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już niebawem www.korniczanin.info

WESOŁYCH ŚWIĄT

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości,

radosnego nastroju, 
serdecznych spotkań z najbliższymi 

oraz Wesołego Alleluja
życzą 

                                   Burmistrz                                                                     Przewodniczący 
                               Gminy Kórnik                                                          Rady Miejskiej w Kórniku 
                           Jerzy Lechnerowski                                                            Maciej Marciniak

oraz Redakcja „Kórniczanina”

str. 5
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OTwARciE STAcji 
PRZEŁAdUNkOwEj

15 kwietnia wiceburmistrz 
Antoni Kalisz uczestniczył w 
uroczystości otwarcia stacji 
przeładunkowej odpadów 
komunalnych w Mateuszewie. 
Stacja ta jest elementem reali-
zacji programu Porozumienia 
Jarocińskiego. Przewoźnicy 
odpadów z naszego regionu 
będą dostarczać odpady do 
Mateuszewa, a stamtąd trafią 
one do Jarocina. 

ŁG

w SPRAwiE „dESZcZówki” 
w kAmiONkAch

2 kwietnia w Starostwie Powiatowym w 
Poznaniu odbyło się spotkanie dotyczące 
budowy kanalizacji deszczowej, chodnika i 
nowej nawierzchni na odcinku ul. Poznańskiej 
w Kamionkach - od ul. Kamiennej do remizy 
OSP. Z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim 
spotkał się wicestarosta Tomasz Łubiński i 
przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych. 

Koszt inwestycji szacowany jest na około 
7,5 miliona złotych. Burmistrz Lechnerowski 
potwierdził przeznaczenie na ten cel z Budżetu 
Gminy 3,75 miliona. Starosta Poznański przed-
stawi Radzie Powiatu na najbliższej sesji propo-
zycję przeznaczenia na realizację zadania takiej 
samej sumy. Jeśli oba samorządy poprą takie 
rozwiązanie inwestycja będzie prowadzona 
razem z budową kanalizacji sanitarnej i będzie 
ukończona w 2015 roku.

SPOTkANiE w SPRAwiE PRZEjęciA 
OśROdkA w BŁAżEjEwkU

3 kwietnia burmistrz Jerzy Lechnerowski 
spotkał się z Walerianem Klepasem pełniącym 
obowiązki prezesa Agencji Nieruchomości Rol-
nych Skarbu Państwa oraz prawnikami z ANR. 
Dyskutowano na temat możliwości przejęcia 
przez samorząd Kórnika ośrodka szkoleniowo-
-wypoczynkowego w Błażejewku. 

Istnieje możliwość nieodpłatnego przejęcia 
obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych. 
Przepisy ustawy nie pozwalają jednak Agencji 
na bezpłatne przekazanie terenów przezna-
czonych na prowadzenie działalności gospo-
darczej, czyli np. hoteli i restauracji.  Rozmowy 
będą kontynuowane. Agencja wystąpiła także z 

inicjatywą współpracy z gminą w zakresie przy-
gotowania i tymczasowego utrzymania plaży i 
terenów rekreacyjnych ośrodka, które mogłyby 
być udostępnione osobom korzystającym w 
okresie letnim. 

KDN

Kolejne spotkanie organizacyjne Kórnickich 
Dni Nauki odbyło się 4 kwietnia w kórnickim 
ratuszu. Z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim 
spotkali się przedstawiciele placówek nauko-
wych. Ustalano ramowy program Kórnickich 
Dni Nauki, które odbędą się we wrześniu br. 
Całość przygotowań koordynuje Przemysław 
Byczyński i Wydział Promocji Gminy. Poza 
placówkami naukowymi w organizację KDN 
włączą się szkoły oraz CRiS Oaza.

UTRUdNiENiA w ZwiąZkU 
Z mOdERNiZAcją RYNkU

8 i 10 kwietnia burmistrz Jerzy Lechne-
rowski zaprosił do bnińskiego ratusza osoby 
prowadzące działalność gospodarczą na rynku 
w Kórniku w celu omówienia szczegółów prac 
prowadzonych przy modernizacji Pl. Niepod-
ległości i ich harmonogramu. W spotkaniach 
uczestniczyli także: projektant Maciek Soczyń-
ski, Mirosław Przewoźny reprezentujący wyko-
nawcę (Infrakom) oraz urzędnicy z Wydziału 
Inwestycji UM w Kórniku oraz radni. 

Burmistrz zobowiązał się do przedstawienia 
Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie ulg 
i odszkodowań związanych z uciążliwościami 
spowodowanymi przez trwające prace.

Kolejne spotkanie z mieszkańcami w tej 
sprawie odbyło się 15 kwietnia w strażnicy OSP 
w Kórniku. Projekt uchwały omówiony zostały 
przez burmistrza, panią Hannę Kmieciak - 

kierownika Wydziału Podatków i mecenasa 
Przemysława Barczyńskiego. Radni obecni 
na spotkaniu (z przewodniczącym Maciejem 
Marciniakiem) zadeklarowali zajęcie się tym 
tematem na posiedzeniach komisji rady.

PROBlEmY NA liNii 527

Wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył 
w spotkaniu w siedzibie Zarządu Transportu 
Miejskiego, które odbyło się 14 kwietnia. W spo-
tkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Policji 
(posterunku w Kórniku, posterunku w Mosinie 
i Komendy Miejskiej w Poznaniu) oraz Straży 
Miejskiej (z Kórnika i Mosiny). Dyskutowano 
na temat bezpieczeństwa na linii 527, którą 
na zlecenie ZTM obsługuje Kombus. Jak wy-
nika ze zgłoszeń kórnickiej spółki, na tej trasie 
dochodzi do wielu ekscesów prowokowanych 
przez grupę młodych ludzi. 

Policja zadeklarowała przeprowadzanie 
patroli umundurowanych w okolicach, w których 
dochodzi do incydentów; jeśli to nie pomoże, 
także po cywilnemu w autobusach.

STRAżAckiE święTO w kóRNikU

15 kwietnia burmistrz Jerzy Lechnerowski 
spotkał się z przedstawicielami Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej pod 
przewodnictwem Komendanta Miejskiego 
PSP, st. bryg. Witolda Rewersa. W spotkaniu 
brał udział komendant OSP Kórnik Leszek Or-
lewicz. Przedstawiono projekt zorganizowania 
w Kórniku Powiatowego Dnia Strażaka. Uroczy-
stość, na której wręczone zostaną odznaczenia 
państwowe odbędzie się 10 maja na terenie 
kórnickiej jednostki OSP.

Opr. ŁG

10 maja 2014 roku o godzinie 11:00 na terenie Ochotniczej Strazy Pożarnej w 
Kórniku odbędą się tegoroczne uroczyste obchody Powiatowego Dnia Strażaka.

Głównym punktem uroczystości będzie wręczenie awansów na wyższe stop-
nie służbowe, wręczenie odznaczeń oraz rozstrzygnięcie konkursów: Poznański 
Strażak Roku oraz Strażak Roku Powiatu Poznańskiego organizowanych przez 
Urząd Miasta Poznania i Starostwo powiatowe.

Na Powiatowy Dzień Strażaka zapraszają 
Komendant Miejski PSP w Poznaniu, 

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, 
Komendant Gminny OSP w Kórniku oraz Burmistrz Gminy Kórnik

Szanowni Państwo,
zapraszamy na drugie spotkanie organizacyjne dot. 

festynu organizacji pozarządowych „Kórniki – wylęgar-
nią pomysłów”. Chcemy również  poznać Państwa opinię 
na temat stanu kultury w naszym środowisku lokalnym 
oraz  Państwa potrzeb kulturalnych. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 maja br. godz. 19.00 
w Kórnickim Ośrodku Kultury.

Organizatorzy  

 
PARAFIA PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
STOWARZYSZENIE TEATRALNE LEGION 

CHÓR TUTTI SANTI 
 

ŚWIĘTY CHODZI UŚMIECHNIĘTY 
Głos młodych o 

ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II 
 

                    

Kolegiata w Kórniku 

                21 i 26 kwietnia, godz. 19.00 
                                  WSTĘP WOLNY                         

                                             

1-3 maja w Arboretum
W długi weekend majowy w Arboretum Kórnickim

odbędzie się impreza pt. 

„Kiedy znów zakwitną białe bzy …”. 
Dla zwiedzających, oprócz części przyzamkowej, 

dostępna będzie również druga część Arboretum (tzw. Nowe Arboretum), 
gdzie znajdują się kolekcje lilaków. 

O godzinie 12:00 i 14:00 będzie można wybrać się 
na spacer z pracownikami ogrodu, 

którzy opowiedzą o lilakach 
oraz o innych ciekawych roślinach w Arboretum. 

W Pawilonie Parkowym będzie można zwiedzić wystawę pt. 
„Rysunki botaniczne Bernda Schulza” . 

Wystawa potrwa do 15.06.2014 i czynna będzie w weekendy w godzinach: 
od 12:00 do 16:00 (soboty) oraz od 11:00 do 16:00 (niedziele). 
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AOd 21 kwietnia do 6 czerwca będzie 

można zgłaszać projekty do konsultacji 
społecznych Budżet Obywatelski Gminy 
kórnik 2015. Tegoroczna pula pieniędzy 
do wykorzystania na realizacje zwycięskich 
projektów to 700 tys. zł. koszt szacunkowy 
zgłaszanego zadania nie może przekroczyć 
200 tys. zł.

kto może zgłosić projekt do BOGk 2015?
Zrobić to może każdy pełnoletni (w dniu 

składania projektu) mieszkaniec, zameldowany 
w Gminie Kórnik lub wpisany na listę wyborców 
w Gminie Kórnik.

Formularze zgłoszeniowe będą do pobrania 
w Internecie, na stronie www. kornik.pl/bogk 
oraz w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro 
Obsługi Mieszkańca).

jakie projekty można zgłaszać?
Pod uwagę brane będą projekty związane 

z inwestycjami, czyli budowy lub remonty. Dzia-
łania finansowane z BOGK 2015 muszą mieć 
miejsce na terenie należącym do gminy lub 
leżącym w pasie dróg wojewódzkich lub powia-
towych na terenie gminy (z tym zastrzeżeniem, 

że możliwość przeprowadzenia takiej inwestycji 
zostanie przez Urząd Miejski skonsultowana z 
właścicielem terenu). 

Koszt szacunkowy projektu nie może 
przekroczyć 200 tys. zł. Zadanie musi być 
precyzyjnie opisane, z podaniem konkretnego, 
ograniczonego zakresu. Nie będą brane pod 
uwagę inwestycje przekraczające koszt 200 
tys. zł z dopiskiem typu „realizacja do kwoty 
200 tys. zł”

Przygotowywane projekty można konsulto-
wać na bieżąco z panią Iwoną Pawłowicz - Na-
pieralską z Wydziału Inwestycji UM w Kórniku 
(Plac Niepodległości 1, pok. 2, tel.  61-8170-411 
w. 685) oraz z Łukaszem Grzegorowskim  i 
Robertem Jankowskim z Wydziału Promocji 
Gminy  (Plac Niepodległości 41 tel. 61-8170-
411 w. 611). 

Pytania można też kierować na adres: 
budzet.obywatelski@kornik.pl

Dla zainteresowanych złożeniem projektu 
do BOGK 2015 odbędzie się spotkanie infor-
macyjne (14 maja godz. 18:00, remiza OSP 
w Kórniku) oraz zorganizowany będzie punkt 
konsultacyjny podczas festynu Gmina Kórnik 
Wylęgarnią Pomysłów (25 maja w godz. 12:00 
-18:00 Prowent)

co po zgłoszeniu?
Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod 

względem merytorycznym i formalnym przez 
wskazane wydziały Urzędu Miejskiego w Kór-
niku. W przypadku wątpliwości projektodawcy 
będą proszeni o uzupełnienie informacji. Jeśli 
pojawią się projekty podobne pod względem 
zakresu, w przypadku zgody pomysłodawców 
będzie istniała możliwość połączenia projek-
tów. Dobrze więc jeśli projektodawcy nie będą 
czekali ze zgłoszeniami do ostatniej chwili. Po 

weryfikacji i ustaleniu ostatecznej listy projektów 
dopuszczonych do I tury, podczas specjalnego 
spotkania z projektodawcami rozlosujemy 
kolejność na liście do głosowania.

Głosowanie
I tura potrwa od 30 czerwca do 5 wrze-

śnia br. Głosować będą mogły osoby, które 
na dzień 30 czerwca: będą miały ukończo-
ne 16 lat i będą zameldowane na pobyt stały 
na terenie naszej gminy lub są wpisane na 
listę wyborców gminy Kórnik.

W obu turach zagłosować będzie można 
przez Internet, lub przy pomocy specjalnych 
(różnych dla każdej z tur) papierowych 
formularzy. W I turze każdy uprawniony do 
głosowanie będzie mógł zagłosować tylko 
jeden raz na trzy wybrane projekty. Do II 
tury awansuje 20 projektów. Drugie głoso-
wanie (jeśli będzie konieczne) rozpocznie 
się 1 października i potrwa do 14 listopada. 
Głosować będą mogły osoby, które na dzień 
1 października: będą miały ukończone 16 
lat, będą zameldowane na pobyt stały na 
terenie naszej gminy lub są wpisane na listę 
wyborców gminy Kórnik. W II turze każdy 
z mieszkańców będzie mógł poprzeć tylko 
jeden projekt. 

Rozstrzygnięcia powinny nastąpić 
do 6 grudnia.

Szczegóły Budżetu Obywatelskiego 
znaleźć można na stronie 

www.kornik.pl/bogk. 
Regulamin konsultacji dostępny jest także 

w wydziale Promocji Gminy 
(Pl. Niepodległości 41) 

w godzinach urzędowania.  

 

Na dzień 8 kwietnia 2014 zwołano, w try-
bie nadzwyczajnym, sesję Rady miejskiej w 
kórniku. Powodem tego była konieczność 
dokonania pilnych korekt w wieloletniej 
Prognozie Finansowej i Budżecie Gminy 
kórnik na rok 2014, które związane były z 
planami budowy ii etapu promenady nad 
jeziorem kórnickim. 

Projekt budowy II etapu promenady wpi-
sany został przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego na listę projektów kluczowych 
realizowanych w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-13. Samorząd naszej gminy ma szansę 
na otrzymanie środków w wysokości ponad 4 
600 000 zł na ten cel. Uwzględnienie zadania i 
skonkretyzowanie kosztów w zapisach budżetu 
i WPF było konieczne w procesie przygotowa-
nia wniosku.

Złożenie wniosku nie oznacza jeszcze uzy-

skania środków. Dopiero po jego weryfikacji za-
padnie decyzja o przyznaniu dofinansowania. 

Radni większością głosów (przy jednym 
głosie przeciw i jednym wstrzymującym) przyjęli 
nowe założenia budżetowe i WPF. 

Jeśli zdobędziemy niezbędne środki, II etap 
promenady biegnący nad Jeziorem Kórnickim 
od Zamku do wysokości restauracji Biała Dama 
ma szansę powstać do wiosny przyszłego roku.

ŁG

OGŁOSZENiE
BURmiSTRZA GmiNY kóRNik

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy kórnik – dla części obrębu Skrzynki 
oraz części obrębu kórnik

 Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 
1235 j. t. z późn. zm.), w związku z uchwałą XXVI/286/2012 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 26 września 2012 r. zawiadamiam 
o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kórnik – dla części obrębu Skrzynki oraz części obrębu 
Kórnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 25 kwietnia do 27 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany 
studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 maja 2014 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik, pokój 106 o godz. 15:00. 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany 
studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może 
wnieść uwagi. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 17 czerwca 2014 r., na adres: Urzędu Miejskiego w Kór-
niku, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub kornik@kornik.pl 
Organem właściwym do rozpatrywania uwag będzie Burmistrz 
Gminy Kórnik.

Informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.    

OGŁOSZENiE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-

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

Na podstawie art. 17 pkt 9 i art. 27 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 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z uchwałą 
Rady Miejskiej w Kórniku Nr LVIII/621/2010 z dnia 27 października 2010 
r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lipowej i 
Bnińskiej, obręb geod. Czmoń, gm. Kórnik którego granicę określono na 
załączniku graficznym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 25 kwietnia 2014r. do 27 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości , 62-035 Kórnik. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2014 r. o godz. 14.30, 
sala 106 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości, 
62-035 Kórnik, 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tekst 
jednolity), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo 
składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Kórnik na 
adres Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości, 62-035 Kórnik, z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 10 czerwca 2014 r.

Informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku,                             
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.    

SeSja z promenadą w tle

Fragment koncepcji łącznika I i II etapu promenady (okolice Zamku Kórnickim).

