orła Białego, którym 
poetka została odznaczona rok temu. Nasza 
delegacja również złożyła wieniec w imieniu 
mieszkańców gminy. Ceremonię prowadził 
aktor Andrzej Seweryn, który powiedział, że:        

„Żegnamy dziś Wisławę Szymborską, wielką 
damę poezji. Jej śmierć jest ogromną stratą 
dla nas wszystkich. Pozostanie człowiekiem 
wielkiej skromności i ciepła”. 

Prezydent Komorowski zaznaczył, że nie jest 
łatwo żegnać Szymborską, poetkę, noblistę, 
dlatego, że wiemy, iż „nie ceniła sobie oficjal-
ności, że żałowała czasu na ceremonie, że 
chciała mówić i uczyła nas jak mówić, jak mówi 
zwykły człowiek, prosto, krótko, szczerze, ale 
nie kryjąc własnych uczuć i emocji”.  Takie też 
były uroczystość pogrzebowe na Cmentarzu 
Rakowickim: krótkie i bardzo skromne. Michał 
Rusinek, sekretarz noblistki,  zwracając się do 
poetki stwierdził, że: „w niebie jest podobno pani 
ulubiona Ella Fitzgerald, więc pewnie słucha 
jej pani teraz, paląc papierosa i pijąc kawę”. W 
momencie składania urny do grobu zabrzmiał, 
zgodnie z ostatnią wolą Szymborskiej, utwór 
„Black Coffee” Elli Fitzgerald, jej ulubionej wo-
kalistki jazzowej.

W tym samym czasie, kiedy w południe na 
Cmentarzu Rakowickim żegnaliśmy poetkę, 
z Wieży Mariackiej zamiast hejnału popłynęła 
melodia utworu „Nic dwa razy się nie zdarza”, 
którą Andrzej Mundkowski napisał  do wiersza 
Wisławy Szymborskiej.

 
Foto i tekst: 

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Udział delegacji z gminy KórniK 
w pogrzebie wisławy szymborsKiej

PSP PodSUMoWAŁo RoK

Poznański oddział Państwowej Straży 
pożarnej w dniu 9 lutego podsumował rok 
działalności. W siedzibie Szkoły Aspirantów 
Pożarnictwa odbyło się spotkanie, na które 
zaproszeni zostali także między innymi wicebur-
mistrz Antoni Kalisz. prezes gminny OSP Kórnik 
Jerzy Rozmiarek oraz komendant gminny OSP 
Kórnik Leszek Orlewicz. Przy tej okazji wręczo-
no niektórym ochotniczym jednostkom sprzęt. 
OSP Kórnik otrzymał agregat prądotwórczy.

ChodNiK NA GRUNCiE
 LASóW PAńSTWoWYCh

Wiceburmistrz Antoni Kalisz oraz kierownik 
Wydziału Inwestycji UM w Kórniku Bronisław 
Dominiak spotkali się 10 lutego z Mieczysławem 
Kasprzykiem i Włodzimierzem Wrzeszczem z 
Nadleśnictwa Babki. Rozmawiano o ewentual-
nym wykorzystaniu fragmentu gruntu należące-
go do Lasów Państwowych przy ul. Poznańskiej 
w Borówcu, w celu pobudowania chodnika. 

Przedstawiciele Nadleśnictwa pozytywnie 
odnieśli się do sprawy. Początkowo najpraw-
dopodobniej Gmina Kórnik uzyska zgodę na 
budowę chodnika, a w dalszej perspektywie 
planuje wykupić omawiany teren. 

ZJAZd oSP KAMioNKi

W zwołanym na dzień 11 lutego Zjeździe 
OSP Kamionki uczestniczyli jako goście także 
burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz wice-
burmistrz Antoni Kalisz. Komendant Leszek 
Walkowiak przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności za 2011 roku. Zebrani dowiedzieli się, 
że w minionym roku kamionkowscy strażacy 
interweniowali około 60 razy. Członkowie OSP 
z własnych środków kupowali część sprzętu. 
W tym roku kórnicka OSP przekaże na rzecz 
Kamionek 9letni wóz bojowy. Burmistrz zade-
klarował pomoc w doposażeniu samochodu, 
a już teraz dla jednostki przekazany będzie 
defibrylator. W planach na kolejne lata jest także 
remont dachu strażnicy w Kamionkach. 

W SPRAWiE TERENU 
REKREACYJNEGo W SKRZYNKACh

W dniu 13 lutego z wiceburmistrzem spotka-
ła się pani sołtys Skrzynek Beata Bruczyńska. 
Dyskutowano nad możliwością pozyskania 
gruntu pod tereny rekreacyjne dla sołectwa, 
oraz na temat uporządkowania brzegu Jeziora 
Skrzyneckie Małe. 

Obecnie prowadzone są rozmowy na temat 
ewentualnego wykupu gruntu od prywatnego 
właściciela. 

ZiEMiA NA REKULTYWACJę?

Przedstawiciel firmy planującej wywozić 
masy ziemne z terenów Gądek spotkał się z 

wiceburmistrzem Antonim Kaliszem w dniu 
14 lutego. Dyskutowano nad ewentualnymi 
lokalizacjami docelowymi dla wywożonej ziemi. 
Zaproponowano, by dostarczać je do Czmonia, 
dzięki czemu będzie można je w przyszłości 
użyć do rekultywacji zamkniętego składowiska 
odpadów. Urząd Miejski wystosował w tej spra-
wie pismo do likwidatora spółki.  

SPoTKANiA WiEJSKiE

W dniu 15 lutego odbyło się zebranie wiej-
skie w Dziećmierowie. Władze samorządowe 
reprezentował burmistrz Jerzy Lechnerowski 
oraz wiceprzewodniczący rady miejskiej Ro-
man Genstwa. Obecny był także Antoni Kalisz, 
tym razem w podwójnej roli: jako mieszkaniec 
Dziećmierowa oraz zastępca burmistrza. Sołtys 
Henryk Hypsior przedstawił plany dotyczące 
wydatków z funduszu sołeckiego. Główna 
dyskusja toczyła się wokół zaplanowanego 
remontu świetlicy, czyli „Klubu Rolnika”. Obiekt 
w zeszłym roku wykupiono od Polskiej Akademii 
Nauk. W okolicach kwietnia bieżącego roku 
wykonana ma zostać koncepcja zagospodaro-
wania budynku, a zgodnie z nią przygotowany 
zostanie projekt remontu i modernizacji. 

Zebrani pytali także o oświetlenie i  utwar-
dzanie ulic, oraz wskazywali na nieprawidłowo-
ści w wykonaniu niektórych zadań związanych 
z równaniem dróg. 

Poproszono burmistrza o reakcję w sprawie 
zdemontowania uszkodzonej wiaty autobuso-
wej. Jeden z mieszkańców narzekał na brak w 
tym roku dołączanych kiedyś do pism z wymia-
rem podatków blankietów do przelewów. Inne 
głosy poparły tego typu oszczędność papieru 
i pieniędzy. Padły pytania dotyczące terminu 
realizacji planów zagospodarowania terenu dla 
konkretnych działek. 

Dzień później burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa UM w Kórniku Sławomir  Zakrzewski, 
Jan Nowak z Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
oraz radny Jerzy Rozmiarek byli gośćmi zebra-
nia wiejskiego w Konarskim. Przedstawiono 
wyniki przetargu na budowę świetlicy. Jak już 
informowaliśmy prace mają ruszyć w marcu i 
zgodnie z harmonogramem potrwają do listo-
pada. Koszt przedsięwzięcia to 546 013, 92 zł, z 
czego większość pochodzić będzie z funduszy 
programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tradycyjnie już dyskutowano o równaniu 
dróg oraz odwodnieniu głównej ulicy Konarskie-
go i zwrotach podatku akcyzowego za paliwo 
wykorzystywane w rolnictwie. 

„PARK TRANSfERU 
TEChNoLoGii RoLNiCZYCh”

Burmistrz Jerzy Lechnerwoski wystosował 
pismo do wicepremiera i Ministra Gospodarki 
Waldemara Pawlaka, w którym poparł ideę 
powstania na terenie Gminy Kórnik  „Parku 
Transferu Technologii Lotniczych”. Z pomysłem 
utworzenia tego typu placówki na gruntach 
Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Pań-

stwa w okolicach Gądek i Żernik, w sąsiedztwie 
gruntów MTP wystąpiło Polskie Stowarzyszenie 
Motoszybowcowe (dla którego lotniskiem ma-
cierzystym jest prywatne lądowisko sąsiadujące 
z tym terenem).

Przewiduje się między innymi możliwość 
wykorzystania zaplanowanych obiektów 
dla edukacji konstruktorów uczących się na 
Politechnice Poznańskiej oraz dla działań biz-
nesowych. Pozytywnie zaopiniowały pomysł 
zarówno uczelnie (Politechnika Poznańska i 
Uniwersytet Poznański) a także społeczność 
General Aviation. Sprawę przedstawiono 
wstępnie Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej 
w Kórniku. 

ChODNIK DO NeTTO

W dniu 21 lutego Burmistrz Jerzy Lechne-
rowski  i Pani Elżbieta Krakowska – Kierownik 
Wydziału Eksploatacji Technicznej spotkali się 
z przedstawicielem firmy Netto Arkadiuszem 
Królem, która zainteresowana jest budową 
chodnika wzdłuż ulicy Woźniaka w Kórniku, pro-
wadzącego do marketu po drugiej stronie drogi 
wojewódzkiej. Zgodnie z wcześniejszymi usta-
leniami, gmina opracowała projekt chodnika, 
natomiast budową zajmie się inwestor. Inwestor 
planuje wybudowanie obok Netto restauracji 
Mac Donald’s.  Prace powinny rozpocząć się 
jeszcze w tym roku. Rozmawiano również o bu-
dowie parkingu buforowego przy ul. Woźniaka, 
który powinien zostać wybudowany przez firmę 
Berlin Group w pierwszym półroczu br.

opr. ŁG

W SPRAWiE BNiNA

17 lutego br. w bnińskim ratuszu odbyło 
się spotkanie w sprawie działań prowadzo-
nych na rzecz przywrócenia praw miejskich 
Bninowi. W spotkaniu wzięli udział przedsta-
wiciele stowarzyszenia „Nasz Bnin”, urzędni-
cy zajmujący się przygotowaniem wniosku, 
jaki zostanie przekazany do zaopiniowania 
Wojewodzie, a następnie Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych. Inicjatorem spotkania była 
przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i 
Polityki Społecznej Irena Kaczmarek oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej 
Marciniak. W czasie spotkania Sekretarz 
Gminy Leszek Książek, przedstawił raport 
z działań prowadzonych przez grupę urzęd-
ników zajmującą się zebraniem materiałów 
oraz stworzeniem wniosku i zapewnił, że 
wszystkie działania są wykonywane według 
wcześniej ustalonego harmonogramu. 

Na najbliższej sesji zostanie podjęta 
uchwała w sprawie: wystąpienia do Mini-
stra Spraw Wewnętrznych z ponownym  
wnioskiem o podział miejscowości Kórnik 
na dwie odrębne miejscowości  o nazwach 
Kórnik, stanowiącej miasto i Bnin, stanowią-
cej obecnie część miasta Kórnik i nadanie 
(przywrócenie) Bninowi statusu miasta. 

W następnych numerach będziemy 
informować o postępach w sprawie. 

Robert Jankowski 
– Kórnickie Centrum Informacji  
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 W bydgoskim klasztorze przy ul. 
Gdańskiej siostry Klaryski od Wiecznej 
Adoracji, dziś przebywające w Kazach-
stanie, modliły się zawsze w intencji 
misji i misjonarzy. Smak misyjnego 
chleba poznały dopiero kiedy 26 listo-
pada 2009 roku we cztery wyjechały do 
Kazachstanu.

 Osiedliły się w miejscowości Pawłodar nad 
rzeką Irtysz. Wyjechały tam na prośbę  Metropo-
lity Stolicy Kazachstanu JE Ks. Abpa Tomasza 
Pety, którego w 1990 roku moja koleżanka 
nauczycielka tam pracująca ,,wprowadziła w 
step”.  (Mam Jej wspomnienia z  tego  okresu  
o ciężkiej pracy  jaką tam wykonywała w bar-
dzo trudnych warunkach, wśród Polaków tam 
osiedlonych i wraz księdzem Petą przyczyniła 
się do powstania w stepie kaplicy).

 Dziś właśnie siostry, też z poparciem te-
goż kapłana, rozpoczęły budowę klasztoru w 
Kazachstanie, a najpierw zbudowały kaplicę, 
miejsce Adoracji Najświętszego Sakramentu. 

W Pawłodarze zaczynały od katechez. 
Przygotowywały pierwsze osoby do chrztu i 
do pierwszej komunii świętej, przeprowadzały 
katechezę.

W odległości 100 km od  Pawłodaru jest 
miejscowość Majkain i ślady polskie ciężkiej, 
męczeńskiej katorgi. Tam Polacy – zesłańcy 
kopali złoto i tam na cmentarzu koło kopalni są 
pochowani z całymi rodzinami. 

Wiosną 2011 roku, kiedy stopniały śniegi, 
w Pawłodarze w uroczystej procesji został 
poświęcony plac budowanego przez siostry 
klasztoru. 2 lipca 2011 roku Nuncjusz Apostol-
ski Kazachstanu - arcybiskup Migiel Maury 
Buendia podczas mszy św. poświęcił, a później 
symbolicznie wmurował kamień węgielny pod 
nowy klasztor. Kamień węgielny pochodzi z 
Golgoty z Ziemi Świętej. 

Dzięki ofiarności ludzkich serc i zrozumieniu 
nie tylko Polaków budowa postępuje, ale pomoc 
jest potrzebna mówią siostry. ,,Polecamy się 
Waszej pamięci duchowej i materialnej, by 
zaczęte dzieło mogło zostać  ukończone.(….) 
wspomagają nas ludzie o otwartym sercu. (…) 
Zapewniamy Was o stałej, codziennej pamięci 
w modlitwie.”

 Matka S.M. Bonawentura 
S.M. Beata, S.M Angela 

i S.M Cecylia 

Myślę, że ten apel, ta gorąca prośba nie 
pozostanie bez echa, a podane konto zosta-
nie przez wielu ludzi dobrej woli zauważone 
i wykorzystane, by na tej ziemi zroszonej 
krwią męczeńską, powstał  klasztor Wiecznej 
Adoracji.

 Halina Danieluk
 

Konto bankowe:
Bank w Polsce / Bank in Poland
Mniszki Klaryski od Wiecznej Adoracji 
ul. Gdańska 56, 85 – 021 Bydgoszcz

PKO BP I O. w Bydgoszczy 
iBAN: PL 

57 1020 1462 0000 7902 0196 3230
SWifT: BPKo PL PW 

e-mail: paweltarsu@gmail.com
Społeczny Komitet Wspierania Misji 

i Budowy Klasztoru SS. Klarysek 
od Wiecznej Adoracji w Pawłodarze 

( z siedzibą w Bydgoszczy )

Strona internetowa Stowarzyszenia 
www.pawlodar.akl. bydgoszcz.pl

Mniszki klaryski od Wiecznej adoracji W kazachstanie 

Kórnicki sztab Wielkiej orkiestry Świą-
tecznej Pomocy rozliczył się z pieniędzy 
zebranych podczas lokalnego finału. ile 
ostatecznie zebraliśmy ?

