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ZEBRANiA wiEjSkiE

Zebranie w Radzewie odbyło się 22 marca. 
Uczestniczyli w nim wiceburmistrz Antoni Kalisz, 
Łukasz Ryks z Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami, radny Jerzy Rozmiarek oraz radna 
Julia Bartkowiak. Mieszkańcom przedstawiono 
propozycję nadawania ulicom we wsi Radzewo 
nazw. W najbliższym czasie opracowany ma 
zostać plan z propozycjami nazw, który zosta-
nie przedstawiony mieszkańcom i przez nich 
zaopiniowany. 

W zebraniu wiejskim w Kamionkach, które 
odbyło się 26 marca udział wzięli: burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, przedstawiciele urzędu 
Elżbieta Krakowska i Bronisław Dominiak oraz 
radny Piotr Plewka. Dyskutowano o kanalizacji 
oraz budowie kompleksu oświatowego, a także 
o złym wykonywaniu remontów dróg. 

Także 26 marca odbyło się zebranie w 
Gądkach, w którym uczestniczył wiceburmistrz 
Antoni Kalisz, Sławomir Zakrzewski z UM w 
Kórniku oraz radni Przemysław Pacholski i 
Andrzej Surdyk. Głównym tematem zebrania 
były trwające nadal utrudnienia ruchu na ul. 
Zbożowej. Oczekujące na wjazd na teren 
firmy samochody ciężarowe blokują jeden z 
pasów ruchu. 

Rada Sołecka wsi Robakowo Osiedle 
zorganizowała zebranie wiejskie, w którym 
wdzął udział burmistrz Jerzy Lechnerowski 
oraz Elżbieta Krakowska, radni Andrzej Surdyk 
i Przemysław Pacholski oraz funkcjonariusze 
Straży Miejskiej  i Lasów Państwowych.

Mieszkańcy zgłaszali zły stan niektórych 
dróg i nieskuteczne działania remontowe w tym 
zakresie. Po raz kolejny artykułowano skargi na 
działalność jednej z firm przy ul. Leśnej. Dys-
kutowano na temat prac przygotowawczych do 
realizacji budowy świetlicy wiejskiej. Burmistrz 
przedstawił plany inwestycyjne, obejmujące 
między innymi budowę jeszcze w tym roku 
parkingu przy ul. Szkolnej oraz oświetlenia na 
osiedlu w okolicach ul. Leśnej. poinformował, 
że kanalizacja, zgodnie z założeniami wielolet-
niego planu finansowego gminy, ma szansę na 
realizację dopiero w latach 2016 -2018. 

Zebranie wiejskie w Szczodrzykowie odbyło 
się 4 kwietnia. Uczestniczyli w nim burmistrz Je-
rzy Lechnerowski oraz radny Roman Genstwa

Poruszono tematy związane ze stanem 
dróg. Dyskutowano o powodach nieukończenia 
inwestycji kanalizacyjnych przeprowadzanych 
przez spółkę Wody Polskie. 

Mieszkańcy wnioskują o przeanalizowanie 
możliwości połączenia kolektorem kanaliza-
cyjnym Szczodrzykowa z Dziećmierowem. 
Burmistrz obiecał sprawdzic możliwości tech-
niczne i potencjalne koszty takiego rozwiązania.

w SPRAwiE dZiEci Z RocZNikA 2006

W dniu 26 marca burmistrz Jerzy Lechne-
rowski spotkał się z rodzicami dzieci z rocznika 
2006 z obszaru, z którego uczniowie uczęsz-
czają do szkoły w Szczodrzykowie. Rodzice 
domagają się 10 godzinnej opieki w placówce 
- podobnie jak ma to miejsce w przedszkolach. 
Burmistrz zadeklarował, że gmina zapewni 
taką opiekę, ale szczegóły dopracowane będą 
dopiero po zapisach do szkół i przedszkoli, 
kiedy będzie wiadomo, ilu uczniów uczęszczać 
będzie na zajęcia. 

koNfERENcjA PoŁożNYch

W ostatnim dniu marca w Hotelu Rodan w 
Kórniku odbyła  się II konferencja dla położnych 
współorganizowana przez kórnicką Malinową 
Szkołę Rodzenia „Rubus”. Dyskutowano na 
temat: „Położna w życiu rodziny”. W otwar-
ciu konferencji uczestniczyli burmistrz Jerzy 
Lechnerowski oraz Ewa Soczyńska kierująca 
Wydziałem Oświaty UM w Kórniku. 

oBwodNicA żERNik

W dniu 4 kwietnia wiceburmistrz Antoni 
Kalisz spotkał się z przedstawicielami firmy 
Skanska. Dyskutowano na temat przebiegu 
modernizowanej drogi nr 433 w okolicach Żer-
nik. Wstępne założenia przewidują odsuniecie 
nowej drogi na północ od istniejącej trasy. 

PiENiądZE NA świETlicę

W dniu 3 kwietnia burmistrz Jerzy Lech-
nerowski wraz z panią skarbnik Katarzyną 
Szamałek podpisali umowę na dofinansowanie 
budowy świetlicy w Robakowie. 

Inwestycja ma kosztować ponad 1 170 
tys. zł z czego 500 tys. otrzymamy z funduszy 
unijnych, dokładniej z działania 413 Wdraża-
nie Lokalnych Strategii Rozwoju związanej z 
działaniami „Odnowa i rozwój wsi” w ramach 
programu „Leader”. 

W tym roku gmina wydatkuje 100 tys. zł 
z 900 tys. zarezerwowanych na tę inwestycję 
w budżecie Gminy Kórnik. Wykonane będą 
prace przygotowawcze oraz fundamenty. Ca-
łość gotowa ma być w okolicach października 
2013 roku.

Świetlica ma służyć czterem sołectwom: 
Robakowu Osiedle, Robakowu Wsi, Gądkom 
i Dachowie. 

PoSiEdZENiE STowARZYSZENiA 
GmiN i PowiATów

Także 4 kwietnia odbyło się posiedzenie 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 
w którym uczestniczył burmistrz Jerzy Lechne-
rowski. Władze stowarzyszenia przedstawiły 
sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły 
rok oraz plany działań przewidzianych na rok 
bieżący. Zebrani przyjęli stanowisko w sprawie 
przyjęcia Programu Rozwoju Subregionów w 
Województwie Wielkopolskim w okresie pro-
gramowania 2014-2020. Jednym z elementów 
stanowiska był wniosek o wydzielenie środków 
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na projekty realizowane metodą 
pozakonkursową. 

Dotyczyłoby to zadań szczególnie waż-
nych dla rozwoju mniejszych społeczności i 
subregionów. 

Przy okazji posiedzenia Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Wielkopolski wyróżniło tytułem 
„Lider wśród aktywnych” Miasto Piła i Powiat 
Międzychodzki. Przypomnijmy, że w zeszłym 
roku tym tytułem nagrodzono Kórnik.

Opr. ŁG 

Podczas uroczystości, jaka odbyła się 
28 marca w bnińskim ratuszu oficjalnie 
wręczono kazimierzowi Bałęcznemu tytuł 
honorowego obywatela miasta i Gminy 
Kórnik.

Szczegółowo o karierze zawodowej i 
zasługach tego urodzonego w Czmońcu, 
doświadczonego inżyniera pisaliśmy przed 
miesiącem (w numerze 5/2012 z 9 marca 2012 
r.). Dziś przypomnijmy jedynie, że obok wielu 
zasług,  jako dyrektor poznańskiego oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad przyczynił się on do zmodernizowania 
„trasy katowickiej” z Kórnika do Poznania oraz 
rozbudowy dróg zbiorczych. 

W uroczystości wzięli udział członkowie 
Kapituły Nadawania Tytułów Honorowego 
Obywatela i Zasłużonego dla Miasta i Gminy 
Kórnik. Ceremonii wręczenia aktu nadania tytułu 
i złotego medalu z nazwiskiem wyróżnionego 
dokonali: Przewodniczący Rady Miejskiej, a 
zarazem przewodzący pracami wymienionej 
wyżej Kapituły Maciej Marciniak oraz Burmistrz 
Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski, który wnio-
skował o uhonorowanie Kazimierza Bałęczne-
go. Obok radnych, urzędników oraz rodziny, na 
sali obecni było także wielu innych gości.

Pierwszy kórnicki Honorowy Obywatel ze 
wzruszeniem podziękował za wyróżnienie. 
Wspomniał o tym, że jego kariera w drogownic-

twie rozpoczęła się od modernizacji drogi Kórnik 
- Śrem, a zakończyła po czterdziestu pięciu 
latach przebudową S-11 pomiędzy Kórnikiem 
a Poznaniem. 

Zaznaczył, że nigdy nie jest tak, iż wszystko 
można zawdzięczać jednemu człowiekowi. 
Wymienił więc osoby, które miały wielki wkład 
w jego dokonania. Miłe słowa skierował do 
obecnych na sali: Tadeusza Suwary (obecnie 
Transprojekt Warszawa, kiedyś dyrektor ge-
neralny GDDKiA), prof. Andrzeja Ryżyńskiego 
- doświadczonego nauczyciela akademickiego 
i Rektora Politechniki Poznańskiej dwóch ka-
dencji oraz do swojego następcy na stanowisku 
dyrektora oddziału GDDKiA Marka Napierały. 
Wiele pochwał skierował także pod adresem 
przedstawicieli władz, począwszy od nieobec-
nych ale usprawiedliwionych: byłego wojewody 
Włodzimierza Łęckiego i byłego marszałka 
Stefana Mikołajczaka, po burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego i jego dawnego następcę 
Hieronima Urbanka. Za wsparcie podziękował 
także rodzinie. Nie zabrakło także kilku słów 
o kórnickim harcerstwie i kwesty na rzecz 
Hufca Kórnik. Po przemówieniach gości, miłą 
uroczystość zakończył toast lampką szampana 
oraz mniej już oficjalne  spotkanie przy kawie w 
pobliskiej restauracji.

Łukasz Grzegorowski

wYRóżNiENiE ZA PRomENAdę
Dnia 28 marca br. w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Innowacyjna Wiel-

kopolska w budowie” podsumowująca wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, której gospodarzem był Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. W konferencji udział wzięli 
parlamentarzyści, wielkopolscy samorządowcy, przedstawiciele świata nauki, 
biznesu i mediów oraz przedsiębiorcy i beneficjenci środków z WRPO. Podczas 
drugiej części konferencji wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu 
„Aktywny Europejczyk 2011”. W konkursie tym, spośród 40 projektów, Kapituła 
Konkursowa wybrała najciekawsze projekty zrealizowane w ramach WRPO w 
pięciu kategoriach. Projekt partnerski gminy Kórnik i Instytutu Dendrologii PAN 
w Kórniku pt.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę 
promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata 
w Arboretum” został wyróżniony w kategorii Turystyka i kultura - VI Priorytet. Wy-
różnienie z rąk Marszałka Marka Woźniaka i Wicemarszałka Leszka Wojtasiaka 
odebrali Wiceburmistrz Antoni Kalisz i  Zastępca Dyrektora Instytutu Dendrologii 
PAN dr Andrzej Jagodziński. Organizator Konkursu zapewnił zwycięskim bene-
ficjentom promocję projektu w mediach regionalnych.

Anna Biernacka
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sEsJA Rm
Radni Rady Miejskiej w Kórniku na comie-

sięcznych obradach sesyjnych spotkali się 28 
marca w ratuszu w Bninie. 

Tym razem w porządku obrad znalazła 
się ceremonia wręczenia tytułu Honorowy 
Obywatel Miasta i Gminy Kórnik Kazimierzowi 
Bałęcznemu o której piszę na str. 2. Oprócz 
tego Rada podjęła wiele uchwał oraz jedno 
stanowisko. 

Skorygowano pomyłkę dotyczącą adresata 
wniosku  o podział miejscowości Kórnik na dwie 
odrębne miejscowości o nazwach Kórnik, sta-
nowiącej miasto oraz Bnin, stanowiącej obecnie 
część miasta Kórnik i nadanie (przywrócenie) 
Bninowi statusu miasta. Zgodnie z aktualnym 
podziałem kompetencji wniosek ten trafi do 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Radni w większości przychylili się także 
do wniosku dotyczącego przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi w 
miejscowości Borówiec, w przedmiocie po-
działu sołectwa Borówiec i powstania trzech 
odrębnych sołectw.

Inicjatorzy wniosku w tej sprawie, repre-
zentowani na sesji przez radnego Tomasza 
Grześkowiaka argumentowali, że taki podział 
ułatwi aktywizację mieszkańców, włączenie ich 
do pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz 
ich integrację. 

Sceptycznie o pomyśle wypowiedzieli się 
radni Adam Lewandowski i Marek Broniewski, 
zauważając, że konsekwencją podziału będą 
dodatkowe pieniądze wydane na diety, podró-
że, telefony trzech sołtysów oraz dezintegracja. 

Konsultacje zgodnie z przyjętą uchwałą 
odbędą się do 30 czerwca 2012r. Mieszkań-
com postawione będzie następujące pytanie: 
„Czy jest Pani / Pan za podziałem obecnego 
sołectwa Borówiec na trzy odrębne sołectwa 
Borówiec-Poznańska, Borówiec-Szkolna, 
Borówiec-Główna ?”.

Rada wyraziła zgodę na wyodrębnienie w 
budżecie Gminy Kórnik na 2013 rok środków 
stanowiących fundusz sołecki - czyli  pieniędzy 
zagwarantowanych dla sołectwa na wykonanie 
przedsięwzięć służących poprawie warunków 
życia mieszkańców. Korzyścią dla gminy są do-
datkowe pieniądze z budżetu państwa, które w 

przypadku nie utworzenia funduszu nie trafiłyby 
do naszego budżetu. 

Przyjęto „Gminny program opieki nad zabyt-
kami Gminy Kórnik na lata 2012 - 2015” oraz 
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Kórnik w 2012 roku. 