UwAGA ROlNicY
Dnia 25 kwietnia  2014 roku w sali świetlicy wiejskiej w Prusinowie od godziny 10:00, odbędzie się szkolenie rolników nt:
1. Wykorzystanie systemu komputerowego Neg-Fey w zwalczaniu zarazy ziemniaka.
2. Choroby i szkodniki na plantacjach ziemniaka w okresie wegetacji i ich zwalczanie.
3. Wsparcie gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014 – 2020. 
 Zapraszam 

Jan Nowak Doradca rolników Gm.Kórnik - bliższe informacje – tel: 600 533 814 lub 797 501 719

Budżet oBywatelSki
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„AUGUST hR. ciESZkOwSki 

(1814-1894)”, 
wYBiTNY wiElkOPOlANiN, 

UcZONY i BiBliOFil. 
wYSTAwA w 

iZBiE PAmiąTEk REGiONAlNYch 
W BNINIE.

 
 Rada Powiatu Poznańskiego, rok 

2014, ogłosiła Rokiem Augusta Cieszkow-
skiego w Wielkopolsce. W tym roku mija 
bowiem 200. rocznica jego urodzin i 120. 
rocznica jego śmierci. Autorami wystawy są 
Ewa i Włodzimierz Buczyńscy regionaliści 
ze  Swarzędza zainteresowani postacią 
Augusta Cieszkowskiego i Wierzenicą, a 
szczególnie kościołem p.w. św. Mikołaja 
w Wierzenicy. Wyboru materiału ikonogra-
ficznego dokonał fotograf artysta Henryk 
Błachnio też ze Swarzędza. Wykorzystano 
archiwalia własne autorów oraz z Biblioteki 
PTPN, Biblioteki Kórnickiej PAN, Biblioteki 
Raczyńskich oraz Biblioteki Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu (wcześniej 
Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkow-
skiego).  Druk plansz został wykonany bez-
interesownie przez Firmę UTAL Sp. z.o.o. 
ze Swarzędza.  Wystawa zagościła dzięki 
Zbigniewowi Tomaszewskiemu radnemu 
powiatowemu i sołtysowi  wsi Czmoniec. 

August Cieszkowski  był jednym z 
najwybitniejszych Wielkopolan XIX wieku. 
W 1842 r. osiadł bowiem w Wierzenicy 
koło Swarzędza. Wystawa ukazuje jego 
kalendarium życia, jego krąg rodzinny, 
dorobek naukowy i społeczny jako wiel-
kiego działacza pracy organicznej. August 
Cieszkowski współpracował z Tytusem hr. 
Działyńskim. Współdziałali w organizacji 

Ligi Narodowej Polskiej w 1848 i jej pierw-
szego posiedzenia dnia 21 i 22 stycznia 
1849 r. w Kórniku. August Cieszkowski pod-
jął starania o utworzenie Wyższej Uczelni w 
Poznaniu. Odpowiednie pismo skierował do 
Berlina w 1851 r., ale zgody nie otrzymał. 
Był współzałożycielem w 1857 r. Poznań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i jego 
pierwszym prezesem, a po śmierci Tytusa 
hr. Działyńskiego w 1961 r. prezesował 
PTPN jeszcze przez wiele lat.  Idea Polskiej 
Wyższej Szkoły została przez Augusta 
Cieszkowskiego zrealizowana w 1870 r. W 
Żabikowie pod Luboniem, majątku Augusta 
Cieszkowskiego, powstała Szkoła Rolnicza 
imienia Haliny, żony zmarłej w 1861 r. 
Wśród wykładowców tej Szkoły był Józef 
Rovoli, plenipotent majętności kórnickiej 
Jana Działyńskiego. August Cieszkowski 
w Wierzenicy stworzył unikalną siedzibę 
Polskiej Kultury. Krąg jego znajomych i 
gości jego dworu to wybitne postaci kultury 

i nauki w Polsce. Wspomnieć tutaj należy 
o Cyprianie Kamilu Norwidzie, Zygmuncie 
Krasińskim, Teofilu Lenartowiczu, Adamie 
Mickiewiczu i innych. Kościół w Wierzenicy, 
nekropolia Cieszkowskich to zbiór unikal-
nych dzieł sztuki takich twórców jak Antoni 
Madeyski i Teofil Lenartowicz.

W Wierzenicy August Cieszkowski, 
zgromadził bogaty księgozbiór, liczący 
około 40 tysięcy woluminów, obejmujący 
prace z filozofii, nauk społecznych i przyrod-
niczych, matematyki, ekonomii, rolnictwa i 
techniki. Posiadał także bogatą kolekcję ob-
razów i rzeźb. Zbiory te uległy zniszczeniu 
i rozproszeniu podczas II wojny światowej. 

Wystawę można zwiedzać we wtorki i 
środy od 9 do 15tej do połowy czerwca, 
w Izbie Pamiątek Regionalnych w Bninie.

Kazimierz Krawiarz
Kustosz  Izby Pamiątek Regionalnych 

w Bninie
Tel. 785749287

Z przyjemnością informujemy, że kOk 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 
7700 zł do realizacji pierwszej części 
projektu “kultur – ryku! Tu w kórniku!” w 
ramach programu Narodowego centrum 
kultury dom kultury+ „inicjatywy lokalne”. 
Program składa się z dwóch części: Pierw-
sza część zadania może być realizowana 
przez Beneficjenta w terminie od 28 kwiet-
nia do 31 lipca 2014 r. druga część od 28 
sierpnia do 16 listopada 2014 r.

Projekt „Kultur-ryku! Tu w Kórniku! ma 
na celu rozpoznanie przez KOK oczekiwań 
kulturalnych mieszkańców gminy ze szcze-
gólnym uwzględnieniem sołectw mających 
nowe świetlice (Czołowo, Konarskie, Radze-
wo, Robakowo, Runowo) oraz aktywizację 
społeczności lokalnej gminy Kórnik. Diagnozę 
oczekiwań i zainicjowanie oddolnych projektów 
artystycznych przeprowadzi się dzięki cyklom 
spotkań moderatorów-ankieterów:

A. z sołtysami oraz mieszkańcami sołectw, 
w których powstały nowe świetlice wiejskie. 

B. z członkami stowarzyszeń i liderami 
lokalnych organizacji pozarządowych. 

C. z grupami seniorów, z osobami niepeł-
nosprawnymi oraz wykluczonymi społecznie.

W celu rozpropagowania idei samodziel-

nych inicjatyw mieszkańców wykorzystane 
zostaną akcje promujące działalność instytucji, 
stowarzyszeń i osób prywatnych w ramach im-
prezy pn. „Gmina Kórnik wylęgarnią pomysłów” 
oraz świętem miasta. W ich trakcie możliwa 
będzie reklama konkursu projektów inicjatyw 
wśród wielotysięcznej rzeszy widzów. Konkurs 
rozstrzygnięty zostanie przez komisję złożoną 
z artystów i działaczy kulturalnych.

 Dzięki przeprowadzonym badaniom otrzy-
mamy kompleksową wiedzę dotyczącą zainte-
resowań, preferencji spędzania czasu wolnego, 
charakterystykę społeczną mieszkańców, a co 
najważniejsze ich oczekiwań w stosunku do 
organizacji życia kulturalnego gminy. W rezul-
tacie zadania Kórnicki Ośrodek Kultury będzie 
miał informacje na ile środowiska korzystają z 
oferty, w jakim stopniu i co jest przeszkodą. Ja-
kie oczekiwania i potrzeby nie są zaspakajane 
i dlaczego. Wiedza ta pozwoli na poszerzenie 
oferty kulturalnej KOK zgodnie z oczekiwaniami 
społeczności wiejskich, dotychczas marginalnie 
uczestniczących w życiu kulturalnym gminy.

Bezpośrednim rezultatem I etapu będzie 
realizacja 3-5 projektów wyodrębnionych w 
trakcie konkursu. Możliwe jest ubieganie się o 
dofinansowanie w wysokości 22000 zł. Zakła-
damy, że długofalowym rezultatem przepro-

wadzenia konkursu, a następnie zrealizowania 
przez KOK oddolnie zgłoszonych projektów, 
będzie nawiązanie ścisłej i trwałej współpracy 
pomiędzy organizacjami pozarządowymi a 
Kórnickim Ośrodkiem Kultury. Zaktywizowane 
zostaną małe społeczności, które zintegrują 
się oraz będą w znacznie większym stopniu 
niż dotychczas uczestniczyły w inicjatywach 
kulturalnych. W możliwie szerokim zakresie 
wykorzystane zostanie zaplecze i możliwości 
KOK oraz nowo powstałych świetlic wiejskich 
gminy Kórnik.

dodatkowe środki z narodowego Centrum kultury dla kok wojenne loSy 
StaniSława genStwy

w latach 1939-1945 na tle szlaku 
bojowego Pułku Ułanów karpackich

Stanisław Genstwa urodził się pod przysło-
wiową „szczęśliwą gwiazdą”. Jego długoletni 
żywot jest przykładem nieustającego boju o to, 
co się każdemu z nas należy. Genstwa walczył 
o życie, przetrwanie, godność i pamięć. Kiedy 
urodził się w 1914 roku w pruskim zaborze a 
kilka lat później zaczynał swoją edukację, nie 
przypuszczał nawet, jakie wyzwania przyniesie 
mu los. Jak każdy młody człowiek chciał zdobyć 
solidne wykształcenie i wyuczyć się zawodu, 
stąd jego nauka kowalstwa, zakończona eg-
zaminem czeladniczymw 1936 roku. Wtedy też 
już od roku odbywał dwuletnią służbę wojskową 
w 15 Pułku Ułanów stacjonującym w Poznaniu, 
podczas której doskonalił umiejętności m.in. 
uczestnicząc w kursie podkuwaczy koni i we-
terynarii. Być może ta wiedza nabyta podczas 
służby oraz wiedza, jaką uzyskał w wojsku 
na temat armii, wyposażenia i taktyki działań 
wojennych pozwoliły mu przeżyć gehennę, jaką 
była II wojna światowa.

W 1937 roku podjął pracę w Polskich Ko-
lejach Państwowych i został przydzielony na 
odcinek torowy Poznań-Gądki. Jako niewiele 
ponad dwudziestoletni młodzieniec angażował 
się społecznie i towarzysko. Poznał wówczas 
swoją przyszłą małżonkę Walerię. Ich rozwija-

jącą się znajomość przerwała nagle informacja 
o rychłej mobilizacji do Lwowa. Jeszcze tego 
samego sierpniowego wieczoru Stanisław 
Genstwa pożegnał się i udał do Ośrodka Za-
pasowego Podolskiej Brygady Kawalerii. Po 
bitwie pod Stryjem uciekł na Węgry, gdzie, jako 
internowany żołnierz, przebywał do kwietnia 
1940 roku, by następnie przedostać się do 
tworzącej się polskiej armii we Francji. Rząd 
węgierski z premierem Pawłem Telekim przy-
mykał oczy na liczne ucieczki. Nieoczekiwany 
rozwój wypadków spowodował, że zamiast do 
Francji trafił do Syrii. Podczas ponad trzylet-
niego pobytu na Bliskim Wschodzie i w Afryce 
miał możliwość uczestniczenia w szkoleniach 
i kursach. Dzięki szkoleniu na kierowcę samo-
chodów ciężarowych brał udział w transportach 
ewakuowanych żołnierzy z Iranu. Po zaciętych 
walkach „szczurów Tobruku” z „lisem pustyni”, 
powrócił na kontynent europejski. Kolejne 
trudne ofensywy włoskie ukazały, ile miał szczę-
ścia. Stanisław Genstwa był zaledwie raniony 
podczas natarcia na wzgórze Monte Cassino, 
choć chwilę wcześniej mógł zginąć od pocisku 
artyleryjskiego. Rana, jaką odniósł podczas 
walk majowych w 1944 roku, spowodowała że 
resztę kampanii włoskiej spędził w czołgu. Po 
zakończeniu działań wojennych udał się wraz 
z wieloma walczącymi Polakami do Wielkiej 
Brytanii, gdzie oczekiwał na demobilizację i 
możliwość powrotu do Polski. Stanisław Gen-
stwa ujrzał Ojczyznę dopiero w lutym 1947 roku, 
ale czekała na niego tutaj inna rzeczywistość.

Po powrocie do kraju udał się do swojej ro-
dziny do Jarocina, a następnie planował ślub ze 
swoją narzeczoną Walerią. Nikt się jednak temu 
nie dziwił, bo skoro wojna ich nie rozdzieliła, to 
oznaczało, że są sobie przeznaczeni. Państwo 
Genstwowie mieszkali w Gądkach do grudnia 
1947 roku, po czym przeprowadzili się do miej-
scowości Dziećmierowo. Tutaj urodził się ich 
pierwszy syn – Marian. W latach następnych 
na świat przyszli kolejni synowie – Wojciech 
i Roman. W roku 1964 Genstwowie wrócili 
do Gądek.

Pan Stanisław powrócił do pracy w Polskich 
Kolejach Państwowych, jednak tym razem jako 
rzemieślnik do Zakładów Naprawczych Taboru 
Kolejowego w Poznaniu.

Genstwa walczył o wolność i niepodległość 
swojej ojczyzny, znał tego wartość i dlatego w 
duchu patriotyzmu wychował swoje dzieci. Jed-
nak przez długi czas nie mógł im powiedzieć, 

jakich rzeczy dokonał. Takich nietuzinkowych 
żołnierzy doceniano zazwyczaj tylko podczas 
wojny, aby po jej upływie szlachetne czyny tych 
licznych popadły w niepamięć. Przykładem 
może być pierwsze ćwierćwiecze PRL, w 
którym nie mówiono otwarcie o działaniach wo-
jennych lat 1939-1945, a jedynie prowadzono 
propagandę socjalistyczną. Uległo to zmianie 
w epoce gierkowskiej, kiedy chociaż trochę 
starano się zrehabilitować tych walczących o 
wolność i niepodległość. Jednym z nich był 
Stanisław Genstwa, który za udział w walkach 
w szeregach Pułku Ułanów Karpackich otrzy-
mał wiele odznaczeń m.in. Krzyż Walecznych, 
Pamiątkowy Krzyż Tobruku, Krzyż Pamiątkowy 
Monte Cassino, Gwiazdę Afryki, Gwiazdę Italii, 
Gwiazdę za Wojnę 1939-1945, Pamiątkową 
Odznakę 3 Dywizji Strzelców Karpackich. W 
okresie PRL i III RP również otrzymał kilka 
odznaczeń: Medal Zwycięstwa i Wolności 
1945, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Medal za udział w wojnie obronnej 1939, 
Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie. 

W 2003 roku otrzymał patent nr 40202, 
który nadawał mu prawo do tytułu „Weterana 
Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”. 2 
lipca 2001 roku Prezydent RP mianował go 
na stopień podporucznika, a 4 września 2006 
roku Minister Obrony Narodowej na stopień 
porucznika. Oba akty mianowania zostały mu 
przyznane na uroczystości, która odbyła się w 
murach zamku kórnickiego. Zarząd Okręgowy 
w Poznaniu Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych złożył Stanisławowi 
Genstwie pisemne życzenia z okazji 92-giej 
rocznicy urodzin. Niestety 93 urodzin już nie do-
czekał. Zmarł 23 marca 2007 roku w Gądkach. 
Pochowany został na cmentarzu parafialnym w 
Kórniku. Pogrzeb odbył się 27 marca 2007 roku. 

W tym roku przypada jego 100. Rocznica 
urodzin. Warto o takich ludziach pamiętać i przy-
bliżać ich życie. Losy Stanisława Genstwy to 
losy szeregowego żołnierza, a o takich ludziach 
świat pamięta poprzez liczby. Znane są jedynie 
nazwiska dowódców i mimo, iż nie można 
odmówić im woli walki i kunsztu taktycznego, 
to jednak najwięcej zdrowia, a nieraz i życie, 
pozostawiali na polu boju szeregowi żołnierze. 
Przykładem  mogą być właśnie losy wojenne 
mojego dziadka – Stanisława Genstwy.

Magdalena Wytrzyszczak

Foto. Jan Palacz
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AKCJA 
LETNIA 
2014

KOMENDA HUFCA 
ZWIĄZKU HARCERSTWA 
POLSKIEGO W KÓRNIKU

ZAPRASZA 
DO HARCERSKIEJ  
BAZY  OBOZOWEJ  
W  POBIEROWIE 
NAD  MORZEM, 

W PIĘKNYM  
SOSNOWYM  LESIE 

W  TERMINIE  
14.07-26.07.2014

Proponujemy!!
- noclegi w namiotach (podwyż-
szane „10”) łóżka „kanadyjki”, 
materace, półki,
- kuchnię z nowoczesnym wypo-
sażeniem w drewnianym budynku,
- magazyn z lodówkami, zawsze 
super zaprowiantowany,
- bieżącą wodę ciepłą i zimną (umy-
walnie i prysznice),
- krąg ogniskowy na wydemce.