Sztaby w Polsce mają obowiązek rozli-
czyć się do końca stycznia. Sztab kórnicki 
zrobił to w połowie stycznia, 19 stycznia otrzy-
maliśmy pisemne potwierdzenie rozliczenia. 
Zebraliśmy dokładnie 40.497,04 zł. Obce 
waluty wymieniliśmy na 
złotówki i taka wyszła 
suma ostateczna. W 
puszkach znalazło się 
kilka banknotów i mo-
net nie będących już w 
obiegu. Postanowiliśmy, 
że je oprawimy i wy-
stawimy na licytację w 
przyszłym roku. Jeden 
z mieszkańców ofiaro-
wał na rzecz Orkiestry 
złoty kolczyk, który w 
przyszłym roku zostanie 
przerobiony na złote 
serduszko.

Chciałbym w tym 
miejscu podkreślić, że 
zebrana kwota jest naj-
wyższą, jaką przez 20 
lat grania Orkiestry w 
Polsce udało się zebrać w naszej gminie. 
Naszym celem było oczywiście pobicie do-
tychczasowego rekordu, ale przede wszyst-
kim chcieliśmy, żeby ta ceniona impreza 
nabrała w Kórniku rozmachu, żeby wsparli 
nas lokalni przedsiębiorcy i osoby zaangażo-
wane społecznie; słowem, żeby mieszkańcy 
naszej gminy mogli czynnie wziąć udział w 
tym wspaniałym przedsięwzięciu. Wszystkie 
te założenia udało nam się zrealizować i w 
moim przekonaniu możemy mówić o dużym 
sukcesie. 

Proszę opowiedzieć o kulisach kórnic-
kiego finału. Kto finansował organizację 
imprezy, kto pomógł w jej przygotowaniu?

Trudno  w kilku zdaniach opisać wszystko, 
co dokładnie działo się w czasie przygotowań, 
ale najogólniej mówiąc, można to podsumo-
wać jako spotkania ze wspaniałymi ludźmi. 
Orkiestra zagrała w naszej gminie dzięki 
magicznym ludziom, proszę wybaczyć, że z 

braku wolnego miejsca wymienię tylko kilku 
z nich: Krysia Janicka, Zbigniew Stepczyński, 
Ania Balcerzak, Marek Broniewski, pracowni-
cy „Oazy” na czele z Wojciechem Kiełbasie-
wiczem, harcerzy z kórnickiego hufca ZHP 
pod wodzą Krystyny Antkowiak i wielu, wielu 
innych. Bardzo wdzięczni jesteśmy wszystkim 
naszym sponsorom – dużym i małym przed-
siębiorcom, indywidualnym ofiarodawcom, 
zespołom muzycznym i lokalnym instytucjom 
publicznym. Całość środków finansowych 
potrzebnych na organizację imprezy po-

chodziło od sponsorów (TFP, KOMBUS, BS 
Kórnik, GS Kórnik); również  przedmioty, 
które licytowaliśmy i te za pomocą których 
przeprowadzaliśmy licytację (młotek) ofia-
rowali nam rozmaici ludzie i instytucje. W 
moim przekonaniu dużym atutem imprezy 
było miejsce, gdzie się odbywała -  KCSiR 
„Oaza” udostępniło nam halę sportową, co 
miało kapitalny wpływ na komfort uczestni-

ków imprezy, która bądź 
co bądź odbywa się w 
środku zimy…

Jakie plany na rok 
przyszły rok i kolejny 
finał WoŚP? 

Zanim zaczniemy 
planować, najpierw 
musimy zakończyć 
działania 20. Finału, 
tzn. w najbliższych 
dniach przekażemy ofi-
cjalne podziękowania 
od WOŚP dla spon-
sorów, stu dwudziestu 
kórnickich wolontariu-
szy i artystów. Moim 
marzeniem jest, aby 
w przyszłym roku po-
większyć grono osób 

koordynujących przebieg imprezy, ponieważ 
jest to duże przedsięwzięcie pod względem 
organizacyjnym. Oczywiście, jak większość 
sztabów w Polsce chcielibyśmy, aby Jurek 
Owsiak rozpoczął kolejny finał w naszej 
miejscowości – mogę zdradzić, że czynimy 
w tym kierunku pierwsze kroki. Kto wie, może 
się uda…zaproszenie już zostało wysłane

Sie ma!

Szef Sztabu WOŚP XX Finału
Robert Jankowski

orkiestroWe podsuMoWanie

Budowa szkoły podstawowej i 
gimnazjum  w północno-zachodniej 
części gminy to jedno z największych 
wyzwań inwestycyjnych dla kórnic-
kiego samorządu na najbliższe lata.  
Już teraz w Borówcu, Kamionkach, 
Szczytnikach i Koninku zameldo-
wanych jest około 5500 osób. Wielu 
mieszka bez zameldowania, a patrząc 
na budowane właśnie domy i tereny 
przeznaczone pod zabudowę miesz-
kaniową, widać, że w ciągu kilku lat, 
ogólna liczba mieszkańców może 
znacznie wzrosnąć. 

Przeprowadzają się tu często ludzie 
młodzi, z małymi dziećmi lub z per-
spektywą rozwoju rodziny. W obecnej 
sytuacji uczniowie 
szkoły podstawo-
wej z tych terenów 
muszą dojeżdżać 
do Szczodrzykowa. 
Generuje to spore 
koszty dla gmin-
nego budżetu,  a 
dodatkowo dzie-
ci skazane są na 
męczące podróże 
w pe łnych auto-
busach.  Budowa 
szkoły w Kamion-
kach jest więc ko-
niecznością.

Od kilku lat Gmi-
na Kórnik, planując 
budowę kompleksu 
oświatowego  sta-
rała się pozyskać 
grunty od Agencji 
Nieruchomości Rol-
nych Skarbu Pań-
stwa.  Wykonano 
wymaganą przez 
ANR koncepcję za-
gospodarowania, którą kilka razy dosto-
sowywano do zmienianych wymogów. 
Grunt nadal należy do Agencji, jednak jej 
władze wyraziły ostatnio wolę przekaza-
nia ich Gminie i po dopełnieniu ostatnich 
formalności (wycenie itp) przejęcie ma 
stać się faktem. Już teraz Urząd Miej-
ski uzyskał zgodę na przeprowadzenie 
konkursu na projekt i projektowanie 
kompleksu na działkach o numerach 
ewidencyjnych: 406/2 o pow. (2,6777 ha), 
408/2 o (pow. 2,0493 ha) w sąsiedztwie 
ulic  Mieczewskiej i Porannej Rosy 

Korzystając z tej zgody Urząd Miejski 
w Kórniku przesłał 15 lutego do Biulety-
nu Zamówień Publicznych ogłoszenie o 
„Konkursie architektonicznym na opraco-
wanie koncepcji architektonicznej kom-
pleksu edukacyjnego w północnej części 
gminy Kórnik - obejmującego szkołę 
podstawową, gimnazjum, przedszkole 
wraz ze żłobkiem”.

Procedura
Wnioski o dopuszczenie do udziału w 

konkursie będzie można składać do koń-
ca lutego, a po ich rozpatrzeniu do dnia 
9 marca, spełniający wymogi uczestnicy 
zostaną zaproszeni do złożenia prac 
konkursowych. Prace maja być gotowe 
do dnia 9 maja 2012 roku. 

Ich oceną zajmie się komisja w skła-
dzie: arch. Andrzej Maciej Maleszka 
(przewodniczący komisji) arch. Katarzyna 
Dąbrowska-Marszał (sędzia referent), 
Bronisław Dominiak, Joanna Grzybowska, 
Sławomir Lepczyński oraz Adam Lewan-
dowski.  Oceniane bedą: 

-atrakcyjność i realność proponowanych 
rozwiązań architektonicznych (30% oceny)

- powiązania funkcjonalne zewnętrzne 
i wewnętrzne  (40% oceny) 

- ekonomika rozwiązań (30% oceny)

Publiczne ogłoszenie wyników ma 
nastąpić do dnia 5 czerwca br. Za najlep-
szą uznana zostanie praca konkursowa, 
która - rzecz jasna- zostanie oceniona 
najwyżej. Wykonawca najlepszej pracy 
otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 
20 tys.  zł brutto oraz zaproszenie do 
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej 
ręki na realizację projektu. Praca z drugim 
wynikiem nagrodzona będzie  10 tys. zł 
brutto, a trzecią nagrodą będzie połowa 
tej sumy.

Założenia konkursu
Uczestnicy konkursu mają zaprojek-

tować szkołę podstawową z salą gimna-
styczną, gimnazjum z salą gimnastyczną, 
przedszkola wraz ze żłobkiem oraz przed-
stawić propozycję „zagospodarowania 

terenu zawierającego oprócz programu 
kubaturowego zewnętrzne urządzenia 
rekreacyjno – sportowe, zieleń parkową, 
komunikację i parkingi”.

Projekt ma umożliwić realizację kom-
pleksu w etapach. Najpierw powstać 
ma szkoła podstawowa  złożona z 18 
oddziałów. Budynek ma mieć 18 sal lek-
cyjnych w których wiedzę ma zdobywać 
około 450 dzieci w dwóch wyodrębnionych 
blokach dydaktycznych: dzieci młodszych: 
klasy I – III i dzieci starszych: klasy IV – VI.

Oprócz części administracyjnej, ko-
munikacyjnej, biblioteki zaplanowano 
wspólne z gimnazjum „zaplecza kuchen-
ne” z osobnymi dla tych dwóch szkół 
stołówkami. 

S a l a  g i m n a -
styczna z widownią 
na 50-100 osób ma 
mieć płytę boiska o 
wymiarach 36,0 x 
18,0 m i możliwość 
podziału na 4 „pola 
ćwiczebne”. Oprócz 
tego powstaną bo-
iska terenowe:  bo-
iska do piłki nożnej 
(płyta boiska o wym. 
65 x 100 m wraz z 
widownią tereno-
wą), 2 boiska wie-
lofunkcyjne (piłka 
ręczna, koszyków-
ka, siatkówka) oraz 
bieżnia o długości 
min imum 120 m 
(4 tory), skocznia 
w dal  i  skocznia 
wzwyż. 

W drugim eta-
pie zaplanowano 
budowę  g imna-
zjum. założono 9 
sal lekcyjnych, dla 

9 oddziałów klasowych, czyli około 225 
uczniów. Gimnazjalna sala gimnastyczna 
ma mieć wymiary  44,0 x 22,0 m i widow-
nię na 150 osób.

W trzecim etapie powstać ma przed-
szkole na około 150 dzieci (6 oddziałów) 
wraz ze żłobkiem dla 30 dzieci (2 grupy) 
oraz placem zabaw .

Ostatni etap przewiduje rozbudowę 
szkoły podstawowej o kolejne 12 od-
działów.

Ważnym elementem założeń do pro-
jektów jest konieczność uwzględnienia 
lokalizacji pętli autobusowej i bezpiecz-
nego dojście uczniów do poszczególnych 
obiektów.

Szczegóły konkursowych wymogów 
znajdują się na stronie bip.kornik.pl w 
dziale ogłoszeń przetargów publicznych. 

Opr. ŁG

konkurs na koMpleks ośWiatoWy  
W kaMionkach ogłoszony
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ul. Poznańska

ul. Porannej Rosy

OSP Kamionki

TU MA 
POWSTAĆ 
KOMPLEKS 

OŚWIATOWY
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 PoWiAToWY URZĄd PRACY 

W PoZNANiU iNfoRMUJE, 
ŻE od dNiA 20 GRUdNiA 2011R. 

oBSŁUGA oSóB BEZRoBoTNYCh 
Z GMiNY KóRNiK odBYWA Się W 

SiEdZiBiE URZędU 
NA UL. CZARNiECKiEGo 9 

W PoZNANiU
hARMoNoGRAM oBSŁUGi oSóB 

BEZRoBoTNYCh Z GMiNY KóRNiK

19 marca 2012
19 kwietnia 2012

21 maja 2012
6 czerwca 2012 

Spotkania odbywać się 
będą w siedzibie KoK-u ,

ul. Prowent 6

darMoWe 
porady praWne

Już kilkanascie osób zapisało się na 
wizytę u radcy prawnego, który udzielać 
bedzie bezpłatnych porad w kórnickim ratu-
szu. Akcję zainicjowała i realizuje Fundacaj 
Familijny Poznań, korzystając z funduszy 
„unijnych”. 

Aby skorzystać z darmowych porad 
prawnych należy przyjść wcześniej do 
Kórnickiego Centrum Informacji (pl. Nie-
podległości 41), i wypełnic wymagane przez 
organizatora druki zgłoszeniowe. 

Na podstawie zgłoszeń opracowywana 
jest lista kolejności wizyt (kto pierwszy ten 
lepszy!)

Wszsytkie miejsca na wizyty w dniu 
5 marca sa już zarezerwowane. Kolejna 
szansa spotkania z radcą prawnym bedzie 
19 marca, a później 26 marca, 16 kwietnia 
i 30 maja.

Więcej informacji: www.kornik.pl
ŁG

 

Z NoTATNiKA SŁUŻBoWEGo STRAŻY MiEJSKiEJ
policja
inforMuje

Od początku lutego 8 kierowców ukaranych 
zostało mandatami karnymi za nieprawidłowe 
parkowanie. Wniosek o ukaranie jednego z 
kierowców trafi do sądu.

Również ośmiokrotnie interweniowano w 
sprawie „bezpańskich“, lub źle nadzorowanych 
psów. Trzy psy trafiły do schroniska, natomiast 
do ZOO w Poznaniu odwieziono łabędzia 
znalezionego w Kromolicach.

1 lutego patrol SM interweniował w związku 
ze zgłoszeniem dotyczącym spożywania alko-
holu przed sklepem spożywczym. Na miejscu 
zdarzenia sprawca wykroczenia ukarany został 
mandatem.

Także tego dnia i dzień później interwe-
niowano w Borówcu w związku z informacją o 
włączonej syrenie alarmowej. Po rozmowie z 
sąsiadami, skontaktowano się z właścicielem 
posesji.

W dniu 10 lutego w Błażejewie interwenio-
wano w związku ze zgłoszeniem dotyczącym 

ścieków spływających rzekomo rurą do jeziora. 
Po przeprowadzeniu patrolu, faktu nielegalnego 
odprowadzania ścieków nie stwierdzono. 

W dniu 13 lutego w Dziećmierowie interwe-
niowano w związku ze spalaniem kartonów. In-
terwencja zakończyła się pouczeniem sprawcy.

Dzień później wraz z pracownikami wy-
działu Ochrony Środowiska UM dokonano wizji 
lokalnej związanej z wylewaniem się szamba 
na sąsiednią nieruchomość. 

W dniu 15 lutego patrol SM interweniował w 
związku ze zgłoszeniami dotyczącym zasypa-
nych dróg. Powiadomione zostały odpowiednie 
służby odpowiedzialne za stan dróg.

Tego też dnia interweniowano w związku ze 
zgłoszeniem dotyczącym leżącego w okolicach 
Pierzchna w rowie nietrzeźwego mężczyzny. 
Patrol po przybyciu na wskazane miejsce 
nikogo nie odnalazł.

