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Maj w Kórniku
19-20.V. 
Kórnickie Spotkania z Białą Damą
-program na str.  24

W tym numerze także:
- Prezent od Szymborskiej
- Izba Pamiątek Regionalnych otwarta
- Programy imprez majowych w Zamku i w Arboretum
- Informacje z aren sportowych
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„Prezent” 
od SzymborSkiej

Już po raz siódmy odbędzie się  w Kórniku 
Ogólnopolski Przegląd Hejnałów i Intrad Ma-
ryjnych. Honorowy Patronat nad Przeglądem 
objęli: Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Józef 
Glemp, Prymas Senior, Jego Ekscelencja Ks. 
Abp. Stanisław Gądecki, Metropolita Poznań-
ski oraz pan Jerzy Lechnerowski, burmistrz 
Kórnika.

Przegląd odbywa się co dwa lata, a jego 
celem jest prezentacja i propagowanie pięk-
nych, muzycznych  wyrazów kultu Bogarodzicy 
w naszej Ojczyźnie. W tym roku w kolegiacie 
kórnickiej będzie można usłyszeć intrady i 
hejnały z następujących polskich sanktuariów 
Maryjnych: Borek Wlkp., Czerwińsk, Goście-
szyn, Górka Klasztorna, Janowiec Wlkp., Jasna 
Góra, Kodeń, Ludźmierz, Opole, Rokitno, 
Skrzatusz, Święta Góra, Tulce i Kórnik.

Ponadto po raz pierwszy zostaną wyko-
nane hejnały z sanktuariów zagranicznych:  
La Salette (Francja), Šaštin (Słowacja) i Svatá 
Hora (Czechy). Wśród wykonawców znajdzie 
się m.in. znakomity Oktet Jasnogórski pod 
dyrekcją pana Marka Piątka. 

O godz. 14.30 przewidziana jest tzw. 
Sygnaturka Muzyczna, tj. koncert  Oktetu 
Jasnogórskiego przed kolegiatą kórnicką, po 
czym o godz. 15.00 rozpocznie się w kolegiacie 
Koncert Główny.

Organizatorzy Przeglądu – Harcerska Or-
kiestra Dęta, parafialne Koło Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich oraz Koło Przyjaciół Harcer-
stwa i Krąg Harcerzy Seniorów – serdecznie 
zapraszają do Kórnika na niepowtarzalne 
spotkanie z muzyką intradową i hejnałową, tak 
nieodłącznie związaną z kultem Matki Bożej. 

Komitet Organizacyjny

VII OgólnOpOlskI 
przegląd Hejnałów 
I Intrad MaryjnycH

- kórnIk, 20 Maja 2012

CZY BędZiE STREfA 
PŁATNEgo PARkowANiA?

W dniu 18 kwietnia odbył się przetarg 
dotyczący przygotowania i użytkowania Strefy 
Płatnego Parkowania w Kórniku. Przetarg nie 
został rozstrzygnięty ponieważ nie wpłynęła 
żadna oferta.

Wpływ na taki stan rzeczy miały plany 
przeprowadzenia remontu rynku. Ze względu 
na tę inwestycję, powiązaną z przebudową nie 
tylko nawierzchni ale także całej infrastruktury 
technicznej,   część ze 120 miejsc parkingowych 
okresowo będzie wyłączona z eksploatacji, co 
może znacznie zmniejszyć wpływy z tytułu opłat 
za parkowanie.  

Już po nieudanym przetargu sekretarz 
Leszek Książek spotkał się z przedstawicielem 
jednej z firm, który zaproponował gminie wy-
dzierżawienie parkometrów. Burmistrz rozważa 
takie tymczasowe rozwiązanie. Początkowo 
strefa objęłaby tylko fragment rynku, a jej ob-
sługą zajmowałby się wydelegowany przez 
Urząd Miejski organ.  

JUBilEUSZ fiRmY logiSTYCZNEJ

Wiceburmistrz uczestniczył w uroczysto-
ściach jubileuszu 20-lecia firmy Kuehne&Nagel, 
które odbyły się 19 marca w Warszawie. W 
święcie tej związanej od lat z Kórnikiem, i wła-
śnie w naszej gminie sytuującej swoją główną 
siedzibę firmy uczestniczyli także przedstawi-
ciele wielu innych samorządów i reprezentanci 
firm współpracujących z Kuehne&Nagel. Wi-
ceburmistrz Antoni Kalisz wręczył przedstawi-
cielom firmy gratulacje od samorządu Kórnika 
i życzył kolejnych sukcesów. 

koNfERENCJA 
„PolSkiE mETRoPoliE”

Pod patronatem Ministra Administracji i Cy-
fryzacji Michała Boniego, odbyła  się w dniach 
19 i 20 kwietnia 2012 r. w Poznaniu konferencja 
p.t. „Polskie Metropolie - dokonania i kierunki 
rozwoju” .

Gminę Kórnik reprezentował podczas 
obrad burmistrz Jerzy Lechnerowski i radny 
Piotr Plewka.

Udział w Konferencji wzięło około 200 
przedstawicieli samorządów z Aglomeracji 
Poznańskiej oraz przedstawiciele rządu, władz 
wojewódzkich i Unii Metropolii Polskich.

Dyskutowano na temat wspólnych dzia-
łań członków Metropolii Poznań w zakresie 
gospodarki odpadami, transportu i gospodarki 
wodno-ściekowej.

NowY PlAC ZABAw w RAdZEwiE

W dniu 21 kwietnia odbyło się w Radzewie 
uroczyste odsłonięcie, ufundowanej przez 
Powiat Poznański tablicy pamiątkowej poświę-
conej Markowi Serwatkiewiczowi. Udział w uro-
czystości wzięli między innymi: wicewojewoda 

Przemysław Pacia, wicemarszałek Wojciech 
Jankowiak, starosta Jan Grabkowski, Przewod-
niczący Rady Powiatu Poznańskiego Piotr Bu-
drajewicz, burmistrzowie Jerzy Lechnerowski i 
Antoni Kalisz, radny powiatu Seweryn Waligóra 
oraz radni gminy. Przy tej okazji oddano również 
do użytku plac zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Radzewie. 

TARgi lATo 2012

W dniach 20-22 kwietnia br. w Centrum Tar-
gowo-Kongresowym na warszawskim Gocła-
wiu odbyły się XVII Targi Turystyki i Wypoczynku 
LATO 2012. Oddzielną ofertę zaprezentowały 
polskie i zagraniczne regiony, powiaty i miasta 
oraz izby turystyczne. Pracownicy Wydziału 
Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Kórniku prezentowali ofertę tu-
rystyczną Kórnika i innych gmin poznańskich 
w ramach Poznańskiej Lokalnej Organizacji 
Turystycznej, dzieląc stoisko z Wielkopolską 
Organizacją Turystyczną i powiatem konińskim. 
Nasze wspólne stoisko zostało docenione przez 
Polską Organizację Turystyczną i Międzynaro-
dowe Targi- Polska Sp. z o.o. i zdobyło I miejsce 
w konkursie „Na najlepszą ofertę ekspozycyjną 
polskiego regionu”.

SPóŁki wodNE

Wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył 
26 kwietnia w walnym zebraniu Rejonowego 
Związku Spółek Wodnych. Władze samorzą-
dowe Książa Wlkp. oraz Śremu zadeklarowały, 
wzorem działań Gminy Kórnik z lat ubiegłych, 
dofinansowanie działań wykonywanych przez 
spółki. Pomoże to realizować  zadania związa-
ne z utrzymaniem podlegających im urządzeń 
wodnych.

dYSkUTowAli o dRodZE 
BoRówiEC-kAmioNki

Z inicjatywy radnego powiatu poznańskiego 
Seweryna Waligóry odbyło się 26 kwietnia 
w Kamionkach spotkanie przedstawicieli 
lokalnego samorządu ze starostą Janem 
Grabkowskim. Uczestniczyli w nim: burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz Antoni 
Kalisz, radni Małgorzata Walkowiak, Tomasz 
Grześkowiak, Piotr Plewka oraz sołtys Borówca 
Maciej Słowiński. Omówiono sprawy związane 
z remontem drogi Borówiec-Kamionki. Rozwa-
żano propozycję wspólnego przeprowadzenia 
inwestycji przez trzy podmioty, podobnie jak 
miało to miejsce w przypadku budowy pierw-
szego etapu kanalizacji w Borówcu: Aquanet 
finansowałby budowę kanalizacji sanitarnej, 
Powiat Poznański budowę nowej nawierzchni, 
natomiast Gmina Kórnik sfinansowałaby budo-
wę kanalizacji deszczowej. Burmistrz przedsta-
wił projekt porozumienia w tej sprawie. Starosta 
obiecał odnieść się w najbliższym czasie do 
tej propozycji. Jednocześnie zadeklarował 
przekazanie kwoty 700 tys. zł na przebudowę 
ul. Mościenickiej w Mościenicy.

Przy okazji spotkania radna Małgorzata 
Walkowiak poruszyła temat konieczności 
budowy bezkolizyjnego przejazdu przez 
linię kolejową na trasie Kamionki-Szczytni-
ki-Węzeł Koninko na trasie s-11. Starosta 
stwierdził, że tak poważna inwestycja nie bę-
dzie realizowana w najbliższym czasie, ale 
będzie brana pod uwagę w kolejnych latach.

Po spotkaniu w Kamionkach burmistrz 
Lechnerowski wraz ze starostą Grabkow-
skim oraz S. Waligórą i P. Plewką udali się do 
Mościenicy, gdzie trwało spotkanie sołeckie, 
by poinformować o planach inwestycyjnych 
zebranych tam mieszkańców. 

SPoTkANiE 
wóJTów i BURmiSTRZów

W dniu 27 kwietnia  w Domu Pomo-
cy Społecznej w Lisówkach odbyło się 
spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu 
poznańskiego z Zarządem Powiatu Poznań-
skiego, w którym wziął udział burmistrz Jerzy 
Lechnerowsi. 

Omówiono propozycje współpracy DPSu 
w Lisówkach z gminami powiatu w realizacji 
zadań wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej. Dyskutowano także na temat 
przebiegu północno-wschodniej obwodnicy 
Poznania oraz dotacji na utrzymanie dróg 
powiatowych w miastach. Zajęto się także 
sprawą nielegalnego usuwania drzew i eks-
ploatacji kopalin oraz programem usuwania 
azbestu. 

STUdENCi NA PRAkTYkACh 
W KóRNIKU

Gminą Kórnik jako jedną z najdyna-
miczniej rozwijających się gmin w Polsce 
zainteresowali się wykładowcy Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu proponując 
współpracę w zakresie praktyk studenckich 
na kierunku „Gospodarka przestrzenna”. 
W dniu 27 kwietnia wiceburmistrz Antoni 
Kalisz spotkał się z dr Adamem Zydroniem 
z Katedry Melioracji, Kształtowania Środo-
wiska i Geodezji UP by omówić szczegóły. 
Na początku maja ponad setka studentów 
odbędzie w naszej gminie dwudniowe prak-
tyki, podczas których zapoznają się oni z do-
kumentami planistycznymi gminy, strukturą 
funkcjonalno-przestrzenną,  odbędą sesje 
terenowe i ćwiczenia.

 

PożEgNANiE ABSolwENTów

Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz prze-
wodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej 
w Kórniku Irena Kaczmarek uczestniczyli 
w uroczystym pożegnaniu absolwentów 
Zespołu Szkół w Kórniku w roku szkolnym 
2011/2012, które odbyło się 27 kwietnia 
br.  Przedstawiciele samorządu złożyli koń-
czącym ten etap edukacji młodym ludziom 
życzenia powodzenia i sukcesów.

(cd. na str. 4)

Patronat medialny:
- TVP Poznań
- Radio Merkury
- Radio Emaus
- Przewodnik Katolicki
- Tygodnik Niedziela

Prof. Jasiński prezentuje zawartość teczek od Noblistki.
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XX SESJA RM
Obrady kolejnej sesji Rady Miejskiej w 

Kórniku miały miejsce 25 kwietnia. Rada 
zatwierdziła proponowane przez burmistrza 
korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Kórnik na lata 2012-2019, oraz zmiany 
budżetu Gminy Kórnik na 2012 rok.

Wiceburmistrzowi Antoniemu Kaliszowi 
powierzono reprezentowanie naszej gminy 
w zgromadzeniu Związku Międzygminnego 
„Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”.

Zatwierdzono dwa plany odnowy miejsco-
wości (dla wsi: Dachowa i Żerniki) - dokumenty 
potrzebne w procesie starania się o środki 
pozabudżetowe.

Radni uznali za niezasadną  skargę na 
działalność dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Szczodrzykowie. Skarżący wskazywał, że 
dyrekcja nie udzieliła celowo szczegółowej in-
formacji o dziecku rodzicowi. Radni zapoznali 
się z dowodami wskazującymi na prawidłowe 
działania dyrektora, co stanowiło podstawę do 
odrzucenia skargi.

Podobnie za niezasadne uznano wezwa-
nie do usunięcia naruszeń prawa złożonego 
przez Pana Krzysztofa Morsznera. Sprawa 
dotyczy rozpoczętej procedury sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu łącznika ekologicznego w 
obrębach geodezyjnych: Koninko, Kamionki, 
Szczytniki, Borówiec. Rada po przeanalizo-
waniu sprawy (między innymi podczas  posie-
dzenia Komisji Polityki Przestrzennej) uznała 
wezwanie na tym etapie procedury za przed-
wczesne, bowiem uchwała objęta wezwaniem 
zainicjowała procedurę planistyczną, podczas 
której wzywającemu przysługują określone w 
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym środki „odwoławcze” min. 
składanie wniosków, uwag  kierowanych do 
burmistrza.  Uznano, że twierdzenie wzywa-
jącego iż uchwała uniemożliwia mu realizację 
uprawnień wynikających z prawa własności nie 
jest uprawnione, gdyż sama uchwała o przy-

stąpieniu nie stanowi jeszcze miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, a 
jedynie umożliwia prowadzenie procedury jego 
uchwalenia oraz nie przesądza o ostatecznych 
rozstrzygnięciach zawartych w planie. 

Przyjęto uchwałę dotyczącą zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy dla terenów 
północno-wschodniej jej części – obręb 
Żerniki, Robakowo, Dachowa, Borówiec, 
Szczodrzykowo, Runowo, Dziećmierowo, 
Pierzchno i Kromolice. Na wniosek Komisji 
Planowania Przestrzennego nie rozpatry-
wano zmiany m.p.z.p.  obszarów zabudowy 
mieszkaniowej na dz. nr ewid. 54/1 i 57, 
obręb Szczytniki. Przystąpiono natomiast  do 
sporządzania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w Borówcu  (rejon ul. 
Kempingowej), oraz do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Skrzynki – działki nr ewid. 52/1, 
52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 54/2, 56/1.

Zadecydowano o nadaniu nazw dwóm 
ulicom. Droga w Biernatkach mająca swój 
początek od Alei Flensa i biegnąca do działek 
oznaczonych nr 254/23, 256, której podsta-
wę stanowi droga oznaczona działkami nr 
254/14, 255/6 będzie nosić nazwę Stanisława 
Nowaka.

Droga w  Dachowie, mająca swój po-
czątek od ulicy Poznańskiej i biegnąca do 
działki oznaczonej nr 140, której podstawę 
stanowi droga oznaczona działkami nr 107/4, 
107/11, 107/20,  nazywa się od ostatniej sesji 
Południowa.

Radni wyrazili poparcie dla obywatel-
skiego projektu „ustawy o zmianie ustawy 
o dochodach jednostek samorządu tery-
torialnego”. Dokładniej, sprawa dotyczy 
tzw. „janosikowego”, czyli obowiązku 
przekazywania części dochodów gmin o 
wyższych średnich przychodach  na rzecz 
pozostałych, mniej zamożnych gmin.

Kórnik traci w ten sposób spore kwoty 
(1,4 miliona zł w 2010 roku, 1,8 zł w 20011 
roku, a w roku 2012 szacunkowo ponad 

2,5 miliona zł). Wiele samorządów w 
Polsce opowiada się nie tyle za likwidacją 
„janosikowego”, co za obniżeniem  jego 
poziomu. 

Przyjęto także oświadczenie w sprawie 
pomocy rolnikom dotkniętym przemarznię-
ciem upraw. Czytamy w nim między innymi: 
„W wyniku tegorocznej sytuacji agromete-
orologicznej związanej przede wszystkim z 
wystąpieniem w okresie zimowym bardzo 
niskich temperatur połączonych z brakiem 
pokrywy śnieżnej nastąpiło wymarznięcie 
upraw rolnych ozimych na znacznym areale 
między innymi Województwa Wielkopolskie-
go, w tym na terenie Gminy Kórnik. Należy 
liczyć się ze znacznym obniżeniem plonów 
upraw rolnych, a w konsekwencji ze stratami 
dla wielu gospodarstw rolnych. 