Co istotne, zwierzętami bezdomnymi i  
losem zwierząt w sytuacjach losowych (  np. 
wypadki komunikacyjne z udziałem zwierząt) 
zajmować będzie się specjalna firma. O 
obecności bezdomnych, niebezpiecznych lub 
poszkodowanych zwierząt w Państwa oto-
czeniu należy zawiadomić Straż Miejską lub 
Policję, która po analizie zgłoszenia poinformuje 
wymienioną firmę o konieczności interwencji.

Radni uchwalili miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla działek nr ewid. 
391, 392/1, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, obręb 
geodezyjny Czmoń.

Tak jak już wcześniej zapowiadano specjal-
ną uchwałą dokonano nadania nazwy ciągowi 
komunikacyjnemu wzdłuż Jeziora Kórnickiego 
„Promenada imienia Wisławy Szymborskiej”. 
W ten sposób godnie uczczono urodzoną w 
Kórniku, a niedawno zmarłą laureatkę Nagrody 
Nobla. 

Z inicjatywy radnej Doroty Półchłopek Rada 
Miejska w Kórniku zajęła się incydentami jakie 
miały miejsce 4 marca podczas zorganizowa-
nego w KCRiS „Oazia” turnieju piłkarskiego dla 
dzieci. Przypomnijmy, że doszło wtedy między 
innymi do odpalania przez kibiców rac w po-
mieszczeniu hali sportowej. Obok publikujemy 
oświadczenie, które wypracowali radni.

„Oświadczenie nr 1 / 2012
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 28 marca 2012r.
 Na podstawie § 26 ust1 pkt 3. Statutu 

Gminy Kórnik - uchwała nr III/20/2002 (Dz.
Urz.Woj.Wlkp. z 2003r.,nr 24,poz. 418 ze 
zmianami) Rada Miejska w Kórniku oświadcza, 
co następuje:

Rada Miejska w Kórniku wyraża swoje za-
niepokojenie wydarzeniami, które miały miejsce  
4 marca 2012 r. w Kórnickim Centrum Rekreacji 
i Sportu „Oaza” podczas turnieju dziecięcych 
drużyn piłki nożnej.  

Rada z wielką radością przyjmuje i po-
piera każdą inicjatywę mieszkańców Gminy, 
służącą naszej lokalnej społeczności i będącą 
przejawem demokratyzacji naszego życia. 
Nie możemy jednak akceptować zachowań 

sprzecznych z ogólnie przyjętymi zasadami 
życia społecznego. 

Wszelkie działania publiczne wymagają od 
ich inicjatorów wykazania się wyobraźnią i sze-
roko rozumianą odpowiedzialnością również za 
bezpieczeństwo uczestników organizowanego 
przedsięwzięcia. Z całą stanowczością Rada 
Miejska w Kórniku wyraża dezaprobatę wo-
bec postawy części  kibiców i organizatorów 
turnieju, którym zabrakło wyobraźni i odpowie-
dzialności”.

Oprócz wydania oświadczenia radni za-
wnioskowali, by sprawą zajęła się działająca 
przy burmistrzu Komisja Bezpieczeństwa. 
Bardzo celnie sprawę podsumował radny Piotr 
Plewka, który powiedział, że organizatorzy 
powinni „spuścić głowy” i bez pychy oraz twier-
dzenia, że nic się nie stało, obiecać, że takie 
zachowania już się nie powtórzą - a na to, jak 
dowodzi ich zachowanie, nie są jeszcze gotowi. 

Radny Roman Genstwa przekazał infor-
macje na temat zebrania wiejskiego w Kromo-
licach. Z dyskusji wynikało, że mieszkańców 
szczególnie interesowało połączenie wodo-
ciągowe Trzebisławki- Kromolice oraz prze-
budowa części sieci wodociągowej. Bronisław 
Dominiak z Wydziału Inwestycji poinformował, 
że przygotowywany jest przetarg na połączenie 
wodociągowe, które ma być realizowane do 
września br. Z powodu tego, że część sieci 
przebiega przez prywatne grunty, konieczne 
jest przeprojektowanie jej fragmentów. Projekt 
ma być gotowy w lipcu br. 

Radbny Adam Lewandowski pytał o sprawę 
strefy płatnego parkowania. Wiceburmistrz An-
toni Kalisz poinformował, o ostatnich pracach 
nad specyfikacją przetargu na realizację strefy. 
Urząd czeka także na ogłoszenie uchwały w tej 
sprawie w dzienniku urzędowym województwa. 

Radny Maciej Marciniak poinformował, że 
sołtys Zbigniew Tomaszewski został wybrany 
„szefem” powiatowego koła Stowarzyszenia 
Sołtysów.

Na zakończenie sesji Krystyna Janicka 
na ręce przewodniczącego RM Macieja Mar-
ciniaka przekazała listę podpisów poparcia 
dla idei przywrócenia praw miejskich Bninowi. 
Dokument stał się elementem wniosku, który 
po uroczystym podpisaniu przez przewodniczą-
cego Macieja Marciniaka (zdjęcie ponizej) trafi 
do wojewody a następnie do Rady Ministrów.

Łukasz Grzegorowski

BURmiSTRZ GmiNY kóRNik 
iNfoRmUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miej-
skim w Kórniku od dnia 6 kwietnia 2012 r. do 
dnia  30 kwietnia 2012 r., wywieszony został 
wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej 
wymienionych nieruchomości:
- 1 działki nr  96 położonej w obrębie Czmoń,
- 1 działki nr 101 położonej w obrębie 
Czmoń

Bliższe informacje można zasięgnąć w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, 
pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

oGŁoSZENiE
o ponownym wyłożeniu do publiczne-

go wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulic lipowej i Bnińskiej, obręb 
geod. czmoń, gm. kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 10 i art. 27 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz art. 39 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 717 ze 
zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej 
w Kórniku Nr LVIII/621/2010 z dnia 27 paź-
dziernika 2010 r zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic Lipowej i Bnińskiej, obręb 
geod. Czmoń, gm. Kórnik, którego granicę 
określono na załączniku graficznym, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w 
dniach od 13 kwietnia do 15 maja 2012 r. w 
godz. od 08.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 
, 62-035 Kórnik. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 9 maja 2012 r. o godz. 
14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Kórniku, Plac Niepodległości, 62-035 Kórnik, 
w sali nr 10.

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

Jednocześnie, w związku z postępo-
waniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko informuję, że 
zainteresowani mogą zapoznać się z nie-
zbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości, 
62-035 Kórnik, oraz składać uwagi do wyżej 
wymienionej prognozy i postępowania w jej 
sprawie.

Uwagi należy składać na piśmie do 
Burmistrza Gminy Kórnik na adres Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości, 
62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i 
adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 24 maja 2012 r.

oGŁoSZENiE
Burmistrza Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i 
zagospodarowaniu 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 infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. 
zm.),  zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Kórniku

Uchwały nr XVIII/219/2012 z dnia 25 
stycznia 2012 r. w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami podstawowy-
mi w Szczytnikach – rej. ul. Szczególnej 
i jeziornej, gm. kórnik.

Przedmiotem uchwały jest ustalenie 
zasad zagospodarowania terenu obszarów 
objętych przystąpieniem, w celu umożliwie-

nia lokalizacji zabudowy jednorodzinnej na 
terenach zabudowy mieszkaniowej.

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 wywie-
szenia niniejszego obwieszczenia. Orga-
nem właściwym do rozpatrzenia złożonych 
wniosków jest Burmistrz Gminy Kórnik.
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Zaledwie miesiąc minął od odejścia Zofii 
Wojciechowskiej. Pozostawiła po sobie nie-
zmierzone  dziedzictwo pozytywnej energii, 
niespożytej siły i wyjątkowości obycia.

Była emanacją optymizmu w każdym 
calu. Nawet w sytuacjach uznawanych po-
wszechnie za beznadziejne zawsze widzia-
ła promień światła zwiastujący pozytywne 
zmiany. Nigdy się nie poddawała i innym 
również nie pozwalała na owładnięcie smut-
kiem i beznadziejnością. Bezwzględnie  i 
wbrew przeciwnościom losu promowała 
optymizm. Nawet w ostatnich dniach mó-
wiła „Przyjmuję tylko dobre wiadomości’’ 
wyrażając do końca własny  program ży-
ciowy. Zawsze wiedziała i powtarzała mi, iż  
należy patrzeć z nadzieją w świat i ludzi. I 
w każdej sytuacji  należy odnaleźć w sobie 
siłę aby innym dodać otuchy.  Wzbudzała 
w ten sposób w ludziach  energię do życia 
i działania. Własne troski przeżywała w 
ukryciu ale wiedziała, że ma misję wobec 
innych, którzy są w gorszej sytuacji i nigdy 
nie obarczała nikogo swoimi problemami.  

Miała  rzadki w obecnym świecie „dar 
zachwytu”.  Potrafiła dostrzec piękno w naj-
mniejszym detalu  i to niezależnie od tego, 
czy chodziło o architekturę, strój czy sztukę 
użytkową. Nie godziła się z brzydotą i byle-
jakością świata i  zawsze potrafiła odnaleźć 
wyjątkowość i piękno. Zachwycała się 
życiem a kolejne jego objawy przyjmowała 
z pasją i niezmienną ciekawością. Zawsze 
była gotowa do nowych odkryć i wyzwań.

W program swoich zainteresowań i 
pracy z młodzieżą wplotła hasło, którym 
kierowała się  księżna Izabela z Flemingów 
Czartoryska tworząc kolekcję puławską. 
„Przeszłość przyszłości” -  ten właśnie cel 
postawiła sobie w pracy z młodym poko-
leniem. Za swoją misję uważała zarówno 
przybliżać młodym zakamarki historii, jak i 
odnajdywać cząstki przeszłości w świecie 
obecnym. Uczyła przy tym szacunku do 
czasu minionego i szukania w nim inspiracji 
na przyszłość. Była bowiem przede wszyst-
kim promotorką przyszłości zawsze zainte-
resowaną techniką, światem komputerów i 

nowych technologii. I mimo, iż należała do 
„świata pióra”, to ogromnie interesowały  Ją 
nowinki techniczne i nabywanie kolejnych, 
„nowoczesnych” umiejętności (posiadała 
między innymi podstawowe uprawnienia 
do pilotażu). 

Jednak największą Jej pasją byli ludzie, 
ich zainteresowania i podejście do życia. 
Starała się nie oceniać i przyjmować ludzi 
takimi, jakimi są. Salon, który  prowadziła 
gromadził Jej różnorodnych przyjaciół, 
których pasje stawały się Jej światem. Inte-
resował Ją każdy człowiek i to niezależnie 
od stanu posiadania, doświadczenia  i 
wieku. Zawsze mi powtarzała, że w każdym 
człowieku jest iskra pasji, którą trzeba tylko 
obudzić. Ludziom oddawała swoją energię 
i zawsze była gotowa żyć dla innych. Za-
wsze uśmiechnięta, pełna radości życia 
sprawiała, że  każdy chciał z Nią przebywać 
i doświadczać podobnego postrzegania 
świata. Szczególnie ukochała Kórnik i 
jego mieszkańców. Moim wspomnieniem 
spełniam Jej  wolę wyrażaną w jednej z 
naszych ostatnich rozmów o odchodzeniu. 
Przeze mnie pragnęła wyrazić  wdzięcz-
ność mieszkańcom Kórnika za życie jakie  
wiodła w ich otoczeniu i szczęście, którego 
mogła doświadczyć. Jak mi wspomniała 
nigdy nie zrozumiała fenomenu  zrządzenia 
losu jaki przywiódł Ją do Kórnika jako młodą 
dziewczynę. Każdego dnia doceniała ów 
dar bycia częścią Kórnika i jego historii.

 Była „kobietą wykwintną”  w obyciu, 
geście i spojrzeniu. Zawsze elegancka, tak-
towna i wyszukana, dla wielu pozostanie na 
zawsze ikoną dobrego smaku i nieodgad-
nionym fenomenem nieprzemijającej urody, 
którą zachowała po kres swych dni. Raz 
tyko w moim życiu miałem okazję poznać i 
rozmawiać z osobą  o manierach  tej klasy 
co Ona. Osobą tą była Beata Tyszkiewicz. 

Jej ogromną pasją były podróże i wy-
stawy. Mieszkając w niewielkim Kórniku, 
wiodła „życie paryskie” uczestnicząc w 
kolejnych nowych odkryciach artystycznych 
i kulturalnych regionu. Regularnie spędzała 
czas w górach. Podróżowała również po 
kraju poznając wciąż nowe miejsca i ich 
historię. Jej wielką pasją, którą również i 
mnie zaraziła, była historia carskiej Rosji. 
Do końca zresztą wspominała Peters-
burg, który pozostawił na Niej niezatarte 
wspomnienie sprzed lat. Zawsze  czekała 
na moje kolejne wrażenia z podróży na 
Wschód, aby w ten sposób znów poczuć 
klimat tamtych krajów. Regularnie bywała 
również w operze i na przedstawieniach ba-
letowych zawsze zachwycając się nowymi 
wykonaniami. Tak jak tym ostatnim razem, 
tuż przed swoim odejściem, gdy szeroko 
opowiadała mi swoje wrażenia z pobytu w 
Operze Poznańskiej na Nabucco Giuseppe 
Verdiego.  To właśnie w rytmie arii finałowej 
tej opery odchodziła moja Ciocia – Zofia z 
Zakrzewskich Wojciechowska. 