SM

W dniu 9 lutego w Kórniku, na ul. Woźniaka 
kierujący pojazdem marki Opel Vectra nie do-
stosował prędkości do warunków panujących 
na drodze, w wyniku czego doprowadził do 
zderzenia z pojazdem marki Fiat Punto.

W dniu 10 lutego zatrzymano w Gądkach  
poszukiwaną osobę.

W dniu 13 lutego w Szczodrzykowie za-
trzymano poszukiwanego na podstawie listu 
gończego mężczyznę. 

Dzień później zatrzymano 2 osoby podej-
rzewane o pobicie w Kórniku małoletniego. 
Sprawców doprowadzono  do Prokuratury 
Rejonowej w Środzie, gdzie zastosowano 
wobec nich środki zapobiegawcze.  

W dniu 15 lutego w Kromolicach zatrzyma-
no na gorącym uczynku sprawcę kradzieży z 
włamaniem do samochodu marki VW Golf. 

Tego samego dnia w Kórniku, na drodze 
434 kierująca pojazdem Renault Megane w wy-
niku niedostosowania prędkości do warunków 
ruchu doprowadziła do kolizji z samochodem 
marki Honda Civic.

Również 15 lutego na parkingu przed Oazą 
kierujący pojazdem VW Taureg nie zachował 
ostrożności podczas cofania doprowadzając 
do zderzenia z pojazdem Ford  Puma.

W miejscowości Koninko kierujący samo-
chodem marki Fiat nie dostosował prędkości 
do panujących warunków na drodze i zderzył 
się z samochodem marki Ford Fiesta. 

Dzień później w Koninku na skrzyżowaniu 
ulic Gutenberga z Magazynową kierujący 
samochodem Opel Corsa w wyniku niepra-
widłowego manewru cofania doprowadził do 
zderzenia z innym pojazdem tej samej marki.

Od 9 do 17 lutego zatrzymano pięciu pija-
nych kierowców.

KP Kórnik

Redakcja „Kórniczanina”
w/m
Przesyłam zdjęcia obrazujące tzw. projekt organizacji ruchu. Rzecz w tym, iż tego 

absurdalnego oznakowania nie zauważyli mundurowi z szachownicą w otoku, spe-
cjalizujący się w różnego rodzaju „zabezpieczaniach”. Nic dziwnego, bowiem łatwiej 
jest zapolować na kierowcę, który zatrzymał się na chwilę przed PKO – kasa się liczy! 

Jest jeszcze jedno absurdalne oznakowanie przed ulicą, która w praktyce jest jedno-
kierunkową. Ewenementem jest też fakt, iż iż inna z kolei ulica o dość dużym nasileniu 
ruchu kołowego jest podporządkowana ulicy tzw. ślepej.

Jeśli owi polujący na kierowców nie dostrzegają tych błędów to świadczy o ich 
kiepskiej znajomości przepisów o ruchu drogowym. Jak zatem oceniać ich „nakładanie” 
na „niesfornych” kierowców mandatów karnych? 

Janusz Nowak

Dziękuję Czytelnikowi za przesłanie zdjęć. 
Udokumentowano na nich bezsensowne 
oznakowanie, które mogło doprowadzić nie 
tylko do dezorientacji kierowców, ale również 
do wypadku drogowego. 

Nie mogę się jednak zgodzić z tym, że za 
problem z oznakowaniem krytykuje się tylko 
Straż Miejską. Oczywiście, jeśli funkcjonariusz 
SM zauważyłby taki kuriozalny układ znaków 
winien powiadomić odpowiedzialnych za to 
ludzi i zabezpieczyć skrzyżowanie. 

Jednak najwięcej słów krytyki należy się 
tym, którzy te znaki ustawili. Za oznakowanie 
czasowe odpowiedzialna jest firma prowa-
dząca prace w okolicach ul. Staszica. Jak się 

dowiedziałem, od  chwili zgłoszenia owej firmie 
przez UM w Kórniku problemu, do momentu 
usunięcia znakowej „fuszery“ minęły aż dwa dni. 

O to, kto zajmuje się stałym oznakowaniem 
ulic w naszej gminie zapytałem wiceburmistrza 
Antoniego Kalisza. Zgłaszane wnioski osób i in-
stytucji, dotyczące zmiany istniejącego oznako-
wania i projektów organizacji ruchu, trafiają do 
Komisji Bezpieczeństwa, której przewodniczy 
wiceburmistrz. Po ewentualnym pozytywnym 
rozpatrzeniu, zlecane jest opracowanie projektu 
zmian, który konsultowany i zatwierdzany jest 
w Starostwie (lub innej instytucji w zależności 
od rodzaju drogi). 

Komendant SM Marek Kaczmarek (które-

mu nie pokazałem listu czytelnika, ale zapyta-
łem o oznakowanie dróg w Kórniku) powiedział 
mi, że strażnicy zgłosili Komisji Bezpieczeństwa 
kilka wniosków o zmiany w oznakowaniu. 

W zeszłym roku na przykład prosili o zmiany 
oznakowania na skrzyżowaniu Dworcowej z 
20 Października i Stodolnej, w tym o zamonto-
waniem tam  lustra. Zgłaszali brak miejsc dla 
niepełnosprawnych przy Oazie. W 2011 roku 
wnioskowali także o zmianę na skrzyżowaniu  
ul. Mickiewicza ze Stodolną, by „ślepy“ odcinek 
tej drugiej ulicy był „podporządkowany”. Wnio-
sków tych (poza miejscami dla niepełnospraw-
nych) dotychczas nie zrealizowano.  

ŁG

Widok od ul Dworcowej Widok z drugiej strony
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iE Sołtys wsi Żerniki zaproponował wprowa-
dzenie Święta Najstarszego Mieszkańca oraz 
wspólnego czczenia 90tych urodzin. Każdy 
mieszkaniec kończący 90 lat oraz najstarszy 
z mieszkańców będzie otrzymywał piękną 
niespodziankę w postaci dyplomu grawerowa-
nego ze zdjęciem oraz piękne kwiaty i pyszny 
torcik. W tym roku swoje 90te urodziny kończą 
3 osoby. W tym miesiącu byliśmy razem z Panią 
Renatą Kasperek oraz Panem Jarosławem 
Wojciechowskim u Pani Kazimiery Draszczyk, 
która była przeszczęśliwa, uśmiech ją nie 
opuszczał przez cały nasz pobyt. Złożyliśmy 
Pani Draszczyk najpiękniejsze życzenia, by 
zawsze miała tak dobre wsparcie w swojej 
córce oraz otaczających ją ludziach. Mogliśmy 
porozmawiać, powspominać dawne czasy  
oraz życzyć sobie zdrowia by to wszystko 
miało sens. 

Drodzy mieszkańcy! Ze swojej strony 
jestem bardzo szczęśliwy, iż mogłem spotkać 
się w tak pięknym gronie, dlatego zachęcam 
do współpracy. 

Daniel Kulza

noWa inicjatyWa W Żernikach

Przed II wojną światową na terenie ów-
czesnego Robakowa w publicznym miejscu 
stały cztery figury  - dwa krzyże, jedna pieta 
oraz jedna przdstawiająca św. Wawrzyńca. 

Okupant hitlerowski usunął te figury. 
Pierwszy po wojnie powrócił krzyż znaj-

dujący się na ulicy Wiejskiej. Sołtys Ro-
bakowa Wsi - Stefan Sosnowski mówi, 
iż był on ufundowany przez państwo 
Satory w okresie lat 1890/1895. Krzyż 
ten został odnowiony przez kowala o 
nazwisku Jakub Jęczmionka w 1947 
roku. Obecnie jest oczyszczony z 
bluszczu przez mieszkańców, którzy 
wykonali te prace nieodpłatnie.

W 1862 roku została ufundowana 
figura św. Wawrzyńca. Warto krótko 
przbliżyć jego postać.

Kiedy cesarzem był Walerian (253 
- 260), na nowo prześladowano chrze-
ścijan. Został wydany przez cesarza 
edykt, na podstawie którego wszyscy 
sprawujący w gminach chrześcijańskich 
urzędy, byli skazywani na śmierć bez 
postępowania sądowego. W oparciu 
o edykt nie tylko mordowano chrze-
ścijan, ale także przejmowano mienie 
kościelne. Początkowo św. Wawrzyniec 
nie został aresztowany, by można było 
uzyskać od niego informacje o stanie 
majątku kościelnego. Policja cesarza 
próbowała zmusić św. Wawrzyńca do 
przekazania majątku na rzecz władz. 
Diakon spodziewał się, że będzie  
aresztowany i torturowany, dlatego rozdał 
wszystkie pieniądze kościelne ubogim. Gdy 
sędzia kazał św. Wawrzyńcowi oddać skar-
by, diakon zebrał obdarowanych ubogich 
i powiedział, iż ci ludzie są tymi poszuki-
wanymi skarbami. Na polecnie sędziego 
św. Wawrzyniec był sieczony biczami, a 
następnie rozłożony na kracie. Jego ciało 
przypalano, aby wreszcie odpowiedział na 

zadawane pytanie. Jednak nie załamał się, 
nie wyparł się wiary i odniósł wspaniałe 
zwycięstwo. Oddał życie za Chrystusa 10 
VIII 258 r. 

Św. Wawrzyniec jest patronem diecezji 
pelplińskiej, Norymbergi, bibliotekarzy, 

kucharzy, piekarzy, uczniów, studentów, 
ubogich, bibliotek, administratorów, straży 
pożarnych, wszystkich zawodów, które są 
bezpośrednio związane z ogniem, winnic. 
Był również wzywany jako orędownik w 
chorobach reumatycznych, przy bólu ple-
ców, podczas pożarów. W ikonografii jest 
ukazywany jako diakon w stroju diakońskim 
z kratą, na której był męczony. Trzyma 

Ewangelię i Krzyż. Rozdaje jałmużnę ubo-
gim (ma torebkę na pieniądze). Przedstwia 
się go z palmą męczeństwa. (Informacje o 
św. Wawrzyńcu uzyskałem w Internecie).

W 1940 roku jego figura w Robakowie 
została usunięta. przez okupanta.

Powróciła dopiero na przełomie 
maja i czerwca 2010 roku - znajduje 
się u zbiegu ulic Szkolnej i Wiejskiej. 
O jej ponowne postawienie zabiegał 
ówczesny proboszcz parafii pw. św. 
Józefa Rzemieślnika w Robakowie - ks. 
Eugeniusz Leosz.

Sołtys Stefan Sosnowski był jed-
nym z mieszkańców Robakowa Wsi, 
którzy zaanagażowali się społecznie w 
ustawienie kapliczki z figurą. Informuje, 
iż formalności w Urzędzie Miejskim w 
Kórniku związane z jej lokalizacją zo-
stały załatwione szybko – w przeciągu 
dwu i pół tygodnia.

Projekt kapliczki na wzór XVIII-
-wiecznych kapliczek zrobił Tadeusz 
Bąkowski. Wykonał ją przedsiębiorca 
budowlany – Robert Ritter. Mieszkańcy 
wykopali jednometrowy dół pod funda-
ment. Kapliczka ma ponad cztery metry 
wyskości.

Ks. Eugeniusz Leosz przekazał do 
renowacji część podstawy figury oraz 
do uzupełnienia fragmentów kraty. 
Stefan Sosnowski zaznacza, iż ks. 
Eugeniusz Leosz bardzo często przy-
chodził na miejsce, gdzie powstawała 

kapliczka z figurą. 
Ofiarodawcy i sponsorzy sfinansowali 

ozdoby, renowację i wymalowanie kraty, 
zakup materiału.

Zanim figura wróciła na publiczne miej-
sce, była przechowana na strychu u pań-
stwa Pelczyków, a następnie Mielochów.

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

figura śW. WaWrzyńca i krzyŻ W robakoWie

Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, 
okazali wiele serca i życzliwości 

oraz uczestniczyli we mszy św. i  ceremonii pogrzebowej
                                                                                 

 śp. Krystyny Łabczuk

 a w szczególności rodzinie, 
księdzu proboszczowi Eugeniuszowi Leoszowi, 

zakładowi pogrzebowemu   Monika Orlewicz-Kulas,  
a także wszystkim uczestnikom pogrzebu za modlitwę, 

intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty 
serdeczne podziękowanie składa 

                 
córka Urszula Sarnowska

oGŁoSZENiE
Burmistrza Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 
199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku 
Uchwały nr XVII/201/2012 z dnia 25 stycznia 
2012 r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr Vii/78/2011 Rady 

Miejskiej w Kórniku z dnia 28 kwietnia 

2011r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego strefy ochronnej 
terenu zamkniętego w Borówcu obej-
mującej obszary obrębów Borówiec, 
Szczytniki, Koninko, Gądki i Robakowo.

Przedmiotem uchwały jest zmiana ob-
szaru opracowania, który został określony 
w uchwale o przystąpieniu do sporzą-
dzenia przedmiotowego planu, stąd też 
dla zachowania prawidłowości procedury 
planistycznej konieczne jest dokonanie 
zmiany uchwały.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko ww. projektu 
planu miejscowego.

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 elektronicz-
nym i powinny zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z 
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej 
sprawy oraz składać wnioski do wyżej 
wymienionego projektu planu w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepod-
ległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@
kornik.pl) w terminie 21 dni od daty ukazania 
się niniejszego ogłoszenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Burmistrz Gminy 
Kórnik.

oGŁoSZENiE

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w rejonie ul. 
Spółdzielczej, obręb geod. Borówiec, 
gm. Kórnik. 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.), art. 
4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r. o zmianie ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami  (Dz. U. Nr 130, poz. 871) 
oraz uchwały Rady Miejskiej w Kórniku 
Nr L/504/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w rejonie ul. 
Spółdzielczej, obręb geod. Borówiec, gm. 
Kórnik obejmującego obszar o pow. ca 94 
ha położony w południowej części wsi Bo-
rowiec przeznaczony pod cmentarz, sport 

i rekreację oraz zieleń urządzoną wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko, w 
dniach od 02.03.2012 r. do 30.03.2012 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Plac 
Niepodległości 1, 62- 035 Kórnik, pokój nr 
210 w godzinach od 8.00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 27.03.2012 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Plac 
Niepodległości 1, 62- 035 Kórnik, w dawnej 
salce ślubnej (wejście od strony parkingu), 
o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Bur-
mistrza Gminy Kórnik Plac Niepodległości 
1, 62- 035 Kórnik z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 16.04.2012 r. 

Jednocześnie, działając na podstawie 
art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227, z późn. zm.), zapewniam moż-
liwość udziału społeczeństwa w ramach 
postępowania dotyczącego strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko skut-
ków realizacji ww. planu miejscowego i 
podaję, na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 
54 ust. 2 ww. ustawy, do publicznej wiado-
mości informację o możliwości zapoznania 
się z niezbędną dokumentacją sprawy i o 
możliwości składania uwag do ww. doku-
mentacji.  

Działając na podstawie art. 29 ww. 
ustawy każdy ma prawo składania uwag w 
postępowaniu wymagającym udziału spo-
łeczeństwa. Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 
3 ww. ustawy, uwagi mogą być wnoszone 
w formie pisemnej, ustnej do protokołu w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku albo 
za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym 
na adres e-mail: budownictwo@kornik.pl 
w terminach podanych wyżej.  

Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Burmistrz Gminy Kórnik.