W związku tym Rada Miejska w Kórniku 
apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Wojewody Wielkopolskiego o podję-
cie wszelkich możliwych działań na rzecz 
pomocy skierowanej do poszkodowanych 
gospodarstw rolnych”.

Podczas sesji kierownik KCRiS Oaza 
przedstawił plany realizacji przy obiektach 
centrum kolejnej atrakcji, czyli mini golfa. 

Radny Marek Broniewski pytał o sprawę 
przeniesienia śmietników przy ul. Wyspiań-
skiego oraz zainteresował się zawaloną 
prywatną stodołą przy ul. 20 Października. 
Prosił też o wyjaśnienie, czy inwestor, który 
wybudował niedawno wielki obiekt handlo-
wo-mieszkalny w Bninie zabezpieczył przy 
tej okazji potrzeby parkingowe dla potencjal-
nych mieszkańców. Jak zauważył, realizacja 
podobnych inwestycji powinna wiązać się z 
zapewnieniem obecnym i nowym mieszkań-
com potrzebnej infrastruktury. 

Radny Adam Lewandowski prosił o 
odpowiedź na swoją interpelację w sprawie 
realizacji kolejnych etapów promenady.

Radny Tomasz Grześkowiak intereso-
wał się zapowiadanymi już dawno pracami 
zabezpieczającymi przejazd pod trasą S-11 
pomiędzy Kórnikiem a Dziećmierowem.

PRAwidłowo 
wykonAny budżEt

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Kórniku – Bogdan We-
sołek informuje, iż od stycznia do kwietnia 
badała ona wykonanie budżetu gminy za 
2011 rok.

Bogdan Wesołek podkreśla, iż mając 
pond 80-milionowy budżet trzeba w spo-
sób odpowiedzialny, kompetentny podejść 
do jego wykonania. Stwierdza, że z ocen 
członków Komisji Rewizyjnej wynika, że 
burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz ze 

swoimi pracownikami w sposób rzetelny, 
odpowiedzialny, gospopdarski wykonał 
budżet. Komisja nie wniosła żadnych uwag 
do tego budżetu. Złożyła wniosek na ręce 
przewodniczącego Rady Miejskiej – Ma-
cieja Marciniaka o udzielenie absolutorium 
i aby przekazał ten wniosek do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej.

Podczas sesji absolutoryjnej – 16 maja 
zostanie przedstawiona opinia na temat 
tego wniosku.

Robert Wrzesiński

Sesja Absolutoryjna odbędzie się 
16 maja o dodz. 13:00

w ratuszu w Bninie

(cd. ze str. 3) 

SPRAwA Z PSE TRwA

Sprawa pozwu Polskich Sieci Elektroener-
getycznych przeciwko Gminie Kórnik o zapłatę 
65 mln zł nie została zakończona. W dniu 28 
czerwca 2011r. Sąd Najwyższy w Warsza-
wie po rozpoznaniu skargi kasacyjnej PSE 
Operator S.A. uchylił zaskarżony wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 
2010r. (korzystny dla Gminy Kórnik) i przekazał 
sprawę  Sądowi Apelacyjnemu do ponownego 
rozpoznania. Rozprawa w Sądzie  Apelacyjnym 
odbyła się w dniu 18 kwietnia br.

Sąd  Apelacyjny zadecydował o przekaza-
niu sprawy do sądu I-szej  instancji, którym jest 
Sąd Okręgowy w Poznaniu.

RoCZNiCA ZAkońCZENiA 
ii woJNY świATowEJ 

W rocznicę zakończenia II wojny światowej 
w Europie, czyli 8 maja odbyły się w naszej 
okolicy dwie uroczystości z tej okazji. Przed 

południem w Trzebisławkach z inicjatywy 
średzkiego samorządu upamiętniono członków 
ruchu oporu składając wiązanki kwiatów pod 
ustawionym tam obeliskiem. W tym wydarzeniu 
uczestniczyli: burmistrz Jerzy Lechnerowski 
oraz przewodniczący RM Maciej Marciniak 
a takze dyrektorzy kórnickich szkół: Krystyna 
Kiełpińska i Eliza Wasylkowska-Ziółkowska.

Po południu liczne delegacje złożyły wią-
zanki kwiatów  pod Pomnikiem Żołnierzy 31 
Dywizjonu Rakietowego OP przy ulicy Staszica 
w Kórniku. W tej uroczystości uczestniczyło 
kilkadziesiąt osób; władze gminy, delegacje z 
szkół i organizacji pozarządowych.

Opr. ŁG

Radny Roman Genstwa pytał o dalsze 
losy niedokończonej infrastruktury kanaliza-
cyjnej przy ul. Ogrodowej w Szczodrzykowie 
oraz wskazał na problem złej nawierzchni 
parkingów przy szkole i przedszkolu w tej 
wsi. 

Na końcu pan Bolesław Rozmiarek 
zabrał głos w sprawie organizacji piłkar-
skich rozgrywek amatorskich. Przedstawił 
wiele uwag do formy organizacyjnej ligi. Za 
problem uznał także dopuszczanie do gry 
zawodników spoza naszej gminy.

Negatywnie ocenił dobór obsad sędziow-
skich poszczególnych meczy.  Opisał wypad-
ki niebezpiecznych wydarzeń podczas gry 
i poza grą, które kończyły się złamaniami 
kończyn lub trwałym kalectwem. 

Opr. ŁG

Szczegóły podjętych przez Radę uchwał:
http://esesja.pl/posiedzenie/413

izbA PAMiątEk 
REgionAlnych otwARtA

Po latach starań, miesiącach przygo-
towań, zgodnie z oczekiwaniami wielu 
mieszkańców kórnika i Bnina otwarto 
izbę Pamiątek Regionalnych. gromadzo-
ne tam i eksponowane będą przeróżne  
przedmioty związane z historią naszego 
regionu. kustoszem izby jest kazimierz 
krawiarz, który od lat 70tych XX wieku 
zbiera i opracowuje archiwalia związane 
z kórnikiem i okolicą, czyli jak to sam 
nazywa „kórnicjana”.

Ekspozycja pamiątek mieści się na 
mansardowym poddaszu ratusza w Bninie. 
Wyremontowany obiekt doskonale nadaje 
się do tego celu, a mobilne gabloty dają 
wiele możliwości kompozycyjnych. Obecnie 
kustosz zaprezentował fragment swoich 
oraz wypożyczonych zbiorów, w tym między 
innymi elementy pochodzące z wykopalisk, 
stare rękopisy, pamiątki rzemieślnicze, eks-
ponaty związane z Wisławą Szymborską i 
jej rodziną.

Otwarcia Izby, dokonał Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Kórniku Maciej 

Marciniak wraz Burmistrzem Gminy Kórnik 
Jerzym Lechnerowskim oraz  dyrektorem 
Kórnickiego Ośrodka Kultury Sławomirem 
Animuckim. Obyło się tym razem bez 
przecinania wstęgi, którą to ceremonię 
zastąpiono charakterystycznym dla tradycji 
samorządu rzemieślniczego otwarciem 
skrzyni cechowej. Kazimierz Krawiarz 
opowiedział w skrócie o swoich pomysąłch i 
ambicjach dotyczących Izby oraz o obecnej 
ekspozycji.

Przy okazji zaprezentowano płytę, jaką 
przy współpracy Urzędu Miejskiego w Kór-
niku przygotowało Archiwum Państwowe 
w Poznaniu, która zawiera olbrzymią ilość 
elektronicznych kopii dokumentów związa-
nych z historią Bnina.  Dyrektor Archiwum 
Henryk Krystek wręczył przewodniczącemu 
RM, burmistrzowi i sekretarzowi Leszkowi 
Książkowi oprawione fotokopie ciekawych 
dokumentów związanych z historią Kórnika 
i Bnina.

ŁG

PRzEciw 
„SiEciowEJ” 
konkuREncJi 

grupa osób związanych z lokalną 
branżą gastronomiczną protestuje 
przeciwko usytuowaniu w kórniku re-
stauracji mcdonalds lub podobnej. ich 
zdaniem konkurencja wielkiej sieci źle 
wpłynie na ich branżę w naszej okolicy.

Przypomnijmy, że od kilku już lat jeden z 
inwestorów zapowiada lokalizację „sieciowej” 
restauracji „fast-food” nieopodal węzła Kórnik 
Północ (przy jednym z istniejących tam mar-
ketów). Już w 2008 roku, gdy trwała dyskusja 
na ten temat, do Rady Miejskiej wpłynął protest 
kilkunastu firm. Komisja Rozwoju Gospodar-
czego uznała wtedy, że gmina nie powinna 
blokować nowych inwestycji, szczególnie 
gastronomicznych i hotelarskich, a decydować 
powinien rynek i zasady konkurencji.

Dziś, gdy temat „fast-foodu” powrócił, 
powróciły też obawy właścicieli restauracji. 
Uczestniczyli oni w obradach Komisji Infra-
struktury i Rozwoju w dniach 20 i 27 kwietnia 
przedstawiając swoje wątpliwości. 

Dla terenu gdzie planuje się nową restaura-
cję wydane zostały warunki zabudowy pozwa-
lające na zabudowę z funkcją gastronomiczną. 
Nie ma możliwości prawnych wykluczania 
jakiejkolwiek legalnie działającej firmy z możli-
wości skorzystania z tych warunków.  Jedynym 
logicznym punktem zaczepienia, jaki proponują 
protestujący jest renegocjowanie porozumienia 
z inwestorem, które przewiduje wybudowanie 
przez niego parkingu buforowego obok starej 
gazowni.  Co dodaje pikanterii sprawie, jeden 
z protestujących przedsiębiorców, dzierżawca 
parkingu na Prowencie, krytycznie wypowiada 
się o planach wybudowania tego parkingu.

Inicjatorzy protestu  organizują się w Sto-
warzyszeniu Gastronomii i Handlu w Kórniku, 
zatrudnili prawnika i zapowiadają poszukiwanie 
sposobów na zablokowanie powstawania „sie-
ciowej” konkurencji w naszej gminie. 

ŁG kazimierz krawiarz dyżuruje w izbie Pamiątek Regionalnych 
w ratuszu w Bninie

we wtorki i środy od godz 9:00 do godz.15:00

inne terminy zwiedzania są możliwe 
po uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem: 785 749 287

Delegacja samorządowców składa wiązankę kwiatów 

Przewodniczący RM w Kórniku uroczyście zainaugurował działanie Izby Pamiątek 
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JE wejdź na www.solidarni.org.pl i 
wpłać na stypendia dla uczniów Zespołu 
Szkół w kórniku!

Patronat: 
minister Edukacji Narodowej

Zapraszamy serdecznie do zapozna-
nia się z nowym programem stypendial-
nym Solidarni, w którym nasza szkoła 
bierze czynny udział od marca 2012 roku.

Program prowadzi Fundacja Świętego 
Mikołaja (www.mikolaj.org.pl).

Celem programu jest zbiórka pienię-
dzy na stypendia dla zdolnych uczniów, 
których sytuacja finansowa uniemożliwia 
rozwijanie talentów i umiejętności. Pań-
stwo, wpłacając na stypendia w naszej 
szkole, dają niezwykle ważną szansę 
obecnym uczniom – na dalszą edukację 
i spełnienie marzeń. Stypendia może 
ufundować każdy, kto pragnie wesprzeć 

utalentowaną  młodzież  Zespołu  Szkół 
w Kórniku.

Stypendia są przyznawane na pod-
stawie Regulaminu -  przez komisję  
stypendialną powołaną przez dyrektora 
szkoły. Koordynatorem programu w Ze-
spole Szkół w Kórniku jest Pani Maria 
Torczyńska, sekretarz szkoły.

Program wspiera też wiele sławnych 
osób – aktorów, dziennikarzy, piosen-
karzy…

Oś programu stanowi portal sty-
pendialny www.solidarni.org.pl. Jest on 
pośrednikiem pomiędzy absolwentami i 
szkołami. Zespół Szkół w Kórniku  ma już 
swój profil  oraz konto, na które można 
wpłacać pieniądze.

koNTo ZESPoŁU SZkóŁ w kóRNikU
31 1090  0004 9149 0000 0000 0208
Jak wpłacać ?

1.Wejdź na stronę www.solidarni.org.pl
2.Znajdź zakładkę (z lewej strony) „Jak 
pomóc?”.
3.Kliknij „Znajdź szkołę w katalogu”.
4.Przejdź do komunikatu „Przekaż środki”.
5.Wybierz sposób wpłaty.

ZAPRASZAmY do wSPóŁPRACY  
  

Dyrekcja, nauczyciele 
i uczniowie Zespołu Szkół 

w Kórniku

PRogRAM StyPEndiAlny „SolidARni”

Za wszystkie wyrazy współczucia,
okazane ciepło, życzliwość

i udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Tadeusza Modrowskiego
Rodzinie, znajomym, sąsiadom

Księdzu Dziekanowi Eugeniuszowi Leoszowi
za wspólną modlitwę, ofiarowane intencje mszalne,

złożone kwiaty.

podziękowania składa

Żona z córką i synem

Panu dr Zbigniewowi Kaliszowi
wyrazy głebokiego współczucia i żalu z powodu śmierci 

Żony
składa

Rada Rodziców 
przy Zespole Szkół w Kórnikuw Kórniku

kRonikA 
kRyMinAlnA

Kórniccy strażacy uczestniczyli pod koniec 
marca i w pierwszej połowie kwietnia w ko-
lejnych akcjach:

19 kwietnia gasili pożar trawy w 
Skrzynkach.

20 kwietnia zabezpieczali miejsce 
wypadku na trasie S 11 w Kórniku.

23 kwietnia gasili pożar altany przy 
ulicy Wiatracznej w Kórniku.

27 kwietnia usunęli plamę oleju na 
trasie S 11 w Kórniku.

27 kwietnia także usuwali plamę oleju 
oraz zabezpieczali miejsce wypadku na 
rondzie Mościenica – na drodze 434.

29 kwietnia też usunęli plamę oleju na 
placu Niepodległości w Kórniku.

1 maja usuwali drzewo w Błażejewie, 
które przewrócił piorun.

Opracował 
Robert Wrzesiński

STRAżACY w AkCJi

wYkAZ ZdARZEń ZAiSTNiAŁYCh NA 
TERENiE dZiAŁANiA 

komiSARiATU PoliCJi w kóRNikU 
OD 16.04.2012r. DO 08.05.2012r.

16 kwietnia: - w Czołowie nieznany spraw-
ca włamał się na teren jednej z firm skąd ukradł 
różnego rodzaju elektronarzędzia i narzędzia 
pneumatyczne o wartości 4800 zł.

- w Koninku nieznany sprawca z dwóch 
bram wjazdowych na posesję wymontował 
siłowniki hydrauliczne, powodując straty w 
kwocie 6700 zł.

17 kwietnia: -zgłoszono kradzież telefonu 
komórkowego marki Samsung GT-B3410.

19 kwietnia: - Komisariat Policji w Kórniku 
został powiadomiony o kradzieży 14 sztuk 
butli gazowych  wypełnionych gazem propan-
-butan, z pomieszczenia gospodarczego na 
terenie prywatnej posesji. Straty oszacowano 
na  2500zł.  

- w tym samym dniu funkcjonariusze ujęli 
w jednym z marketów sprawcę kradzieży 
alkoholu, a w innym markecie sprawcę kra-
dzieży słodyczy. 

20 kwietnia: - funkcjonariusze Komisariatu 
Policji ukarali mandatem karnym sprawcę 
kradzieży artykułów spożywczych w sklepie 
w Kórniku 

21 kwietnia: - Komisariat Policji w Kórniku 
został powiadomiony o kradzieży dwóch tablic 
od samochodu osobowego w miejscowości 
Borówiec. 

- zgłoszono wybicie szyb w  domku letni-
skowym w Błażejewku.

27 kwietnia: - nieznany sprawca zalał wodą 
część lokalu gastronomicznego na Prowencie. 
Dokonał tego przy użyciu gumowego węża, 
który podłączył do ogólno dostępnego zawo-
ru z wodą, i umieścił w dachowym otworze 
wentylacyjnym.

- w tym samym dniu Komisariat Policji w 
Kórniku przyjął zawiadomienie o  kradzieży 
samochodu marki Renault Clio /rok produkcji 
2010, koloru czarnego której dokonano w 
Gądkach 

- także tego dnia funkcjonariusze Komisa-
riatu Policji w Kórniku przyjęli zawiadomienie 
o kradzieży drzewek i krzewów owocowych z 
terenu działki budowlanej w Konarskim.

- mieszkaniec  Radzewa poinformował 
o tym, że rozbierając drewnianą podłogę w 
swoim domu ujawnił leżący pod nią przedmiot 
- prawdopodobnie niewypał /granat/. Funkcjo-
nariusze KP Kórnik zabezpieczyli teren.

