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DEBATA o ESTAkADZiE

6 marca kierownik Wydziału Eksplo-
atacji Infrastruktury Technicznej UM w 
Kórniku Elżbieta Krakowska uczestniczyła 
w Poznaniu w debacie na temat rozwiązań 
dojazdu do stolicy Wielkopolski drogą S-11 
w miejscu istniejącej „estakady katowickiej”. 

NowA DEcYZjA mARSZAŁkA, 
SZANSA NA śRoDki UNijNE...

10 marca podczas spotkania w De-
partamencie Ochrony Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego dyskutowano na temat 
zamknięcia składowiska w Czmoniu. 
Urząd Marszałkowski przygotowuje nową 
decyzję dotyczącą warunków jego rekulty-
wacji. Jak ustalono,  działania rekultywa-
cyjne nie będą polegały na powiększeniu 
składowiska. Decyzja ma być sformuło-
wana do końca bieżącego miesiąca. W 
tym spotkaniu kórnicki samorząd repre-
zentował burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
radca prawny Józefa Cieślak oraz prezes 
Sater Kórnik Maksymilian Sułkowski, 
natomiast Departament Środowiska gru-
pa urzędników pod kierunkiem dyrektor 
Marioli Górniak.

Trzy dni później burmistrz Jerzy Lech-
nerowski, kierownik Wydziału Pozyski-
wania Środków  Pozabudżetowych Anna 
Biernacka oraz prezes Sater Kórnik Mak-
symilian Sułkowski spotkali się z preze-
sem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej Hanną 
Grunt. Omówiono możliwości finansowa-
nia rekultywacji składowiska w Czmoniu z 
funduszy unijnych, z trwających jeszcze 
programów na lata 2007-13. Szanse na 
otrzymanie środków są bardzo realne. 
Wnioski o ich przyznanie złożyć będzie 
można po otrzymaniu decyzji Urzędu 
Marszałkowskiego. Po uprawomocnieniu 
się tej decyzji opracowany będzie projekt, 
a następnie ogłoszony przetarg na wyko-
nanie rekultywacji.

BUDżET oBYwATElSki

11 marca burmistrz Jerzy Lechnerowski 
spotkał się z osobami, które zajmowały się 
przeprowadzeniem konsultacji społecznych 
„Budżet Obywatelski 2014”:  Iwoną Pawłowicz-
-Napieralską z Wydziału Inwestycji UM w Kór-
niku oraz Robertem Jankowskim i Łukaszem 
Grzegorowskim z Wydziału Promocji Gminy. 
Tematem spotkania było podsumowanie mi-
nionej edycji i przygotowania do tegorocznych 
konsultacji. Owocem rozmów była koncepcja 
uchwały, która zaproponowana będzie radnym 
na najbliższej sesji.    

 
SPoTkANiE ZE STRAżAkAmi

Dnia 15 marca w Poznaniu odbyło się spo-
tkanie podsumowujące współpracę Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu z przedstawicielami 
Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Po-
znańskiego i Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu. Na zaproszenie 
starosty Jana Grabkowskiego w uroczystości 
udział wzięli: Komendant Miejski PSP w Po-
znaniu brygadier Witold Rewers, Z-ca Prezesa 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
Marek Maciejewski, Wójtowie i Burmistrzowie 
Gmin Powiatu oraz zaproszeni goście, w tym 
wiceburmistrz Antoni Kalisz oraz komendant 
gminny OSP Leszek Orlewicz, prezes OSP 
Kamionki Leszek Walkowiak i naczelnik OSP 
Czmoń Paweł Kudła. W trakcie spotkania 
przedstawione zostały sprawozdania za rok 
2013 dotyczące działalności Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Poznaniu, 
współdziałania Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu z Jednostkami 
OSP oraz funkcjonowania Komendy, a także 
współpracy Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu z ww. instytucjami oraz planami pracy 
na rok 2014.

Zwieńczeniem spotkania było przekazanie 
Jednostkom OSP sprzętu zakupionego ze 
środków Powiatu. Wśród obdarowanych zna-
lazły się także jednostki z naszej gminy. Czuj-
niki bezruchu (po dwie sztuki) trafiły do OSP 

Czmoń  i OSP Kamionki, natomiast detektor 
prądu przemiennego AC Hotstick i narzędzia 
ratownicze Hooligan do OSP Kamionki. Czujnik 
bezruchu to urządzenie reagujące sygnałami 
dźwiękowymi i wizyjnymi w przypadku utraty 
kontaktu z ratownikiem i braku jego aktywności 
ruchowej. Dodatkowo jednostka OSP Kórnik 
otrzymała wyróżnienie za dobre utrzymanie w 
gotowości sprzętu gaśniczego. 

ZEBRANiE liDERA

W dniu 17 marca 2014 roku w Radoszkowie 
Drugim k. Książa Wielkopolskiego odbyło się 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
Lider Zielonej Wielkopolski. Przyjęto sprawoz-
danie merytoryczne z działalności Zarządu 
i Rady Stowarzyszenia oraz sprawozdanie 
finansowe Stowarzyszenia za 2013 rok. 
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała 
przedstawione sprawozdania, a Walne Ze-
branie przyjęło uchwałę w sprawie udzielenia 
Zarządowi absolutorium. Kolejnymi punktami 
Zebrania było uzupełnienie składu Rady Stowa-
rzyszenia oraz przedstawienie projektu zmian 
Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez 
Zarząd i jego przyjęcie. W Walnym Zebraniu 
uczestniczyli również członkowie Stowarzy-
szenia z gminy Kórnik, w tym burmistrz Jerzy 
Lechnerowski.(AB)

PocZąTEk iNwESTYcji 
w jARociNiE

18 marca wiceburmistrz Antoni Kalisz wziął 
udział w uroczystym popisaniu umowy z wy-
konawcą budowy części biologicznej i mecha-
nicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
Jarocin. Zadanie finansowane ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wykonywać będzie firma 
Egbud sp. z o.o. z Bogatyni. 

Do Zakładu Zagospodarowania trafiać 
będą odpady z całego obszaru objętego ja-
rocińskim porozumieniem gmin, czyli także z 
gminy Kórnik. 

Opr. ŁG

BURmiSTRZ GmiNY kÓRNik iNFoRmUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 
marca 2014r. do dnia 14 kwietnia 2014r., wywieszony został 
wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej  
nieruchomości, z przeznaczeniem  na cele sołeckie:

 - 1 działka nr 169 położona w miejscowości Prusinowo.

Bliższe informacje można zasięgnąć 
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, 
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, 
tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

BURmiSTRZ GmiNY kÓRNik iNFoRmUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 
21 marca 2014r.  do dnia  14 kwietnia 2014r., wywieszony 
został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymie-
nionej nieruchomości:
1) nieruchomość przeznaczona na cele rekreacyjne:

- 1 działka  nr  882/9 położona  w miejscowości  Kórnik.

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

Konkurs na 
Kórnicką Białą Damę 

2014

Piękne Kórniczanki! 
Szanowni Kórniczanie!

Z radością informujemy, że tegoroczne 
święto Gminy Kórnik – XXI Kórnickie 
Spotkania z Białą Damą 2014 odbędą się 
w dniach 23-25 maja br.

By tradycji stała się zadość, Biała Dama 
2014 powinna zmaterializować się w osobie 
mieszkanki naszej gminy. 

Właśnie dlatego, Burmistrz Gminy 
Kórnik ogłasza konkurs na Kórnicką 
Białą Damę 2014, która czynić będzie 
honory gospodyni tegorocznego święta 
oraz reprezentować naszą piękną gminę 
przez cały rok.

Kandydatka powinna spełniać następu-
jące warunki: mieszkać w gminie Kórnik, 
znać język obcy i posiadać podstawową 
wiedzę na temat swojej gminy.

Oferty zawierające życiorys oraz foto-
grafię prosimy składać w BOM Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodle-
głości 1 lub przesłać mailem na adres 
kok@kornik.pl do dnia 6 maja 2014 r. 
Informacji udziela Sławomir Animucki 
tel. 515229660.

Z kandydatkami zostanie przeprowa-
dzona rozmowa. Na jej podstawie wyło-
nimy Kórnicką Białą Damę 2014. Wynik 
konkursu zostanie publicznie ogłoszony 
przez Burmistrza podczas inauguracji XXI 
Kórnickich Spotkań z Biała Damą dnia 
24 maja br. 

W obiektyWie kórniczanina 

Trwa modernizacja Placu Niepodległości
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na ratunek 
– noWy sezon

Sezon wiosenny się zbliża i niestety 
znowu pojawi się kwestia niechcianych 
kocich przychówków. Pomimo akcji ste-
rylizacji psów i kotów finansowanej przez 
Gminę Kórnik nadal wiele kociąt znajdzie 
się w tragicznej sytuacji, kiedy to nieodpo-
wiedzialni właściciele po prostu wyrzucą 
je na ulicę, wywiozą do lasu, przerzucą 
komuś przez płot itd. Ludzka pomysłowość 
(i okrucieństwo) w tej kwestii nie zna granic. 
Pomocy będą potrzebowały również dzikie 
maluchy, które z jakichś powodów zostały 
pozbawione matczynej opieki.

Na szczęście coraz więcej osób zwraca 
uwagę na problemy zwierząt i  Gmina, oraz 
Straż Miejska, w sezonie wiosenno-letnim 
dostaje alarmujące telefony o porzuconych, 
bezbronnych kociakach. Niestety sama 
Gmina nie może wiele pomóc, koty nie 
są przyjmowane do schroniska w Gaju z 
braku odpowiednich warunków, a nowe 
schronisko z oddziałem dla kotów nadal jest 
tylko w planach. Dzięki pracy kilkorga wo-
lontariuszy udało się uratować w zeszłym 
roku sporo kocich istnień, ale nadal pilnie 
potrzeba DOMÓW TYMCZASOWYCH w 
których kociaki spędziłyby czas do adopcji. 

Wbrew pozorom, nie jest niemożliwe 
znalezienie domów dla wszystkich przygar-
niętych kociaków – ogłoszenia na Tablica.
pl są naprawdę skuteczne. Jednakże małe 
kotki muszą być wychowane na koty niewy-
chodzące i stanowić alternatywę dla kota 
rasowego, muszą być nauczone porządku, 
mieć stały kontakt z domownikami, być 
pod opieką weterynaryjną. Istotne jest też 
właściwe żywienie. W kwestii weterynarza, 
żywienia, niezbędnego wyposażenia i 
przeszkolenia można uzyskać pomoc jako 
wolontariusz, zapraszamy po informacje 
na stronę kórnickiego Kocińca (wystarczy 
wpisać do wyszukiwarki kociniec kórnik). 
Proszę jednak nie utożsamiać strony z 
przytuliskiem dla kotów, niestety nie mamy 
możliwości przyjmowania kociaków.

 Prosimy o kontakt poprzez formularz 
kontaktowy na stronie, lub podany nr tele-
fonu, wszystkie osoby pełnoletnie, dyspo-
nujące przede wszystkim czasem w okresie 
letnim. Oprócz dobrych chęci potrzebne jest 
choć minimalne kocie doświadczenie, ale 
i w tej kwestii otrzymacie Państwo wszelki 
instruktaż.

(AMW)

ja, Tomasz Sobkowiak
 przepraszam 

funkcjonariuszy Straży miejskiej 
w kórniku 

marcina Antkowiaka, 
karola Zgrabczyńskiego 

za zdarzenie z 10 września 2013 r.

W niedzielę zakończyły się targi tury-
styczne ITB w Berlinie. Jak co roku, targi 
podzielone były na dwie części, od 5 do 7 
marca targi otwarte były tylko dla przed-
stawicieli branży turystycznej, natomiast w 
dniach od 8 do 9 marca dostępne były dla 
wszystkich odwiedzających.  Targi w Berli-
nie organizowane są od 1966 roku 
i stanowią najchętniej odwiedzane 
targi turystycznymi na świecie. Co 
roku na targi do Berlina przyjeżdża 
ponad 10 000 wystawców z 180 
krajów i ponad 170 000 odwiedza-
jących. ITB w Berlinie  przyciągają 
najbardziej liczących się w branży 
touroperatorów, przewoźników, 
hotelarzy, a także tłumy turystów, 
podróżników i studentów. W tym 
roku krajem partnerskim na tar-
gach w Berlinie był Meksyk, który 
ma nadzieję poprawić w Berlinie 
swój negatywny image, jako kraju, 
gdzie stale zwalczają się gangi 
narkotykowe. 

Wystawcy, podobnie, jak w latach ubie-
głych, podzieleni byli według kontynentów, 
a poszczególne kraje i regiony prezentowa-
ły swoją ofertę na stoiskach narodowych. 

Polska tradycyjnie prezentowała się 

w hali nr 15, wyróżniającej się biało-czer-
woną kolorystyką, a hasłem promującym 
Polskę było: „Move Your Imagination”, 
czyli „ Rusz wyobraźnią”, które z pewnością 
zauważył każdy, kto odwiedził nasz kraj na 
targach. W tym roku oprócz bogatej oferty 
turystycznej, szczególnie dużo miejsca w 

polskim pawilonie poświecono turystyce 
uzdrowiskowej. Do odwiedzenia polskiej 
ekspozycji oprócz ciekawych materiałów 
informacyjnych, zachęcały także regional-
ne smakołyki i specjalności, np. Poznań 

przyciągał pokazem wypieku i degustacją 
rogali świętomarcińskich. 

Od kilku lat w tych najważniejszych 
targach turystycznych na świecie bierze 
udział również gmina Kórnik. Nasza gmina 
wspólnie z innymi poznańskimi gminami 
prezentowała się na targach w ramach 

stoiska Poznańskiej Lokalnej Or-
ganizacji Turystycznej. 

Berlińskie targi to nie tylko 
efektywna promocja naszego 
regionu, ale także możliwość po-
znania aktualnych oczekiwań i pre-
ferencji turystów zagranicznych, 
wśród których przeważają Niemcy. 
Polska od lat należy do krajów 
najchętniej odwiedzanych przez 
turystów niemieckich, zwłaszcza 
jeśli chodzi o wycieczki autokaro-
we z tego kraju. Jak mówi dyrektor 
Polskiej Organizacji Turystycznej 
w Berlinie pan Jan Wawrzyniak,  
w 2013 roku  odwiedziło Polskę 
prawie 16 mln turystów zagranicz-

nych, z tego co trzeci był Niemcem.  