BURMiSTRZ 
GMiNY KóRNiK

iNfoRMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Mie jsk im w Kórn iku od dnia 24 
lutego 2012 r. do dnia 19 marca 
2012 r., wywieszony został wykaz 
dotyczący oddania w dzierżawę ni-
żej wymienionych  nieruchomości:

- 2 działek  nr  109/3 i 109/4  
położonych 

w miejscowości  Czmoniec

Bliższe informacje można za-
sięgnąć w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. 
Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 
203, tel. (61) 8170-411.
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SPoTKANiE dZiECi Z EGZoTYCZNYMi 
ZWiERZĄTKAMi  

W „BAJKoWYM dWoRZE” 
Dnia 1 lutego mieliśmy okazję choć przez 

chwilę poczuć się jak na jednej z egzotycz-
nych wysp, gdyż odwiedził nasze przedszko-
le p. Jacek Pałasiewicz – hodowca zwierząt. 
Atrakcji było co nie miara. Wśród zwierząt 
mieliśmy okazję zobaczyć m.in.: karaluchy, 
pasikonika, patyczaki, stonogę a nawet … 
węża! Tak węża! To było wyzwanie dla tych 
najodważniejszych (a nie brakowało ich) bo-
wiem Ci mimo tego, że wąż był zimny, potra-
fili owinąć go sobie na szyi, niczym cieplutki 
szalik. P. Jacek dostarczył nam wszystkim 
wielu wrażeń i niesamowitych emocji. Poka-

zał także motyle – niestety nie były żywe, ale 
za to zaprosił nas w odwiedziny do motylarni 
w poznańskim zoo. Na pewno skorzystamy i 
chętnie obejrzymy je tym razem już z bliska. 
Ze spotkania byliśmy bardzo zadowoleni i już 
niecierpliwie czekamy na następne tak miłe 
odwiedziny w naszym przedszkolu. 

Małgorzata Grzelczak 
– wychowawca

WiZYTA CZŁoNKóW 
RAdY MiEJSKiEJ 

W PRZEdSZKoLU „BAJKoWY dWóR”
 Dzień 1 lutego b.r. stał się okazją 

nie tylko do spotkania w  „Bajkowym Dworze” 
z Panem Jackiem Pałasiewiczem i jego pod-

opiecznymi, ale właśnie tego dnia mieliśmy 
możliwość ugoszczenia przedstawicieli 
kórnickiej Komisji Edukacji, Kultury i Polityki 
Społecznej. Członkowie Rady Miejskiej, na 
czele z Panem burmistrzem Antonim Ka-
liszem, przybyli do nas, aby zapoznać się 
z bazą przedszkola oraz warunkami jakie 
gwarantujemy naszym podopiecznym. Spo-
tkanie podsumowano przy suto zastawionym 
stole, gdzie mogliśmy również podzielić się 
z gośćmi naszymi sukcesami, jak również 
zapoznać ich z problemami z jakimi boryka 
się nasza placówka. 

Drodzy goście dziękujemy Wam za miłą 
wizytę oraz obiecane wsparcie!

A.A.

noWinki z bajkoWego dWoru

u WłÓczykijÓW 
LUTY GoRĄCY od CiEPŁYCh UCZUĆ, 

PAChNĄCY SMAKoŁYKAMi 

Pizza na Święto Pizzy.
W czwartek 9 lutego na całym świecie – tak-

że w naszym przedszkolu – obchodzono Święto 
Pizzy oraz wszystkich tych, którzy kochają ją 
jeść. Jak się okazuje, smakoszy pizzy, także 
wśród przedszkolaków, jest bardzo wielu. 

Kto by przypuszczał, że taka skromna 
potrawa, zwykły płaski placek 
z ciasta drożdżowego, posma-
rowany sosem pomidorowym 
i posypany serem, czy innymi 
dodatkami, zrobi tak zawrotną 
karierę?

Ponoć pierwsza współ-
czesna pizza miała powstać 
w 1889 roku, we Włoszech. 
Neapolitański piekarz, niejaki 
Raffaele Esposito, przygotował 
tę potrawę specjalnie na cześć 
włoskiej królowej Małgorzaty, 
goszczącej wówczas w Neapo-
lu. Ta pierwotna pizza, była cia-
stem drożdżowym przykrytym: 
pomidorami, serem mozarella i 
bazylią, co dobrze oddawało barwy narodowe 
Włoch. Na część królowej nazwano ją Marghe-
rita i do dziś jest to nazwa najpopularniejszej i 
najprostszej wersji pizzy.

Stanowi ona dzisiaj jedynie bazę dla po-
mysłowości i wyobraźni kucharzy. Także u o 
Włóczykijów miała własne „wariacje”. Jedne 
z zielonym groszkiem, inne tylko z serem i 
szynką, wszystkie przesmaczne. Z pomocą 
naszych, uzdolnionych kulinarnie cioci, trzylatki 

upiekły pizzę dla całego przedszkola! Przykro 
nam tylko, że tym razem nie starczyło dla rodzi-
ców. Gdy przychodzili po południu po dzieci, po 
pizzy pozostał tylko piękny zapach…

Obiecujemy, że w przyszłym roku na Świę-
to Pizzy, postaramy się powstrzymać swoje 
apetyty i podzielić efektem naszej kulinarnej 
przygody, także z rodzicami!

Wieczór Walentynkowy
Walentynki w przedszkolu? Czy to możli-

we? A właściwie, dlaczego nie?
Ci, spośród zakochanych, którzy zdecydo-

wali się spędzić piątkowy, przedwalentynkowy 
wieczór u Śpiewających Włóczykijów, mogli 
się przekonać, że przedszkole, to miejsce, w 
którym równie dobrze jak dzieci, mogą bawić 
się dorośli…

Gwiazdą naszej walentynkowej niespo-
dzianki, dla rodziców przedszkolaków oraz 
sympatyków naszej działalności, był pewien 
uzdolniony mężczyzna, w garniturze, z kontra-

basem w dłoni. Tomasz Grdeń, bo o nim mowa, 
dzięki swemu talentowi, nie tylko muzycznemu, 
pociągnął całą publiczność do krainy sponta-
nicznego śmiechu i niegasnącego uśmiechu. 
„Już taki ze mnie zimny drań” i „Umówiłem się 
z nią na 9.00”, z pogwizdywaniem mężczyzn i 
„lalaniem” kobiet , oraz wiele innych znanych 
wszystkim piosenek, okraszonych wyśmienitym 
poczuciem humoru Tomka Grdenia, brzmi nam 
w uszach , radośnie do dziś…

Na kolację w taki wieczór mogliśmy się 
wybrać nie gdzie indziej, jak tylko do miasta 
zakochanych, do Paryża. Z pomocą naszych 

cioci udało się przygotować 
iście francuską ucztę: na słodko, 
z naleśnikami i szaszłykami 
owocowymi oraz sałatkowo, z 
bagietkami. 

Bohaterami kolejnej niespo-
dzianki byli nasi przedszkolni 
kilkulatkowie, rozmawiający o 
zakochaniu i jego objawach 
wśród rodziców oraz wśród 
przedszkolaków. Dzieci, które 
o tej porze, z pewnością już 
słodko spały, pod opieką babci 
i dziadków, cioci, wujków czy 
opiekunek, zapewne nawet 
nie śniły jakie lawiny radości 
wywołały wśród, bawiących 
się tego dnia w przedszkolu, 

zakochanych dorosłych. Zainicjowane przez 
nas rozmowy, z rozbrajająco szczerymi i 
spostrzegawczymi maluchami, pokazały – jak 
dzieci widzą zjawisko zwane miłością. A my, po 
tym wieczorze, po raz kolejny przekonaliśmy 
się, że szczęśliwi rodzice to szczęśliwe dzieci…

Relacje z wydarzeń z życia naszego przed-
szkola, na stronie: www.spiewajacywloczykije.pl

Zapraszamy! Ewa i Dariusz Ziętek

Zuchy i Harcerze Hufca ZHP Kórnik 
oraz goście pod opieką instruktorów 
uczestniczyli w biwaku, który pod hasłem 
„Wypoczywaj i baw się razem z nami“ odbył 
się w dniach 11-14 lutego 2012 roku. Bazą 
dla młodych poszukiwaczy przygód był 
położony tuż nad brzegiem Warty ośro-
dek harcerski w Rogalinku. Program dnia 
obfitował w zajęcia, które służyły nauce i 
zabawie. Uczestnicy tegorocznego biwaku 
miło i pożytecznie spędzili pierwsze dni ferii.  

ŁG

Harcerska Zima

Zuchy

Harcerze podczas biegu patrolowego

 Jak wiadomo karnawał to czas radości i 
zabawy. Tak też było i w Punkcie Przedszkol-
nym w Pierzchnie. W tym roku nasz bal odbył 
się 10 lutego. Wystrój przedszkola wprowadził 
dzieci w radosny nastrój oraz zainspirował je 
do zabawy. Już od wejścia można było wyczuć 
niecodzienną atmosferę. Dzieci wchodziły do 
sali w swoich bajkowych kostiumach. 

Pięknie udekorowana sala zaczęła zapeł-
niać się poprzebieranymi w różnokolorowe 
stroje dziećmi. Były wróżki, księżniczki, kotki, 
piraci, Zorro, biedronki oraz inni bajkowi boha-
terowie. Wszyscy bawili się wesoło, uśmiechy 
nie znikały, mimo chwil zmęczenia. Podczas 
odpoczynku dzieci uczestniczyły w konkur-
sach przygotowanych przez prowadzące bal 
biedronki. Atrakcją tego dnia była karnawałowa 
loteria z nagrodami dla dzieci.

Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie 
w przygotowaniu pięknych balowych strojów.

 do zobaczenia na kolejnym balu 
- już za rok !

Monika Stołowska

bal W przedszkolu W pierzchnie

PRZEDSZKOLE NR 2
„CZTERY PORY ROKU” W KÓRNIKU

Prowadzi, w dniach od 1 do 30 marca, 
zapisy do przedszkola na rok szkolny 2012/13 dzieci z rocznika 2007, 2008 i 2009

Rodziców i dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola, zapraszamy 
na

DRZWI OTWARTE
W sobotę 3 marca początek 

o godz. 10:00 (zakończenie okołó 12:00)

W programie:
• Zajęcia dla dzieci.
• Prelekcja dla rodziców w tym informacje dotyczące procedury rekrutacji
• Zapoznanie z budynkiem przedszkola.
• Bufet z małym co nieco dla dzieci i rodziców

Prosimy o zabranie obuwia domowego.

Kartę zgłoszenia dziecka, będzie można pobrać ze strony internetowej od 1 marca 2012

Rekrutacja 2012/2013

Zapisy do 

Przedszkola 
w Szczodrzykowie 

i Punktu Przedszkolnego 
będą trwały

od 1-30 marca 2012r.

Na 

DRZWI 
OTWARTE

 zapraszamy 
10 marca 2012 r. 

od godziny 9:30-11:30

Proszę zabrać obuwie na zmianę
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Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom z Niepełnosprawnością Intelektualną i 
Ruchową „Klaudynka” było organizatorem 
kolejnego, trzeciego już Charytatywnego 
Balu Maskowego. Wydarzenie to miało miej-
sce w czwartą sobotę karnawału 21 stycz-
nia 2012 roku 
w restauracji 
„Biała Dama” 
w Kórniku. Na 
b a l u  b a w i ł o 
się 126 osób, 
a oprawę mu-
zyczną zabawy 
zapewnił zespół 
„SEZAM” z Ja-
rocina. Zabawa 
i tańce trwały 
do rana, goście 
nabywali losy 
i brali udział w 
aukcji prac Podopiecznych Stowarzyszenia 
„Klaudynka”. Szczytny cel balu, zakładał 
zbiórkę funduszy na wsparcie działalności 
jedynego w gminie Kórnik ośrodka dla osób 
z różnymi niepełnosprawnościami, który 
rozpocznie swoją działalność w marcu tego 
roku. Hojność zacnych gości przerosła naj-
śmielsze oczekiwania. Całkowity dochód z 
balu wyniósł 6.881zł.! Uzyskana kwota jest 
wspólnym sukcesem zarówno gości balu, 
sponsorów jak i organizatorów zabawy. Jest 
potwierdzeniem, że formuła balu się spraw-

dza i wpisuje się z powodzeniem w historię 
życia Stowarzyszenia. W imieniu organizato-
ra gorąco dziękuję wszystkim, którzy przyjęli 
zaproszenie na nasz bal. Szczególne słowa 
podziękowania kieruję pod adresem pań 
Aliny Wilczak pomysłodawczyni i współor-

ganizatora tego 
charytatywnego 
przedsięwzięcia 
oraz pani Anny 
D ł u ż e w s k i e j 
gospodarza re-
stauracji „Biała 
Dama” i przy-
jaciela „Klau-
dynki” Dziękuję 
wolontariuszom 
Centrum Wo-
lontariatu „Klau-
dynka”, którzy 
gromadzili i pa-

kowali niespodzianki na cukierkową loterię. 
Dziękuję wszystkim ofiarodawcom bez 
pomocy, których charytatywnego balu nie 
udałoby się przygotować. 

To piękne, móc liczyć na innych.    
 Jeszcze raz za okazaną pomoc 

dziękujemy!

W imieniu Zarządu
Prezes Stowarzyszenia 

Anetta Szarzyńska       

Charytatywny Bal Maskowy
 Serdecznie dziękujemy:

Apteka Lewicka, Przybylska
Apteka Zamkowa Barbara Miara

Bukieciarnia Kamionki
Caffe p. Walkowiak Kórnik, 

ul, Pocztowa
Caffe Retro, Kupiec Kórnikcki
Centrum Ogrodnicze Socha

drogeria Zwierzyńscy
firma handlowa M i A Starosta

firma Złotniczo Jubilerska 
Grzegorz Błaszak

GiG filip i Grzegorz Gorzałczany
hurtownia Powąska
Jubiler Buszkiewicz

Kawiarnia Walentynka
KM Partner

Księgarnia w Kupcu Kórnickim
Kwiaciarnia Stokrotka Robert Taciak
Motel Restauracja Nestor Aida Bejma

oAZA
Pan Przemysław Bykowicz

Pan Saeed, Mozaikowo
Pani honorata Piętka

Pani Katarzyna Węglarz
Pani Krystyna Janicka

Restauracja „Casablanka”
Salon fryzjerski Barbara Kórnik
Salon fryzjerski Maciej Kuszak
Salon Kosmetyczny Kamionki

Sklep z lampami w Kupcu Kórnickim
Studio 3f Zdrowie i Uroda

Studio fotograficzne foto RMC  
Roman Czachowski

Surówki Grześkowiak
Tulon Sp.zo.o. Intermache Kórnik 

Witold Tumielewicz
Żabka

Ponownie w zajeździe „Hedan” w Trze-
bisławkach podopieczni Kórnickiego Sto-
warzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym 
Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka” bawili się 
na klaudynkowym balu przebierańców, Który 
odbył się w niedzielę, 12 lutego. 