Zapewniamy:
- kompetentną, merytoryczną ka-
drę wychowawczą i gospodarczą,
- ambulatorium i fachową opiekę 
medyczną,
- ciekawy, sprawdzony skautowy 
program i harcerską niepowta-
rzalną atmosferę,
- wycieczki piesze po Wybrzeżu 
Zachodnim,
- pełne wyżywienie – cztery wspa-
niałe posiłki dziennie,
- ratownika WOPR,
- sprzęt sportowy.

Uwaga !
- uczestnikami mogą być zuchy, 
harcerki, harcerze oraz dzieci nie 
zrzeszone,
- zapisy od zaraz do 20 maja w 
siedzibie Komendy Hufca (Sadyba) 
ul. Poznańska 34a we wtorki i 
czwartki od 19.00 – 20.00  - tylko 
osobiście,
- szczegółowe informacje dla za-
interesowanych rodziców również 
w w/w terminach – osobiście lub 
pod nr tel. 668 32 03 02
- istnieje możliwość wnoszenia 
odpłatności w ratach,
- odbiór kart kwalifikacyjnych 
przy zapisach,
- zebranie dla rodziców – z uwa-
gi na ważne sprawy w terminie 
06.05.2014, o godz. 19.00 w 
harcówce

Zapraszamy  i  zachęcamy 
do wspólnego obozowania 

odjazdowy BiBliotekarz w kórniku 
lubisz jeździć rowerem? Uwielbiasz czytać? chcesz połączyć obie pasje? Od-

jazdowy Bibliotekarz jest idealnym wydarzeniem dla ciebie! już w sobotę 10 maja 
wystartuje kolejny raz kórnicka edycja tej imprezy. Podczas rajdu bibliotekarze, 
czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez kórnik i okolice, 
będą mieli okazję przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie w gronie 
osób o podobnych pasjach.  

Tegoroczna akcja rozpocznie się o godzinie 10:30 przy ławeczce Wisławy Szymborskiej 
(Promenada). Podróżując na dwóch kółkach odwiedzimy Pierzchno, Runowo, Drapałkę, 
Skrzynki, Borówiec. W Mościenicy planujemy postój, dołączą wtedy do nas rowerzyści 
z Puszczykowa. Wspólnie dotrzemy na teren kórnickiego OSiRu, gdzie odbędzie się 
finał rajdu. Na mecie nie zabraknie atrakcji. Będzie można zmierzyć się z zadaniem 
konkursowym -  napisaniem limeryku łączącego w swojej treści tematy Kórnika, Wisławy 
Szymborskiej, rowerów oraz książek. Dla dzieci zaplanowane są warsztaty plastyczne. 
Przewidziane jest również ognisko, dlatego warto wziąć ze sobą chleb oraz kiełbaskę. 
Tradycyjnie odbędzie się  bookcroosing, czyli wymiana książek. Zachęcamy do zabrania 
ze sobą przeczytanych lektur i wymienienia na inne! Uczestnicy pikniku będą mieli okazję 
zapoznania się z unikatową „jednodniówką”, gazetą opisującą bibliotekę publiczną. W 
środku znajdzie się krzyżówka z pytaniami dot. Wisławy Szymbowskiej. Spośród osób, 
które poprawnie wypełnią krzyżówkę zostanie wylosowana nagroda.

Zapraszamy wszystkich pasjonatów książek i rowerów już 10 maja o godzinie 
10:30 na Promenadę kórnicką przy ławeczce wisławy Szymborskiej. 

Organizatorzy

wARSZTATY ARTYSTYcZNE 

kartki 
okoliCznośCiowe

Zapraszam wszystkich chętnych 
/seniorów i seniorki/  
do wzięcia udziału 

w dniu 7 maja 2014 r. /środa/ 
godz. 15.30 

w warsztatach artystycznych 
– Kartki okolicznościowe. 

Zajęcia odbędą się 
w Budynku Gazowni mieszczącym się 

przy ul. Poznańskiej w Kórniku, 
a poprowadzi je 

pani Kinga KEMPIŃSKA 
– animatorka czasu wolnego. 

Chcesz się dowiedzieć, 
jak wykonać atrakcyjne 
kartki okolicznościowe 
we własnym zakresie

 – przyjdź do nas na warsztaty. Wstęp 
wolny. Serdecznie zapraszamy!

Wioletta Kaczor 
i czasopismo „Seniorzy na Czasie”

                                  692123903

zeBranie 
„klaudynki”
coroczne walne Zebranie Sprawoz-

dawcze mieli członkowie kórnickiego 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z 
Niepełnosprawnością intelektualną i Ru-
chową „ klaudynka”, które odbyło się w 
jego siedzibie w poniedziałek, 31 marca.

Wszystkich przybyłych gości przywi-
tała prezes Anetta Szarzyńska. Na prze-
wodniczącego zebrania wybrano Lucynę 
Smolarkiewicz. 

Anetta Szarzyńska przedstawiła spra-
wozdanie z działalności Stowarzyszenia 
za rok 2013.

Skarbnik Janusz Chmielewski zapre-
zentował sprawozdanie finansowe za rok 
2013.

Ewa Kubiak przedstawiła sprawozdanie 
z prac Sądu Koleżeńskiego w 2013 roku.

Honorata Piętka prezentowała sprawoz-
danie Komisji Rewizyjnej i wnioskowała o 
udzielenie Zarządowi absolutorium.

W związku z tym, że wpłynęło pismo w 
sprawie rezygnacji z członkostwa Honoraty 
Piętki, która jest jednocześnie członkiem 
Komisji Rewizyjnej, dokonano wyboru 
nowego członka Komisji, którym został 
jednogłośnie Przemysław Bykowicz. 

Odbyła się dyskusja na temat spra-
wozdań. 

Anetta Szarzyńska podsumowała 
sprawozdanie finansowe. Przedstawiła  
procedury związane z projektami i dotacja-
mi. Podziękowała Lucynie Smolarkiewicz 
za bardzo duży wkład w pomoc formalną 
w uzyskiwaniu dotacji. Podkreśliła dużą 
rolę wolontariuszy, którzy pracują na rzecz 
Stowarzyszenia. Przypomniała o ciągłej 
zbiórce nakrętek. Zasygnalizowała rów-
nież kwestię zagospodarowania terenu 
zielonego i pomyśle stworzenia wraz z ŚDS 
„Siłowni pod chmurką”.  Poinformowała też 
o kontynuacji sobotnich zajęć z wykorzysta-
niem własnych środków.

Jerzy Lechnerowski zapytał o szczegóły 
dotyczące otrzymanych dotacji oraz na 
jakiej zasadzie „Klaudynka” użytkuje lokal. 
Odpowiedzi na te pytania udzieliły Anetta 
Szarzyńska i Anita Wachowiak.

Została podjęta uchwała nr 1 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
i merytorycznego oraz rachunku wyników 
za 2013 r oraz udzielenia Zarządowi abso-
lutorium za 2013 r.

Anetta Szarzyńska omówiła plan pracy 
Stowarzyszenia na rok 2014. 

Podała tytuły i kwoty dofinansowania 
ofert w zakresie realizacji zadań pożytku 
publicznego realizowanych przez Stowa-
rzyszenie w bieżącym roku. Przekazała 
informacje o zajęciach jazdy konnej osób 

niepełnosprawnych w Klubie Sportowym.
Wspomniała o możliwości otrzymania 

dofinansowania do indywidualnych wyjaz-
dów na turnusy rehabilitacyjno–wypoczyn-
kowe, wnioski w tym zakresie należy złożyć 
do 1 czerwca.

Przypomniała również o cieszącej się 
dużym zainteresowaniem terapii baseno-
wej, którą ma nadzieję również w tym roku 
kontynuować.

Powiedziała również o kontynuacji sta-
łych wydarzeń takich jak: Festyn, Igrzyska, 
wyjazd do Puszczy Zielonka, półkolonie, 
Wylęgarnia Pomysłów. 

Jerzy Lechnerowski zasugerował zwró-
cenie się do firmy Raben jako sponsora. 

Przemysław Bykowicz zapytał o szcze-
góły „Siłowni pod chmurką”. Anetta Sza-
rzyńska  wraz a Anitą Wachowiak określiły 
główne założenia tego projektu. 

Pani Alter zapytała o hipoterapię w 
Mieczewie. 

Gminny Rzecznik Osób Niepełnospraw-
nych i kierownik Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kórniku - Anita Wachowiak 
przypomniała informacje o zakresie spraw, 
jakimi się zajmuje. Omówiła program „Ak-
tywny Samorząd” i działania Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Kórniku.

Pokazała również wózek, który może 
zostać użyczony osobie, która potrzebuje 
wsparcia. 

Oprac. Robert Wrzesiński

„klaudynkowe 
warSztaty 

SamodzielnośCi”
15 podopiecznych Kórnickiego 

Stowarzyszenia Pomocy Osobom 
z Niepełnosprawnością Intelektual-
ną i Ruchową „Klaudynka” chętnie 
uczestniczyło w przeprowadzonych 
przez nie zajęciach w ramach pro-
jektu pt. „Klaudynkowe warsztaty 
samodzielności”, który był współ-
finansowany ze środków Powiatu 
Poznańskiego. Spotkania odbywały 
sie w soboty - 8, 15, 22, 29 marca 
oraz 5 kwietnia w godzinach od 9 
do 13. Uczestnicy mieli zapewniony 
dowóz busem.

Bartek podkreśla, iż bardzo 
chętnie przychodził na te zajęcia, 
podczas których wszystko mu się 
podobało. Lubił rysować różne ob-
razki, czytać bajki, pomagał w róż-
nych czynnościach, mył naczynia w 
kuchni, sprzątał. 

Małgosia na tych warsztatach 
chętnie rysowała obrazki, liczyła, tań-
czyła. Także Tomaszowi malowanie 
sprawiało przyjemność. Wiktoria wy-
konywała motylki z rolki od papieru. 

Zajęcia prowadziło dwoje pedagogów 
specjalnych. Niepełnosprawni byli wspie-
rani przez 10 wolontariuszy.

Anita Wachowiak poinformowała:
- Mieliśmy zajęcia z samodzielności, 

uczymy się dzisiaj części ciała, swoich 

imion, przymiotników. Na kartach pracy, 
które robimy indywidualnie, każdy miał 
różne zadanie. Była ćwiczenia trafomo-
toryczne, ćwiczyliśmy pisanie szlaczków 
,niektórzy ćwiczyli pisanie sylab, tworzenie 
zdań. Były zadania z matematyki, liczenia, 
pisania, czytania

Niektórzy uczestnicy warsztatów mieli 
nawet zadania z budżetu, czyli liczenia, 
przeliczania monet, nominałów pienięż-
nych. W innym dniu zostały zorganizowa-
ne zajęcia sportowe (m. in. było bingo). 
Uczono się też tańców, śpiewów, grano na 

instrumentach muzycznych. 
Podczas tych zajęć podopieczni „Klau-

dynki” uczyli się gotowania i pieczenia 
- mieli na przykład pierogi. Poznawali czyn-
ności samoobsługowe jak rozkładanie tale-
rzyków, nakrywanie do stołów, sprzątanie 
po sobie, zamiatanie podłogi. Poznawano 

także pory roku, dni, abecadło (był 
wierszyk „Abecadło z pieca spadło”), 
pisanie liter i ich rozpoznawanie, 
nazywanie. Były wykonywane pra-
ce plastyczne, jak np. piękna łąka. 
Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Kobiet zostały przygotowane kolo-
rowanki, laurki.

Uczestnicy warsztatów mieli 
również ćwiczenia z autoprezentacji, 
uczyli się mówić o sobie, nazywać 
swoje imiona, nazywać siebie, poka-
zywać innym osobom. Starali się też 
nauczyć zarządzać własnym czasem 
- jak spędzać w domu wolne chwile - 
malując, czytając, pisząc.

Kiedy ich odwiedziliśmy w ostat-
nim dniu - w sobotę, 5 kwietnia, za-
grali na instrumentach muzycznych, 
śpiewali. Potem w ramach zajęć 
plastycznych wykonywali witraże z 
papierowych krokusów. Na koniec 
zaśpiewali m. in. piosenkę zespołu 
muzycznego „Arka Noego” - „Nie 
boję się”.

Niewątpliwie te wszystkie zajęcia 
były bardzo przydatne dla podopiecznych 
„Klaudynki”. Zdobywali oni  umiejętności 
potrzebne do zaistnienia w społeczeństwie 
i odnalezienia tam swojego miejsca.

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

SZUKAMY 
BIAŁEJ DAMY

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

Oferty zawierające
 życiorys oraz fotografię 

prosimy składać w 
BOM Urzędu Miejskiego

 w Kórniku, 
Plac Niepodległości 1 

lub przesłać mailem na adres 
kok@kornik.pl 

do dnia 6 maja 2014 r. 
Informacji udziela 

Sławomir Animucki 
tel. 515229660.
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27. kwietnia 
dzień SzCzególny 
dlA cAŁEj SPOŁEcZNOści  SZkOŁY 
POdSTAwOwEj im. jANA PAwŁA ii w 

SZcZOdRZYkOwiE

 Tego dnia  przeżywać będziemy uroczy-
stości kanonizacyjne naszego patrona.  Jest to 
wydarzenie od dawna przez nas oczekiwane. 

 Postanowiliśmy w roku szkolnym 
2013/2014 w szczególny sposób przygoto-
wać się do tego wydarzenia. Opracowaliśmy 
i realizujemy  projekt edukacyjno – wycho-
wawczy:  „Jan Paweł II – człowiek dialogu. 
Chcemy, aby razem było nam dobrze”, 
obejmujący wiele działań. 

 Październik obfitował w wydarzenia, pod-
czas których wspominaliśmy naszego patrona. 
Dziesiątego października delegacja  naszej 
szkoły brała udział w Pielgrzymce Rodziny 
Szkół Jana Pawła II do Częstochowy. Trzy dni 
później spotkaliśmy się w kolegiacie kórnickiej, 
by świętować XII Dzień Papieski. W rocznicę 
wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową 
odbył się apel w szkole, upamiętniający to 
wydarzenie.   Następnie włączyliśmy się w 
ogólnopolską  zbiórkę pieniężną na Fundację 
Dzieła Nowego Tysiąclecia, która buduje żywy 
pomnik Jana Pawła II. W salach lekcyjnych  
pojawiły się gazetki z hasłem tegorocznego 

Dnia Papieskiego „Jan Paweł II papież dialo-
gu”. W dzień Błogosławionego Jana Pawła II , 
który obchodzimy w Kościele 22 października, 
uczniowie spotkali się na wspólnej modlitwie. 

 Intensywne przygotowania do tej szcze-
gólnej chwili zaczęliśmy w marcu. Podczas 
szkolnych rekolekcji ks. Przemysław i siostra 
Sabina  przypomnieli nam  drogę do święto-
ści Jana Pawła II. W trakcie mszy św. i nauk 
rekolekcyjnych ksiądz wiele razy odwoływał 
się do przykładów z życia naszego patrona. 
Pierwszego dnia rekolekcji braliśmy udział 
w „grze ulicznej”, zorganizowanej na terenie 
naszej szkoły, podczas której mogliśmy na 
nowo odkryć wydarzenia i słowa Jana Pawła 
II będące  drogowskazem w życiu.

Drugiego dnia uczniowie z kółka teatralnego 
zaprezentowali przedstawienie , które przybliży-
ło  życie i działalność naszego papieża. Nato-
miast uczniowie klas młodszych pracowali nad  
kolażem związanym z życiem i działalnością pa-
pieża Polaka.  Podczas spotkań rekolekcyjnych 
wielu uczniów zaangażowanych było w prace 
plastyczną, związaną z herbem papieskim, a 
inni brali udział w pierwszym szkolnym turnieju 
sportowym im. Jana Pawła II.   

 Dziewiątą rocznicę śmierci naszego patro-
na uczniowie klas młodszych upamiętnili wspól-
ną modlitwą i apelem zorganizowanym z  tej 
okazji, natomiast reprezentanci  uczniów  klas  
starszych wzięli udział w ogólnopolskiej Olim-
piadzie Wiedzy o Janie Pawle II. Miesiąc przed 
oficjalnymi uroczystościami kanonizacyjnymi 

rozpoczęły się nasze spotkania modlitewne.
Od 27 marca, każdego dnia, podczas 

przerwy śniadaniowej w zaciszu sali 22  spoty-
ka się grupa społeczności szkolnej, uczniów i 
nauczycieli, która wspólnie  modli  się w intencji 
kanonizacji naszego patrona. 