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Gmina kórnik na tarGach turystycznych itb W berlinie

XlV SESjA RADY miEjSkiEj w kÓRNikU oDBEDZiE Się w DNiU 26 mARcA 2014, GoDZ. 13:00 w RATUSZU w BNiNiE 
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w tym:
a) z wykonania przetargów,
b) z pozyskiwania środków pozabudżetowych.
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie ze spotkania w sprawie przedziwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy Kórnik.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a) przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Kórnik w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 2015
b) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kórnik na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego
d) programu „Kórnicka Rodzina Trzy Plus”.
e) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik na rok 2014.
f) przedłużenia obowiązującej taryfy oraz obowiązującej dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WOD-
KOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, 
Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Szczodrzykowo Osiedle, Trzykolne Młyny na terenie Gminy Kórnik.
g) zatwierdzenia taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę w miejscowościach: Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Szczodrzy-
kowo Osiedle, Trzykolne Młyny na terenie Gminy Kórnik
h) dopłaty do taryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
w miejscowościach: Celestynowo Czmoń, Czmoniec, Kromolice, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Szczodrzykowo 
Osiedle, Trzykolne Młyny na terenie Gminy Kórnik
i) udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz 
użytkownika wieczystego.
j) zbycia w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych w Dziećmierowie.
k) nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczytniki
l) nadania nazwy ulicy w miejscowości Błażejewo
ł) przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wsi Szczytniki – działek o numerach ewidencyjnych: 109/2, 109/3, 109/4 i 109/5”.
m) rozpatrzenia skargi na Dyrektora KOK w Kórniku
n) rozpatrzenia skargi na Dyrektora OPS w Kórniku
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
12. Zakończenie sesji.

oGŁoSZENiE Burmistrza Gminy kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z późn. zm.), zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku 
uchwały nr XLIV/507/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Poznańskiej dla działek 
nr ewid.: 98/1, 98/2, 107/1, 107/2, 118/23, 118/24, 118/26, 118/27 i 119/3 oraz część działki 105/2, 
obręb Robakowo, gmina Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest uporządkowanie realizowanej zabudowy oraz określenie zasad 
funkcjonowania na obszarze objętym planem.

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

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa 
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Gminy Kórnik.

Wiosna! Kwitną pierwsze kwiaty, gałązki 
drzew i krzewów puszczają zalążki liści. 
Ruch w przyrodzie dotyczy też fauny. Ptaki 
szukają miejsc na gniazda. 

Wróble, sikorki, pliszki, gołębie, rudziki, 
kawki, szpaki, kosy i inne latające stworze-
nia pracowicie znoszą materiał na swoje 
nowe schronienia. 

Mamy do rozdania 6 małych budek 
lęgowych typu P i dwie wielkie typy D. 

Budki typu P służyć mogą za schro-
nienie kosom, muchówkom, pliszkom, 
rudzikom, kopciuszkom czy pustułkom. 
Takie półotwarte budki lęgowe wiesza się 
na wysokości od 1 do 3 metrów nad ziemią 
na skrajach lasów, w parkach i ogrodach. 

Odległość między budkami powinna wyno-
sić od 30 do 50 metrów.

Te większe, typ D gościć mogą dudka, 
dzięcioła, gągoła, gołębia, kawkę, kraskę, 
puszczyka. Wiesza się je powyżej 5 metrów 
nad ziemią, najlepiej na skrajach lasów, 
przy zbiornikach wodnych, w zadrzewie-
niach śródpolnych, a także na budynkach 
na terenach zurbanizowanych.

Zainteresowanych powieszeniem 
którejś z takich budek lęgowych prosimy 
o kontakt z „kórniczaninem”

- siedziba redakcji w Kórniku,
Plac Niepodległości 41, 
korniczanin@kornik.pl 
lub 601179596.

rozdajemy budki!
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Kto może i jaK przeKazać 1%
 Sprawa jest ważna, pożyteczna, a nie 

wymaga wiele wysiłku. Lokalne organizacje 
pożytku publicznego czekają na Państwa 
pomoc w postaci przekazania 1% podatku. 
Dlaczego najlepiej wybrać lokalne organiza-
cje? Wybór oczywiście należy do każdego 
z osobna, jednak organizacje, które działają 
obok nas zadbają o to, by nasze pieniądze 
wykorzystane były także w naszym lokalnym 
środowisku. Skutki działań statutowych sfi-
nansowanych z naszych pieniędzy będziemy 
mogli zaobserwować i sprawdzić. Nie zmarnuj 
swojego 1%!

Z prawa przekazania 1% skorzystać mogą  
wszyscy podatnicy, także  renciści i emeryci.

Wypełniając rubrykę „wnio sek o prze ka za-
nie 1% podatku należ nego na rzecz orga ni-
za cji pożytku publicz nego (OPP) w rocznym 
zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 
38), należy wpisać:

nazwę wybranej organizacji pożytku 
publicznego i jej numer KRS.

Urząd Skarbowy dokona przelewu za 
Ciebie.

W pozycji „informacje uzupełniające” 
można uszczegółowić cel, na jaki chcemy 
przekazać swój 1% . 

1% podatku mogą przekazać:
- ryczałtowcy - PIT 28,
- przedsiębiorcy - PIT 36,
- przedsiębiorcy-liniowcy - PIT 36L,
- pracownicy - PIT 37,
- gracze giełdowi - PIT 38,
- emeryci i renciści (PIO-40A, PIT 11A)
- osoby, które sprzedały nieruchomość 

- PIT 39.

W formularzu PIT możesz podać swoje 
dane (imię, nazwisko) lub pozostać anoni-
mowym darczyńcą.

Rozliczając się ze „Skarbówką” pamię-
tajmy, że możemy przekazać 1% naszego 
podatku na działalność organizacji pożytku 
Publicznego (oPP).  Również osoby pobie-
rające emeryturę lub rentę mogą przekazać 
swój 1% składając dodatkowe rozliczenie.

oto dane stowarzyszeń działających na 
terenie naszej gminy:

 kórnickie Towarzystwo 
Pomocy Społecznej 

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

(wolontariusz stowarzyszenia pomaga 
osobom chcącym przekazać 1% 

wypełnić formularze rozliczenia PiT. 
info. tel. 502492540)

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

Nr kRS: 0000120123
kórnickie Stowarzyszenie 

Pomocy osobom z Niepełnosprawno-
ścią intelektualną i Ruchową 

„klaudynka” 
Ul. Dworcowa 11, 62-035 kórnik

 Nr kRS: 0000131398

 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Domu Dziecka w Bninie

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

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

Nr KRS 0000245354

Fundacja „Dom Na Skale” 
 czmoniec, 62-035 kórnik

  NR KRS 0000248232

Związek Harcerstwa Polskiego 
chorągiew wielkopolska 

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

(PTT-37 – w 128 pkt. wpisujemy „dla 
Hufca ZHP kórnik”)
Fundacja marcinek 

na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
 ul. Spokojna 2, kamionki 62-023 Gądki  

 Nr KRS 0000285218

Stowarzyszenie Teatralne „legion”
Prowent 6

62-035 kórnik
Nr kRS 0000273079

Towarzystwo Pamięci 
Powstania wlkp.
61-487 Poznań

ul. Rolna 51
nr KRS 66835

Jeśli znacie Państwo inne Organizacje Po-
żytku Publicznego działające na terenie naszej 
gminy, a niewymienione powyżej, prosimy o 
kontakt z Redakcją „Kórniczanina”.

ŁG

Dając Krew ratujesz życie
16 marca 2014 roku przy budynku remizy OSP Kórniku w krwiobusie miała miejsce kolejna akcja zbiórki krwi. Zarejestrowało się 

51 osób - z czego 44 osoby oddały krew. Oddano 19,58 l krwi. Wszystkim oddającym jak i tym, którym się nie udało serdecznie dzię-
kujemy i gratulujemy. Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej szczytnej akcji, zarówno w promocji jak 
i paniom pielęgniarkom, pani doktor, panom kierowcom. Organizatorem akcji była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku. 

RJ

pomniK 
ratoWania 

życia
Ochotnicza Straż Pożarna w Kamion-

kach to grupa zapalonych strażaków, 
których głównym celem jest ratowanie 
życia ludzkiego, pomoc poszkodowanym w 
wypadkach. Jednak obok tych działań OSP 
stara się również organizować wydarzenia 
kulturalno - oświatowe na wsi, dążąc do 
integracji mieszkańców. W ramach tych 
działań OSP od wielu lat organizuje szereg 
imprez, wystaw, warsztatów, przedstawień 
teatralnych, pokazów czy festiwali oraz 
gromadzi młodych ludzi w ramach MDP - 
młodzieżowych drużyn pożarniczych, które 
aktywnie działają na rzecz środowiska lo-
kalnego. Straż stara się organizować czas 
wolny, odciągając młodych od ekranów 
komputera i telewizora, by rozwijać wśród 
nich pasje, uczyć nowych umiejętności i 
uwrażliwiać na los drugiego człowieka. 
Dlatego właśnie od początku roku do koń-
ca lutego w Kamionkach strażacy wraz z 
młodymi podjęli się zadania zbudowania 
„Pomnika ratowania życia”. Pomysł ten uda-
ło się zrealizować przy pomocy Kampanii 
Piwowarskiej, a w szczególności działającej 
w jej szeregach Pani Katarzyny Grewling, 
która od początku do końca aktywnie wspie-
rała całe przedsięwzięcie.

Od niedawna jadąc przez Kamionki nie 
da się nie zauważyć kabiny starego wozu 
strażackiego stojącego przy frontowej 
ścianie remizy. Młodzi z pomocą rodziców, 
strażaków, wspólnie działali by zdobyć stary 
wóz, cieli go, spawali, malowali, naprawiali, 
by na końcu umieścić go przy remizie, 
nadając mu „drugie życie”. Zakupiony 
STAR to powrót do historii naszej straży, 
ponieważ jak pamięta niejeden mieszka-
niec Kamionek to właśnie STAR przez lata 
służył jednostce w Kamionkach i pomagał 
w ratowaniu życia. 

Praca nad wozem była okazją do 
integracji mieszkańców i wspólnej pracy 
pokoleń. Jednocześnie stary wóz strażacki 
przypomniał starszym strażakom ich wyjaz-
dy, trudne i cenne chwile ratowania życia. 
Wspólne spotkania z młodymi stały się więc 

okazją nie tylko do pracy, ale również do 
przekazania niejednej cennej opowieści i 
dobrej rady. 

Strażacy z OSP Kamionki korzystając 
z zimowej przerwy szkolnej zaprosili naj-
młodszych mieszkańców Kamionek do 
garażu remizy. Młodzi mogli wcielić się w 
rolę strażaków, zakładając ich kombinezo-
ny, butle i maski tlenowe, uczyli się łączyć 
węże gaśnicze i brali udział w inscenizowa-
nych akcjach udzielania pierwszej pomocy. 

Wszystko po to by zdobyć cenną wiedzę, 
jak ratować drugiego człowieka. 

„Pomnik ratowania życia” to zatem nie 
tylko wóz przed remizą, którego widzą prze-
jeżdżający mieszkańcy. To symbol szeregu 
działań podejmowanych przez strażaków 
każdego dnia. To wspólna praca, idee i 
pasje, którą chcą przekazywać młodym 
pokoleniom. 
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wanym w Kórniczaninie z 8 marca 2013 r. 
opisano otwarcie nowej siedziby filii Banku 
Spółdzielczego w Bninie z Bankomatem. 
Mieści się on w nowo wybudowanym 
kompleksie narożnikowej części Rynku. 
Obecnie, oprócz wspomnianej filii banku, w 
budynku znajdują się: Super Sam „EKO”, 
Apteka, Przychodnia Lekarza Rodzinnego 
oraz mieszkania 

Młodszym mieszkańcom Bnina pra-
gniemy pokazać jak wyglądała ta część 
Rynku przed przebudową. Zachowały się 
stare zdjęcia na których widoczne jest okno 
wystawowe starej drogerii, której właści-
cielem do września 1939 r. był Wojciech 
Niemier, rozstrzelany przez hitlerowców 
20 października 1939 r. Drogeria, a później 
sklep funkcjonowały jeszcze w okresie po-
wojennym ale już we władaniu GS „Samo-
pomoc Chłopska”. Na załączonym zdjęciu 
widoczny jest szyld i skrzynka pocztowa.   
W oddali w stronę Kórnika widoczna jest 
biała sylwetka wieży strażackiej w Bninie

 Druga fotografia ukazuje dom naroż-
nikowy od strony podwórza. A na zdjęciu 
stoją właściciele drogerii Wojciech Nie-
mier z małżonką Leokadią z Sikorskich. 
Na podwórze wjeżdżało się przez dużą 
bramę od obecnej ul. Armii Krajowej (po 
wojnie Świerczewskiego). Za bramą i za 
budynkiem znajdował się mały budyneczek 
zamieszkały przez rodzinę ślusarza Jana 
Mikołajczaka. Za tym domem znajdowało 
się wąskie przejście do ul. Jeziornej, zwane 
lokalnie „ścionkami”, istniejące do dzisiaj 

W tym samym budynku narożnikowym 
z drogerią mieściła się poczta. Starsi 
mieszkańcy Bnina dobrze ją pamiętają gdyż 
opłacali tam swoje rachunki i wysyłali swoje 
listy. W latach 60.tych mało było telefonów 
prywatnych. W godzinach urzędowania 
poczty można było korzystać tam z tele-
fonu. Na poczcie po prawej stronie była 
kabina, w której znajdował się telefon do 

użytku publicznego, oczywiście po połącze-
nie przez telefonistkę, pracowniczkę poczty. 
W latach powojennych, od 1 marca 1958 
aż do 1997 pracowała na poczcie Helena 
Kędziorowa z domu Gawryszak. 