Prezes „Klaudynki” – Anetta Szarzyńska 
bardzo serdecznie powitała wszyskich prze-
branych, wśród których byli m. in., policjant, 
pirat, lew, Meksykanin, wróżka, leśnik, diabeł, 
kibice piłkarscy itd. Złożyła wyrazy wdzięcz-
ności państwu Danucie i Henrykowi Wlazłym 
za kolejne nieodpłatne udostępnienie sali w 
zajeździe i poczęstunek kawą i herbatą, którzy 
nie mogli być w tym dniu na imprezie. Dlatego 
zostali zaocznie nagrodzeni brawami, a upo-

minek odebrał w ich imieniu kelner.
Podopieczny „Klaudynki” – Bartek przeka-

zał upominek didżejowi.
Anetta Szarzyńska wymieniła sponsorów 

imprezy, którymi byli cukiernia Kaczmarek z 
ulicy Poznańskiej w Kórniku oraz piekarnia 
Mark-Pol z ulicy Dworcowej – przekazały ciast-
ka, sklep z Kleszczewa podarował „Sezamki”, 
market „Netto” z Kórnika dał napoje. Darczyń-
cy zostali zaocznie nagrodzeni brawami.

Natomiast Franciszek i Tomasz Słomińscy 
z Kórnika zapewnili nieodpłatnie obsługę mu-
zyczną balu oraz odpowiednie naświetlenie i 
efekty dyskotekowe.

Podczas balu do tańca zachęcał didżej – 
Tomasz Słomiński.

Różne tańce, konkursy prowadziła wolon-
tariuszka Weronika Bukczyńska przebrana za 
diabła... Wiele emocji wzbudził konkursowy 
taniec z balonami trzymanymi przez pary 
różnymi częściami ciała. 

Oczywiscie odbył się także konkurs na 
królową i króla balu. Zostali nimi Wróżka oraz 
Meksykanin, którzy po ukoronowaniu wykonali 
taniec.

Osoby biorące udział w imprezie były 
częstowane cukierkami.

Jeden z uczestników balu także w tym roku 
zapiał jak kogut. Na końcu był „pociąg”. Bartek 
podziękował za tę udaną imprezę.

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński 

Na klaudyNkowym balu

WiECZóR Z ANNĄ GERMAN 
W BIBLIOTeCe W BNINIe

15 lutego br. w filii w Bninie odbył się 
wieczór biograficzny poświęcony twór-
czości polskiej piosenkarki Anny German 
nazywanej często „białym aniołem pol-
skiej estrady”.

Anna German urodziła się 14 lutego 1936 
r. i choć z wykształcenia była geologiem, 
znana jest jako piosenkarka, aktorka, kom-
pozytorka i wykonawczyni utworów takich 
jak: Tańczące Eurydyki, Człowieczy los, Bal 
u Posejdona. 

Przybyli do biblioteki miłośnicy talentu 
A. German mogli dowiedzieć się wielu 
ciekawych faktów z jej życia prywatnego i 
scenicznego, między innymi o tym, że piosen-
karka doskonale władała siedmioma językami 
obcymi. A. German była profesjonalistką w 
swoim zawodzie, pozostając równocześnie 
osobą skromną i wrażliwą. Życie bardzo 
ją doświadczyło. Po ciężkim wypadku we 
Włoszech potrzebowała kilku lat rehabilita-
cji, by ponownie wrócić na scenę. Nagrała 
wtedy kilka kolejnych płyt, koncertowała, 
występowała na festiwalach i napisała auto-
biograficzną książkę „Wróć do Sorrento?...”. 

Niestety, twórcze życie przerwała choroba 
nowotworowa. 

W czasie spotkania nie zabrakło frag-
mentów biografii oraz wspomnień przyjaciół 
i najbliższych piosenkarki zaczerpniętych z 
książki M. Pryzwan pt. ”Tańcząca Eurydyka: 
wspomnienia o Annie German”. Wysłuchano 
piosenek: Greckie wino, Gdzieś w moich 
snach, Wszystko w życiu ma swój kres, Być 
może, Piosenka z wiatrem, Czas jak rzeka, 
Człowieczy los, Pomyśl o mnie. 

Dodatkową atrakcją dla przybyłych 
gości był wokalny występ Joasi i Paulinki z 
klasy pierwszej.

Przesłaniem wieczoru pozostały słowa 
piosenki Anny German: 

„Uśmiechaj się, 
do każdej chwili uśmiechaj, 
na dzień szczęśliwy nie czekaj, 
Bo kresu nadejdzie czas 
nim uśmiechniesz się chociaż raz…”
   K.P-P

„PoZNAJEMY BiBLioTEKę” 
- UCZNioWiE i KLASY Z RAdZEWA 

W BIBLIOTeCe PUBLICzNeJ 
W KóRNiKU.

W dniu 6 lutego gośćmi naszej bi-
blioteki były dzieci z i klasy ze Szkoły 
Podstawowej z Radzewa. 

Pani Krystyna Knasiak oprowadziła 
dzieci po naszych działach czyli: Czytelni, 
Wypożyczalni oraz, najciekawszym dla 
zwiedzających, Dziale dla dzieci i młodzie-
ży. Dzieci doskonale wiedziały do czego 
służą urządzenia takie jak ksero, kompu-
tery czy drukarki, wiedziały jak należy się 
zachowywać w bibliotece. Pełne zapału 
zwiedzały dział dziecięcy i oglądały ciekawe 
książeczki. Bardzo uważnie słuchały bajki 
pt. „Trzy świnki” i doskonale się przy tym 
bawiły.  Dziękujemy Wszystkim dzieciom za 
doskonałą znajomość bajek i za przybycie 
w ten mroźny, zimowy dzień.

PASJoTEKA W BiBLioTECE 
„RęKĄ hAfToWANE, 
oKiEM PodZiWiANE 

– CZYLi hAfT i WYSZYWANiE”.
W dniu 13 lutego spotkałyśmy się 

na warsztatach „Pasjoteki”, których 
tematem był wszelkiego rodzaju haft.

Na każdą z Pań czekały kopie wzorów 
haftu Richelieu, wełnianego czy wypukłe-
go. Kilka z przybyłych „artystek” pokazało 
pozostałym wspaniałe, wieloletnie prace, 
obrusy i serwety haftowane między innymi 
techniką „Toledo” czy Richelieu. Osoby 
„wprawione” w haftowaniu uczyły sąsiadki, 
które po raz pierwszy miały do czynienia 
z haftem.

Technika i sposób haftowania jest 
podobny w jego początkowym etapie. Na 
początku należy przemyślany motyw-wzór 
skopiować przy pomocy kalki, bądź odbić 
z papieru kopiującego (niektóre szablony 

są drukowane specjalnym tuszem, który 
można przekopiowywać bezpośrednio na 
tkaninę) na płótno, kanwę czy len. Następ-
nym etapem jest przeszycie całego wzoru 
ściegiem łańcuszkowym, za igłą bądź 
fastrygą tak, aby w trakcie późniejszego 
haftowania wzór był bardziej stabilny i 
przede wszystkim wypukły. W ten sposób 
Panie intensywnie uczyły się haftować w 
sympatycznej atmosferze. Ponieważ nie 
starczyło Nam czasu na wykonanie całego 
wzoru ustaliłyśmy, że następne spotkanie 
odbędzie się już w następnym tygodniu - 
czyli 20 lutego. 

Z kolei 27 lutego spotkamy się na 
warsztatach, których tematem będzie 
robienie na drutach bądź filcowanie – 
wszystko zależy od tego, co Panie będą 
chciały wykonywać.

KAK

Wieści z BiBlioteki PuBlicznej
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Uczniowie Zespołu Szkół, Liceum w Kórniku wzięli udział w konkursie zorganizo-
wanym przez nauczycielkę Katarzynę Czachowską, pod patronatem Kórniczanina. 
Tematem przewodnim konkursu był „Kórnik w Obiektywie”. Młodzi fotografowie 
wyruszyli w teren w poszukiwaniu motywów charakterystycznych dla naszego 
miasta. Oczywiście wśród najczęściej pojawiających się tematów nie mogło za-
braknąć Zamku, Kolegiaty, ratuszy czy 
jezior. Niektóre prace były próbą poka-
zania sławnych miejsc trochę inaczej. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i 
życzymy rozwijania fotograficznej pasji. 
W konkursie wzięli udział Natalia Dera 
(a,b,f), Kinga Walawender (c,g), Maciej 
Bąk, Mateusz Konik, Krzysztof Starosta 
(e) oraz Jakub Wojciechowski (d).

ŁG

f

a

b

c d

e

g

spotkania 
ze sztukĄ 

KLASY  i A  
ZE SZKoŁY PodSTAWoWEJ NR 1 

W KóRNiKU

W związku z tym, że nie każdego rodzica 
stać na zorganizowanie atrakcji w ferie, tuż 
przed wakacjami zimowymi udało nam się 
jeszcze wyjechać z klasą na dwie niezapo-
mniane wycieczki : do Teatru Animacji w Po-
znaniu i  na przedstawienie Baśń Muzyczna 
„W tajemniczej krainie krasnali”  do Środy 
Wielkopolskiej.

Wycieczka do  Teatru Animacji
Dnia 26 styczna 2012 roku  nasza klasa wy-

jechała do Teatru Animacji w Poznaniu. Dzieci 
obejrzały spektakl pt.: ,, Malutka czarownica ”. 

 Malutka Czarownica, bohaterka książki 
niemieckiego autora Otfrieda Preusslera, to 
postać niezwykle popularna i lubiana przez 
dzieci. Mieszka w niewielkim domku, w głębi 
lasu razem ze swym serdecznym przyjacielem 
i doradcą mądrym Krukiem Abraksasem.  Jest 
jeszcze mała – ma dopiero 127 lat (!!!) - a bar-
dzo chce być już dorosła. Robi różne głupstwa, 
popełnia błędy, bywa przekorna i nieznośna, ale 
także dowcipna, skora do żartów i pełna energii. 
Uczy się pilnie, by opanować czarodziejskie 
sztuczki.  Niestety, dorosłe czarownice wciąż nie 
pozwalają jej wziąć udziału w tańcach na Gó-
rze. Może za rok zostanie dopuszczona do ich 
grona, ale tylko pod jednym warunkiem: musi 
stać się dobrą czarownicą! Malutka Czarownica 
rozumie jednak określenie „dobra czarownica” 
zupełnie inaczej niż jej starsze kuzynki wiedźmy. 
Wynikną z tego faktu niezwykłe konsekwencje.

Bajkowy świat lalkowych bohaterów wypeł-
niony melodyjnymi piosenkami, dowcipnymi 
sytuacjami i dobra zabawą spowodował, że 
wszystkie dzieci z zainteresowaniem i uwagą 
śledziły losy bohaterów.

Każda bajka zawiera swój  przekaz, nie ina-
czej było i w tym przypadku. Przesłaniem tego 
utworu było przekazanie kilka podstawowych 
prawd o autentycznych wartościach w życiu, 
jakimi są przyjaźń, uczciwość, chęć niesienia 

pomocy, optymizm, empatia. 
Przed spektaklem dzieci miały możliwość 

zapoznania się z teatrem od jego kulis. Pierw-
szaki mogły same poczuć się jak aktorzy, stojąc 
na scenie i poruszając kukiełkami. Utrwaliły so-
bie podstawowe pojęcia związane z teatrem tj.: 
scena, reflektor, kukiełka, pacynka, marionetka, 
kurtyna. Dzieci udały się także do galerii lalek, 
gdzie mogły obejrzeć wystawy kukiełek i lalek 
drewnianych. 

Był to dzień pełen niezapomnianych wrażeń 
i ciekawych doświadczeń. Dzieci  z niecierpli-
wością czekają już  na kolejną wizytę w Teatrze 
Animacji.

Baśń muzyczna „W tajemniczej krainie 
krasnali”

Natomiast w  piątek 10.02.12 r. dzieci z klasy 
Ia wybrały się do  Ośrodka Kultury  w Środzie 
Wielkopolskiej , na przedstawienie w wykonaniu 
aktorów z Teatru Muzycznego  z Łodzi.

Aktorzy zaprezentowali dzieciom piękną 
baśń muzyczną pt.„W tajemniczej krainie 
krasnali”. Rzecz cała była o „ skrzatach ma-
lutkich, smerfach wesolutkich , krasnoludkach 
ubogich, króliczkach pełnych trwogi, złośliwym 
Trolu Szczerbolu, złej Czarownicy Złośnicy i 
Niedźwiadku Miodojadku”. Wystąpił także Papa 
Smerf, Gargamel oraz inni czarodzieje.

Była to duża forma teatru, ze specjalną 
barwną scenografią, dużą ilością światła i 
efektami specjalnymi. Dzięki scenografii widz 
znalazł się w środku lasu, w którym mieszkają  
znane postacie z bajek: misie, króliki, czarowni-

ce. Skrzat Chałabała wpadł w panikę. „Nie ma 
bajek!” Troll Szczerbol ukradł wszystkie bajki. 
Tak zaczyna się baśń muzyczna. Dwa wesołe 
króliczki — Białasek i Łaciatek wspólnie ze 
skrzatem Chałabałą i krasnalami zapraszają 
dzieci zebrane na widowni do napisania nowej 
bajki i do poznania leśnej tajemnicy. Wesołe 
piosenki i śmiech dzieci rozbrzmiewały na sali 
przez cały czas przedstawienia. Papa Smerf i 
Ciamajda poszukują w lesie Gargamela, oczy-
wiście z pomocą dzieci. Jednak by brać udział 
w poszukiwaniach trzeba uzyskać krasnalowe 
sprawności i zostać krasnalem. Zabawa nie 
ograniczała  się zatem wyłącznie do obejrze-
nia przedstawienia, organizowane  były  gry i 
konkursy, a  dzieci chętnie brały w nich udział  i 
włączały  się do poszukiwań Gargamela. 

Tajemnicza Kraina Krasnali jest baśnią 
edukacyjną zawierającą wątek ekologiczny 
oraz integracyjny, a głównym jej przesłaniem 
jest walka dobra ze złem a z pozoru negatywne 
postacie z baśni, stają się postaciami dobrymi. 
W ten oto sposób, oprócz wspaniałej zabawy, 
dzieci otrzymują lekcję tolerancji, pokory i 
posłuszeństwa. 

Ciekawa gra aktorów, piękne dekoracje i 
oprawa muzyczna zachwyciły licznie zgroma-
dzoną publiczność, która głośno i z zachwytem 
wyrażała swoje emocje.

Agata Dopierała
wychowawca klasy Ia

anoniMoWa 
Mogiła

Na bnińskim cmentarzu znajduje 
się mogiła, z której zginęła tabliczka z 
informacją o spoczywającym tu człowie-
ku. Prezes Zarządu Miejsko Gminnego 
PKPS, radny Bogdan Wesołek mówi, iż 
jest to grób nauczyciela, który podczas 
okupacji hitlerowskiej prowadził tajne 
naczanie w domach. Niestety, brakuje 
informacji na temat tego nauczyciela. 
Być może są osoby, które mogą coś o 
nim powiedzieć.

Warto, by pamięć o nim przetrwała.

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński
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P o M A G A J M Y   S o B i E !

Zespół Cari tas  uprzejmie prosi 
o nieodpłatne przekazanie  matkom 
samotnie wychowującym  dzieci oraz 
rodzinom wielodzietnym w bardzo trud-
nej sytuacji materialnej, następujących  
przedmiotów:    

-   łóżka piętrowe;
-   używane, sprawne komputery:
-   wózki dziecięce- spacerowe;
-   zabawki, bajki;
-   tapczany;
-   biurka szkolne;
-   stoliki pod telewizor;
-   telewizory;
-   materace do łóżek o wymiarach 2m / 0,9 m         
-   szafki kuchenne;  
-   kuchenki gazowe, czteropalnikowe;
-   kołdry, poduszki, koce;
-   pościele,
-   ręczniki;
-   pieluchy jednorazowe;

Prosimy również o kurtki, spodnie, 
swetry, bluzy, dresy dla młodzieży i 
dorosłych  na wzrost od 130 do 170 cm.  
Dla usprawnienia dystrybucji prosimy pa-
kować odzież do worków z oznaczeniem 
rozmiarów.  Z całego serca dziękujemy 
dotychczasowym  darczyńcom i gorąco 
zachęcamy do niesienia pomocy osobom 
znajdującym się w bardzo trudnej sytu-
acji materialnej, w naszej parafii.                