W kwietniu rozpoczęliśmy przygotowania 
do Gminnego Konkursu Recytatorskiego poezji 
Karola Wojtyły i o Janie Pawle II, który odbędzie 
się 25 kwietnia 2014 r. Obecnie uczniowie klas 
młodszych oraz  starsi ich koledzy i koleżanki 
pod okiem swych nauczycieli intensywnie pra-
cują nad poezją naszego patrona. Jesteśmy 
także w trakcie konkursu plastycznego „Droga 
do świętości Jana Pawła II”, oraz konkursu w 
którym uczniowie klas starszych będą mogli 
spróbować swoich sił literackich  i napisać 
wiersz o  patronie. Bierzemy udział w ogólno-
polskim konkursie plastycznym na znaczek XIV 
Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół im. 
Jana Pawła II na Jasną Górę realizowany pod 
hasłem  „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”. 
Natomiast 11 kwietnia wybieramy się do kina 
na film „Karol , który został świętym”. 

 Wszystkie te działania mają na celu pomóc 
nam kroczyć drogą, którą wskazuje nam nasz 
papież. Zgodnie ze słowami hymnu Rodzi-
ny Szkół im. Jana Pawła II my Jana Pawła 
uczniowie  chcemy słowa naszego patrona  
wprowadzać w czyn, by na zawsze czyste 
serca już mieć. 

Tekst M. Pawłowski, zdjęcia I. Kalisz 

Z żYciA BiBliOTEki 
ZESPOŁU SZkóŁ w kóRNikU

jak z mrożka …
Z okazji obchodzonego w kwietniu 

Światowego Dnia Książki w Zespole Szkół 
w Kórniku wystawiono dramat  „Kynolog 
w rozterce” Sławomira Mrożka.  Pod 
patronatem biblioteki szkolnej licealistki 
zaprezentowały kreacje Mrożkowych boha-
terów. W tytułowej roli wystąpiła Adrianna 
Przybył, Przyjaciółkę Ptaków zagrała Agata 
Michałowska, Nieznajomego Bogumiła 
Wojkiewicz, a Delegata Zuzanna Zięta. Ak-
torki doskonale odwzorowały świat absurdu 
i groteski jaki zawarł w utworze autor. Z 
wyczuciem i zaangażowaniem przedstawiły 
skontrastowane ze sobą postaci, osadzone 
w określonej sytuacji obyczajowej.

Rzecz dzieje się w Poczekalni Towa-
rzystwa Przyjaciół Zwierząt… Tytułowy 

bohater zabiega o względy kobiety, jednak 
tajemniczy Nieznajomy Miłośnik Zwierząt 
komplikuje owe starania. Mężczyzna przy-
bywa z zamiarem nabycia zwierzęcia, choć 
nie jest do końca pewien, jakie  będzie mu 
najbardziej odpowiadało. Kiedy pyta o radę, 
Kynolog waha się, czy polecić swoje uko-
chane psy, czy też ptaki, które  pomogłyby 
mu zyskać kochankę. Utwór kończy się 
przewrotnie, przyjaciółka zaczyna doceniać 
wielbiciela, kiedy ujawnia swoje prawdziwe 
oblicze, brutalne i okrutne…

Podczas trwania spektaklu pojawia 
się wiele absurdalnych wydarzeń, które 
dla bohaterów wydają się być oczywiste. 
Sąsiad bijący swoją żonę z bekhendu, czy 
urwanie skrzydełka muszce w celu pozy-
skania kochanki, nie wywołują zdziwienia. 
Większe zainteresowanie wzbudza laska 
Nieznajomego niż skalpel chirurgiczny 
w jego kieszeni, którym „tnie od czasu 
do czasu” jako chirurg – amator, jak sam 

przyznaje. W charakterystyczny dla siebie 
sposób pisarz demaskuje obłudę, egoizm 
i cynizm. Dzięki szybkiej, zwartej akcji, 
niespodziewanie zderzającej ze sobą różne 
sytuacje i zachowania, udało się licealist-
kom uzyskać zamysł twórcy. Wszystko to 
poparte oprawą muzyczną i przygotowaną 
przez uczniów scenografią złożyło się w 
spójną całość.

Komentarz do sztuki przedstawiony 
przez Agnieszkę Ptak, jak również towarzy-
sząca imprezie wystawa rysunków „Czło-
wiek według Mrożka”,  przybliżyły widzów 
do klimatu postrzegania rzeczywistości 
przez pisarza. Fraza „jak z Mrożka”, na 
stałe zagościła w języku polskim. Dostrze-
gając uśmiech na twarzach widzów, można 
być pewnym, że świetna gra aktorów i ich 
charakteryzacja  trafnie zobrazowały to 
wyrażenie. 

   Ż.J

Z początkiem  kwietnia dzieci z czterech 
oddziałów „0”  ze SP nr 1 w Kórniku  udały się 
na wycieczkę do  Uzarzewa. 

Zwiedziły tam Muzeum Przyrodniczo-
-Łowieckie, którego ekspozycja przedstawia 
rozwój łowiectwa od epoki kamienia aż po czasy 
dzisiejsze, zapoznaje z rozmaitymi metodami 
polowań, bronią i przyborami myśliwskimi 
oraz narzędziami jakimi posługiwali się ludzie 
pierwotni.

W dawnej stajni zerówkowicze oglądali 
zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przy-
rodniczych i wysłuchały prelekcji przewodnika 
na temat wyglądu i warunków życia wybra-
nych zwierząt,  gdyż  właśnie tam ulokowano 
wystawę prezentującą środowisko zwierząt 
łownych ze spreparowanymi przedstawicielami 
gatunków polnych, wodno-błotnych i leśnych 
w ich naturalnym otoczeniu, w scenerii letniej 
i zimowej. Ciekawostką była też kolekcja jaj 
blisko 200 gatunków ptaków.

Niezwykłe wrażenie zrobiła na dzieciach 
także wystawa trofeów myśliwskich.  W nowym 

pawilonie prezentowane są trofea myśliwskie 
zdobyte przez Adama Smorawińskiego, zna-
nego przedsiębiorcę poznańskiego. Pochodzą 
one nie tylko z kraju i Europy, ale także  z Afryki 
i Ameryki Północnej. Ozdobą tej kolekcji jest 
„wielka piątka afrykańska”- bawół, lampart, 
lew, nosorożec i słoń oraz kanadyjski łoś o roz-
miarach łopat niespotykanych 
u polskich przedstawicieli tego 
gatunku.

Dzieci wzięły również udział 
w zajęciach muzealnych pt. 
„Jak pory roku po świecie 
wędrowały”, podczas których 
poznały charakterystyczne 
cechy poszczególnych pór 
roku, nazwy miesięcy oraz 
wysłuchały wierszy o porach 
roku recytowane przy muzyce. 

Atrakcją były także  warsz-
taty plastyczne, podczas któ-
rych dzieci wykonały przepięk-
ne ozdoby świąteczne z jajek .

Na koniec czekało nas jeszcze długo 
wyczekiwane spotkanie  z zajączkiem wiel-
kanocnym, który co prawda troszkę przed 
czasem obdarował wszystkie dzieci  jajkami 
niespodziankami.

                                  Agata Dopierała
wychowawca klasy Od

zerówki ze Sp nr 1 w  muzeum przyrodniCzo-łowieCkim w uzarzewie

a Cóż w kgl?
No cóż, dobrze. Klub Gier Logicznych 

działa w Kórnickim Ośrodku Kultury już od 
wielu lat i nie narzeka. Zajęcia odbywają się w 
każdy piątek od 15:30 do 18:30 na Prowencie 
i regularnie skupiają  przy sobie grupę dzieci i 
młodzieży lubiących rozrywki umysłowe. Nie 
jest to może grupa nader liczna (a szkoda), ale 
stała i solidna. Ci, którzy polubili gry logiczne 
są im wierni, a ich rodzice nieszczęśliwi, bo co 
jakiś czas muszą im kupować wymarzone po-
zycje. Minęło już około 5 lat od kiedy zacząłem 
prowadzić te zajęcia i muszę powiedzieć, że nie 
spodziewałem się takich rezultatów.

Zacznę od tych, którzy zaczęli razem ze 
mną i do dzisiaj lubią te zajęcia. Zauważyłem 
u nich znaczny rozwój inteligencji. Nierzadko 
zaskakują mnie swoimi skojarzeniami, słow-
nictwem i bystrością umysłową. Oczywiście 
wszystko w pozytywnym znaczeniu. Ich rodzice 
dziękują mi, że lepiej uczą się w szkole. To dla 
mnie największy zaszczyt. Może parę nazwisk 
pominę, ale tych kilka muszę wymienić. To 
głównie: Stanisław Kowalski, Mateusz Lester, 
Grzegorz Lewandowski, Michał Saszyński, 
Kacper Leski, Jan Michalak, Maciej Gąska i 
inni. Dołączają do nich takie ciekawe umysły 
jak: Józef Chmura czy Stanisław Szczepa-
niak. Oczywiście osób przewijających się jest 
mnóstwo, ale około 75% wkrótce odchodzi, 
bo widzą, że tu trzeba myśleć (a nie wszyscy 
lubią). W dzisiejszym świecie zdrowy rozum 
to połowa życiowego sukcesu, ale jakoś nie 

kładą na to większego nacisku ani rodzice, ani 
nasze szkoły ani inne ośrodki publiczne. No cóż, 
dzisiaj modny jest sport – kultura i inteligencja 
są w odwrocie. 

Przepraszam – chyba zbyt się rozpędziłem. 
My tylko łączymy szare komórki mózgowe z tymi, 
które pragną się bawić. Jednak wg badań nauko-
wych, to właśnie zabawa rozwija najbardziej. Iza-
ak Newton, Albert Einstein czy Alfred Wagener, 
to nazwiska, które winne uzmysłowić nam, że 
nie zawsze szkoła, ale indywidualne dociekania 
są umysłową siłą napędową nie mającej sobie 
równych. Zatem bawmy się - na Prowencie – w 
Kórniku. Te zabawy uczą myślenia!

Przemycam gry logiczne między fabu-
larnymi, które mimo pewnej dawki losowości 
też wymagają podejmowania strategicznych 
decyzji. Ostatnio podjąłem się także prowa-
dzenia szkółki szachowej. One najlepiej uczą 
skupienia, samodzielności i dyscypliny umy-
słowej. Sam jestem szachistą o przeszłości 
sportowej. Posiadam II kategorię szachową i 
wiele ciekawych książek będących świetnym 
źródłem edukacyjnym. Tak więc w naszym 
kółku szachy europejskie, chińskie, a nawet 
koreańskie są zawsze dostępne.

Przypominam, że granie w KGL jest bezpłat-
ne, a jeżeli ktoś nie zna danej gry tłumaczenie 
ma zapewnione na miejscu i od razu. Marzy 
mi się, aby na zakończenie roku zorganizować 
jakiś mały turniej będący swoistym wielobojem 
w zakresie różnych gier logicznych. Wszystko 
mogę zorganizować, ale potrzebne byłyby jakieś 
dyplomy i nagrody. Czy ktoś chętny do pomocy?

Zygmunt Szram

wirtualny zamek
6 maja 2013 roku ekipa Google odwie-

dziła Zamek w kórniku.  kórnickie muzeum 
zostało, sala po sali, sfotografowane przy 
użyciu specjalnego zestawu kamer zamon-
towanych na wózku. 

Po roku zarejestrowany i opracowany 
materiał został opublikowany na Google Street 
View. Dzięki temu piękne sale i bezcenne zbiory 
można oglądać na ekranach komputerów.

Oczywiście jest to tylko substytut obco-
wania z bogactwem spuścizny Działyńskich 
oraz Zamoyskich i zapraszamy do zwiedzania 
Zamku „w realu”. Fakt, że kórnicki zabytek 
trafił do wirtualnego świata Google jako jeden 
z pierwszych w Polsce jest jednak znaczący.

Do zamkowego Muzeum w wersji Google 
wejść można także poprzez link na stronie 
www.kornik.pl

ŁG 
... z kamerą wśród zabytków
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Dziś chcemy opowiedzieć czytelnikom 
KÓRNICZANINA o naszym przedszkolu. 
Mieścimy się w uroczym miejscu, pod lasem 
w Borówcu. Kochamy podróże małe i duże, 
spacery po najbliższej okolicy i wyprawy w 
Polskę, zwłaszcza z piosenką na ustach, 
stąd nazwa przedszkola: ŚPIEWAJĄCY 
WŁÓCZYKIJE. Zabrać dzieci poza mury 
przedszkola, pokazać świat, który nas otacza, 
autentyczny, nie tylko na obrazku czy w filmie 
– z pewnością jest najlepszą, żywą lekcją, a 
jednocześnie okazją do integracji grupy, czy 
ćwiczenia samodzielności. Razem z naszymi 
wychowankami odwiedzamy sąsiadujące z 
przedszkolem firmy i instytucje. W tym roku 
byliśmy w borówieckiej przychodni lekarskiej, 
w przychodni weterynaryjnej, zwiedzaliśmy 
fabrykę mebli. Z największą przyjemnością 
odwiedzamy pasjonatów, pamiętamy wizytę u 
pszczelarza, a ostatnio u twórców borówieckiej 
makiety. 

Niezwykłym wydarzeniem było dla nas 
spotkanie – z prawdziwym Włóczykijem, jak 
pozwoliła się nazwać :) - z podróżniczką panią 
Elżbietą Dzikowską. Podczas wizyty w naszym 
przedszkolu dzieci miały okazję obejrzeć zdję-
cia z wypraw, posłuchać opowieści z różnych 
zakątków świata, zadać sławnej podróżniczce 
pytania, a było ich nie mało. Wywołane emocje 
i wzajemny entuzjazm były obustronne. Pani 
Elżbieta Dzikowska, jak sama przyznała, była 
pod wrażeniem ciekawych świata Włóczykijów.

Zainspirowani rozmową z panią Elżbietą 
Dzikowską postanowiliśmy pojechać do To-
runia, miasta, w którym urodził się Toni Halik, 
gdzie powstało Muzeum Podróżników. Była to 
jedna z rodzinnych wypraw Włóczykijów, które 
są miłą tradycją naszego przedszkola. Podczas 
rodzinnych wyjazdów poznajemy ciekawe i 
piękne miejsca w Polsce, a Toruń z Planetarium 
i Muzeum Żywego Piernika, z pewnością do 
nich należy. 

Nasze przedszkole nazywa się „Śpiewający 
Włóczykije”, ale równie dobrze mogłoby nosić 
zamienną nazwę „Przedszkole z pasją”, bo całe 
przedsięwzięcie, jakim jest nasze przedszkole, 
wyrosło z prawdziwej pasji – z pasji do spotka-
nia z drugim człowiekiem, do pracy z dziećmi. 
Poprzez nasz autorski pomysł zawarty w Kon-
cepcji Przedszkola „Włóczykije – w podróży do 
świata”, realizujemy nasze pasje, zarażamy 
nimi innych. Na samym progu, rozpoczętej 
słonecznie wiosny, chcemy życzyć wszystkim 
Kórniczanom i mieszkańcom naszej pięknej 
okolicy, dużo entuzjazmu, wigoru, sił i chęci do 
poznawania świata, zachwytu nad tym co nas 
otacza, a jeśli będą Wam w tym towarzyszyć 
mali odkrywcy, dzieci, wnuki, radość może być 
jeszcze większa.

Ewa i Dariusz Ziętek
www.spiewajacywloczykije.pl

z paSji do podróżowania...
cZYli O TYm, cO U wŁócZYkijów

w minioną sobotę odbył się w kórnic-
kim Ośrodku kultury Festiwal młodych 
muzyków. Była to już 12-ta edycja tego 
festiwalu. Pomysłodawcą festiwalu od 
samego początku jest pan Zygmunt 
Szram, a organizatorem od kilku lat 
kórnicki Ośrodek kultury. 

Festiwal adresowany jest do uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
średnich 

z województwa wielkopolskiego, uczą-
cych się gry na dowolnym instrumencie 
muzycznym, lecz nie pobierających nauki 
w szkołach muzycznych. 

Uczestnicy podzieleni byli na cztery 
grupy. W pierwszej grupie prezentowali się 
muzycy grający na różnych instrumentach, 
ale innych, niż fortepian. Natomiast w trzech 
pozostałych grupach rywalizowali muzycy 
grający na fortepianie, podzieleni według 
wieku. Umiejętności tegorocznych muzy-
ków, których w tym roku było 40-tu, oceniało 
jury w składzie: pani Danuta Mierzyńska i 
pani Ewa Wodzińska.  

W grupie instrumentów różnych I miej-

sce zajęła Zuzanna Możdżeń z Suchego 
Lasu (gitara), II miejsce przyznano Patry-
kowi Tomczakowi  ze Stęszewa (keyboard), 
a III miejsce zajęła Julia Szymaszyk z Sę-
dzinka (gitara). Jury przyznało trzy wyróż-
nienia: Annie Majchrzak z Poznania (gitara), 
Marice Nowak ze Stęszewa (keyboard) i 
Aleksandrze Antkowiak z Dusznik (gitara). 
Przyznano również nagrodę specjalną Da-
nielowi Szkopek z Tarnowa Podgórnego za 
bardzo nowatorskie i rockowe  wykonanie 
utworu Wolfganga Amadeusza Mozarta 
na gitarze. 