W budynku z lewej strony (już nieist-
niejącym) od 1954 r. mieszkała rodzina 
Błaszaków. Wychowywał się tam Andrzej 
Błaszak (urodzony w 1947 r. w Błażejewku), 
późniejszy ks. kanonik i proboszcz Parafii 
pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach,   
w latach 1984 do 2007. Obok restauracji 
– baru GS (obecnie Restauracja Casablan-
ka) -znajdował się sklep monopolowy pod 
szyldem „Skup Butelkowy”. Z prawej strony 
znajdowała się duża brama prowadząca na 
podwórze i do kamienicy. Było też wejście 
od tzw. „ścionek”, służące do wjazdu pojaz-
dów z opałem dla mieszkańców tego domu. 
W Bninie ogrzewano mieszkania w piecach 
kaflowych oraz kuchennych. W niektórych 
piecach kuchennych, paleniska były tak 
usytuowane, że zamiast tzw. framug, w jed-
nej części znajdował się metalowy (żeliwny) 

pojemnik zamykany pokrywą z zawiasem, na 
ciepłą wodę. Było to wygodne i praktyczne ze 
względu na oszczędność opału i energii i na 
piecach było mniej garów, mieszkanie było 
dogrzewane i była gorąca woda do mycia.

Piece kaflowe które znajdowały się prze-
ważnie w pokojach, ale były też mieszkania 
jednoizbowe. W takich domach często do 
pieca kaflowego przystawiano tzw. GNOM 
(przystawka żeliwna z paleniskiem u góry z 
tzw. kółkami), do stawiania garnków, a na dole 
z wysuwanym popielnikiem. Żar przechodził 
więc przez piec kaflowy, a ciepło wykorzysta-
no na przygotowanie lub podgrzanie posiłków 
i ogrzanie mieszkania. 

Autorzy artykułu zwracają się do Rady 
Miejskiej w Kórniku o rozważenie możliwości 
nadania nazwy uliczce, przejścu pomiędzy 
ulicami Armii Krajowej a ul. Jeziorną na-
zwiskiem Wojciecha Niemiera, jedynego 
bninianina rozstrzelanego przez okupanta 
20 października 1939 r.

 Kazimierz Krawiarz, 
Jan Palacz

bnin W starej i noWej szacie

Ta dewiza, głoszona już w czasach 
starożytnych przez Hipokratesa, wciąż jest 
aktualna, a na dodatek znajduje potwier-
dzenie w badaniach naukowych.

- Chcesz poprawić swoje zdrowie, kon-
dycję i samopoczucie? 

- Chcesz zdrowo się odżywiać?
- Popraw swoje zdrowie, a poczujesz 

sie lepiej!
Serdecznie zapraszam wszystkich Se-

niorów i Seniorki w dniu 27 lutego 2014 r. 
o godz.16.00 do kawiarni „Walentynka” 

w Kórniku na spotkanie z:
- mgr Jerzym Stefanem Witkowskim 

- specjalistą ds. masażu i rehabilitacji 
ruchowej;

- mgr inż. Aleksandrą Kuźmińską - spe-
cjalistką ds. żywienia i dietetyki.

Program spotkania:
Poprawa stylu życia, zachęcanie do regu-

larnych ćwiczeń oraz stosowanie tych umiejęt-
ności na co dzień, rola masażu.

Co wpływa na zachowanie dobrego stanu 
zdrowia.

Racjonalne żywieniowe dla seniorów.
Prawidłowy wybór produktów żywnościo-

wych.
Zmiana nawyków żywieniowych.
Pokaz i degustacja zdrowych posiłków.
Wstęp wolny

 „Kto nie poświęca codziennie chwili czasu 
swojemu zdrowiu, ten będzie musiał pewnego 
dnia poświęcić bardzo dużo czasu swojej 
chorobie”.

- Sebastian Kneipp
                           Wioletta Kaczor 

i czasopismo „Seniorzy na czasie”

                                               Zdjęcie wykonane w 1961 r. 
Od prawej narożnik drogerii, poczta i budynek Błaszaków.

          Listonosze z Bnina przez Urzędem Pocztowym.

Niemierowie Wojciech i Leokadia. 
Zdjęcie z archiwum prywatnego 
Aleksandry Gola, córki Jan i Franciszki z Łapińskich. 

w sprawie 
zbrodni 
z 1939 r.

oddziałowa komisja ścigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu w 
Poznaniu prosi o kontakt osoby posiada-
jące informacje na temat zamordowania 
w listopadzie 1939 r. przez funkcjonariu-
szy państwa niemieckiego około 1000 
pacjentów Szpitala Psychiatrycznego 
w owińskach. 

W związku z prowadzonym przez 
Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni 
przeciwko Nardowi Polskiemu w Poznaniu 
śledztwem o sygn. S.83/13/Zn  w sprawie 
zamordowania w listopadzie 1939r. przez 
funkcjonariuszy państwa niemieckiego 
około 1000 pacjentów Szpitala Psychia-
trycznego w Owińskach,  to jest o prze-
stępstwo z artykułu 1 pkt 1 dekretu z dnia 
31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla 
faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy 
winnych zabójstw i znęcania się nad lud-
nością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców 
Narodu Polskiego  (Dz. U. Rzeczypospolitej 
Polskiej Nr 69 poz. 377 z 1946 roku), po-
szukiwane są osoby posiadające informacje 
na temat zbrodni nazistowskiej będącej 
przedmiotem śledztwa o sygn. akt S 83/13/
Zn, w tym przede wszystkim  członkowie  
rodzin pomordowanych oraz świadkowie 
opisanych wydarzeń. W zainteresowaniu 
prokuratora prowadzącego przedmiotowe 
postępowanie pozostają również wszelkie 
dokumenty odnoszące się do tematyki 
opisanego powyżej śledztwa. 

Pokrzywdzeni, krewni ofiar opisanej 
zbrodni oraz świadkowie tych zdarzeń a 
także osoby posiadające wiadomości w 
przedmiotowej sprawie, uprzejmie pro-
szone są o kontakt pisemny pod adresem: 
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu w Pozna-
niu, 61 – 487 Poznań, ul. Rolna 45 a  lub 
telefoniczny na numer: 61/835 69 06 lub 
61/835 69 13  

Prosimy powołać się na sygnaturę 
sprawy S 83/13/Zn.

http://ipn.gov.pl/wydzial-prasowy/ko-
munikaty/okszpnp-w-poznaniu-prosi-o-
kontakt-osoby-posiadajace-informacje-na-
temat-zamordowania-w-listopadzie-1939-
r.-przez-funkcjonariuszy-panstwa-niemiec-
kiego-okolo-1000-pacjentow-szpitala-
psychiatrycznego-w-owinskach

Kontakt:

dr Natalia Cichocka, 
Asystent Prasowy 

IPN Oddział w Poznaniu, 
tel. 61/835 69 00, 793 086 069

„twoje pożywienie powinno być leKarstwem, 
a twoje leKarstwo powinno być pożywieniem”

uwaGa poDatnicy
Jak corocznie do końca kwietnia osoby 

fizyczne obowiązane są do złożenia zeznania 
podatkowego o wysokości osiągniętego docho-
du. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego 
w Poznaniu zachęca wszystkich podatników 
do składania zeznań podatkowych drogą 
elektroniczną. Jest to tani, bezpieczny, szybki 
sposób rozliczenia oraz wysłania rozliczenia 
do urzędów skarbowych. Informacje na temat 
elektronicznego sposobu rozliczenia zeznań 
podatkowych dostępne są na stronach interne-
towych Ministerstwa Finansów: www.szybkipit.
pl, www.e-deklaracje.gov.pl. Na stronie Pierw-
szego Urzędu Skarbowego w Poznaniu www.
pus.poznan.pl został zainstalowany banner 
pod nazwą „Deklaracje Elektroniczne” za po-
mocą, którego podatnicy mogą bezpośrednio 
połączyć się ze stroną www.e deklaracje.gov.
pl i poszukać potrzebnych informacji. Na Sali 
Obsługi Podatników Pierwszego Urzędu Skar-
bowego w Poznaniu przy ul. Chłapowskiego 
17/18 znajduje się stanowisko komputerowe, 
z którego mogą korzystać wszyscy podatnicy, 
którzy chcą drogą elektroniczną rozliczyć się z 
urzędem skarbowym wysyłając „PIT przez In-
ternet”. Pracownicy w Sali Obsługi na stanowi-
skach od 2 do 5 pomogą w przesyłaniu zeznań 

drogą elektroniczną oraz udzielą wszystkich 
potrzebnych informacji na ten temat. 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego 
w Poznaniu zachęca wszystkich podatników do 
skorzystania z systemu e-Deklaracje.

W dniu 5 kwietnia 2014 r. Naczelnik 
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu 
podejmując ogólnopolską inicjatywę Minister-
stwa Finansów w ramach akcji „Szybki PIT”, 
organizuje „Dzień otwarty” mający na celu 
przybliżenie podatnikom specyfiki pracy urzę-
du, pokazanie, że urząd jest przyjazny, otwarty 
na potrzeby podatnika oraz umożliwienie podat-
nikom złożenia zeznań za 2013 r.

W tym dniu Urząd będzie czynny w Po-
znaniu przy ul. Chłapowskiego 17/18 oraz w 
Swarzędzu przy ul. Dworcowej 7 w godz. od 
900 do 1300. W tym czasie podatnicy będą 
mogli uzyskać informacje na temat rozliczenia 
rocznych zeznań podatkowych PIT. O godz. 
10.00 i 11.00 odbędą się przy stanowisku 
komputerowym na Sali Obsługi Podatników 
w siedzibie Urzędu w Poznaniu  warsztaty na 
temat przesyłania rocznych zeznań podatko-
wych przez Internet. 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego 
w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do 
udziału w „Dniu otwartym”.

Z okazji Narodowego Dnia Żołnie-
rzy Wyklętych w Szkole Podstawowej 
im Jana Wójkiewicza w Radzewie w 
dniu 28 lutego odbył się apel, podczas 
którego harcerki odczytały życiorysy 
niezłomnych żołnierzy walczących o 
wolną Polskę. Po apelu, na holu szko-
ły zostali uczniowie klasy V. Zaczęła 
się gra szkolna, według scenariusza 
przygotowanego przez  poznańsk i 
oddział Instytutu Pamięci Narodowej. 
Uczniowie zostali podzieleni na trzy 
patrole. Zadaniem każdego z nich było 
wykonanie różnych poleceń. Najpierw 
trzeba było odszukać w starej gazecie 
notatki o uwięzieniu młodych ludzi, 

którzy według ówczesnej prasy chcieli 
„obalić ustrój komunistyczny w Polsce”. 
Potem należało rozwiązać krzyżówkę. 
Następnie uczniowie w jak najkrótszym 
czasie musieli odpowiedzieć na szereg 
pytań związanych z historią lat powojen-
nych Polski i na końcu wykonać biało-
-czerwoną chorągiewkę. Patrol, który 
wykonał poprawnie wszystkie zadania, 
mógł ustawić chorągiewkę pod tablicą 
poświęconą Żołnierzom Wyklętym. Ca-
łość gry została nakręcona i w postaci 
krótkiego filmu, przekazana do oddziału 
IPN w Poznaniu.

Elżbieta Gajewska

żoŁnierze wyKlĘci, ale nie zapomniani
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oleK GoŁĘbiowsKi 
W kok

W ostatnią sobotę 8 marca br. w siedzibie Kórnickiego 
Ośrodka Kultury odbyła się kolejna impreza kulturalna. Data 
budziła jednoznaczne skojarzenia z świętem Dnia Kobiet. 
Licznie przybyłe Panie i kilku Panów postanowiło uczcić to 
święto niepoważnie, wśród śmiechu, radosnych wspomnień, 
wspólnych śpiewów. Dostarczycielem tej wesołej rozrywki 
był Olek Gołębiowski, który specjalnie dla kórnickiej widowni 
przygotował program „Tey-owe wspomnienia lat 70-tych”. W 
ten sposób uczcił 45-lecie własnej twórczości kabaretowej. 
Właśnie dlatego, Burmistrz Jerzy Lechnerowski wręczył bukiet 
czerwonych róż nie zgromadzonym Paniom, lecz szacownemu 
Jubilatowi. Płeć piękna nie poczuła się tym faktem dotknięta i 
wśród salw śmiechu wysłuchała licznych dykteryjek, ploteczek 
i wspomnień z dziejów Kabaretu TEY - najlepszego kabaretu 
czasów komuny. Żałujcie Państwo, że nie byliście z nami.

Sławek Animucki, Piotr Mastalerz.

Kórnicki Ośrodek Kultury zorganizował XII 
edycję Gminnego Konkursu Piosenki Dziecię-
cej. Impreza odbyła się 16 marca na Prowencie. 

Jury w składzie: Karol Napieralski - prze-
wodniczący, Jerzy Cepka, Ewa Wodzyńska, 
po wysłuchaniu uczestników XII Gminnego 
Konkursu Piosenki Dziecięcej postanowiło 
przyznać następujące nagrody:

I grupa wiekowa klasy I-III
I miejsce: ANNA GALUBIŃSKA
II miejsce: ADAM KLINOWSKI
III miejsce: 
JOANNA SOBAŃSKA, WIKTORIA PŁOSEJ

Wyróżnienie MARIA GALUBIŃSKA,
 MAJA LIPSKA, DOMINIKA SZALCZYK

II grupa wiekowa Klasy IV-VI
I miejsce: 
Alicja Kochańska, Aleksandra Idkowska
II miejsce: Agnieszka Kozieł,
III miejsce: Natalia Madajczak
Wyróżnienie: Laura Szklarek-Mielęcka,

 zespoły wokalne. 
I miejsce: 
ZESPÓŁ Alicja Kochańska, Natalia Madajczak
II miejsce: ZESPÓŁ TRIOLKI: Martyna Jaku-

bowska, Agnieszka Kozieł, Laura Szklarek-
-Mielęcka,
III miejsce: Zespół Patrycja Nowak, Zuzanna 
Pawlaczyk, Marta Skrzypczak

W opinii jurorów poziom uczestników 
tegorocznego Konkursu Piosenki

Dziecięcej i Młodzieżowej gminy Kórnik 
był wysoki. Wieloletnia praca opiekunów 
i pedagogów przyniosła widoczne efekty 
artystyczne. Stąd pomysł jurorów i dyrek-
cji KOK, aby pochwalić się zdolnościami 
wszystkich uczestników konkursu w trakcie 
XXI Kórnickich Spotkań z Białą Damą.

