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Biegali dla Jana Pawła II
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Kórnickie Spotkania
z Białą Damą 2013

www.korniczanin.pl

XX Kórnickie Spotkania z Białą Damą odbyły się w dniach 25-26 maja 2013 roku.
Tym razem główna scena wydarzeń święta
miasta usytuowana była przy Kórnickim Ośrodku Kultury na Prowencie. To właśnie ze względu
na ten eksperyment, wielu mieszkańców, ale i
sami organizatorzy na długo przed imprezą zadawali sobie pytanie „Uda się, czy się nie uda”.
Odpowiedź na to pytanie jest trudna ze
względu na problemy z pogodą. Cóż - tej sprawy zaprogramować się nie da. Deszcz i chłód
panujący w sobotę od rana ostudziły nieco chęci
do zabawy. Niemniej impreza ruszyła i z godziny
na godzinę, także dzięki nieco poprawiającej się
aurze, rozkręcała się. A dbali o to prowadzący
imprezę członkowie kabaretu Pod Spodem.
Jeszcze w deszczu przyjechały na Prowent
zabytkowe motocykle i uczestnicy rajdu z Poznania do Leszna. W asyście motorów, choć
nieco młodszych, będących własnością kórnickich Mad Dogsów, swoje pokazy rozpoczęły
kandydatki do tytułu Miss Polonia Gminy Kórnik.
W tym konkursie triumfowała Wiktoria Zięta
(wywiad z nią w tym numerze), I wicemiss została Lena Krucka, II wicemiss Daria Adamska.
Miss publiczności została Anna Labijak.
Na scenie wystąpił Liber, a modelki w stylu
„egzotica” przedstawiły rozgrzewający show.
W Kórniku nie brakuje pięknych kobiet,
stad oprócz miss mamy takze co roku nową
Biała Damę. Tym razem w tę rolę wciela się
Anna Woźnicka.
Na scenie zaprezentował się w sobotnie

popołudnie zespół folklorystyczny z Bukowiny
Tatrzańskiej -Wierchowianie, w którego składzie
wystąpił dyrektor Domu Ludowego Bartłomiej
Koszarek.
Tradycją stało się już, że delegacja z Bukowiny odwiedza Kórnickie Spotkania z Białą
Damą. Tak było i teraz, a delegacji przewodził
wójt Stanisław Łukaszczyk.
Jeszcze dłuższą tradycję mają wizyty gości
z Königstein im Taunus. I tym razem grupa
Niemców odwiedziła nasze miasto, a oprócz
grupy dobrze znanych w Kórniku działaczy
stowarzyszenia partnerskiego (Klausa Schwope, Philippa Wiesehófera i Wolfa Dietloffa von
Bernutha) przyjechał także burmistrz Leonhard
Helm oraz aż dwie księżniczki - ta która urzędowała w zeszłym roku i tegoroczna. Goście
przebywając w Polsce zwiedzili nie tylko Kórnik,
bawili się na festynie w Czmoniu, ale także
odwiedzili Poznań, a następnie udali się na
wyprawę do Warszawy.
Także nie pierwszy raz w Kórniku pojawili
się goście z ukraińskiego Humania. Razem z
nimi na nasze święto przybyła dwuosobowa
delegacja z Estonii. Te dwie grupy także, oprócz
uczestnictwa w KSzBD, i festynie w Czmoniu
zwiedziły Warszawę i Poznań.
Wróćmy jednak do wydarzeń na scenie.
Gwiazdą sobotniego wieczoru była Patrycja
Markowska. Jej koncert zgromadził wielu widzów. Piosenkarka zaprezentowała program
oparty na starych przebojach i piosenkach z
przygotowanej nowej płyty.
Energetyczny rock’n’roll -mimo chłodu- roz-

bujał Prowent. Po koncercie pokaz sztucznych
ogni wystrzeliwanych z drugiej strony jeziora,
który można było w całej okazałości obejrzeć
z brzegu. A potem dyskoteka...
Drugiego dnia prezentowały się na scenie
także lokalne zespoły i grupy: chór ze kórnickiej
podstawówki, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej, formacje taneczne KOKu, grupa One
Dance z Radzewa i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, którzy przedstawili
widowisko „Strach na wróble”.
Swoje fenomenalne umiejętności w dziedzinie układania kostki Rubika pokazał Marcin
Kowalczyk.
Rozstrzygnięto także Konkurs Wiedzy o
Kórniku . Triumfowała Agnieszka Chmura,
przed Krystyną Janicką i Maciejem Brylewskim.
Gwiazdą popołudnia był Polski Elvis, czyli
odtwórca postaci Króla, Piotr Skowroński z
zespołem „The Kings Frends”.
Kórnickie Spotkania z Biała Damą to także
zawody sportowe, o których szerzej w tym i
kolejnych numerach Kórniczanina.
Czy nowe miejsce imprezy głównej sprawdziło się? Pogoda zniekształciła obraz, jednak
trzeba wskazać kilka plusów. Po pierwsze
- kórnicki rynek nie był zakorkowany dzięki
drożności ul. Zamkowej. Powierzchnia terenu
imprezy była wystarczająca, a łąki wzdłuż Promenady pomieściły wszystkich handlowców.
Gdyby aura była lepsza... Jak będzie za rok?
Zobaczymy. Oby pogoda dopisała.
ŁG

PROSTO Z RATUSZA
WODKOM wywiezie nasze odpady
Po przeprowadzeniu procedury wyboru
przedsiębiorcy, który będzie miał za zadanie
odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Kórnik (w obu
wyznaczonych uchwałą rady miejskiej sektorach, czyli w całej gminie), spośród czterech
ofert wybrano jako wykonawcę tego zadania
konsorcjum: Wodociągi Kórnickie i Usługi
Komunalne WODKOM Kórnik sp. z o.o. (lider)
i Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej w
Śremie Sp. z o.o. (partner).
Droga kamionki-Daszewice
22 maja burmistrz Jerzy Lechnerowski
spotkał się ze starostą Janem Grabkowskim,
wicestarostą Tomaszem Łubińskim i panią
burmistrz Mosiny Zofią Springer. Omawiano
sprawy związane z realizacją kanalizacji
deszczowej i sanitarnej oraz drogi z Kamionek do Daszewic. Gmina Mosina pragnie
realizować inwestycję w analogiczny sposób
jak wykonywano podobne zadanie w Borówcu. Przypomnijmy, że w to zaangażowane
w działanie były trzy podmioty: Aquanet
finansował kanalizację sanitarną, gmina deszczową, a powiat przebudowę drogi.
Kórnickie Dni Nauki
W dniach 23/24 maja miały miejsce I
Kórnickie Dni Nauki. Organizatorzy, w tym
placówki naukowe działające na terenie
naszej gminy oraz kórnickie szkoły, przygotowały bogaty program zajęć teoretycznych
i praktycznych. W uroczystym otwarciu
i w wykładach uczestniczył burmistrz Jerzy
Lechnerowski i radni.
Konkursy na dyrektorów
W dniu 24.05.2013 r. odbyły się konkursy na dyrektorów 3 placówek oświatowych.
Komisje Konkursowe spośród kandydatów
na stanowiska dyrektorów wyłoniły:
- w Przedszkolu Nr 2 w Bninie

p. Iwonę Justkowiak (dotychczasową dyrektor)
- w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku
p. Ewę Szybiak
- w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie
p. Wojciecha Surmacza.
Nowi dyrektorzy obejma swoje funkcje
z dniem 1 września 2013 roku.
Konferencja „Wiejska Polska”
25 maja wiceburmistrz Antoni Kalisz towarzyszył delegacji sołtysów z Gminy Kórnik
i Powiatu Poznańskiego, która udała się na
konferencję „Wiejska Polska” zorganizowaną przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego. Głównym jej tematem był potencjał
obszarów wiejskich w zakresie dziedzictwa
kulturowego. W konferencji uczestniczyła
Zofia Szalczyk podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Walne Zgromadzenie
pełnomocników SKR
Walne Zgromadzenie Pełnomocników
SKR odbyło się w dniu 28 maja br. Zgromadzenie udzieliło Zarządowi absolutorium
za 2012 r. W Zgromadzeniu wziął udział
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Podczas
obrad zaakceptowano propozycję przekształcenia użytkowania wieczystego we
własność nieruchomości w Kromolicach i
Runowie. Ostateczną decyzję w tej sprawie
podejmie rada miejska.

Markowy Samorząd
W tym samym dniu w Warszawie nastąpiło
wręczenie nagród w Konkursie Markowy Samorząd 2013. Gmina Kórnik w kategorii gmin
miejsko – wiejskich otrzymała 3 miejsce. Nagrody odebrały Panie Magdalena Matelska-Bogajczyk i Agnieszka Kałka z Wydziału Promocji.
Poświęcenie terenu
2 czerwca Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki odprawił mszę św. i poświęcił teren, na którym wybudowany zostanie
kościół w nowopowstałej parafii obejmującej
Kamionki, Szczytniki i Koninko. We mszy św.
uczestniczyła radna Małgorzata Walkowiak
oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski.

„Szkoła Uczaca Się”

Burmistrz w Zespole Szkół

Również 28 maja br. odbyło się w
Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie
podsumowanie 3-letniego Programu
Szkoły Uczącej Się. Szkoła w obecności
rady pedagogicznej, rodziców, uczniów i
władz samorządowych, które reprezentowali burmistrz J. Lechnerowski i Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kulturyi Polityki
Społecznej Irena Kaczmarek oraz radny
Przemysław Pacholski otrzymała Certyfikat
„Szkoły Uczacej Się”.

4 czerwca na zaproszenie pedagogów i
uczniów Zespołu Szkół w Kórniku, w szkole
gościł burmistrz Jerzy Lechnerowski, który
podczas konferencji odpowiedział na kilkanaście przygotowanych przez uczniów pytań.
Dotyczyły one zarówno inwestycji, modernizacji
infrastruktury, bezpieczeństwa, korzystania
przez uczniów z obiektów sportowych, ale także wspomnień z czasów, gdy był on uczniem
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku.

Koordynatorzy projektu „Szkoła Ucząca Się”
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pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.07.2013
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku,
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (salka
urzędu stanu cywilnego wejście od strony
parkingu) o godzinie 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
uwagi do projektu planu miejscowego może
wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w
nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone
w formie pisemnej, ustnie do protokołu,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem, o którym mowa w
ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, na adres Urzędu Miejskiego
w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035
Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.07.2013r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
będzie Burmistrz Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik, pok. 210.

Druga sesja w maju

KOMUNIKAT
W związku z organizacją
dowozu uczniów niepełnosprawnych
do placówek oświatowych w nowym
roku szkolnym 2013/2014,
Wydział Oświaty i Polityki Społecznej
UM w Kórniku informuje iż wnioski o
dowóz należy składać w Biurze Obsługi
Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1. Wnioski należy
składać do dnia 31.07.2013 roku.
Do wniosku należy dołączyć:
- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
- aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie
kształcenia specjalnego dziecka
- skierowanie dziecka do kształcenia
specjalnego w danej placówce (dotyczy
tylko szkół lub ośrodków specjalnych)
- potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły
(ośrodka).
Sprawę prowadzi: Katarzyna Zimny
tel. 0618301-014.
Informacja i wniosek dostepny także
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
bipkornik.pl w zakaldce ogłoszenia/obwieszczenia, Wydział Oświaty i Polictyki
Społecznej.

ZBIÓRKA
NAKRĘTEK

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 7 czerwca 2013 r.
do dnia 1 lipca 2013 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:
- 2 działek nr 109/3 i 109/4 położonych w miejscowości Czmoniec
- 1 działki nr 956/7 położonej w miejscowości Kórnik
- część działki nr 217 położonej w miejscowości Konarskie
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok.
203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Klub Integracji
Społecznej
We wtorek 4 czerwca 2013 r. odbyło się
oficjalne otwarcie Klubu Integracji Społecznej
w Kórniku, który swoją siedzibę ma przy ulicy
Poznańskiej 34a. KIS powstał dzięki Fundacji
im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie, w ramach projektu „Budowa sieci Klubów
Integracji Społecznej na terenie gmin Kórnik i
Komorniki” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Spotkanie poprowadził pan Krzysztof Błaszyk koordynator Klubów
Integracji Społecznej w Wielkopolsce. W uroczystości udział wzięli również: pan Jerzy Lechnerowski - Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik,
pani Irena Kaczmarek- Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej, pani Anita
Wachowiak – Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, pani Bożena Kiełtyka – Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownicy
socjalni – pani Genowefa Mirochna oraz pani
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Olga Stelmach, a także pani Ewa Cichocka –
psycholog. Najważniejszymi jednak osobami
byli uczestnicy KIS, którzy na otwarcie przybyli
wraz z dziećmi. Spotkanie rozpoczęli organizatorzy z ramienia Fundacji pan Krzysztofa
Błaszyk oraz Magdalena Szarzyńska. Rozmawiano o tym, jak powinien funkcjonować Klub
Integracji Społecznej, jaki jest jego cel i jakie
korzyści osiągają jego uczestnicy. Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze przy kawie, herbacie, ciastkach
i dużej ilości śmiechu. Po
zakończeniu spotkania
uczestnicy rozstali się w
pogodnych nastrojach
życząc sobie efektywnej
współpracy dalszego
rozwoju i samych sukcesów.
Klub Integracji Społecznej otwarty jest od
poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 do
15.30. W ramach Klubu
odbywać się będą takie

26 maja odbyła się kolejna w tym
miesiącu sesja Rady Miejskiej w Kórniku. Pierwsza poświęcona była udzielenu
absolutorium burmistrzowi za wykonanie
budżetu w roku 2012. Druga miała na celu
rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.
Radni podjęli uchwały dotyczące:
- udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, dzięki czemu będzie możliwe
dofinansowanie prac konserwatorskich i
restauratorskich przy pawilonie w Arboretum Kórnickim.
Jak czytamy w uzasadnieniu: pawilon
parkowy ma wyjątkową wartość historyczną
i znajduje się na terenie uznanym Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 15.06.2011 roku
za pomnik historii. Budynek pawilonu
składa się z dwóch części: rotundy oraz
części bibliotecznej. Ośmiościenna rotunda powstała w XVIII w. i spełniała wtedy
rolę pawilonu parkowego w barokowym
założeniu ogrodowym Teofili Szołdrskiej-Potulickiej. Druga część dobudowana
została w połowie XIX wieku, kiedy pawilon
służył jako budynek biblioteczny. Obecnie
budynek pełni rolę muzealną. Na uwagę
zasługuje sufit górnego poziomu rotundy,
złożony z różnego rodzajów drewna, jak
również bogata kolekcja szyszek, nasion

zajęcia jak: kurs aktywnego poszukiwania
pracy, zajęcia psycho – edukacyjne, kurs
komputerowy, warsztaty wspierające rodzinę,
samopomocowe grupy wsparcia, kurs umiejętności społecznych oraz pod koniec roku duże
kursy zawodowe. KIS będzie działać do lutego
2015 roku i przeznaczony jest dla 10 osób w
roku 2013 i kolejnej 10 w 2014 roku.
Monika Król
Pracownik socjalny KIS