W II-ej najmłodszej grupie fortepianowej 
jury I miejsce przyznało Klementynie Grzą-
ślewicz z Kórnika, II miejsce zajęła Anna 
Piątkowska z Bnina, III miejsce przyznano 
Marii Galubińskiej z Bnina. W tej grupie 
jury również przyznało trzy wyróżnienia: 
Ignacemu Góreckiemu z Poznania,  Annie 
Galubińskiej z Bnina i Antoniemu Felmano-
wi ze Środy Wlkp.

W III-ej grupie fortepianowej, w której 
startowali muzycy z rocznika 2002 i 2003 

I miejsce zajął Hugo Przybylski z Po-

znania, II miejsce jury przyznało Jakubowi 
Bramborowi ze Środy Wlkp., a III miejsce 
wywalczył Wiktor Murkowski ze Stęszewa. 

W tej grupie jury przyznało aż cztery 
wyróżnienia: Marcinowi Woziwodzkiemu 
z Kórnika, Marii Piątkowskiej z Borówca, 
Mikołajowi Gulczyńskiemu z Mieczewa i 
Michałowi Szarolecie ze Środy Wlkp.

W ostatniej, najstarszej grupie forte-
pianowej I miejsce zdobył Artur Stelmach 

z Kórnika, II miejsce zajął Stanisław 
Kowalski z Kórnika, a III miejsce zdobyła 
Jolanta Lester z Kórnika. Wyróżnienia jury 
przyznało: Weronice Hejman ze Strykowa, 
Filipowi Jarzyńskiemu z Murowanej Gośliny 
i Ludwice Kowalskiej z Kórnika. 

Jury oceniające tegorocznych uczest-
ników festiwalu nie miało łatwego zadania, 
gdyż poziom był bardzo wyrównany i trudno 
było wyłonić laureatów, ale, jak podkreślali 
organizatorzy, był to festiwal i nie najważ-
niejsze były osiągnięte wyniki. 

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

FeStiwal młodyCh muzyków

12 kwietnia 2014 r. w przedszkolu nr 
1 im. Misia Uszatka w Kórniku odbył się 
„14 Festiwal Piosenki Dziecięcej”. Komisja 
konkursowa w składzie: Małgorzata Heg-
mit, Jadwiga Niemer, Jerzy Cepka, Ewa 
Soczyńska (kierownik Wydziału Oświaty i 
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w 
Kórniku), Irena Kaczmarek (radna) oraz pa-
nie dyrektorki kórnickich przedszkoli; Iwona 
Justkowiak, Magladelna Jankowiak, Barbara 
Zarzeczna (organizator festiwalu) gremialnie 
uznała, że poziom artystyczny był na bardzo 
wysokim poziomie. Poniżej zamieszczamy 
listę nazwisk artystów wraz z informacją 
o wyróżnieniu. Imprezę prowadziła Beata 
Krakowska. Przed publicznoscią zaprezen-
towali się: Wiktoria Sucharska,  Klara Zalicka 
i Anielka Kaczmarek, Aleksandra Gielniak 
(WYRÓŻNIENIE), Łucja Krzywda oraz: 
Anastazja Kozajda, Krzysztof Karaś i Kacper 
Rybak, Zosia Bałęczna (WYRÓŻNIENIE), 
Natalia Nowicka (WYRÓŻNIENIE), Agata 
Malinowska i Oliwia Kotaś, Szymon Dotka, 
Jagoda Skoczylas, Julia Wojciechowska, 
Natalia Jankowska i Zuzanna Raźniewska, 
Martyna Weber  (WYRÓŻNIENIE)i Maja 

Lewicka, Natalia Loga, Julia Otto, Weronika 
Wincenciak i Basia Bruczyńska, Patrycja 
Jankowska (WYRÓŻNIENIE) , Weronika 
Potocka, Gabriela Siejak, Ida Zygmanowska, 
Eryk Przedborski (WYRÓŻNIENIE), Emilka 
i Marysia Strycharczyk, Aleksandra Rybka, 
Aleksandra Czapkiewicz , Martyna Wojtuszak 
i Daria Dominiak, Gabriela Ciszak, Nicola 
Broszko i Livia Zajączkowska, Klaudia Banec-

ka oraz Alicja Olejniczak i Amelia Konarska, 
Wiktoria Stachowiak oraz Antoni Musiołowski 
i Mikołaj Majchrzak, Radosław Jakubczak 
(WYRÓŻNIENIE), Amelia Promińska (WY-
RÓŻNIENIE), Natalia Morszner, Klaudia 
Pabisiak, Blanka Mazurkiewicz (WYRÓŻNIE-
NIE), Julia Gramsz (WYRÓŻNIENIE)

Małym artystom serdecznie gratulujemy! 
RJ

FeStiwal pioSenki dzieCieCej
Mamy za sobą kolejne, już jedenaste 

„Wierszowisko”, czyli Gminny Festiwal Poezji 
Dziecięcej. W festiwalu udział wzięły dzieci z 
placówek przedszkolnych i grup „O” z gminy 
Kórnik. Podczas festiwalu wiersze recytowali: 
Maja Biernat, Karina Friedrich, Nadia Jań-
czak, Dominika Litka, Maja Sołowiej, Adam 
Toboła, Maciej Wołodko, Filip Zawodni , Da-
mian Zdziebkowski, Zofia Błaszak, Konrad 
Chmielarski, Maria Chudzińska, Zofia Gnyś, 
Patrycja Jańczak, Hanna Matuk, Antonina 
Cepka, Wojciech Dulski, Nikola Morszner, Alicja 
Niemier, Maria Świergiel, Martyna Tyrakowska, 
Nadia Brzoska, Aleksandra Majewska, Blanka 
Mazurkiewicz, Małgorzata Michalska, Martyna 
Nawrot, Wojciech Nowak, Aleksandra Rybka, 
Jakub Suszczyński, Wojciech Szczepaniak, 
Hanna Szymańska. Tematem wiodącym festi-
walu była Wielkanoc. Były więc wiersze o stole 
wielkanocnym, lanym poniedziałku, zajączku, 
baranku. Zgromadzeni licznie rodzice i członko-
wie rodzin, którzy przybyli, aby dodawać otuchy 
i wspierać uczestników festiwalu, dowiedzieli 
się również o czym „mówią” pisanki i dlaczego 
bazie chcą być kolorowe. Wszystkie dzieci 
biorące udział w naszym festiwalu otrzymały 

dyplomy oraz zbiór wierszy pt. „Paweł i Gaweł” 
lub „Stefek Burczymucha”. Wyróżnienie za 
szczególnie piękną interpretację wiersza pt. 
„Kłótnia wielkanocna” otrzymał Jakub Susz-
czyński ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku ( 
grupa „O”). Był również dyplom dla najmłodszej 
uczestniczki – Zosi Błaszak.

Gorące podziękowania należą się dzieciom 
za wysiłek i trud włożony w przygotowanie 

wierszy oraz wystąpienie bez tremy przed 
publicznością. Serdecznie dziękuję również 
rodzicom i nauczycielom za przygotowanie 
dzieci, a całemu personelowi Przedszkola nr 
2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku – Bninie za 
współpracę i pomoc w przygotowaniu festiwalu.

M.L.

Xi gminny FeStiwal poezji dzieCiĘCej „wierSzowiSko” 2014
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Po pracowitej 4-letniej kadencji 2010-2014, 
dnia 29 marca 2014 roku  w budynku Strzelnicy 
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-
-Wyborcze członków Bractwa, które skupia 
aktualnie 34 członków i 2 kandydatów. Uro-
czyste spotkanie otworzył Prezes Brat Marek 
Baranowski, witając zebranych i dziękując za 
liczne przybycie. Na Prowadzącego Zebranie 
zaproponowano Brata Marka Nowickiego 
długoletniego i zasłużonego członka Bractwa 
i Marszałka. Sekretarzem Zebrania wybrany 
został Brat Roch Tarczewski.

Sprawozdanie Prezesa, Skarbnika, Komisji 
Rewizyjnej i Sądu Honorowego, przebiegło 
sprawnie, po czym rozwinęła się dyskusja. 
Główne nurty dyskusji to kondycja finansowa 
Bractwa w kryzysowej rzeczywistości, per-
spektywy naboru nowych członków i uatrak-
cyjnienie oferty prospołecznej Bractwa wraz z 
marzeniami o rozbudowie i modernizacji  torów 
strzeleckich.  Członkowie Bractwa akcentowali 

miłe wspomnienia z twórczej reaktywacji i 
budowy strzelnicy, wyrażając wdzięczność 
Weteranom, Prezesowi i Zarządowi za pręż-
ną i otwartą działalność a także za kontakty 
międzynarodowe i sympatyczną koleżeńską 
atmosferę. Na zakończenie dyskusji Prezes 
Baranowski zaakcentował bardzo dobrą współ-
pracę z Władzami Gminy Kórnik. Bractwo  jest 
zaangażowane w imprezach promocyjnych 
Gminy, także z partnerami zagranicznymi z 
Koenigstein. 

Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło 
ustępującym Władzom Bractwa absolutorium, 
po czym odbyły się wybory.

Prezesem ponownie został wybrany jed-
nogłośnie Brat Marek Baranowski, który na-
stępnie zaproponował kandydatów do nowego 
Zarządu. Zebrani zaakceptowali kandydatów 
w formalnym głosowaniu. Wśród wybranych 
10 członków nowego Zarządu znaleźli się:  
Antczak Wojciech-komendant, Błaszak Ma-

rian-strzelmistrz, Chmielnik Florian-gospodarz 
strzelnicy, Fludra Roman-skarbnik, Jakubowski 
Zdzisław-zastępca strzelmistrza, Nowicki Ma-
rek-marszałek, Olejnik Marian-kasjer, Szczęsny 
Stanisław-gospodarz strzelnicy, Tarczewski 
Roch-sekretarz, Tomaszewski Zbigniew-wi-
ceprezes.

Wybrano także Komisję Rewizyjną w skła-
dzie: Biniek Norbert, Justkowiak Piotr, Nowak 
Marcin;  Sąd Honorowy w składzie: Czechoski 
Roman, Krzeszowski Krzysztof, Siejak Robert; 
oraz delegatów na zebrania wyższych instancji 
Bractwa: Czechoski Roman i Justkowiak Piotr.

Walne Zebranie podjęło 3 uchwały o cha-
rakterze wewnętrznym, w tym o ustanowieniu 
medalu za 25 lat stażu w Bractwie, oraz o 
przyjęciu przez Bractwo peleryny wzorowanej 
na Strzelcach Podhalańskich jako okrycie 
zimowe. Po ponad 4 godzinach intensywnych 
obrad odbyła się tradycyjna biesiada Bracka.

Roch Tarczewski

kóRNickO-BNińSkiE BRAcTwO kURkOwE.

poCzątek nowej kadenCji władzNie wszyscy w naszej gminie wiedzą, 
że przy Szkole Podstawowej w Radzewie 
od kilku lat prężnie rozwija się harcerstwo. 
Zaczęło ono (po wielu latach przerwy) 
działać w listopadzie 2009 roku z inicjatywy 
druhny Joanny Fiedorczyk, na co dzień 
nauczycielki języka angielskiego w tutejszej 
placówce. To ona od samego początku aż 
do dziś prowadzi zbiórki i wkłada w nie całe 
swoje serce. Obecnie nasza drużyna liczy 
około 30 harcerzy i zuchów. Zbiórki odby-
wają się przeważnie w soboty i są bogate 
w wiele wspaniałych atrakcji. Na przykład 
w środę 26 lutego obchodziliśmy ,,Dzień 
Myśli Braterskiej”. Jest to święto przyjaźni 
obchodzone przez harcerzy i skautów na 
całym świecie, a przypada ono na 22 lutego. 
Niestety z przyczyn losowych musieliśmy 
obchodzić je cztery dni później. To święto 
jest dla nas szczególnie ważne, ponieważ 
uświadamia skautom na całym świecie jak 
jest ich wielu. Przypomina nam także o tym, 
że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie 
od koloru skóry czy narodowości. W tym 
dniu harcerze składają sobie życzenia, 
przesyłają kartki, organizują różne gry 

terenowe lub spotykają się przy ognisku. 
My uczciliśmy ten dzień spotykając się na 
świecznisku, śpiewając przy dźwiękach 
gitary i bawiąc się w różne harcerskie 
pląsy. Uczciliśmy też minutą ciszy osoby, 
które zginęły na Ukrainie. Kilka dni później, 
1 marca w naszej szkole zorganizowano 
zbiórkę pod nazwą ,,Szalony naukowiec”. 
Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, 
głównie ze względu na tajemniczą nazwę. 
Toteż wcześnie rano harcerscy naukowcy 
przybyli do szkoły z kwaskiem cytrynowym 
i sodą oczyszczoną w ręku. Pierwszą 
atrakcją tego dnia był ,,Wulkan”. Każdy z 
zebranych otrzymał na dworze butelkę, 
do której miał wlać farbę, ocet, wodę oraz 
wsypać kwasek i sodę. Byliśmy świadkami 
kolorowych eksplozji, po których ziemia na 
parkingu szkolnym przez kilka dni mieniła 
się różnymi barwami. W szkole mieliśmy do 
zrobienia ,,Kulki do kąpieli”. Każdy mieszał 
zawzięcie kwasek, sodę i płyn do naczyń 
w miseczce, starając się uformować kulki, 
a nie było to łatwe zadanie. Później pró-
bowaliśmy jeszcze zrobić bańki mydlane. 
Sztuka ta nie wszystkim się udała, jednak 

każdy po zakończonej zbiórce miał uśmiech 
na twarzy i żałował, że musi już wracać do 
domu. 8 marca wszystkie kobiety miały 
swoje święto, toteż zbiórkę w tym dniu 
organizowali nasi mężczyźni. Przygotowali 
oni dla nas plac bitwy. Podzieliłyśmy się 
na dwie drużyny, których celem było zbicie 
przeciwników. Na początku wszystko szło 
dobrze. Jednak w pewnym momencie cała 
akcja wymknęła się nieco spod kontroli 
organizatorów i harcerki uznały, że w przy-
szłym roku same zorganizują dzień kobiet! 
Po tej zbiórce odbyło się jeszcze kilka 
ciekawych spotkań z takich okazji jak np. 
pierwszy dzień wiosny. Za każdym razem 
na nudę nie można było narzekać! Pomimo, 
iż nasze harcerstwo liczy tylko 5 lat działal-
ności, byliśmy już na wielu biwakach i za-
przyjaźniliśmy się z innymi szczepami, które 
chętnie nas do siebie zapraszają. Ogromne 
podziękowania należą się druhnie Asi, która 
poświęca mnóstwo swojego wolnego czasu 
i organizuje wspaniałe zbiórki, odkrywając 
przed nami nowe oblicze skautingu, za co 
jej bardzo DZIĘKUJEMY!!!

Zastępowa Monika Stempniak

Co SłyChaĆ u harCerzy z radzewa?

W ramach tegorocznych obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” poznański oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej zaprosił uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjum do 
udziału w projekcie edukacyjnym poświę-
conym żołnierzom polskiego podziemia 
niepodległościowego. Projekt polegał na 
przeprowadzeniu w szkole gry „Żołnierze 
Wyklęci” według przesłanego scenariusza 
i udokumentowaniu jej przebiegu w formie 
krótkiego filmu. Do akcji zgłosiło się 18 
wielkopolskich szkół, w tym Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Wójkiewicza w Radzewie. 
Miło jest poinformować, iż nasza szkoła 
została laureatem tegoż projektu. Uroczy-
sty finał miał miejsce w piątek 28 marca w 
siedzibie poznańskiego oddziału IPN. Film 
nakręcony i zmontowany przez Tomasza 
Gajewskiego był jednym z czterech wy-
różnionych i zaprezentowanych podczas 
spotkania. Wzięli w nim udział wszyscy 
uczniowie klasy piątej, która brała udział w 
grze, a także inicjatorka akcji w radzewskiej 
placówce – Elżbieta Gajewska oraz wycho-
wawca klasy Karol Niemier. Finał projektu 
był połączony ze spotkaniem z Joanną 

Gajewską i Weroniką Zagułą – autorkami 
książki „Rycerze lasu”, pierwszej w Polsce 
pozycji dla dzieci poświęconej Żołnierzom 
Wyklętym. Każdy z uczniów otrzymał jeden 
egzemplarz tejże lektury oraz autografy 

autorek z osobistymi dedykacjami. Szkoła 
natomiast wzbogaciła się o bezcenne po-
zycje książkowe i multimedialne.