Krystian Rakoniewski

ZOfiA WOJCiEChOWskA 
– kOlEJnE OkRuChy WspOmniEń

mATkA BOskA  
kOZiElskA  

1941

Obraz Matki Boskiej Kozielskiej jest 
płaskorzeźbą, wykonaną na kawałku deski 
lipowej z ikonostasu prawosławnego, praw-
dopodobnie drzwi cerkiewnych, przez por. 
Tadeusza Zielińskiego w polskim obozie 
jenieckim w Kozielsku w 1941 roku. W 
obozie w Kozielsku w murach dawnego 
klasztoru ojców bazylianów, przekształco-
nego przez cara w klasztor prawosławny, 
praktyki religijne były surowo zabronione 
przez sowiecką administrację obozu, po 
karę śmierci włącznie. Więźniowie starali 
się jednak zdobyć obraz święty większych 
rozmiarów. Do wyrzeźbienia płaskorzeźby 

Matki Bożej z Dzieciątkiem Tadeusz Zieliń-
ski za „narzędzia” miał kawałki stalowego 
drutu znalezione gdzieś w rupieciach. 
Por. Zieliński w dolnym rogu płaskorzeźby 
przytwierdził drewnianą tabliczkę z datą 
3.5.1941, swoim imieniem i nazwiskiem, a 
na jej odwrocie cytat z Adama Mickiewicza 
„Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny 
łono”. W obozie przebywało wówczas 5 
tysięcy jeńców, z czego 97% zginęło. Pła-
skorzeźbę poświęcił w Wielką Sobotę ks. 
Nikodem Dubrawka, 12 kwietnia 1941 roku. 

Gdy więźniów z Kozielska przerzucono 
do obozu w Griazowcu, wraz z nimi poje-
chała także Madonna porucznika Zieliń-
skiego, ukryta w podwójnym dnie walizki. 
W Griazowcu udało się zdobyć trochę farb 
przewidzianych na slogany komunistyczne, 
Zieliński wykorzystał je do pokrycia swojej 
płaskorzeźby kolorową polichromią.

Dalsze losy płaskorzeźby są nieodłącz-
nie związane z Armią Polską gen. Andersa. 
Wędrując wraz z polskim żołnierzem Ma-
donna Kozielska przemierzyła cały szlak 
bojowy armii Andersa: przez Persję, Irak, 
Palestynę – tam formalnie artysta przekazał 
płaskorzeźbę Armii Polskiej, jako obraz 
rycerski Wojska Polskiego – aż do Włoch. 
Tam Madonna z Dzieciątkiem ochraniała 
polskie oddziały podczas całego szlaku 
walk poprzez płw. Apeniński. Była też z nimi 
pod Monte Cassino.

Po zakończeniu działań zbrojnych 
w 1949 roku Madonna wyruszyła wraz 
z dowództwem II Korpusu do Londynu, 
gdzie umieszczono ją w kościele katolickim 
Brompton Oratory, a następnie po zakupie-
niu w 1961 roku przez Polonię angielską 
kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w londyń-
skiej dzielnicy Hammersmith, umieszczono  
ją w dobudowanej do niego kaplicy. Kaplica 

i jej Patronka stały się swoistym muzeum 
katyńskim. Madonnę otoczyły wydobyte z 
grobów katyńskich pamiątki „relikwie” po 
pomordowanych. Jest do dziś najdroższą 
świętością martyrologii polskiej II wojny 
światowej  po Monte Cassino, zwaną już 
Matką Bożą Kozielską. Madonnę wkrótce 
otoczyły liczne wota. To Jej bowiem przy-
pisywano cudowne ocalenie z „nieludzkiej 
ziemi”. 

Takim „cudem” ocalonym z nieludzkiej 
ziemi był Tadeusz Zieliński, wspaniały 
uduchowiony artysta rzeźbiarz, twórca 
wielu rzeźb sakralnych, z bardziej znanych 
twórca III i IV stacji Drogi Krzyżowej w 
Jerozolimie. W latach 80-tych pracował w 
pracowni konserwatorskiej i rzeźbiarskiej u 
mojego męża, Zbigniewa Witka, w Londy-
nie, w House of Mirrors na Kings Road w 
dzielnicy Fulham. Tam go poznałam. Praw-
dziwy artysta. Stworzył tam wiele rzeźb z 
historii Polski, płaskorzeźbę Maksymiliana 
Kolbego. Pod namową męża również pre-
zentowaną tu dzisiaj replikę Matki Boskiej 
Kozielskiej, która z nami, tzn. mężem i 
córką, wróciła do Polski. 

Tadeusz Zieliński do Polski już nie 
wrócił, w Londynie założył rodzinę, zmarł w 
latach osiemdziesiątych, do końca czynny 
zawodowo, współtwórca witraża i wystroju 
kościoła polskiego św. Andrzeja Boboli, 
gdzie do dziś przechowywana jest Pani 
Kozielska.

Wśród tych, którzy tragicznie zginęli 
na pokładzie polskiego samolotu lecące-
go 10 kwietnia 2010 roku do Katynia na 
uroczystości poświęcone 70-tej rocznicy 
zbrodni katyńskiej był też proboszcz parafii 
i kościoła św. Andrzeja Boboli w Londynie, 
ks. prałat Bronisław Gostomski.

   Anna Łazuka-Witek

Prawo i Sprawiedliwość Koło w Kórniku
SERDECZNIE ZAPRASZA

na uroczystość upamiętnienia 
drugiej rocznicy tragedii smoleńskiej, 
która odbędzie się w Kórniku w dniu 

21.04.2012r.
11:00 Msza Św.

11:50 Dzieje obrazu 
Matki Bożej Kozielskiej

w opowiadaniu p. Anny Łazuka – Witek
miejsce: 

Kolegiata Kórnicka - Kórnik ul. Średzka 1
12:15 Uroczystość odsłonięcia 

i poświecenia pamiątkowej tablicy
oraz złożenie kwiatów

miejsce: Cmentarz Parafialny 
Kórnik ul. 20 Października

13:00 Spektakl poetycko - muzyczny 
„Prezydent idzie na Wawel ”
Wykonawcy: Maria Gabler, 

Bohdan Błażewicz oraz przyjaciele
Spotkanie z zaproszonymi gośćmi 

– rodzinami Ofiar
/dr Zuzanna Kurtyka, p. Helena Kotzbach 
p. Aldona Polcyn, p. Dariusz Fedorowicz/

miejsce : sala OSP Kórnik 
ul. prof. Z. Steckiego

Koło PiS
w Kórniku

HARCERSKA AKCJA LETNIA 
2012

KOMENDA HUFCA 
ZWIĄZKU HARCERSTWA 
POLSKIEGO W KÓRNIKU 

ZAPRASZA 
     DO HARCERSKIEJ BAZY 

OBOZOWEJ W POBIEROWIE
NAD MORZEM, 

W PIĘKNYM SOSNOWYM LESIE
W TERMINIE 

09.07- 21.07.2012r.

Proponujemy!!
- noclegi w namiotach 

(podwyższane „10”), 
łóżka „kanadyjki”, 
materace, półki,

- kuchnię z nowoczesnym 
wyposażeniem w drewnianym 

budynku,
- magazyn z lodówkami, 

zawsze super zaprowiantowany,
- bieżącą wodę ciepłą i zimną 

(umywalnie i prysznice),
- krąg ogniskowy na wydemce.

Zapewniamy!!
- kompetentną, merytoryczną 

kadrę wychowawczą 
 gospodarczą,

- ambulatorium i fachową 
opiekę medyczną,

- ciekawy, sprawdzony skautowy 
program i harcerską 

niepowtarzalną atmosferę,
- wycieczki piesze po 

Wybrzeżu Zachodnim,
- pełne wyżywienie – 

cztery wspaniałe posiłki dziennie,
- ratownika WOPR,
- sprzęt sportowy.

Uwaga!!
- uczestnikami mogą być zuchy, 

harcerki, harcerze 
oraz dzieci nie zrzeszone,

- zapisy od zaraz 
do końca kwietnia 

w siedzibie Komendy Hufca (Sa-
dyba) ul. Poznańska 34a 

we wtorki i czwartki 
od 19.00 – 20.00  - tylko osobiście,

- szczegółowe informacje dla 
zainteresowanych rodziców rów-

nież w w/w terminach - 
tylko osobiście,

- istnieje możliwość wnoszenia 
odpłatności w ratach,

- odbiór kart kwalifikacyjnych 
przy zapisach,

- zebranie dla rodziców – z uwagi 
na ważne sprawy w terminie 

17.04.2012, o godz. 19.00 
w harcówce

                                                 
  Zapraszamy i zachęcamy do 

wspólnego obozowania

Rozliczając się ze „Skarbówką” pamię-
tajmy, że możemy przekazać 1% naszego 
podatku na działalność organizacji pożytku 
Publicznego (oPP).  oto dane stowarzy-
szeń działających na terenie naszej gminy:

 Kórnickie Towarzystwo 
Pomocy Społecznej 

Pl. Niepodległości 1, 62-035 kórnik
Nr kRS: 0000042256

fundacja „Zakłady kórnickie” 
 Pl. Niepodległości 49, 62-035 kórnik

Nr kRS: 0000120123

Kórnickie Stowarzyszenie 
Pomocy osobom Z Niepełnosprawno-

ścią intelektualną i Ruchową 
„klaudynka” 

Ul. dworcowa 11, 62-035 kórnik
 Nr kRS: 0000131398

 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Domu Dziecka w Bninie

Ul. Błażejewska 63, 62-035 kórnik
Nr kRS: 0000139426

Stowarzyszenie „Przyjazny  Borówiec”
 Ul. Szkolna 2, Borówiec 62-023 Gądki 

Nr KRS 0000245354

fundacja „dom Na Skale” 
 czmoniec, 62-035 kórnik

  NR KRS 0000248232

Związek harcerstwa Polskiego 
chorągiew wielkopolska 

 Ul. św. marcin 80/82 61-809 Poznań
  Nr KRS 0000266321

(PTT-37 – w 128 pkt. wpisujemy „dla 
hufca Zhp kórnik”)

fundacja marcinek 
na Rzecz dzieci Niepełnosprawnych

 ul. Spokojna 2, kamionki 62-023 Gądki  
 Nr KRS 0000285218

Stowarzyszenie Teatralne „legion”
Prowent 6

62-035 Kórnik
Nr kRS 0000273079

pOmóż - pOdARuJ sWóJ 1%
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bom z Niepełnosprawnością Intelektualną 
i Ruchową „Klaudynka” zorganizowało w 
środę, 28 marca zebranie sprawozdawcze. 
Przybyłych przywitała prezes Anetta Sza-
rzyńska. Zebranie prowadziła Lucyna Smo-
larkiewicz. Skarbnik Janusz Chmielewski 
przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 
2011. Minutą ciszy uczczono pamięć zmar-
łej Sylwii Pawlak – mamy podopiecznej 
„Klaudynki” – Małgosi. Anetta Szarzyńska 
zaapelowała do zebranych, by wśród rodzi-
ny, znajomych zabiegali o dokonywanie 1% 
odpisu z podatku na rzecz Stowarzyszenia. 
W sprawozdaniu merytorycznym szczegó-
łowo omówiła pracę „Klaudynki” w ubiegłym 
roku, wspominając m. in. o działalności 
Centrum Wolontariatu.

Poinformowała, że inwestycja budowla-
na przeprowadzona w lokalu, gdzie odby-
wają się zajęcia „Klaudynki” dała wymierny 
efekt, dzięki któremu od marca rozpoczął 
działalność Środowiskowy Dom Samopo-
mocy, długo oczekiwana oferta smopomocy 
zainicjowana i zrealizowana wspólnie przez 
„Klaudynkę” oraz Gminnego Rzecznika 
Osób Niepełnosprawnych. 

Anetta Szarzyńska wyraziła nadzieję, 
że współpraca ze Zgromadzeniem Sióstr 
Miłosierdzia oraz fakt, że Środowiskowy 
Dom Samopomocy jest jednostką organiza-
cyjną gminy, czyni to miejsce bezpiecznym 
dla osób niepełnosprawnych, ich rodziców 
i opiekunów. Życzyła pani kierownik i 
pracownikom ŚDS wytrwałości w pracy, 
odważnych nowych pomysłów i przychylno-
ści decydentów. Zadeklarowała współpracę 
„Klaudynki”z tą placówką na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Poinformowała, że 
rozmawiała z siostrą Hanną z Chełmna – 
wizytatorką, która wyraziła zadowolenie z 
działalności tego Domu.

Anetta Szarzyńska zaznaczyła, iż 2011 
rok był okresem wytężonej pracy. Złożyła 
podziękowania wszystkim zaangażowanym 
na rzecz „Klaudynki” oraz wspierającym ją. 

- Myślę, że najpiękniejszym podzię-
kowaniem dla każdego człowieka jest 
świadomość, że pomagając można uczynić 
drugiego radośniejszym. Jestem przeko-
nana, że Stowarzyszenie sprawia, iż nasi 
podopieczni mogą być szczęśliwi, czuć 
się osobami potrzebnymi, ważnymi. I to 
jest najważniejsze – powiedziała Anetta 
Szarzyńska

Podkreśliła, że w tym roku będzie 
obchodzona 10 rocznica powstania „Klau-
dynki”. 

Zebrani przyjęli uchwałę w sprawie 
przyjęcia sprawozdań: finansowego i 
merytorycznego. Przewodnicząca Sądu 
Koleżeńskiego – Ewa Kubiak w sprawoz-
daniu poinformowała, iż nie wpłynęła żadna 
skarga. Sprawozdnie Komisji Rewizyjnej 
odczytał jej przewodniczący – Marek Smo-
larkiewicz. Zebrani udzielili absolutorium 
Zarządowi za 2011 rok.

Anetta Szarzyńska omówiła plan na 
bieżący rok. Kórnicki samorząd przyznał 
„Klaudynce” środki na zajęcia rehabili-
tacyjne, sobotnie, sportowe, wycieczki. 