Akcja „Zbiórka nakrętek”
rozpoczęła się z końcem
2011 roku i trwa nadal. Zaangażowało się w nią wraz
z nami wielu kórniczan. Nakrętki zbierają m.in. dzieci w
przedszkolach, uczniowie
szkół podstawowych i młodzież gimnazjów i
liceum. Zbiórka nakrętek trwa także w sklepach:
POLO MARKET-(Pl. Niepodległości), SKLEP
POLSKI- (Osiedle Staszica) oraz w markecie
NETTO, gdzie wrzucają nakrętki dorośli przy
okazji robienia zakupów. Do tej pory zebraliśmy
ich naprawdę dużo!!!. Wszystkie magazynujemy, dzięki uprzejmości kierownictwa w małym
pomieszczeniu w Oazie. Dochód ze zbiórki
przeznaczamy na działania pomocowe dla
podopiecznych stowarzyszenia „Klaudynka”.
Ogromną radość sprawiają nam małe woreczki
nakrętek, pozostawiane w miejscach zbiórek.
Ważne, że ludzie pamiętają!!! Wspólnymi siłami
możemy zdziałać naprawdę dużo. Serdecznie
dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się i
trwają w naszej akcji. Równocześnie gorąco
zachęcamy innych, by przed wyrzuceniem
butelki odkręcili od niej nakrętkę, zwłaszcza
teraz, gdy nastaje lato i spożycie napojów
wzrasta. RAZEM MOŻEMY ZEBRAĆ WIĘCEJ
i POMÓC WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB.
Centrum Wolontariatu „Klaudynki’

nr 11/2013

7 czerwca 2013 r.

i próbek drewna zgromadzona w postaci
stałej ekspozycji. Muzeum jest również
miejscem wystaw i czasowych ekspozycji
towarzyszących imprezom edukacyjnym
odbywającym się w Arboretum Instytutu
Dendrologii PAN. Pogarszający się stan
techniczny budynku zagraża zgromadzonym zbiorom.
Zakres prac objętych wnioskiem obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty remontowe
oraz osuszenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku.
- kupna nieruchomości zabudowanej
położonej w Kórniku (za restauracją „Biała
Dama”),
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kórnik – część obrębu Gądki,
- zmiany uchwały zmieniającej uchwałę
Nr XLVIII/524/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenów w rejonie drogi krajowej S-11
Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom,
obręb Dziećmierowo i Kórnik,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Kórniku – obręb geodezyjny Bnin i Błażejewko – rejon ul. Lipowej
i Śremskiej – etap I,
- zmiany uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Konarskie, Radzewo, Czmoniec,

części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń
w gminie Kórnik,
- nadania nazwy ulicy w miejscowości
Kamionki- ulica Na Skraju Lasu – ma swój
początek od ulicy Spacerowej i biegnie
do działki oznaczonej nr 323, której podstawę stanowi droga oznaczona działką
nr 1108/2
- nadania nazwy ulicy w miejscowości
Robakowo - ulica Forsycjowa – ma swój
początek od ulicy Polnej i biegnie do
działek oznaczonych nr 333/12, 333/13,
której podstawę stanowi droga oznaczona
działką nr 333/19
Radna Dorota Półchłopek zapytała
burmistrza o status zawodowy strażnika
miejskiego, o którym dyskutowano podczas poprzedniej roboczej sesji. Pogłoski
o postawieniu funkcjonariuszowi zarzutów
prokuratorskich potwierdziły się i strażnik
został zawieszony.
Radny Marek Broniewski zawnioskował o przystępowanie do przetargów na
wykonywanie inwestycji już na podstawie
prowizorium budżetowego, oraz prosił
o informacje na temat funkcjonującego
ponoć w Kórniku żłobka. Radny Tomasz
Grześkowiak prosił, by podczas prowadzonych rozmów w sprawie budowy nowych
dróg i chodników pamiętać o budowie
ścieżek rowerowych, szczególnie na trasie planowanego połączenia rowerowego
Kórnik- Poznań.
Opr. ŁG

RADA MIEJSKA

Z RATUSZA

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
terenów zabudowy mieszkaniowej w
Prusinowie dla działek nr 50/7 i 51, obręb
Prusinowo, gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku
z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) i art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.
zm.) i uchwały Rady Miejskiej w Kórniku Nr
XXVIII/313/2008 z dnia 30 września 2008 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej
w Prusinowie dla działek nr 50/7 i 51,
obręb Prusinowo, gmina Kórnik, wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 17.06.2013 r. do 15.07.2013 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku,

AKCJA „ LATO 2013 ”
Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
zaprasza dzieci i młodzież
do udziału w Akcji Letniej 2013
kolonie letnie w Wojkowie k/Karpacza
termin 12 lipca 2013 – 25 lipca 2013 roku.
zapewniamy:
· opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawców
· domową kuchnię
· zakwaterowanie w Ośrodku Szkoleniowo-Edukacyjnym
· wycieczki piesze i i autokarowe.
· opiekę przewodnika w czasie wycieczek
· opiekę medyczną
· zajęcia integracyjne, sportowo-turystyczne, rekreacyjne, plastyczne,
ogniska, dyskoteki, projekcje filmów i wiele niespodzianek.
Koszt 14 dniowego pobytu wynosi 950 zł ( do negocjacji)
Dzieci z rodzin o niskich dochodach otrzymują dofinansowanie
Zapisy przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Krystyna Janicka tel: 502 492 540
oraz Małgorzata Smolarkiewicz Maliszewska tel: 506 527 742

Wszystkim, którzy towarzyszyli w ostatniej drodze

śp. Czesławowi Wesołkowi
księdzu, rodzinie, przyjaciołom i znajomym
serdeczne podziękowania
składa Żona z Rodziną
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2 lipca br. przypada 90. rocznica urodzin
Wisławy Szymborskiej.
Dla upamiętnienia faktu, że poetka,
laureatka Nagrody Nobla urodziła się
na Prowencie, w sobotę poprzedzającą
rocznicę, czyli 29 czerwca odbędzie się
przy Kórnickim Ośrodku Kultury impreza
okolicznościowa.
Tego też dnia otwarta zostanie wystawa pamiątek, jakie Wisława Szymborska
przekazała Bibliotece Kórnickiej PAN. Przez
dwa miesiące w Zamku prezentowana
będzie także wystawa wyklejanek, jakie
wykonywała poetka.

Teatr Legion przeprowadzi gości z Zamku na Prowent, z przystankami na inscenizacje oparte na motywach wierszy poetki.
Około godziny 17:00 na Prowencie, przy
Promenadzie nastąpi odsłonięcie ławeczki
poświęconej Noblistce. Po ceremonii, przy
muzyce odbędzie się festyn z ciekawymi
konkursami dla wszystkich oraz pokaz
filmów o Wisławie Szymborskiej.

Z okazji jubileuszu 90. rocznicy urodzin
Wisławy Szymborskiej do lokalnego obiegu
trafi moneta- tzw. dukat lokalny „4 kórniki”
upamiętniający laureatkę Nagrody Nobla.
Dukat będzie wybity przez Mennicę Polską
z mosiądzu (średnica 27 mm) w nakładzie
20 tys. egzemplarzy.
Zapraszamy do współpracy przy wprowadzaniu do lokalnego obiegu tej numizmatycznej gratki wszystkie punkty handlowe,
gastronomiczne i usługowe. Mogą one
zostać „Punktami honorującymi 4 kórniki”.
Firma, która zakupi pewną ilość „4
kórników” będzie mogła honorować go
na zasadzie bonu towarowego, wydawać
resztę w jego postaci, gdy klienta zainteresuje dukat. Po skończonej akcji obiegu
„kórników” emitent, na podstawie zawartej
umowy wykupi od punktów honorujących
wszystkie pozostałe dukaty, nie ma więc
niebezpieczeństwa straty.

Do 15 czerwca pod adresem:
korniczanin@kornik.pl, lub w Wydziale Promocji Gminy czekamy na deklaracje punktów
handlowych, gastronomicznych i usługowych
w sprawie utworzenia punktów honorujących
4 kórniki. Do tego dnia należy wskazać, jaka
ilość monet interesuje Państwa.
Zapraszamy do współpracy.

Już dziś zapraszamy.
Kolejne informacje za dwa tygodnie.

29 czerwca
16:00 przy Zamku
17:00 Prowent

Jeden z projektów
monety „4 kórniki”

Komenda Hufca ZHP informuje,
że do obchodów 100-lecia Harcerstwa Kórnickiego
- Zlotu Harcerskich Pokoleń pozostały tylko 2 tygodnie.

Wydłużony do 30 dni został termin
wykonania obowiązku zameldowania.
Dotychczasowy termin - najpóźniej z
upływem 4 doby - pozostał aktualny tylko
dla cudzoziemców wymienionych wyżej.
Na dzień wejścia w życie nowych przepisów obowiązywać będą dotychczasowe
formularze meldunkowe dostępne na
www.kornik.pl
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16.00 - spotkanie w dawnych drużynach
/wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia..,
przegląd kronik, udział w festynie i pląsach zuchowych/
18.00 - Rejs po jeziorze „z harcerską piosenką”
19.00 - kolacja
20.30 - Jubileuszowe Ognisko
22.00 - „Przybądź do mnie dam Ci kwiat paproci”
22.45 - 100 wianków na stulecie!
23.30 - „Już do odwrotu głos trąbki wzywa”
Organizatorzy zapewniają przejazd autobusem:
- odjazd o godzinie 11.15 przy plantach na wysokości sklepu„Żabka”
- powrót około godziny 23.30

7 czerwca 2013 r.

urodziny
Wisławy Szymborskiej

Gimnazjum Zaprasza

W programie Zlotu:
12.00 - apel
13.00 - Polowa Msza Św.
14.00 - obiad
15.00 - Koncert Harcerskiej Orkiestry Dętej,
a także Zespołu Muzyczno-Wokalnego „SIKORY”

można dokonać jednocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu pobytu.
Zniesiony został obowiązek przedkładania wojskowego dokumentu osobistego,
m.in. książeczki wojskowej.
Zniesione zostało zameldowanie na
pobyt czasowy krótszy niż 3 miesiące
(pozostawiono je jedynie dla cudzoziemców nie będących obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw
EFTA oraz Szwajcarii).

INFORMACJE

INFORMACJE

W marcu i kwietniu odbyło się szkolenie z
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kurs taki jest
dedykowany dla służb mundurowych oraz formacji takich jak Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe czy Górskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe i należy do najtrudniejszych typu
szkoleń z zakresu medycyny ratunkowej. W
czasie kilkudziesięciu godzinnego szkolenia
kursanci zapoznali się z czynnościami ratowniczymi najczęściej stosowanymi w wypadkach komunikacyjnych m.in. resuscytacja
krążeniowo-oddechowa, bezprzyrządowa i
przyrządowa, z podaniem tlenu; wykonanie
defibrylacji defibrylatorem automatycznym
AED. W szkoleniu zostało przeszkolonych 12
strażaków z gminy Kórnik. Kurs został w części sfinansowany ze środków gminy Kórnik w
ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie
i powierzenie realizacji zadań publicznych
gminy Kórnik w 2013 r. oraz funduszu gminnej
Ochotniczej Straży Pożarnej.
17 maja w Strażnicy OSP Kórnik z inicjatywy druha komendanta Leszka Orlewicza oraz
druhny sekretarz Ewy Sieroń obył się egzamin
kursu podstawowego I i II stopnia strażaków
ratowników OSP dla członków jednostek OSP
z terenu naszej gminy, który przeprowadził kpt.
Kamil Witoszko oraz mł. kpt. Michał Kucierski
z Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu. Egzamin składał się z dwóch
części. Pierwsza część to egzamin teoretyczny
sprawdzający wiedzę m.in. z zakresu sprzętu
strażackiego. Drugą częścią egzaminu było
sprawdzenie praktycznych umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej oraz sprawdzenie
umiejętności wykorzystania sprzętu ratowniczo
gaśniczego. Pozytywny egzamin na strażaka
zdało 40 osób. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
1 czerwca druhowie z OSP Kórnik; prezes
OSP Kórnik Andrzej Szyc, Waldemar Koch,
Grzegorz Maliczak, Andrzej Kuberacki, Robert
Jankowski oraz Artur Goździak uczestniczyli
już po raz kolejny w zabezpieczaniu Maratonu
Lednickiego w ramach corocznych spotkań
Lednica 2010 organizowanego przez klub
biegacki Brylant Kórnik. Na mecie znajdującej
się u stóp Bramy Ryby strażacy przygotowali
basen z 2000 litrów wody, aby maratończycy
mogli się odświeżyć i zregenerować siły.
1 czerwca druhowie Leszek Orlewicz,
Ewa Sieroń oraz Poczet Sztandarowy OSP;
Rafał Piórkowski, Andrzej Przepióra, Stefan
Łakomy obecni byli na Jubileuszu 100-lecia
OSP Zaniemyśl.
Robert Jankowski
Nowelizacja ustawy
o ewidencji ludności
i dowodach osobistych
wprowadza z dniem 31 grudnia 2012 r.
następujące zmiany:
Zgłoszenia zameldowania lub wymeldowania można dokonać wyłącznie osobiście lub poprzez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem.
Wymeldowania z pobytu stałego lub
czasowego trwającego ponad 3 miesiące
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Urodziny Wisałwy Szymborskiej

Z życia OSP Kórnik

28 maja w Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Robakowie zorganizowano
Dzień Sąsiada.
Jest to święto obchodzone od
27 mm
32 mm
2000 roku - zawsze w ostatni wtorek maja, z
inicjatywy Europejskiej Federacji dla Lokalnej
Solidarności. Jak twierdzą organizatorzy, w
całej Europie osłabiają się więzi społeczne,
a rosnący indywidualizm prowadzi do coraz
częstszego wycofania ludzi z lokalnego życia.
Dlatego warto przynajmniej w ten jeden dzień
w roku zdobyć się na przyjacielski gest – zintegrować się z sąsiadami, zwłaszcza z tymi,
których widujemy od lat, a nie mieliśmy okazji
poznać bliżej. Dzień Sąsiada ma więc na celu
zjednoczenie Europy nie tylko na poziomie
międzynarodowym, ale również tym codziennym – lokalnym.
Z tej okazji w środę 14 czerwca 2013
r. od godziny 17.00 zapraszamy społeczność mieszkającą w sąsiedztwie naszej
szkoły na prezentację osiągnięć uczniów.
Będzie to również okazja do wypełnienia
krótkiej ankiety, dotyczącej potrzeb lokalnego środowiska, wzajemnej wymiany
spostrzeżeń, podzielenia się sąsiedzkimi
dobrymi radami.
Samorząd Uczniowski Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich
w Robakowie