SA

Xii Gminny KonKursu piosenKi DzieciĘcej”lonDyn
 – nieznanym szlaKiem”

 Nie będzie Big Benu, nie będzie 
zmiany warty, czy siedziby królewskiej. 
Będzie londyn mało znany – dzielnice 
pakistańskie, hinduskie, najstarsze doki 
tego miasta,- będące onegdaj jego sercem, 
dzielnice, gdzie XiX wiek i jego klimat są-
siadują ze szklanymi wieżowcami banków i 
korporacji. Pokażę bodaj największe targo-
wisko europejskie-kandem market,lecz zo-
baczycie też Piccadilly circus, chunatown, 
london Eye, i “odprysk Szkła”-najwyższy 
obecnie wieżowiec.

 Londyn – gospodarz ostatnich igrzysk 
olimpijskich, według niektórych stolica świata, 
wielomilionowa metropolia, miasto, w którym 
zobaczyć można przekrój świata i ras, kolorów 
skóry.

I taki Londyn chcę pokazać, wieloetniczny, 
dzielnice najwyższych europejskich drapaczy 
chmur, siedzib banków i korporacji, ale i te 
zasiedlone przez przybyszów z innych części 
globu – dzielnice pakistańskie i hinduskie, gra-
ficiarzy i studentów.

Lecz Londyn, to też historia – dawne, nie-
bezpieczne kwartały St. Pancras, stare doki nad 
Tamizą, gdzie wieki temu biło serce Londynu, 
a nabrzeża Kompanii Wschodnioindyjskiej i ła-
dunki weneckich dożów dawały pracę tysiącom 
robotników. To serce zamiera, pożerane przez 
cywilizację, przez dzisiejsze apartamentow-
ce. Najsłynniejsze uliczki i puby, magazyny 
i nabrzeża, atmosfera portowa - giną pod 
lemieszami spychaczy. Ja zdążyłem jeszcze 
tam dotrzeć i uwiecznić to, co zostało, by Wam 
pokazać i opowiedzieć historie tamtych czasów.

Pokażę kontrasty, sąsiedztwo wieku XXIgo 
i wcześniejszych. Pokażę dawne targowiska, 
miejsce, gdzie wymierzał sprawiedliwość słynny 
Kuba Rozpruwacz, pub, gdzie natchnienie czer-
pał Karol Dickens, browary Trumana i podobne 
smaczki, zwykle omijane przez turystów.

Kilku turystycznych „hitów” jednak nie za-
braknie – zapraszam na wycieczkę po Londynie 
niestandardowym szlakiem.

 
Zapraszamy do spotkania z nami

 Barbara i Andrzej Pasławscy

"klasykiem 
poD 

kórnikiem" 
zaprasza wszytkich właścicieli pojazdów 

wyprodukowanych do 1990r . 
Zapraszamy samochody, motory, cią-

gniki, rowery. Parkin pod gazownią w 
Kórniku zostanie podzielony na sektory a 
mianowicie lata 90. 80. 70. 60 i strasze oraz 
jeśli znajdą się chętni utworzymy sektor aut 
nowszych tuningowanych, tak żeby każdy 
znalazł coś milego dla siebie.
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Na zaproszenie Burmistrza Gminy 
Kórnik Jerzego Lechnerowskiego z okazji 
„Dnia Kobiet” 7 marca br. w Strażnicy OSP 
w Kórniku, odbył się koncert Damiana 
Holeckiego. Artysta jest gwiazdą muzyki 
śląskiej. Popularność przyniosły mu liczne 
koncerty na antenie telewizji Silesia oraz 
Trwam. Na koncert przybyło ponad 260 
widzów,  impreza zakończyła się owacjami 
na stojąco.

Robert Jankowski

Koncert jaKieGo jeszcze w KórniKu nie byŁo…

Dzień Kobiet 
w prusinowie

Rada Sołecka wsi Prusinowo w dniu 8 
marca zorganizowała w świetlicy wiejskiej 
z okazji Dnia Kobiet spotkanie dla miesz-
kanek Prusinowa. Na spotkanie przybyła 
liczna grupa pań, przy kawie i ciastkach 
panie rozmawiały o czasach przeszłych, 
teraźniejszych i zdrowiu do późnych godzin 
wieczornych.

Sołtys wsi Prusinowo
Tadeusz Kuźma

Dzień Kobiet w szczytniKach
Bardzo uroczyście obchodzono ten wyjątkowy jeden, jedyny dzień w roku. Dnia 08.03.2014r. w 

Domu Strażaka zebrało się 60 Pań oraz zaproszeni goście- Sołtys wsi p. Łukasz Kwas z małżonką, 
prezes OSP p. Waldemar Jankowiak, strażacy,  którzy zawsze wspierają nasze uroczystości , 
pomagają w organizacji imprez , p. Sobolewski, p. Alankiewicz , p. Olejniczak i p. Klause . Oprawę 
muzyczną na imprezie przygotował p. Grzegorz. Oprócz pięknych melodii zorganizował też kon-
kursy dla Pań i udekorował sale balonikami z niespodzianką . Członkinie KGW przygotowały wiele 
smacznych potraw , upiekły ciasta. Życzenia „Sto lat”, kwiaty i lampkę szampana otrzymaliśmy od 
zaproszonych gości. Jak zawsze impreza finansowana była przez OSP , Radę Sołecką i KGW 
Szczytniki oraz prywatnych sponsorów. Uroczystość trwała wiele godzin, trudno było się rozstać. 
KGW Szczytniki serdecznie dziękuje panu Grzegorzowi za ciekawą oprawę muzyczną naszej 
imprezy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia naszego święta. 

Genowefa Błotna

Z okAZji DNiA koBiET:
Spełnienia wszystkich marzeń,

zadowolenia z siebie,
radości życiowej,

i aby każdy kolejny dzień
 był Dniem kobiet

życzy Sołtys i Rada Sołecka 
wsi Błażejewko

smerfnie w ŚDs”
W ubiegłym miesiącu Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Kórniku na jeden dzień 
zamienił się w Smerfną Wioskę. Uczestnicy 
i kadra przebrali się w postaci z tej jakże 
kultowej i dobrze znanej bajki. Wszystko za 
sprawą zorganizowanej w tym dniu zabawy 
karnawałowej. Dzień rozpoczął się od cha-
rakteryzacji poszczególnych smerfów. Każdy 
z nas był przebrany za różne smerfy. W wiosce 
zamieszkał m.in. smerf Maruda, Ważniak Cia-
majda, Poeta, Malarz, Papa smerf, Smerfetka, 
Zgrywus, Osiłek, Ogrodnik  Pracuś, Dziadek 
Smerf, Smerfetka, Zgrywus, Osiłek, Ogrodnik, 
Pracuś, Dziadek Smerf, Śpioch, oraz Sasetka 
i Marzyciel. W naszej zabawie nie zabrakło 
oczywiście największego wroga smerfów, czyli 
Gargamela wraz z jego pupilem Klakierem. 

Rozpoczęło się od prezentacji poszcze-

gólnych postaci. Każdy otrzymał naklejkę z 
imieniem swojego bohatera.

Później ćwiczyliśmy swój umysł rozwią-
zując różne zagadki - szukaliśmy Smerfnych 
Jagód ukrytych w naszej wiosce. Karina 
wciąż wspomina tę część zabawy mówiąc: 
„Smerfastycznie bawiłam się szukając 
smerfnych jagód. Uwielbiam je, bo są pyszne 
i pożywne”.

Następnie Gargamel chcąc wyłapać 
wszystkie Smerfy wprowadził je w trans 
puszczając ich ulubioną muzykę i kazał 
im tańczyć. Oczywiście to była wyjątkowa 
wioska i Gargamel z Klakierem sami dali 
złapać się w swoją pułapkę. Tańczyli razem 
ze Smerfami i zapomnieli 

o „nienawiści” do tych małych, niebie-
skich ludzików. Gdy zabawa przeniosła się 
do jadalni Papa Smerf wykonał popisowe 
numery czarodziejskich sztuczek. Zrobił 
duże wrażenie na Smerfach tworząc wybu-

chowe wulkany. Ponadto odbył się szereg 
gier i konkursów kulinarnych.

Należy dodać, że w tym dniu nasz kolega 
Krzysztof obchodził swoje 30- te urodziny i z 
tej okazji, nawiązując do tematyki zabawy, po-
częstował nas smerfnym tortem. Oczywiście 
wszyscy odśpiewaliśmy tradycyjne „Sto lat!” i 
posypały się serdeczne życzenia. 

Następnie, aż do końca pobytu wszyscy 
bawili się przy największych hitach muzycz-
nych.

Jeden z uczestników - Hubert tak skomen-
tował to wydarzenie: „była smerfa stycznaza-
bawa, bardzo mi się podobało. Był smerfny tort 
i super gry”. Zdanie kolegi podzielali wszyscy 
uczestnicy zabawy. 

Już myślimy o następnym karnawale. 
Za kogo się przebierzemy?
Niespodzianka….. 

K. Kapczyńska

W sobotę 8 marca swoje święto obchodziły 
wszystkie panie małe i duże, a dwa dni później 
wszyscy mężczyźni. Toteż we wtorek 11 marca 
br. społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana 
Wójkiewicza w Radzewie obchodziła Dzień 
Kobiet i Mężczyzn. Chłopcy z naszej szkoły już 
w piątek, dzień przed naszym świętem zrobili 
nam wspaniałe niespodzianki, obdarowując 
nas lizakami, kwiatami i pomadkami. Ach, do-
brze mieć w szkole takich mężczyzn… Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku również o nas 
nie zapomną.

Apel we wtorek  rozpoczęła pani dyrektor 
Krystyna Kiełpińska, wygłaszając krótkie 
przemówienie. Na naszą uroczystość przybyli 
zaproszeni goście, którymi byli sołtysi pobliskich 
wiosek, a także przedstawicielka firmy „Irmal”. 
Później mikrofon został przekazany uczniom 
naszej szkoły, którzy przygotowali przedstawie-
nie pod tytułem ,,O kurczę”. Opowiadało ono o 
przyjeździe koguta z Hollywood, który szukał 
aktorki do swego nowego filmu. Dopiero jed-
nak na końcu wydało się, iż miała to być rola... 
jednorazowa, bowiem w reklamie pt. „Rosół z 
kury”. Na szczęście w porę udało uniknąć się 
tragedii i spektakl skończył się happy-endem! 
W naszym przedstawieniu wystąpili: kogut 
Mikołaj - stróż kurnika i ,,budzik”(Kamil), gąsior 
Marcel - prezenter  (Michał), kot Protazy - 
śpioch (Piotrek), kaczki - mieszkanki kurnika 
(Ola i Roksana), kura Stenia (Agata), kura 
Flora (Zuzia), kura Stanisława (Kasia), kura 

Waleria (Agnieszka), kura Krystyna (Lidka), 
kura Bronisława (Monika) oraz ekipa z Holly-
wood: kogut McChicken – reżyser (Michał) i 
indyki – filmowcy (Tomek i Bartek). Podczas 
występu widownia wielokrotnie śmiała się i 
klaskała. Aktorzy do swoich ról przygotowywali 
się bardzo sumiennie, przyjeżdżając na liczne 
próby, przygotowując stroje i słuchając rad pani 
reżyser Mieczysławy Grzybek. Oczywiście za 
cały trud włożony w to przedstawienie serdecz-
nie jej dziękujemy i mamy nadzieję, że ukaże 

się jeszcze dalsza część historii o kurach np. 
pt. ,,Zemsta kurek”!!! Podziękowania należą 
się także pani Agnieszce, która przygotowała 
makietę kurnika. Po przedstawieniu aktorzy 
poczęstowali wspaniałą widownię lizakami w 
kształcie kogucików. Z okazji minionych świąt ku 
czci kobiet i mężczyzn życzymy jednym i drugim 
dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy, pogody 
ducha i samych słonecznych dni!!!

Kura Bronisława
(Monika Stempniak)

Dzień Ko-Ko-Kobiet w raDzewie
 

 

 

 

 W SOBOTĘ 1 MARCA 2014 ROKU ODBYŁA SIĘ ZABAWA PODKOZIOŁKOWA ORGANIZOWANA 
PRZEZ RADĘ RODZICÓW PRZY GIMNAZJUM IM WŁADYSŁAWA HR ZAMOYSKIEGO W KÓRNIKU.
ZABAWA ODBYŁA SIĘ W KONARSKIM I ZA UDOSTĘPNIENIE SALI DZIĘKUJEMY  PANU JÓZEFOWI  
BARTKOWIAKOWI SOŁTYSOWI WSI KONARSKIE. PODZIĘKOWANIA ZA OFIARNOŚĆ W POSTACI 
PRZEKAZANYCH NAGRÓD NA ZABAWĘ KIERUJEMY DO: PANI DYREKTOR MARZENY DOMINIAK, 
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KÓRNIKU, CENTRUM REKREACJI I SPORTU OAZA, P.A.N. KÓRNIK, 
KWIACIARNIA MAŁGORZATA NAWROCKA, FIRMY KURAŚ, FIRMY GRZEŚKOWIAK, MINI MARKET 
JOLANTY MACIEJEWSKIEJ, CASABLANCA, ANDRZEJ BARTKOWIAK BOŻYDAR, KWIACIARNIA U 
AGATY, KWIACIARNIA K. TACIAK, STUDIO EDEN, JUBILER BUSZKIEWICZ, SKLEP WIELOBRANŻOWY 
EWA ROBIŃSKA, SKLEP DROGERYJNO CHEMICZNY ANDRZEJ ZWIERZYŃSKI MACIEJ LEHMANN, 
JUBILER GRZEGORZ BŁASZAK, SYLWESTER WACHOWIAK. 

Z PODZIĘKOWANIAMI RADA RODZICÓW PRZY GIMNAZJUM IM.WŁADYSŁAWA HR.ZAMOYSKIEGO W KÓRNIKU.
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marca 2010 r. nosi zaszczytny tytuł „Szkoły 
odkrywców Talentów”. Tytuł ten zobowią-
zuje i dlatego  corocznie organizowany jest 
tu Dzień Talentów. w tym roku 8 marca od-
było się już trzecie spotkanie z tego cyklu.

Szkoła otworzyła swe podwoje dla 
uczniów, ich rodziców oraz gości, oferując 
różne warsztaty, występy i inne atrakcje.