30 kwietnia: -funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Kórniku ukarali mandatem karnym 
sprawce kradzieży 2 piw w jednym z marketów

- Komisariat Policji w Kórniku został poin-
formowany o uszkodzeniu mienia w postaci 
wyrwania i wyłamania elementów plastyko-
wych deski rozdzielczej i obudowy skrzyni 
biegów w samochodzie osobowym m-ki VW 
Golf IV. Wartość strat 2500 zł.

5 maja: -funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Kórniku przyjęli zawiadomienie o 
kradzieży układu wydechowego z pojazdu 
marki Mercedes-Benz, zaparkowanego w 
miejscowości Szczytniki. Wartość strat 7000zł.

- w tym samym dniu funkcjonariusze Komi-
sariatu Policji w Kórniku zostali powiadomieni 
o włamaniu do pomieszczenia gospodarczego 
w Kórniku skąd  sprawcy ukradli dwie wiertarki,  
dwie szlifierki, siedem wędek oraz pięć koło-
wrotków wędkarskich o łącznej wartości  2690 zł 

- ukarano mandatem karnym sprawcę 
kradzieży w jednym ze sklepów. 

6 maja: - nieznany sprawca dokonał kra-
dzieży przedniej tablicy rejestracyjnej z pojazdu 
zaparkowanego na parkingu w Kórniku.

7 maja - nieznany sprawca zdemontował, 
a następnie ukradł 23 elementy ogrodzenia z 
terenu budowy centrum logistyki w Gądkach. 
Straty 7000 zł.

W tym okresie zatrzymano trzech kierow-
ców (w tym dwóch rowerzystów) kierujących 
pojazdami pod wpływem alkoholu. Kolejny 
kierowca pod wpływem alkoholu spowodował 
kolizję drogową w okolicach ul. Woźniaka w 
Kórniku. Zanotowano także 6 kolizji drogowych. 

Jeden z kierowców potrącił pieszego, a 
inny najechał na zwierzę. Policji zgłoszono 
także uszkodzenie pojazdu spowodowane 
dziurą w jezdni.

KP Kórnik

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w 
kwietniu br.: „wlepili” 28 mandatów kar-
nych, skierowali dwa wnioski do sądu, 
otrzymali 45 zgłoszeń od mieszkańców, 
w 114 przypadkach legitymowali, 54 razy 
pouczali, zatrzymali jedną osobę  i podjęli 
127 interwencji. Dokonali także 11 kontroli 
posesji, zabezpieczali jedną imprezę oraz 
odtransportowali 3 zwierzęta (dwa psy i 
jednego ptaka) do schroniska. Zgłoszenia i 
interwencje dotyczyły między innymi utrzy-

mania porządku na posesjach i placach 
budowy, nielegalnej wycinki drzew, spala-
nia śmieci w ognisku oraz zalewania pola 
uprawnego, wywołanego uszkodzeniem 
rurociągu przez pracownika „Aquanetu”. Z 
budynku Urzędu Miejskiego wyprowadzo-
no  nietrzeźwego, natrętnego mężczyznę. 
Wyprowadzono także dwóch pijanych 
mężczyzn z placu zabaw. 

SM

SzkołA z łĘknA 
nA łAwicy

W minionym tygodniu odbyło się spo-
tkanie władz Portu Lotniczego Poznań - 
Ławica z przedstawicielami Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Łęknie. Lotnisko repre-
zentował Prezes Pan Mariusz Wiatrowski z 
dyrektorami poszczególnych pionów portu 
lotniczego a także przedstawiciele prze-
woźników i firm obsługujących ruch lotniczy. 
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w 
Łęknie Pani Maria Stępień przedstawiła za-
łożenia dotyczące wprowadzenia w nowym 
roku szkolnym jedynego w kraju i regionie 
liceum ogólnokształcącego dla stewar-
dess i stewardów oraz obsługi naziemnej 
lotnictwa. W trakcie spotkania omówiono 
możliwości współdziałania i współpracy 
ze szkołą tak Portu Lotniczego Ławica jak 
i innych podmiotów gospodarczych zwią-
zanych z ruchem lotniczym. Władze portu 
zadeklarowały gotowość aktywnego udziału 
w projekcie. Podobne zainteresowanie wy-
razili pozostali uczestnicy spotkania.

Omówiono szczegółowo możliwości re-
alnego wsparcia programu dydaktycznego, 
który będzie realizowany przez szkołę. Tak 
poważne zaangażowanie się władz Ławicy 
daje szanse na przeżycie pasjonującej 
przygody z lotnictwem dla młodzieży, która 
będzie chciała podjąć naukę w Łęknie.

Wyznaczony też został pełnomocnik 
władz portu do spraw kontaktów i współpra-
cy szkoły z poznańskim portem. W miesiącu 
maju (patrz www. zse.l.pl) została zapla-
nowana i połączona z wykładem otwartym 
wizyta specjalnego gościa z Warszawy. 
Będzie nim Pan Zbigniew Całek jeden z 
najwybitniejszych ekspertów w Polsce z 
zakresu ruchu lotniczego, który zajmował i 
zajmuje kierownicze funkcje w strukturach 
polskich i międzynarodowych związanych 
z portami lotniczymi i ruchem lotniczym.

Dyrekcja ZSE w Łęknie

Z NoTATNikA SŁUżBowEgo STRAżY miEJSkiEJ
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wyciEczki 
włÓczykiJÓw

włóczykije, zawsze ciekawe świata 
kochają wycieczki. Jako przedszkole orga-
nizujemy wycieczki autokarowe dla dzieci, 
po najbliższej okolicy oraz nieco dłuższe, 
wyjazdy w Polskę, dla całych rodzin.

Nasza ostatnia wy-
prawa rodzinna, zorga-
nizowana pod hasłem 
„Na spotkanie z gęgawą 
i innym ptactwem - do 
Parku Narodowego UJ-
ŚCIE WARTY”, miała 
charakter typowo przy-
rodniczy. Wyruszyli na nią 
ci, którzy kochają polską 
przyrodę i chcą jej piękno 
pokazywać swoim dzie-
ciom. Rodziny Włóczyki-
jów stawiły się wczesnym 
rankiem na ulicy Leśnej w 
Borówcu, przed naszym 
przedszkolem, aby ruszyć 
w drogę, ku przygodzie! 
Droga czekała nas całkiem spora, bo aby 
dotrzeć do najmłodszego z polskich parków, 
do miejsca, gdzie Warta uchodzi do Odry, mu-
sieliśmy pokonać ponad 190 km. A było warto! 
Już po zjeździe z autostrady poczuliśmy, że 
przenosimy się w inną krainę: zieloną, cichą i 
spokojną. W naszym codziennym zabieganiu, 
zapracowaniu, tego nam było trzeba... Park 

narodowy „Ujście Warty” przywitał nas piękną 
pogodą i niezwykłymi widokami. Tutaj na praw-
dę można poczuć się częścią przyrody. 

W świat ornitologiczny wprowadziła nas 
nasza pani przewodnik, Iza Engel, z Biura Tu-
rystycznego DUDEK, w Słońsku. Uzbrojeni w 
lornetki, aparaty, kamery i całkiem profesjonalną 
lunetę, udaliśmy się na spacer między rozlewi-
skami, będącymi domem wielu, na co dzień 
rzadko spotykanych ptaków. Pani przewodnik 

pokazała nam kormorany i żurawie, cierpliwie 
polującą czaplę, zabawne bataliony i oczywiście 
szarą gęś - gęgawę. Co jakiś czas nad naszymi 
głowami przelatywały klucze całych ptasich 
rodzin lub szybowały pojedyncze osobniki. 
Gdy uczestnikom eskapady udało się na chwilę 
zamilknąć do naszych uszu dobiegły odgłosy 
ptasiego świata, równie gwarnego jak nasz, 

ludzki. Upojeni doznaniami przyrodniczymi, 
ale nieco już spragnieni i zgłodniali, zasiedliśmy 
do pikniku.

Na naszej wycieczkowej trasie znalazło 
się jeszcze jedno ciekawe miejsce... Jedyny 
w Europie, oryginalny Park Drogowskazów, 
mieszczący się w samym centrum małego 
miasteczka, Witnicy. Mogliśmy tu zobaczyć 
kamienie milowe, słupy, drogowskazy np. 
drogowskaz do Pacanowa, ojczyzny Koziołka 

Matołka. Dla nas doro-
słych chyba najbardziej 
interesujące były słupy z 
najdziwniejszymi nazwa-
mi polskich miejscowo-
ści.  Dla naszych pociech, 
sympatycznym ostatnim 
punktem programu okazał 
się parkowy plac zabaw. 
Dzieci świetnie bawiły się 
na zjeżdżalni liniowej i in-
nych przyrządach gimna-
styczno - relaksacyjnych. 
Do domów wróciliśmy 
późnym wieczorem, pełni 
wrażeń i chyba mało kto, 
z młodszych uczestników, 
nie usnął w samochodzie, 

ale myślę, że wszyscy przy okazji tej wyprawy 
„naładowali akumulatory” ciesząc się pięknem 
przyrody i swoim towarzystwem. Plany na 
kolejne wyprawy już się rodzą...

Więcej na stronie: www.spiewajacyw-
loczykije.pl

Ewa i Dariusz Ziętek

PASJoTEkA w BiBlioTECE 
W dniu 16 kwietnia odbyło się spotkanie 

„PASJOTEKI”, której tematem były „Koraliko-
we zwierzątka cz. II”. Na zajęciach zarówno 
młodzież jak i dorośli, uczyli się wykonywać 
krokodyla i żuczki. Pani Kasia Sibilska i jej cór-
ka Bogusia uczyły, w jaki sposób wykonywać 
zwierzątka. Nasze zajęcia zgromadziły, w tym 
dniu, ponad 30 osób i wszyscy byli tak przejęci 
pracą nad stworkami, że zapominali o 
Świecie zewnętrznym. Efektem warszta-
tów było powstanie ponad 30 zwierzątek. 
Wszyscy ukończyli warsztaty z wielkim 
uśmiechem na twarzy.  W kolejnym 
tygodniu - czyli 23 kwietnia- rozpoczę-
łyśmy wiosenno-letnie szaleństwo z 
szydełkiem. Ponieważ pogoda sprzyja 
fantazjom, wymyśliłyśmy „Motylkowe 
szydełkowanie”. Każda z pań otrzymała 
trzy schematy motyli i pod koniec zajęć 
zaroiło się od kolorowych owadów. Z 
kolei przybyłe na zajęcia dzieci uczyły 
się pierwszych kroków w szydełkowaniu, 
choć to niełatwa sztuka, dziewczęta po-
radziły sobie doskonale i wykonały spory 
kawałek łańcuszka.  Bardzo dziękujemy 
wszystkim chętnym i chcącym poznać swoje 
ukryte pasje i talenty, za przybycie.

Kolejne spotkanie dobędzie się w dniu 
14 maja, temat to „Origami 3D” – serdecznie 
zapraszamy.

świATowY dZiEń kSiĄżki 
i PRAw AUToRSkiCh

W dniu 23 kwietnia obchodzony jest Świa-
towy Dzień Książki i Praw Autorskich.

 Jest to święto  ustanowione w 1995 r.  przez 
UNESCO, którego nadrzędnym celem jest 

promowanie czytelnictwa, edytorstwa i ochronę 
własności intelektualnej prawem autorskim. 
Sam pomysł organizacji takiego święta naro-
dził się w Katalonii (Hiszpania). W 1926 roku 
wystąpił z nim wydawca, Vicente Clavel Andrés.  
23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym 
świętem narodowym, jako dzień jej patrona – 
Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w 
Katalonii w ten dzień obdarowywano kobiety 

czerwonymi różami, które symbolizowały krew 
pokonanego przez Św. Jerzego smoka. 

Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać 
się mężczyznom podarunkami w postaci 
książek. Jest to również symboliczna data dla 
literatury światowej. W tym dniu, w roku 1616 
zmarli Miguel de Cervantes, William Shake-
speare i Inca Garcilaso de la Vega (przy czym 
datę śmierci Shakespeare’a podaje się według 
kalendarza juliańskiego, a pozostałych dwóch 
– według gregoriańskiego). 

Na ten sam dzień przypada również roczni-

ca urodzin lub śmierci innych wybitnych pisarzy, 
np. Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, 
Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela 
Mejía Vallejo.

W Hiszpanii Dzień Książki jest świętem 
oficjalnym już od roku 1930. Od 1964  tradycja 
ta kultywowana jest we wszystkich krajach 
hiszpańskojęzycznych. 

Obecnie Światowy Dzień Książki i Praw 
Autorskich celebrowany jest na całym 
globie – od Nowej Zelandii po Kanadę.

Zgodnie z tradycją każdy odwie-
dzający bibliotekę w Kórniku i Bninie, 
czytelnik otrzymywał czerwoną różę, 
natomiast dzieci małą paczuszkę z różą 
i cukierkami. Taki mały drobiazg wywołał 
uśmiech wspaniałych czytelników.

PoZNAJEmY TAJEmNiCE
 BIBLIOTEKI

W dniach 20 i 26 kwietnia skromne 
progi naszej biblioteki odwiedziły dzieci: 
klasa „0A” z SP w Bninie, następnie 
„Pracowite misie”- grupa pięciolatków z 
Kórnika oraz trzy- i czterolatki z Przed-
szkola „Śpiewające Włóczykije”. 

Wszystkie dzieci zapoznawały się z pracą 
Pan w poszczególnych działach biblioteki, 
takich jak: Czytelnia, Wypożyczalnia dla doro-
słych oraz Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży. 

Poza mnogością książek dzieci zauważy-
ły - komputery – stanowiska dla czytelników.  
Dowiedziały się również, że wielka maszyna 
stojąca niedaleko komputerów to ksero. Po 
przejściu z czytelni przez dział dla dorosłych, 
wkroczyły w krainę książek dla dzieci i tam 
czekała na nie Pani Krystyna Knasiak, która z 
wielkim zapałem opowiedziała o wspaniałych, 

wiEści z bibliotEki

w dniu 21 kwietnia odbył się juz po 
raz dziesiąty festiwal młodych muzy-
ków- impreza organizowana z inicjatywy 
pana Zygmunta Szrama przy współpracy 
z kórnickim ośrodkiem kultury. 

Festiwal jest dla dzieci i młodzieży okazją 
do prezentacji swoich umiejętności gry na in-
strumentach. Uczestnicy, którzy po raz kolejny 
stanęli w szranki konkursowe udowodnili sobie 
oraz widzom, jakie postępy poczynili od czasu 
poprzedniej edycji.  Dla wszystkich wykonaw-
ców był to sprawdzian techniki i wrażliwości. 

Jury festiwalu w składzie Patrycja Wacho-
wicz i Piotr Kałużny po wysłuchaniu 24 wyko-
nawców ogłosiło następujący werdykt:

 iNSTRUmENTY RóżNE 
I miejsce: Maciej Wyrwas (Borówiec)
II miejsce: Jolanta Lester (Kórnik-Bnin)
III miejsce: Joanna Urbańska (Borówiec)
Wyróżnienie: Mateusz Lester (Kórnik-Bnin), 
Artur Stelmach (Kórnik)
  foRTEPiAN  (roczniki 2004 – 2002)
 I miejsce: Maria Galubińska (Kórnik-Bnin)
 II miejsce: Szymon Stelmaszyk (Borówiec)
 III miejsce: Jakub Brambor (Środa Wlkp.), 
Michał Ratajczak (Kamionki)
Wyróżnienie: Maria Piątkowska, Zofia Piątkow-
ska (Borówiec), Mikołaj Gulczyński (Mieczewo), 
Wiktor Grocholewski (Kórnik)

 foRTEPiAN (roczniki 2001 – 1999)
 I miejsce: Filip Jarzyński (Murowana Goślina)
 II miejsce: Julia Gandecka (Poznań), Wiktoria 
Litka (Krzykosy)
 III miejsce: Stanisław Kowalski (Kórnik), Jakub 
Lehmann (Kórnik)
 Wyróżnienie: Natalia Gielniak (Środa Wlkp.), 
Filip Radek (Pigłowice)

 foRTEPiAN (roczniki 1998 – 1994)
I miejsce: Magdalena Błaszków (Oborniki)
II miejsce: Hanna Giertych (Szczodrzykowo) 
III miejsce: Beata Norkiewicz (Runowo)
Wyróżnienie: Sławomir Lewandowski (Kozie-
głowy)

Opr. ŁG

X FEStiwAl Młodych MuzykÓw

czarodziejskich książkach dla wszystkich dzieci 
na Świecie. Czekała na Nie również inna nie-
spodzianka, Pani Krysia i Kasia (czyli zajączek i 
żabka) przeczytały, w teatralny sposób, wiersze 
Pani A. Frączek z książki „Chipopotam” pt.: 
Konik polny, Zielona żabka,  oraz wiersz  Mis 
piękności - o stonodze. Dzieci słuchały i patrzyły 
w takim skupieniu, że wszystko, co było dookoła 
zniknęło. W tak magicznym nastroju pozostając, 
usłyszały nagle wycie dinozaurów..... z książki, 
która wydaje dźwięki. W taki oto sposób przeszli 
do kolejnego etapu poznania biblioteki - wszyst-
kie dzieci mogły same dotknąć, obejrzeć, 
pogłaskać, pootwierać różne, superkolorowe 

książeczki. Mamy nadzieję, że zapamiętają 
ten dzień do końca życia i odwiedzą Bibliotekę 
Publiczną w Kórniku jeszcze nie jeden raz.  