7

W dniach 25-26 maja 2013 r. odbyła
się konferencja „Wiejska Polska” pod
honorowym patronatem Prezydenta
Rzeczpospolitej Polski Bronisława Komorowskiego.
25 maja – auli Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Koninie. Otwarcia
Konferencji dokonał Ireneusz Niewiczrowski – Senator PR Prezes K.S.S.
Prezydenta reprezentował Sekretarz
Stanu Dariusz Młotkieiwcz. Województwo Wielkopolskie reprezentowała dyrektor Departamentu Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Emilia Durzal. Obecni byli
również goście z różnych Regionów
Polski, Ministrowie, Marszałkowie, Wojewodowie i Sołtysi. Ważnym punktem
obrad była strategia zrównoważonego
rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na
lata 2012-2020, rola programów Leader
i LGD we wspieraniu społeczności w
różnych funduszach UE. Dyskusja była
ożywiona. Sołtysi występowali o przyznanie osobowość prawnej dla sołtysów,
który to postulat wspierało wielu. Sprawa
trafi do Sejmu.
26 maja 2013 r. miła miejsce dalszy
ciąg konferencji, tym razem w sali konferencyjnej w Domu Pielgrzyma Arka w
Licheniu Starym. Referowali: Ireneusz
Niewiczrowski Senator RP i Prezes KSS,
Dariusz Młotiewicz – Sekretarz Stanu
Kancelarii Prezydenta RP, oraz rzedstawiciele Opolskiego oraz Wielkopolskiego
Urzędu Marszałkowskiego. Najważniejszym punktem obrad był finał konkursu
„Fundusz Sołecki najlepsza inwestycja”,
prezentacja dobrych praktyk oraz przykładów aktywności społecznej na terenie
wiejskim. W tym roku oceniano dwa
województwa Opolskie i Wielkopolskie.
W tym roku odbyła się już 21-wsza
pielgrzymka Sołtysów i środowisk wiejskich do Lichenia. O godz. 12:00 odbyła
się msza święta w intencji pielgrzymów.
Po mszy delegacje z wiązankami kwiatów i poczty sztandarowe w asyście
kustosza sanktuarium ks. Wiktora Guminnego M.I.G udali się do grobowca
Biskupa Kapelana Andrzejewskiego
Duszpasterza Rolników.
Informuję że 22 pielgrzymki Sołtysów
i środowisk wiejskich odbędzie się nie w
maju ale w lipcu, w rocznicę śmierci ks.
Kapelana. Zapraszamy na pielgrzymkę
do Lichenia na rok następny 2014.
Józef Bartkowiak
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Dzień Dziecka w Dziećmierowie

W dniu 1-06-2013 w Dziećmierowie
odbył się zorganizowany przez sołtysa i
radę sołecka festyn z okazji Dnia Dziecka.
W śród licznych atrakcji nie zabrakło zabaw
dla dzieci, słodyczy, kucyków i wręczenia
nagród za zbieranie baterii. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Po części przeznaczonej dla dzieci i rodzin zaczęła się
zabawa dla dorosłych. Przy dźwiękach
muzyki tańczyliśmy niemal do białego rana.
Zapewne tylko nieliczni wiedzą ile pracy
trzeba było włożyć w przygotowanie tej
imprezy , ale naprawdę warto było
Robert B.

Dnia 1 czerwca 2013 r. odbyło się
spotkanie integracyjne wsi Dzieci z okazji „Dnia Dziecka” dostały paczki, które
ufundowali sponsorzy bawiąc się przy
muzyce i korzystając z atrakcji oraz występie gratisowym rapera z poznańskich
Jeżyc. Dziękujemy bardzo wszystkim
sponsorom którzy wsparli nas finansowo
czy rzeczowo w tym przedsięwzięciu.
Mieszkańcom, którzy włączyli się czynnie
w zorganizowanie spotkania serdecznie
dziękuję.
Sołtys

Dzień Dziecka w Błażejewku

W dniu 01 czerwca w Sołectwie Błażejewko z okazji Dnia Dziecka odbył się
Festyn Rekreacyjno - Integracyjny mieszkańców wsi.
Przewidziano wiele atrakcji takich jak:
- zamek zjeżdżalnia
- przejażdzki bryczką
- przejażdzki kucykiem pod siodło
- przejazd quadami
- ognisko - grill
- gry i zabawy z nagrodami
- słodki poczęstunek

Licznie zgromadzeni mieszkańcy chętnie uczestniczyli w konkurencjach.
Za pomoc w zorganizowaniu Festynu
Sołtys i Rada Sołecka serdecznie dziękują:
1. kierownictwu „Osrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Błażejewko” Sp. z o.o.
2. Firmie Łobza BM S.J Zaniemyśl
3. Firmie Dariusz Frąckowiak - Franowo
4. Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kórniku
5. Fundacji „Mam Marzenie” w Poznaniu
6. Wydziałowi Promocji UM w Kórniku
Sołtys i Rada Sołecka
Sołectwa Błażejewko
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BZZZ… zza ula
KASTY PSZCZELEJ
RODZINY
Przedstawicielem
rodziny pszczołowatych (łac. Apidae) jest
hodowana w naszych
pasiekach pszczoła (łac. Apis). Owady tego gatunku tworzą gromady społeczne o określonej
strukturze hierarchicznej opartej podstawowo
na trzech kastach : królowych, robotnic i trutni.
O przynależności pszczoły do danej kasty
decyduje najwyższa w hierarchii kasta jednoosobowa – królowa matka. To jej warunki
fizyczne i cechy charakteru decydują o dalszym
rozwoju pszczelej rodziny. Jej podstawową
rolą jest znoszenie jajek czyli czynny udział w
bezpośrednim rozmnażaniu gatunku. Kastowy
przydział przez królową dokonuje się w chwili
składania przez nią jajeczka w komórce. Decyzja ta jest zdeterminowana wielkością komórki.
Jeśli jej rozmiary wynoszą 5,3 mm to będzie to
komórka dla robotnicy, jeśli 6,9 mm – to jest to
komórka dla trutnia. Królowa – matka penetruje odwłokiem wnętrze komórki oceniając jej
rozmiar i podejmując właściwą decyzję co do
formy złożenia jajka. Jeśli z jajka docelowo za
21 dni ma powstać pszczoła robotnica, to jajko
złożone do mniejszej komórki przez królową
musi być jajkiem zapłodnionym. Natomiast jajko
złożone do większej komórki jest jajkiem niezapłodnionym, z którego za 24 dni „urodzi się”
truteń. Zapłodnieniem bądź nie zapłodnieniem
jajka steruje królowa z chwilą podjęcia decyzji
o płci pszczoły. Królowa zostaje unasienniona
przez wiele trutni w czasie lotu godowego.
Ten jeden okres godowy wystarcza matce na
całe swoje życie (do 5 lat) i pozwala królowej
na złożenie w tym czasie kilku milionów jajek.
Królowe „biorą się” z tkzw. mateczników, czyli
specjalnych pojedynczych komórek w kształcie

woskowego sopla, gdzie z zapłodnionego
jajeczka potencjalnej robotnicy po 16 dniach
„wygryza się” nowa matka. Takie mateczniki
tworzone są awaryjnie, gdy rój utracił matkę
(naturalna sytuacja = matka ratunkowa) lub
gdy pszczoły chcą założyć nową rodzinę, bądź
zdetronizować dotychczasową królową (tkzw.
„cicha wymiana”). Można stąd wysnuć wniosek,
że kasta matek jako jedyna tworzona jest przez
pszczoły robotnice. Mniejsza o to czy legalnie
- z przyczyn naturalnych, czy nielegalnie - bez
wiedzy królowej matki.
A co się stanie, jeśli teoretycznie założymy,
iż królowa mogła się pomylić w ocenie wielkości
komórki i złoży „błędne płciowo” jajka ? Może
się wydawać, iż z robotnicy, która wylęgnie się z
„trutowej” komórki, a więc mającej większe rozmiary, powinien być większy pożytek. Niestety,
nic z tego, taka pszczoła robotnica o rozmiarach
trutnia, byłaby bezużyteczna dla ogółu społeczności ula, gdyż nie pełniłaby podstawowej
funkcji pszczoły robotnicy, tj. zdobywania
pożywienia i karmienia potomstwa królowej,
czyli swojego rodzeństwa. Nie mieściłaby się
w komórkach, w których przechowywany jest
zapas pokarmu oraz rozwijają się larwy pszczół.
Truteń zaś rozwijający się w za małej komórce
nie byłby w pełni rozwiniętym osobnikiem do
przekazywania życia.
Zdarzają się zwłaszcza u młodych matek
sytuacje, w których składają one do jednej komórki dwa jajka. Wówczas robotnice eliminują
(zjadają) nadliczbowe potomstwo, nie dopuszczając do dalszego rozwoju w pojedynczej
komórce dwóch pszczół.
Niżej w hierarchii usytuowana jest kasta
pszczół robotnic, czyli samic pszczelich o zablokowanych możliwościach rozrodczych. Robotnice będąc główną siłą roju, wykonują wszystkie
działania potrzebne do życia pszczelej rodziny,
tj. mi.n. zdobywają pokarm i wodę, karmią i wychowują potomstwo królowej, chronią zasoby
ula, czyszczą, ogrzewają lub chłodzą wnętrze

ula. Długość ich życia w okresie największej
intensywności rozwoju wynosi tylko 6 tygodni,
a odbywających zimowlę - 6 miesięcy.
Najniższa kasta zajmowana jest przez
trutnie, czyli samce pszczoły. Ich jedynym
zadaniem jest unasiennienie królowej. Nie przynoszą pokarmu do ula, bo nawet nie potrafią go
zebrać. W sumie może się wydawać, że trutnie
prowadzą próżniaczy tryb życia, ale taka jest ich
rola w rozwoju pszczelej rodziny, która w naturze ograniczona jest do przekazywania życia.
Te z nich, które owocnie odbyły loty godowe
giną bezpośrednio po tym akcie, a pozostałe
po dniu Świętej Anny „eksmitowane są z ula”.
Liczebność kast jest mocna zróżnicowana.
W kaście królowych jest tylko jedna pszczoła
(z wyjątkiem okresu rojenia, kiedy tworzone
są osobne komórki z kilkoma przyszłymi królowymi). Kasta pszczół robotnic w szczytowym
okresie rozwoju może liczyć nawet 50000
pszczół w roju, a zimujących ok.10000. Królowa
i robotnice są w roju cały rok, zaś trutnie funkcjonują tylko od końca wiosny, do maksymalnie
początku jesieni. W tym okresie liczba trutni w
ulu nie przekracza 2000 osobników.
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Konferencja
„Wiejska polska”
i pielgrzymka
środowisk
wiejkich
do lichenia

Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku

Położne na czarnym lądzie pachnącym kawą
Etiopia to kraj magiczny, obfitujący w
różnorodności i kontrasty. Jest najstarszym,
obok Japonii i Iranu, państwem świata.
Kraj ten nazywany jest wyspą czarnego
chrześcijaństwa. Jej bogactwo kulturowe
wciąż zdumiewa podróżników i badaczy.
Jest ojczyzną kilkudziesięciu grup etnicznych, mówi się tu blisko osiemdziesięcioma
językami. Na etiopskich ziemiach występuje
wiele endemicznych gatunków roślin i
zwierząt, a jej ukształtowanie terenu czyni
ją miejscem spektakularnym: przepaście,
wąwozy, wysokie góry, depresje, lasy tropikalne, pustynie, rzeki, wodospady, niesamowite skały. Wiele ludów Etiopii wywodzi
swoje pochodzenie od króla Salomona i
królowej Saby oraz wierzy, że to właśnie
tu przechowuje się zaginioną Arkę Przymierza. W Etiopii można również obejrzeć
jeden z architektonicznych cudów świataskalne kościoły w Lalibeli, które – według
legendy - pomagały budować anioły. Lecz
Etiopia to także Harer - jedno z najświętszych miast islamu, zaś w Dolinie Omo
można przekonać się jak żyją niezwykłe
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plemiona Mursi lub Arbore. Wreszcie tutaj
ponoć był biblijny Eden, a w Muzeum Narodowym można spotkać się z naszą pra...
pra... pra...babcią - Lucy - uznawaną przez
niektórych za pramatkę ludzkości, czyli
najbardziej kompletne znalezisko człowieka
pochodzące sprzed 3,5 mln. lat. Jest również ojczyzną najpopularniejszego napoju
świata- aromatycznej kawy. Jej najstarsze
zabytki językowe sięgają czasów, kiedy
Polska nie istniała jeszcze jako państwo.
Mimo ogromnego bogactwa kulturowego Etiopia jest bardzo biednym krajem nęka ją głód, susze, bieda i choroby. Ponad
trzy czwarte populacji tego kraju żyje za
pół dolara dziennie. Według raportu ONZ
ponad milion dzieci zostaje osieroconych
w wyniku epidemii HIV.
Personel medyczny dociera w najdalsze
zakątki świata. Swoją pracą i umiejętnościami służy najbiedniejszym pacjentom
misyjnych szpitali. Jako wolontariuszki
Fundacji Pomocy humanitarnej „Redemptoris Missio” w ramach programu Polska
Pomoc realizowanym wspólnie z Minister-

stwem Spraw Zagranicznych RP otrzymałyśmy możliwość zrealizowania projektu
współpracy rozwojowej w mieście Dilla w
Etiopii. Podczas naszej 3-miesięcznej misji
naszym zadaniem będzie pomoc w lokalnej
przychodni Sióstr Salezjanek, praca z kobietami ciężarnymi oraz wykonanie testów
przesiewowych u przedszkolaków. Jako, że
Siostry mają pod swoją opieką ponad 600
dzieci prosimy Państwa o pomoc w zbiórce
ciuszków dla dzieci 0-7 lat. Jeśli mają Państwo zbędne ubranka prosimy przysłać je
na adres Fundacji „Redemptoris Missio”,
ul. Grunwaldzka 86, 60-311 Poznań lub
wysłać maila z informacją gdzie odebrać
dary na adres e-mail: ewelinawalkowiak@
op.pl. Jeśli mają Państwo ochotę wesprzeć
nas finansowo, zapraszamy na stronę www.
medicus.amp.edu.pl gdzie znajdują się
kompletne dane oraz informacje o aktualnie prowadzonych akcjach. Dziękujemy
wszystkim, którzy już nam pomogli oraz
każdemu, kto zdecydujecie się jeszcze
nas wspomóc!
Ewelina Walkowiak
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MATEMATYKA
JEST CIEKAWA

O tym, że matematyka jest przyjemna,
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Szczodrzykowie jeszcze bardziej
przekonali się podczas Tygodnia Matematyki.
Tydzień otworzył konkurs na najlepszą gazetkę o tematyce związanej z matematyką.
Wszystkie gazetki zaskakiwały pomysłowością
i oryginalnością wykonania, dlatego po długich
naradach komisja konkursowa zdecydowała o
przyznaniu wyróżnień trzem klasom: IVc, VIa i
VIb. Największą popularnością wśród uczniów
i nauczycieli cieszyła się „zagadkowa środa”.
Tego dnia w najróżniejszych miejscach w szkole
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I Kórnickie Dni Nauki już za nami
23-24 maja w Kórniku odbywały się
I Kórnickie Dni Nauki, jako impreza
towarzysząca do Kórnickich Spotkań z
Biała Damą.
Impreza dała okazję uczniom kórnickich szkół oraz zainteresowanym
mieszkańcom zapoznania się z potencjałem placówek naukowych i instytucji
funkcjonujących w naszej gminie.