ZEBRAniE spRAWOZdAWCZE „klAudynki”

Podobną ofertę Stowarzyszenie złożyło na 
konkurs do Powiatu Poznańskiego oraz do 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na 
rehabilitację. Pani Prezes poinformowała, 
że nie będzie organizowany grupowy turnus 
rehabilitacyjny, natomiast indywidualne 
wnioski na dofinansowanie takiego wyjazdu 
można kierować do Zarządu „Klaudynki” i 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Latem zostaną zorganizowane półkolonie. 
Anetta Szarzyńska skierowała apel, by 
wspierano akcję zbierania nakrętek.

Powiedziała, że należy się zastanowić 
nad źródłem pozyskania pieniędzy na 
zakup: drewnianych urządzeń do uspraw-
niania i spędzania wolnego czasu dla 
zielonego placu oraz nowego ogrodzenia.

Tekst i fot. Robert Wrzesiński

PASjoTEkowE wiEści
W dniach 12 i 19 marca spotkałyśmy się 

na warsztach „Pasjoteki”. Ponieważ zbliża się 
czas Świąt Wielkanocnych Panie zapragnęły 
poznać nowe wzory ozdób świątecznych. Na 
pierwszym, „Wielkanocnym” spotkaniu podzie-
liłyśmy się nowościami robionymi na szydełku, 
drutach, wyklejanymi a na kolejnym spotkaniu 
19 marca chwaliłyśmy się wspaniałymi pracami 
np: szydełkowy baranek, kurczaczek z pompo-
ników, mały koszyczek robiony na szydełku, 
„koszulki” do jajek, serwetki wielkanocne i wiele 
innych ciekawych propozycji. Pewne jest to, 
że tegoroczne święta będą bardzo kolorowe 
i wesołe. 

Z kolei 26 marca, na prośbę uczestniczek, 
Pani Kasia Sibilska i jej córki, Danusia i Bogusia, 
nauczyły Nas wykonywania „Koralikowego 
krokodylka”. Ponieważ jest to tak uroczy 
„breloczek” i jednocześnie stosunkowo łatwy 
do wykonania, na spotkaniu zaroiło się od 
krokodylków. Dzieci i Panie były tak skupione 
na pracy, że zapominały o całym Świecie a 
efektem było powstanie ponad 20 pięknych 
„breloczków”. 

Kolejne warsztaty zaplanowane są w pierw-
szym tygodniu po świętach, czyli 16 kwietnia 
– temat będzie dotyczył również koralikowych 
zwierzątek. Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy.

kURS fRYwoliTEk
W dniach 13 i 16 marca 2012 roku w 

Bibliotece Publicznej w Kórniku odbył się kurs 
wykonywania frywolitek prowadzony przez 
Panią Annę Czarnecką z Poznania. Zgroma-
dzone Panie uczyły się jednej z najbardziej 
okazałych sztuk rękodzieła artystycznego, ja-
kim jest „frywolitka”. Jest to kunsztowna sztuka 
zapoczątkowana prawdopodobnie w Egipcie i 
Chinach, która do Europy przywędrowała około 
XVII/XVIII wieku i wykonywana była wyłącznie 
na dworach, przez szlachcianki.

Do wykonania frywolitkowego dzieła po-
trzebne są dwa czółenka bądź specjalna igła. 
Nici mogą być wszelakiej grubości, jednak 
ważne jest to aby były one merceryzowane 
i mocno skręcone (np.Anchor, Coats, itp). 
Powstawanie oczek prawych i lewych - to jest 
właściwie wszystko co powinniśmy umieć. 
To podstawowe węzły dzięki, którym na nitce 
osnowy powstają /jakby rygielki/ oczka prawe 
i lewe. 

Dodatkowym elementem wzbogacającym 
pracę jest pikotek, znany również z szydełkowa-

nia. Na zorganizowanym kursie, Panie uczyły 
się tzw. chwytu/ułożenia ręki, tego jak prawidło-
wo wykonać i rozpoznać oczka prawe i lewe, 
jak wykonać pikotek oraz w jaki sposób łączyć 
nitki i tworzyć kwiatki czy inne fantazyjne wzory.

Pragniemy serdecznie podziękować Pani 
Ani za kultywowanie tak wspaniałej sztuki a 
uczestniczkom kursu - za cierpliwość i chęć 
poznania czegoś nowego.

koNcERT NA flETNi PANA
Już od samego rana, w dniu 21 marca, 

progi naszej skromnej biblioteki odwiedził Pan 
Oleg Dowgal - muzyk z Ukrainy.

W salce na piętrze odbyło się spotkanie 
uczniów klas od IV - VI ze Szkoły Podstawowej 
z Kórnika z Panem Olegiem Dowgalem. Na 
dzieci czakały muzyczne niespodzianki. Po-
znali oni utwory wykonywane na Fletni Pana, 
oraz instrumenty, których zapewnie wczesniej 
nie widzieli: sopilka (flecik), dwodenciłka (flet 
podwójny), tylenka (rurka metalowa), drymba. 

Po takiej prezentacji była zabawa w „Jaka to 
melodia?”, gdzie po usłyszeniu 3 nut uczniowie 
musieli zgadnąć, jaki utwór zagrał Pan Oleg.

Nie było to łatwe zadanie, ale na zwycięzcę 
czekała satysfakcjonująca nagroda.

Natomiast wieczorem, o godz. 17:30, odbył 
się koncert dla mieszkańców Kórnika i Gminy. 
Wykonawca, który jest między innymi etato-
wym muzykiem Filharmonii Lwowskiej oraz 
wykładowcą w Wyższej Szkole Muzycznej we 
Lwowie, zagrał utwory muzyczne z repertuaru 
Jana Sebastiana Bacha czyli zarówno klasycz-
ne, jak i ludowe, folkowe, rozrywkowe oraz 
napisane specjalnie dla tego instrumentu. Pan 
Oleg opowiedział również o innych instrumen-
tach, na których gra i oczywiście zaprezentował 
stosowne do nich utwory. 

Przybyłe na koncert osoby nie ukrywały 
wzruszenia, tudzież uśmiechów zachwytu, 
gdy z wzniosłego świata klasyki przenosili się 
w krainę galopujących koni i ćwierkających w 
lasach ptaków.

Po wykonaniu tak wspaniałych utworów na 
muzyka czekała nagroda, ufundowana przez 
Wydział Promocji Urzędu Miasta i Gminy w 
Kórniku.

To niesamowite doznanie muzyczne za-
pewne zapadnie głęboko w pamięć przybyłym 
na koncert gościom. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom koncertu za przybycie 
a Wydziałowi Promocji za ufundowanie nagród. 

KAK

wiEści Z BiBlioTEki w BNiNiE
wioSNA w BiBlioTEcE 

Filia w Bninie zorganizowała cykl spo-
tkań o wiośnie. Uczestniczyły w nim dzieci z 
klasy „0”, uczniowie klas 1A i 1B z SP nr 2 w 
Kórniku-Bninie i wychowankowie trzech grup 
przedszkolnych z Przedszkola nr 2 w Kórniku.

Pani Klaudyna Pawłowska zabrała uczest-
ników w wirtualną podróż po świecie przyrody i 
przygotowała dla wszystkich prezentację multi-
medialną o zwiastunach wiosny w przyrodzie. 
Na spotkaniach goście dowiedzieli się, czym 
charakteryzuje się owa pora roku, co oznacza 
przysłowie W marcu jak w garncu i jakie kwiaty 
zwiastują przyjście wiosny. Dzieci poznały ptaki, 
które wracają wiosną z ciepłych krajów, dowie-
działy się gdzie i w jaki sposób budują swoje 
gniazda oraz jak wyglądają u nich tańce godo-
we. Jako dowód na to, że cała przyroda budzi 
się do życia na zaprezentowanych slajdach 
rozpoznawały zwierzęta, które wiosną budzą 
się z zimowego snu i te, które przychodzą na 
świat w tym okresie. 

Zajęciom towarzyszyło także spotkanie 
z literaturą. Dzieci wysłuchały opowiadań: L. 
Krzemienieckiej O wiośnie w lesie i wiewiórki 
ważnym interesie, E. Stadtmuller Gdzie jesteś, 
Emilko? i J. Chapman Pan Miś jest głodny.

Po części prezentacyjnej przyszła pora na 
zajęcia plastyczne. Starsze dzieci wykonały 
portrety pani wiosny techniką kolażu, młodsze 
tworzyły kwitnące drzewa z użyciem plasteliny. 
Nie zabrakło zagadek, zabaw ruchowych i 
piosenek o wiośnie, a uczestnicy z wielkim 
zapałem aktywnie brali udział w zajęciach.

wiElkANocNE ZwYcZAjE
Filia w Bninie w dniu 26 i 27 marca zor-

ganizowała dla dzieci z klas 1A i 1B z SP w 
Szczodrzykowie spotkanie o wielkanocnych 
zwyczajach. Prezentację multimedialną przy-
gotowała pani Anna Kamińska. 

Uczestniczące w spotkaniu dzieci do-
wiedziały się m. in. o symbolice koszyka ze 
święconką oraz o potrawach pojawiających 
się na wielkanocnym stole. Oprócz wiosennych 
porządków, malowania jajek, czy śmigusa – 
dyngusa, poznały także mniej znane obrzędy i 
zwyczaje towarzyszące Wielkanocy, takie jak: 
wieszanie śledzia na zakończenie Wielkiego 
Postu, pogrzeb żuru, czy topienie Judasza. 
Uczestnicy wykazali się doskonałą wiedzą zwią-
zaną z tematyką zajęć i chętnie odpowiadali na 
zadawane zagadki. 

(c.d. na str. 10)

WiEśCi Z BiBliOTEki
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w minioną sobotę, dwa dni przed 
siódmą rocznicę śmierci Papieża jana 
Pawła ii, Stowarzyszenie Biegowe „Bry-
lant”, przy współudziale Urzędu miej-
skiego w kórniku i wielu instytucji, 
organizacji, firm i osób  zorganizowało 
jubileuszowy V Nocny Półmaraton im. 
jana Pawła ii.  

Niestety pogoda w tym dniu nie dopisała. 
Było bardzo zimno i wiał silny wiatr, dlatego 
frekwencja była niższa, niż w zeszłym roku. 
Mimo to jednak bardzo wiele osób połączy-
ła pamięć o Papieżu Polaku. Tradycyjnie 
imprezę otworzyli: burmistrz Jerzy Lechne-
rowski i prezes Stowarzyszenia Biegowego 
„Brylant” Krzysztof Buszkiewicz. Na starcie 
nie zabrakło tych, którzy od pierwszej edycji  
uczestniczą w imprezie. Szczególne uznania 

należą się osobom, które pomimo niepełno-
sprawności i problemów z poruszaniem się 
były z nami, gdyż najważniejszy był udział, 
a nie wynik sportowy. 

Wcześniej, po wspólnej modlitwie przy 
tablicy pamiątkowej,  sztafeta dotarła z Bni-
na na Błonie. W tym samym czasie, gdy na 
bieżni uczestnicy Półmaratonu pokonywali 
kolejne okrążenia, na scenie podziwiać moż-
na było występy: dzieci ze Szkoły Specjalnej 
nr 103 z Poznania, dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II ze Szczodrzykowa, 
zespołu Viva la Musica, chóru Tutti Santi, 
Harcerskiej Orkiestry Dętej z Kórnika i bęb-
niarzy z Koźmina. Specjalnie na V Nocny 
Półmaraton do Kórnika przyjechał zespół 
„Zawaternik” z Bukowiny Tatrzańskiej z 
opiekunką Marią Dudek. Rolę konferansjera 

pełnił Robert Jankowski. Górale pomimo 
zmęczenia, całonocną podróżą do Kórnika 
z wielką przyjemnością występowali na 
scenie, a nawet biegali w strojach ludowych. 
Znaleźli też siły, by następnego dnia zagrać 
i zaśpiewać na mszy świętej w kórnickiej 
kolegiacie. 

Na mecie biegu na każdego uczestni-
ka imprezy czekała smaczna grochówka, 
serwowana przez wychowanków i panią 
dyrektor  Domu Dziecka w Bninie oraz 
słodkości domowego wypieku. Tradycyjnie 
Półmaraton zakończył się o godz. 21.37, 
czyli symbolicznie  w godzinę śmierci Jana 
Pawła II.  

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy  

V nOCny kóRniCki półmARATOn dlA JAnA pAWłA ii

(cd. ze str. 7)
Całość dopełniły zajęcia praktyczne, czyli 

tworzenie wielkanocnego koszyka.
jAk jEST SiŁA mARZEń?

W ramach Międzynarodowego Dnia Książki 
dla Dzieci, 2 kwietnia w Filii w Bninie odbyły się 
warsztaty literackie dla klasy 3 z SP nr 2 w Kór-
niku-Bninie. Zajęcia prowadziła pani Małgorzata 
Swędrowska, czyli Pani Smykałka. 

Na początku spotkania prowadząca pod-
kreśliła znaczenie książek i porównała je do 
drzwi, które prowadzą do świata wyobraźni. 
Inspirację do rozwoju wyobraźni stanowiły 
przygotowane przez Panią Smykałkę dwie 
pozycje literackie. Pierwsza z nich, Szkoła Cza-
rów i inne opowieści, autorstwa M. Ende, stała 
się fascynującą podróżą po najróżniejszych 
baśniowych krainach, w których na podstawie 
zabawnych przygód zwierząt dzieci poznawały 
moc swoich pragnień.

Z drugiej książki zatytułowanej Podwodny 
świat. Opowieść o Jacques’u Cousteau, J. 
Berne uczestnicy dowiedzieli się jak ważne 
jest dążenie do realizacji swoich marzeń i pasji 
pomimo trudności jakie można napotkać na 
swej drodze. Bohater opowiadania, Jacques 
to prekursor nurkowania, podwodnej fotografii 
i filmów, który przez całe życie spełniał swoje 
marzenia i rozwijał pasje, równocześnie przy-
czyniając się całej ludzkości. Pani Małgorzata 
podkreśliła jak ważne w dążeniu do celu są 
cierpliwość i samozaparcie pod warunkiem, że 
marzenia i cele są dobre.