TYdZiEń BiBlioTEk
Hasłem Tygodnia Bibliotek 2012 jest „Biblio-

teka ciągle w grze!”
Jest to ogólnopolski program, realizowany 

od 2004 roku przez Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich, ogniskuje uwagę szerokiej opinii 
publicznej wokół problematyki upowszechnia-
nia czytelnictwa, roli bibliotek w życiu społecz-
nym i kulturalnym oraz sprzyja popularyzacji 
różnorodnych form pracy z czytelnikami.

 Jest akcją społeczną angażującą wszyst-

kie rodzaje bibliotek, centra kultury, placówki 
oświatowe, wydawnictwa, media oraz władze 
lokalne w ukazanie znaczenia książki dla 
kultury i postępu cywilizacyjnego, rozwoju in-
telektualnego, zwłaszcza młodego pokolenia, 
promocję zawodu bibliotekarza. Realizacja 
programu odbywa się w maju i rozpoczyna się 
z Dniem Bibliotekarza i Bibliotek - 8 maja i trwa 
do 15 maja.

W tych dniach Biblioteka Publiczna w 
Kórniku organizuje wystawę prac „Pasjoteki”. 

KaK

W dniu 21 kwietnia, w samo południe 
rozpoczął się oficjalnie sezon rowerowy na 
Borówieckim Ringu Rekreacyjnym. Mimo 
niesprzyjającej pogody na miejscu zbiórki 
stawiło się 30 miłośników turystyki rowero-
wej. Było to jubileuszowe  5-te spotkanie na 
znanej już poza granicami Borówca trasie 
BRR. Tym razem z uwagi na padający 
deszcz  pokonaliśmy tylko połowe dystansu 
by liczne grono dzieci nie znalazło zdro-
wotnych powodów do opuszczenia lekcji. 
Ognisko przygotowane przez p. Pawła 
Mosznera skutecznie osuszyło zmoczoną 
odzież, a ubytki sił wzmocniły pieczone 
kiełbaski. Upominki ufundowane przez Radę 
Sołecką  i wręczone dzieciom przez p. Do-
rotę Buchalską stanowiły sporaązachętę do 
ukończenia rajdu. Wytrwałość oraz zaanga-
żowanie w odbytych konkurencjach na trasie 
została nagrodzona licznymi upominkami 

ufundowanymi przez Burmistrza Kórnika, 
które wręczyła p. Dorota Półchłopek - radna 
Rady Miejskiej w Kórniku. Pełni zadowole-
nia, że sezon przed nami, rozstaliśmy się z 
obietnicą częstych spotkań na BRR. O czym 

miał niewątpliwa przyjemność poinformować  
czytelników organizator z ramienia Rady 
Sołeckiej wsi Borówiec

Tomasz Grzeskowiak 
- radny Rady Miejskiej w Kórniku 

PoczątEk RowERowEgo SEzonu
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Z inicjatywy kórnickiego koła PiS 
zamontowano i odsłonięto na kórnickim 
cmentarzu parafialnym tablicę pamiątkową 
ku czci ofiar katastrofy rządowego samolotu 
pod Smoleńskiem. 

W dniu 21 kwietnia odprawiono mszę 
świętą w intencji ofiar, po której Anna Łazuka-
-Witek opowiedziała o losach obrazu Matki 
Bożej Kozielskiej. Po tym wydarzeniu odbyła 
się uroczystość odsłonięcia tablicy, którego 
dokonał Dariusz Fedorowicz, brat  Aleksandra 
Fedorowicza, prezydenckiego tłumacza, ofiary 
smoleńskiej katastrofy. Monument poświęcił ks. 
Eugeniusz Leosz, a po tym akcie złożono pod 
tablicą wiązanki kwiatów. 

W sali Domu Strażaka w Kórniku odbył 
się dodatkowo  koncert poetycko-muzycznym          
p. t. „Prezydent idzie na Wawel”. Poseł Tadeusz 
Dziuba odczytał list Jarosława Kaczyńskiego  
do inicjatorów kórnickich uroczystości.

Dariusz Fedorowicz przedstawił swoje 
przemyślenia i odczucia na temat wydarzeń 
sprzed dwóch lat oraz skrytykował wiele dzia-
łań związanych z wyjaśnianiem i medialnym 
przedstawianiem katastrofy. Odpowiadał także 
na pytania uczestników spotkania. 

ŁG

tAblicA PAMiĘci oFiAR kAtAStRoFy

PRzEdSzkolAki z RAdzEwiA doczEkAły SiĘ PlAcu zAbAw
Otwarcie placu zabaw im. Marka Ser-

watkiewicza w Radzewie połączone z 
odsłonięciem tablicy pamiątkowej ku czci 
zmarłego przed dwoma laty dyrektora 
odbyło się 21 kwietnia. Przedstawiciele 
władz województwa, powiatu, gminy, PSL, 
nauczyciele, uczniowie, przedszkolaki, a 
przede wszystkim przedstawiciele rodziny 
Marka Serwatkiewicza uczcili jego pamięć. 
Wcześniej ks. Franciszek Sikora - nowy 
proboszcz parafii w Bninie odprawił mszę 
świętą w jego intencji. 

Działania w kierunku budowy placu za-
baw zapoczątkował jeszcze Marek Serwat-
kiewicz. Niestety nie doczekał ukończenia 
tego dzieła. Niemniej z przemówień współ-
pracowników i bliskich mu osób wywniosko-
wać można jak wiele Szkła Podstawowa w 
Radzewie im. Jana Wójkiewicza zawdzięcza 
swojemu byłemu dyrektorowi. Doceniono 
jego pracę w Radzie Powiatu Poznańskiego 
oraz na niwie animacji sportu amatorskiego.

Uczniowie i przedszkolaki przygotowali 
barwny program artystyczny na swój sposób 
dziękując za nowe miejsce do zabawy.

Ci starsi opowiedzilei o losach Jana 
Wójkiewicza, ci najmłodsi śpiewali i tańczyli. 

ŁG

 Po raz drugi w kórniku, zorganizowa-
na została  ii wielkopolska konferencja 
dla położnych „w Służbie Bociana”.  
Temat tegorocznej konferencji  brzmiał 
„Położna w życiu rodziny”.

Na konferencji gościliśmy Burmistrza Mia-
sta i Gminy Kórnik, Jerzego Lechnerowskiego 
oraz Ewę Madalińską-Soczyńską z Referatu 
Oświaty i Promocji Zdrowia UM w Kórniku. 
Przy tej okazji pragniemy jeszcze raz bardzo 
podziękować za wsparcie i pomoc w organizacji 
tej konferencji, która już na stałe wpisuje się 
w kalendarz prestizowych kórnickich imprez.

W konferencji wzięło udział blisko 200 
położnych z całej niemal Polski. Kórnik przyjął 
wszystkich uczestników bardzo serdecznie.

Organizując tą konferencję, chciałyśmy 
uświadomić społeczeństwu, jak i naszemu 
środowisku zawodowemu, że położna zapew-
nia szeroki zakres usług specjalistycznych, z 
których kobieta może korzystać zupełnie za 
darmo, co gwarantuje umowa zawarta między 
położną a Narodowym  Funduszem Zdrowia.  

Każda położna może udzielać świadczeń 
pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagno-
stycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz 
promocji zdrowia w zakresie opieki nad kobietą, 
kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą z nowo-
rodkiem. Sprawuje opiekę także nad dzieckiem 
do ukończenia drugiego miesiąca życia. Swoją 
opieką i kompetencjami otacza również kobiety 
z problemami ginekologicznymi, po operacjach 
ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicz-
nych.    

Rzadko kto wie, że położna środowisko-
wo-rodzinna, obejmuje opieką  noworodka 
do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietę 
w okresie połogu. Realizując tę opiekę w 
ramach umowy z NFZ, położna zobowiązana 
jest do wykonania w okresie dwóch miesięcy 
kalendarzowych, od 4-6 wizyt patronażowych. 
W zakresie posiadanych kompetencji położna 
świadczy usługi w zakresie promocji zdrowia, 
w tym prowadzenie edukacji kobiet w ciąży, 
przygotowanie praktyczne i teoretyczne do po-
rodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa. 
Wizyty w edukacji przedporodowej realizowane 
są przez położną środowiskowo-rodzinną 
począwszy od 21 tygodnia ciąży do terminu 
rozwiązania, z częstotliwością nie większą 
niż:   1 raz w tygodniu (okres od poniedziałku 

do piątku) w okresie od 21 do 31 tygodnia 
ciąży oraz 2 razy w tygodniu w okresie od 32 
tygodnia ciąży do terminu rozwiązania. Wizyty 
położnej w opiece pielęgnacyjnej nad kobietą 
po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-
-ginekologicznej obejmują okres od momentu 
wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się 
rany pooperacyjnej. 

 Ponadto położna posiada także upraw-
nienia do:  prowadzenia ciąży fizjologicznej 
nie powikłanej, prowadzenia edukacji przed-
porodowej, edukacji zdrowotnej indywidualnej 
i grupowej (szkoły rodzenia),  samodzielnego 
prowadzenia i przyjmowania  porodu, przyjmo-
wania porodu w domu, jak i pobierania cytologii 
z szyjki macicy.

Wśród tematów poruszanych na konferencji 
znalazły się m.in.: realizacja zawodu położnej 
na płaszczyźnie prywatnej działalności, ciąża 
pod opieką położnej, rola szkół rodzenia, po-
ród domowy, profilaktyka nietrzymania moczu 
po porodzie, współczesna pielęgnacja kikuta 
pępowinowego, trudne i rzadkie problemy z 
laktacją,  nowe spojrzenie na nacięcie krocza, 
masaż kobiety ciężarnej i noworodka.

Wśród zaproszonych gości były zarówno 
położne, fizjoterapeuci jak i lekarze ginekolo-
dzy i pediatrzy,  wszyscy prelegenci posiadają 
ogromne doświadczenie zawodowe.

Liczymy na to, że możliwe będzie podniesie-
nie prestiżu zawodu położnej, oraz podniesieniu 
świadomości społeczeństwa o możliwościach 
korzystania z usług położniczych, które oferuje 
nasza grupa zawodowa.  Chciałybyśmy,  aby 
społeczeństwo zauważyło  nasz piękny zawód, 
a środowisko lekarskie doceniało współpracę z 
wykwalifikowaną kadrą położnych. Zależy nam 
na przywróceni zawodowi położnej należnego 
mu prestiżu. Chciałybyśmy zapalić w naszym 
środowisku iskrę zmian na lepsze, aby każda 
położna mogła być dumna ze swojego zawo-
du. Jeśli będziemy wspólnie walczyli o zmiany 
w polskim położnictwie , to mamy szansę by 
stały się one rzeczywistością, która będzie 
mieć ogromny wpływ chociażby na poprawienie 
jakości  narodzin.                                                                 

Poznańskie Niezależne Położne:
Iwona Marczak, 

Katarzyna Cabańska, 
Natalia Rajncz - Matusiewicz, 

Dorota Postaremczak

UwAgA!!!                                                                                                          
do mieszkanek miasta i gminy kórnik

w ramach „Białej soboty”,  
w dniu 12.05.2012r, lekarze ginekolodzy, 
przeprowadzać będą darmowe badania 

ginekologiczne- pobranie cytologii 
oraz badanie piersi. 
Akcja ma na celu 

poprawienie jakości życia kobiety i 
promocję zdrowia. 

wczesne wykrycie i wczesne leczenie 
wszelkich nieprawidłowości, może 
nas ustrzec przed rakiem narządów 

rodnych, jak i rakiem piersi.
Zapraszamy do gabinetu 

ginekologiczno-Położniczego, 
przy ul. Stodolnej 14  w kórniku, 

w którym lekarze 
z kliniki na Polnej w Poznaniu, 
dr Adrianna Boć – Zalewska 

i dr Paweł kopyra, 
spotkają się z chętnymi kobietami. 

Badania będą przeprowadzane 
w godzinach 09:00-12:00

ZAPRASZAmY!!!
Tak niewiele potrzeba, 

by zadbać o swoje zdrowie! 
Nie zwlekaj i sprawdź, 
czy jesteś zdrowa…

konFEREncJA „PołożnA w życiu Rodziny”

XIX BIEG Z „ BIAŁĄ DAMĄ”
       

T E R M I N -  18 maja 2012 (piątek) godz. 14:00
Z A P I S Y – od godz. 12:30 – 13:30 w Ośrodku Sportu i  Rekreacji w Kórniku na Błoniach.

I grupa młodsza roczniki 2001 i młodsi oraz II grupa roczniki 2000 startują o godz. 13:00 z trasy w lesie.
O godz. 13:45 wyjazd autobusu na start wspólny pozostałych kategorii wiekowych (1999 i starszych) do Bnina .

Bieg starą trasą czyli  z ul. Zwierzynieckiej – dalej drogą  przez Zwierzyniec z metą w OSiR . 
Przed  startem będą oznaczane kartki startowe, które zawodnicy otrzymają przy zapisach do biegu.

(leg. szkolna lub dowód osobisty)
NAGRODY -  dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych w kategoriach wiekowych  osobno dla kobiet i 

osobno dla mężczyzn.
Kategorie wiekowe:  2001 i młodsi, 2000 , 1999-1998, 1997 i starsi

Specjalne nagrody dla najstarszych i najmłodszych mieszkańców gminy Kórnik. 
Ponadto wśród wszystkich uczestników, którzy nie zdobyli nagród rozlosujemy  nagrody pocieszenia.

START W BIEGU OSÓB BEZ PRZECIWSKAZAŃ LEKARSKICH !!!
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w Robakowie powrócono do tradycji 
obchodów dnia patrona lokalnej parafii - 
świętego Józefa. Na boisku gimnazjum 
im. Powstańców wielkopolskich w dniu 
1 maja zorganizowano festyn, którego or-
ganizatorami byli: kok, miejscowi radni: 
Przemysław Pacholski i Andrzej Surdyk 
oraz sołtysi i rady soleckie dachowy, 
gądek, Robakowa osiedla i Robakowa 
wsi oraz Caritas miejscowej parafii. 

Nim jednak o godzinie 14:00 otwarto 
imprezę, w kościele parafialnym odbyła 

się uroczysta msza święta, podczas której 
poświęcono nową figurę patrona. 

Podczas festynu zorganizowano bieg 
św. Józefa dla dzieci oraz pokaz teakwondo 
w wykonaniu UKS „Szakal” ze Szczodrzy-
kowa. Szlagiery z operetek i inne utwory 
muzyki rozrywkowej zagrał dla licznej pu-
bliczności kwintet dęty, a strażacy z OSP w 
Kórniku przedstawili pokaz ratownictwa me-
dycznego. Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się warsztaty ceramiczne - młodzież 
z zaangażowaniem lepiła z gliny naczynia 

i zdobiła je, jak kto umiał najładniej.  Użyć 
można było także rozkoszy kulinarnych, w 
tym skosztować przygotowane przez panie 
z Caritasu ciasta oraz wiele innych dań na 
ciepło i zimno. Boisko oprócz ławek i stołów 
wypełniały: zjeżdżalnia i trampolina dla 
dzieci, ale także kramy oferujące kolorowe 
zabawki. Mimo kaprysów wiosennej pogody 
(słońce ustępowało momentami, chmurom 
i deszczowi, grzmiało i błyskało) zabawa 
udała się wyśmienicie. 

ŁG

MAJÓwkA św. JÓzEFA

W ramach obchodów „Dnia Ziemi” dla 
naszych przedszkolaków przygotowaliśmy 
liczne zadania, m.in. malowanie w plene-
rze na temat „Zawsze zielono, zawsze 
niebiesko”, sadzenie kwiatów wokół przed-
szkola, patrol ekologiczny po okolicy oraz 
stworzenie grupowego kodeksu „Małego 
Ekologa”. Oczywiście nasze działania nie 
maiłyby pozytywnych efektów, gdyby nie 
pomoc i zaangażowanie rodziców. W tym 
celu zachęciliśmy rodziny przedszkolaków 
do skonstruowania z surowców wtórnych 
EKO-STWORKA. Jak zawsze rodzice nie 
zawiedli, a wręcz zaskoczyli nas swoją po-
mysłowością. Z odpadów powstały: roboty, 
dinozaury, gąsienice, świnka- skarbonka, 
a nawet maskotki Euro 2012- Slavek i 
Slavko. Mamy nadzieję, że tego typu akcje 
zaowocują rozwój postaw proekologicznych 
wśród dzieci.