Spotkanie było również okazją do podsumowania konkursów tematycznie związanych
z Julianem Tuwimem i jego twórczością, a
ogłoszonych przez Stowarzyszenie „Życzliwi
dwójce”. Anna Łazuka-Witek, która przewodniczyła obradom jury konkursu recytatorskiego
dla uczniów klas I - III wysoko oceniła poziom
wykonawców w etapie gminnym i zaprezentowała laureatów.
I m. Wiktoria Bortlisz
(kl.III)– SP Szczodrzykowo
II m. Nadzieja Pawłowska
(kl.II) - SP nr2 Kórnik
Nina Sołowiej (kl.III) – SP nr 1 Kórnik
III m. Roksana Bazanowska
(kl. I) – SP Radzewo
Wiktoria Sułek ( kl. II) – SP nr 1 Kórnik

I m. Małgorzata Libner – SP nr 1 Kórnik
II m. Patrycja Golan – SP Szczodrzykowo
III m. Julia Łopińska - SP nr 1 Kórnik
Szymon Siódmiak – SP nr 1 Kórnik
Wyróżnienia: Aleksandra Toboła – SP nr
2 Kórnik i Justyna Romińska - SP Radzewo.
Wszyscy uczestnicy etapu gminnego obydwu konkursów otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe.
Tegoroczne konkursy spotkały się z szerokim odzewem uczniów, bo i temat był
wyjątkowo wdzięczny i bliski sercom kilku i
kilkunastolatków. Na potwierdzenie tych słów
sucha statystyka - w konkursie recytatorskim
we wszystkich szkołach naszej gminy wzięło
udział łącznie około stu uczniów, a w konkursie
plastycznym około dziewięćdziesięciu.

Ku radości wszystkich zebranych laureaci
zaprezentowali Tuwimowskie teksty przygotowane na konkurs.
O konkursie plastycznym dla uczniów kl.
IV-VI na ilustrację do wiersza Juliana Tuwima
opowiedziała i przedstawiła laureatów przewodnicząca jury Maria Matysiak.

Projekt został zrealizowany w ramach
powierzenia wykonania zadania publicznego
przez Burmistrza Gminy Kórnik. Serdecznie
dziękujemy za sponsorowanie nagród.

rozwieszone zostały 64 zagadki, z którymi mógł
się zmierzyć każdy uczeń. Do komisji wpłynęły
1693 odpowiedzi!!! Kolejnym wyzwaniem dla
uczniów było napisanie wierszyków o tematyce
matematycznej, spośród których w czwartkowy
poranek wyłonione zostały trzy najciekawsze
autorstwa Pauliny Sobieralskiej z kl. Vb, Wiktorii Polak z kl. IVc oraz Ewy Jachnik z kl. VIc.
Zwieńczeniem tygodnia matematyki był Szkolny Konkurs Matematyczny „1 z 18”, którego
uczestnicy wykazali się wysokim poziomem
wiedzy matematycznej oraz bystrością umysłu.
Zwycięzcą został Michał Ratajczak z kl. IVa,
drugie miejsce zajął Szymon Paterski z kl. VIc,
a trzecie – Marta Mazanka z kl. IVb. Laureaci
wszystkich konkursów otrzymali nagrody w
postaci gier rozwijających umiejętności matematyczne i logiczne myślenie.

Cały tydzień przepełniony był ciekawostkami z matematycznego świata. Każdy uczeń
mógł wykonać wstęgę Möbiusa i poeksperymentować z nią, dowiedzieć się o istnieniu
butelki Kleina, rozwiązać zagadkę magicznych
kwadratów, wykonać matematyczne mandale,
zmierzyć się z tajemniczą zagadką liczbową
oraz poznać życiorysy sławnych matematyków.
Jesteśmy przekonane, że był to nie tylko
czas rozwijania umiejętności matematycznych,
inspiracji do odkrywania nieznanych aspektów
nauki, ale także, co równie ważne, czas dobrej
zabawy. Mamy także nadzieję, że tydzień
matematyki wpisze się na stałe w kalendarz
wydarzeń organizowanych w naszej szkole.

Kto straszy w Zamku? O czym opowiada
przekrój drzewa? Jak wielki jest wszechświat? Jak powstała Fundacja Zakłady
Kórnickie? Jak projektować ogrody? Jak
wędrują nasiona? Jak wygląda i czy można
jeść szczawik zajęczy? Do czego astronomom laser? - to tylko niektóre pytania,
na które odpowiedzieli referenci podczas
wykładów i zajęć w terenie.
Dnia Nauki były też niespotykaną często
okazję, by zwiedzić laboratoria Instytutu
Dendrologii, nauczyć się jak sadzić rośliny,

zwiedzić Zamek w nocy ...
Zajęcia prowadzili pracownicy jednostek
naukowych, m.in.: Fundacji Zakłady Kórnickie, Biblioteki Kórnickiej PAN, Instytutu
Dendrologii PAN oraz Arboretum Kórnickiego, Zakładu Doświadczalnego „Szkółki
kórnickie”, Obserwatorium Astrogeodynamicznego CBK PAN Borówiec.
Swoje 5 minut miały też szkoły, które
przygotowały swoje prezentacje. Uczniom
zapewniono transport na zajęcia, a także
poczęstunek podczas wykładów.
Pierwsza edycja Kórnickich Dni Nauki dała dowód, że potencjał Kórnika w
zakresie nauki jest ogromny. Potwierdził
się także fakt, że pracownicy placówek
naukowych otwarci są na współpracę i gotowi by dzielić się swoją olbrzymią wiedzą i
naukowym zapleczem z zainteresowanymi
mieszkańcami.
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TUWIM i lokomotywa pełna wierszy…

Stoi na stacji lokomotywa…, Idzie Grześ
przez wieś…, Murzynek Bambo w Afryce
mieszka…, Jest taka jedna Zosia…, Zasadził
dziadek rzepkę w ogrodzie…,Biega krzyczy
pan Hilary…
Któż z nas nie zna tych zabawnych wierszyków autorstwa Juliana Tuwima?
Tymczasem Tuwim to nie tylko twórca
wierszyków dla dzieci pełnych specyficznego
humoru, to jednak przede wszystkim wspaniały
poeta, autor mądrych wierszy zachwycających
niezwykłym językiem poetyckim, którym zręcznie się bawił, żonglując znaczeniami wyrazów
jak prawdziwy czarodziej słowa.
Julian Tuwim to także autor wodewili, czyli
widowisk scenicznych o charakterze komedii
przeplatanych piosenkami i wstawkami baletowymi, librett operetkowych, skeczy, tekstów
piosenek. Wystarczy tu choćby przywołać dwie
najbardziej znane piosenki Hanki Ordonówny
„Miłość ci wszystko wybaczy” i „Na pierwszy
znak”, do których słowa napisał właśnie Tuwim.
O tych różnych obliczach JulianaTuwima
mogliśmy się przekonać podczas spotkania
w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku, które
zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie
„Życzliwi dwójce”. Było ono zwieńczeniem projektu poświęconego temu poecie, bowiem jak
wiadomo rok 2013 został ogłoszony przez Sejm
VII kadencji Rokiem Juliana Tuwima.
Uczestników spotkania, którymi byli laureaci konkursów wraz z rodzicami, w kórnickiej
„dwójce” powitano spektaklem pt. Tuwim i
lokomotywa pełna wierszy. Tytułowa lokomotywa stała się motywem przewodnim, bo była
ona i centralnym elementem scenografii, ale i
uczniowie występujący na scenie utworzyli
pociąg z lokomotywą na czele.

Korzystając z doświadczeń pierwszej
edycji już dziś ruszają przygotowania do
przyszłorocznych Dni Nauki.
Dziękujemy wszystkim współorganizatorom i uczestnikom!
Organizatorzy
Foto. Hubert Marciniak

W imieniu organizatorów
Ewa Nowaczyk

K. Jakubowska,
A. Puzdrowska
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Chór Zamku Kórnickiego Castellum
Cantans zorganizował drugi, tym razem
„wiosenny” koncert z cyklu Cztery Pory
Roku. 25 maja o godzinie 19:00 w Zamku
Kórnickim widzowie zaproszeni przez Zamkowych Śpiewaków usłyszeli także występ
studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu

Natalii Chudzińskiej (flet) i Grzegorza Rudnego (fortepian), którzy przedstawili Sonatę
A-dur Cesara Francka w opracowaniu
Petera-Lukasa Grafa.
Chórzyści zaprezentowali 8 utworów
w 5 językach: „Esto Les Digo” (Kinleya
Lange), „An Irish Blessing” (Jamesa E.
Moore’a Jr.), „If Ye Love Me” ( Thomasa
Tallisa), „Tanzen und Springen” (Hansa Leo
Hasslera), „Turdion” (Pierrea Attaingnanta),
„Kum i kuma” (Stanisława Moniuszki), „W
Kawiarence Sułtan” - tu z towarzyszeniem
pianisty Grzegorza Rudnego - ( muz. Je-

rzego Wasowskiego sł. jeremi Przybora w
opracowaniu Andrzeja Borzyma), „Sweet
and low” (Alfreda Lorda Tennysona i Josepha Barnby).
Różne klimaty muzyczne, różne temperamenty wykonań przypadły do gustu
słuchaczom, którzy gromkimi oklaskami
nagrodzili wykonawców.
Już w czerwcu następny koncert szczegóły w następnym numerze Kórniczanina.
ŁG
Foto. Maciej Zimniak
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Wszyscy pozytywnie oceniają lata przebyte w
szkole. Wspominają jak z starszymi koleżankami i kolegami tworzyliśmy wspólną , szkolną
rodzinę. Były, jak to bywa z okazji takich spotkań
wesołe wspomnienia:
-Jurek (AWF)- trzy razy nauczycielce języka
rosyjskiego usprawiedliwiał swoje nieprzygotowanie do lekcji „śmiercią babci”.
Hanka (SN)–podpowiedź nauczyciela matematyki, kiedy zdawała biologię. Pokazywał
duże uszy, co miało oznaczać kangura a ona
odpowiedziała , że to osioł. Albo jak została
z dwoma kolegami zawieszona na tydzień w
prawach ucznia za to, że ktoś z klasy rzucił w
kierunku nauczycielki historii rybę ( biologia)
w momencie, kiedy wszedł do klasy dyrektor.
- Andrzej (PP)wspomniał jak kolega, który
na pytanie nauczyciela „ jak powstała trąba
słonia?” odpowiedział, że to ewolucja spowodowała, że sobie rosła, rosła i taka urosła.
-Stefcia (AR) powróciła do pierwszego dnia
w szkole. Pochodziła z wioski, nie znała nikogo i
czuła się zagubiona. Wtedy podeszła do niej śp.
Krystyna i zaproponowała siedzenie w jednej

ławce i tak siedziały przez cztery lata.
Włodek (AWF)- a „pamiętacie na wf, lekcje
tańca i naukę poloneza?” Wspominał także
zawody sportowe i jak z dumą nosił koszulkę z
napisem SKS” ORZEŁ”
Marylka- dojeżdżała kilkanaście kilometrów
z wioski latem rowerem, zimą autobusem, które
dawniej kursowały bardzo rzadko. Często w
zimnie czekała na przystanku przed ratuszem
do wieczora. Wspominała jak p. prof. Langner
litowała się nad nią i donosiła jej pożywienie.
Były też wspomnienia przykre związane z
tamtymi czasami, kiedy chłopów przezywano
kułakami. Ale większość czasu upłynęła w miłej
atmosferze przy muzyce, tańcach i śpiewie
znanych piosenek. Na koniec śpiewaliśmy: „tak
niedawno żeśmy się spotkali a już dziś rozstania nadszedł czas...”. Czy dane nam będzie
spotkać się w tym gronie ponownie? Może na
70-lecie liceum (2015)? Dzisiaj trudno nam było
odpowiedzieć na te pytania. Cieszyliśmy się, że
mogliśmy się spotkać teraz i dziś.
ARA
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Miss Polonia Gminy Kórnik 2013
Wiktoria Zięta

Miss Polonia Gminy Kórnik 2013
została Pani Wiktoria Zięta. Poprosiłem
zwyciężczynię konkursu na najpiękniejszą Kórniczankę o krótką rozmowę.
Czym zajmuje się na co dzień Miss
Polonia Gminy Kórnik 2013?
Studiuję kosmetologie w Wyższej
Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji. Obecnie
jestem na drugim roku.
Wcześniej uczyłam się w Zespole Szkół
Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu.
Przed szkołą sportową byłam uczennicą
Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w
Kórniku.
Dotychczas słychać było o Wiktorii
Zięcie w kontekście tańca.
Proszę przypomnieć swoje osiągnięcia.
Sporo uzbierało się już tych mniejszych
i większych sukcesów na koncie. Zdobyłam
razem z moim tanecznym partnerem II-vice mistrzostwo na Mistrzostwach Polski
Południowej, I miejsce na Otwartych Mistrzostwach Wrocławia, kilkadziesiąt razy
stawaliśmy na podium na turniejach ogólnopolskich jak i międzynarodowych zdobywając coraz to wyższe klasy taneczne.
Zatańczyłam również w finale Mistrzostw
Niemiec, German Open Chamionships (jednym z najbardziej znanych i prestiżowych
turniejów na świecie), które były dla mnie
wielką radością i przeżyciem. Należałam
wówczas do reprezentacji Nadrenii- Westfalii. Już drugi raz z rzędu brałam udział
na OTTT Biała Dama, który odbywa się w
naszej kórnickiej Oazie i tutaj znowu udało
nam się wygrać w stylu standardowym.