                                                                           
Jednocześnie przypominamy, że w 

każdy poniedziałek, w Domu Parafialnym 
pełnimy  dyżury w godz. od 17.00 – 18.00

Zainteresowanych przekazywaniem 
darów oraz ich odbieraniem, w ramach 
akcji  „Pomagajmy sobie”, prosimy o 
kontakt osobisty lub telefoniczny:  tel. 
kom. 530087956  /wtorki, czwartki od 
14.00-1700/.

               
Podziękowanie

Parafialny Zespół Caritas serdecznie 
dziękuje  Pani Monice Kasprzyk oraz 
Panu Piotrowi Kaczmarkowi – cukierni-
kowi z Kórnika za  zrozumienie i okazane  
serce w czynieniu dobra.

Caritas

na einsatzu
dla Natalii Bukczyńskiej w trakcie oku-

pacji hitlerowskiej szczególnie trudny był 
prawie trzymiesięczny okres w 1944 roku, 
kiedy została wywieziona na tzw. Einsatz, 
czyli do kopania okopów, które miały 
zatrzymać natarcie Armii Czerwonej. Za-
pamiętała, iż roboty te wykonywała w miej-
scowości Lubraniec pod Włocławkiem.

W momencie wybuchu II wojny świato-

wej miała 14 lat – urodziła się bowiem 26 
lipca 1925 roku w Czmońcu. Jej mamą była 
Pelagia z domu Siejak, a ojcem Franciszek 
Malinowski. Pan Franciszek przez wiele 
lat pełnił funkcję sołtysa w Czmońcu. Znał 
dobrze język niemiecki, pomagał Niemcom 
mieszkającym w jego wsi tłumaczyć, gdyż nie 
nauczyli się oni języka polskiego. Podczas I 
wojny światowej służył w Armii Niemieckiej. 
Miał 40-hektarowe gospodarstwo rolne. 
Mieszkał przy Radzewie.

Pani Natalia zapamiętała moment wkro-
czenia Niemców, gdyż w tamtym dniu był 
pogrzeb jej dziadka – ojca mamy – Józefa 
Siejaka. Został pochowany na cmentarzu 
w Bninie. Uczestniczył w I wojnie światowej 
w szeregach Armii Niemieckiej. Na skutek 
odniesionych obrażeń w stu procentach nie 
widział.

Kiedy rodzina wróciła z cmentarza, szło 
już niemieckie wojsko. Polacy przyjęli to z 
przerażeniem.

W trakcie okupacji niemieccy rolnicy 
z Czmońca przejęli polskie gospdarstwa 
rolne z Radzewa, po tym jak dotychczasowi 
właściciele zostali wysiedleni. Niemieckich 
gospdarstw w Czmońcu doglądali Polacy. 
Pani Natalia podkreśla, iż przed wojną Niem-
cy mieli małe: 4, 5, 6-hekatrowe gospadrstwa 
ze słabą ziemią. Teraz otrzymali luksusowe.

Pan Franciszek nie został wysiedlony z ro-
dzią: żoną, córką Natlią, synem Tadeuszem, 
gdyż miał słabą ziemię. Był oczywiście po-
zbawiony funkcji sołtysa. 

Latem 1944 roku z Arbeitsamtu przyszło 
pismo, że trzeba jechać na tzw. Einsatz. 
Właściwie miał się udać na te roboty brat 
pani Natalii – Tadeusz. Jednak chciała jechać 
ona. Dziś mówi z żalem, iż przed wojną ojciec 

przecież pomagał Niemcom, a teraz w czasie 
okupcji nie wstawili się za nią...

Ojciec na początku sierpnia 1944 roku 
zawiózł ją na dworzec do Śremu.

W miejscowości Lubraniec pod Wło-
cławkiem spała w stodole. W sumie było w 
tym budynku zakwaterowanych 20 Polek z 
różnych miejscowości. Ich pracę nadzorował 
Polak, który musiał słuchać poleceń Niem-
ców. Kopanie dołów było ciężką pracą. Pani 
Natalia wspomina, że trzeba było pracować 
od rana, a w październiku wracało się już po 

ciemku. Na Einatzu byli też mężczyźni, ale 
mieszkający w innym miejscu. W posiłkach 
jakie dostawali od okupantów znajdywali 
robaki... Polkom pomagała Niemka, której 
pani Natalia nie znała. Nimiecka gospodyni 
specjalnie gotowała dla przymusowych ro-
botnic ziemniaki.

Ojciec pani Natalii posłał jej swoje nowe 
buty. Niestety, ktoś je ukradł. 

Do domu wróciła 28 października 1944 
roku. Do Śremu przyjechała pociągiem. Na-
stępnie w towarzystwie syna kuzynki - Jana 
Zimowskiego (mieszkającego w Czmońcu w 
pobliżu Czmonia, obecnie już nieżyjącego) 
wracała przez miejscowości Zbrudzewo, 
Niesłabin, Orkowo.

Opowiada jak w 1945 roku wojsko nie-
mieckie minowało teren. Po zakończeniu 
wojny niemieccy gospodarze przez pewien 
czas mieszkali w Czmońcu, ale w grudniu 
nocą musieli jechać na wozach do Niemiec.

Pani Natalia po wojnie uczyła się na 
6-miesięcznym kursie w Łęknie - gospdar-
stwa domowego – szycia. W 1950 roku 
wyszła za mąż za Stanisława Bukczyńskiego. 
Trzeba było odbudować dom, który zawalił 
się po tym jak Niemcy zniszczyli mostek w 
Bninie prowadący w kierunku Śremu. Mieli 
czworo dzieci. Roman i Grażyna żyją, Irena 
i Michał juz zmarli. Stanisław Bukczyński nie 
żyje od 27 lat.

Natalia Bukczyńska na prośbę Bogdana 
Wesołka 25 lat temu założyła w Bninie przy 
Zarządzie Miejsko-Gminnym Polskiego Ko-
mitetu Pomocy Społecznej w Kórniku – Koło 
Emerytów i Rencistów, do ktorego należy do 
dzisiaj. Była zaangażowana w działalność 
bnińskiego Koła Gospodyń Wiejskich.

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

poMniki 
historii

W poprzednim numerze Kórniczanina 
informowaliśmy o przyznaniu Zamkowi, 
Arboretum i Kolegiacie statusu Pominak 
historii. dziś publikujemy pełną listę 
obiektów uznanych dotychczas przez 
Prezydenta RP za pomniki historii

1. Biskupin – rezerwat archeologiczny   
2. Bochnia – kopalnia soli
3. Chełmno – stare miasto
4. Częstochowa – Jasna Góra, zespół 
klasztoru oo. paulinów
5. Duszniki Zdrój – młyn papierniczy
6. Frombork – zespół katedralny
7. Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań 
z XVII wieku
8. Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
9. Gniezno – katedra pw. Wniebowzięcia 
NMP i św. Wojciecha
10. Gostyń - Głogówko  zespół klasztorny 
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
11. Góra Św. Anny – komponowany krajo-
braz kulturowo-przyrodniczy
12. Grunwald - Pole Bitwy
13. Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy 
zespół manierystycznego parku pielgrzym-
kowego

14. Kamień Pomorski – zespół katedralny
15. Kanał Augustowski - droga wodna
16. Kanał Elbląski
17. Katowice - osiedle robotnicze Nikiszowiec
18. Kazimierz Dolny
19 Kotlina Jeleniogórska - pałace i parki 
krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
20. Kozłówka - zespół pałacowo-parkowy
21. Kórnik – zespół zamkowo-parkowy 
wraz z kościołem parafialnym – nekro-
polią właścicieli
22. Kraków – historyczny zespół miasta
23. Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskie-
go – kopalnie krzemienia z okresu neolitu
24. Krzeszów – zespół dawnego opactwa 
cystersów
25. Ląd - zespół dawnego opactwa cyster-
skiego w Lądzie nad Wartą
26. Legnickie Pole – pobenedyktyński 
zespół klasztorny
27. Leżajsk – zespół klasztorny 
oo. bernardynów
28. Lubiń - zespół opactwa benedyktynów
29. Lublin - historyczny zespół architekto-
niczno-urbanistyczny
30. Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
31. Łęknica – Park Mużakowski, 
park w stylu krajobrazowym
32. Malbork – zespół zamku krzyżackiego
33. Nysa - zespół kościoła farnego pod 
wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła 
i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy

34. Ostrów Lednicki
35. Poznań - historyczny zespół miasta
36. Racławice 
– teren historycznej Bitwy Racławickiej
37. Srebrna Góra 
– Twierdza Srebrnogórska, nowożytna 
warownia górska z XVIII wieku
38. Stargard Szczeciński 
- zespół kościoła pod wezwaniem Naj-
świętszej Marii Panny Królowej Świata oraz 
średniowieczne mury obronne miasta
39. Tarnowskie Góry 
– podziemia zabytkowej kopalni rud srebro-
nośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”
40. Toruń
 – Stare i Nowe Miasto
41. Warszawa 
– historyczny zespół miasta z Traktem 
Królewskim i Wilanowem
42. Warszawa 
– Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya
43. Wieliczka – kopalnia soli
44. Wrocław 
– zespół historycznego centrum
45. Wrocław – Hala Stulecia
46. Zamość – historyczny zespół miasta w 
zasięgu obwarowań XIX wieku
47. Żagań 
- poaugustiański zespół klasztorny
48. Żyrardów 
– XIX-wieczna Osada Fabryczna

Za: http://www.nid.pl/

UWAGA RoLNiCY!
W dniach 1-2 marca 2012 roku, 
w sali Zakładu doświadczalnego PAN 
w Kórniku, ul. Średzka 20, 
odbędzie się szkolenie w zakresie 
stosowania środków ochrony roślin 
przy użyciu opryskiwaczy.
Początek szkoleń - godzina 9:00.
Uprawnienia na wykonywanie 
oprysków ważne są przez 5 lat. 
Koszt szkolenia 100 zł od osoby. 
Zainteresowanych proszę o zgło-
szenia telefoniczne: tel. 600 533 814, 
do dnia 28 lutego 2012 roku.

Doradca WODR Jan Nowak

Uwaga! 
W dniu 26 lutego 

na Placu Niepodległości w Kórniku, 
przy ratuszu, odbędzie się 

akcja krwiodawcza 
współorganizowana przez 

OSP Kórnik. 
Rejestracja w godzinach

 od 9:00 do 14:00.
Jednocześnie informujemy, 

że kolejne akcje planowane są na                     
3 czerwca, 26 sierpnia i 9 grudnia naj-
prawdopodobniej przy Strażnicy oSP. 
O ewentualnych zmianach terminów 
i miejsc zbiórki krwi będziemy starali 
się informować na bieżąco.
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NABoRY do SZKóŁKi PiŁKARSKiEJ 
WE WSZYSTKiCh LoKALiZACJACh

Klub Sportowy Akademia Reissa 
ogłasza nabory 2012 we wszystkich lo-
kalizacjach w rocznikach 2001 i młodsi. 
Przez półtora roku Akademia stała się 
największą kuźnią piłkarskich talentów 
w Polsce skupiającą obecnie około 1500 
zawodników w 27 lokalizacjach głównie 
na terenie Wielkopolski, województwa 
lubuskiego i lubelskiego. Akademia 
została stworzona dla młodych miłośni-
ków futbolu (chłopców i dziewczynek) 
w wieku 4 – 11 lat. To także pierwsza 
szkółka w Polsce która zaczyna szkole-
nie od 4 roku życia. Spójna metodologia 

szkolenia, opieka medyczna fachowców, 
wyposażenie lokalizacji w profesjonal-
ny sprzęt to tylko niektóre wyróżniki 
Akademii. 

Jednym z podstawowych założeń 
jest edukacja przez sport, czyli dbanie o 
wszechstronny rozwój młodych zawodni-
ków poprzez kontrolę wyników w nauce, 
przekazywanie podstawowej wiedzy 
teoretycznej o futbolu oraz promowanie 
zdrowego stylu życia. Co ważne, szkółka 
nie prowadzi selekcji - różna dynamika roz-
woju fizycznego  dzieci sprawia, że osoba, 
która nie jest wybitnie zdolna na przestrzeni 
2-3 lat może poczynić największe postępy.

Chcemy każdemu dziecku pomagać i 
wychować je jeśli nie na super piłkarza to 
osobę, która będzie wysportowana i będzie 

dbała o zdrowie. Stworzona sieć szkółek 
sprawia, że jako jedyni w Polsce mogliśmy 
zorganizować własny system rozgrywek, na 
który mamy wpływ, dzięki czemu każdy za-
wodnik rozgrywa mecze oraz bierze udział 
w turniejach i lidze Akademii. Ponadto 
regularnie jeździmy na obozy organizując 
Sportowe Wakacje – dodaje Reiss.

Zapisów można dokonywać pod nume-
rem telefonu 502 741 749 bądź przez stronę 
internetową www.akademiareissa.pl. Kon-
takt mailowy: zapisy@akademiareissa.pl 

www.akademiareissa.pl

 akadeMiia reissa zaprasza!

Zawodnicy i zawodniczki grupy kolar-
skiej Limaro Kórnik przebywają na jedena-
stodniowym zgrupowaniu szkoleniowym 
w Zakopanem. Aura nas nie rozpieszcza, 
ale twarde kolarskie charaktery są wstanie 
poradzić sobie z każdą pogodą. W dniu 
przyjazdu w ciągu doby napadało około 
metra śniegu. Oprócz treningów na rowe-
rach górskich, zawodnicy spędzają sporo 
czasu na marszobiegach i na nartach, 
zarówno biegowych jak i zjazdowych. 
Korzystamy również z hali sportowej w 
Zakopiańskiego COS, oraz z lodowiska. 
Zajęcia treningowe odbywają się dwa razy 
dziennie. W zespole panuje doskonała 
atmosfera, wszyscy tryskają zdrowiem i są 
pełni zapału do treningów. Grupa w Zako-
panem liczy osiemnaście osób, natomiast 
kilkuosobowa grupa młodzików przebywa 
na zgrupowaniu w Suchym Lesie. Lutowe 
zgrupowanie to jeden z etapów przygoto-
wań do sezonu letniego. Ekipa wraca do 

Kórnika 25 lutego, gdzie przez dwa kolejne 
tygodnie będzie trenować na miejscu w 
Kórniku z dużo większym już nakładem na 
bazę kilometrową na rowerze. Następnie 
13 marca 15 zawodników i zawodniczek 

wylatuje do Hiszpanii gdzie przez kolejne 12 
dni szlifować będzie formę w Lloret de Mar.  

                                          
  Paweł Marciniak

kolarze liMaro pod gieWonteM

Kotwica Kórnik ma nowego prezesa. 
Tadeusza Kuźmę, który 11 lat pełnił tę 
funkcję zastąpił Michał Zgarda. 