M. Czapkiewicz
A.  Sójka

A. Zapolna 

dziEŃ ziEMi w PRzEdSzkolu 
w SzczodRzykowiE

niEcodziEnnE 
zEbRAniE

Dnia 26 kwietna odbyło się zebranie wiejskie 
w Mościenicy. W wiosennej scenerii,ukwieco-
nym ogrodzie p. Ziętów przy akompaniamencie 
rechoczących żab Sołtys podsumowała 2011 
rok.Na zebranie zaproszony został Burmistrz 
J.Lechnerowski, żeby przekazac najświeższe 
informacje dotyczące przebudowy ul. Moście-
nickiej (droga powiatowa), która jest od wielu lat 
bolączką mieszkańców wsi. Ku olbrzymiemu 
zdziwieniu i zaskoczeniu na zebranie przybył 
Burmistrz w towarzystwie Starosty J.Grabkow-
skiego,S.Waligóry radnego powiatu oraz radne-
go P.Plewki.Starosta zadeklarował przekazanie 
700 tys zł na budowę drogi, Burmistrz 300 tys zł 
(zapisane w budżecie na 2012r). Mieszkańcy 
gromkimi brawami podziękowali za przyjazd i 
złożone deklaracje. Czyżby 5 lat zmagań Rady 
Sołeckiej i Gminy w sprawie drogi zakończyło 
się sukcesem ? Głęboko w to wierzymy i cze-
kamy na szybkie rozpoczęcie prac związanych 
z budową drogi.

Emilia Weinert 
Sołtys Wsi Mościenica

duże, czarno-białe zdjęcie Alojzego 
Andrzeja Łuczaka, wycinek jego pisarskiej 
twórczości, tom kroniki kórnickiej Pro 
Sinfoniki... tu w „Nestorze”, właśnie w tym 
miejscu, w którym pojawiał się, gdy do nas 
przyjeżdżał na turniejowe spotkania… lubił 
tę salę, z jej klimatem i młodymi ludźmi… 
„Stylowa” – mawiał o niej…

Był, przyjeżdżał, lubił, mówił… 
tak, to już przeszłość. Po raz 
pierwszy nie ma Go z nami na 
turniejowym zmaganiu. Zbliża się 
pierwsza rocznica Jego śmierci. 
Dzisiaj, 19 kwietnia 2012 r. w Villi 
„Nestor” w Kórniku,  Koncert Aloj-
zy Andrzej Łuczak in Memoriam 
w ramach 44. Międzyklubowego 
Turnieju Muzycznego przebiega-
jącego pod hasłem: „Alojzy An-
drzej Łuczak – prezes, działacz, 
człowiek”. Jakże przedstawić 
Jego sylwetkę, myśli, dzieło? My, 
dawni i obecni członkowie Klubu 
Pro Sinfonika im. Mieczysława 
Karłowicza przy Liceum Ogólno-
kształcącym im. Generałowej Ja-
dwigi Zamoyskiej w Kórniku, pod 
przewodem pani Teresy Rogozi-
-Olejnik mamy spore doświad-
czenie – to już nasz 38. Turniej i 
osiągnięcia – pierwsze miejsca, 
Puchar Prezydenta RP, w tym 
roku stanęliśmy przed trudnym 
zadaniem. Rozwiązanie okazało 
się proste – zrobiliśmy tak, jak nas 
uczył Prezes: prosto, bez zbęd-
nych przymiotników, z muzyką. 
Koncert, kilka myśli o Prezesie i 
Pro Sinfonice, wspomnienie… A 
więc – zaczynamy! 

Prezesi Klubu Joanna Olej-
nik i Łukasz Błaszyk stają przy 
kominku – kamera, błysk flesza i 
znów cisza… - Proszę wszystkich 
o powstanie, ostatnio odeszli od 
nas przyjaciele kórnickiej Pro 
Sinfoniki, Pani Dyrektor Halina 
Kalisz i absolwentka Liceum, Pani 
Anna Grześkowiak. Uczcijmy ich 
pamięć chwilą ciszy. 

- Jesteśmy tutaj dzięki życzli-
wości pań Barbary i Aidy Bejma 
– gospodarze powracają do spo-
tkania. – Serdecznie witamy pana 
prof. dr hab. Tomasza Jasińskiego 
Dyrektora Biblioteki Kórnickiej 
PAN, ks. Zbigniewa Dobronia, 
Marię Weychan-Nowak i Kazimierza Zimniaka 
– byłych dyrektorów LO, przedstawicieli grona 
pedagogicznego z panią Ewą Zwierzyńską 
na czele, pana Zbigniewa Tomaszewskiego 
– Prezesa Zarządu Powiatu Poznańskiego 
SSWW, pana Łukasza Grzegorowskiego – re-
daktora naczelnego Kórniczanina. Są z nami 
także nasi przyjaciele Stanisław Gorzałczany, 
Maciej Małecki, Irena Kaczmarek oraz jurorzy 
dr Marlena Gnatowicz-Drobnik – dyrektor Biura 
Pro Sinfoniki i Zofia Dombka i Antoni Hoffmann.

Jeszcze niedawno gościliśmy Prezesa 
wspólnie na kórnickich spotkaniach Klubu. 

Alojzy Andrzej Łuczak wprowadzał młodzież w 
świat muzyki (…). Dziś wspominamy Jego wiel-
kie zasługi – nieobecny wyjątkowo Burmistrz 
Gminy Kórnik, Jerzy Lechnerowski przypomina 
w nadesłanym okolicznościowym liście zasługi 
naszego Prezesa Prezesów.

- Gościmy dzisiaj młodego pianistę, Szymo-
na Dobrzańskiego, ucznia  Państwowej Szkoły 

Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w 
Opolu – słyszę. A więc jest tak, jak Prezes lubił 
– młody i zdolny – przemyka mi przez myśl. 
Takich młodych i zdolnych jest tu z nami więcej. 
Przy pierwszym stoliku tegoroczni maturzyści. 
– Sięgajcie po Nagrodę Nobla – powracają w 
pamięci słowa Prezesa. 

Muzyka Schuberta, Mendelssohna, 
Beethovena, ale przede wszystkim Chopina 
spływa spod palców Szymona. – Tak naprawdę, 
to muzyka sprawiła, że ludzie stali się dobrzy 
– nasza Opiekunka przypomina słowa, które 
Alojzy Andrzej Łuczak  lubił często cytować.

Prezes pisał w grudniu 1998 roku: Każdy 
ma prawo mieć nadzieję (…) Poznawajcie 
muzykę! To jest doskonały sposób na czynienie 
siebie lepszym, doskonalszym. – Joanna Olej-
nik sięga do bogatej korespondencji Prezesa. 
Olga Schumacher przypomina fascynację „cią-
gle odnawianą i potęgowaną”, żywioną przez 
Prezesa do muzyki Chopina, która „zawiera 

w sobie pewną delikatność, 
wyrafinowaną prostotę, ale też 
tajemną, wręcz metafizyczną 
siłę”.

Wśród muzyki rysuje się 
mocno obraz Pro Sinfoniki, 
jej idei, fascynacji, marzeń  i 
myśli jej Twórcy. Słowa bło-
gosławionego Jana Pawła II, 
papieża, kierowane w 2004 r. 
do Alojzego Andrzeja Łuczaka 
brzmią dziś jak niezwykła koda: 
„Pośród różnych środków, w 
których wyraża się duch ludzki, 
muzyka spełnia funkcję wznio-
słą, jedyną i niezastąpioną. 
(…) Całej wspólnocie ruchu 
Pro Sinfonika: Panu Prezeso-
wi, Jego współpracownikom, 
Dzieciom i Młodzieży z serca 
udzielam Apostolskiego Błogo-
sławieństwa”. 

Błogosławieństwo, marze-
nia i swoisty testament Prezesa: 
„Trzeba więc trwać, nie dać 
się molochowi zwyczajności, 
zachować Pro Sinfonikę – tę 
słoneczną, pełną pomysłów - w 
nieustannej kondycji, starać się, 
aby minimalizm, choroba na-
szych czasów, nie rozwijał się, 
został osaczony i zniszczony”. 
(Alojzy Andrzej Łuczak, „Muzy-
ką pod wiatr”, Poznań, 1988).

Turniejowe spotkanie za-
kończone, słodki poczęstunek, 
wspomnienia, rozmowy i kolej-
ne kartki w klubowej kronice…: 
Gratuluję turnieju, a przede 
wszystkich tych wszystkich lat z 
Pro Sinfoniką. Jestem pod wra-
żeniem… (Marlena Gnatowicz) 
Jesteśmy my, którzy pamięta-
my, trwamy, fascynujemy się 
i kontynuujemy Jego dzieło… 
(Antoni Hoffmann).

Zostaje specjalnie wydruko-
wana pamiątka, którą otrzymuje 
każdy uczestnik czwartkowego 

spotkania – zamyślone spojrzenie Prezesa i 
Jego nadzieja, „że Klub w Kórniku, diament w 
koronie Pro Sinfoniki, będzie lśnił – jak zawsze 
nieprzemijającym blaskiem”.

*  *  *
Dziesięć dni później, niedziela, kórnicka 

Kolegiata… Tę Przenajświętszą Ofiarę spra-
wujemy za duszę świętej pamięci Alojzego An-
drzeja Łuczaka…  Modlitwa, zaduma, pamięć… 
i ta złota trąbka Andrzeja Kulki artysty Capelli 
Zamku Rydzyńskiego… Cisza.

Kronikarz
     Foto 2 i 3 : Antoni Hoffmann

AloJzy AndRzEJ łuczAk in MEMoRiAM
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wiElE AtRAkcJi w MAJowyM kÓRniku
kórnik w maju kipi atrakcjami. 

oprócz tradycyjnych kórnickich Spo-
tkań z Białą damą, które przed nami 
(program na str. 24) instytut dendrolo-
gii PAN, Biblioteka kórnicka PAN oraz 
fundacja „Zakłady kórnickie” proponują 
ciekawe spotkania z historią, kulturą i 
przyrodą.

Za nami podziwianie magnolii w Parku 
oraz weekendy: napoleoński i kulinarny w 
Zamku. Świetna pogoda przyciągnęła wielu 
turystów, a i miejscowi skorzystali z chęcią. 
Mieszkańcom i gościom szczególnie podo-
bała się prezentacja „ułańskiej fantazji” w 
wykonaniu jeźdźców ze stajni „Rotmistrz” pod 
wodzą Romana Kusza (patrz zdjęcie obok). 
Program kolejnych imprez znajdziecie Pań-
stwo na łamach tego numeru Kórniczanina.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z 
majowych atrakcji w Kórniku.

ŁG

Tradycja świętowania rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3. Maja 1791 r. sięga XIX 
wieku. Szczególnie uroczyście obchodzo-
no 100 rocznicę, co utrwalili artyści na 
płótnach obrazów, w grafikach, na kartach  
pocztowych, w utworach poetyckich i 
muzycznych. Bractwo kurkowe w Kórniku 
w międzywojniu, organizowało turnieje 3 
majowe od 1923 r. ale nie zachowały się 
listy zwycięzców. Do tradycji powrócono w 
Kórniku po powołaniu bractwa kurkowego 
w 1987. Pierwszy turniej 3. majowy odbył 
się w 1990 r. 

Przedstawiamy listę zwycięzców 
turniejów 3. maja od 2001 r :  

2001 Andrzej Tomiak z Bnina
2002 Jacek wojciechowski z kórnika
2003 Teodor Bałeczny z kórnika
2004 henryk ordanik z kowalewa
2005 Justkowiak Piotr z Bnina
2006 Tomasz Andrecki z kórnika
2007 marek Baranowski z Poznania
2008 Piotr Justkowiak z Bnina
2009 Jacek wojciechowki z kórnika
2010 Zdzisław Jakubowski z Poznania
2011 Piotr Justkowiak z Bnina

Do grona zwycięzców, 3 maja w 2012 r. 
dopisał się Norbert Biniek z Poznania, ur. 10 
kwietnia 1974 r. Członkiem Kórnicko-Bniń-
skiego Bractwa Kurkowego jest od 2009 r. 
Pełni funkcję członka Komisji  Rewizyjnej. 
Zawodowo jest rzemieślnikiem branży 
samochodowej. Interesuje się piłką nożną 

oraz sportami strzeleckimi. Żona Izabella 
popiera jego zainteresowania i jest razem z 
ich córką Maią (14 lat) oraz synem Szymo-
nem (7 lat) najlepszymi kibicami ojca. Nor-
bert zdobył pamiątkową tarczę malowaną 
przez Piotra Justkowiaka ubiegłorocznego 
zwycięzcę oraz pamiątkowy medal.

Turniejowi towarzyszyły otwarte zawody 
strzeleckie. Strzelanie odbywało się sys-
temem sportowym do tarcz papierowych. 
Pięciu najlepszych strzelców w finale wal-
czyło o tarcze i puchary. 

W otwartym turnieju brackim 3-ma-
jowym zwyciężył Krzysztof Smoleński z 
Bractwa Kurkowego w Jutrosinie, II miejsce 
zajął Rafał Eichler z Bractwa Kurkowego w 
Środzie Wlkp. III miejsce zajął Tadeusz Mar-
ciniak z Bractwa Kurkowego w  Poznaniu.

W turnieju charytatywnym na rzecz 
rehabilitacji siostry kurkowej Elżbiety 
Zakrzewicz, która uległa poważnemu wy-
padkowi drogowemu w Poznaniu dnia 2 
grudnia 2011 r. dochód za udział w turnieju, 
w kwocie 675 zł  przekazano Elżbiecie 
Zakrzewicz. Zwycięzcami byli: Krzysztof 
Smoleński z Jutrosina, Piotr Stanisławski 
z Poznania oraz Rafał Eichler ze Środy 
Wlkp. Zwycięzca turnieju Krzysztof Smo-
leński przekazał zdobytą tarczę Piotrowi 
Stanisławskiemu, uczniowi szkolnemu 
jako zachętę do jego dalszych sukcesów 
strzeleckich. 

W turnieju o Puchar Przewodniczącego 
NSZZ Policjantów Podinspektora Andrzeja 
Szarego zwycięzcami zostali: Krzysztof 

Smoleński z Bractwa Kurkowego z Jutro-
sina, Rafał Eichler z Bractwa Kurkowego 
ze Środy  Wlkp oraz Alicja Czyż z Bractwa 
Kurkowego z Poznania.

Na koniec odbyło się strzelanie to-
warzyskie do kura. Strącili go Krzysztof 
Smoleński (zwycięzca), Tadeusz Marciniak 
i Marek Nowicki.

Kazimierz Krawiarz

noRbERt biniEk zwyciĘzcą tuRniEJu 3-MAJA

kóRNiCkiE TowARZYSTwo 
PomoCY SPoŁECZNEJ

oraz Urząd miejski w kórniku 
 proponują dzieciom i młodzieży 
szkół podstawowych i gimnazjów 

udział w kolonii 
w Białym dunajcu k/Zakopanego w 

terminie  od 20 lipca 2012  
do 2 sierpnia 2012 roku.

Zapewniamy:
• doświadczoną  kadrę    
• autokar turystyczny KPA KOMBUS (do 
dyspozycji na miejscu) 
• zakwaterowanie w pokojach 2,3,4- osobo-
wych z pełnym węzłem sanitarnym i TV, w 
Domu Wypoczynkowym „DUNAJEC” ( www.
dwdunajec.pl )
• smaczne domowe posiłki
• opiekę medyczną 
• ciekawy i pełen atrakcji  program  w którym 
przewidujemy:
- poznanie walorów krajoznawczo – tury-
stycznych Podhala w czasie wycieczek i 
wypraw w góry z przewodnikiem tatrzańskim
 - rozwijanie zamiłowania do aktywnego 
spędzania czasu wolnego i poznawania 
ojczystej ziemi
- poznanie zasług Władysława hr. Zamoy-
skiego dla Podhala 
- poznanie związków Kórnika i Podhala daw-
niej i dziś – współpraca z Gminą Bukowina 
Tatrzańska
- oraz zajęcia integracyjne, sportowe, rekre-
acyjne, plastyczne, terapeutyczne, ogniska, 
dyskoteki, projekcje filmów i wiele, wiele 
innych niespodzianek!

Koszt 14-dniowego pobytu wynosi  
950.00 zł. W zależności od sytuacji material-
nej rodziny istnieje możliwość negocjowania 
ceny lub bezpłatnego wyjazdu dziecka.