„50 LAT MINĘŁO I…”

Tyle lat upłynęło od matury absolwentów
uczęszczających w latach 1959-1963 do
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku. Jubileuszowe spotkanie odbyło się na działce kolegi
Andrzeja Młynarczaka niedaleko Stęszewaprofesora Politechniki Poznańskiej. Szkołę
rozpoczynało ponad 30 uczniów i byliśmy w
tym czasie najliczniejszą klasą. Przed nami
klasy liczyły 7-9-12 osób. Ukończenie szkoły
było równoznaczne z zdaniem matury. Maturę
w roku 1963 zdało 24 abiturientów. Minęły lata,
odeszło do wieczności wielu nauczycieli. Do
dzisiaj żyje tylko trzech: germanista Ryszard
Nitschke- obecnie karmelita bosy, przebywający
prawdopodobnie w Wadowicach, Tadeusz
Rauk- nauczyciel wychowania fizycznego,
przysposobienia obronnego i zajęć technicznych oraz Henryk Kaźmierczak-fizyk pracujący
obecnie w Instytucie Naukowym Politechniki
Poznańskiej. Nie było już z nami koleżanek
obecnych na poprzednich spotkaniach: Danuty
Michałowicz i Krystyny Górskiej oraz najwcześniej zmarłego kolegi Jerzego Siweckiego. W
spotkaniu po latach uczestniczyło 15 osób.
Przybyli z różnych miejscowości. Niektórym
zdrowie nie pozwoliło uczestniczyć w spotkaniu, jeden mieszka w Kanadzie. To Stefan
Doerffer mieszkający w Ontario- wysokiej klasy
specjalista od energii jądrowej. Zawsze, kiedy
nie może przyjechać na spotkanie przesyła
miły list z pozdrowieniami i wspomnieniami.
Większość z nas przebywa obecnie na zasłużonej emeryturze i czujemy się odpowiednio
do swojego wieku.
Nasze jubileuszowe spotkanie nie doszłoby
do skutku, gdyby nie wspaniałe, niezawodne
organizatorki naszych spotkań: Hanka Taciak
- Pieprzyk ze Śremu i Bogusia Złota - Podalak
z Kórnika. Wspólnie doliczyliśmy się między
sobą 35 dzieci i 32 wnuków. Obecnie każdy z
nas znalazł sposób na emeryckie życie. Nikt się
nie nudzi, żyjemy na miarę swoich możliwości.

Wywiad z Miss
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Śpiewanie
na Zamku

Kiedy pojawił się pomysł startu w
konkursie na Miss Polonia Gminy
Kórnik?
Nie brałam w ogóle pod uwagę udziału
w konkursie Miss Polonia Gminy Kórnik.
Dostałam wiadomość o eliminacjach lecz
nie zdecydowałam się w nich uczestniczyć.
Któregoś dnia zadzwoniono do mnie z
uczelni z prośbą o zgłoszenie się do konkursu. Za drugim już telefonem podjęłam

decyzję wzięcia udziału. Podchodziłam do
takich konkursów pewnie jak większość
kórnickiej społeczności z humorem i śmiechem. Ale wyzwanie nie było łatwe, gdyż
byłam tu zdana sama na siebie - nie jak
dotychczas w parze z partnerem.
Jak wyglądały przygotowania do
konkursu? Jak przebiegała współpraca
z innymi kandydatkami?
Przygotowania do konkursu były przyjemne, lecz nie obyło się bez krzykówale to one nas mobilizowały. Miałyśmy
wspaniałą Panią choreograf Magdalenę
Kossakowską. To jej zawdzięczamy cały finałowy występ. Dopiero na sesji zdjęciowej
zobaczyłam jakie będę miała konkurentki,
z niektórymi dziewczynami nie znałyśmy
się wcześniej nawet z widzenia. W trakcie
przygotowań zżyłyśmy się ze sobą. Parę
dobrych tygodni spędziłyśmy w swoim
towarzystwie i troszkę się poznałyśmy.
Uważam, że i tak wszystkie dziewczyny są
wygrane, decydując się na udział w takim
konkursie.
Co było najtrudniejsze podczas
finału?
Najbardziej obawiałam się reakcji
publiczności i pogody, która od rana nie
dopisywała.

„Dzień Mamy” w Czołowie

7 czerwca 2013 r.

Jak na wyniki konkursu zareagowali
najbliżsi ?
Wynik był dla mnie wielkim zaskoczeniem. Nie spodziewałam się takiego
werdyktu. Najbliżsi bardzo mnie wspierali
od samego początku. Ogromnie cieszyli
się z wygranej. Sporo osób nie wiedziało,
że startuję w wyborach- nie obnosiłam się
z tym. Jest wiele serdecznych ludzi, które
szczerze mi gratulowały. Sąsiedzi, znajomi,
rodzina.
Jednak przykra jest dla mnie dla mnie
zazdrość i zawiść ludzka. Usłyszałam już na
następny dzień mnóstwo nieprawdziwych
rzeczy na swój temat. Uważam, ze każdy
powinien umieć wygrywać, ale jeszcze
bardziej przegrywać.
Plany na przyszłość ...
Planów na przyszłość mam bardzo wiele. Przede wszystkim nie przejmować się
tym co mówią inni i robić swoje. Realizować
się w tańcu i zdobyć ten upragniony tytuł
Mistrza Polski w 10 tańcach. Przygotować
się do startu w Miss Wielkopolski, które
odbędą się w przyszłym roku. Ukończyć
studia z tyłem mgr. i być szczęśliwa.
I tego właśnie Pani życzymy.
Rozmawiał ŁG
Dnia 24 maja 2013 roku w świetlicy wiejskiej w Czołowie obchodziliśmy „Dzień Matki”.
Przygotowania „małych aktorów” do tak
ważnego Święta rozpoczęły się już kilka dni
wcześniej. Dzieci uczęszczające na zajęcia w
Świetlicy, pod czujnym okiem pani Beaty, bardzo ambitnie podeszły do programu i rzetelnie
ćwiczyły swoje kwestie.
W dzień Święta dzieci zaprezentowały to,
nad czym tak ciężko pracowały. Na koniec
przedstawienia każda z MAM otrzymała wykonaną przez swoje dziecko śliczną laurkę.
Zarówno dzieci jak i dorośli bawili się wspaniale.
Zajadając domowe wypieki i pijąc kawę czas
spotkania szybko i sympatycznie przeminął,
jednak wspomnienie pozostanie aż do następnego 2014 roku.
Roksana Dłubała
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Dziecięcy Festiwal Folkloru

Z przyjemnością informujemy, że Zespół
Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej weźmie
udział w Międzynarodowym Dziecięcym
Festiwalu Folkloru - Kids Fun Folk 2013.
W ramach imprezy dnia 18 czerwca br.
o godz. 17.00 kórnicki zespół wystąpi na
Starym Rynku w Poznaniu.
Z kolei 21 czerwca br. o godz. 11.30
zespoły folklorystyczne z Indii, Chorwacji,
Słowacji i Kórnika wezmą udział w warsztatach dla uczniów Szkoły Podstawowej nr
1 w Kórniku, a o godz. 16.00 w paradzie
z kórnickiego rynku na Prowent, gdzie o
godz. 17.00 rozpocznie się koncert. Serdecznie zapraszamy.
Jadwiga Banaś
-Dyrektor Artystyczny
Festiwalu KIDS FUN FOLK
oraz Sławomir Animucki
- dyr.
KOK.

14

nr 11/2013

7 czerwca 2013 r.

15

Czy słowo PORTRET jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla fotografii,
dla obrazów, których bohaterem jest
człowiek i jego niepowtarzalna twarz?
Czy miasto może mieć twarz, wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju?
Czy Kórnik ma swój własny charakter, osobowość, profil?
To nie są pytania na które można odpowiedzieć jak w teście zakreślając jedną
z dwóch lub trzech podpowiedzi. Szukając
odpowiedzi na tego typu pytania uchylamy
furtkę twórczej aktywności.
Jeśli przez waszą furtkę, przez wasze
oko przemknie ciekawy obraz lub cykl obrazów mówiący o Kórniku coś ciekawego
to podzielcie się z nami.
Jeśli potraficie uchwycic wyjątkowość
i niepowtarzalność Kórnika, jego klimat,
piękno, aurę to koniecznie przyślijcie nam
wasze zdjęcia.

Proponujemy 4 kategorie tematyczne
konkursu:
1. CZŁOWIEK- To zazwyczaj człowiek
sprawia, że fotografia żyje, że ma to coś,
że potrafi ukłuć nas. Czy jest to Pan Czesio
z sąsiedztwa, który ma ciekawą twarz i
głebokie spojrzenie, czy kolekcja sąsiadów
z ulicy przyszpilona na waszych zdjęciach
jak kolekcja kolorowych motyli, czy może
też wy sami. Wszystko to może być cenne
i warte pokazania innym.
2. PRZYRODA- Wyjątkowe w skali
kraju arboretum, Zwierzyniec, jeziora... raj
dla pejzarzysty, miłośnika makrofotografii
i każdego kto ma w sobie wrażliwość
otwierającą trzecie oko na piękno, którego
częścią jesteśmy.
3. ARCHITEKTURA- Zamek? czy
może budynek restauracji Biała Dama z
„klasycznym” neonem. A może znasz i fotografujesz zaułki do których inni nieczęsto
docierają. Rozsypujący się dom, malarski
zaciek na murze kamienicy, wszystko może

być tematem interesujących obrazów.
4. DOWOLNY-Jeśli wyznaczone ramy
zawsze prowokują Cię do tego żeby wyjść
poza nie, jeśli temat Cię ogranicza, a twoję
zdjęcia nie mieszczą się we wcześniejszych
kategoriach to przyslij zdjęcia właśnie na
temat dowolny. Twój temat.

Oceniając nadesłane fotografie będziemy zwracać szczególną uwagę na niebanalne podejście do tematu i oryginalność,
zaangażowanie i nakład włożonej pracy.
Konkurs skierowany jest do wszystkich
fotografujących niezależnie od wieku czy
poziomu zaawansowania. Liczy się wrażliwość, spostrzegawczość, czułe oko.
Prace ędą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych.
1 kategoria-dzieci i młodzież do lat 13
(roczniki do 2000 włącznie)
2 kategoria-13-113
Każdy uczestnik ma prawo przysłać
maksymalnie do 4 zdjęć w każdej kategorii.
Cykl zdjęć (odpowiednio oznaczony)
będzie traktowany jak jedno zdjęcie.
Zdjęcia proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres tomaszsiuda@wp.pl
W razie pytań proszę o kontakt:
Tomasz Siuda
509 990 713
tomaszsiuda@wp.pl
facebook/fotopluma

Organizatorem konkursu jest firma
Fotopluma Tomek Siuda, Wydział promocji
miasta i gminy Kórnik. Konkurs zorganizowany jest z okazji 25 lecia Kórniczanina.
Nagrody:
1-kurs profesjonalnej Fotografii obejmującej indywidualne zajęcia w studio fotograficznym, naukę oprogramowania do obróbki
fotografii, najnowsze trendy w fotografii i
inne wizualne spcjały. Kurs obejmuje cykl
2 miesięcznych indywidualnych spotkań.
(Fotopluma)
2-Samodzielna realizacja autorskiej sesji foograficznej pod okiem profesjonalnego
fotografa i z jego wsparciem sprzetowym.
(aparaty, obiektywy, studio itp). (Fotopluma)
2-kupony o wartości 250 zl do zrealizowania w salonie Jubilerskim.
3-HAMA Polska- sprzęt fotograficzny
Albumy o Kórniku
Srebrna moneta 40 Kórników
W każdej z kategorii tematycznych i
wiekowych będą przyznane 3 miejsca +
wyróżnienia.
Dokładny regulamnin i kolejne informacje na temat konkursu - w następnych
numerach Kórniczanina.
Tomasz Siuda

Wieści
Bractwa
TOMASZ ANDRECKI,
XXV. KRÓLEM KURKOWYM
ODNOWIONEGO
KÓRNICKO-BNIŃSKIEGO
BRACTWA KURKOWEGO.
W Kórniku i Bninie tradycyjnie wigilia
święta Zesłania Ducha Św. (Zielone Świątki) to dzień turniejów bractwa kurkowego o
tytuł króla kurkowego. W przeszłości król
kurkowy korzystał z licznych przywilejów
w tym również fiskalnych. Obecnie, król
kurkowy „panuje” przez rok w bractwie
kurkowym i w społeczności brackiej. Król
kurkowy staje się postacią historyczną tak
jak ponad dwustu jego poprzedników.
W sobotę 18 maja 2013r., bracia kurkowi z Kórnika i zaproszeni goście, w samo
południe spotkali się w kościele parafialnym pw. Św. Wojciecha w Bninie, gdzie
ks. proboszcz Franciszek Sikora odprawił
uroczystą Mszę Św. i poświecił tarczę
ufundowaną przez Marka Baranowskiego,
ubiegłorocznego króla kurkowego. Przed
kościołem wykonano pamiątkowe zdjęcie.
Umiejętność celnego strzelania zdobywa się podczas treningów. Członkowie
bractwa w każdy piątek spotykają się na
strzelnicy i ćwiczą strzelanie z broni pneumatycznej.
Turnieje letnie odbywają się na zmoder-

nizowanej strzelnicy z karabinka sportowego kaliber 5,6 mm. Zwycięzcą zimowych
(2012/2013) turniejów strzeleckich KBBK
został Wojciech Antczak. Dalsze miejsca w
kolejności zajęli: Romana Fludra, Andrzej
Tomiak, Marek Nowicki, Zdzisław Jakubowski i Marek Baranowski. Otrzymali oni
pamiątkowe puchary.
Królewski XXV. turniej na strzelnicy brackiej w Skrzynkach zakończył się
sukcesem Tomasza Andreckiego z Kórnika.
Tomasz Andrecki, syn Benona i Bolesławy
z Ambrożaków, urodził się 29 października
1963 r. w Ratuszu w Kórniku. Jego ojciec
zajmował się ogrodnictwem. Tomasz Andrecki, od 1984r. prowadzi własną firmę
remontowo-usługową TOM-PLAST, głównie
w zakresie wymiany okien i drzwi. Jest od
2000 r. członkiem Kórnicko-Bnińskiego
Bractwa Kurkowego. W 2006 r. zwyciężył
w turnieju trzecio majowym oraz był królem
żniwnym. Tomasz Andrecki hobbystycznie
zajmuje się wędkowaniem i turystyką,
której sprzyjają międzynarodowe kontakty bractwa kurkowego. Kilka razy był na
Święcie Strzeleckim w Hannover, w Belgii
na zjeździe EGS..
Tytuł I rycerza zdobył Kazimierz Krawiarz, II rycerzem oraz najlepszym strzelcem w punktacji został Norbert Biniek.
Ustępujący król Marek Baranowski przekazał insygnia królewskie: cenny ryngraf
z wizerunkiem kura wykonany w pracowni
złotniczej mistrza śp. Jerzego Włodawca w
Poznaniu, a ufundowanego przed laty przez
Marka Nowickiego. Król Kurkowy otrzymał

również pamiątkowy medal i tarczę. Uroczysta intronizacja jest planowana 15 czerwca.
Rycerze otrzymali pamiątkowe medale.
Historia Bractwa jest pisana zdobytymi
trofeami, na których widnieją znaki szczególne fundatorów (tarcza) lub zwycięzców
(medale i puchary).
Turniejowi królewskiemu towarzyszyły
otwarte zawody strzeleckie z udziałem
gości. W strzelaniu zielonoświątkowym o
tarczę Białej Damy I miejsce zajął Zdzisław Jakubowski z Poznania, II miejsce
Marcin Nowak ze Zwoli, III miejsce Szymon
Nowacki z Biernatek. W turnieju „O Kwiat
Magnolii” trofea zdobyli: Marek Baranowski
z Poznania (I miejsce), Szymon Nowacki z
Biernatek (II miejsce) i Zdzisław Jakubowski
z Poznania (III miejsce).
Delegacja Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego z udziałem Tomasza Andreckiego, Króla Kurkowego, w dniu 29-30
czerwca, weźmie udział w jubileuszowym,
484 Święcie Strzeleckim „Hannover Fest”,
w ramach obchodów XX.lecia współpracy
bractwa kurkowego z Kórnika z Klubem
Strzeleckim Hannover-Centrum..
Tomasz Andrecki, będzie reprezentował
Kórnik na licznych imprezach kurkowych
w kraju i za granicą. Życzmy mu szczęśliwego „królowania” w imię brackiego hasła:
„Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”
oraz dalszych sukcesów w życiu osobistym
i społecznym.
					