Dopełnieniem spotkania były rytmiczne 
zabawy ruchowe, a na zakończenie uczestnicy 
wykonali małą książeczkę z papieru bez użycia 
nożyczek. 

   K.PP

WiOsnA, WiOsnA, 
WiOsnA ACh TO Ty!

ZiEloNY TYdZiEN U wŁócZYkijów 
wiosna to najwspanialsza pora 

roku! Przynosi, wszystko to, co lubimy 
najbardziej: śpiew ptaków,  przyjemne 
promienie słonka, zieleń trawy… Zmę-
czeni zimowymi chłodami i pozimową 
szarugą wszyscy czekamy na wiosnę, 
a jej pierwsze oznaki wywołują ogólną 
radość i optymizm…

W naszym przedszkolu wiosnę przywitali-
śmy „na zielono”. A oto „wycinek” z marocwego 
kalendarza Włóczykijów:

Poniedziałek19 marca – wstęp do wiosny… 
W swoich grupach dzieci zaczynają rozmawiać 
o nadchodzącej porze roku. Na spacerze 
obserwują zmiany zachodzące w przyrodzie, 
a na przedszkolnym korytarzu pojawiają się 
pierwsze zielone oznaki wiosny – pierwiosnki i 
przebiśniegi – wytwory twórczości dziecięcej…

Wtorek 20 marca – I dzień astronomicz-
nej wiosny – witamy koncertowo! W naszym 
przedszkolu miłe wydarzenie: występ artystów 
z poznańskiej Pro Sinfoniki, tym razem pod 
artystyczno- przyrodniczym tytułem- Malowanie 
Muzyką – Wiosna w Krainie Muzyki.

Środa 21 marca – I dzień kalendarzowej 
wiosny- a u nas :    powitalny, kolorowy korowód 
ulicami Borówca, z Marzanną i gaikiem; palenie 
Marzanny na pożegnanie zimy oraz radosne 
pląsy i harce w przedszkolnym ogródku. 

Czwartek 22 marca – z wizytą u ogrodnika. 
Włóczykije odwiedzają miejscowe centrum 
ogrodnicze Juniperus, gdzie zasięgają rad 
dotyczących uprawy i pielęgnacji roślin. 

Piątek 22 marca -  na koniec zielonego 
tygodnia – sadzimy roślinki!

Dzieci własnoręcznie siały rzeżuchę, sadziły 
kwiaty cebulkowe, a w przedszkolnym ogródku 
„zerówka” posadziła drzewo.

Ciekawym wydarzeniem ostatnich dni w 
naszym przedszkolu był Green day – sobotnie 
spotkanie dla dzieci i rodziców z językiem 
angielskim. Zabawy ze śpiewem i tańcem pro-
wadzone przez naszą anglistkę, dały dużo wio-
sennej radości, tak małym, jak i dużym. Miłym 
akcentem na koniec (oczywiście - angielskim 
akcentem) był poczęstunek w stylu English fast 
z ciasteczkami angielskimi upieczonymi przez 
dzieci oraz zielonymi koreczkami owocowymi, 
nie mogło też zabraknąć five o’clock, herbatki 
prosto z Wielkiej Brytanii.

O wszystkim w szczegółach opowiadamy 
na naszej stronie: www.spiewajacywloczykije.pl

Wszystkim czytelnikom Kórniczanina, 
a szczególnie wszystkim zainteresowanym 
przygodami Włóczykijów – na nadchodzące 
Święta Wielkanocne życzymy dużo dobrego i 
mnóstwo radości! 

EZ
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Dnia 25 marca 2012 r., po ciężkiej chorobie 
zmarł ksiądz kanonik Bolesław Dolata, proboszcz 
parafii pw. św. Wojciecha w Bninie.  Urodzony 
w roku 1942, wyświęcony w roku 1966 kapłan. 
proboszczem w Bninie był przez ostatnie 17 lat.

W czwartek, 29 marca 2012 r. uroczyście 
wprowadzono trumnę z ciałem zmarłego kapłana 
do kościoła parafialnego w Bninie.  Po mszy po-
grzebowej rzesza parafian, kapłanów i delegacje 
odprowadziła ziemskie szczątki duszpasterza na 
rynek w Bninie, gdzie symbolicznie je pożegnano. 
Ceremonii przewodniczył arcybiskup metropolita 
poznański  Stanisław Gądecki, a uczestniczył w 
niej arcybiskup senior Juliusz Petz.  

Pogrzeb, poprzedzony mszą św. w kościele 
pw. Matki Bożej Fatimskiej, odbył się w Ostrowie 
Wielkopolskim. Tu ceremonii przewodniczył bi-
skup Grzegorz Balcerek. Również w uroczystości 
w Ostrowie uczestniczyli licznie parafianie z Bnina 
oraz delegacja kórnickich samorządowców z 
burmistrzem Jerzym Lechnerowskim na czele. 

ŁG
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dZiEń kOBiET W 
sZCZyTnikACh
Świętowanie rozpoczęło się już 

03.03.2012r. Niektóre członkinie Koła Go-
spodyń Wiejskich wyjechały na wycieczkę 
1- dniową w okolice Berlina, na Tropikalną 
Wyspę- do parku rozrywki i wypoczynku w 
samym sercu Europy. Piaszczysta plaża, 
kąpiele i masaże w ciepłej wodzie sprzyjały  
wypoczynkowi.

Dnia 10.03.2012r. uczestniczyłyśmy  w 
koncercie Capelli Zamku Rydzyńskiego, w 
Domu Gościnnym w Trzebisławkach. Ca-
pella jest kwintetem  instrumentów  dętych 
i  blaszanych.

Zespół tworzą absolwenci Akademii Mu-
zycznej w  Poznaniu. Orkiestra grała dla nas 

wiele popularnych utworów muzycznych. 
Jeden z muzyków wykonał utwór uderzając 
młotkami w kowadło, co wszystkich wpra-
wiło w zdumienie. Razem z muzykami, 
koncertowało dwoje śpiewaków operowych.

Najsłynniejsze arie operetkowe, pieśni  
biesiadne w ich wykonaniu powodowały 
wyjątkowy nastrój.  Przy  kawie i ciastecz-
kach mile upływał nam czas. Owacjami  na 
stojąco publiczność żegnała gości z Pozna-
nia.  Muzycy oświadczyli, że w miesiącu 
październiku b. r. wystąpią w Trzebisławkach  
jeszcze raz. Należy nadmienić,  że obie te 
imprezy zorganizowała dla nas Firma  „Tom-
pol” Zbigniew Tomaszewski.  Serdecznie 
dziękujemy Panu Zbyszkowi.     

Dnia  17.03.2012r. zorganizowałyśmy w 
Domu Strażaka w Szczytnikach uroczystość 
z okazji  Dnia Kobiet  dla  Pań ze Szczytnik i 
Koninka. Przy odświętnie zastawionych sto-

lach, wśród kwiatów biesiadowało   40 osób, 
w tym cały Zarząd OSP Szczytniki i trener 
piłki nożnej Pan Olejniczak. Gości zabawiał 
zespół muzyczno-rozrywkowy „ Mirabella „ 
z Poznania. W różnego rodzaju konkursach 
Panie chętnie uczestniczyły, co wpływało 
na atrakcyjność naszej imprezy. Impre-
za trwała do godziny 21.00, trudno było 
się rozstać. Koło Gospodyń Wiejskich w 
Szczytnikach, postanowiło, że w przyszłym 
roku zorganizuje również taką imprezę z 
nadzieją,  że włączą się do niej nowe miesz-
kanki naszej wsi, w ramach integracji spo-
łeczeństwa wiejskiego. Bardzo nam zależy 
na wdrażaniu nowych form i pomysłów .                                                                                                                                                
Dziękujemy za wsparcie finansowe otrzy-
mane od OSP Szczytniki i Rady Sołeckiej.

Genowefa Błotna

dZiEń kOBiET 
W CZOłOWiE

W dniu 8 marca Pani Sołtys, Dorota 
Dłubała i mieszkanki Czołowa zaplanowały 
„Dzień kobiet”. Ponieważ obecnie nie po-
siadamy świetlicy (nowa jest w budowie), 
dzięki uprzejmości jednej z Pań spotkały-
śmy się w prywatnym domu. Każda z Nas 
przyniosła własnoręcznie wykonane sma-
kołyki i tak do późnych godzin wieczorno/
nocnych, w miłej atmosferze, spędziłyśmy 
ten dzień. Było to już trzecie spotkanie 
i mamy nadzieję, że stanie się to naszą 
coroczną tradycją. Pani Sołtys serdecznie 
dziękuje tym wszystkim Paniom, które 
znalazły chwilę wolną aby wspólnie spędzić 
ten dzień. 

KAK

Na pierwszy dzień wiosny każdy czeka z 
utęsknieniem. Zatem, gdy nadejdzie należy 
go odpowiednio uczcić. Przedszkolaki ze 
Szczodrzykowa powitały nową porę roku 
na sportowo, uczestnicząc w „wiosennej 
olimpiadzie”.

W podniosłej atmosferze, wiosenne 
igrzyska olimpijskie otworzyła pani dyrektor 
Magdalena Jankowiak, zapalając znicz olim-
pijski. Zawodnicy z trzech drużyn: „słoneczek”, 
„tulipanów” i „motylków” złożyli uroczyste 
ślubowanie, po czym przystąpili do zawodów 
sportowych. 

Najwięcej emocji wśród publiczności 
wzbudziły: wyścigi żuczków na hulajnogach, 
przenoszenie ptasich jaj za pomocą łyżki oraz 
wyścigi kretów. Po raz pierwszy w historii na-
szej olimpiady pojawiła się również gimnastyka 
artystyczna – zadaniem dzieci było zaprezen-
towanie układu ze wstążką do utworu „Odgłosy 
wiosny” J. Straussa.

Konkurencje sportowe przeplatane były 
piosenkami oraz okrzykami wymyślonymi 
przez poszczególne grupy. Dodatkowo można 
było podziwiać grupowe portrety Pani Wiosny.

Uczestnicy wiosennych zmagań spor-
towych musieli wykazać się także wiedzą 
dotyczącą różnych dyscyplin sportowych. Na 

uwagę zasługuje również fakt, że przy tej okazji 
udało nam się zgromadzić w przedszkolu 
różnorodny sprzęt sportowy – od piłeczki do 
golfa po narty. Dziękujemy rodzicom za pomoc 
i zaangażowanie w przygotowaniu wystawy 
sprzętu sportowego.

Wręczenie uczestnikom pamiątkowych pu-
charów oraz soczystych ananasów zakończyło 
naszą wiosenną olimpiadę, a uśmiechnięte i 
zadowolone twarze przedszkolaków utwierdziły 
nas w słuszności organizowania takich imprez.

M. Czapkiewicz

WiOsEnnA OlimpiAdA CZyli pOWiTAniE WiOsny nA spORTOWO

dROgA kRZyżOWA W kOnARskim
Czas Wielkiego Postu, to czas kiedy 

przygotowujemy się do Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. I właśnie z nadejściem 
Wielkiego Postu, dzieci z Konarskiego 
postanowiły poprowadzić wspólną drogę 
krzyżową dla wszystkich mieszkańców 
wsi. To nabożeństwo prowadzone było 
co tydzień, w każdy piątek o godzinie 19, 
w świetlicy w Konarskim, pod przewod-
nictwem pana katechety Lecha Stencla. 
Podczas drogi krzyżowej dzieci wraz z 
mieszkańcami rozważały poszczególne 
stacje drogi krzyżowej. Do każdej stacji były dołączone obrazki przedstawiające mękę 
Jezusa Chrystusa. Przed rozpoczęciem drogi krzyżowej i po jej zakończeniu wszyscy 
wspólnie śpiewali pieśni wielkopostne. Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, które tak 
pięknie zaangażowały się w zorganizowanie drogi krzyżowej w Konarskim, poświęcając 
swój wolny czas na zrobienie tak wiele dla siebie i innych. Jest to chwila w której  można 
przez chwilę zastanowić się i zatrzymać się w tak hałaśliwym świecie, który nas otacza. 
Oby było jak najwięcej takich inicjatyw ze strony naszych dzieci. 

Beata T.

w ramach prowadzonego w kórnickim 
Zespole Szkół projektu edukacyjnego klas 
humanistycznych o profilu akademickim, 
który koordynuje katarzyna czachowska 
zorganizowano szereg działań przybliża-
jących uczniom okres PRlu i przemian 
ustrojowych w naszym kraju. 

Duży wkład w dydaktyczne przygotowanie 
zajęć mieli przedstawiciele poznańskiego 
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Przepro-
wadzili oni z uczniami cykl warsztatów i przygo-
towali tematyczne wykłady. Zwieńczeniem tych 
działań był „Dzień PRL-u” i uroczyste otwarcie 
wystawy „Solidarność i Opozycja Demokratycz-
na w Wielkopolsce w latach 1980-1990”, które 
odbyły się 30 marca w salach szkoły. 

Gości, którzy przybyli do ZS w Kórniku 
tego dnia przywitano czerwonymi goździkami. 
Uroczystego otwarcia wystawy dokonał dyrek-
tor poznańskiego IPN dr Rafał Reczek, który 
także opowiedział o jej treści. Pani dyrektor 
Emilia Stanny przywitała gości, wśród których 

był,  przewodniczący RM Maciej Marciniak, 
radny Powiatu Poznańskiego Seweryn Wa-
ligóra, zastępca burmistrza Kórnika Antoni 
Kalisz, przedstawicielka Kuratorium Oświaty, 
reprezentanci innych kórnickich szkół, a także 
osoby związane z opozycją demokratyczną 
w latach przełomu: Hanna  Straus, Ireneusz 
Ciszak oraz znany z łamów Kórniczanina Jacek 
Oleksyn, który opowiedział o swoich związkach 
z Solidarnością i internowaniu w 1981 roku.  