Zgłoszenia przyjmują i szczegółowych 
informacji udzielają: 

Krystyna Janicka tel. 502 492 540 
e-mail k.janicka@vp.pl
i Irena Żyto tel. 691582891
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TwiEści z oAzy

mARAToN AERoBikowY w oAZiE

w sobotę 21 kwietnia na hali sporto-
wej Centrum oAZA odbył się wiosenny 
maraton Aerobikowy. To już iV edycja! 
wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
przybycie, jednocześnie gratulujemy 
wytrwałości! 

Ćwiczyło nas prawie 100 osób! 94 
uczestniczki oraz 2 panów wykazało się 
doskonałą formą oraz sprawnością fizycz-
ną. Tuż po rozgrzewce w pozytywny klimat 
poprzez zabawę tańcem wprowadziła nas 
Asia J. – instruktorka Zumby. Ciekawe kroki 
taneczne oraz motywująca muzyka dodały 
nam energii podczas DANCE AEROBIC, 
który prowadził Wojtek. Po dłuższym wy-
tchnieniu - również Wojtek – zaangażował 
wszystkie partie naszych mięśni na trzech 
poziomach intensywności podczas zajęć 
TMT, a w międzyczasie wzmocnić można 
było mięśnie brzucha, ud i pośladków na 
zajęciach ABT. W trosce o prawidłową posta-
wę naszego ciała Ruda – Asia przedstawiła, 
jak wygląda prawidłowy trening wzmacnia-
jący i rozciągający kręgosłup oraz mięśnie 
pleców. Zaraz po ćwiczeniach na matach 
zredukować można było tkankę tłuszczową 
na Fat Burning z Ewą, porywając się do 
nauki specjalistycznego układu choreogra-

ficznego, który wszyscy uczestnicy świetnie 
opanowali. Kiedy już uwolniliśmy „tłuszcze”, 
również z Ewą rozluźniliśmy i rozciągnęliśmy 
mięśnie po treningu na Stretchingu. 

Swój debiut na naszej hali sportowej 
miała Manuela – nowa instruktorka Zumby 
– trzeba przyznać, że poszło Jej naprawdę 
świetnie! 

Na zakończenie maratonu nastąpił 
wymarzony relaks z JOGĄ prowadzoną 
przez Asię.

Dziękujemy wszystkim naszym instrukto-
rom fitness za stworzenie świetnej atmosfery 
na maratonie oraz dużą dawkę pozytywnej 

energii. Szczególne podziękowania za za-
angażowanie dla instruktorki Magdy, która 
pomimo choroby czuwała nad organizacją 
od początku do samego końca imprezy. 

Mamy nadzieję, że tak duża dawka fit-
nessu wprowadziła wszystkich uczestników 
w dobry nastrój na wiosnę oraz zachęciła do 
aktywnego spędzania czasu wolnego w Oa-
zie. Liczymy również na Waszą obecność w 
październiku podczas jesiennego maratonu! 
Do zobaczenia!

obejrzyj galerię z wydarzenia: 
www.oaza.kornik.pl

Anna Włodarz

Najbliższe wydarzenia w oAZiE:
  

- 19 maja - turniej brydżowy 
o laur kwitnącej magnolii 

(10:00 - 17:30  hala sportowa)

  - 27 maja - V memoriał 
Sławka Smolińskiego 

Turniej Piłki Siatkowej Amatorów 
o Puchar Przewodniczącego 

Rady miejskiej w kórniku 
(od 9:00 hala sportowa)

ZAwodNiCZki mUkSU wYgRAŁY PóŁfiNAŁ mP koSZYkAREk w oAZiE

Hala kórnickiej Oazy po raz kolejny w tym roku stała się areną zmagań Półfinałów Mi-
strzostw Polski młodych koszykarek. Tym razem  pomiędzy 27 a 29 kwietnia rywalizowały 
zawodniczki do lat 16. W Kórniku rywalizowały drużyny UKS Concordia Gdańsk, MKS 
Zabrze oraz MUKS Poznań. Związana z Kórnikiem drużyna z MUKSu nie dała szans 
rywalkom, wygrywając oba swoje mecze: 88:30 z gdańskim UKS oraz 121:39 z zabrzan-
kami. W rywalizacji gdańszczanek z zawodniczkami MKS triumfowały te pierwsze 63:52. 

W dniach 19-27 maja 2012r. w Ostrołęce dwanaście najlepszych drużyn tej kategorii 
wiekowej, w tym oczywiście MUKS Poznań rywalizować będzie w Finale Mistrzostw 
Polski. Życzymy sukcesów!

ŁG

SukcESy 
kARAtEkÓw 
21. kwietnia 2012 r. w Racocie koło Ko-

ściana odbyły się Mistrzostwa Polski PZKF 
i PFKS, w których udział wzięli: 4 osobowa 
reprezentacja Kórnickiego Klubu Karate Sho-
tokan Raven w składzie Ola Smoczyk, Martyna 
Siódmiak, Filipi Młynarczyk i Krzysztof Mrugas, 
trenerzy Jacek Kruk, Małgorzata Grzesiak i 
Zbigniew Stróżyk oraz zawsze wierna ekipa 
rodziców. Organizatorem zawodów był Klub 
Karate GOTTSU Kościan oraz Polski Związek 
Karate Fudokan, Polska Federacja Karate 
Sportowego i Wielkopolski Związek Karate. 
Zawody zgromadziły 345 zawodników z 32 
klubów i były najliczniej obsadzonym turniejem 
w tym sezonie. Mimo dużej liczby startujących 
konkurencje były rozgrywane sprawnie i organi-
zatorom należy się pochwała za profesjonalne 
przygotowanie imprezy.  

Zawodnicy Kórnickiego Klubu Karate Sho-
tokan RAVEN odnieśli spektakularny sukces 

przywożąc z sobą do Kostrzyna 3 medale: 2 
złote i 1 brązowy. 

W  swoich kategoriach zawodnicy z Kórnika 
zajęli następujące miejsca:
-  1 miejsce w kumite ind. żaczek -30 kg 
Ola Smoczyk (foto),
- 1 miejsce w kumite ind. żaczek – 35 kg 
Martyna Siódmiak,
- 3 miejsce w kumie ind. żaków – 45 kg 
Filip Młynarczyk

Bardzo niewiele zabrakło Krzysiowi Mruga-
sowi do zdobycia medalu w tej imprezie. Pech 
zadecydował, że Krzysiu wrócił bez krążka 
na szyi. Wszyscy zawodnicy z Kórnika spisali 

się bardzo dobrze, realizując przećwiczoną 
na treningach taktykę i uważnie słuchając rad 
trenerów, którzy byli dumni z ich występów i 
cieszyli się z każdego zdobytego punktu. 

W podwójnej roli w tym turnieju wystąpił tre-
ner Kórnickiego Klubu Karate Shotokan RAVEN 
Jacek Kruk, który przed południem wspierał 
swoich zawodników w czasie ich walk, a po 
południu sam wystartował w konkurencji kumite 
indywidualne seniorów – 70 kg. W drodze po 
srebrny medal stoczył 2 zwycięskie walki. Walki 
trenera Jacka Kruka zgromadziły przy macie 
wielu młodych zawodników i trenerów, którzy 
gorąco go dopingowali.

W opinii zarówno zawodników, rodziców jak 
i trenerów zawody były bardzo udane. 

W ogólnej klasyfikacji Kórnicki Klub Karate 
Shotokan RAVEN zajął 9 miejsce na 32 kluby 
biorące udział w zawodach. 

W najbliższy weekend zawodnicy Kórnika 
wystartują w międzynarodowym turnieju karate 
na Słowacji. Wszystkich sympatyków karate 
oraz Kórnickiego Klubu Karate Shotokan Raven 
prosimy, by trzymali kciuki za sukces naszych 
zawodników.

MG
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CZwARTE miEJSCE RAdZEwA 
w UNihokEJU

Młodzi hokeiści z Szkoły Podstawowej w 
Radzewie , po wygraniu zawodów powiato-
wych startowali w Rejonie Poznań-Wschód 
w unihokeju. Na kolejnym szczeblu rozgrywek 
walczyli dzielnie i ostatecznie zajęli czwarte 
miejsce, które niestety nie dawało awansu 
do finałów Mistrzostw Wielkopolski. Może 
powalczą za rok?

Wyniki meczy: Radzewo- Śrem nr 1 -  4:0, 
Radzewo – Niechanowo -pow. gnieźnieński 
1:1,

Radzewo- Bieganowo pow. wrzesiński 5:2 
i Radzewo-Klęka pow. średzki 2:3.

„Z PodwóRkA NA STAdioN”
Na boisku Orlika na Błoniach w Kórniku 

odbyły się eliminacje gminne XII Turnieju piłki 
nożnej „Z Podwórka na Stadion” o puchar 
Tymbarku. Grały 3 szkoły z naszej gminy.

Z przyjemnością można było oglądać a 
jednocześnie podziwiać zaangażowanie i wal-
kę na boisku młodych piłkarzy z klas trzecich i 
młodszych szkół podstawowych.

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku prowadzeni na 
turnieju przez p. Andrzeja Palucha. Grali w 
składzie: Tymoteusz Gabski, Piotr Młynarczyk, 
Wiktor Grochalewski, Kamil Chudy, Kacper 
Jakubiak, Grzegorz Gierczak, Milosz Garst-
kiewicz, Wiktor Kuberacki, Adrian Bladocha. 
Drugie miejsce zajął zespół z Radzewa a 
trzecie z Bnina. Czy wyrosną z nich piłkarze 
na miarę reprezentantów Polski?

 
ORLIK- CUP 2012

Kolejna impreza  organizowana przez 
Szkolny Związek Sportowy dla piłkarzy to 
eliminacje ORLIK-CUP. Startowały reprezen-
tacje wszystkich naszych szkół podstawowych 
oraz szkoła z Daszewic pow. Mosina. W im-
prezie uczestniczyli chłopcy z klas szóstych i 
młodszych.

Walka była niezwykle zacięta a ostatecznie 
pierwsze miejsce i awans do szczebla wyż-
szego rozgrywek wywalczyli uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku pod kierunkiem 
p. Adama Prokopczuka. Zespół w składzie: 
Mateusz Ciapa, Bartosz Zgarda, Leonard 
Sobiak, Karol Foltyński, Dominik Siwiński, 
Jan Buszkiewicz, Radosław Andrzejczak, 
Jan Frąckowiak i Michał Dominiak wygrał 
wszystkie mecze z pozostałymi szkołami. 
O kolejności miejsc 2-4 decydowały różnice 
bramek, bowiem wszystkie szkoły miały po 
2 zwycięstwa. Ostatecznie drugie miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa w Kórniku-Bninie, 
trzecie zespół z Daszewic i czwarte drużyna z 
Radzewa. Na piątym miejscu uplasowała się 
szkoła z Szczodrzykowa.

Szkoła z Kórnika awansowała do dalszych 
szczebli rozgrywek. Jeśli uczniowie nadal 
będą solidnie trenować i tzw. woda sodowa 
nie uderzy im do głowy mogą z tych chłopców 
wyrosnąć prawdziwi piłkarze. Muszą jednak 
pamiętać, że oprócz techniki muszą się wyka-
zywać m. in. takimi cechami motorycznymi jak: 
wytrzymałość, szybkość, skoczność, zwinność 

a przede wszystkim myśleć „ głową”.
Głównym organizatorem imprez dla mło-

dych piłkarzy był p. Dariusz Śmigielski. Impre-
zę zaszczycili p. dyr. Szkoły w Szczodrzykowie 
Barbara Pietrala, p. higienistki Małgorzata 
Łopka i Maria Michalkiewicz, czuwające nad 
zdrowiem zawodników, opiekunowie, rodzice 
a nawet dziadkowie młodych piłkarzy oraz 
pisząca ten artykuł.

„możESZ TAńCZYC wSZędZiE,
JEżEli TAńCZYSZ Z SERCEm”

Idea organizowania turniejów tanecznych 
dla uczniów szkół podstawowych trwa w na-
szej gminie od wielu lat. Inicjatorem imprezy 
był i jest Szkolny Związek Sportowy w Kórniku. 
W tym roku po raz 10 został zorganizowany 
w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie, w 
której pracuje zakochana w tańcu i aerobiku 
p. Barbara Jańczyk. W turnieju tańca towarzy-
skiego, w którego w  skład wchodziły w tym 
roku tańce: walc wiedeński, polka, rock and 
roll uczestniczyło 11 par i 5 tancerzy w tańcu 
solo. Rolę sędziów pełniły nauczycielki wycho-
wania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych 
a zarazem instruktorki formacji tanecznych 
i aerobiku pp. Dorota Hejmlich z Poznania i 
Iwona Rauk z Kórnika. 

O miejscu w turnieju decydowały miejsca 
uzyskane przez pary w 3 tańcach ( walc, po-
lka, rock and roll). Pary prezentowały własne 
układy choreograficzne przy równej muzyce.

Zmagania taneczne wygrała Zuzanna 
Jankowska i Konrad  Grześkowiak  ze Szkoły 
Podstawowej w Szczodrzykowie ( 1m-polka i 
rock and roll, 2m – walc) 

Drugie miejsce zajęła także para z Szczo-
drzykowa: Dominika Sosnowska i Norbert La-
cherski( 1m walc, 2m polka, 3m rock and roll) 
Weronika Sikorska wraz z Mateuszem Ma-
chunikiem ze Szkoły Podstawowej w Kórniku 
Bninie wywalczyli miejsce trzecie ( 2m w rock 
and roll).Trzecia para z Szczodrzykowa Oliwia 
Tórz i Krzysztof Haremski też zaprezentowała 
się dobrze zajmując trzecie miejsce w walcu i 
polce. Kolejne miejsca 4-6 po 3 tańcach zajęły 
pary: Martyna Piasecka- Maciej Strugarek 
z Bnina, Laura Szklarek i Bartosz Zgarda z 
Kórnika oraz Magdalena Cychnerska i Mikołaj 
Ratajczak z Radzewa.

 W tańcu indywidualnym solo zdecydo-
wanie wygrał Mateusz Machunik z SP Kór-
nik- Bnin, drugie miejsce wytańczył Szymon 
Kochański z SP Szczodrzykowo a trzecie 
Ewelina Szałamacha z Radzewa. Prowadzo-
na była także punktacja dla szkół a pierwsze 
miejsce zajęło Szczodrzykowo przed Bninem 
, Kórnikiem i Radzewem.

Oprócz zmagań konkursowych w prze-
rwach miedzy tańcami prezentowali się 
uczniowie miejscowej szkoły.  Wystąpił  m. in. 
zespół z klas najmłodszych prowadzony przez 
p. Urszulę Smoczyńską w tańcu zespołowym 
i w grze na fletach. Taniec baletowy pokazały 
uczennice szkoły Julia Wilczewska i Anna 
Piętka. W pokazie aerobiku drużynowego 
wystąpił zespół p. Barbary Jańczyk, który po 
wielu eliminacjach został finalistą tegorocz-
nych Mistrzostw Wielkopolski zajmując 16 
miejsce. Całość imprezy prowadziły Marta 
Nowak  i Patrycja Golan, przybliżając historię 
powstania poszczególnych tańców. Po uhono-
rowaniu medalami najlepszych par tanecznych 

i solistów turnieju, wszyscy uczestnicy imprezy 
zostali ugoszczeni napojami i słodkościami 
przygotowanymi przez gospodarzy imprezy. 
Taneczne popisy obserwowali: dyrektorki 
szkoły, rodzice, opiekunowie i zaproszeni 
goście – działacze SZS w Kórniku. Medale 
dla najlepszych zostały zakupione ze środków 
Urzędu Miejskiego w Kórniku.

MISTRZOSTWA POWIATY W TENISIE 
STOŁOWYM

Tym razem uczniowie walczyli w rywa-
lizacji indywidualnej o awans do zawodów 
wojewódzkich. Bardzo dobrze spisali się nasi 
tenisiści ze szkół w Radzewie i Robakowie.

Gimnazjaliści grali w Pecnej i tu Filip Kuja-
wa z Robakowa zajął pierwsze miejsce a jego 
koledzy ze szkoły Jakub Szymankiewicz był 
czwarty i Norbert Kubiak siódmy. Uczniowie 
szkół podstawowych walczyli w Radzewie. 
Drugie miejsce zajął Mateusz Kazyaka z Ra-
dzewa. Bartosz Urbaniak z Szczodrzykowa 
był czwarty, Marcin Tomaszewski z Radzewa 
piaty i Jakub Lehmann z Kórnika siódmy. Z 
dziewcząt szósta była Jolanta Rybak, siódma 
Ewelina Szałamacha, dziesiąta Monika Stem-
pień – wszystkie reprezentowały SP Radzewo 
oraz 13m. Weronika Biernacka z Kórnika.

W rywalizacji szkół Gimnazjum w Ro-
bakowie pierwsze miejsce, SP Radzewo 
wśród chłopców zajęło drugie miejsce, SP 
Szczodrzykowo piąte i SP 1 Kórnik siódme a 
w grupie dziewcząt SP Radzewo -drugie i SP 
1 Kórnik- szóste.