		
Kazimierz Krawiarz

KULTURA

KONKURS

Konkurs fotograficzny - Kórnika Portret Własny

Prace konkursowe można nadsyłać do
dnia 1 września 2013 roku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w
lokalnych mediach.
Konkurs zakończy się wystawą fotograficzną złożoną z nagrodzonych i wyróżnionych prac. O terminie i miejscu wystawy
poinformujemy na łamach lokalnej prasy.

DZIEŃ RODZINY W PRZEDSZKOLU W SZCZODRZYKOWIE
„Zdrowy przedszkolak. Zdrowa rodzina.”
Pod takim hasłem rodziny przedszkolaków ze
Szczodrzykowa oraz Punktu Przedszkolnego w
Pierzchnie obchodziły swoje święto –wyjątkową
uroczystość o charakterze festynu
rodzinnego.
W środę, 29 maja korzystając ze
sprzyjającej aury, zaprosiliśmy rodziny z obu placówek na piknik do ogrodu przedszkola w Szczodrzykowie.
Przedszkolaki wraz z bliskimi, oprócz
dobrego humoru, przyniosły koce i kosze piknikowe, w których – zgodnie z
zasadami Zdrowego Przedszkolaka,
czyli kampanii na rzecz naturalnej
diety w przedszkolu, którą popiera i
realizuje nasza placówka – znalazły
się także zdrowe przekąski.
Po części artystycznej, w której dominowały tańce, piosenki i wiersze, nastąpił czas
na udział rodzin w konkurencjach sportowych.
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Warto zaznaczyć, ze dzięki ofiarności rodziców,
każdy przedszkolak po wykonaniu 4 zadań
i zdobyciu pieczątek, otrzymał upominek.
Dodatkowo dla uczestników uroczystości

przygotowaliśmy liczne atrakcje, m.in.: zabawy
i konkursy o bezpieczeństwie – prowadzone
przez rodziców Jagody, malowanie twarzy,

projektowanie ekologicznych strojów, pokaz
treningu uczestników zajęć Akademii Reksia
oraz zajęć baletowych, galerię portretów mam i
tatusiów, zabawy z chustą animacyjną i… nasz
piknik mógłby trwać do białego rana,
gdyby nie burza. Nikt się tym jednak
nie martwił, bo jak głosi majowe
przysłowie: „I na najpiękniejszy dzień
spada nieraz deszcz i cień”.
Serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy pomogli zorganizować tę
wyjątkową uroczystość: rodzicom,
przedszkolakom, sponsorom a także
pracownikom Przedszkola w Szczodrzykowie oraz Punktu Przedszkolnego w Pierzchnie. Do zobaczenia
na kolejnym pikniku…
Magdalena Czapkiewicz
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XIX BIEG
Z BIAŁĄ DAMĄ

WYWALCZYLI FINAŁ WOJEWODZKI
Trzech reprezentantów z Gimnazjum w
Robakowie wystartuje w Finałach Mistrzostw
Wielkopolski w lekkiej atletyce. Po zawodach
rejonowych, które odbyły się 17.05.2013 na stadionie Olimpii w Poznaniu doskonale spisali się :
Łukasz Kozak, który w biegu na 300 m ppł.
zajął pierwsze miejsce z wynikiem 44,41,
Adam Żarniewicz także na 300 m ppł. ,
który zajął drugie miejsce z czasem 47,65 i w tej
samej konkurencji ale wśród dziewcząt drugie
miejsce zajęła Marta Rymelska- 55,08.
Gratulujemy awansów i życzymy dobrego
występu na finałach. Ponadto 5 miejsce w skoku w dal zajęła Marta Maciejewska skacząc na
odległość 4,67m, sztafeta szwedzka chłopców
w składzie: Zimniewicz, Żarniewicz, Olejnik,
Szymankiewicz była piata-2:22,40 a sztafeta
szwedzka dziewcząt była ósma.
Z Gimnazjum Kórnik Piotr Jasiewicz w
biegu na 100m –czas 12,55 ( w el.12,52) i
Maria Duszczak w skoku wzwyż -125 cm
zajęli siódme miejsce a Dawid Wójkiewicz w
pchnięciu kulą- 10,41 był dwunasty.
SUKCES GIMNAZJALISTY
Z ROBAKOWA
W dniach 17-19 maje w Bornym Sulinowie
odbyły się Mistrzostwa Polski w Taekwodo
Olimpijskim Juniorów. Udział w nim brał uczeń
z gimnazjum w Robakowie Łukasz Kozak,
który w swej kategorii wagowej 59 kg zdobył
brązowy medal Mistrzostw Polski. Łukasz
jest zawodnikiem poznańskiego klubu Szakal
Jeżyce, jednak treningi odbywa w szkole w
Szczodrzykowie i w Oazie w Kórniku. Łukasz
w tych zawodach wygrał 5 walk a przegrał tylko
jedną, ale decydującą o walce w finale. Pokonał
zawodników z całej Polski. Jest to największy
sukces sportowy ucznia naszej szkoły. Życzymy
Łukaszowi dalszych zwycięstw i występu na
Igrzyskach Olimpijskich.

-24.05.2013

Tradycyjna trasa biegu głównego przebiegała od ul Zwierzynieckiej w Bninie, przez
Zwierzyniec, dalej z metą w OSiR. Uczniowie
klas młodszych biegali trasą dookoła OSiR.
KOBIETY-1998 i starsze		
1.Lubońska Klaudyna –Kórnik			
2.Smolińska Agnieszka- ZS Kórnik
3.Frąckowiak Marianna- ZS Kórnik		
4.Marcinkowska Joanna- ZS Kórnik		
5.Eltmann Dagmara- G. Kórnik		
6.Piechowiak Karolina- ZS Kórnik
MĘŻCZYŹNI -1998 i starsi
1.Dryer Adrian-Radzewo
2.Maciejewski Artur-Kórnik
3.Majewski Piotr-Kórnik
4.Madajewski Adrian –Runowo
5.Szarzyński Jakub- Mościenica
DZIEWCZĘTA-1999-2000
1.Szymczak Natalia- SP Kórnik		
2.Rumińska Justyna- SP Radzewo
3.Rataj Daria- SP Radzewo		
4.Nawrocka Wiktoria- SP Bnin		
5.Kaźmierczak Marta- SP Kórnik
6.Jędrzejczak Kinga- SP Kórnik
CHŁOPCY-1999-2000
1.Sułkowski Jakub- SP Radzewo
2.Łuczak Jakub- SP Bnin
3.Konowrocki Dariusz– SP Szczodrzykowo
4. Norkiewicz Jacek- SP Szczodrzykowo
5.Paterski Szymon- SP Szczodrzykowo
6.Bembnista Mikołaj- SP Kórnik
DZIEWCZĘTA -2001
1.Tórz Oliwia- SP Szczodrzykowo
2.Macuda Julia- SP Szczodrzykowo
3.Wiśniewska Lidia- SP Radzewo
4.Niemier Weronika- SP Radzewo
CHŁOPCY -2001
1.Siejak Tomasz- SP Radzewo
2.Zgarda Bartosz- SP Kórnik
3.Ziółkowski Miłosz- SP Szczodrzykowo
4.Wroniak Mateusz- SP Szczodrzykowo

DZIEWCZĘTA 2002 i młodsze
1.Smoczyk Aleksandra- SP Kórnik		
2.Matuszewska Weronika- SP Radzewo		
3.Lamprecht Agata- SP Bnin			
4.Rumińska Sylwia- SP Radzewo		
5.Kujawa Żaneta- SP Szczodrzykowo		
6.Siejak Celestyna- SP Bnin
CHŁOPCY-2002 i młodsi
1.Gabski Tymoteusz- SP Kórnik2.Łagoda Marcel- SP Bnin
3.Zapolny Sławomir –SP Szczodrzykowo
4.Matuszewski Piotr- SP Bnin
5.Naglewicz Patryk –SP Radzewo
6.Polcyn Aleksander- SP Szczodrzykowo
Ogółem startowało 112 osób ( 52 kobiety
+ 60 mężczyzn).Biegający: najmłodsza dziewczynka i najmłodszy chłopiec liczyli po 10 lat,
najstarsza kobieta-51 a mężczyzna 52 lata.
Najlepsi biegacze w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe. Wśród pozostałych uczestników,
którzy ukończyli bieg rozlosowano nagrody
pocieszenia .
Sponsorami nagród byli : Urząd Miejski w
Kórniku- Promocja, Ośrodek Sportu i Rekreacji
i OAZA w Kórniku. Imprezę przygotowali oraz
zawody przeprowadzili działacze Szkolnego
Związku Sportowego w Kórniku, pracownicy
OSiR w Kórniku, nauczycielki z SP1 i ZS w Kórniku oraz Młodzieżowe Organizatorki Sportu z
Zespołu Szkół i Gimnazjum w Kórniku. Szkoda
tylko, że nie było żadnego przedstawiciela klubu
biegacza „Brylant” Kórnik, za to nie zawiedli
zawodnicy klubów działających przy szkołach
naszej gminy. Bieg jest organizowany zawsze w
piątkowe południe, by mogły także uczestniczyć
uczniowie szkół gminy Kórnik, którzy oprócz
Gimnazjum Robakowo nie zawiedli.
Pomoc medyczną zapewniła p. Jolanta Fic.
Pogoda w piątek dopisała. Wszyscy startujący
ukończyli bieg w kondycji. Dziękujemy za udział
i zapraszamy za rok.
ARA

O puchar Borówca

25 maja 2013 roku na boisku sportowym
w Borówcu przy ulicy Szkolnej odbył się po raz
trzeci turniej w piłce nożnej o Puchar Borówca.
W tym roku mieliśmy wybitnie niesprzyjające
warunki pogodowe i ostatecznie w turnieju wzięło udział blisko 200 zawodników z 20 drużyn.
Jako pierwsze o godzinie 8:00 na boisko
wybiegły dzieci. Rywalizacja toczyła się w 3
grupach wiekowych. Rozpoczęli najstarsi –
uczniowie szkół podstawowych (rocznik 2000
i młodsi). Ostatecznie zagrało 6 drużyn: SP
Daszewice, Avia Kamionki 1 i Avia Kamionki 2,
SKS Krzesiny, Złota Drużyna oraz gospodarze
Ministranci & Orły Borówiec. Drużyny zagrały
systemem każdy z każdym. Bezkonkurencyjna
okazała się reprezentacja szkoły podstawowej
z Daszewic, która wygrała wszystkie swoje mecze zdobywając w sumie 26 goli i tracąc tylko 4.
Drugie miejsce zajęła drużyna Avii Kamionki 1 a
trzecie Avii Kamionki 2. Kolejne miejsca zajęła
drużyna Ministrantów i Orłów z Borówca, SKS
Krzesiny oraz Złota Drużyna. Na szczególne
uznanie zasługuje zespół Złotej Drużyny, który
składał się z chłopców rocznika 2003 a mimo
to dzielnie walczyła z dwa, trzy lata starszymi
kolegami.
O godzinie 11:00 rywalizację rozpoczęli
chłopcy z roczników 2003/2004. W turnieju
wzięły udział następujące drużyny: Unia Swarzędz, Polonia Środa Wlkp., Avia Kamionki,
Kotwica Kórnik oraz Orły Borówiec. Rywalizacja była bardzo zacięta a poziom wyrównany.
Zwyciężyła drużyna Polonii Środa Wlkp, przed
Unią Swarzędz oraz Kotwicą Kórnik. Czwarte
miejsce przypadło Avii Kamionki a piąte miejsce
zajęły Orły Borówiec. Najwięcej bramek zdobyła
drużyna Unii Swarzędz, tracąc jednak 3, co w
ostatecznym rozliczeniu dało im drugą pozycję.
Najbardziej skutecznego bramkarza miała Polonia Środa, bo we wszystkich meczach drużyna
straciła tylko 1 gola.
Jako ostatni rywalizację rozpoczęli chłopcy

z roczników 2006/2007. W tej kategorii honor
gospodarzy uratowała najmłodsza drużyna
Orłów Borówiec, która zajęła pierwsze miejsce przed Avią Kamionki i Kotwicą Kórnik.
Najwięcej zdobyli goli i jako jedyni nie stracili
żadnej bramki.
W przerwie między meczami odbył się
taneczny występ młodziutkich cheerleaderek
- uczennic SP w Krzesinach.
Na koniec organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na kiełbaski z grilla i napoje a
rodziców na kawę i herbatę.
Dorośli rozpoczęli rywalizację o godzinie
15:00. Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn, które
zagrały systemem każdy z każdym. Poziom jaki
reprezentowały drużyny był bardzo wyrównany
i każda drużyna o zwycięstwo musiała walczyć
od pierwszej do ostatniej minuty. Do ostatniego
meczu ważyły się losy awansu do pierwszej
czwórki.
Najwięcej punktów zdobyła drużyna Kolegów z Boiska, przed Włóczykijami Borówiec,
Siepaczami oraz drużyną FC Borówiec i te 4
drużyny awansowały do play off. Z turniejem
pożegnały się drużyny Xawex Rogalinek oraz
Yoga Bonito.
W półfinałach zagrały pierwsza i czwarta
oraz druga i trzecia drużyna po fazie zasadniczej. Najpierw Koledzy z Boiska pokonali FC
Włóczykije 5 :1 a następnie drużyna Włóczykije Borówiec pokonała 3 :0 drużynę Siepaczy.
Mecz o 3 miejsce był bardzo wyrównany. Zarówno w podstawowym czasie jak i w dogrywce
wynik był bezbramkowy. Rzuty karne lepiej
wykonywała drużyna FC Włóczykije i to ona
cieszyła się z najniższego miejsca na podium.
Finał był także bardzo zacięty. Dwukrotnie
drużyna Włóczykije Borówiec wychodziła na
prowadzenie i dwukrotnie Koledzy z Boiska
wyrównywali, strzelając drugą bramkę równo z
końcowym gwizdkiem. W dogrywce Włóczykije
po raz kolejny objęli prowadzenie i tym razem