Oto rozmowa z nowym prezesem 
KSS Kotwica Kórnik.

ŁG: Proszę przedstawić siebie oraz 
nowy zarząd „Kotwicy“

MZ: Dzisiejszy Zarząd KSS Kotwi-
ca nie odbiega znacząco od składu z 
poprzedniej kadencji. W skład tego gre-
mium weszli: Robert Maćkowiak, Łukasz 
Jankowiak, Łukasz Słabolepszy, Dariusz 
Andrzejczak, Tadeusz Kuźma, Andrzej 
Giczela oraz ja jako prezes, z tym, że tylko 
Dariusz nie był członkiem poprzedniego 
zarządu.

Można by użyć sformułowania, że jest 
to więc –nowy – stary Zarząd. Uważam, 
że wybory powołały  do pracy siedmiu lu-
dzi, którym zależy aby klub działał prężnie 
i małymi krokami się rozwijał, ludzi zna-
jący się na piłce nożnej.  Część z nich do 
tej pory gra lub gdzieś wcześniej grała w 
piłkę jako zawodnicy. Są wśród nas osoby  
które mają dość bogate doświadczenie 
w zarządzaniu organizacją taką jak KSS 

Kotwica. Choć ważniejszym czynnikiem 
determinującym działalność KSS Kotwica 
jest fakt, iż jesteśmy ludźmi bez reszty 
zakochanymi w tym Klubie.

ŁG: Proszę opowiedzieć o organi-
zacji klubu.

MZ: Jak wszędzie aby coś dobrze 
funkcjonowało musi być poprawnie zorga-
nizowane i prowadzone przez ludzi którzy 
mają wiedzę i predyspozycje do tego aby 
wykonywać powierzone im zadania. Do 
tej pory działalność klubu opierała się na 
dwóch filarach tj., piłka dziecięca i mło-
dzieżowa oraz grupa seniorska. Trzeba 
dodać, że mamy aż 4 grupy młodzieżo-
we. Od wiosny zgłaszamy także zespół 
dziewczyn do trzeciej liga kobiecej piłki 
nożnej, czyli coś nowego co wymagać 
będzie większego zaangażowania ze 
strony klubu. 

ŁG: Jakie stawiacie sobie cele? 
Co się zmieni pod wodzą nowego 
zarządu?

MZ: „Mierz siły na zamiary” jedną 
wydaje się , że poprzeczkę na bieżącą 
kadencje postawiliśmy sobie dość wy-
soko. Zadania do realizacji które sobie 
wytyczyliśmy, te najważniejsze to min: 

- dalsza praca z dziećmi i młodzieżą 
naszej gminy oparta o profesjonalną myśl 
szkoleniową dostosowaną do możliwości 
naszego klubu. Tu będziemy polegać na 
fachowcach:  Michał Rokicki jest koordy-
natorem grup młodzieżowych, które tre-
nują Marcin Drajer, Dariusz Wojtasiński, 
czy  Paweł Marciniak. Chcemy stworzyć 
naszym wychowankom jak najlepsze wa-
runki do treningu, współzawodnictwa, wy-
chowywania w duchu szacunku i fair play

- zgłoszenie w tym roku kobiecej dru-
żyny piłki nożnej do rozgrywek trzeciej, a 
co wiąże się z tym, przymierzamy się do 
szkolenia dziewczyn  w młodszych roczni-

kach, tak aby naturalnie wzmacniać zgło-
szoną drużynę własnymi wychowankami

- organizacja wszelkich przedsięwzięć 
promujących piłkę nożną, czy to na tere-
nie naszej gminy, czy

  promujących samą KSS Kotwicę jak 
i gminę poza jej granicami

-wprowadzenie seniorskiej drużyny do 
wyższej ligi rozgrywkowej.

Najważniejszym wyzwaniem jednak 
pozostaje zachęcenie większej liczy 
osób do działalności w  klubie. Kotwica 
to nie tylko zarząd i osoba prezesa, to jej 
członkowie, to rodzice, którzy powierzają 
nam swoje dzieci, to kibice bez których 
gra w piłkę traci sens. Kotwica to także 
sponsorzy, bez których nie można sobie 
wyobrazić działalności na tak dużą skalę 
jaka jest obecnie i jaką zamierzamy osią-
gnąć docelowo. Kotwica to też wszyscy 
Ci, którzy w nas wierzą i w każdym mo-
mencie wspierają,  pomagają tak aby kon-
tynuować osiemdziesiąt pięć lat tradycji.

ŁG: Jakie są szanse na awans 
drużyny seniorów do wyższej klasy 
rozgrywek?

MZ: Do póki piłka w grze to szanse są 
duże.  Analizując obecną sytuacje, czyli 
to że trzon drużyny  z rundy jesiennej  
pozostaje bez zmian, że podejmujemy 
decyzje, które mają wzmocnić obecny 
skład, to należy założyć, że jeżeli ominą 
drużynę  kontuzje, to pod wodzą nowego 
trenera Pana Damiana Zieniuka ta druży-
na jest  gotowa na to, aby awansować do  
wyższej klasy rozgywkowej.

Moja skromna osoba jak i obecny 
zarząd jest tylko instrumentem, któremu 
powierzono  realizację zadań wynikają-
cych z celów statutowych, nie mniej jed-
nak nowe cele wymagają od nas jeszcze 
większego zaangażowania i determinacji 
aby je osiągnąć. 

Pytał: Łukasz Grzegorowski

 W sobotnie popołudnie 11 lutego o 
godz. 15.30 rozpoczął się VI cykliczny 
najdłużej rozgrywany turniej kibiców Kole-
jorza. Podobnie jak w poprzednich latach 
patronem turnieju został Pan Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego Marek 
Woźniak. W tym roku wystąpiło 15 drużyn, 
co spowodowało całkowite zapełnienie 
obiektu!

Kibice z Poznania podobnie jak w 
poprzednim roku przyjechali na turniej 
wynajętym autokarem zatrzymując się po 
drodze na cmentarzu, gdzie wspólnie z 
delegacją FC BNIN zapalili znicze na gro-
bie zmarłego dyrektora obiektu, na którym 
odbywał się turniej.   

Najlepszym zespołem okazał się zespół 
z Leszna. Na turnieju zawisło wiele flag, a 

na gości czekała grochówka oraz bigos. 
Ponadto na turnieju gościnnie pojawili się 
przedstawiciele z kilku innych grup, naj-
liczniej Śrem.  

Dziękujemy za pomoc:
- Marszałkowi Województwa Wielkopol-
skiego p. Markowi Woźniakowi,
- Lechowi Poznań,
- dyrekcji oraz wszystkim pracownikom 
szkoły w Radzewie,
- firmie GRZEŚKoWiAK Spółka Jawna,
- P.P.h. Przybył Łukasz P.P.h.,
- firma Usługowa Ryszard Bąkowski,
- T. Bukczyńskiemu,

Do następnego turnieju!

Organizatorzy

noWy- stary zarzĄd kss kotWica Vi turniej kibicÓW lecha W radzeWie - bninie
Klasyfikacja końcowa Turnieju

1. MAZURY – AG
2. UKO ‚08 – KSzO 
3. UL’01
4. fC BNiN
5. BNiN Wyjazdowicze 
6.  fC Wolsztyn
7. fC Kępno
8. fC Leszno
9. fC Murowana Goślina
10. fC Szamotuły
11. fC Tarnowo Podgórne
12. fC Wągrowiec
13. Kolejowi Patrioci
14. Sekcja Piątkowo
15. Sekcja Rataje

W niedziele 12.02.2012 roku na sali w 
Radzewie rozegrany został Xii Turniej o 
Puchar Burmistrza Gminy Kórnik w Siat-
kówce Amatorów w Rocznice Wyzwo-
lenia Kórnika. Tradycyjnie w imprezie 
wystartowały cztery najlepsze drużyny  
sezonu 2011, były to: JAGRoL, AMATo-
RZY, ZhP Kórnik i dYNAMiX. 

Wszystkie spotkania stały na bardzo 
wysokim poziomie, drużyny wystartowały w 
swoich najmocniejszych składach, nikt nie 
chciał oddać zwycięstwa bez walki. Zawod-
nicy  popisywali się świetnymi atakami ze 
środka, skrzydła i 2 linii, podbijali w obronie 
piłki, które wydawały się nie do obrony, nie 

brakowało również efektownych bloków. 
Turniej rozgrywany był systemem każdy 

z każdym, a mecze trwały do dwóch wygra-
nych setów. Aby zawodnicy dotrwali do końca 
Turnieju w niezłej formie, firma JAGROL 
Pierzchno ufundowała posiłek regeneracyjny 
– pyszną grochówkę, za co Organizator jak i 
wszyscy grający serdecznie dziękują. 

Najlepszą drużyną XII Turnieju Wyzwo-
lenia okazała się drużyna ZHP Kórnik, która 
wygrała wszystkie swoje mecze. „Harcerze 
grali w składzie: Adam Nowicki, Jan Frącko-
wiak, Dominik Machowiak, Tomek Furman, 
Wojtek Olejniczak, Błażej Olejniczak, Bartek 
Karaś, Mateusz Ratajczak i Maciej Ratajczak. 

Drugie miejsce wywalczyła drużyna 
JAGROL, trzecie – AMATORZY i czwarte 
DYNAMIX. Wszystkie drużyny otrzymały 
pamiątkowe puchary i dyplomy, które wrę-
czał Burmistrz Gminy Kórnik Pan Jerzy 
Lechnerowski. 

Wyniki poszczególnych meczy: 
AMATORZY – DYNAMIX 2:1 (-17,20,11)

ZHP – JAGROL 2:0 (31,21)
JAGROL – AMATORZY 2:0 (22,25)

ZHP – DYNAMIX 2:0 (17,18)
JAGROL : DYNAMIX 2:1 (-21,21,13)

ZHP : AMATORZY 2:1 (16,-24,12)

Adam Nowicki

kÓrniccy siatkarze rozpoczęli  sezon
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*Strzyżenie psów. Kórnik ul. Powstańców Wlkp 7 -tel 604 064 159, Zaniemyśl, ul. Akacjowa 2 - tel. 608 642 499. Możliwość dojazdu do klienta.
*Kolekcjoner kupi meble, zegary, lampy, gramofony, płyty, militaria, srebra, ordery, starocie. Przyjadę. Tel. 601 308 880
*Kupię mieszkanie kawalerkę na terenie Gminy Kórnik. Tel. 668 184 761
*Panią do sklepu spożywczego w Robakowie zatrudnię. Tel. 604 126 690
*Kurki odchowane sprzedam. Tel. 506 494 770
*Sprzedam działkę budowlaną, Bnin ul. Brzozowa. Tel. 666 189 417
*Sprzedam mało używany junkers firmy „Neckers” w b.d. stanie. Moc 19,6 KW. Rok produkcji 2008. Cena 200 zł. Tel. 512 675 975
*Likwidacja mieszkania- sprzedam sypialnię sosnową, łużko 130 cm ze stelażem i materacem, stoliki nocne, skrzynie . 1000 zł. Dowóz gratis. Tel. 666 015 511
* Matiz, rocznik 99, poj. 08, bezwypadkowy, garażowany, serwisowany AFO, udokumentowane naprawy i przeglądy. Cena 3,5 tys. Tel. 792 884 454
* Do wynajęcia pomieszczenie w centrum Kórnika, 20 m². Tel. 781 013 956 lub 601 674 477
*Firma brukarska z Kórnika zatrudni brukarzy i pomoc brukarzy. Tel. 501 36 95 09
*Sprzedam nową szlifierkę 630 wat , oraz 2 aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic. Cena do negocjacji. Tel: 506 490 723
*Sprzedam 2 suknie ślubne (ecru, i biała), rozm. 36/38, wzr.164/168. Płaszcz damski skórzany nowy rozm .36/38, wzr.164/168. Tel: 506 490 723
*Sprzedam rowerek trzykołowy,matę edukacyjną, karuzele na łóżeczko 2 sztuki, ciuszki i buciki dla dziewczynki od 0-3 lat. Tel: 506 490 723 
*Sprzedam nawigację samochodową GPS firmy  Blaupunkt  Travel Pilot100, odblokowana, Auto Mapa Polski  6.8.1 + Europa .  Tel: 506 490 723
*Sprzedam telefon komórkowy Nokia 6020,  magnetofon szpulowy z taśmami, oraz trzy rodzaje zaproszeń do I komunii świętej - tanio. Tel: 506 490 723 
*Sprzedam deski dębowe I gat. 12 szt. dł.od 1,40 - 1,80, szer.14cm,  gr. 4 -4,2cm. Ocheblowane bez sęka. Tel: 506 490 723
*Kierowca Kat.”D” szuka pracy na busa-autobus, doświadczenie karta kierowcy, kurs przewozu osób, badania lekarskie.Tel: 506 490 723
*Pożyczki bez BIK. Tel. 533 055 768
*Kręgarz - nastawianie kręgosłupa i stawów. Chiropraktyka, terapia manualna, masaż. Witaszyce. Tel. 696 843 092
*Sprzedam rośliny na żywopłoty, thuje, bukszpany, berberysy, ligustry, jasminy -kopane z gruntu. Tel.697161171
*Sprzedam  ziemniaki jadalne ,seler, buraczki czerwone. Tel.781-459-563
*Na sprzedaż kompleks działek budowlanych  ceny 49zł/1m² do negocjacji  ok.Środy www.naszadzialka.pl tel.504-677-338
*Sprzedam VW Polo 1.4 benz. r.p. IX 2006, przebieg 57.000km, I wł. wersja comfortline, klima itp. Cena 29.500zł do negocjacji. Tel: 506490723 
*Korepetycje j. angielski i j. polski. Kórnik, tel.: 784 703 269
*Nauka gry na gitarze, lekcje indywidualne oraz możliwość uczenia większej grupy, cena oraz miejsce spotkań do uzgodnienia. Tel. 795 734 799.
*Usługi protetyczne, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1, tel.: 607 11 86 86
*Zatrudnię mężczyznę w zakładzie - wskazane uprawnienia na wózek widłowy wysokiego podnoszenia. Tel. 60 26 26 107
*Sprzedam działkę budowlaną - Dziećmierowo,1000 m²;. Tel. 66139699
*Do wynajęcia lokal o powierzchni 120 m² w atrakcyjnym miejscu w Kórniku przystosowany na gabinety lub biura. e-mail:lokalkornik@onet.pl

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. Nowe ogłoszenia 
dodawane są od góry, zastępując najniżej położone. 
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 ponizej), lub przekazywać telefonicznie.

Redakcja

 Kórnickie CRiS „oaza” gościło w 
dniach 11-12 lutego turniej półfinałowy 
Mistrzostw Polski koszykarek do lat 20 
(U-20). Cztery zespoły: MKS Polkowice, 
UKS Aleksandrów Łódzki, SKS 12 UW 
Warszawa i MUKS Poznań, rywalizowało 
o awans do turnieju finałowego. dwa 
pierwsze miejsca premiowane awansem 
wywalczyły zawodniczki z Polkowic 
(trzy zwycięstwa) oraz zawodniczki z 
Poznania.