START lEkkoATlETów Z gimNAZJów
Nareszcie pogoda dopisała i można było 

na stadionie na Błoniach rozegrać zawody 
lekkoatletyczne, które wyłoniły najlepszych na 
zawody powiatowe.

Z ciekawszych wyników należy wymienić: 
100m - 14,34 sek. - Daria Maciejewska, 

12,26 sek.- Jakub Simon, 12,38 sek.- Łukasz 
Kozak i 12,40 sek. Dawid Kurek- wszyscy z 
Robakowa.

300m.- 52,38 sek. Magda Żyto i 43,51 sek. 
Patryk Rajkowski z Kórnika oraz 44, 58 sek. 
Michał Staszak z Robakowa.

300m ppł.- 1:03,36 sek. Katarzyna Jachnik 
i Łukasz Kozak 46,20 sek.z Robakowa oraz 
Filip Siejak z Kórnika-47,64 sek.

600m – 2:05, 13 sek. Marii Wartesiewicz 
z Kórnika.

1000m 3: 56,53 sek. Dagmara Eltman z 
Kórnika oraz 3:02,97 sek. Patryk Szczepa-
niak z Kórnika i 3:03,64 sek. Arek Nowicki z 
Robakowa.

W dal- 5,42 m- Jakub Simon z Robakowa i  
z Kórnika 5,23 m – Dominik Nawrocki i Hubert 
Kaczmarek – 5,21 m

2000m – Dawid Niemier z Kórnika- 7:47,07
Kula- 3 kg. dz. i 5 kg. chł. Agnieszka Błasz-

kowiak z Kórnika- 8,37 m, Kacper Szymaniak 
z Robakowa 10,30 i Dawid Wójkiewicz z 
Kórnika 10,27 m.

Oszczep- Katarzyna Jakubowska z Ro-
bakowa 22,18 m oraz   Konstanty Kalisz z 
Kórnika- 35,40 m i Maciej Hernes z Robakowa 
34,00m.

Po tych zawodach została ustalona repre-
zentacja gminy Kórnik na zawody powiatowe 
w Żerkowie ( 9.05.2012 ).

ARA

wioSnA w
 ukS tkd kÓRnik

Pracowicie zaczęła się wiosna w 
Uczniowskim Klubie Sportowym „TKD-
-Kórnik”. Radość przynoszą zdobywane 
medale, natomiast porażki motywują do 
dalszej pracy. Poniżej krótki opis tego co 
odbyło się do tej pory, natomiast do wakacji 
jeszcze wiele się w Klubie wydarzy. 

Cobra Cup 2012 – Praga/Czechy
Tuż przed rozpoczęciem astronomicznej 

wiosny, w sobotę 17 marca Łukasz Nowak, 
Marcin Kozieł oraz Jakub Posadzy, pod 
czujnym okiem trenerki Angeliki Rydlewskiej 
wystartowali w turnieju Cobra Cup 2012 w 
czeskiej Pradze. Zawody w Czechach są za-
wsze doskonałym sprawdzianem umiejętności 
i aktualnej formy zawodników, dlatego też kilka 
razy do roku Kórniczanie jeżdżą tam na starty 
kontrolne. Znakomity popis umiejętności zapre-
zentował Jakub, który stoczył dwa bardzo dobre 
pojedynki, nie dając przeciwnikom zdobyć ani 
jednego punktu. Marcin, mimo iż pierwszą 
walkę przegrał, pokazał, że ostatnie miesiące 
sumiennie przepracował, gdyż walczył na bar-
dzo wyrównanym poziomie. Ostatni z Naszych 
zawodników – Łukasz, dopiero późnym wieczo-
rem wyszedł do walki o złoty medal. Podobnie 
jak Jakub, nie dał zupełnie szans przeciwnikowi. 

Wyjazd na zawody Cobra Cup 2012 w 
Pradze dofinansowany był ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu, przekazanych 
za pośrednictwem Wielkopolskiego Stowarzy-
szenia Sportowego.

Belgian open 2012 – gent/Belgia
Na przełomie marca i kwietnia, w Belgijskim 

Gent odbył się turniej klasy „A” Europejskiej Unii 
Taekwondo – Belgian Open. Był to drugi turniej 
tej klasy w tym roku (po zawodach w szwedzkim 
Trelleborgu), w którym zawodnicy UKS TKD 
Kórnik wzięli udział, do walk stanęli nasi juniorzy 
młodsi: Piotr Bajewski, Marcin Kozieł, Mateusz 
Nowak i Jakub Posadzy. W sobotę, 31 marca, 
wystartowali Marcin i Mateusz w tej samej 
kategorii – 41kg. Mimo dobrej postawy Marcin 
przegrywa swoją pierwszą walkę. Bardzo dobry 
występ zaliczył natomiast Mateusz, który po 
dwóch wygranych walkach, dopiero w walce 
o medal musiał ulec zawodnikowi z Wielkiej 
Brytanii, zajmując ostatecznie miejsce piąte. 
W drugim dniu wystartowali Kuba (kat. – 45kg) 
i Piotrek (kat. – 53kg). Piotrek nieszczęśliwie 
trafia na faworyta kategorii i odpada z dalszej 
rywalizacji. Kuba gładko wygrywa pierwszą 
walkę, jednak w drugiej, mimo bardzo dobrej 
postawy nieznacznie przegrywa walkę o medal  
zawodnikiem z Bułgarii. Mimo, iż tym razem 
żaden z Naszych zawodników nie zdobył me-
dalu, to wyjazd ten potwierdził bardzo dobre 
przygotowanie i poziom sportowy Kórniczan. 

Wyjazd na zawody w Belgii dofinansowano 
ze środków Gminy Kórnik.
wielkanocny Turniej Taekwondo – mosina

31 marca czternastka najmłodszych adep-
tów taekwondo z Kórnika, uczestniczyła w 
Mosinie w zorganizowanym przez zaprzyjaź-
niony klub Tiger Team Września Wielkanocnym 
Turnieju Taekwondo. Zawodnicy wzięli udział w 
konkurencjach sprawnościowych: nare chagi 
(naprzemienne, wielokrotne kopnięcia w ciągu 
10s.), twio olgul ap chagi (wyskok dosiężny), 

poomsae (układy formalne). Cieszy fakt, że w 
gronie najmłodszych zawodników już zdarzają 
się medaliści. Oby tylko sukces stał się dla nich 
motywacją do jeszcze większej pracy.  Oczywi-
ście bardziej doświadczeni zawodnicy również 
nie zawiedli. Dorobek medalowy przedstawia 
się następująco: Celestyna Siejak (dwa złote 
– poomsae, nare chagi; srebro – twio olgul 
ap chagi), Dawid Smajdor (złoto – nare chagi; 
dwa brązy – twio olgul ap chagi, poomsae), 
Jakub Kozłowski (złoto – nare chagi), Norbert 
Lacherski (złoto – poomsae), Bartosz Bukczyń-
ski (srebro – poomsae), Szymon Kurc (srebro 
- twio olgul ap chagi), Patryk Lis (srebro – nare 
chagi), Zuzanna Nikonowicz (brąz – poomsae), 
Wiktoria Sułek (brąz – nare chagi), Dawid 
Baranowski (brąz – poomsae). Niestety nie 
wszystkim medale udało się zdobyć. Niemniej 
jednak należ wspomnieć, że dzielnie zmagali 
się na zawodach Zuzanna Jasińska, Maciej 
Bukczyński, Mariusz Lacherski i Damian Lis. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a także 
ciepły posiłek.

Zawody w Mosinie dofinansowano ze 
środków własnych Klubu.
międzynarodowe zgrupowanie kadry 

wojewódzkiej Juniorów - Poznań
Tydzień po Wielkanocy, w dniach 13-15 

kwietnia trójka Kórniczan: Marcin Kozieł, Ma-
teusz Nowak i Jakub Posadzy, wzięła udział w 
międzynarodowych konsultacjach z zakresu 
walki sportowej, które odbyły się w ramach 
zgrupowania Kadry Wojewódzkiej Juniorów. Z 
zagranicznych ekip przybyły Kadry Narodowe 
Czech i Słowacji. Nasi południowi sąsiedzi 
czynnie włączyli się w konsultacje, dzięki czemu 
Wielkopolanie mogli poznać zupełnie nowe 
metody treningowe. Tradycyjnie już, trzeciego 
dnia zgrupowania odbyły się sparingi, na które 
przyjechały ekipy z czołowych klubów Polski. 
Oprócz wymienionej trójki, w sparingach wziął 
również udział brat Mateusza, Łukasz. 
Eliminacje do ogólnopolskiej olimpiady 

młodzieży 2012 - luzino
W dniach 20-21 kwietnia 2012 roku w 

miejscowości Luzino na Pomorzu odbyły się 
eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży. Z Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„TKD-Kórnik” w imprezie tej wzięła udział 
czwórka zawodników: Piotr Bajewski, Marcin 
Kozieł, Mateusz Nowak i Jakub Posadzy. 
Każdy wystartował w innej kategorii wagowej, 
a dodatkowo Mateusz i Kuba wystartowali 
również w konkurencji układów formalnych tzw. 
poomsae. Jako pierwsza rozegrana została 
konkurencja poomsae. W pierwszym etapie 
wyłoniono ósemkę zawodników, która walczyła 
następnie o pięć kwalifikacji do finału OOM. W 
gronie „pięciu szczęśliwców” znalazł się Kuba, 
który zdołał uzyskać kwalifikację z czwartego 
miejsca. Do uzyskania kwalifikacji w konkurencji 
walki sportowej, każdy z Kórniczan musiał 
wygrać przynajmniej jedną walkę, z wyjątkiem 
Mateusza, który po losowaniu musiał stoczyć 
dwa wygrane pojedynki. On też, jako pierwszy 
rozpoczął rywalizację. Mimo, iż w ostatnich ty-
godniach zmagał się z kontuzją kolan, bez trudu 
doprowadził do zwycięstwa. Pecha miał Piotrek, 
który w pierwszej walce trafił na późniejszego 
zwycięzcę całej kategorii. Pozostało mu czekać 
na walki o piąte miejsce, które będzie brane pod 
uwagę przy ewentualnym uzupełnianiu listy 
startowej finału OOM. Przyszła kolej na Kubę i 

zanim jednak walka na dobre się zaczęła, to się 
skończyła. Po efektownym kopnięciu na głowę, 
sekundant przeciwnika rzucił ręcznik. I tak po 11 
sekundach Jakub zdobył kwalifikację. Ostatni 
do pierwszej walki stanął Marcin. Czas spędzo-
ny na treningach oraz wykorzystana szansa 
uczestnictwa w szkoleniu Kadry Wojewódzkiej 
Juniorów, przyniosła oczekiwany efekt. W walce 
o kwalifikację, dosłownie zmiażdżył przeciwnika 
wygrywając w efektownym stylu 21:5 (do prze-
rwy 17:0). Mateusz w drodze po kwalifikację do 
OOM w drugiej walce nie dał szans przeciwni-
kowi. W połowie pierwszej rundy, kolejny raz 
zobaczyliśmy „rzucony ręcznik”. Już na tym 
etapie osiągnęliśmy więcej niż zakładaliśmy. 
Na czterech zawodników zdobyliśmy trzy 
kwalifikacje w walkach i jedną w poomsae. A to 
jeszcze nie był koniec zawodów. Kolejne walki 
Mateusza, Marcina i Jakuba miały już charakter 
czysto treningowy. Trener Andrzej Bartosie-
wicz w „warunkach bojowych” kazał tej trójce 
ćwiczyć różne warianty taktyczne. Piotrek miał 
natomiast jeszcze do przejścia dwie walki. Do 
pierwszej, repasażowej, przeciwnik mu się nie 
stawił. W drugiej trafił jednak na dużo bardziej 
doświadczonego zawodnika i ostatecznie został 
sklasyfikowany na szóstej pozycji. Marcin na 
początku kolejnej walki doznał (jak się później 
okazało niegroźnej, ale bolesnej) kontuzji ko-
lana i lekarz zabronił mu kontynuacji walk. Nie 
mieli natomiast problemów Nasi najbardziej do-
świadczeni zawodnicy Mateusz i Kuba. Wygrali 
najpierw walki półfinałowe, a później finałowe 
i z pierwszych lokat będą rozstawieni w finale 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, który 
odbędzie się na początku lipca w miejscowości 
Mszana Dolna w Małopolsce.
Eliminacje do młodzieżowych mistrzostw 

Polski – Bełżyce 2012
W ostatni weekend kwietnia Nasz najstar-

szy zawodnik Piotrek Mikołajczak wystartował 
w Bełżycach w eliminacjach do Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski. Był to jego pierwszy start w 
tej grupie wiekowej. Mimo, iż w ostatnim czasie 
zmagał się z nawracającą kontuzją, jego występ 
należy zaliczyć do udanych. Nie zdobył wpraw-
dzie kwalifikacji do finału Mistrzostw Polski, jed-
nak pokazał, że nadal jest w doskonałej formie. 
W pierwszej walce pokonał starszego i dużo 
bardziej doświadczonego zawodnika z Puław. 
W kolejnej rundzie, której stawką był awans 
do finałów, uległ nieznacznie zawodnikowi z 
wielkopolskiego klubu Dragon Długie Stare. W 
ocenie Naszej trenerki Angeliki Rydlewskiej, 
Piotrek w niczym nie ustępuje rówieśnikom i 
w przyszłym roku ma duże szanse na medal 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski.

Wyjazd na eliminacje do OOM oraz MMP 
dofinansowany był ze środków Urzędu Mar-
szałkowskiego w Poznaniu, przekazanych za 
pośrednictwem Wielkopolskiego Stowarzysze-
nia Sportowego.

Wszystkich chętnych do trenowania olim-
pijskiej odmiany taekwondo w Uczniowskim 
Klubie Sportowym „TKD-Kórnik” serdecznie 
zapraszamy. Kontakt z Klubem: tel. 663 786 
462; e-mail: tkdkornik@interia.pl, http://www.
tkdkornik.prv.pl

Zajęcia sportowe z zakresu taekwondo 
w UKS TKD Kórnik dofinansowywane są ze 
środków Gminy Kórnik oraz Urzędu Marszał-
kowskiego w Poznaniu.