Kolegom z Boiska, mimo rozpaczliwych prób
nie udało się wyrównać. Tak więc 3 : 2 i zwycięstwo turnieju dla Włóczykijów Borówiec. Drużyna Kolegów z Boiska, tryumfator poprzednich
dwóch edycji, tym razem musiała się zadowolić
drugim miejscem.
Turniej zakończył się o godzinie 19:00
uroczystym wręczeniem pucharów. Wszystkim
uczestnikom dziękuję za wspaniałą zabawę i
zapraszam w przyszłym roku.
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Marcin Kledzik

Orły wysoko
W dniu 10.05.2013 na Orliku w Młodzieżowym Domu Kultury Nr-1 w Poznaniu odbył się turniej piłki nożnej U-10 roczniki 2003
i młodsze, będący eliminacją wojewódzką
największego w Polsce turnieju dla dzieci
sponsorowanego przez firmę Tymbark.
Miło mi poinformować , że nasz zespół ,,Orły Borowieckie”, w którym grają
chłopaki dziewięcioletnie i młodsi w tych
prestiżowych zawodach zajęli III miejsce,
przegrywając tylko z patronackimi klasami
sportowymi Lecha i Warty Poznań.
Warto podkreślić że nasi chłopcy w tak
dużej imprezie brali udział pierwszy raz.
Po wygraniu ubiegłorocznego Turnieju
o puchar Borowca chłopaki zrobiły bardzo
duży postęp w grze co pokazali w turnieju
grając ze starszymi od siebie drużynami.
Wynik w zawodach mógł być lepszy ale
piłkarzy w pierwszym meczu zjadła trema
i ulegliśmy Warcie 7-4, a II miejsce było
bardzo blisko.
Cały zespół zasłużył na słowa uznania
za swoja postawę w turnieju.
Piotr Borowski

PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW
WIELKOPOLSKI W 4-BOJU
W miejscowości Kamieniec k/Grodziska
startowała w 4-boju LA reprezentacja dziewcząt
ze Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie.
Zespół zajął szóste miejsce. Tym razem punkty
uzyskane przez dziewczęta w poszczególnych
konkurencjach były nieco słabsze niż na zawodach powiatowych. Na uwagę zasługuje Oliwia
Tórz, która jako jedyna uzyskała ponad 200
pkt. czyli 235.Druga pod względem punktów
była Julia Macuda-199, trzecia ze szkoły Marta
Nowak uzyskała 193 pkt. Golan Patrycja miała
180 pkt. a Dominika Sosnowska-160.
Na uwagę zasługują wyniki uzyskane przez:
Patrycję Golan-8,91 sek i Martę Nowak-8,94
sek na 60 m oraz Oliwii Tórz 2:08,76 na 600m
i w p. palantowej-33,5.W sumie zespół zebrał
za wyniki 967 pkt. ( w powiecie 1165).
ARA

18

nr 11/2013

7 czerwca 2013 r.

19

ŁUCZNICTWO:
RADZIEJEWSCY ZNOWU GÓRĄ!
26 maja zawodnicy sekcji łuczniczej UKS
„Jedynka-Kórnik” wzięli udział w VIII Wiosennym Otwartym Międzyszkolnym Turnieju
Łuczniczym. W zawodach pod patronatem
Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”, przeprowadzonych na torach łuczniczych
Klubu Sportowego „Leśnik” w Poznaniu wystartowali uczniowie 15 szkół z województwa
wielkopolskiego.
W kategorii chłopców pewne zwycięstwo, z
wynikiem 291 pkt odniósł Bartosz Radziejewski.
Równie zdecydowana wygrana wśród dziewcząt przypadła w udziale Agacie Radziejewskiej
(285 pkt). Oboje kontynuują zwycięską passę
w tym sezonie. Brązowy medal wywalczyła
Monika Stempniak (252 pkt), dla której było to
pierwsze podium na zawodach łuczniczych o
takim zasięgu. Nieco słabiej tego dnia poradziła
sobie Kinga Banecka, która zajęła miejsce
piąte (151 pkt). Wszyscy zawodnicy w kategorii
dzieci strzelali z odległości 15 i 10 metrów (po 6
serii, tarcza 80 cm). W rywalizacji drużynowej
(liczyło się 3 najlepszych zawodników) pierwsze
miejsce zajął zespół Szkoły Podstawowej w
Radzewie, za co otrzymał pamiątkowy puchar
i dyplom. Było to pierwsze drużynowe zwycięstwo Radzewiaków w historii ich startów w
tymże turnieju. Wcześniej zajmowali już miejsce
drugie i trzecie. W zawodach wystąpiła także
jedna uczennica ze szkoły w Szczodrzykowie –
Karolina Emilia Kubisiak. Startująca w kategorii
młodziczek (odległość 30m, 12 serii, tarcza
80 cm) uczennica zajęła miejsce czwarte, z
wynikiem 175 pkt.
SP RADZEWO
NA TANECZNYM PARKIECIE
28 maja po raz czwarty w historii sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Radzewie
zamieniła się w taneczny parkiet. Szkolny Klub
Sportowy „Sokół” zorganizował tego dnia IV
Szkolny Turniej Tańca – zawody dla uczniów
kl. I-VI, propagujące przepiękną formę ruchu.
Do konkursu zgłosiły się trzy pary, które
miały do zaprezentowania układy z walca
wiedeńskiego, polki i rock and rolla. Wystąpiło
także ośmiu solistów, którzy przedstawiali dowolny taniec do wybranej przez siebie muzyki.
W kategorii tańców towarzyskich jednogłośne
zwycięstwo przypadło w udziale parze Monika
Stempniak i Mateusz Marciniak, za co z rąk pani
dyrektor odebrali złote medale i pamiątkowe
statuetki. Dwie pozostałe pary prezentowały
bardzo zbliżony poziom i o podziale innych
kolorów medali decydowały minimalne różnice
punktowe. Ostatecznie drugie miejsce postanowiono przyznać najmłodszym zawodnikom,
tj. rewelacyjnej parze drugoklasistów, którymi
byli Roksana Toboła i Tomasz Frąckowiak.
Sędziów ujęły w szczególności ich entuzjazm
oraz energia, płynące z każdego kroku.
Brązowe medale zawisły na szyjach Eweliny
Toboły i Tomasza Siejaka. Oprócz tanecznych
figur uwagę widowni przykuwały także piękne
kreacje partnerek oraz eleganckie stroje partne-
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rów. W kategorii tańca solo puchar za pierwsze
miejsce wytańczył sobie Norbert Tyrański. Jego
układ, będący mieszanką tańca elektrycznego
i break dance’a był sporym zaskoczeniem i
wywołał aplauz wśród całej publiczności. Drugie
miejsce, drugi rok z rzędu zajęła Katarzyna
Karaś, a trzecie po burzliwych dyskusjach jurorów Agata Radziejewska. Występy tancerzy
i tancerek oceniali: Danuta Przybył, Jolanta
Walczak oraz Karol Niemier. Całe taneczne
widowisko prowadziły Sandra oraz Asia, a przy
sprzęcie muzycznym czuwali Igor wspólnie
z Adrianem – uczennice i uczniowie klasy
szóstej. Na zakończenie zawodów wszystkim
gościom zaprezentowała się grupa taneczno-aerobikowa „One Dance”, złożona z uczennic
szkoły w Radzewie.
BIAŁA DAMA Z RAKIETKĄ,
LOTKĄ I WIATRÓWKĄ
Wśród wielu imprez z okazji XX Kórnickich
Spotkań z Białą Damą tradycyjnie odbyły się
także turnieje sportowe w Radzewie. 26 maja
rywalizowano w drugiej rundzie Kórnickich
Rozgrywek Ligowych.
Frekwencja dopisała. Na starcie pojawiło
się łącznie 176 zawodników i zawodniczek (47
tenisistów stołowych, 60 strzelców z wiatrówki,
69 rzucających lotką). Oto lista zwycięzców
oraz najlepszych mieszkańców gminy Kórnik.
W turnieju tenisa stołowego najlepsi byli:
DZIEWCZĘTA (8) – 1. Maria Kujawa (Bnin);
CHŁOPCY (9) – 1. Jakub Szymankiewicz
(Kromolice); OPEN (30) – 1. Piotr Adamczak
(Trzemeszno) ... 5. Paweł Rybak (Trzykolne
Młyny). Rywalizację sędziowali: Mirosław
Grzybek i Eugeniusz Rybak.
W strzelectwie pneumatycznym najlepsze
wyniki zanotowali: DZIEWCZĘTA (20) – 1.
Michalina Hajdrych (Śrem), 2. Patrycja Litka
(Bnin); CHŁOPCY (13) – 1. Patryk Szulda
(Czmoń); KOBIETY (9) – 1. Zofia Rozmiarek
(Radzewo); MĘŻCZYŹNI (18) – 1. Rafał Sowiński (Tulce), 2. Marian Litka (Bnin). Zawody
przeprowadzili: Adam Bykowicz, Jolanta Walczak i Michał Olejniczak.
W rzucie lotką najcelniej rzucali: DZIEWCZĘTA (20) – 1. Monika Stempniak (Konarskie); CHŁOPCY (18) – 1. Michał Rozmiarek
(Radzewo); KOBIETY (16) – 1. Grażyna Kubiak
(Trzek), 2. Jadwiga Chałupka (Kórnik); MĘŻCZYŹNI (15) – 1. Andrzej Olejniczak (Kórnik).
Nad wszystkimi rzutami czuwały: Iwona Szulda,
Katarzyna Szymankiewicz i Aneta Bykowicz.
Turnieje zorganizował Uczniowski Klub
Sportowy „Jedynka-Kórnik” – sekcja tenisa stołowego SKS „Sokół” w Radzewie. Najlepszym
zawodnikom wręczono pamiątkowe medale,

zakupione ze środków budżetowych gminy
Kórnik. Kolejny turniej w ramach omawianego
cyklu we wrześniu.
SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA
W RADZEWIE
Dobiega końca kolejny rok szkolny. Trwają
starania o jak najlepsze oceny na świadectwach. Jest jednak taki dzień w roku, w którym
uczniowie zupełnie zapominają o swoich
szkolnych obowiązkach – to 1 czerwca, czyli
Międzynarodowy Dzień Dziecka. W szkole w
Radzewie ten dzień uczczono 29 maja, tradycyjnie w głównej mierze na sportowo.
Po zapaleniu znicza olimpijskiego i wniesieniu flagi olimpijskiej w sportowy nastrój
wprowadziła wszystkich uczniów Monika,
która odczytała Apel Olimpijski. Głównym jego
przesłaniem było wezwanie do tego, by zawsze
dawać z siebie wszystko, także na małych zawodach szkolnych. To właśnie z takich miejsc
jak szkolne boiska wyrastają bowiem późniejsi
mistrzowie. Święto Sportu Szkolnego miało
wyzwolić w uczniach wolę walki, z przeciwnikami i z samym sobą. Zwycięzcami mieli być
nie tylko ci, którzy miną metę jako pierwsi, czy
też zdobędą największą liczbę punktów, ale
także ci, którzy wystartują i ukończą rywalizację,
często mimo pewnych słabości.
Pierwszym punktem w planie dnia były
tradycyjne wyścigi w biegu na dystansie tzw.
„kółeczka” (ok. 300 m). Uczniowie walczyli o
tytuły mistrzów poszczególnych klas oraz całej
szkoły. Następnie wszystkie dzieci wzięły udział
w wieloboju sprawnościowym. Każdy z nich
musiał zaliczyć pięć stacji, na których walczył
o jak największą liczbę punktów. Zmagano się
z woreczkami, piłkami, płotkami, czy też rakietą
do badmintona. W międzyczasie poszczególne
grupy uczniów uczestniczyły w bardzo widowiskowych pokazach chemicznych, zorganizowanych przez firmę „Mały Inżynier”. Samodzielnie
wykonywane doświadczenia stanowiły dla
dzieci doskonałą zabawę i niezwykle pouczającą przygodę. Nie zabrakło też akcentów
plastycznych. Uczniowie, a właściwie głównie
uczennice miały do pomalowanie kilka dużych
plakatów o tematyce sportowej. Na szczęście
pogoda dopisała i wszystko odbywało się pod
gołym niebem.
Na uroczystym podsumowaniu dnia najlepszym sportowcom wręczono pamiątkowe
dyplomy. Na wszystkich zaś uczniów czekały
słodkie upominki, ufundowane przez Radę
Rodziców. Uśmiechy dzieci wydawały się być
tego dnia szczere, tak więc należy uznać go
za wielce udany.
Karol Niemier
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KOLARSTWO
KOLEJNY UDANY FESTYN
I WYŚCIG KOLARSKI W KÓRNIKU
Tradycją już się stało, że masowe imprezy
rowerowe dla dzieci, oraz wyścigi kolarskie,
organizowane na terenie gminy przez UKS
Jedynka Kórnik, zostają zaliczane do bardzo
udanych. Tym razem nie padł co prawda rekord
frekwencji (wczesna pora i niezbyt atrakcyjna
pogoda), ale rozegrany już po raz 40 Wielki
Festyn Rowerowy dla Dzieci i po raz 15 Ogólnopolski Wyścig Kolarski na Rowerach Górskich
można z pewnością zaliczyć do udanych. Ogólnie w imprezie wzięło udział 119 uczestników
w wieku od niespełna dwóch do czternastu
lat. Najmłodszym uczestnikiem rowerowego
święta okazał się Antoni Kozajda z Radzewa,
który 30 lipca skończy dopiero 2 lata. Chyba
po raz pierwszy w historii kórnickich zawodów,
żadnemu zawodnikowi, ani zawodniczce UKS
Limaro Kórnik nie udało się wygrać wyścigu,
ale wszyscy młodzi adepci kolarstwa z naszym
klubie trenują od niedawna, a konkurencja
zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców była
bardzo mocna. Ponadto młodzi Kórniczanie
Nie startują na co dzień na rowerach górskich,
robią to tylko podczas Kórnickiego święta, natomiast oboje zwycięzcy specjalizują się w tej
odmianie kolarstwa i posiadają już bardzo spore
doświadczenie. Zarówno wśród młodzików
jak i młodziczek losy zwycięstwa ważyły się
do ostatnich metrów. Dodatkową atrakcją dla
młodych kolarzy była obecność na Kórnickim
wyścigu jednego z najlepszych polskich kolarzy
zawodowych, Mateusza Taciaka, który wrócił
właśnie z wygranego przez siebie wyścigu
Bałtyk - Karkonosze (piszemy o nim obok)
liczącego 9 etapów. Mateusz, odgrywając
role gościa honorowego, wraz z burmistrzem
Jerzym Lechnerowskim, wręczał wszystkim
zwycięzcom puchary, medale, dyplomy i
nagrody. W roku 1990 podczas pierwszego
festynu rowerowego dla dzieci na rynku w
Kórniku, Mateusz Taciak mający wtedy 6 lat,
rozpoczynał swoją wielka przygodę z rowerem,
która w doskonały sposób trwa do dziś i niech
trwa jak najdłużej.
Wyniki 40 Festynu Rowerowego
Dzieci do lat 4:
1. Nikodem Zięta – Kórnik
2. Zofia Gryś - Kórnik
3. Anastazja Kozajda – Rydzewo
4. Jagoda Celinska – Kórnik
5. Antoni Kozajda – Rydzewo
Dzieci do lat 6:
1. Stanisław Zimny – Kórnik
2. Jakub Suszczyński - Kórnik
3. Adam Kuberacki – Kórnik
4. Aleks Foltyński – Biernatki
5. Lilianna Mydlarz - Kórnik
Dzieci do lat 8:
1. Jakub Aleksandrzak – Biadki
2. Marta Michalak - Borówiec
3. Maciej Tracz – Poznań
4. Adrian Gromski – Krotoszyn
5. Oliwia Oleśków - Biadki
Dzieci do lat 10:
1. Bartosz Golec - Jarocin
2. Piotr Matuszak - Śrem
3. Mateusz Gorzelanny - Szczodrzykowo
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4. Karolina Biadała - Kórnik
5. Tomasz Frąckowiak – Trzykonne Młyny
Kategoria Żak:
1. Dawid Wojtysiak - Biadki
2. Dawid Kuderczak – UKS Trójka Jarocin
3. Michał Przekwas - Biadki
Najlepszy z Amatorów nie trenujący w
żadnym klubie – Jan Suszczyński z Kórnika
Kategoria Młodzik:
1. Marcel Musielak – UKS Trójka Jarocin
2. Mikołaj Ratajczak – UKS Jedynka Limaro
Kórnik
3. Jan Łamaszewski – UKS Jedynka Limaro
Kórnik
4. Sebastian Szymaniak - UKS Jedynka Limaro
Kórnik
5. Piotr Wosik – Victoria Jarocin
Kategoria Młodzik:
1. Joanna Golec – UKS Trójka Jarocin
2. Sandra Ryszewska – UKS Jedynka Limaro
Kórnik
3. Gracjana Radzicka - UKS Jedynka Limaro
Kórnik
4. Iwona Przekwas – UKS As Biadki
5. Natalia Szymczak – UKS Jedynka Limaro
Kórnik
Ogromne podziękowania należą się
wszystkim wolontariuszom, którymi byli głównie
rodzice i starsi zawodnicy UKS Jedynka Kórnik,
oraz wszystkim sponsorom kolarskiej imprezy,
bez których niestety nie byłoby możliwe zorganizowanie tegorocznej edycji, a są to:
- Gmina Kórnik
- Firma Limaro z Mosiny
- Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu
- Firma BCM Nowatex z Puszczykowa
- Firma Euro Bike – Piotr Pawlak
- Fundacja Zakłady Kórnickie
- Hotel Rodan
Następny 41 już Wielki Festyn Rowerowy
Dla Dzieci odbędzie się jeszcze w tym roku,
1 września na rynku w Kórniku, na którego
wszystkie dzieci już teraz serdecznie zapraszamy