Goście nie tylko zwiedzili ciekawą wystawę. 
Uczniowie przygotowali wiele dodatkowych 
atrakcji. Trafionym pomysłem okazał się pokaz 
mody z lat 50-80 z dowcipnym komentarzem. 
Nie zabrakło muzyki i piosenek z „tamtych lat”. 
Przebrany za „Marysię” uczeń- oczywiście z 
siatka pełną cukru i wieńcem z papieru toale-
towego, jak z komedii „Poszukiwany, poszuki-
wana”, zaprowadził gości do baru mlecznego 
„Miś - Społem”.  Tam serwowano kawę „Anatol” 
w stylowych dzbankach, mleko w butelkach 
znanych z tamtych lat, wodę sodową z syfonów, 

fasolkę po bretońsku, bułki z serem, parówkę  
z wody, landrynki, ogórki i inne rarytasy - lecz 
oczywiście na kartki. Wystrój przygotowali 
uczniowie klasy IIa: nie zabrakło tu lady, wagi 
ze wskazówką, „społemowskiego” serwisu , 
sztućców na kaucję, plakatów propagandowych 
oraz zbioru zdjęć „tych klientów nie obsługuje-
my”. Jednocześnie w salach lekcyjnych trwały 
gry i zabawy (gra planszowa „Kolejka” oraz gry 
charakterystyczne dla PRLu).  Były też pokazy 
filmów, muzyki oraz prezentacje multimedialne 
„z życia codziennego PRL” przygotowane i 
prezentowane przez uczniów klasy III a.

Również Kórnickie  Centrum Informacji, 
Redakcja Kórniczanina miały swój wkład w 
organizację imprezy przygotowując i drukując 
kartki żywnościowe i plakaty . W organizacji 
pomogli także: firma MarPiek (piekąc bułki), 
pani Kuźma (przygotowując fasolkę po bretoń-
sku) oraz pani Wojciechowska (ofiarując ogórki 
kwaszone i konserwowe).

ŁG
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kRyminAlnA

W drugiej połowie marca kórniccy strażacy 
wzięli udział w kolejnych akcjach.
22 marca zabezpieczali miejsce wypadku 
na zjeździe z trasy S 11 do Kórnika.
23 marca gasili pożar trzciny w Bninie.
24 marca udali się do pożaru przy ulicy 
Białoboka w Kórniku.
24 marca zebezpieczali miejsce wypadku 
w Mieczewie.
27 marca ugasili pożar słomy przy ulicy 
Katowickiej w Kórniku.

Opracował 
Robert Wrzesiński

STRAżAcY w Akcji

Dzień Kobiet w Szkole Podstawowej nr 
1 w Kórniku  jak co roku nie przeszedł bez 
echa. Powód - tylko w Polsce 
zachowało się to dziwne magiczne 
święto - Dzień Kobiet. Dlaczego 
magiczne? Ponieważ w kwiaciarni 
właśnie w tym dniu znikają wszyst-
kie kwiaty.  Panie wolałyby, żeby 
w tym czasie pustoszały sklepy 
jubilerskie, ale powiedzmy sobie 
szczerze, cytując słowa wieszcza 
narodowego: ,,Każda kolia złota 
jest jak garść błota - przy tulipa-
nie z plastikowego dzbana od 
uśmiechniętego pana.” 

W tym roku uroczystą akade-
mię dla klas I –III  przygotowali uczniowie kla-
sy I a i III b pod kierunkiem swoich nauczycie-
lek:  p. Agaty Dopierały i p. Janiny Sobańskiej. 

Dla wszystkich  pań przygotowali specjalny 
program artystyczno – wokalny z okazji Dnia 

Kobiet. Nie mogło zabraknąć tradycyjnych 
wierszyków i piosenek doceniających zalety 
i pracowitość wszystkich kobiet. Chłopcy 

zaśpiewali Paniom „Najwięcej witaminy…’, 
i „Brunetki, blondynki…”, jednak, sądząc po 

reakcji licznie zgromadzonych, im 
najbardziej przypadła do gustu ta 
bardziej humorystyczna część. 

Zakończeniem występów 
było złożenie gorących życzeń  
wszystkim obecnym paniom i 
koleżankom. Następnie robiąc 
miłą niespodziankę, podarowali 
każdej Pani własnoręcznie wyko-
naną laurkę. 

 
Pozostaje mieć nadzieję, że 

żaden mężczyzna nie zapomniał 
o tym jednym, niepowtarzalnym 

święcie, jakim jest Dzień Kobiet.                                                                                                                                      
Agata Dopierała

wychowawca klasy Ia

dZiEń kOBiET W sZkOlE pOdsTAWOWEJ nR 1 W kóRniku

TEATRZyk W pRZEdsZkOlu
 cZYli „RZEżUchowY SkARB.  BAśń wiElkANocNA”

W piątek 16 marca nasze przedszkole odwiedzili goście 
z Teatrzyku Rzeżuchowego. Czekaliśmy na ten dzień z nie-
cierpliwością. I opłacało się! Poza tym, że teatrzyk dostarczył 
nam wielu niesamowitych przeżyć, mieliśmy przede wszystkim 
okazję poznać tradycje związane ze zbliżającymi się Świętami 
Wielkanocnymi, odzwierciedlał jakby całe trzy dni świąteczne. 
Teraz już wiemy, co w Wielką Sobotę należy włożyć do naszej 
święconki, którą podzielimy się z najbliższymi w pierwszym dniu 
Świąt. Również czekamy z utęsknieniem na Lany Poniedziałek! 
Bowiem, dowiedzieliśmy się, że tego dnia polewamy się wodą. 
Przedstawienie bardzo nas zaciekawiło, było też okazją do 
wspólnego śpiewu, którym zakończył się spektakl. Zadowoleni 
podziękowaliśmy gromkimi brawami. 

Małgorzata Grzelczak

mARCOWy kAnCERT 
W pRZEdsZkOlu BAJkOWy dWóR

Dnia 20 marca w naszym przedszkolu gościliśmy kolejny już 
raz artystów z „Filharmonii pomysłów” z koncertem pt. „Coś Pięk-
niś”. Tytułowy bohater koncertu  to właściciel i kelner restauracji 
Tonacja, która serwuje muzyczne dania zawsze w dobrym tonie. 
Jego największym marzeniem jest, aby restauracja stała się zna-
na na całym świecie. Pewnego dnia od przypadkowego gościa 
dostaje w prezencie magiczną przyprawę – śpiewozielę, która 
ma ułatwić spełnienie tego marzenia. Artyści podczas koncertu 
starali się zapoznać dzieci z możliwościami ludzkiego głosu, jak 
zawsze we wszystko musiała wplątać się nasza stara przyjaciół-
ka Gąsienica Reni, dzięki której wszystko dobrze się skończyło. 
Przedstawienie bardzo nam się podobało i z niecierpliwością 
będziemy oczekiwać na następne.

A.A.

Xii fEsTiWAl piOsEnki dZiECiĘCEJ W pRZEdsZkOlu im. misiA usZATkA
31 marca w Przedszkolu nr 1 im. Misia Uszatka odbył się trzynasty już Festiwal Piosenki Dziecięcej. Bardzo licznie zgromadzona pu-

bliczność wysłuchała 28 piosenek w wykonaniu dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat. Mali artyści prezentowali swoje talenty wokalne 
w pięknej scenerii zamku. Obecna była nawet… Biała Dama. Wszyscy bawili się świetnie. Występy dzieci były zachwycające. Największe 
wrażenie zarówno na jury, jak i na publiczności zrobiły jednak: Zosia Podgórska, Maja Biernat, Ania Galubińska, Natalka Nita i Kinga Popa. 
Dziewczynki otrzymały wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy zaś – upominki. No i bezcenne uśmiechy i niekończące się brawa ze strony widowni.  
Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w festiwalu, rodzicom i nauczycielom za przygotowanie dzieci. Do zobaczenia za rok!!!

Beata Krakowska

śWiĘTO kOBiET 
Z żERnikACh 

Tradycyjnie jak co roku w Świetlicy Wiej-
skiej w Żernikach  10 marca obchodziliśmy 
uroczyście Dzień Kobiet. Na zaproszenie 
przybyły panie z całej miejscowości , wspól-

nie bawiło się ponad 
czterdzieści  kobiet.

Panowie z Rady 
Sołeckiej przygoto-
wali się bardzo solid-
nie to tego ważnego 
dnia. Przygotowano 
pięknie stoły z na-
kryciem i smacznymi 

wypiekami. Dbali o to by żadnej z Pań nie 
brakował niczego przy stole. Na życzenie 
robiono herbatki, kawki oraz rozbawiali . 
Po złożonych życzeniach przez Sołtysa , 
Panowie z Rady Sołeckiej wręczali piękne 
róże wszystkim Damom . Po krótkim posiłku 
rozpoczęto zabawę, przygotowano sporo 
konkurów dla Pań . Nikt tego dnia nie mógł 
czuć się znudzonym. Zabawę zakończy-
liśmy o godzinie 02:00 nad ranem czyli 
ZABAWA BYŁA UDANA 

DK

19 marca - Komisariat Policji w Kórniku  
został powiadomiony o dokonanej  w miej-
scowości Dziećmierowo kradzieży drzewek 
ozdobnych i owocowych wartości 2110zł

W tym samym dniu Komisariat Policji w 
Kórniku został powiadomiony o dokonanej z 
terenu stacji redukcyjnej gazu w miejscowo-
ści Kórnik kradzieży bramy metalowej oraz 
furtki, wartość strat 2300zł

20 marca -  Komisariat Policji w Kórni-
ku  został powiadomiony o dokonanej  w 
miejscowości Kórnik kradzieży 100 worków 
cementu wartości 800zł

W tym samym dniu  funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Kórniku dokonali 
zatrzymania mężczyzny podejrzewanego 
o kradzież z terenu prywatnej posesji 
przedmiotów aluminiowych o wartości 300zł 

W tym samym dniu funkcjonariusze  
Komisariatu Policji w Kórniku dokonali 
zatrzymania w Szczytnikach mężczyznę, 
który kierował rowerem znajdując się w 
stanie nietrzeźwości 1,05 mg/l alkoholu w 
wydychanym powietrzu, ponadto kierował 
pojazdem pomimo prawomocnego zakazu 
Sądowego

W tym samym dniu funkcjonariusze  
Wydziału Zabezpieczenia Miasta Komen-
dy Miejskiej Policji w Poznaniu dokonali 
zatrzymania w Kórniku mężczyzny, który 
kierował samochodem znajdując się w 
stanie nietrzeźwości 0,72 mg/l alkoholu w 
wydychanym powietrzu

21 marca -  funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Kórniku dokonali zatrzymania w 
Dziećmierowie mężczyzny, który był poszu-
kiwany w celu doprowadzenia do aresztu 
śledczego

W tym samym dniu funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Kórniku dokonali 
zatrzymania w Kórniku kobietę, która była 

poszukiwana w celu doprowadzenia do 
aresztu śledczego

22 marca - funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Kórniku dokonali zatrzymania 
w Kórniku mężczyzny, który był poszuki-
wany w celu doprowadzenia do aresztu 
śledczego

W tym samym dniu Komisariat Policji w 
Kórniku  został powiadomiony o dokonanej  
w miejscowości Kórnik kradzieży telefonu 
komórkowego m-ki Nokia wartości 800zł

W tym samym dniu Komisariat Policji 
w Kórniku  został powiadomiony o doko-
nanej  w miejscowości Kórnik kradzieży z 
samochodu Fiat układu wydechowego o 
wartości 4000zł 

25 marca - Komisariat Policji w Kórniku  
został powiadomiony o uszkodzeniu szyb 
w dwóch pojazdach zaparkowanych na 
terenie posesji w miejscowości Dachowa

W tym samym dniu Komisariat Policji w 
Kórniku  został powiadomiony o dokonanej  
w miejscowości Żerniki kradzieży pieniędzy 
w kwocie 600zł

26 marca -  funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Kórniku dokonali w miejscowości 
Gądki zatrzymania na gorącym uczynku 
czterech mężczyzn podejrzewanych o 
kradzież 800 litrów oleju napędowego 
wartości 4480zł 

28 marca -  funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Kórniku dokonali zatrzymania w 
Kórniku mężczyzny, który kierował samo-
chodem znajdując się w stanie nietrzeź-
wości 0,35 mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu

W tym samym dniu Komisariat Policji w 
Kórniku został powiadomiony o dokonanej 
w miejscowości Biernatki kradzieży pojem-
ników metalowych, wartość strat 3700zł

30 marca - Komisariat Policji w Kórniku  
został powiadomiony o dokonanej  w miej-
scowości Kórnik kradzieży samochodu m-ki 
BMW o wartości 300000zł

31 marca -  Komisariat Policji w Kórni-
ku  został powiadomiony o dokonanej  w 
miejscowości Szczodrzykowo kradzieży 
kół samochodu m-ki Opel o wartości 1000zł

1 kwietnia -  funkcjonariusze Komisaria-
tu Policji w Kórniku na trasie nr S-11 doko-
nali zatrzymania mężczyzny – obywatela 
Ukrainy, który kierował rowerem znajdując 
się w stanie nietrzeźwości 1,29 mg/l alko-
holu w wydychanym powietrzu

koliZjE dRoGowE
20 marca -   miejscowości Radzewo kie-

rująca samochodem m-ki Renault wjechała 
w wyrwę w jezdni

22 marca -  kierujący samochodem 
m-ki Peugeot w wyniku zaśnięcia uderzył w 
barierę ochronną na trasie nr S-11

30 marca w miejscowości Czmoniec 
kierujący samochodem m-ki Opel najechał 
na zwierzynę leśną

W tym samym dniu w miejscowości 
Szczytniki kierująca samochodem m-ki 
Peugeot doprowadziła do zderzenia z sa-
mochodem m-ki VW oraz zaparkowanym 
samochodem m-ki Honda.