Uczniowie prezentowali swoje talenty i 
rozwijali je, uczestnicząc w ciekawych warsz-
tatach. Na dobry początek zaproponowano 
wszystkim udział w pokazie chemicznym 
zorganizowanym przez firmę ,,Mały Inżynier”, 
która jest ,,Miejscem Odkrywania Talentów”. 
Uczniowie i dorośli z zainteresowaniem 
obejrzeli interaktywny pokaz łączący zaba-
wę z nauką i w ciekawy sposób ukazujący 
kolorowy, czasami nawet wybuchowy, świat 
fizyki i chemii. W chłodnej mgle ciekłego azotu, 
ekstremalnie niskiej temperaturze w małym 
naczyniu uczniowie zdołali  umieścić wiele 
balonów i zobaczyli również, jak róża kruszyła 
się niczym szkło, dowiedzieli się także, jak 
powstaje ,,pasta dla słonia” i ,,ciuchcia”, czyli 
dym z lokomotywy. W zdumienie wprowadziły 
wszystkich eksperymenty z suchym lodem, 
a niesamowitymi barwami i niespotykanymi 
kształtami oczarowały olbrzymie bańki mydla-
ne. Odważni zostali nagrodzeni zamrożonymi, 
chrupiącymi biszkoptami.

Bezpośrednio po pokazach chemicznych 
na scenie w auli szkoły koło artystyczne klas 
IV – VI zaprezentowało ,,Dekalog szkolny”, a 
koło klas I – III wystawiło ,,Calineczkę”.

Dalsze prezentacje odbywały się w holu 
szkoły, gdzie jednocześnie zorganizowano 
kawiarenkę. Kolejno wystąpiły/Publiczność 
oklaskiwała występy szkolnego zespołu 
wokalnego, ,,Załogi św. Wojciecha i zespołu 
flażoletowego. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się pre-
mierowa prezentacja, powstałego we wrześniu 
2013 r., Zespołu Folklorystycznego Ziemi Kór-
nickiej. Kolejno wystąpiły klasy II i IV. Zajęcia 
tego zespołu prowadzone są w ramach zajęć 
wychowania fizycznego,  a realizowane przy 
współpracy z KOK przez instruktorów ośrodka.

W budynku szkoły dla uczniów zorganizo-
wano jeszcze inne ciekawe zajęcia.

Uczestnicy warsztatów przyrodniczych 
wykonywali preparaty mikroskopowe ze skórki 
cebuli, barwili nabłonki, prowadzili obserwacje 
tkanek. Zainteresowani chemią badali pH 
roztworów, dwutlenkiem węgla nadmuchiwali 
baloniki.

Na warsztatach sztukatorskich można 
było wykonać gipsowe odlewy i ozdobić je 
specjalistycznymi farbami. Dzięki uprzejmości 
absolwenta szkoły p. Przemka Ulanowskiego, 
który udostępnił swoje formy, dzieci wykonały 
muszle, kwiaty, kórnicki zamek, żłobek.   

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty ,,Ratujemy i uczymy ratować”. 
Pokazy i ćwiczenia praktyczne udzielania 
pierwszej pomocy odbywały się pod czuj-
nym okiem ratowników Podstacji Pogotowia 
Ratunkowego w Kórniku p. Sławomira Zięty 
(absolwenta szkoły) i p.Marka Templewicza. 
Na tablicy interaktywnej prezentowany był 
film z bicia rekordu w resuscytacji oddecho-
wo-krążeniowej, w której pod egidą WOŚP 
uczestniczyli nasi uczniowie.

Na warsztatach robotyki, prowadzonych 
również przez firmę ,,Mały Inżynier”, przyszli 
konstruktorzy poszerzali swoje kompetencje 
z zakresu robotyki, matematyki, informatyki 
i elektroniki. Przekonali się, że wykonanie 
robota wcale nie jest trudne.

Na sali gimnastycznej odbywały się gry i 
zabawy sportowe, ćwiczenia na ergometrach 
wioślarskich, a w sali komputerowej - warsz-
taty bezwzrokowego i szybkiego pisania na 
klawiaturze komputera.

Cała szkoła została udostępniona dla 
uczniów i ich rodziców, bowiem w tym dniu 
zorganizowano również ,,Drzwi otwarte”.  

We wszystkich salach dyżurowali nauczy-
ciele, którzy prezentowali programy nauczania, 
podręczniki, stronę internetową szkoły. Każdy 
mógł zobaczyć, jak pracuje się z podręcz-
nikami elektronicznymi,  jak działa  dziennik 
elektroniczny czy tablica interaktywna. W pra-
cowni językowej można było uczyć się języka 
angielskiego z odsłuchem przez słuchawki. 

Konsultacje z rodzicami prowadziła p. 
psycholog M. Maliszewska z PPP w Kórniku 
oraz higienistka szkolna.

W holu szkoły można się było zapoznać 
z wynikami osiąganymi przez uczniów na 
sprawdzianach zewnętrznych po klasie szóstej 
oraz z bieżącymi sukcesami.

Wyjątkowym gościem szkoły w tym dniu 
była p. Elżbieta Walkowiak – Wielkopolski Ku-
rator Oświaty, która przyglądała się wszystkim 
podjętym działaniom.  Pani Kurator szczegól-
nie interesowała się przygotowaniem szkoły 
do przyjęcia najmłodszych uczniów. Obejrzała 
prezentację przedstawiającą działania szkoły 
skierowane na najmłodszych, za które placów-
ka, jako jedna z pięćdziesięciu szkół w Polsce, 
otrzymała wyróżnienie Ministra Edukacji Na-
rodowej. Swą obecnością zaszczycili szkołę 
pp. burmistrzowie Jerzy Lechnerowski i Antoni 
Kalisz, kierownik Referatu Oświaty i Polityki 
Społecznej E. Soczyńska oraz radni Bnina. 

Imprezę wsparła finansowo i organizacyj-
nie Rada Rodziców, która zorganizowała ka-
wiarenkę. Rodzice upiekli około pięćdziesięciu 
rodzajów placków.

Przez szkołę przeszło tego dnia nie-
wiarygodnie dużo osób. Byli wśród nich 
mieszkańcy Bnina, Borówca i Kórnika ze 
swoimi pociechami, ale i również, co warto 
podkreślić, spora grupa ludzi spoza terenu 
naszej gminy. Wszyscy jednomyślnie wyrażali 
opinię o nowoczesności szkoły, jednak umie-
jętnie skojarzonej  z tradycją, dzięki czemu 
stworzony został wyjątkowy klimat. Okazuje 
się, że miejsce to jest niezwykle przyjazne 
dla młodych talentów, którym stwarza się tu 
doskonałe warunki rozwoju.

Robert Jankowski

,,Dzień talentów” i ,,Drzwi otwarte” w sp nr 2 w KórniKu drzWi otWarte
w przeDszKolu 
w pierzchnie

W sobotę 8. marca bieżącego roku  
w naszym przedszkolu odbyły się Drzwi 
Otwarte dla chętnych dzieci i ich rodziców. 
Można było zwiedzić przedszkole, poba-
wić się w salach przedszkola i w ogrodzie 
przedszkolnym. Panie zapoznały dzieci 
z technikami plastycznymi – malowanie 
farbami, rysowanie kredkami i pastelami, 
lepienie plasteliną i tworzenie ekspresji 
twórczej w glinie. Dzieci poznały przed-
szkolne kąciki zainteresowań i  zwyczaje 
panujące w przedszkolu: „Zdrowy przed-
szkolak”, „Cała Polska czyta dzieciom”, 
„Czyste powietrze wokół nas”. Serdecznie 
zapraszamy do naszego Punktu Przed-
szkolnego i Przedszkola. 

Joanna Ochocka

Zbliżająca się wiosna, to dobry moment 
wyboru dalszej drogi kształcenia. Wielu uczniów 
zadaje sobie pytanie: co dalej? Sprawne przy-
gotowanie targów edukacyjnych przez Zespół 
Szkół w Kórniku , umożliwia uczniom , nie 
tylko licealistom, także gimnazjalistom, podjąć 
jedną z ważniejszych decyzji w życiu młodego 
człowieka.

19 lutego w  Zespole Szkół w Kórniku odbyły 
się Mini Targi Edukacyjne dla licealistów, w 
których udział wzięło wiele instytucji. Ucznio-
wie  mieli okazję zapoznać się z ofertą uczelni 
wyższych, ośrodków doradztwa zawodowego 
i biur karier. Mogli dowiedzieć się, jakie wyma-
gania dana szkoła stawia swoim przyszłym 

studentom, jak przedstawia się sama nauka, 
oraz  gdzie szukać pracy po studiach i w czasie 
ich trwania.  

Licealiści razem z nauczycielami uczestni-
czyli również w  XVIII Targach Edukacyjnych w 
Poznaniu. Na stoisku nr 73, obok innych jedno-
stek podlegających  Starostwu Powiatowemu, 
zaprezentowali ofertę edukacyjną  swojej szko-
ły.  Przez trzy dni  uczniowie byli zaangażowani 
w promocję szkoły. Rozpowszechniali wśród 
gimnazjalistów foldery reklamujące ciekawe i 
mocne strony Zespołu Szkół w Kórniku, opo-
wiadali młodszym kolegom, jak od wewnątrz  
przedstawia się rzeczywistość szkolna.

 ŻJ

licealiści wybierają dalszą drogę kształcenia oraz promują kórnickie liceum i technikum

czas wybrać szKoŁĘ

instytucje biorące udział w mini Targach Edukacyjnych:
Poznańskie centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, 

centrum Nauki i Biznesu  żAk, 
Policealna Szkoła Poznańskie centrum kształcenia Zawodowego, 

Akademia Zdrowia i Urody, wSB w Poznaniu,
wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, 

wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa,
AwF w Poznaniu, UP Poznań, wyższa Szkoła Nauk Społecznych.

„zerówKi”    
w  palmiarni  

W ostatnim tygodniu lutego  dzieci z klas ze-
rowych :  a , b, c  i  d  pod opieką swoich wycho-
wawczyń  udały się  do Palmiarni w Poznaniu. 
Głównym  celem   wycieczki  było pogłębienie 
wiedzy przyrodniczej poprzez bezpośrednią 
obserwację oraz uświadomienie dzieciom róż-
norodności gatunkowej świata roślin.

Zwiedziliśmy łącznie dziesięć pawilonów 
tematycznych w każdym spotykając przeróżne 
formy flory i fauny. Poza  egzotycznymi rośli-
nami widzieliśmy również: akwaria z żółwiami, 
egzotyczne papugi oraz terraria z gadami które 
wzbudziły duże emocje.

W ciepłych i wilgotnych pawilonach dzieci 
podziwiały także rośliny tropikalne o efektow-
nych liściach oraz pnączach, bananowce, pa-
procie, rośliny owadożerne, palmy, daktylowce, 
sagowce oraz wiele gatunków kaktusów.

Nieopisaną atrakcją było podziwianie roślin i 
ryb w oczkach wodnych oraz akwariach.

Na koniec dzieci udały się do „ palmiarnia-
nego” sklepiku na długo wyczekiwane zakupy, 
gdzie zakupiły zabawki (gumowe węże, dino-
zaury, ptaki,  motylki) i oczywiście roślinki . 

Wycieczka sprawiła, że dzieciom miło upły-
nął dzień,  a jednocześnie umożliwiła zdobycie 
wiedzy w sposób znacznie ciekawszy niż z 
książek i ilustracji.

Agata Dopierała 
wychowawca klasy Od

Wycieczka do biblioteki
26 lutego 2014r.  grupa Elfów i Gumisiów z przedszkola „Bajkowy Dwór” w Kórniku odwiedziły 

bibliotekę w Bninie. Dzieci zwiedzały bibliotekę, oglądały książki i dostępne czasopisma. Panie 
bibliotekarki zorganizowały pokaz multimedialny pt.: „Jak powstaje książka”. Wszyscy z chęcią 
oglądali etapy powstawania książki, a później można było zobaczyć i obejrzeć ciekawe książki: 
dźwiękowe, trójwymiarowe, atlasy itp. Przedszkolaki dostały na pamiątkę dwie pozycje książkowe: 
„Ilustrowane baśnie polskie” oraz „Przygody puszystych zwierzątek”. Paniom z biblioteki serdecznie 
dziękujemy za możliwość udziału w warsztatach oraz zaszczepianie pasji do czytania.

Monika Siczek
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(wieŚci z biblioteKi
Przedstawienie dla dzieci  
„jak leśnik las ratował”

Nasza biblioteka przygotowała małą niespodziankę dla dzieci z Kór-
nika i Gminy. Gośćmi byli aktorzy z teatru „Kalejdoskop”, którzy wykonali 
spektakl pt. „Jak leśnik las ratował”. 

W dniu 6 marca po godzinie 16:30 dzieci przeniosły się w inny Świat.
Dzieci dowiedziały się jak Pan Leśniczy dostrzegł, że jego ukochany 

las schnie i marnieje. Zapragnął zrozumieć dlaczego tak właśnie się dzieje 
i spotkał w lesie staruszkę. Dzięki pomocy, której Jej udzielił dowiedział 
się, że to była Czarodziejka. Jak to zwykle czynią Czarodziejki, ta również 
udzieliła mu cennej rady - aby udał się do Krainy Kwitnących Wzgórz. 
A co było dalej….tego dowiedzieliśmy się właśnie na tym spektaklu. 

Dziękujemy dzieciom za ich przybycie i wielkie uśmiechy, które 
cieszyły zapewne aktorów a aktorom za pomysłowość i fantazję, którą 
zarażają innych. 

„PASjoTEkA” 
z „jajami wielkanocnymi” 

W dniu 10 marca spotkałyśmy się po raz kolejny na zajęciach „Pasjo-
teki”, których tematem były „Wielkanocne jajka”. Uczestniczki warsztatów 
otrzymały schematy na „koszulki pisankowe” do wykonania na szydełku, 
wykonywały jajka ze wstążek pod potoczną nazwą „karczochy”, ozdabiały 
je również koralikami i krepą, Panie oklejały muliną kolorową i wymyślały 
nowe sposoby ozdabiania pisanek.