pobił zdecydowanie rekord trasy podczas
przedostatniego etapu, słynnej górskiej jazdy
indywidualnej na czas z Kowar na przełęcz
Okraj. Dotychczas w dwudziestoletniej historii
wyścigu, żaden zawodnik nie pokonał tej trasy
szybciej niż 24min i 30 sek. Taciak dystans
ten (12 km) na siódmym etapie pokonał w
24min i 24sek i został nowym liderem wyścigu, nie oddając już żółtej koszulki do końca.
Dotychczasowy lider Kamil Gradek, przegrał z
Taciakiem, aż 1 min i 30sek, zajmując szóste
miejsce. Taciak tym sukcesem potwierdził swoje
doskonałe przygotowanie do sezonu, co być
może zaowocuje kolejnym już piatem z kolei
udziałem w Tour de Pologne.
KOLARZE LIMARO POTWIERDZAJĄ
WYSOKĄ FORMĘ
Rewelacją rozegranego pucharu Polski
na torze w Kaliszu okazał się zawodnik Limaro
Kórnik Patryk Rajkowski. Siedemnastolatek
startujący w konkurencjach sprinterskich wraz
z seniorami, zdecydowanie zwyciężył w wyścigu na 200m ze startu lotnego. W pokonanym
polu pozostawił min Mistrza Europy juniorów
z ubiegłego roku Mateusza Lipę, oraz wicemistrza europy do lat 23 Krzysztofa Maksela.
Patryk jeszcze doskonale wypadł zajmując
trzecie miejsce w sprintach, oraz czwarte w
Keirinie. Inny nasz reprezentant startujący w
kategorii junior młodszy i debiutujący w takiej
dużej imprezie torowej, Szymon Korcz zajął
doskonałe piąte miejsce w wyścigu na 2km
na dochodzenie, co dało mu już pewny awans
do Ogólnopolskiej olimpiady Młodzieży, która
odbędzie się pod koniec lipca na torze kolarskim w Łodzi. Bardzo dobrze zaprezentowały
się zawodniczki Limaro podczas Pucharu
Polski na szosie dla kobiet w Darłowie. Jazdę
indywidualną na czas najlepiej z zawodniczek
Limaro pokonała Natalia Radzicka, zajmując
drugie miejsce wśród juniorek a Nikol Płosaj
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Wieści
z radzewa

WIELKI SUKCES MATEUSZA TACIAKA
Reprezentujący najlepszą polską grupę
zawodową, Kórniczanin Mateusz Taciak osiągnął jeden z największych sukcesów w swojej
karierze, wygrywając 21 Międzynarodowy

Patryk Rajkowski

Mateusz Taciak

Wyścig Kolarski Bałtyk - Karkonosze. Wyścig
ten jest nawet dłuższy niż Tour De Pologne, ponieważ liczy sobie aż dziewięć etapów. Mateusz
dzięki temu zwycięstwu przejdzie na pewno do
historii, ale największy podziw wywołał fakt, iż
mimo zimna i drobnego deszczu, Kórniczanin

była czwarta. Pozostałe reprezentantki Limaro
Natalia Nowotarska i Viktoria Żegleń zajęły
miejsca 8 i 13. Juniorki startowały razem z
seniorkami, czas siedemnastoletniej Natalii
Radzickiej pozwolił jej zająć doskonale piąte
miejsce wśród seniorek, a Nikol dziesiąte. Osiągnięte wyniki ze sporymi nadziejami pozwalają
patrzeć na zbliżające się Mistrzostwa Polski w
kolarstwie szosowym, które w dniach 19-23
czerwca odbędą się w Sobótce. Wymieniona
czwórka dziewcząt, ma również spore szanse
zakwalifikowania się na torowe Mistrzostwa
Europy, które odbędą się w Portugalii 10-14
lipca. Młodzicy Limaro startowali podczas
kryterium ulicznego w Łąkocinach k/Ostrowa,
gdzie drugie miejsce zajął Mikołaj Ratajczak a
czwarte Jan Łamaszewski.
Paweł Marciniak
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A tymczasem Organizatorzy serdecznie
dziękują:
- NSZZ Solidarność Regionu Wielkopolska
- Firmie Grześkowiak Sp. Jawna
- Firmie Enea Operator sp. z o.o.
- Firmie Yasumi
- Firmie Hydro-gaz - Henryk Wojkiewicz
- KOMBUSowi
- OSP Kórnik
- Firmie transportowej Krzysztof Burchard
- Firmie Rzepecki-Mroczkowski - dealer
Volkswagena
- Parafiom, które przygotowały przystanki i posiłki dla biegaczy
i wszystkim którzy w jakikolwiek sposób
pomogli w organizacji maratonu.
ŁG

Ogłoszenia
DROBNE

* Sprzedam luksfery, pustaki szklane bezbarwne 16 sztuk 609382093
*Oddam w wynajem pokój w Kórniku. Tel. 697645107
* Sprzedam działkę budowlaną w Borówcu – ul. Różana, pow. 725 m², uzbrojona, atrakcyjna lokalizacja i cena Tel. 517402208
* Sprzedam Volkswagena Golfa II gen., dwudrzwiowy, biały, 1990 rocznik, przebieg 126 tyś, po przeglądzie, pierwszy właściciel, cena 990 zł. Tel. 515510585
* Drewno kominkowe, opałowe. Tel. 692241023
* Ogrodzenia, siatki, bramy, furtki, balustrady. Tel. 692241023
* Najmę ludzi do pracy w szklarni – Dachowa 1, Gądki. Tel. 618190463
* Drewno kominkowe, opałowe, transport. Tel. 721130110
* Sprzedam mieszkanie, 1 piętro, 69,2 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, toaleta. Tel. 607804196
* Oddam pod uprawę działkę o pow. 6150 m² w Bninie na okres 5 lat. Tel. 605940375
* Sprzedam nowy sokownik, szybkowar – cena do negocjacji. Tel. 513991249
* Szukam pracy na stałe w Kórniku – dziewczyna 24 lata. Tel. 535028961
* Emerytka lat 62 poszukuje stałej lekkiej pracy (np.portier).Tel.669094014
* Szukam dodatkowej pracy w ciągu tygodnia lub/i weekendy. Tel.600978857
* Do wynajęcia nowe, urocze mieszkanie z balkonem dla dwóch osób(przy parku Kórnickim). Tel.782119440
* Sprzedam Fiat Seicento Basic 899cm³ , rok prod.1999, przebieg:114.500km. Tel.600978857
* Sprzedam działkę budowlaną. Całkowicie ogrodzona,912m². Bnin. Tel.609824490
* Zmiany przeznaczenia przyczep samochodowych na przyczepy rolnicze Rzeczoznawca Samochodowy. Tel. 609 152 586 Kórnik ul. Błażejewska 9
* Przyczepy samochodowe, przyczepy do przewozu łodzi, haki holownicze. Tel. 609 152 586, Kórnik ul. Błażejewska 9
* Sprzedam suknie ślubną ecru, uszytą własny projekt, rozmiar 34/36 na 160 cm dla drobnej osoby. Welon gratis! Cena 500 zł Tel. 726 067 093
* Sprzedam komplet felg aluminiowych do Forda 4x108 15 podana cena dotyczy kompletu 300 zł. Tel. 535 085 793
* Sprzedam działkę budowlaną 825 m² w Robakowie - cena do uzgodnienia. Tel. 503 123 118
* Zaopiekuję się dzieckiem. Mam doświadczenie i referencje. Tel. 609919747
* Sprzedam wkład kominowy z blachy żaroodpornej. Tel. 691 758 053
* OSK „Wojtuś” najtańsze prawko w Kórniku, KAT. „B” 1300ZŁ. www.oskwojtus.pl&nbsp; Tel. 512264509
* Korepetycje z j. angielskiego i j. polskiego; Kórnik blisko rynku. Tel.: 784 703 269.
* Protezy zębowe - naprawa, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1. Tel. 607 11 86 86.
* Nauka czytania, pisania oraz lekcje dla dzieci z dysleksją i trudnościami w nauce. Nauka przez zabawę. Kórnik. Tel. 784 703 269.
* Praca w ochronie - Gądki. Od zaraz. Tel. 697 074 151
* Do wynajęcia nowe mieszkanie z balkonem w atrakcyjnym miejscu dla dwóch osób. Tel.782119440
* Zatrudnię pracowników ochrony do pracy na terenie Gądek koło Poznania. Tel. 797122468
* Wynajmę busa, i przyjmę reklamę na busa, oraz inne usługi transportowe- tanio. Ceny do negocjacji Tel: 506 490 723
* Koszenie trawników, usługi glebogryzarką i kosą spalinową. Tel. 604379025

dzielnie pchał wózek Marty.
Maraton Lednicki organizowany jest w
ramach Spotkań Młodych na Lednicy. Start
odbywa się na Placu Mickiewicza w Poznaniu. W drodze na Pola Lednickie uczestnicy
biegną przez Poznań, odwiedzają m.in.
parafie w Koziegłowach, Wierzenicy i
Wronczynie, które witają ich domowymi
wypiekami i herbatą miętową. Spokojne
tempo biegu, nie przypadkowo ustalone
przez organizatora, stwarza doskonałą okazję do rozmów między biegaczami. W tym
roku dzięki biegnącym kapłanom podczas
biegu odmówiono różaniec i inne modlitwy.
Już chwilę po finiszu, przy pysznej
grochówce, rozpoczęły się rozmowy o tym,
jaki to niezwykły bieg i jak brakowało go
biegaczom w zeszłym roku.
Organizator, którym jest Stowarzyszenie
Biegowe Brylant Kórnik, zaprasza biegaczy
na kolejny, 9 Maraton Lednicki, który odbędzie się za rok!
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Maraton Lednicki 2013

VIII edycja maratonu na Lednicę to
już historia. Ponad 45 km z Poznania pod
Rybę, ponad 50 biegaczy, umiarkowane
tempo, towarzyski charakter, przyjazna
atmosfera, momenty skupienia i modlitwy w
biegu, symbol ognia pokoju niesiony przez
biegaczy na Pola Lednickie, wymarzona pogoda mimo złych prognoz - to wspomnienia
jakie zachowają uczestnicy i organizatorzy
maratonu.
No i ten wspólny finisz z flagami i
pochodniami przez szpaler księży, wśród
wiwatów tysięcy młodych ludzi do ołtarza,
gdzie przywitał wszystkich ojciec Jan Góra.
Bohaterką biegu była na pewno Marta,
niepełnosprawna dziewczyna na wózku,
która już po raz kolejny przebyła bieg długodystansowy wraz z biegaczami Brylanta
Kórnik. Równie dzielny był ks. proboszcz
Franciszek Sikora z parafii w Bninie, który
jako kapelan maratonu nie tylko biegł wiele
kilometrów razem z uczestnikami, ale także

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.
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