 KP Kórnik

         
         Chciałabym zwrócić uwagę Redak-

cji i pana sołtysa Czmońca jaką „atrakcją” 
turystyczną dysponuje na „Szlaku bobro-
wym” (patrz zdjęcie).

Wiosna, piękna słoneczna pogoda 
sprzyjają spacerom po bliższej lub dalszej 
okolicy. Skorzystaliśmy z tych dobrodziejstw 
i my zaglądając od czasu do czasu do wsi 
Czmoniec. (...) Nikt inny tylko człowiek 
wywiózł te śmieci. Smutno to wróży całej 
ludzkiej populacji, ale o „swoje podwórko” 
może warto powalczyć.

Nazwisko autorki znane Redakcji

Niestety tego typu „obrazki” to częsty 
widok w wielu potencjalnie pięknych i cen-
nych przyrodniczo miejscach. Bałaganiarze 
to plaga i trzeba z nimi walczyć. Jak zauwa-
żyła Czytelniczka, nie wszędzie udaje się 
dotrzeć z akcją „Sprzątanie Świata” - choć 
jak sie dowiedziałem w Czmońcu odbywa 
się ona co roku. .  

Wiosna daje nam kolejną szansę. 
Nie zaśmiecajmy naszego środowiska.

ŁG
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hokEiści RAdZEwA 
PoNowNiE miSTRZAmi PowiATU

Sukcesem drużyny chłopców ze Szkoły 
Podstawowej w Radzewie zakończyły się 
Półfinały i Finały Mistrzostw Powiatu Po-
znańskiego w unihokeju.

 Półfinały odbyły się w Gułtowach k/
Kostrzyna. Zespół p. Karola Niemiera zajął 
pierwsze miejsce w grupie i wywalczył finał 
powiatu.  Wyniki rywalizacji: 

Radzewo - Krosinko 3:0, 
Radzewo - Kobylnica 4:0,
Radzewo - Komorniki 5:0,
Radzewo - Gułtowy 3:2

Zespół grał w składzie: Grzegorz Kudła 
(kapitan, 5 bramek), Bartosz Wójkiewicz 
(bramkarz), Marcin Tomaszewski (5 bra-
mek), Wojciech Kowalski (3 bramki), Marek 
Zandecki (1 bramka), Mateusz Kazyaka 
(1 bramka), Damian Organiściak, Mikołaj 
Ratajczak, Norbert Naglewicz, Jakub Suł-
kowski, Adrian Kozubski, Tomasz Siejak.

Również FINAŁY MISTRZOSTW PO-
WIATU POZNAŃSKIEGO odbyły się w 
Gułtowach.

Uczniowie z Radzewa nie dali szans 
przeciwnikom z Krościenka gm. Mosina ( 
3:1)i Skórzewa (4:0)i ponownie jak w ubie-
głym roku zdobyli tytuł MISTRZA POWIATU 
w unihokeju. Bramki zdobyli: Marcin Toma-
szewski-4, Grzegorz Kudła – 3.

W półfinałach mistrzostw walczyły 
także  dziewczęta z Radzewa: Roksana 
Wachowiak (kapitan, 2 bramki), Wiktoria 
Zielska (bramkarz), Ewelina Szałamacha, 
Weronika Wójkiewicz, Milena Czarnec-
ka, Klaudia Dryer, Wiktoria Kotkowiak, 
Magdalena Cychnerska, Ewelina Toboła, 
Sandra Banecka, Katarzyna Karaś, Monika 
Stempniak i po wygraniu jednego meczu 
zajęły ostatecznie 5 miejsce. Wyniki meczy:

Radzewo - Rogalinek 0:2
Radzewo - Gułtowy 0:8
Radzewo - Swarzędz 2:0

fiNAŁ wiElkoPolSki 
w AERoBikU GRUPowYm

Dostać się do Finałów Wojewódzkich 
w Aerobiku Grupowym nie jest łatwo. 
Szczególnie tym zespołom ze szkół  
małych, w których uczestniczą zwykli 
uczniowie. Przygotować taki zespół ( 
minimum 8-10 osób) ,wymyśleć i  wy-
ćwiczyć układ,  zgrać zespół i przez kilka 
miesięcy przygotowywać się do imprezy, 
to nie lada wyzwanie dla prowadzącego i 
samych uczniów. Potrzeba wytrwałości, 
obowiązkowości , odpowiedzialności 
za zespół i własnej doskonalącej pracy 
nad gibkością , elegancją ruchu itp., to 
potrzeba długiej systematycznej pracy. 
Dlatego należą się słowa uznania dla p. 
Barbary Jańczyk ze Szkoły Podstawowej 
w Szczodrzykowie, która prawie co roku 
awansuje do finałów wojewódzkich. To 
Jej pasja. W tym roku po przejściu kilku 
szczebli: gminnego, powiatowego, rejo-
nowego wywalczyła z swoim zespołem 
16 miejsce wśród 23 finalistów. Zespół 
ze Szczodrzykowa był najmłodszym 
zespołem w kategorii szkół podstawo-

wych. Głównie tańczyli uczniowie klas 
czwartych, trzecich a nawet młodszych, 
którzy jeszcze przez najbliższe lata mogą 
reprezentować tą szkołę.

W finałach Wielkopolski wystąpiły 
także „Kórniczanki” z Zespołu Szkół 
w Kórniku. Na tym szczeblu w innych 
zespołach z Wielkopolski uczestniczą 
dziewczęta a także chłopcy, którzy na 
co dzień tańczą w Domach Kultury np. 
ze szkół w  Koninie, samodzielnie szkolą 
się na różnych warsztatach tanecznych 
i występują nie tylko w aerobiku. Zespół 
z Kórnika miał pecha, bowiem jedna 
z uczestniczek z przyczyn losowych 
zdekompletowała grupę ,czyli grupa nie 
spełniła regulaminowej ilości tańczących. 
Wystąpiły na imprezie ale w pokazach 
poza konkursem. Szkoda. Trud kilkumie-
sięcznej pracy całego zespołu nie dostar-
czył pełnej satysfakcji. Jednak liczy się 
udział i za to p. Iwonie Rauk prowadzącej 
zespół i tym dziewczynom tańczącym do 
końca należy się pochwała.

ARA

TuRniEJ 
młOdyCh 

sTRAżAkóW
W dniu 24 marca 2012 r. na terenie jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Buku, odbyły się 
XXXV eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapo-
biega pożarom” dla Powiatu Poznańskiego. 
A celem Turnieju etapu powiatowego było; 
popularyzowanie przepisów i kształcenie  umie-
jętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowanie 
wśród dzieci i młodzieży  znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad postępowania na 
wypadek pożaru, praktycznych umiejętności 
posługiwania się podręcznym sprzętem ga-
śniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, 
organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz 
historii i tradycji ruchu strażackiego.

Turniej organizowany był pod honorowym 
patronatem Starosty Poznańskiego.

W organizacji Turnieju współuczestniczyli;
-  Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP 
RP w Poznaniu
-  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożar-
nej w Poznaniu.
 -  Biuro Wydziału  Bezpieczeństwa, Zarzą-
dzania Kryzysowego i Spraw  Obywatelskich 
Starostwa Poznańskiego.
-   Urząd Miasta i Gminy w Buku.
-  Ochotnicza Straż Pożarna w Buku.

W trzech grupach wiekowych w tym 
Turnieju uczestniczyło 32 młodych adeptów 
pożarnictwa – powiatu poznańskiego, a wśród 
nich przedstawiciele naszych gminnych jed

nostek  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Młodzi adepci 
pożarnictwa naszej gminy to;

Grypa wiekowa I ( szkoły podstawowe)
• Grzegorz Jankowiak – MDP OSP Szczytniki
• Iwona Szalczyk – MDP OSP Szczytniki.

Grupa wiekowa II ( gimnazja) 
• Dominika Molińska – MDP OSP Radzewo.
• Partycja Nowak – MDP OSP Radzewo.
Grupa wiekowa III ( szkoły ponadgimnazjalne); 
10 uczestników.
• Marta Abraszkiewicz – MDP OSP Szczytniki.
• Patrycja Szalczyk – MDP OSP Szczytniki.

Tematyka Turnieju obejmował duży zakres 
wiedzy pożarniczej a wśród nich;
• tradycje i historia straży pożarnych
• umiejętności i przepisy z zakresu ochrony 
ludności, ekologii, i ratownictwa
• organizacja i zadania ochrony przeciwpo-
żarowej
• przyczyny oraz okoliczności powstawania i 
rozprzestrzeniania się pożarów
• organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej
• instalacja i urządzenia przeciwpożarowe

• zabezpieczenie przeciwpożarowe; budynków, 
lasów, zbiorów plonów rolnych, transportu i 
składowania substancji łatwo palnych
• zasady udzielania pierwszej pomocy przed-
medyczne.

Po przeprowadzanych testach pisemnych 
w każdej grupie wiekowej, wyłoniono finalistów 
Turnieju.

Grupa wiekowa I; 
• Iwona Szalczyk – 9 miejsce
• Grzegorz Jankowiak – 10 miejsce.

Grupa wiekowa II;
• Patrycja Nowak – IV miejsce.
• Dominika Molińska – VIII miejsce.

Grupa wiekowa III;
• Matra Abraszkiewicz – II miejse.
• Patrycja Szalczyk – IV miejsce.

Druhna Marta Abraszkiwicz w eliminacjach 
powiatowych Turnieju  OTWP startowała już 
parokrotnie, ale zawsze ma niedosyt dlatego 
że w każdej z gryp wiekowych  w których 
startowała zawsze zdobywa II miejsca. Ale jak 
oznajmiła – w przyszłorocznych zmaganiach 
w Turniej będzie się starał zdobyć I miejsce i 
w końcu pojechać na eliminacje wojewódzkie

 Za pośrednictwem „ Kórniczanina” - Dzię-
kuję uczestnikom Turniej za godne reprezen-
towanie naszych jednostek gminnych OSP 
, również dziękuję opiekunowi drużyny – dh. 
Sławomirowi Sobolewskiemu  z OSP Szczytniki 
za opiekę nad młodymi strażakami w czasie 
Turnieju. Dziękuję wspaniałemu kierowcy 
„KOMBUS” Panu. Bączkiewiczowi za bezpiecz-
na z nami jazdę. Największe podziękowania 
należą się Pani Bożenie Kiełtyce, która sfinan-
sowała młodym adeptom pożarnictwa wyjazd 
na Turniej do Buku.

Dziękuję
                              Opisała: Ewa Sieroń    

kOlARZE 
WRóCili Z 
hisZpAnii

W słonecznej Katalonii, po raz kolejny 
na zgrupowaniu byli najlepsi zawodnicy i 
zawodniczki sekcji kolarskiej Limaro Kórnik. 
Piętnastoosobowa grupa młodych kolarzy 
wyleciała z Poznańskiej Ławicy 13 marca 
na dwunastodniowe zgrupowanie w Lloret 
de Mar. Dzięki wspaniałym warunkom 
pogodowym, zaplanowane wcześniej 
założenia treningowe udało się w pełni 
zrealizować. Piękna pogoda z tempera-
turą przekraczającą 20 stopni, doskonałe 
drogi z małym natężeniem ruchu, trudna 
technicznie trasa, oraz wspaniale górzyste 
ukształtowanie terenu, były wręcz wyma-
rzonym miejscem do treningu kolarskiego. 
Większość zajęć treningowych odbywała 
się wzdłuż malowniczo położonego wy-
brzeża morza śródziemnego, gdzie prze-
wyższenia terenu sięgają nawet do 500 
m npm. Rozciągają się tam piękne widoki 
na morze, oraz na jego skaliste wybrzeże. 
Głównym celem zgrupowania było przeje-
chanie od 750 do 1100km w zależności od 
kategorii wiekowej. Wszystkie założenia 
treningowe zostały zrealizowane w 100%, a 

przejechane kilometry w takich warunkach, 
powinny zaprocentować w zbliżającym się 
sezonie. W Lloret de Mar i okolicach, w tym 
samym czasie do sezonu letniego przygoto-
wywała się m.in. większość polskich i sporo 
zagranicznych grup zawodowych, co tylko 
potwierdza słuszność wyboru lokalizacji 
na przygotowania kolarzy, szczególnie w 
tym okresie. Pomimo ciężkich treningów, 
Kórnicka młodzież każdą wolną chwilę 
starła się wykorzystać na zwiedzanie 
przepięknych zakątków Lloret i jego okolic. 
W trakcie zgrupowania były również dwa 

dni wolne od treningów, z czego jeden po-
święcony został tradycyjnie na zwiedzanie 
niedaleko położonej Barcelony, a drugi na 
oglądanie jednego z największych wyści-
gów w Hiszpanii dla zawodowców dookoła 
Katalonii, oraz na zwiedzanie przepięknej 
Girony. Jeden z etapów Katalońskiego 
wyścigu ruszał i kończył się w oddalonej 
o 20 km Calelli. Hiszpańska wyprawa po 
raz kolejny mogła dojść do skutku głównie 
dzięki sponsorom piekarni Limaro z Mosiny, 
oraz Fundacji Zakłady Kórnickie.

Paweł Marciniak

25 marca 2012r. 8-osobowa grupa 
warcabistów związana z Regionem Gier 
Umysłowych Radzewskiej krainy Sportu 
udała się do Nowego miasta nad wartą, 
by wziąć udział w i Turnieju warcabo-
wym o puchar Rady Gminy.

Start okazał się bardzo udany, bowiem 
Radzewiacy wracali z zawodów z 3 pu-
charami, 7 medalami oraz 10 dyplomami. 
Zwycięzcami swoich kategorii okazali się: 
Joanna Rybak, Bartosz Wójkiewicz oraz 
Karol Niemier. Drugie miejsce ex equo za-
jęli: Dawid Miszczak i Karol Rybak. Brązowe 
medali wywalczyli: Magdalena Sułkowska i 
Jakub Sułkowski, a tuż za podium uplaso-
wała się Mirella Rozmiarek.