Już 24 marca będziemy się uczyć wykonywania bransoletek koraliko-
wych metodą/splotem tureckim. Uczyć nas będzie Pani  Anetka. Prosimy 
panie o przygotowanie kordonka z nawleczonymi małymi koralikami w 
sentencji 6 kolorów powtarzalnych zawsze w tej samej kolejności i szy-
dełko nr. 1 do 1,25. Ma to nam ułatwić naukę oraz znaleźć ewentualny 
błąd podczas szydełkowania.

 
omir Socha w Bibliotece Publicznej w kórniku

- „Z gitarą zamiast kroplówki” 
 Natomiast we wtorek, w dniu 11 marca odbyło się spotkanie z poetą, 

pisarzem, animatorem kultury, tłumaczem i od niedawna morsem – Pa-
nem Omirem Sochą. 

Wieczór autorski zgromadził wielu miłośników poezji i jednocześnie 
muzyki. Omir zaprezentował Swoje utwory przy akompaniamencie gi-
tary, która pomagała wszystkim w płynny sposób przenieść się w świat 
indywidualnego wnętrza, świat przemyśleń i świat zastanowienia. Jak 
dowiedzieliśmy się od poety – utwory powstawały przez wiele lat a do 
ich stworzenia niezbędne są/były: myśl i emocja. 

Cytując Gilberta Keitha Charstona „Człowiek, którego umysł zna 
drogę do sfery szaleństwa jest poetą, natomiast człowiek, którego umysł 
stamtąd nie umie odnaleźć drogi powrotnej jest wariatem”. 

Tomik poetycki Omira Sochy to zbiór utworów, taki „początek choroby” 
poetyckiej,  muzycznej, analitycznej, obserwacyjnej, doświadczalnej i 
empatycznej. Na zakończenie wieczoru, każdy mógł zadawać pytania, 
porozmawiać,  kupić książkę pt.: „Początek choroby” i otrzymać autograf 
poety. 

W imieniu dyrektor biblioteki, Pani Elżbiety Duszczak, dziękujemy 
Panu Omirowi za wspaniały wieczór a przybyłym gościom za obecność 
i przemiłą atmosferę spotkania. 

KAK

                              

szafa.pl

WSTĘP  WOLNY

"PASJOTEKA W BIBLIOTECE"
Biblioteka Publiczna w Kórniku zaprasza w dniu                                                                                                                                                                                                              

24 marca 2014
o godz. 17:00
NA  WARSZTATY:

WĘŻOWA bransoletka                            
z koralików

kórnik, 03.03.2014
Redakcja „kórniczanina”

W związku z wystąpieniem w dniu 
29 stycznia 2014 roku na sesji Rady 
Miejskiej w Kórniku pana Bolesława 
Rozmiarka oraz, zamieszczonym w 
„Kórniczaninie”, sprawozdaniu z tejże 
sesji, chcemy poinformować Redakcję 
i Czytelników, iż w swej wypowiedzi 
p. Rozmiarek dopuścił się pomówień 
wobec zarówno klubu, jak i osób w nim 
działających. 

Ujmując najkrócej  rewelac je  p. 
Rozmiarka, uważa on za karygodne, 
iż w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej 
grają zespoły przede wszystkim spoza 
gminy Kórnik. Twierdzi również, że 
sekretarz naszego klubu – pan Maciej 
Brylewski oraz Paweł Pietrzak – sędzia 
i osoba odpowiedzialna za prowadzenie 
rozgrywek prowadzą je w sposób kary-
godny i mają „plecy” w gminie, która za 
wszystko płaci. Można by pozostawić 
te „rewelacje” bez komentarza, gdyż 
trudno odpowiada się na tak absurdalne 
oskarżenia. Niestety w wypowiedzi p. 
Rozmiarka (a za tym i w Kórniczaninie) 
pojawiają się stwierdzenia iż działania 
tych osób nadają się do zgłoszenia na 
prokuraturę. W takiej sytuacji jeste-
śmy zmuszeni bronić dobrego imienia 
zarówno Klubu jak i osób zajmujących 
się Ligą.

UKS Jedynka Kórnik jest niemal od 
samego powstania organizatorem roz-
grywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w 
Kórniku oraz rozgrywek futsalu na hali 
KCSiR OAZA. Sekretarz naszego klubu 
- Maciej Brylewski był inicjatorem tych 
rozgrywek i od początku zajmuje się 
ich organizacją. Amatorska Liga Piłki 
Nożnej wystartowała 16 lat temu i po-
czątkowo organizowana była wspólnie 
z OSiR w Kórniku. Od tego czasu liczba 
uczestniczących drużyn wzrosła z 6 do 
20. Od zawsze drużyny miały prawo 
do posiadania w swych szeregach za-
wodników spoza terenu naszej gminy. 
Z czasem, w uzgodnieniu z przedsta-
wicielami drużyn, którzy wspólnie z 
naszymi reprezentantami tworzą Radę 
Ligi i współdecydują o jej kształcie i 
regulaminie, zgodziliśmy się, by do Ligi 
dołączyły zespoły spoza naszej gminy, 
ponosząc pełne koszty uczestnictwa. 
Uzgodniliśmy, iż jako drużyny kórnickie 
będą traktowane zespoły posiadające 
w swoich szeregach maksimum 8 za-
wodników spoza terenu gminy. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu od wielu lat Liga 
liczy blisko 20 drużyn z gminy Kórnik, 
Śrem i Mosina. W sezonie 2013 w 
naszej Lidze grało w sumie 20 drużyn, 
z czego zespołów w pełni „kórnickich” 
było 9, drużyn spoza gminy 6. Pozosta-
łe zespoły to drużyny z naszej gminy, 
ale mają one zbyt dużo piłkarzy spoza 
gminy Kórnik. Są wśród nich m.in. dru-
żyny KA-DE Kamionki czy MKS Czmoń, 
które grają w Lidze od początku jej 
istnienia, ale też Roda Radzewo czy 

KS Szczytniki. Dzięki powstaniu Ligi w 
gminie odnowiono lub zbudowano od 
podstaw większość boisk piłkarskich, 
a ALPN jest jedną z największych i 
najbardziej znanych amatorskich lig 
piłki nożnej w Wielkopolsce.

Prowadzeniem rozgrywek począt-
kowo zajmował się nasz klub wspólnie 
z OSiR, a osobiście zajmowali się tym 
Ryszard Bartkowiak i Maciej Brylewski, 
a później Adam Nowicki. Po jego rezy-
gnacji prowadzenie rozgrywek zgodził 
się przejąć Paweł Pietrzak, który od 
samego początku sędziu je  mecze 
naszej ligi i jest jednym z najbardziej 
poważanych sędziów. Klub zawiera z 
nim umowę zlecenia na prowadzenie 
rozgrywek oraz, jak z pozostałymi sę-
dziami, umowę zlecenia na sędziowa-
nie meczów. Klub rozlicza się każdego 
roku z dotacji otrzymanych z Gminy 
Kórnik i ani razu nie mieliśmy uwag do 
rozliczenia. 

Cieszy nas, że pan Rozmiarek uwa-
ża, iż sekretarz naszego klubu „ma ple-
cy w gminie”. Chyba jednak kompletnie 
inaczej to pojmujemy. Otóż jest to wynik 
konsekwencji i uczciwości w organiza-
cji ligi, poświęcania zarówno swojego 
wolnego czasu, jak i jego prywatnych 
pieniędzy na jej działanie. Nic więc 
dziwnego, że nasz wniosek o dotację 
rozgrywek ligowych uzyskuje corocznie 
niemal maksymalne dofinansowanie.

Pan Rozmiarek już wcześniej pu-
blicznie formułował tego rodzaju nie-
prawdziwe stwierdzenia, m.in. na jednej 
z ubiegłorocznych sesji Rady Miejskiej. 
W związku z tym był zaproszony na wio-
senne zebranie przedstawicieli drużyn, 
na którym się nie zjawił, wiedząc, iż 
jego zarzuty zostaną wyśmiane. Wie-
lokrotnie, będąc jeszcze kierownikiem 
drużyny BKS Bnin, zachowywał się 
skandalicznie w trakcie meczów, w wul-
garny sposób obrażając sędziów i za-
wodników. Był to jeden z powodów, dla 
których prowadzona przez Niego dru-
żyna rozpadła się. Warto tu nadmienić, 
że również ta drużyna pod koniec swej 
działalności miała więcej zawodników 
spoza gminy niż Kórniczan. Nadto, w jej 
składzie grali zawodnicy zgłoszeni do 
rozgrywek OZPN, za co, jako organiza-
tor, zgodnie z regulaminem orzekliśmy 
wobec niej kary walkowerów. Być może 
z tego powodu bierze się zaciekłość w 
wypowiedziach p. Rozmiarka. 

Na koniec informujemy, iż naszym 
zdaniem pan Bolesław Rozmiarek do-
puścił się w swym wystąpieniu na sesji 
w dniu 29.01.2014  przestępstwa z arty-
kułu 212 § 1 Kodeksu Karnego, to jest 
pomówienia. W związku z tym Zarząd 
Klubu w najbliższym czasie zażąda od 
pana B. Rozmiarka przeprosin, a w 
przypadku odmowy, odda sprawę do sądu.

     
 Zarząd UKS Jedynka Kórnik

6 kwietnia 2014 w KCRIS  „OAZA” 
zostanie rozegrany 

Turniej Piłki Siatkowej
Amatorów 

o Puchar Burmistrza 
Gminy Kórnik, 

początek turnieju 
o godzinie 9:30.

Turniej rozgrywany będzie 
na 3 boiskach, 
zaplanowano

 maksymalnie 12 zespołów.
Spotkania będą sędziowali 

sędziowie PZPS.
    Zgłoszenia drużyn, 

które chcą wystąpić w Turnieju, 
przyjmowane będą 

do dnia
1.04.2014. 

Zgłoszenia przyjmowane są dro-
gą elektroniczną 

adamnowicki10@wp.pl 
lub

pod numerem telefonu 
692506849

Potwierdzeniem 
uczestnictwa w Turnieju 
jest opłacenie wpisowego 

w wysokości
100,00 PLN 

do dnia 01.04.2014. 
Wpłaty można dokonać na konto.

Bank i numer konta: 
SGB w Kórniku 

71 1610 1188 0027 5189 2000 0001

UKS Jedynka Kórnik, 

siedziba klubu: 

Plac Niepodległości 28, 

62-035 Kórnik

Zebranie wiejskie 

solectwa Borówiec 

odbędzie sie 25 marca br. 

/wtorek/

w świetlicy starej szkoły 

w Borówcu ul. Szkolna 1

w materiale pt. „medale od Prezy-
denta RP” umieszczonym w numerze 
kórniczanina 5/2014 na stronie 24 
błędnie podaliśmy imiona jednej z par 
uhonorowanych wyróżnieniem za 50 lat 
małżeństwa. 

medale otrzymali także państwo 
Zofia i i Stanisław Pawlakowie.

Gratulujemy a za pomyłkę przepraszamy. 

Redakcja
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kolejny sukces 
taekWondo 

uks oaza kórnik
1 marca 2014 roku odbyły się III Mistrzostwa 

Gór Świętokrzyskich w taekwondo olimpijskim 
. Klub wystawił trzech zawodników: Julię i 
Zuzannę Szpak i Wiktora Kościelskiego. W 
turnieju udział wzięło ponad 320 zawodników i 
zawodniczek z 19 klubów polskich i słowackich. 
Reprezentowali oni województwa świętokrzy-
skie, lubelskie, małopolskie, śląskie, wielkopol-
skie, łódzkie, mazowieckie. Poziom zawodów 
okazał się bardzo wysoki. Doskonały wynik 
uzyskuje Wiktor Kościelski, który stoczył trzy 
zwycięskie walki  w swojej kategorii wagowej.
Tym samym wywalczył złoty medal zawodów. 
Wiktor cały czas potwierdza, że złoty medal na 
Mistrzostwach  Makroregionu Młodzików nie 
był przypadkowy. Już teraz można powiedzieć 
,że jest zawodnikiem, który stanowi silny punkt 
naszej drużyny. Zuza Szpak również dostaje 
się do finału zawodów. Niestety po wyrówna-
nym i zaciętym  pojedynku w finale musiała 
uznać wyższość doświadczonej przeciwniczki. 
Ostatecznie Zuza kończy turniej ze srebrnym 
medalem. Ogromny sukces odnosi nasza 
najmłodsza zawodniczka  Julia Szpak, która 
wywalczyła trzy złote medale. Julia okazuje się 
bezkonkurencyjna w swojej kategorii wiekowej 
co przekłada się na ilość zdobytych medali , 
dodatkowo zdobywa tytuł i puchar na najlepszą 
zawodniczkę turnieju w kategorii dzieci do lat 
10. Nasza skromna 3 osobowa  reprezentacja 
wywalczyła aż pięć medali, a cały start należy 
uznać za bardzo udany, zdobyliśmy następne 
cenne doświadczenia.

Zawody w całości sfinansowali nasi spon-
sorzy: Firma TFP, Monolith Metal i Royal Halls 
za co serdecznie dziękujemy.

Wszystkich chętnych (dzieci, młodzież               
i dorosłych) do trenowania olimpijskiej odmiany 
taekwondo w naszym Klubie serdecznie zapra-
szamy we wtorki , czwartki i soboty  do Oazy. 

Kontakt z Klubem: tel. 602 185 526, 
e-mail: biuro@taekwondo-kornik.org,  
strona http://www.taekwondo-kornik.org

wioŚlarze 
W oazie

8 marca br. w kórnickiej OAZIE odbyły 
się Otwarte Mistrzostwa na Ergometrze 
Wioślarskim o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik, pod patronatem Starosty 
Poznańskiego a zorganizowane przez Wiel-
kopolski Związek Towarzystw Wioślarskich. 
W zawodach brali udział zawodnicy i za-
wodniczki z województwa wielkopolskiego, 
czynnie uprawiający wioślarstwo. Od wieku 
juniorskiego, czyli 14 lat typowym dystan-
sem dla tej dyscypliny jest 2000 m. Marcin 
Sobieraj, mieszkaniec naszej gminy a 
obecnie zawodnik KS „Posnania”, pokonał 
ten dystans z czasem 6:16,24. Dało mu to 
drugie miejsce i srebrny medal. W tej samej 
kategorii, ale już poza podium wystartowały 
również Marianna Jaskuła – V miejsce, Ka-
sia Suszka i Magda Cyra z IX i X miejscem. 
Dwoje zawodników nie wystartowało, ze 
względu na konsultacje odbywające się w 
tym samym czasie w ośrodku szkolenio-
wym w Wałczu. Celem takich konsultacji są 
badania zawodników, których wyniki mają 

wpływ na przydział do kadrowej osady. I 
tak na przykład Karolina Zawada walczy o 
miejsce w składzie biało-czerwonej ósemki 
– trzymamy kciuki. W kategorii młodziczek 
wystartowały przedstawicielki UKS „Dwójka 
Kórnik”, klubu wioślarskiego działającego w 
naszej gminie. Na krótszym dystansie 1500 
metrów rywalizowały Zuza Zakrzewska (16 
miejsce), Bogusia Sybilska (13 m.) oraz nie 
do pokonania na dzień dzisiejszy Zuzanna 
Rozmiarek – II miejsce i złota medalistka 
Anna Rozmiarek. 