Piotr Posadzy
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* Wynajmę pomieszczenie 35m2 w centrum Kórnika na działalność gospodarczą.Tel. 501004404
*Zagospodarowaną działkę 460 m² z domkiem w Bninie POR nr 122 - sprzedam. Tel. 600 924 556
*Wynajmę pokój 22 m² z kuchnią i łazienką w centrum Kórnika. Tel. 792020082 
*Ogrody - wiosenne prace pielęgnacyjne, wertykulacja trawników, projekty ogrodów i wykonawstwo. Tel. 517 415 786
*Sprzedam działkę budowlaną Bnin ul. Śremska tel.691 645 210.
*Zaopiekuję się dzieckiem tel.691 645 210.
*Remonty, wykończenia, sprzątanie-kompleksowo, solidnie. Tel. 602 459 578.
*Sprzedam łódkę 3-osobową z silnikiem Honda. Tel. 601 72 98 33
*Oddam w najem mieszkanie 2-pokojowe, 49 m² w Kórniku, os. Staszica. Tel. 532442 939
*Sprzedam dom w Kórniku w dobrej cenie, blisko centrum, 5 pokoi, 200 m², zadbany ogród, tel. 606 241 031
*Sprzedam komputer.Cena-250 zł. Tel.603882345
*Uczciwa, dyspozycyjna pani posprząta dom lub mieszkanie. Tel.698 486 246
*Do wynajęcia lokal 20m² w Kórniku, ul. Wojska Polskiego 17 na działalność gospodarczą. Tel: 692 695 002
*Firma szyjąca bieliznę damską zatrudni krojczego/krojczynię. Tel. 061 8 170 352
*Sprzedam zdecydowanie działkę  780m² Kórnik/ Dziećmierowo ul.Katowicka. Tel. 602 177 038
*Sprzedam zdecydowanie działkę 876 m² Kórnik/Dziećmierowo ul.Katowicka. Tel. 602 177 038
*Sprzedam zdecydowanie działkę 1656 m² Kórnik/ Dziećmierowo ul.Katowicka. Tel. 602 177 038
*Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe 38m², ładne, jasne. Kórnik, Staszica 16. Tel. 502-158-292
*Czyszczenie dywanów, tap. meblowych Karcher, sprzątanie domów, mieszkań. Tel. 601 651 589
*Poszukujemy  technika farmacji staż minimum 2 lata praca samodzielna punkt apteczny w Szczytnikach Kontakt 609-464-200
*Sprzedam VW POLO 1.4 benz. rp. IX 2006, przebieg 59 000km, I wł. wersja comfortline, klima itp. Cena 26.500zł do negocjacji. Tel: 506 490 723 
*Sprzedam nową szlifierkę 630 wat, oraz 3 aparaty telefoniczne stacjonarne PANASONIC. Cena do negocjacji. Tel: 506 490 723
*Sprzedam 2 suknie ślubne (ecru, i biała), rozm. 36/38, wzr.164/168( tanio ) . Płaszcz damski skórzany nowy rozm.36/38, wzr.164/168.  Tel: 506 490 723
*Sprzedam, matę edukacyjną, karuzele na łóżeczka, nowe ciuszki, kurtki, buty, sweterki itp dla dziewczynki od 0-4 lat. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam nawigację samochodową GPS firmy  Blaupunkt Travel Pilot 100, odblokowana, Auto Mapa Polski 6.8.1. Tel. 506 490 723
*Sprzedam fabrycznie nową, nieużywaną, nawigację samochodową, firmy MIO Spirit 685:  5’cali (karton -gwarancja) . Tel. 506 490 723 
*Sprzedam zaproszenia do I Komunii Świętej różne wzory - tanio (1zł za szt), oraz  magnetofon szpulowy z taśmami. Tel. 506 490 723 
*Kierowca Kat.”D” szuka pracy na busa-autobus, doświadczenie, karta kierowcy, kurs przewozu osób, badania lekarskie. Tel: 506 490 723
*Sprzedam  Subwoofer + 4 głośniki  firmy Thomson, oraz kompletny  ubiór do jazdy konnej rozm M/S. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Korepetycje z j. angielskiego i j. polskiego u nauczycielki; Kórnik. Tel. 784 703 269.
*Nauka gry na gitarze, lekcje indywidualne oraz możliwość uczenia większej grupy, cena oraz miejsce spotkań do uzgodnienia, tel. 795 734 799.
*Usługi protetyczne, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1, tel.: 607 11 86 86 
*Kręgarz - nastawianie kręgosłupa i stawów. Chiropraktyka, terapia manualna, masaż. Witaszyce, tel. 696 843 092
*Videofilmowanie, fotografia. Tel. 602 74 56 31
*Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości Śródka. Powierzchnia 520 m². tel. 512 038 416
*Rencista lat 64 szuka stałej lekkiej pracy. Tel. 724 537 410
*Sprzedam uzbrojoną działkę budowlaną w Kamionkach. Powierzchnia 1002 m². Os. Kresowe. Tel. 600 33 77 51
*Transport, żuraw +łyżka. Wywóz gruzu, gałęzi, ziemi. Przywóz żwiru i piasku. Tel. 601 45 44 37 
*Sprzedam nowy fotel do masażu. Tel. 783502269
*Sprzedam małą działkę budowlana. Bnin ul. Brzozowa. tel. 666 189 417
*Sprzedam tanio rower Kross Hexagon V4 (koła 26’’). Lekka rama. Te. 603 78 34 58
*Do wynajęcia-poddasze (100 m²)domku z dużym balkonem z ogrodem w Robakowie przy lesie,dobry dojazd. Tel: 691 594 747 ,e-mail: ellen@onet.pl
*Kupię książki do pierwszej klasy gimnazjum. Tel. 665808057
*Sprzedam kozy i koziołki rasy mlecznej, w różnym wieku od  50 do 120 zł Dachowa. Tel. 668842711

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

RAdzEwiAnki w 
„REAl JunioR cuP”

28 i 29 kwietnia uczennice Szkoły 
Podstawowej w Radzewie wzięły udział w 
rozgrywkach eliminacyjnych turnieju piłki 
nożnej Real Junior Cup. Mecze odbywały 
się na specjalnie przygotowanych na tę 
okazję boiskach „street soccer” przy hiper-
markecie Real w Poznaniu.

W sobotę do rywalizacji przystąpiły 
uczennice klasy piątej i szóstej. Zespół w 
składzie: Magdalena Cychnerska, Klaudia 
Dryer, Sandra Banecka, Joanna Brylew-
ska i Ewelina Szałamacha walczył bardzo 
dzielnie i był bliski wywalczenia medalu za 
trzecie miejsce. Niestety na przeszkodzie 
naszym dziewczynom stanął zespół z Dą-
browy. Pomimo prowadzenia 2:0 to prze-
ciwniczki cieszyły się ze zwycięstwa 3:2. W 
innym meczu Radzewianki trafiły na zespół 
z Wilkowyi, który wygrał całą imprezę i bę-
dzie pewnie faworytem kolejnych szczebli 
turnieju. Dziewczętom z Radzewa na po-
cieszenie pozostały pamiątkowe dyplomy 
i worek upominków od sponsorów turnieju.

Dzień później w to samo miejsce przy-
były ich młodsze koleżanki z klas III i IV: 
Monika Stempniak, Katarzyna Karaś, Lidia 
Wiśniewska, Weronika Niemier, Klaudia 
Olejniczak i Agata Radziejewska. Okazało 
się, że nasze ambitne piłkarki nie miały tego 
dnia żadnej konkurencji i w błyskawicznym 
tempie uzyskały awans do półfinałów 
ogólnopolskich, a na ich szyjach zawisły 
okolicznościowe medale.

Udział w imprezie doszedł do skutku 
dzięki pomocy Michała Olejniczaka i Ad-
riana Dryera.

KaRoll NIEmier

RAdzEwo 
cAn dAncE

29 kwietnia obchodzony jest między-
narodowy dzień Tańca. w Szkole Podsta-
wowej w Radzewie tę przepiękną formę 
ruchu uczczono 19.04.2012. Szkolny klub 
Sportowy „Sokół” zorganizował wówczas 
iii Szkolny Turniej Tańca.

W turnieju wystąpiło łącznie 16 uczniów 
z klas IV-VI. Na starcie stanęło 5 par oraz 8 
solistów. Po otwarciu imprezy przez dyrektor 
szkoły Krystynę Kiełpińską przystąpiono do 
prezentacji głównych aktorów tanecznego 
widowiska, a bezpośrednio po niej do wystę-
pów. Zawodnicy rywalizowali w tym dniu o tytuł 
najlepszej pary tanecznej w czterech tańcach 
towarzyskich: walcu wiedeńskim, polce, tan-
gu oraz rock and rollu. Sportowa rywalizacja 
toczyła się też o tytuł najlepszego tancerza w 
tańcu indywidualnym do muzyki własnej. Na 
najlepszych czekały puchary oraz medale, a 
dla wszystkich dyplomy. Konkurs sędziowali: 
Małgorzata Pawlaczyk, Danuta Przybył, Jo-
lanta Walczak oraz Karol Niemier. 

W turnieju tańca solo pierwsze miejsce 
w zgodnej opinii jurorów wytańczyła sobie 

Ewelina Szałamacha, a obok niej na podium 
stanęły także: 2. Katarzyna Karaś oraz 3. 
Ewelina Toboła.

Więcej rozbieżności między sędziami było 
przy tańcach towarzyskich, a różnice punkto-
we były nieznaczne. Ostatecznie pierwsze 
miejsce przypadło w udziale parze tanecznej 
Sandra Banecka & Marek Zandecki. Drugie 
miejsce zajęli Magdalena Cychnerska & Mi-
kołaj Ratajczak, a trzecie miejsce przyznano 

Monice Stempniak i Mateuszowi Marciniakowi.
Oprócz trofeów na wszystkich uczestników 

czekały słodkie upominki, które przygotowała 
Rada Rodziców.

Całe szkolne show prowadziły uczennice 
klasy szóstej: Wiktoria Zielska i Weronika Wój-
kiewicz, a przy sprzęcie muzycznym czuwali 
Grzegorz Kudła i Bartosz Wójkiewicz. 

Niech żyje taniec!
Karol NIEmier

Zuzanna Szpak z UkS oazy kórnik 
w mistrzostwach Polski Juniorów 

w Taekwondo olimpijskim

Trzech zawodników z UKS Oaza Kórnik 
sekcji taekwondo: Zuzanna Szpak, Adam 
Walerczyk i Tomasz Siejek, wzięli udział w II 
Eliminacji do Mistrzostw Polski Juniorów roz-
grywanych w Bełżycach. Pierwszy historyczny 
udział naszych zawodników w rywalizacji sportu 
dzieci i młodzieży okazał się bardzo udany dla 
Zuzanny Szpak. Dla samej zawodniczki, jak i 
pozostałych był to wielki stres. Jak się okazało 
nasi zawodnicy na tle przeciwników prezen-
towali się dobrze. Zuza doskonale zmotywo-
wana w pierwszej walce pokazała doskonałe 
przygotowanie wydolnościowe i szybkościowe. 
Te cechy zdecydowały, że pierwszy zacięty 
pojedynek wygrała na punkty. Również kolejny 
pojedynek wygrywa na punkty. Niestety braki 
taktyczne młodej zawodniczki sprawiły, że traci 
cztery punkty za niedozwolone zachowanie na 
macie, co w efekcie spowodowało przegraną 
walkę.  Wieloletni zawodnik Adam Walerczyk, 
który powrócił na maty sportowe po czterech 

latach przerwy, również pokazał się z dobrej 
strony. Sam wynik przegranej walki 16:14 mówi 
sam za siebie. U Adama pokutuje jeszcze stary 
nawyk braku ochrony głowy podczas walki, 
jeśli poprawi ten element techniczny może być 
groźnym rywalem dla przeciwników. Ze stresem 
startowym poradził sobie nowicjusz Tomasz 
Siejek. Pierwsza rundę przegrywał trzema 
punktami, w drugiej rundzie już remisował. W 
trzeciej uległ rywalowi bardziej doświadczone-
mu. Tomek to bardzo inteligentny zawodnik, 
szybko się uczy. Przegrany pojedynek wiele go 
nauczył, to bardzo perspektywiczny zawodnik. 
Zuza Szpak weźmie udział w Mistrzostwach 
Polski Juniorów, które odbędą się w czerwcu 
w Śremie. Zdobędzie pierwsze cenne punkty 
w prestiżowej klasyfikacji klubów sportowych 
Ministerstwa Sportu. Maj i czerwiec to dla 
wszystkich zawodników gorący okres startowy. 
Zawodnicy będą brali udział w prestiżowych 
turniejach zagranicznych w Berlinie i Pradze. 
Startować będziemy w Bydgoszczy i Pleszewie. 
Klub mocno zaakcentuje swoją obecność w 
sporcie wyczynowym.

PW

SukcES ukS oAzA

SPoRt Szkolny c.d. 
BiEgi PRZEŁAJowE SZS

Żerków gościł najlepszych biegaczy ze 
wszystkich typów szkół z całej Wielkopolski. 
Wśród nich kilku biegaczy z naszych szkół. 
Najwyżej została sklasyfikowana Maria Woźna 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku , która 
wśród 93 dziewcząt , które ukończyły bieg 
zajęła 20 miejsce. Ponadto Łukasz Kozak z 
Gimnazjum w Robakowie był 29 ( na 78 star-
tujących), Bartosz Zgarda SP 1 Kórnik zajął 51 
miejsce( startowało 95 biegaczy) i 56 miejsce 
na 90 uczniów , którzy ukończyli bieg w zajął 
Mikołaj Ratajczak z SP Radzewo.

SiATkówkA PlAżowA SPg
Zawody odbyły się na boiskach OSiR-u na 

Błoniach w Kórniku.Gospodarzem Powiato-
wych Mistrzostw w Siatkówce Plażowej dziew-
cząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych był 
Zespół Szkół w Kórniku. Pogoda dopisała. 
Wśród dziewcząt i chłopców pierwsze miejsca 
zwyciężyli uczniowie Liceum Ogólnokształcące-
go w Puszczykowie. Kórniccy licealiści wywal-
czyli czwarte miejsce i awansowali do zawodów 
rejonowych a dziewczęta zajęły miejsce piąte.

ARA
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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.
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Następny numer 
kórniczanina 

ukaże się 25 maja 2012r.
materiały 

do następnego numeru 
prosimy dostarczać 
do 18 maja 2012 r.
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  Instytut Dendrologii PAN
ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik
Tel.: +48-618170033
Faks: +48-618170166

    idkornik@man.poznan.pl
    http://www.idpan.poznan.pl

Data Nazwa Program Miejsce

12 i 13 
maja dni lilaków

11:00 – 14:00  warsztaty plastyczne – plenerowe zajęcia plastyczne, ilość 
miejsc ograniczona, zgłoszenia na warsztaty za pośrednictwem formularza do 
pobrania na stronie: www.idpan.poznan.pl, a także w kasie biletowej Arboretum.

Na polanie przy pawilonie 
parkowym – nr 2 na mapie

11:00 – 14:30 Porady ogrodnicze
Przy powierzchni różaneczników 
na terenie Nowego Arboretum
– nr 4 na mapie

12:00 – 13:30 „kiedy znów zakwitną białe bzy” – spacer z pracownikiem 
ogrodu, który opowie o kolekcji lilaków (bzów) oraz o innych wyjątkowych 
roślinach w Arboretum.

Zbiórka przy tablicy głównej 
– nr 1 na mapie

14:00 – 15:30 „kiedy znów zakwitną białe bzy” – spacer z pracownikiem 
ogrodu, który opowie o kolekcji lilaków (bzów) oraz o innych wyjątkowych 
roślinach w Arboretum.

Zbiórka przy tablicy głównej 
– nr 1 na mapie

16:00 – 17:00 (niedziela 13 maja) koncert kwiatowy – wystąpią: Maciej 
Fortuna - trąbka, flugelhorn; Jakub Skowroński - saksofon; Piotr Lemańczyk - 
kontrabas; Adam Zagórski - perkusja.

Na polanie „Pod Bukiem” (teren 
Nowego Arboretum) 
– nr 3 na mapie

19-20 
oraz 

26-27 
maja

dni azalii i 
różaneczników

11:00 – 14:00 (19, 20 i 26.05) warsztaty decoupage – plenerowe zajęcia 
plastyczne, ilość miejsc ograniczona, zgłoszenia na warsztaty za pośrednictwem 
formularza do pobrania na stronie: www.idpan.poznan.pl, a także w kasie 
biletowej Arboretum.

Na polanie przy pawilonie 
parkowym
– nr 2 na mapie

11:00 – 14:30 Porady ogrodnicze
Przy powierzchni różaneczników 
na terenie Nowego Arboretum 
– nr 4 na mapie

12:00 – 13:30 „Pośród kwitnących różaneczników”  –  spacer z 
pracownikiem ogrodu, który opowie o różanecznikach i azaliach, ich uprawie i 
pielęgnacji.

Zbiórka przy tablicy głównej 
– nr 1 na mapie

14:00 – 15:30 „Pośród kwitnących różaneczników”  –  spacer z 
pracownikiem ogrodu, który opowie o różanecznikach i azaliach, ich uprawie i 
pielęgnacji roślinach w Arboretum.

Zbiórka przy tablicy głównej 
– nr 1 na mapie

16:00 – 17:00 (niedziela 27 maja) koncert kwiatowy - wystąpią: Natalia 
Kraśkiewicz – wokal; Jacek Skowroński – piano; Marcin Chenczke – kontrabas.

Na polanie „Pod Bukiem” (teren 
Nowego Arboretum) 
– nr 3 na mapie

„fascynujący świat Roślin” 
18 maja 2012 r.

„Fascynujący Dzień Roślin” to specjal-
ny dzień poświęcony roślinom, podczas 
którego, w ponad 25 krajach na świecie, 
odbywać się będą prelekcje, pokazy, 
warsztaty, prezentacje, w których uczest-
niczyć może każdy. 

Instytut Dendrologii PAN również włą-
cza się do akcji prezentując swoje bogate 
kolekcje roślinne, jak również zagadnienia 
naukowe będące tematem badań naszej 
jednostki. Akcja skierowana jest do ogółu 
społeczeństwa i pozwala na upowszech-
nienie nauki i spotkanie różnych środowisk 
(nauczycieli, młodzież szkolną, hobbystów, 
turystów i pracowników nauki).

Akcja w zakresie naszej jednostki 
będzie obejmowała część plenerową- pre-
lekcje, zwiedzanie kolekcji i warsztaty te-
renowe oraz serię wykładów dotyczących 
biologii roślin drzewiastych.

Informacje i zapisy na stronie oficjalnej: 
http://www.dzienroslin.pl/jednostka.php?na-
zwa=kornik

ZaprasZaMy

BURmiSTRZ 
gmiNY kóRNik 

iNfoRmUJE

Na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Kórniku 

od dnia 11 maja 2012 r. 
do dnia  4  czerwca  2012 r., 

wywieszony został wykaz dotyczący 
oddania w dzierżawę 

niżej wymienionej  nieruchomości:

- 1 działka  nr   856 
 położona w miejscowości kórnik

Bliższe informacje można zasięgnąć 
w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami tut. Urzędu, 
Pl. Niepodległości 1 
w Kórniku, pok. 203, 
tel. (61) 8170-411.