KN

WARCABiśCi Z RAdZEWA W nOWym miEśCiE
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*W październiku 2011 r. w drodze na cmentarz lub na cmentarzu zgubiono korale - pamiątkę rodzinną. Uczciwego znalazcę proszę o kontakt. Tel.  61 88 76 711
*Matiz, rocznik 99, bezwypadkowy, garażowany, książka serwisowa. Cena 3000. Tel. 792 884 454
*Kupię ziemię rolną. Tel. 781 373 503
*Studio Atelier Paulina Latusek, Fryzjer-Stylista, 883-767-479. Kórnik, ul. Wojska Polskiego 14. Konkurencyjne ceny! Zapraszam.
*Sprzedam działki budowlane w Strykowie koło Stęszewa. Tel.664 561 313
*Uczciwa, dyspozycyjna pani posprząta dom lub mieszkanie. Tel.698 486 246
*Czyszczenie dywanów, tap. meblowych KARCHER, sprzątanie domów, mieszkań. Tel. 601 651 589
*Sprzedam działkę  780m² Dziećmierowo, ul.Katowicka. Tel. 602 177 038
*Sprzedam działkę 876 m² Dziećmierowo ul.Katowicka. Tel. 602 177 038
*Sprzedam działkę 1656 m² Dziećmierowo ul.Katowicka. Tel. 602 177 038
*Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 48,80 m² w Kórniku z garażem i piwnicą. Tel. 532 442 939
*Sprzedam dom w Kórniku, blisko centrum, 5 pokoi, 200 m², przestronny i zadbany ogród. Tel. 606 241 031
*Sprzedam VW POLO 1.4 benz. rp. IX 2006, przebieg 58 000km, I wł. wersja comfortline, klima itp. Cena 27.500zł do negocjacji. Tel: 506 490 723 
*Sprzedam nową szlifierkę 630 wat , oraz 3 aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic. Cena do negocjacji. Tel: 506 490 72
*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 łóżeczka, nowe ciuszki i buciki dla dziewczynki od 0-3 lat. Tel: 506 490 723 
*Sprzedam nawigację samochodową GPS firmy  Blaupunkt Travel Pilot 100, odblokowana, Auto mapa polski  6.8.1. Tel: 506 490 723
*Sprzedam fabrycznie nową, nieużywaną, nawigację samochodową , firmy Mio Sprint 685:  5’cali . TEL. 506 490 723 
*Sprzedam telefon komórkowy Nokia 6020, magnetofon szpulowy z taśmami, oraz zaproszenia do I Komunii Świętej różne wzory - tanio. Tel: 506 490 723 
*Kierowca Kat.”D” szuka pracy na busa-autobus, doświadczenie, karta kierowcy, kurs przewozu osób, badania lekarskie.Tel: 506 490 723
*Sprzedam  Subwoofer + 4 głośniki  firmy THOMSON , oraz kompletny ubiór do jazdy konnej.   Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Zaopiekuje się dzieckiem u siebie w domu. Kórnik i okolice. Tel. 518823993.
*Korepetycje z j. angielskiego i j. polskiego - przygotowanie do egzaminów, codzienna nauka. Tel. 784 703 269
*Nauka gry na gitarze, lekcje indywidualne oraz możliwość uczenia większej grupy. Tel. 795 734 799.
*Usługi protetyczne, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1. Tel. 607 11 86 86
*Zatrudnimy elektromechanika. Kontakt: CZPM Sp. z o.o. Robakowo  ul. Poznańska 6a, 62-023 Gądki
*Do wynajęcia lokal 20m² w Kórniku, ul. Wojska Polskiego 17 na działalność gospodarczą. Tel. 692 695 002
*Niższe rachunki za energię dla przedsiębiorców i gosp. rolnych  z gwarancjąstałej ceny do końca 2014r. Tel. 501303029
*Wynagrodzenie i odszkodowanie za linie energetyczne oraz gaz i inne przesyły przechodzące przez Państwa nieruchomości. Tel.  501303029
*Sprzedam małą działkę budowlaną. Bnin ul. Brzozowa. tel. 666 189 417
*Sprzedam spawarkę 220/380, 250 Amp. Nowa. 300 zł. Tel. 666 015 511
*Wideofilmowanie, fotografia ślubna. Tel. 602 74 56 31
*Sprzedam działkę 600m² przy Al. Flensa w Kórniku. Tel. 601 664 848
*Studio Eden w Kórniku zatrudni fryzjerkę. Bardzo dobre warunki. Tel. 516 070 077
*Sprzedam wózek dziecięcy dwufunkcyjny, ciemny popiel-beż. 250 zł. Tel. 669 232 753
*Zaopiekuję się dzieckiem lub dziećmi. Wiek nieistotny. Posiadam doświadczenie i referencje. tel. 519 554 039
*Posprzątam dom - raz lub 2 razy w tygodniu. Tel. 519 554 039
*Miły, sympatyczny rencista lat 35 podejmie pracę jako pomocnik elektryka lub instalatora. Tel. 607 341 475
*Profesjonalny przegląd klimatyzacji wykonywane najnowszym sprzętem firmy Spin TecnoClima. Tel. 61 8171 656 lub 603 052 679, Biernatki, ul. Główna 15
*Sprzedam nowe, drewniane meble ogrodowe, stół, 2 ławki, 2 krzesła oraz huśtawkę 4 osobową. Biernatki 35. Tel. 603 802 553
*Zaopiekuję się dzieckiem lub sprzątanie. Tel. 501 316 638
*Sprzedam ogród działkowy z domkiem murowanym zagospodarowany w Śremie 440 m² . Tel. 608 162 058
*Sprzedam działkę budowlaną, Śródka, 520 m². Tel. 514 571 175
*Sprzedam łódź rybacką, stan bardzo dobry. Tel. 666 854 064
*Wolne terminy na komunie i wesela „Dworek Biesiadny” -Radzewice. Tel. 691 845 079, 608 768 472, www.dworek-biesiadny.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 na str. 22), lub przekazywać telefonicznie.

Serdeczne podziękowania
Księdzu Dziekanowi Eugeniuszowi Leoszowi

Księdzu Grzegorzowi Gałkowskiemu
Księdzu dr Zbigniewowi Knopowi, Siostrze Janinie

Wszystkim tym, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 
naszego Aniołka

MARTUSI PAWLACZYK
Panu Dyrektorowi, Panu wychowawcy 

gronu nauczycielskiemu ZSK w Poznaniu, 
pocztowi sztandarowemu

Pani Dyrektor, gronu nauczycielskiemu 
oraz Radzie Rodziców Gimnazjum 

im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie,
całemu społeczeństwu szkolnemu w/w szkół

rodzinie, delegacjom, przyjaciołom, 
znajomym, sąsiadom, nauczycielom w-f

za oddaną krew, wspólną modlitwę, 
ofiarowane intencje mszalne, złożone kwiaty 

oraz okazane wyrazy współczucia 
serdeczne podziękowania składają

Rodzice, siostra Agata 
oraz dziadkowie

Wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy 

Rodzinie

Ś.P. Pani 
Haliny Kalisz

Dyrektorki 
Liceum Ogólnokształcącego 

w Kórniku, 
w latach 1998-2011,

doświadczonego pedagoga,
wieloletniego 

wychowawcy młodzieży
 

składają
Dyrekcja, nauczyciele, 

pracownicy i  uczniowie 
Zespołu Szkół w Kórniku

„Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi śmierć, 
zawsze wydaje się nam jednak niespodziewana”

Z głębokim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy  wiadomość 

o śmierci Naszej Drogiej Koleżanki
 i Serdecznej Przyjaciółki

ŚP Grażyny Jasińskiej

W tych smutnych chwilach 
łączymy się w bólu z Rodziną 

i składamy wyrazy szczerego współczucia 

Dyrekcji, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Działyńskiego 

w Kórniku

Szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Żony,
Szanownej Pani 
Haliny Kalisz,

Panu dr Zbigniewowi Kaliszowi 
składa: 

Marek Broniewski
Przewodniczący Komisji 
Infrastruktury i Rozwoju

Rady Miejskiej w Kórniku.

Pozostanie w naszej pamięci, jako 
osoba związana ze środowiskiem 
edukacji, życzliwa i nieobojętna 

na troski „obcych” ludzi 
również  w życiu osobistym.
Z wyrazami współczucia

Marek Broniewski.

Nazywam się Marta Liberska i jestem studentką trzeciego roku prawa.  Mieszkam 
od wielu lat w Gądkach stąd mój apel do mieszkańców Gminy Kórnik sikierowany 
poprzez łamy Kórniczanina.

Biorę udział w konkursie z główną wygraną w postaci stażu w Parlamencie  Euro-
pejskim i chciałabym bardzo prosić o wsparcie. Konkurs składa się z trzech etapów: 
pierwszy to test, drugi- „pisemne przemówienie” jako przewodniczący Parlamentu oraz 
trzeci- głosowanie za pomocą aplikacji na portalu Facebook. Doznałam tego zaszczytu i 
dostałam  się do finalu. Z każdego województwa zostanie wyłoniona osoba z  największą 
ilością głosów i to właśnie dla niej przeznaczony jest ten staż. Osoby z drugim i trzecim 
miejscem natomiast będą miały możliwość  odbycia wizyty studyjnej w Brukseli. Wszystko 
zatem zależy od ilości  głosów jakie zdobędę. Głosowanie trwa do 15 kwietnia.

Aby zagłosować wystarczy 
wejść na http://www.eurostaz.pl/, 

kliknąć na  „GŁOSUJ”, 
wybrać Wielkopolskę i pozycję numer 7 - Marta Liberska.

Każdy głos ma dla mnie ogromne znaczenie a głosowanie zajmuje dosłownie minutę!

Pozdrawiam serdecznie,
Marta Liberska

miEsZkAnkA gminy kóRnik W finAlE 
kOnkuRsu EuROsTAż
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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
Kórnik-Bnin. ul. Armii Krajowej 1, tel. 612810113

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

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

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

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

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

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

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

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

WSPÓŁPRACA:
 Halina Danieluk, Anna Rauk, 
Robert Wrzesiński

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski

WYDAWCA: Gmina Kórnik 

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 
262 35 59

NAKŁAD: 2800 egz.

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

ADRES REDAKCJI: 
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, 
tel.61 8170411 wew. 693 , 
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl 

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

Następny numer 
Kórniczanina 

ukaże się 20 kwietnia 2012r.
materiały 

do następnego numeru 
prosimy dostarczać 

do 13 kwietnia 2012 r.

Godziny otwarcia Muzeum 
w Zamku Kórnickim:

wtorek – niedziela 
– od 10.00 do 16.00 

(kasa czynna do 15.30),
w poniedziałki Muzeum nieczynne.

Ceny biletów:
- 7 zł bilet ulgowy

- 14 zł bilet normalny
- 30 zł bilet rodzinny 

(dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci)

- wynajęcie przewodnika 
w j. polskim– 40 zł

- wynajęcie przewodnika  
w j. niemieckim lub angielskim – 65 zł

więcej informacji na stronie 
www.bkpan.poznan.pl 

  „Wiosenne Inspiracje”
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w plenerowej wystawie dekoracji                    

pt. „Wiosenne inspiracje”. Wystawa będzie towarzyszyła imprezie „Zwiastuny Wiosny” 
organizowanej w niedzielę - 15 kwietnia w Arboretum Kórnickim.

 Arboretum Kórnickie to najstarszy tego typu obiekt w Polsce. Jego walory przyrod-
nicze oraz dogodna lokalizacja sprawiają, że corocznie odwiedzane jest przez tysiące 
turystów i miłośników piękna przyrody z całej Polski. 

Nasza wystawa otwiera wszystkim zainteresowanym możliwość zaprezentowania 
swoich pasji. Ekspozycja w jednym miejscu wielu różnorodnych prac pozwoli na ukaza-
nie bogactwa artystycznych wizji, sposobów tworzenia dekoracji przy użyciu różnych 
materiałów, form kwiatowych oraz rękodzieła. Jest to również doskonały sposób 
podpatrzenia ciekawych pomysłów oraz wymienienia doświadczeń. 

Wystawa nie ma charakteru konkursu, lecz prace oceniane będą przez zwiedza-
jących, a zdobywcy największej liczby głosów i ich kompozycje znajdą się na naszej 
stronie internetowej (www.idpan.poznan.pl). 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem serdecznie zapraszamy w dzień 
wystawy. Udział w wystawie jest bezpłatny.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (61) 817 00 33 w godzinach 8-15. 

Instytut Dendrologii PAN
Arboretum Kórnickie

Wzorem lat ubiegłych, dzięki współpracy Instytutu Dendrologii PAN z 
Urzędem Miejskim w Kórniku, Mieszkańcy Gminy Kórnik mogą wchodzić 
do Arboretum Kórnickiego bez opłat. 

Aby skorzystać z tego przywileju należy przy wejściu do Parku okazać 
specjalną kartę. Karty odebrane w poprzednich latach są nadal aktual-
ne, a osoby, które ich jeszcze nie mają mogą się w nie zaopatrzyć od 
poniedziałku do piątku w kasie przy wejściu do Arboretum. Kasjerka 
wyda kartę po okazaniu dowodu osobistego i po uiszczeniu jednorazowej 
opłaty w wysokości 5 zł.

Łabędzie zwyciężyły w roku ubiegłym.



Rehabilitacja w Oazie
W kórnickiej „Oazie” otwarto gabinet 

rehabilitacyjny. Można tu poddać sie 
zabiegom magnetoterapii, krioterapii, 
naświetlaniom laserem, leczeniu prądami 
i lampą Sollux, a także wielu zabiegom 
fizioterapełtycznym.

Zapraszamy do odwiedzenia gabinetu 
i sparwdzenia nowej ofert KCRiS „Oaza”