 To właśnie sobotnie spotkanie pomię-
dzy tymi drużynami przyniosło kibicom 
najwięcej emocji. Zawodniczki MUKSu w 
pierwszej części zastosowały obronę na 
całym boisku. Polkowiczanki, które gó-
rowały warunkami fizycznymi, nie mogły 
sobie dać rady z „wysoką strefą”. Znaczne 
prowadzenie uśpiło w drugiej fazie gry 
czujność poznanianek, które powoli traciły 
przewagę. W ostatnich minutach wynik 
oscylował wokół remisu, ostatecznie jednak 

dwoma punktami zwyciężyły zawodniczki 
MKSu Polkowice, które dzięki kompletowi 
zwycięstw triumfowały w turnieju.

 O drugim miejscu i awansie decydował 
więc ostatni mecz turnieju pomiędzy MUK-
Sem i  SKS 12 UW Warszawa. Poznanianki 
- obrończynie tytułu Mistrzyń Polski U-20 
sprzed roku po także zaciętym meczu wy-
grały i zachowały szanse na obronę tytułu.

ŁG

turniej pÓłfinałoWy MistrzostW polski u-20
13 lutego w pierwszy dzień ferii zimowych 

w Gimnazjum w Robakowie odbyły się dwie 
imprezy sportowe. Pierwsza z nich to już III 
Memoriał im. Powstańców Wielkopolskich w 
piłce halowej, który odbywał się w dwóch kate-
goriach wiekowych, dla  gimnazjów i  dla szkół 
podstawowych. W kategorii gimnazjalnej wy-
startowało 6 zespołów i po meczach w dwóch 
grupach wyłoniono półfinalistów. Oto wyniki 
półfinałów: ZAPALONE OWCE – CZARNE 
BYKI 3-1, TWARDE LACZKI – SZPADYZORY 
2-6, mecz o III miejsce TWARDE LACZKI – 
CZARNE BYKI 4-3 i w finale SZPADYZORY 
pokonały ZAPALONE OWCE 8-5, V miejsce 
zajęła drużyna FC BNIN która pokonała NO MY 
7-2. W skład najlepszej drużyny weszli: Simon 
Jakub, Koprucki Cezary, Koprucki Kacper i 
Bartosz Giza. Królem strzelców został Michał 
Staszak, który zdobył 21 goli.

W szkołach podstawowych zgłosiły się 4 

drużyny i grały systemem każdy z każdym. 
Komplet zwycięstw odniosła ekipa KS RODA, 
w której skład weszli: Tomaszewski, Kudła, 
Zandecki i Kowalski. Kolejne miejsca zajęli : 
II m – DYNAMIX ROBAKOWO, III m – NIE-
ZNISZCZALNI, IV m – MKS CZMOŃ. Królem 
strzelców w tej kategorii wiekowej został Marcin 
Tomaszewski, który zdobył 13 goli.

Najlepsze drużyny otrzymały puchary a 
wszystkie pozostałe ekipy dyplomy i drobne 
upominki.

Drugą imprezą sportową toczącą się równo-
legle do turnieju piłkarskiego były I Mistrzostwa 
Gminy w futbolu stołowym w kategorii par. 
Dzięki uprzejmości Pana Bartosza Kasprzyka – 
prezesa Wielkopolskiego Związku Futbolu Sto-
łowego zostaliśmy zaopatrzeni w profesjonalne 
stoły do gry i po raz pierwszy aż 18 par mogło 
walczyć o tytuł najlepszych  w naszej gminie.

Turniej był rozgrywany systemem do dwóch 

przegranych meczy. Rozegrano w sumie 29 
meczy, w każdym meczu grano do dwóch wy-
granych setów do 5 bramek. W wielkim finale 
spotkały się pary Dawid Dudzik, Wojtek Krzak 
oraz Bartosz Baran i Arek Nowicki. W bardzo 
zaciętym meczu – graliśmy do 3 wygranych 
setów – 3-2 wygrała para Dudzik, Krzak i zostali 
pierwszymi w historii Mistrzami Gminy , III m- 
Pawlak, Kujawa, IV – Kaczmarek , Szymaniak i  
miejsca V – VI pary Kurek, Jankowiak, Słoma, 
Kubiak

Organizatorem tych dwóch imprez był  
UKS SOKÓŁ ROBAKOWO oraz Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie 
. Turnieje sędziowali pan Marcin Stanikowski, 
Bartosz Kasprzyk i Pawł Pawlaczyk.

Wszyscy, którzy przybyli na tę imprezę 
otrzymali coś słodkiego oraz napoje.

Zapraszamy  na kolejną edycje. 
Paweł Pawlaczyk   

sport 
szkolny

i nie tylko

WoJEWódZKiE dRUŻYNoWE  
SZAChY SZS

Najlepsze zespoły szkół gimnazjal-
nych i  ponadgimnazjalnych Wielkopolski 
walczyły na planszach szachowych w 
Poznaniu a szkół podstawowych w Zbą-
szyniu w szachach . Wśród kilkudziesięciu 
szkół uczestniczących w mistrzostwach 
województwa wielkopolskiego grały także 
zespoły z naszej gminy. Drużyny grały w 
4 grupach, na 4 planszach- 3 chłopców i 
1 dziewczyna, przy czym w grupie chłop-
ców mogła zagrać kolejna dziewczyna. 
Tak też to było w reprezentacji Zespołu 
Szkół w Kórniku i Szkoły Podstawowej nr 
1 w Kórniku.

Wyniki rywalizacji:
Zespół Szkół Kórnik w składzie: 
Wiktor Ptak, Zuzanna Zięta, 
Krzysztof Starosta i Karolina Piechowiak 
zajął 22 miejsce.
Podobnie Gimnazjum w Kórniku 
grając w składzie: 
Maciej Konował, Łukasz Konował, 
Konstanty Kalisz i Małgorzata Niemier 
zajęło 22 miejsce.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku: 
Stanisław Kowalski, Dawid Smajdor, 
Danuta Sibilska i Bogumiła Sibilska 
wśród 44 szkół zajęła 28 miejsce.
W marcu odbędą się wojewódzkie 

indywidualne zawody w warcabach, do 
których to zawodów także zakwalifikowali 
się i zagrają uczniowie z naszej gminy.

TURNiEJ  SiATKóWKi  PAń
„NiE WAŻNE CZY WYGRAMY 
WAŻNE , ŻE Się SPoTKAMY”

To już kilkunastoletnia tradycja, że w 
marcu spotykają się starsze panie, by 
wspólnie z uczennicami liceum i gimna-
zjum w Kórniku pograć sobie w siatkówkę. 
Turniej organizowany jest przez Szkolny 
Klub Sportowy „Orzeł” przy Zespole Szkół 
i Liceum w Kórniku. Impreza ma na celu 
zintegrowanie byłych absolwentek, rodzi-
ców szkoły z dzisiejszymi uczennicami 
liceum i gimnazjum w Kórniku. Jak zwykle 
przygotowywane są niespodzianki, których 
sponsorami są absolwenci i osoby życzliwe 
naszej środowiskowej szkole.

 Zawody odbędą się 7 marca 2011.

KWiETNioWE dNi TAńCA
W szkołach naszej gminy trwają przygo-

towania do organizowanych już od wielu lat 
przez Szkolny Związek Sportowy w Kórniku 
turniejów tańca towarzyskiego. W tym roku 
pary taneczne zatańczą obowiązkowo: 
polkę, walca angielskiego, rock and roll. 
Wystąpią także soliści ( 1 dziewczyna i 
1 chłopak) w tańcu disco. Gospodarzem 
zawodów będzie Szkoła Podstawowa w 
Szczodrzykowie. Celem głównym impre-
zy jest zmobilizowanie dzieci do tańców 
towarzyskich, które będą im przydatne w 
dorosłym życiu. Dzisiaj w dobie tańców 
nowoczesnych zapominamy często o 
tańcach towarzyskich w parach, z którymi 
spotykamy się np. na weselach czy balach 
karnawałowych. Oby tradycja uczenia 
tańców towarzyskich, wyniesiona z kórnic-
kiego liceum trwała i była kontynuowana we 
wszystkich szkołach naszej gminy. O tym 
ciągle pamiętają absolwenci wielu pokoleń 
naszego liceum.

ARA

ferie W robakoWie

8 marca
Międzynarodowy

Dzień Kobiet 
w Oazie

W sobotę 25.02.2012 
w godzinach 10:00 - 18:00 

na basenie oAZY 
odbędą się 

MiSTRZoSTWA WiELKoPoLSKi 
W PŁYWANiU 

W KATEGoRii MASTERS
- w tym czasie basen 
bedzie udostępniony 

tylko uczestnikom zawodów.
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   WAŻNE TELEfoNY:
Pogotowie ra tun ko we 999, 8660066
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe992 

Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
tel. 61 817 04 11, 61 8170182, 
fax. 61 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu

ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, 
tel. kom. 602 740 481

Straż Miejska, ul. Poznańska 83 
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach 
tel. 61 8 971-357 lub 503-067-690
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZoZ „dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
W przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy lub 
dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska MEdEo 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 61 
8359036/37 
Pogotowie energetyczne w Kór ni ku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23 
Centrala Września 991
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Pro ble mów Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54

ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54

Apteki:
Kórnik, ul.Średzka 1, tel. 61 817 01 28
Kórnik, ul.Poznańska 14, tel. 61 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. 61 817 02 39
Borówiec, ul. Szkolna 1C, tel. 519 053 056

Lecznice dla zwierząt/gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949 

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

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69

Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
instytut dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33

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

Gminny Rzecznik osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819-80-11

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. 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
p.w. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,  
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
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Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 9 marca 2012r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 2 marca 2012 r.

U r z ą d  M i e j s k i  w  K ó r n i k u
S t o w a r z y s z e n i e  Te a t r a l n e  L e g i o n

z a p r a s z a j ą  n a  w i e c z ó r  p o ś w i ę c o n y
W I S Ł A W I E 

S Z Y M B O R S K I E J 
0 4  m a r c a  2 0 1 2 ,  g o d z .  1 7 : 0 0

P r z y z i e m i a  Z a m k u  w  K ó r n i k u
S ł o w o  o  W i n c e n t y m  S z y m b o r s k i m

d r  Z b i g n i e w  K a l i s z
W S T Ę P  W O L N Y

zagłosujcie!!                                 
                   

Szanowni Państwo!!

Ruszyła druga edycja plebiscytu 
– Głosu Wielkopolskiego na;

Najpopularniejszego 
Strażaka Roku 2011 

ochotniczych Straży Pożarnych 
województwa wielkopolskiego

oraz
Najpopularniejszą Jednostkę  
ochotniczej Straży Pożrnej 

województwa wielkopolskiego

Do drugiego etapu plebiscytu  zakwa-
lifikowało się 41 strażaków, jest wśród 
nich 2 strażaków naszej jednostki OSP 
Kórnik. Zakwalifikowało się również 36 
jednostek OSP z całej wielkopolski, a 
wśród nich OSP Kórnik

W kategorii: STRAŻAK RoKU 2011:
• LESZEK ORLEWICZ – Komendant 
Gminny Straży Pożarnych w Kórniku
•ANDRZEJ SZYC – Prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kórniku 

W kategorii JEdNoSTKA  oSP 2011:
• Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku.

Wiadomo Państwu na pewno, iż stra-
żacy nie tylko gaszą pożary, są również 
pierwsi przy udzielaniu pierwszej pomocy 
rannym w wypadkach drogowych. 

Do wielu zdarzeń i kolizji strażacy 
ochotnicy dojeżdżają  jako pierwsi. Nieraz 
z narażeniem własnego życia i poświęce-
nia swego prywatnego rodzinnego czasu.

 
WięC NiE BĄdŹCiE  oBoJęTNi 

ZAGŁoSUJCiE !!!! 
Koszt to tylko:
2.46 zł z vatem.

MY możemy zyskać sprzęt ratowniczy 
o wartości 15 tyś zł. który pomoże nam do 
lepszej pomocy w akcjach ratowniczych 
w Państwa potrzebie.

Jak głosować;
Wystarczy wysłać; SMS na nr; 72355 

w treści wpisując; OSP.27 jest to głos od-
dany na naszą Ochotniczą Straż Pożarną 
w Kórniku.

Jeżeli chcecie Państwo głosować na 
naszych strażaków to głosujemy tak:

Głos na dh. Leszka orlewicza; 
wysyłamy; SMS na nr; 72355 

o treści: STRAZAK.33

Głos na dh. Andrzeja Szyca:
  wysyłamy: SMS na nr; 72355 

o treści: STRAZAK.31

A głosować można do 
11 kwietnia 2012 roku

Strażak



Zimowe warsZtaty artystycZne w KoKu
Szanowni Państwo! Warto podkreślić, że 

zasadniczym zadaniem Kórnickiego Ośrod-
ka Kultury była i jest edukacja artystyczna. 
Dlatego, tak jak w latach ubiegłych, w okresie 
ferii zimowych KOK zorganizował warsztaty 
artystyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej 
gminy Kórnik. 

Tym razem tematem spotkań była „Książ-
ka, jako obiekt artystyczny”. 

Zajęcia odbywały się zarówno w siedzibie 
KOK, jak i w Klaudynówce. Właśnie tam, we 
współpracy z Biblioteką Kórnicką PAN uczest-
nicy wzięli udział w warsztatach poświęconych 
starodrukom, ich konserwacji, tworzeniu 
atramentu, inicjałów, papieru czerpanego. 
Zajęcia te poprowadziły Panie  Magdalena 
Marcinkowska – kierownik działu zbiorów spe-
cjalnych oraz Krystyna Olczyk -  konserwator 
starodruków. 

Tę wiedzę teoretyczną  uczestnicy wy-
korzystywali w tworzeniu własnej książki. 
Wspólnie napisano adaptację „Legendy o 
Białej Damie z Kórnika, która co świt to zni-
ka”. Strony zostały ozdobione własnoręcznie 
wykonanymi bordiurami, rysunkami, inicjałami, 
exlibrisami. Tak przygotowany skład oddano 
do druku.  W ten sposób, twórczy wysiłek mło-
dych miłośników książki zaowocował własnym 
wydawnictwem. 

W ostatni dzień warsztatów,  każdy ze 
współautorów otrzymał egzemplarz tego 
unikatowego dzieła.  

Niezależnie od tych działań, odbyły się 
także warsztaty kaligrafii japońskiej. Pod okiem 
Pani Maho Ikushimy próbowano zgłębić tajniki 
tej egzotycznej sztuki. Każdy z uczestników 
otrzymał na pamiątkę transkrypcję własnego 
imienia w języku japońskim. 

Zapoznano się również z pracą introligato-
ra. Własnoręcznie wykonane ilustracje, inicjały, 
exlibrisy zostały oprawione i zszyte za pomocą 
zabytkowej szywnicy. Zajęcia poprowadziła 
Pani Aleksandra Kwiatkowska -  konserwator 
starodruków.

Odbyło się również spotkanie z pisarzem 
i podróżnikiem Łukaszem Wierzbickim, który 
opowiadał o swych podróżach, tajnikach 
warsztatu pisarza oraz o postaci legendarnego 
niedźwiadka Wojtka -  maskotki Armii Andersa.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji i pracow-
nikom Biblioteki Kórnickiej PAN za pomoc w 
przeprowadzeniu warsztatów.

Chociaż ferie dobiegły końca przypomi-
namy, że w KOK zajęcia dla wrażliwych na 
piękno sztuki trwają okrągły rok. Zapraszamy. 

Sławek Animucki i Piotr Mastalerz.