Karol Niemier

Sp radzewo laureatem projektu ipn

StrzeleCka wioSna w kórniku
wywiad z markiem Baranowskim 
Prezesem kórnicko-Bnińskiego

Bractwa kurkowego

kórniczanin: Gratuluje wyboru na stano-
wisko prezesa K-BBK 

Prezes: Dziękuję bardzo. Pragnę jednak 
przenieść te gratulacje także na wszystkich 
aktywnych Braci kurkowych, z których po-
mocą było możliwe pozytywne zakończenie 
minionej kadencji.

k: Jaka była ta kadencja? 
P: Nie należała do łatwych. Doprowa-

dziliśmy naszą strzelnicę do stanu w miarę 
przyzwoitej siedziby. Uporządkowaliśmy te-
ren. Zamontowaliśmy automatyczne napędy 
przesuwu tarcz strzeleckich, wykonaliśmy 
oświetlenie do strzelań nocnych. Wśród 
wydarzeń wyróżnić muszę ogólnokrajowy 
zjazd Bractw Kurkowych w 20-tą rocznicę 
reaktywacji. Warto przypomnieć, iż jesteśmy 
pierwszym reaktywowanym Bractwem w 
III RP.  

k: W dyskusji na ostatnim  Zebraniu 
Sprawozdawczo-Wyborczym była mowa o 
przygotowaniu Waszej prospołecznej oferty. 

P: . Kultywowanie historii i tradycji lokal-
nych i krajowych oraz hasła: „Ćwicz oko i 
dłonie w Ojczyzny obronie” to w wielkim skró-
cie nasze motto. Ileż jest w tym ciekawych 
zagadnień dla ludzi starszych i młodych. Czy 

w niedzielne popołudnie nie warto udać się 
na strzelnicę i trochę poćwiczyć wraz z całą 
rodziną i sąsiadami? Przy okazji zjeść np. gro-
chówkę lub kiełbaskę z grila? Porozmawiać 
z weteranami lub innymi ciekawymi ludźmi. 

k: Jak chcecie tych ludzi ściągnąć? 
P: Z pewnością nie na siłę. Liczymy na 

zainteresowanie innym sposobem spędza-
nia wolnego czasu niż przy komputerze i 
telewizji. Stare przysłowie głosi: „W zdrowym 
ciele zdrowy duch”, a strzelectwo to przecież 
dziedzina sportu, do którego dostęp chcemy 
otworzyć. 

k: Utrzymujecie szerokie kontakty z 
Bractwami krajowymi i strzelcami z zagranicy.

P: Najbliższe to kontakty z Niemcami, ale 
też z Belgami i Holendrami. Bywamy także 
u nich w roli propagatorów naszej kultury i 
historii. Bierzemy udział w obsłudze naszych 
kórnickich partnerów z Niemiec i w lokalnych 
imprezach.

k: Jakie są najbliższe Brackie propozycje 
P: Nasza Strzelecką Wiosnę inauguruje-

my Turniejem 3-majowym, dla upamiętnienia 
Pierwszej Polskiej Konstytucji. Rozpoczyna-
my 3-go maja w sobotę o godzinie 14:00. 
Poza strzelaniem statutowym dla członków 
Bractwa, będą trzy konkurencje w strzelaniu 
do tarcz na odległość 50 m z karabinka 
sportowego kaliber 5,6mm oraz strzelanie o 
strącenie kura na drążku na odległość 12,5m. 
Kur jest bardzo fascynującym strzelaniem 

rotacyjnym, aż do skutku. Zapraszamy do 
udziału wszystkich zdolnych do noszenia 
broni oraz i tych, którzy do noszenia broni 
jeszcze nie przywykli. Dla wyczerpanych 
wysiłkiem strzeleckim zapewniamy posiłki 
regeneracyjne i coś do picia. 

W czerwcu mamy dwa strzelania: Zielo-
noświątkowe dnia 07.06 połączone z wykre-
owaniem Króla Kurkowego i Świętojańskie 
dnia 28.06. połączone ze strzelaniem nocnym 
przy oświetleniu punktowym tarczy. W każ-
dym turnieju atrakcje i wspaniała piknikowa 
atmosfera. Serdecznie zapraszamy.  W lipcu 
i sierpniu dajemy szansę urlopowiczom, a od 
września zapraszamy na Strzelecką Jesień.

k: Jakie jeszcze macie plany i marzenia 
na tę nową kadencję 2014-2018?

P: Chcielibyśmy zmodernizować naszą 
strzelnicę pod kątem strzelania z broni pro-
chowej krótkiej. Opracowujemy koncepcje, 
szukamy źródeł finansowania. W sferze 
marzeń pozostało jeszcze do utwardze-
nia ok.200m polnej drogi prowadzącej do 
strzelnicy. Dla bezpieczeństwa społeczności 
miejscowej warto wykonać przejścia dla pie-
szych- spacerowiczów, od ulicy Poznańskiej 
poprzez dwa ronda pod S11. 

Pragniemy pozyskać dla naszej Idei 
Brackiej młodych adeptów. 

k: Nowa kadencja zapowiada się zatem 
optymistycznie. Życzymy Bractwu wszelkiej 
pomyślności i dużo trafionych dziesiątek.  
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Relacja z 
„7 Poznańskiego Półmaratonu”

Na wstępie chcę POGRATULOWAĆ 
WSZYSTKIM uczestnikom z Kórnika i Gminy 
za uczestnictwo i dzielną walkę podczas poko-
nywania tak długiej trasy. W końcu 21,4 km to 
całkiem długi dystans.

Po co i dlaczego biegać? - pytanie słyszane 
przez nas wielokrotnie - prawda!!!.  Właśnie w 
tym miesiącu mija rok, kiedy założyłam stare 
trzynastoletnie buty i wyruszyłam pokonać 
mój pierwszy dystans o długości 1,5 km. To 
był wyczyn, jednak okazało się, 
że bieganie jest to  wspaniała 
terapia na wszelkie smutki a 
przy okazji doskonały sposób 
na zbędne kilogramy i lekarstwo 
na polepszenie kondycji więc 
dlaczego nie robić tego nadal!!! .

Ale wracając do Poznania 
- jakież było moje zdziwienie, 
kiedy po biegu, sprawdzając 
listę wyników, przy słowie – 
Kórnik - wyskoczyła długa lista 
biegaczy.Okazało się, że jest 
NAS całe mnóstwo z Kórnika 
i z pozostałych miejscowości 
co bardzo mnie ucieszyło. W 
samym półmaratonie brało 
udział prawie 7 tysięcy ludzi z 
27 państw, zarówno jadących 
na wózkach, rolkarzy jak i samych biegaczy. 

Po raz trzeci Marta wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem biegowym BRYLANT KÓRNIK 
pokonała dystans poznańskiego półmaratonu 
za co jej Gratulujemy. 

Strzał padł o godzinie 10:00 dla biegnących 
i to było niesamowite wrażenie. Jeszcze nigdy 
nie widziałam takiej ilości szaleńców biegną-
cych i jednocześnie uśmiechniętych. Była ekipa 
Avengers-ów, Spider - man, Panowie w koloro-
wych perukach – a’la Clown, Pan  w garniturze, 
siłacz dźwigający 20 kilogramowy worek na 
plecach, dzieci w specjalnych wózkach biego-
wych. Średnia wieku, tak na moje oko, wahała 
się od 2 do 80 lat. Kibice na trasie dopisali, choć 
krzyczałam, aby dopingowali jeszcze bardziej 
co doskonale dopingowało nas biegnących a 

u kibiców wywoływało uśmiech i okrzyki. Co 
kawałek mijaliśmy zespoły muzyczne grające 
zarówno rockowe kawałki jak i muzykę pop a 
przy sklepach „Żabka” muzycy ubrani byli  w 
stroje żabek - co wywoływało niemały śmiech. 
Przebiegając koło kościoła na Placu Bernardyń-
skim, pewna pani pytała kogoś i tu cytat: „…po 
co biegną, czy to sprawia im przyjemność???..”, 
odkrzyknęłam TAAAAAAK. Ponieważ tak to 
właśnie jest, że mimo zmęczenia i wielu obo-
wiązków każdy chce się sprawdzić, odczuć to 
na własnej skórze, pokonać słabości i przy tym 
dobrze się bawić. I tak biegliśmy mijając po-
szczególne punkty z wodą, cukrem i czekoladą 
aby w końcu przekroczyć linię mety. 

Na każdego uczestnika czekał medal, mata 
izolacyjna a kobiety dostawały róże. Po prze-
kroczeniu bramek medalowych szukaliśmy nie 
tylko znajomych ale strefy z piciem i jedzeniem, 
miejsca oddawania chipów i trawki - aby usiąść. 

Na zakończenie mogę powiedzieć tylko tyle 
- chcę jeszcze i mam nadzieję, że moja obec-
ność, o ile zdrowie i czas pozwoli - stanie się 
regułą. Na pewno za rok liczba osób z naszych 
okolic będzie jeszcze większa, tego jestem 
pewna i zapraszam wszystkich siedzących 
przed telewizorem do wyjścia poza jego obręb. 

Orlen warshaw marathon 
z „BRYlANTAmi kórnik”

W dniu 13 kwietnia jako członkowie Sto-
warzyszenia Biegowego „Brylant Kórnik” (22 

osoby) uczestniczyliśmy w jednym z najwięk-
szych wydarzeń biegowych w Polsce – Orlen 
Warshaw Marathon i 84 Mistrzostwa Polski w 
Maratonie.  

W biegu wzięło udział ponad 30 tysięcy 
biegaczy z całego Świata, wiele znanych osób 
jak Adam Kszczot, dystans 10 km pokonał 
także Tomasz Karolak z czasem 01:05:58 oraz 
Marcin Lewandowski (31:28). W maratonie 
debiutował natomiast Marcin Dorociński, aktor 
i ambasador marki Mercedes-Benz, który uzy-
skał czas 04:17:09. Z królewskim dystansem 
zmierzyła się także piosenkarka Katarzyna 
Kowalska (05:19:05) oraz raper Jacek „Mezo” 
Mejer (03:24:20). Było bardzo wielu medyków, 

wolontariuszy, uczniów i spon-
sorów. Rozdano tony bananów, 
pomarańczy, hektolitry napojów 
izotonicznych i wody. Miastecz-
ko biegacza było przygotowane 
w sposób perfekcyjny, a pogoda 
zachęcała wręcz do rywalizacji.

Już w sobotę rano ruszali-
śmy spod „Oazy” aby ze spo-
kojem dojechać do Warszawy i 
odebrać pakiety startowe. Część 
z nas uczestniczyła w biegu 
na 10 km pozostali w pełnym 
maratonie o długości 42,195 
km. Po wieczornym spacerze 
po Warszawskiej Starówce 
wróciliśmy do hotelu aby ze 
spokojem przygotować się do 
wyścigu. W widowiskowym 

starcie zawodnicy w kolorowych koszulkach 
utworzyli spektakularną biało-czerwoną falę.

Dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta i 
Gminy Kórnik mogliśmy tam być i reprezento-
wać nasze miasto. Prezentowaliśmy również 
nowe stroje klubowe, które były zauważane 
przez wielu biegaczy. Flaga z herbem Kórnika 
„biegła razem z nami” i mamy nadzieje, że 
zostanie uwieczniona na zdjęciach w trakcie 
biegu. 

Gratuluję wszystkim biegaczom za usta-
nowienie własnych rekordów życiowych i 
Burmistrzowi za promowanie sportu i ruchu w 
naszym mieście.

KAK

W dniu  6.04.2014  w Kórnickim Centrum  
Rekreacji i Sportu  OAZA  rozegrany   został 
XIV Turniej Piłki Siatkowej Amatorów o Puchar 
Burmistrza Gminy Kórnik. W turnieju wystarto-
wało 6 drużyn, które zostały podzielone na 2 
grupy eliminacyjne. W grupie A spotkały się na-
stępujące drużyny: UKS Środa Wielkopolska, 
Amatorzy i KTOŚ, a w grupie B: UKS Mosińska 
Jedynka, Kolba Bnin i Gutshot Kórnik. W gru-
pach, drużyny grały systemem każdy z każdym, 
do 2 wygranych setów. Mecze sędziowali 
sędziowie PZPS. Wyniki meczy eliminacyjnych:

Grupa A                                                                      
UKS Środa Wielkopolska – Amatorzy (2:0)
KTOŚ – Amatorzy (2:0)
KTOŚ – UKS Środa Wielkopolska (2:0) 

Grupa B
UKS Mosińska Jedynka – Kolba Bnin (2:0) 
Gutshot Kórnik – Kolba Bnin (2:0) 

UKS Mosińska Jedynka – Gutshot Kórnik (2:0)
Do półfinałów awansowały po dwie najlep-

sze drużyny z gryp eliminacyjnych, a drużyny 
z trzecich miejsc spotykały się w meczu o piąte 
miejsce. Pary półfinałowe tworzyły następujące 
drużyny:
KTOŚ – Gutshot Kórnik (2:0)
UKS Mosińska Jedynka – UKS Środa Wiel-
kopolska (2:1)

W meczu o piąte miejsce spotkali się Ama-
torzy – Kolba Bnin (2:0)

Mecz finałowy okazał się pojedynkiem 
młodości i siły z doświadczeniem wielu lat 
spędzonych na boisku. W finale spotkały się 
drużyny UKS Mosińska Jedynka i KTOŚ. 
Pojedynek najlepszych drużyn Turnieju mogli-
śmy obserwować w odsłonie 3-setowej, mecz 
zakończył się zwycięstwem drużyny UKS 
Mosińska Jedynka (2:1).

W meczu o trzecie miejsce spotkały się 
UKS Środa Wielkopolska – Gutshot Kórnik (2:0)

Po rozegraniu wszystkich meczy odbyło się 
uroczyste podsumowanie Turnieju, na którym 
obecny był Pan Burmistrz Jerzy Lechnerowski. 
Pan Burmistrz wszystkim drużynom wręczył 
pamiątkowe dyplomy oraz trzem najlepszym 
puchary. 

Turniej został zorganizowany przy wsparciu 
finansowym Gminy Kórnik. 

Wyniki końcowe XIV Turnieju Piłki Siatkowej 
Amatorów o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik:
1 miejsce – UKS Mosińska Jedynka,
2 miejsce KTOŚ, 
3 miejsce UKS Środa Wielkopolska, 
4 miejsce Gutshot Kórnik, 
5 miejsce Amatorzy, 
6 miejsce Kolba Bnin. 

AN

XiV turniej piłki Siatkowej amatorów o puChar BurmiStrza gminy kórnik

PSZcZElARSkA 
liTERATURA

W związku z licznymi 
prośbami otrzymywanymi 
od Czytelników „Kórnicza-

nina”, którzy zainteresowani są pogłębie-
niem wiedzy pszczelarskiej, Koło Pszcze-
larzy w Kórniku zaprasza do skorzystania z 
fachowej literatury pszczelarskiej dostępnej 
w Bibliotekach Publicznych w Kórniku i Filii 
w Bninie. Są to m.in. poradniki zdrowotne, 
kulinarne, branżowe i informacyjne. Nie-
które książki opracowane są specjalnie z 
myślą o najmłodszych czytelnikach jak i 
początkujących pszczelarzach. Zachęca-
my do lektury i skorzystania z zasobów 
bibliotecznych.  

W załączeniu efekt kwerendy bibliotecz-
nej - wykaz książek na temat pszczelarstwa 
opracowany i otrzymany dzięki uprzejmości 
Biblioteki Publicznej w Kórniku. 

Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku

wYkAZ kSiążEk 
NA TEmAT PSZcZElARSTwA
znajdujące się w księgozbiorze
 Biblioteki Publicznej w kórniku

 i Filii w Bninie

• Banaszak Józef – Pszczoły i zapylanie roślin, 
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze 
i Leśne, 1987, 255 s. (KB)
• Bienefeld Kaspar – Pszczelarstwo krok po 
kroku, Warszawa: Wydawnictwo RM, 2008, 
95 s. (K)
o Butschkow Ralf – Mam przyjaciela pszcze-
larza, Poznań: Harbor Point Media Rodzina, 
2012, s. 24 (KB)
• Czarkowska Iwona – Miód odżywia, pielęgnu-
je, leczy, Bielsko-Biała: Wydawnictwo „Dragon”, 
2014, s. 144 (K)
o Gałęzewski Jacek – Pszczoła to ja, War-
szawa: Towarzystwo Wydawniczo-Naukowe, 
2007, 136 s. (K)
• Gałuszka Halina – Miód pszczeli: powstawa-
nie, wartość odżywcza, zastosowanie, Nowy 
Sącz: „Sądecki Bartnik”, 1998, 112 s. (K)
• Gumowska Irena – Pszczoły i ludzie, War-
szawa: Wydawnictwo Watra, 1984, 182 s. (KB)
• Hodowla pszczół, Warszawa: Państwowe 
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1983, 543 s.(K)
• Jak stosować propolis : Porady dla zdrowia 

oraz ochrony ogrodu i sadu, Kraków: Dom 
Wydawniczy Rafael, 2014, s. 32 (K)
• Janiszewski Mieczysław – Ule, sprzęt i 
budowle pasieczne, Warszawa: Państwowe 
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1972, s. 251 (B)
• Kalinowski Józef – ABC pszczelarza, War-
szawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i 
Leśne, 1985, 180 s. (KB)
• Kostecki Ryszard, Tomaszewska Barbara 
– Choroby i szkodniki pszczół, Warszawa: 
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 
1987, 380 s. (B)
• Maeterlinck Maurycy – Życie pszczół, War-
szawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 
1988, 117 s. (B)
• Makowicz Jerzy – Jak zakładać i prowadzić 
pasiekę, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo 
Rolnicze i Leśne, 1988, 212 s. (KB)
• Oberrisser Wolfgang – Miód : propolis, pyłek, 
wosk, Warszawa: „Multico”, 2012, 104 s. (K)
• Ostrowska Wanda – Gospodarka pasieczna, 
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze 
i Leśne, 1985, 416 s. (B)
• Pidek Andrzej – Wychów matek pszczelich, 
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze 
i Leśne, 1987, 138 s. (B)
• Poradnik pszczelarski, Warszawa: Państwo-
we Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1974, 446 
s. (B)
o Pszczoły, Poznań:  Podsiedlik-Raniowski i 
Spółka, 1992, 31 s. (B)
• Rum Leszek – Miód w kuchni, Warszawa: 
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 
2012, s. 144 (K)
• Spürgin Armin – Pszczoły miodne : organiza-
cja pasieki, pozyskiwanie miodu, Warszawa: 
Wydawnictwo RM, 2009, 120 s. (B)
• Szymanowska-Bielawska Krystyna – Warroza 
i inne choroby pszczół, Warszawa: Instytut 
Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985, 
70 s. (B)
• Tautz Jürgen – Fenomen pszczół miodowych, 
Łódź: Galaktyka, 2008, 296 s. (K)
• Terapia miodem oraz mleczkiem pszczelim, 
pyłkiem i jadem, Kraków, Dom Wydawniczy 
Rafael, 2014, s. 32 (K)
• Wojtacki Mieczysław – Produkty pszczele i 
przetwory miodowe, Warszawa: Państwowe 
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1987, 209 s. (B)

Legenda:
K – książka dostępna w Bibliotece 

Publicznej w Kórniku (ul. Poznańska 65)
B – książka dostępna w Filii w Bninie 

(ul. Rynek 3)
o – książka dla dzieci i młodzieży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bzzz… zza ula miStrzyni 
FloryStyki 
z BorówCa

Podczas targów Ogrodnictwa i Archi-
tektury krajobrazu „Gardenia” w Poznaniu, 
które odbyły się na przełomie lutego i marca 
bieżącego roku, wielki sukces odniosła 
katarzyna Greta Szymkowiak - mistrzyni 
florystyki z Borówca. Pani katarzyna zo-
stała vice mistrzynią Polski we florystyce 
w ramach międzynarodowych mistrzostw 
Polski w tej dziedzinie. 

Tematem tegorocznych mistrzostw były 
podróże. Prace florystki z Borówca inspirowa-
ne były Chinami.  Na czas i pod ostrym okiem 
sędziów i komisji technicznej przygotowała ona 
cztery wysoko ocenione prace. 

 Pani Kasia jest wykwalifikowanym mistrzem 
florystyki, szkoleniowcem, egzaminatorem 
izby rzemieślniczej.  Mieszka w Borówcu od 7 
lat. Około pół roku temu stworzyła tam swoją 
pracownię.

W pracowni tej prowadzone są warsztaty dla 
hobbystów i profesjonalistów, oraz wykonywane 
są zlecenia  dla indywidualnych odbiorców i firm. 
Tworzone tam  kompozycje trafiają także do 
wielu magazynów branżowych i dekoratorskich.

Informacje o warsztatach i innych wydarze-
niach odbywających się w pracowni florystyki 
Katarzyny Grety Szymkowiak znajdziecie Pań-
stwo na stronie: 

www.gretaflowers.eu 
lub pod numerem telefonu 608 033 745

Opr. ŁG
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AwANS chŁOPców Z kóRNikA  i  
dZiEwcZąT Z RAdZEwA w UNihOkEjU

Gułtowy 10/17.03.2014
Ku zaskoczeniu innych szkół z powiatu po-

znańskiego szkoły naszej gminy, po półfinałach 
awansowały do finałów mistrzostw powiatu w 
unihokeju szkół podstawowych. Reprezentanci 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku  w składzie: 
Bartosz Zgarda, Krzysztof Mrugas, Łukasz No-
wak, Tymoteusz Gabski, Miłosz Garstkiewicz,  
Filip Młynarczyk, Rafał Rozmiarek, Adrian Bla-
docha startowali 17.03.2014 w turnieju, którego 
gospodarzem był Zespół Szkół w Gułtowach ( 
niegdyś niepokonana szkoła w tej dyscyplinie) 
. Chłopcy pod kierunkiem p. Andrzeja Palucha 
wygrali turniej z udziałem 6 szkół i awansowali 
do finału rozgrywek. Grając w grupie B zremi-
sowali z  SP Kiciny 2:2 i pokonali SP Paczkowo 
1:0 a SP Paczkowo przegrało z SP Kiciny 1:2. 
Do półfinału turnieju awansowali z drugiego 
miejsca i pokonali 1:0 szkołę z Stęszewa. W 
meczu finałowym spotkali się ponownie ze 
szkołą z Kicin i w regulaminowym czasie gry 
padł remis 2:2. O zwycięstwie decydowały rzuty 
karne, które lepiej wykonywali  zawodnicy z 
Kórnika (1:0).  Końcowa klasyfikacja turnieju:  
1m. SP 1 Kórnik, 2m. SP Kiciny, 3m. SP1 Stę-
szew,  4. SP Gułtowy, 5. SP Paczkowo, 6. SP 
Pobiedziska-Letnisko.

Do rejonu awansowały tylko dwie pierwsze 
szkoły. Bramki dla Kórnika zdobywali: Tymote-
usz Gabski 2, Miłosz Garstkiewicz 2, Krzysztof 
Mrugas oraz Bartosz Zgarda po 1 bramce. De-
cydującego karnego w meczu finałowym wyko-
rzystał Filip Młynarczyk. Świetnie bronił  strzały 
przeciwników bramkarz Bartosz Zgarda, który 
obronił wszystkie rzuty karne. Gratulujemy!

Również dziewczęta ze Szkoły Podstawo-
wej w Radzewie awansowały na zawody rejo-
nowe w unihokeju. Zespół p. Karola Niemiera  
wygrał mecze z SP Gułtowy 3:0, SP nr 4 Swa-
rzędz 4:0 oraz zremisował z szkołą z Modrze 
0:0 i z SP Kicin 1:1.Hokeistki awansowały do 
finałów mistrzostw powiatu poznańskiego z 
drugiego miejsca. Jeśli dziewczyny poprawią 
skuteczność strzałów na bramkę mogą zasko-
czyć inne szkoły w finale. Awans wywalczyły i 
bramki strzelały grające w drużynie: Monika 
Stempniak (kapitan) - 5 goli, Agata Radziejew-
ska - 1 gol oraz Agata Bartkowiak (bramkarz), 
Lidia Wiśniewska, Katarzyna Karaś, Weronika 
Matuszewska, Klaudia Jankowska, Klaudia 
Olejniczak, Roksana Toboła, Dominika Frąc-
kowiak. Wszystkim życzymy medali w finałach 
rozgrywek. 

 dZiEwcZęTA Z GimNAZjUm w RO-
BAkOwiE w FiNAlE wOjEwódZkim

W Jarocinie 18.03.2014 odbyły się półfi-
nały Mistrzostw Województwa-rejon Poznań-
-Wschód w aerobiku grupowym. Trzecie 
miejsce i awans do Finałów Mistrzostw Wiel-
kopolski wywalczyły uczennice p. Marcina 
Stanikowskiego Z Gimnazjum w Robakowie, 
które  przygotowała p. Barbara Jańczyk. W 
zespole wystąpiły: Katarzyna Jachnik, Małgo-
rzata Zawierucha, Olga Sznura, Daria Doba, 
Weronika Gatkowska, Marta Lenik, Angelika 
Zawierucha, Marta Nowak. Po raz pierwszy 
wystąpiły w finale wojewódzkim, który odbył 

się w Arenie Poznań ( 28.03.2014) i zajęły 17 
miejsce..

W rejonie Poznań - Zachód  w Między-
chodzie startował także młody zespół ze 
Szkoły Podstawowej  w Szczodrzykowie. Nie 
wystąpili w finałach Wielkopolski, gdyż  zajęli 
szóste miejsce.

cZwARTE miEjScE GimNAZjAli-
STEk kóRNikA w UNihOkEjU

Jako pierwsze w półfinałach rozgrywek 
gimnazjów dnia 17 marca 2014 w Baranowie 
startowały dziewczęta. Pod kierunkiem p. 
Doroty Frąckowiak zajęły drugie miejsce i wy-
walczyły awans do finałów mistrzostw powiatu . 
W  meczu z Skórzewem wygranym 4:2 bramki 
strzeliły: Martyna Boguszyńska- 3, Martyna 
Kuberacka i Klaudia Dryjer po 1. Bezapelacyjnie 
półfinał wygrały gimnazjalistki z Baranowa ( 
gospodarz imprezy), które pokonały Skórzewo 
9:1 i Kórnik 11:1. 

Z kolei kórniccy gimnazjaliści walczyli o finał  
w dniu 19.03.2014 w miejscowości Gułtowy.

W grupie 4 szkół zajęli trzecie miejsce i nie 
zakwalifikowali się do finału mistrzostw powiatu.

Wyniki meczów: Kórnik -Pobiedziska  1 : 0; 
Kórnik-Skórzewo  2 : 3; Kórnik-Gułtowy  2 : 3

Bramki dla Kórnika zdobyli: Patryk Płóciniak 
4, Dawid Matuszewski 1.

Ostatecznie zajmą w powiecie miejsce 
od 5- 6.

Odbyły się także finały mistrzostw dziew-
cząt ( 26.03.2014). Kórnickie gimnazjalistki nie 
awansowały do rejonu. W finałowej rywalizacji 
zajęły czwarte miejsce w powiecie.

FiNAŁ wOjEwódZki 
w BAdmiNTONiE SPG

W finałach Drużynowych Mistrzostw 
Wielkopolski szkół ponadgimnazjalnych w 
badmintonie startowały dziewczęta z Zespołu 
Szkół w Kórniku. Startujące po raz pierwszy 
w tych rozgrywkach, uczennice p. Iwony 
Rauk: Marta Karpińska i Weronika Karpińska 
zajęły bardzo dobre , bo siódme miejsce w 
województwie wśród dziewięciu startujących 
szkół. Tym samym zdobyły cenne punkty dla 
szkoły do sportowego współzawodnictwa  w 
województwie. W finale Wielkopolski walczyły 
dziewczęta z następujących szkół: 

LO Czarnków, ZSO Jarocin, II LO Kalisz, 
LO I Kępno, ZS- E Konin, I LO Pleszew, ZSR 
Kaczki Średnie, ZSZ Wolsztyn i ZS Kórnik. 

SUkcES kOSZYkAREk SP 1 kóRNik
Jakże trudno przebić się szkołom powiatu 

poznańskiego w grach drużynowych do  finałów 
wojewódzkich. Najpierw trzeba wygrać zawody 
gminne,  później w turnieju z udziałem kilku 
szkół zająć miejsce 1-2 w  półfinałach powiatu 
, by dalej awansować do finałów mistrzostw 
powiatu i zawodów rejonowych. Udało to się 
wywalczyć koszykarkom Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Kórniku ( część z nich trenuje w sekcji 
koszykówki w OAZIE Kórnik), które po zajęciu 
drugiego miejsca w powiecie  zagrały najpierw 
w półfinale  zawodów rejonowych. Turniej z 
udziałem najlepszych szkół z powiatu jarociń-
skiego, gnieźnieńskiego i poznańskiego  odbył 
się 25 marca 2014 w hali OAZA w Kórniku. 
Kórnickie koszykarki sprawiły niespodziankę 
i wygrały półfinał rejonu, tym samym awan-
sowały do finałów zawodów rejonowych czyli 

półfinałów Mistrzostw Wielkopolski. Grały z SP 
Witkowo gm. Gniezno wygrywając 23:22  i z SP 
2 Jarocin 47:12. Dla Kórnika  kosze strzelały i 
punkty zdobywały: Julia Łopińska- 24, Katarzy-
na Kedziora-19, Jagoda Tomczak i Magdalena 
Drzewiecka po 9, Agnieszka Kozieł-4, Martyna 
Siódmiak-3 i Klaudia Kowalska-2.Ponadto 
w zespole grały: Aleksandra Mendel, Laura 
Szklarek-Mielęcka, Zuzanna Rutkowska, Kinga 
Kaczmarek i Kinga Koczorowska. Gratulacje 
dla wszystkich zawodniczek oraz  nauczycieli 
przygotowujących ich do mistrzostw ! Finał 
rejonu odbędzie się w kwietniu w Śremie. 

wicEmiSTRZOSTwO  POwiATU   
dZiEwcZąT RAdZEwA  w  UNihOkEjU

Z srebrnymi medalami wróciły hokeistki 
Szkoły Podstawowej w Radzewie z Mistrzostw 
Powiatu Poznańskiego w unihokeju. Jest 
to największy sukces tej szkoły w kategorii 
dziewcząt. Wychowanki p. Karola Niemiera 
zajmując drugie miejsce w finale awansowały 
do zawodów rejonowych Poznań- Wschód. 
Mimo ,że nie przegrały żadnego meczu to o 
miejscu drugim zadecydowały bramki. Wyniki 
meczów: Radzewo - Swarzędz(nr 4) 0:0

Radzewo - Rogalinek 6:1 , Radzewo - Ko-
morniki 2:2. W zespole grały: Monika Stempniak 
(kapitan) - 5 bramek, Agata Radziejewska - 2, 
Weronika Matuszewska - 1 oraz Agata Bartko-
wiak (bramkarz), Lidia Wiśniewska, Katarzyna 
Karaś, Klaudia Jankowska, Klaudia Olejniczak, 
Dominika Frąckowiak, Roksana Toboła. Gra-
tulujemy! Turniej wygrały Komorniki. Półfinał 
rejonu odbędzie się 4.04.2014 w Niechanowie.

Niestety nie udało się chłopcom Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku awansować do 
finałów zawodów rejonowych ( 24.03.2014)  
w unihokeju. Ostatecznie zajęli w półfinałach 
rejonu trzecie miejsce i odpadli z dalszych 
rozgrywek.