Suma punktów uzyskanych przez 
wszystkich zawodników dała zwycięstwo 
Klubowi Sportowemu „Posnania”. Puchar 
ufundowany przez Burmistrza wręczył 
burmistrz Jerzy Lechnerowski.  

Jak trudna to dyscyplina miały okazję 
przekonać się również osoby niezrzeszone. 
Tuż po wręczeniu pucharu odbył się wyścig 
VIP – ów na dystansie 200 m. Startowały w 
nim dwie kobiety. Pani Marta Marcinkowska 
- przedstawicielka Starostwa Powiatowego, 
Katarzyna Sammler - zwyciężczyni Świato-
wych Regat Masters, które odbyły się w Po-
znaniu w 2011 r., p. burmistrz Jerzy Lechne-
rowski, p. Leszek Książek - sekretarz gminy 
i prezes kórnickiego UKS – u, p. Wojtek 

Kiełbasiewicz - kierownik OAZY oraz p. Pa-
weł Szczepaniak - prezes „Posnanii”. Bieg 
trwał zaledwie minutę, ale wymagał dużo 
samozaparcia. Medalowe miejsca zajęli byli 
wioślarze p. Paweł Szczepaniak, p. Kasia 
Sammler oraz prezes p. Leszek Książek.

Następnie odbyły się biegi publiczności. 
Pierwszy dla dzieci i młodzieży, w którym 
uczestniczyło 9 osób. Dystans wynosił po-
dobnie jak w wyścigu VIP-ów, 200 metrów. 
Tutaj najlepszy rezultat uzyskała Weronika 
Sikorska z czasem 41 sekund. Tuż za nią 
przypłynęły Zosia Staśkiewicz i Zuza Za-
krzewska. W kolejnym biegu wystartowały 
tylko dwie osoby. Pan Łukasz M. ścigał 
się z Michałem Suszką, z którym przegrał 
zaledwie 2 sekundy. Zwycięzcy zostali od-
znaczeni medalami a wszyscy uczestnicy 
otrzymali drobne upominki. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy, 
dziękujemy za wspólną zabawę a chętnych 
zapraszamy do uprawiania tej pięknej 
dyscypliny. 

Dziękujemy p. Jerzemu Lechnerow-
skiemu za ufundowanie pucharu oraz 
pracownikom działu Promocji Gminy Kórnik 
za pomoc i upominki.

MI

Nie drugiego jak pierwotnie planowano, a 
dziewiątego marca odbył się pierwszy turniej 
w ramach IV edycji KLSz-W. Szachowy Turniej 
Karnawałowy zgromadził na starcie 26 uczest-
ników: 12 w kategorii chłopców, 6 w kategorii 
dziewcząt oraz 8 w kategorii mężczyzn. Nieste-
ty pierwszy raz w historii rozgrywek toczonych 
w Radzewie na starcie nie pojawiła się ani 
jedna kobieta. Być może wszystkie świętowały 
jeszcze Międzynarodowy Dzień Kobiet... W 
całym turnieju zwyciężył Zdzisław Jastrzębski 
(Czmoń), który zgromadził komplet 9 punktów. 
Drugie miejsce przypadło w udziale Robertowi 
Kątnemu (Czołowo, 7.5 pkt.). Na najniższym 
stopniu podium stanął obrońca tytułu i trzykrot-
ny zwycięzca całego cyklu KLSz-W – Dawid 
Miszczak (Błażejewo, 7 pkt.). Najliczniejszą 
kategorię chłopców wygrał Samuel Kątny 
(Czołowo), który jako jedyny zgromadził 5 pkt. 
Kolejnych sześciu zawodników miało na koncie 

po 4 pkt. Po uwzględnieniu innych kryteriów 
drugie miejsce zajął Filip Łąkowski (Kostrzyn), 
a trzecie Miłosz Gajda (Poznań). Wśród dziew-
cząt zwyciężyła Mirella Rozmiarek (Radzewo), 
która zdobyła 5 pkt., podobnie jak druga Mag-
dalena Sułkowska (Czmoń). Trzecie miejsce, z 
dorobkiem 4,5 pkt. zajęła Dominika Frąckowiak 
(Trzykolne Młyny). Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii otrzymali szampańskie puchary. 
Większości uczestników wręczono także pa-
miątkowe dyplomy, a wszyscy szachiści mogli 
sobie wybrać nagrody rzeczowe, zakupione 
dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Kórniku. 
Kolejny turniej zaliczany do punktacji cyklu, or-
ganizowanego przez MUKS „Wieża Kórnicka” 
i SKS „Sokół” Radzewo odbędzie się 6 kwietnia 
i będą to IV Otwarte Mistrzostwa Gminy Kórnik 
w Warcabach 100-polowych – WARCABOWA 
SETKA 2014. Zapraszamy do udziału!

Karol Niemier

wystartowaŁa iV eDycja 
KórnicKiej liGi szachowo-warcabowej

 
 

 

KLTS, KLS, KLRL 2014 
 

XIV KÓRNICKA LIGA TENISA STOŁOWEGO 
XIII KÓRNICKA LIGA STRZELECKA 
XI KÓRNICKA LIGA RZUTU LOTKĄ 

 
 
 

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Radzewie (k. Kórnika) 
 

TERMINARZ TURNIEJÓW NA ROK 2014
 

23.03. Turniej WIOSENNY 
Tenis st., 

Wiatrówka,
Lotka 

11.05. Turniej BIAŁEJ DAMY 
Tenis st., 

Wiatrówka,
Lotka 

14.09. V Memoriał MARKA SERWATKIEWICZA 
Tenis st., 

Wiatrówka,
Lotka 

Poza klasyfikacją ligową: 

09.11. 

Turniej NIEPODLEGŁOŚCI 
(Mistrzostwa Mieszkańców Gminy Kórnik  

i Uczniów Szkół Gminy Kórnik) 
Tylko dla mieszkańców i uczniów szkół gminy Kórnik ! 

Tenis st., 
Wiatrówka,

Lotka 

 

30.11. 
MIKOŁAJKOWY Turniej GIER PODWÓJNYCH 

(Otwarte Mistrzostwa Gminy Kórnik 
 w Deblach i Mikstach Tenisa Stołowego) 

Tenis st. 

14.12. V ŚWIĄTECZNY Turniej GWIAZDKOWY 
(Podsumowanie sezonu 2014) 

Tenis st., 
Wiatrówka,

Lotka 
 

Za wyjątkiem Turnieju Niepodległości wszystkie turnieje mają charakter OTWARTY 
Startować mogą wszyscy chętni, bez względu na wiek, miejsce zamieszkania  

czy stopień zaawansowania. 
 

Do klasyfikacji generalnej KLTS, KLS i KLRL zaliczać się będą 2 najlepsze turnieje spośród 3 
(Dotyczy pierwszych trzech turniejów) 

 
 Turnieje tenisa stołowego – wszystkie kategorie zapisy do 9:30 

 Turnieje strzeleckie i rzutu lotką – zapisy od 9:30 do 12:30 
 Kategorie: 

- Tenis stołowy: 1) dziewczęta do lat 18, 2) chłopcy do lat 18, 3) open 
- Lotka i Wiatrówka: 1) dziewczęta do 18, 2) chłopcy do 18, 3) kobiety, 4) mężczyźni 
 Na najlepszych czekają medale, nagrody rzeczowe, puchary, statuetki 

 
INFORMACJE O TURNIEJACH:  

KAROL NIEMIER (karolniemier@wp.pl), JOLANTA WALCZAK (602 764 832) 
www.uksjedynkakornik.pl 

 

Organizator: UKS „Jedynka-Kórnik” – sekcja tenisa stołowego SKS „Sokół” w Radzewie 
Zadanie jest częściowo dotowane ze środków budżetowych Gminy Kórnik 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO RADZEWA !!! 

 

sport szKolny
miSTRZoSTwA PowiATU w koSZY-
kowcE SZkÓŁ PoDSTAwowYcH
W Swarzędzu odbyły się półfinały 

(3/5.03.2014) mistrzostw powiatu w koszy-
kówce dziewcząt i chłopców. Bardzo dobrze 
wypadły nasze dziewczęta- mistrzynie gminy 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku. 
Dzielnie walczyły w  półfinałach, gdzie zajęły 
drugie miejsce przegrywając w turnieju tylko 
ze Swarzędzem. Wyniki meczów:  
Kórnik - Swarzędz 16:18, Kórnik - Luboń 24:8, 
Kórnik - Przeźmierowo 24:10

W finale turnieju półfinałowego szkoła z 
Kórnika spotkała się ponownie ze Swarzędzem 
i  wynik meczu to 11:22. Do finału mistrzostw 
powiatu zakwalifikowały się tylko dwie pierwsze 
szkoły. Końcowe miejsca grających szkół: 

1. Swarzędz, 2. Kórnik, 3. Dopiewo, 4. 
Przeźmierowo , 5. Luboń.

Najwięcej pkt. dla Kórnika zdobyła Kasia 
Kędziora (30 pkt.), Julia Łopińska (29 pkt.)

Również chłopcy z Kórnika grali w półfina-
łach mistrzostw i na 6 szkół zajęli miejsce trzecie.

W punktacji szkół w powiecie zajmą miej-
sce 5-6.

SREBRNE mEDAlE 
koSZYkAREk kÓRNikA

Swarzędz-12.03.2014
Koszykarki Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Kórniku wróciły z Finałów Mistrzostw Powiatu 
Poznańskiego z srebrnymi medalami za  drugie 
miejsce. Dziewczęta pod kierunkiem p. Beaty 
Górnej awansowały do zawodów rejonowych 
Poznań-Wschód i zdobyły cenne punkty do 
współzawodnictwa sportowego w powiecie. W 
finale wygrały z SP Krosinko gm. Mosina 31:6, 
z SP Plewiska 14:8 i przegrały tylko jednym 
koszem ( podobnie jak w półfinałach) z gospo-
darzami imprezy SP Swarzędz 16:18. Najwięcej 
punktów dla szkoły zdobyły: Klaudia Kowalska 
19, Katarzyna Kędziora i Julia Łopińska po 12, 
Martyna Siódmiak -8 i Magdalena Drzewiecka- 
6. Gratulujemy! 

FiNAŁ wojEwÓDZki w wARcABAcH 
SZkÓŁ PoDSTAwowYcH

Poznań-8.03.2014
W zawodach mogli uczestniczyć tylko 

dwóch najlepszych warcabistów z zawodów 
powiatowych. Wśród nich było 3 uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Radzewie. Świetnie 
wypadła jedna z najmłodszych uczestniczek 
zawodów, wychowanka p. Karola Niemiera 

Magdalena Sułkowska. Uczennica klasy czwar-
tej zajęła wysokie, bo 5 miejsce, które od kilku lat 
jest najlepszym miejscem reprezentantki naszej 
gminy. Z kolei chłopcy wśród kilkudziesięciu 
uczestników zajęli miejsca: Tomasz Siejak -25 
i Kamil Stempniak-42.

Szkoda, że zawiodła mistrzyni powiatu  
Toboła ze szkoły w Kleszczewie. Na jej miejsce 
mogłaby wystartować także z Radzewa Mirella 
Rozmiarek, która była trzecia w powiecie 

a wtedy w punktacji drużynowej ( dz.+chł.) 
Radzewo mogłoby zająć czołowe miejsce w 
województwie.

ARA
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wAżNE TElEFoNY:
Pogotowie ra tun ko we 999, 
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe992 
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991

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

komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, 
tel. kom. 602 740 481
Straż miejska, ul. Poznańska 83 
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek Sm w kamionkach 
tel. 503-067-690

Przychodnia lekarzy Rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZoZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodnia  w kórniku-Bninie
ul. Armii krajowej 1, tel. 61 8170 050.
centrum medyczne koRmED w Robakowie
ul. Szkolna 18, tel. 61 28 11 256
czynna pon. - pt. od 8:00 - 18:00
labolatorum: codziennie od 8:00 do 10:00

w przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy lub 
dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska mEDEo 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05

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

Godziny pracy aptek z terenu gminy kórnik

Apteka Prywatna lewicka-Nowak-Przybylski, 
ul. Średzka 2, Kórnik
Tel. 61 8 170 128
pn. – pt. 9:00 - 18:00
sobota 9:00 - 13:00
niedziela 9:00 - 13:00
w święta i dni wolne od pracy 9:00 – 13:00

Apteka „Zamkowa”, ul. Poznańska 16, kórnik
Tel. 61 8 170 834
pn. – pt. 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 14:00
niedziela 9:00 – 14:00

„Apteka w Rynku”. 
pl. Niepodległości 40, Kórnik
Tel. 61 8 170 239
pn. – pt. 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 14:00

Apteka A-2 Borówiecka, 
ul. Szkolna 1 C, Borówiec Gądki
Tel. 519 053 056
pn. – pt. 8:00 - 18:00
sobota 9:00 – 13:00

Apteka „Rumiankowa”, 
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
Tel. 61 28 10 113
pn. – pt. 8:30 - 19:00
sobota 8:30 - 14:00

Apteka „obok Przychodni”, 
ul. Poznańska 32, Kórnik
 Tel. 61 893 72 89 
pn. – pt. 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 14:00

Apteka „Amfora”, 
ul. Poznańska 150 nr 2, Kamionki 
Tel. 61 649 08 02
pn. – pt. 9:00 - 21:00
sobota 9:00 - 20:00
niedziela 9:00 – 20:00

Punkt Apteczny „witaminka”, 
ul. Szkolna 18, Robakowo
Tel. 61 281 12 56
pn. – pt. 8:00 – 19:00
sobota 9:00 – 14:00

Punkt Apteczny „Recepta na zdrowie”, 
ul. Jeziorna 9, Szczytniki
Tel. 608 095 985 
pn. – pt. 9:00 – 19:00
sobota 9:00 – 14:00

wodociągi kórnickie i Usługi komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 
61 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w kór ni ku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23 
Gminna komisja Rozwiązywania 
Pro ble mów Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54
Przedsiębiorstwo Autobusowe kom BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76 
www.kombus.pl
Biblioteka Publiczna w kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69
Zamek muzeum i Biblioteka kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33
Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Gminny Rzecznik osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl
kórnicko-Bnińska 
izba Pamiątek Regionalnych 
Ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik – Bnin
Kustosz dr Kazimierz Krawiarz
Tel. 785-749-287
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819-80-11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. m.B. królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170- 01-25
Parafia pw. wszystkich świętych w kórniku
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NmP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. bł. matki Teresy z kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
 tel. 61 8788010

kórnik -12.03.2014
Od wielu lat wiosną każdego roku w liceum, 

dziś Zespole Szkół w Kórniku spotykają się 
Panie na turnieju siatkówki. W ramach integracji 
ze szkołą rozgrywają mecze nauczycielki WF 
, absolwentki liceum , w tym panie 45+ i 60+., 
mamy oraz sympatyczki szkoły.  Do tradycji też 
należy przyjmowanie przez uczestniczki nazw 
związanych z wiosną. 

W turnieju eliminacyjnym grały drużyny z 
kórnickiego gimnazjum oraz z Zespołu Szkół w 
Kórniku  Awans do turnieju głównego z udzia-
łem starszych siatkarek wywalczyły „Wiosenne 
maturzystki”: Marta Karpińska, Marta Przybył, 
Zuzanna Zięta, Weronika Karpińska przed 

zespołem „Niezapominajki i drużyną „Fiołki”.
W finale imprezy zagrały także: Jolanta Ja-

kubowska, Olga Stelmach, Julia Kuczkowska, 
Anna Szmidt z „Śnieżynek”, Anetta Szarzyńska, 
Aneta Nowicka, Beata Górna, Iwona Rauk z  
zespołu „Krokusy” oraz „Śnieżynki 65+” panie 
Danuta Arning, Zofia Kozłowska, Alicja Piekuta 
i Anna Rauk. Gry zespołów były niezwykle 
wyrównane i ostatecznie trzy zespoły miały 
po jednej przegranej i organizatorzy posta-
nowili przyznać trzy pierwsze miejsca, które 
wywalczyły: „Śnieżynki”, „Krokusy” i „Wiosenne 
Maturzystki + Weronika”. Gospodarz imprezy p. 
Iwona Rauk dziękuje za tak liczny i zaangażo-
wany udział , niezwykłą atmosferę oraz doping 

kibiców, szczególnie Zuzi Szmydt. Wszystkie 
Panie zostały obdarowane pamiątkowymi 
dyplomami wykonanymi przez p. Iwonę Rauk 
oraz drobnymi upominkami sponsorowanymi 
przez: Hurtownię Kosmetyków pp. Powąsków , 
Promocję gminy Kórnik, p. Zbigniewa Michalkie-
wicza- stoisko na targowisku w Kórniku. Panie 
z turnieju głównego otrzymały także kwiaty 
ufundowane przez kwiaciarnię „Stokrotka” p. 
Katarzyny Taciak w Kórniku. W imieniu wszyst-
kich darczyńcom dziękujemy.

 Współorganizator imprezy 
– Anna Rauk

turniej wiosny w siatKówce pań
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*Zatrudnimy osoby do prac przy zakładaniu i pielęgnacji ogrodów. Tel. 664 465 203
*Sprzedam działkę budowlaną 1530m², Bnin, ul. Konarska. Tel. 501 428 605
*Wiosenne porządki w ogrodzie. Czyszczenie, malowanie płotów. Tel. 602 74 56 31
*Przyjmę ucznia w zawodzie instalator wod-kan, c.o, gaz. Tel. 693 114 164
*Wydam małego pieska, małej rasy. 10 tygodniowy. Tel. 61 8171 659
*Kupię działkę z linią brzegową Jeziora Bnińskiego. Tel. 605 35 49 48
*Sprzedam drewno opałowe, tanio. Tel. 602 388 812
*Sprzedam segment bliźniaka w Borówcu. 115m², częściowo do wykończenia. Cena 205 tys. zł. 666 015 511
*Agregat prądotwórczy Honda ECT 6500 w bardzo dobrtym stanie. Na raty. Tel. 792 884 454
*Zatrudnię kierowcę, kat. CE, trasy międzynarodowe. Tel. 665 60 60 49
*Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe. 69,2m². Kórnik-Bnin. Tel. 607479522
*Oddam komodę 167cm, 3 szuflady z pułkami, lite drewno, w idealnym stanie. Tel. 662 660 771
*Sprzedam Poloneza 1,6, GCI, 1996 r. 83 tys. km, złoty metalik, stan bardzo dobry. Tel. 500 166 008
*Sprzedam Opla Corsę,’95 rok produkcji, 1100 zł. Tel. 606 576 661
*Montaż szafek i mebli. Tel. 788451418
*Uczciwa i sumienna Pani posprząta dom, mieszkanie lub biuro w okolicach Bnina lub Kórnika. Tel. 534 078 436
*Sprzedam dom drewniany - modrzewiowy całoroczny - 100m². Biernatki. Tel. 602 152790
*Sprzedam działkę budowlaną 888 m² /woda, prąd, gaz/ Biernatki tel. 602 15 2790
*Restauracja „Nestor”  poszukuje kelnerki, bądź kelnera, mile widziana znajomość języka obcego. Tel. 695 191 800
*Karczma „Podkowa Leśna” w Krajkowie zatrudni kelnerów. tel. 603040818, e-mail: karczma@podkowalesna.poznan.pl
*Sprzedam (zeszłoroczne) siano w kostkach. Tel.668 482 659
*Zaopiekuje się dzieckiem u siebie w domu 609078510
*Sprzedam dom 180m2 cena 359900zł. Tel.505-72-00-27
*Sprzedam działki w gminie Kórnik cena od 39900zł. Tel 505-72-00-27
*Dom nad jeziorem 180m²/560m² rok 2006 cena 309tys do zamieszkania od zaraz. Tel.505-72-00-27
*Domek letniskowy nad jeziorem 189900zł. Tel.505-72-00-27
*Dom 100m²/720m² z widokiem na jezioro cena 569tys zł. Tel.505-72-00-27
*Kawalerkę z ogródkiem na parterze 30m² cena 159tys zł Staszica. Tel. 505-72-00-27
*Gospodarstwo sprzedam. Tel.505-72-00-27
*Działkę pod Aktywizacje Gospodarczą 1,5ha sprzedam Kórnik. Tel.505-72-00-27
*Mieszkanie w Kórniku wynajmę. Tel. 789-229-351
*Działki budowlane w Kórniku i okolicach. Tel.789-229-351
*Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji prawnych nieruchomości oraz doradztwo przy sprzedaży Kórnik ul. Poznańska 6. Tel.505-72-00-27
*Sprzedam dom w Kórniku -Bninie (dom 158 / 578 działka), stan surowy zamknięty. Tel: 506490723
*Kupię radioodbiornik Elizabeth /Unitra Diora/ Tel. 889 420 469
*Zatrudnię sezonowo(kwiecień-wrzesień) pracownika biurowo-magazynowego. Tel. 600 022 999
*Kupię ciągniki siodłowe marki Volvo, MB Actros, Iveco, MAN rok produkcji 1998-2008. Tel. 603-903-992
*Kupię mieszkanie w Kórniku do 40m², na parterze lub I piętrze. Tel. 603 78 19 76
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 731100754
*Kompleksowa budowa dachów, uprawnienia na eternit, zabudowa poddaszy...szybko, fachowo, tanio. Tel. 513-540-581
*Rzeczoznawca Samochodowy, wyceny pojazdów, opinie techniczne. Tel. 609152586 Kórnik ul. Błażejewska 9 , marcin.jarzyna@wp.pl
*Sklep Polomarket  poszukuj chętne osoby do pracy na stanowisku kasjer-sprzedawca. Informacja w sklepie lub pod nr  518-011-019 
*Przyjmę ucznia w zawodzie blacharz samochodowy. Tel. 606 447 303
*Sprzedam kompaktową wideokamerę VHS marki JVC oraz rower górski. Tel.602605035.
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013, różne. Ceny do negocjacji. Tel: 506 490 723
*Sprzedam dom 180m² cena 359900zł. Tel.505-72-00-27
*Sprzedam działki w gminie Kórnik cena od 39900zł. Tel 505-72-00-27
*Dom nad jeziorem 180m²/560m² rok 2006 cena 309tys do zamieszkania od zaraz. Tel.505-72-00-27
*Okazja, działki pod lasem blisko Środy Wlkp., różne wielkości 30000zł Green House 601 714 766
*Dom po remoncie w Dębiczku 175m² 375000zł do negocjacji Green House Nieruchomości 601 714 766
*Mieszkanie w kamienicy Jackowskiego, 79 m²/2 pok. dla konesera Green House Nieruchomości 601 714 766
*Kórnik/Bnin ładne mieszkanie na sprzedaż 3 pok 50m² Green House Nieruchomości 605 46 46 46
*Błażejewko mieszkanie na sprzedaż 63m² 3pok parter blisko jeziora Green House Nieruchomości 605 46 46 46
*Poszukujemy działek dla naszych klientów Green House Nieruchomości 605 46 46 46
*Mieszkanie na sprzedaż 2 pok 46,4 m² 1 piętro w Kórniku Green House Nieruchomości 605 46 46 46
*Błażejewko mieszkanie na sprzedaż 63m² 3pok parter blisko jeziora Green House Nieruchomości 605 46 46 46
*Poszukujemy mieszkań, domów dla naszych klientów Green House Nieruchomości 605 46 46 46
*Poszukujemy działek dla naszych klientów Green House Nieruchomości 605 46 46 46
*Dom wysoki standard na sprzedaż 157 m² w centrum Kórnika Green House Nieruchomości 605 46 46 46
*Dom przy jeziorze 180 m² na sprzedaż w Błażejewku Green House Nieruchomości 605 46 46 46

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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Następny numer kórniczanina ukaże się 4 kwietnia 2014 r.
materiały do następnego numeru prosimy dostarczać 

do 28 marca 2014 r.

Rozpoczął się czwarty rok działalności 
radzewskiej sekcji łuczniczej przy UKS 
„Jedynka-Kórnik”. Po raz pierwszy młodzi 
adepci łuku przystąpili do treningów już w 
styczniu - pod dachem. Inauguracyjną im-
prezą dla naszych łuczników były w tym roku 
Halowe Mistrzostwa Wielkopolski Młodzików. 
Odbyły się one 2 marca w hali AZS przy 
torach łuczniczych KS Surma w Poznaniu. 
Wystartowała trójka naszych reprezentantów. 
Za przeciwników mieli zawodników z klubów 
poznańskich, a także z Więckowic i gościnnie 
z Warszawy. Impreza składała się z dwóch 
części: eliminacyjnej (strzelano 20 serii po 
3 strzały do tarcz o średnicy 60 cm) oraz 
finałowej, którą stanowiła halowa olimpijska 
runda FITA (tzw. rundki), gdzie zawodnicy 
rywalizują w parach systemem pucharowym 
(przegrywający odpada). Każdą „rundkę” 
wygrywa ten, kto jako pierwszy zdobędzie 6 
pkt. (w jednym secie obaj zawodnicy oddają 
po 3 strzały, za wygrany set zawodnik dostaje 
2 pkt., za przegraną 0 pkt., a w przypadku 
remisu oboje otrzymują po 1 pkt.). W sytuacji 
wyniku 5:5 decyduje jeden dodatkowy strzał. 
Po eliminacjach drugie miejsce wśród młodzi-
czek zajmowała Agata Radziejewska (przez 
większą część prowadziła), a czwarte Monika 
Stempniak, podobnie jak wśród młodzików 
Bartosz Radziejewski. W walce o awans 
do półfinału pewne zwycięstwa 6:0 odnieśli 
zarówno Monika jak i Bartek, a Agata miej-
sce w tej fazie miała już zapewnione. Przez 
półfinał zwycięsko przebrnęła jedynie Agata, 
pokonując swoją rywalkę 6:2, Bartek uległ w 
swoim pojedynku 2:6, a Monika 0:6. Zaczęła 
się walka o medale. Najpierw rozegrano 
mecze o brązowy medal. Oba były niezwy-
kle pasjonujące i trzymały w napięciu do 
ostatniego strzału. Monika po dwóch setach 
przegrywała już 0:4, ale kolejne trzy padły jej 
łupem i skuteczną pogonią za przeciwniczką 
zapewniła sobie zwycięstwo 6:4 i tym samym 
tytuł II Halowej Wicemistrzyni Wielkopolski. 
W odwrotnej sytuacji znalazł się Bartek. Z 
bardziej doświadczonym przeciwnikiem pro-
wadził już 4:2, a w następnym secie strzelił 
29 pkt (max to 30) i wydawało się, że medal 
jest pewny, ale przeciwnik odpowiedział takim 
samym wynikiem i nastąpił podział punktów, a 
więc wynik brzmiał 5:3 dla Bartka. Następny 
set padł łupem rywala i było 5:5, a w tej sy-
tuacji tzw. baraż, tj. jedna dodatkowa strzała. 
Zwycięża ten, którego strzała znajdzie się 
bliżej środka. Bartek przegrał brązowy medal 
o jakieś 3 milimetry. W pojedynku finałowym 
dziewcząt Agata uległa 1:7, ale uzyskała tytuł 
I Halowej Wicemistrzyni Wielkopolski. Kolejne 
starty w kwietniu, już pod gołym niebem.

Wszystkich chętnych chłopców i dziew-
częta w wieku 9-15 lat, chcących rozpocząć 
przygodę śladami Robin Hooda zapraszamy 
do wstąpienia w szeregi naszej sekcji – szcze-
góły na treningach, które odbywać się będą 
w środy (15-17) i soboty (12-14) przy szkole 
w Radzewie.

Karol Niemier

sezon Łuczniczy 
czas zacząć