PiŁkARZE GimNAZjAliści 
UcZą Się POkORY

Kórniccy gimnazjaliści po wygraniu meczu  
z  piłkarzami z Robakowa 5:0 reprezentowali 
nasze środowisko w półfinałach mistrzostw 
powiatu poznańskiego w piłce nożnej. Niestety, 
tak jak w latach ubiegłych, tym razem w grupie 
z Swarzędzem, Skórzewem i Suchym Lasem 
zajęli ostatnie, bo czwarte miejsce, odpadając 
z dalszej rywalizacji w kategorii gimnazjów. 
Piłka nożna naszych gimnazjalistów z Kórni-
ka i Robakowa jest najsłabszą dyscypliną w 
rywalizacji z innymi szkołami w powiecie. Są 
jednak uczniowie , którzy w rywalizacji gminnej 
i powiatowej strzelili w sumie: Artur Piesiak-3, 
Jakub Łuczak i Filip Kujawa po 2 bramki. Nie-
stety to za mało , by piąć się z zespołem po 
drabince do wyższej rywalizacji w powiecie. 
Pozostali grający piłkarze nadal nie reprezen-
tują poziomu lub zaangażowania tego co robią, 
by wygrywać mecze.

hOkEiSTki Z RAdZEwA wSTYdU 
NiE PRZYNiOSŁY
Niechanowo rejon 

Poznań -wschód- 4.04.2014
Srebrne medale mistrzostw powiatu, drugie 

miejsce w półfinałach rejonu Poznań-Wschód 
i czwarte miejsce w finałach rejonu to bilans 
osiągnięć młodych dziewcząt z Szkoły Pod-
stawowej w Radzewie w unihokeju. Dziew-

częta p. Karola Niemiera: Monika Stempniak 
(kapitan) - 5 goli, Agata Bartkowiak (bramkarz), 
Lidia Wiśniewska, Katarzyna Karaś, Klaudia 
Jankowska, Agata Radziejewska, Weronika 
Matuszewska, Klaudia Olejniczak, Dominika 
Frąckowiak, Roksana Toboła dzielnie walczyły 
aż do półfinałów zawodów wojewódzkich. 
Tak nauczyciel relacjonował grę swoich pod-
opiecznych:

„… Uciekła nam wielka szansa... Niestety 
koniec tegorocznej pięknej przygody z unihoke-
jem. Wstydu jednak na rejonie nie przynieśliśmy. 
Co więcej, bardzo namieszaliśmy w tych zawo-
dach. Turniej był bardzo wyrównany i w naszym 
zasięgu było nawet pierwsze miejsce, o czym 
świadczy zdecydowana wygrana ze zwycięzca-
mi zawodów, którzy rozbili inne szkoły... Niestety 
sport jest nieprzewidywalny i potknęliśmy się 
w innych spotkaniach. Ostatecznie mając tyle 
samo punktów co trzeci zespół zajęliśmy 4 
miejsce.” Miejsce, chociaż może nie satysfak-
cjonujące nauczyciela i zawodniczki ale grą, 
walką i zaangażowaniem mogą być wzorem 
dla innych zespołów kórnickich. Do tego połowa 
zespołu to dziewczyny z klas piątych, czyli za 
rok znowu będą grały. Może wtedy spełnią się 
marzenia nauczyciela?  Wyniki meczy i komen-
tarz nauczyciela: 
1. SP Radzewo - SP Klęka pow. średzki 0:4 
(tu zaliczyliśmy falstart - my atakowaliśmy, a 
przeciwnicy strzelali gole...)
2. SP Radzewo - SP Bieganowo 1:0 pow. 
wrzesiński. (zdecydowana przewaga, słaba 
skuteczność)
3. SP Radzewo - SP Kotlin 1:2 pow. jarociński 
(wygranie tego meczu dałoby nam 1 miejsce 
i przy stanie 1:1 mieliśmy ku temu znakomite 
sytuacje... niewykorzystane sytuacje jednak 
się zemściły...)
4. SP Radzewo - SP Jarząbkowo pow. gnieź-
nieński 3:1 (to oni wygrali turniej, gdzie  w dwóch 
pierwszych meczach zwyciężali 4:1 i 5:2).

Ostatecznie: 2 wygrane mecze , 2 przegrane.
1. SP Jarząbkowo, 2. SP Kotlin, 3. SP Klęka, 
4. SP Radzewo

Na szczególne wyróżnienie w zespole z 
Radzewa zasługuje Monika Stempniak, która 
w zakończonych rozgrywkach strzeliła przeciw-
nikom w sumie 32 bramki (17 g.+ 15 p. r.). Z tej 
samej szkoły Agata Radziejewska- 12 bramek 
( 9 g.+ 3 p. r.) oraz  po 1 bramce Weronika 
Matuszewska i Lidia Wiśniewska.

kOSZYkówkA REjON dZ SP
Los zadecydował, że w Finałach Rejonu 

Poznań-Wschód w koszykówce dziewcząt 
szkół podstawowych spotkały się ponownie 
dwa najlepsze zespoły z półfinału rejonu. Wtedy 
zespół dziewcząt z Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Kórniku wygrał 1 punktem z Witkowem, ale w 
rejonie to ta szkoła pokonała Kórnik 1 koszem ( 
2 pkt.) i awansowała do dalszej rywalizacji w wo-
jewództwie. Zawody odbyły się 7 kwietnia 2014 
w Śremie, gdzie walczyły szkoły: SP 1 Śrem, SP 
Pięczkowo, SP Witkowo i SP 1 Kórnik.

 Relacja z turnieju opiekuna p. Adama 
Prokopczuka:

„ Wcześniejsze półfinały A i B sprawiły że o 
finał zagrały ze sobą : SP 1 Śrem i SP Witkowo, 
a w drugiej parze SP Kórnik z SP Pięczkowo.

Wysokie wygrane Kórnika i Witkowa spo-
wodowały, że te szkoły zmierzyły się w meczu  
o całą pulę czyli awans do finałów rozgrywek 
wojewódzkich.  Tym razem los się odwrócił. Wy-
nik końcowy 26:24 dla Witkowa. Na początku 
czwartej kwarty przewaga Witkowa wynosiła 
już 10 punktów . Dziewczyny z Kórnika zaczęły 
szaloną pogoń za rywalkami ale nie starczyło 
czasu i 1 kosz zdecydował o awansie do finału 
wojewódzkiego przeciwniczek. Mecz godny 
finału, połączony z wielką radością i łzami 
smutku. Sport w najpiękniejszych wydaniu.”

Dziewczętom  i nauczycielom przygoto-
wujących je od podstaw, do gry na wyższych 

szczeblach gratulujemy. Jeśli nadal będą 
solidnie trenować, to sukcesy przyjdą same. 
Zachęcamy do treningów w sekcji koszykówki 
UKS Jedynka OAZA Kórnik i zapisów do klasy 
sportowej tworzonej w SP 1 Kórnik. 

SUkcES PiŁkAREk NOZNYch 
 Z SZcZOdRZYkOwA

Jedną z największych imprez piłkarskich w 
kategorii wiekowej w Europie jest organizowany 
w Polsce Turniej „Z podwórka na stadion o 
Puchar Tymbarku”. W imprezie startują dzieci 
– dziewczęta i chłopcy w kategorii U-10, U-12.

W kategorii U-10 dziewcząt  ( kl. 3 i mł.) w 
finale wojewódzkim startowała reprezentacja 
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie, której 
trenerem i nauczycielem wf jest  p. Dariusz Śmi-
gielski. W finale startowało 20 zespołów. Duży  
sukces odniosła drużyna z Szczodrzykowa, 
która wygrała turniej wojewódzki  zajmując  
pierwsze miejsce. Tym samym wywalczyła 
awans na Ogólnopolski Turniej Tymbarka , który 
odbędzie się w maju b.r. w Warszawie .Kolejny 
sukces odniosła piłkarka tej szkoły Zofia Śmi-
gielska, która została najlepszym strzelcem 
turnieju wojewódzkiego.

W zespole grały: Nadia Konys, Agata Kucię-
ba, Patrycja Rymelska, Zuzanna Nita, Klaudia 
Witkowska, Agnieszka Szekiełda, Julianna 
Urban, Maria Haremska i Zofia Śmigielska.

Jest to największy sukces szkolnej repre-
zentacji naszej gminy w piłce nożnej. GRA-
TULUJEMY nauczycielowi, dziewczętom i ich 
rodzicom!

Na każdym etapie tego turnieju dzieci, trene-
rzy otrzymują upominki piłkarskie sponsorowa-
ne przez firmę TYMBARK. Najlepsze zespoły 
otrzymają atrakcyjne nagrody, w tym m.in. jest 
wyjazd do Hamburga na mecz Polska-Niemcy.

Życzymy jak najlepszego miejsca w zawo-
dach ogólnopolskich.

ARA

Siatkówka SamorządowCów
W sobotę 12 kwietnia br. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Klesz-

czewie odbył się Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców Metropolii 
Poznań. W zawodach wzięło udział siedem drużyn, a rozgrywki toczyły 
się w dwóch grupach. Z każdej grupy do półfinałów awansowały dwie 
drużyny, których zwycięzcy spotykali się w finale.  Broniąca w tym roku 
tytułu drużyna Miasta i Gminy Kórnik spotkała się w finale z drużyną 
VIPów z Prezydentem Miasta Poznania Ryszardem Grobelnym w 
składzie. W tym roku lepsza okazała się drużyna VIPów, która poko-
nała w tie-break’u drużynę Miasta i Gminy Kórnik. Turniej przebiegał 
w miłej atmosferze sportowej rywalizacji i przyciągnął rzeszę kibiców.

MD
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I kolejkę XIV Ligi Taekwondo Wesołek 
rozegrano w obiekcie sportowym Oaza Kórnik 
w dniu 22 marca 2014 roku. Zawody po raz 
pierwszy rozegrano  jako turniej międzynarodo-
wy. Padł rekord frekwencji, Do Kórnika przybyło 
330 zawodników z 19 klubów Polski i Niemiec, 
w wieku 6 do 14 lat. Turniej tradycyjnie rozgry-
wany był o Puchar Burmistrza Kórnika. Podczas 
oficjalnego otwarcia Ratusz reprezentował Se-
kretarz Gminy Pan Leszek Książek. Klub gościł 
znamienite osobistości Mistrza Soo Kwang 
Lee 9 dan Dyrektora Technicznego PZTO i 
Mistrza Chae Su-Ung  9 dan V-ce Prezydenta 
Niemieckiej Federacji Taekwondo. 

Zmagania młodych adeptów taekwondo 
rozpoczęły się z samego ranna, a zakończyły 
późnym wieczorem. Uczestnicy w wieku 6-14 
lat rywalizowali w trzech konkurencjach spraw-
nościowych i konkurencji walki sportowej. W 
konkurencjach sprawnościowych zawodnicy 
musieli wykazać się sprawnością ogólną. Przy 
próbie kopnięcia nogą na wysokość najlepsi 
wykazali się wynikiem 75 cm kopnięcia  ponad 
swoją głowę. Widzów przykuwała bardzo dyna-
miczna konkurencja wielokrotnego kopania na 
czas, tu najlepsi w ciągu 10 sekund na przemian 
wykonywali 48 kopnięci – a więc prawie 5 kop-
nięć na sekundę. Dzieci uzdolnione technicznie 
prezentowali swoje umiejętności w układach 
formalnych. Zdecydowanie najbardziej ener-
getyczną formą rywalizacji w taekwondo jest 
walka sportowa. Dzieci, już od najmłodszych 
lat zgodnie z filozofią taekwondo WTF wprowa-
dzamy w konkurencje walki sportowej. Zdobyte 
doświadczenie na naszym turnieju procentuje 
w turniejach zagranicznych, a głównym celem 
jest przygotowanie zawodnika do startu w 
Mistrzostwach Świata. Nasi zawodnicy oka-
zali się być bardzo dobrze przygotowani do 
turnieju. W rywalizacji o Puchar Burmistrza 
Kórnika wywalczyli drugie miejsce w klasyfikacji 

drużynowej, ustępując jedynie klubowi AZS 
Poznań.       Wyniki indywidualne zawodników 
UKS Oaza Kórnik:

Julia Szpak 3 złote, 1 brązowy
Wojciech Osajda 2 srebrne
Marianna Jankowiak 1 złoty, 1 brązowy
Barbara Wartecka 1 złoty , 1 srebrny
Oskar Maćkowiak  1 złoty
Medale srebrne: Bartosz Kopyra, Konrad 

Wieczorek, Mateusz Naperalski, Zofia Wartec-
ka, Wiktor Kościelski.

Medale brązowe: Maksymilian Wieczorek

O medale było niezmiernie trudno. W nie-
których konkurencjach o medale rywalizowało 
ponad 30 zawodników. Tym bardziej wywalcze-
nie 17-tu medali należy uznać za udany występ. 

Minione zawody, to również sukces orga-
nizacyjny. Przyjęcie tak licznej grupy zawod-
ników to nie lada wyzwanie dla gospodarzy, 
którzy z powierzonego obowiązku wywiązali 
się na szkolną szóstkę. Turniej odbył się dzieki 

wielu osobom, którzy bezinteresownie wsparli 
zawody usługą, towarem lub środkami pie-
niężnymi. Zarząd klubu dziękuje instytucjom, 
zakładom pracy i osobom fizycznym:  Meble 
VOX, Firmie TFP, Fundacji Zakłady Kórnickie, 
Pizzeri Piccolo, Bociek  Gabinet Położniczo 
– Ginekologiczny, Kwiaciarni Płomyk, Firmie 
Mar - Piek, Firmie Swegon, Panu Marcinowi 
Kościelskiemu. Dziękujemy pracownikom i 
kierownictwu obiektu sportowego Oaza Kórnik 
za profesjonalną obsługę zawodów. 

Organizacja zawodów przyniosła sukces 
sportowy i organizacyjny. Uzyskaliśmy efekt 
promocji klubu i  miasta. Relacje z turnieju zna-
lazły się w mediach w kraju i zagranicą. Dzięki 
zawodom udało się zgromadzić pieniądze na 
zakup nowoczesnego sprzętu sportowego w 
klubie. Sprzęt jest już na naszych treningach, 
więc zapraszamy mieszkańców Kórnika i 
okolic na nasze zajęcia. Szczegóły na www.
taekwondo-kornik.org

PW

rekord FrekwenCji w lidze taekwondo weSołek 
o Puchar Burmistrza kórnika

na rowery 
CzaS wSiadaĆ !

Kapryśna wiosna nie codzień pozwala 
na przejażdżki rowerowe.Wyznaczenie daty 
otwarcia "sezonu rowerowego  2014 "na 
dzien 1-go maja daje, gwarancje,skorzy-
stania z tej przyjemności przy sprzyjającej 
aurze. Dlatego wszystkich amatorów tury-
styki rowerowej, dużych i małych, młodych 
i tych w kwiecie wieku zapraszam na "Zlot 
gwiaździsty" do Borowca. 

Msza swieta ,ktora odprawi ks.Grzegorz 
Gałkowski - nominowany kapelanem rowe-
rzystów , zainaugurujemy "sezon rowerowy 
2014".Tak wiec braci kolarska ,spotykamy 
sie w amfiteatrze przy kościele p.w.Matki 
Boskiej Królowej Rodzin w Borowcu o 
godz.11,30.

Po mszy  p.Bronia zaprasza na pyszna 
grochowke,ktora zrekompensuje trudy 
dotarcia na zlot gwiaździsty .

W imieniu Rady Soleckiej wsi Borówiec 
i ks.proboszcza o powyższym wydarzeniu 
ma zaszczyt zawiadomic 

Tomasz Grzeskowiak
-radny miejski

modyFikaCja 
projektu

Powstanie drogi rowerowej łączącej 
Kórnik z Poznaniem  jest pomysłem obli-
czonym  na turystyczne zaktywizowanie 
naszej gminy. Od pomysłu do jego realizacji 
co wszystkim wiadomo to ho, ho, ho - droga 
daleka. Już nie naturalną, ale oczywistą 
przeszkodą są pieniądze. Tych jak zwykle 
brakuje. Projekt jednak żyje swoim życiem 
i przechodzi przez wszystkie szczeble 
studialne. Po wygranej w ramach Budżetu 
Obywatelskiego pomysłu na drogę rowero-
wą łączącą Kamionki z Koninkiem w dysku-
sji z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim  i 
przewodniczącym Rady Miejskiej Maciejem 
Marciniakiem, co do losów projektu o któ-
rym wspomniałem na wstępie, zrodził się 
pomysł wpisania tej drogi  w przebieg trasy 
Kórnik – Poznań. Tym samym na odcinku 
około 10 km przez naszą gminę będzie to 
profesjonalna droga rowerowa. Realizo-
wany chodnik z przeznaczeniem dla ruchu 
pieszo-rowerowego wzdłuż ul.Głównej 
w Borówcu i mamy wszyscy nadzieję na 
kontynuowanie tej inwestycji przez Ka-
mionki doprowadzi do połączenia tej drogi z 
projektem Budżetu Obywatelskiego.   Dalej 
trasa do Poznania przebiegać będzie przez 
Szczytniki,Koninko,Głuszynę i wyznaczo-
nym pierwotnie śladem do Poznania.

O czym ma zaszczyt poinformować 
Tomasz Grześkowiak

-radny miejski

kolarStwo
dobre starty na poczatek sezonu
 i zwyciestwo lewandowskiego

Kolarska karuzela ruszyła. Zawodni-
cy UKS Jedynka Limaro Kórnik w ciągu  
dziewięciu dni zaliczyli już po cztery starty 
w zawodach. Pierwszym startem naszej 
ekipy było Kryterium uliczne w Dzierżo-
niowie, gdzie w międzynarodowej stawce 
blisko 80 kobiet open, najlepiej z naszej 
ekipy wypadła Natalia Nowotarska zajmując 
trzecie miejsce wśród juniorek. W wyścigu 
juniorek młodszych inna reprezentantka 
Limaro Joanna Golec zajęła czwarte 
miejsce. Wśród młodziczek na szóstym 
miejscu uplasowała się młodziutka Natalia 
Szymczak. Następnego dnia rozegrano 
wyścigi ze startu wspólnego w Sobótce, 
pod nazwą Otwarcie Sezonu Szosowego. 
W imprezie  tej wzięło udział ponad tysiąc 
zawodników i zawodniczek we wszystkich 
kategoriach wiekowych.  Najlepiej tego 
dnia wypadła ponownie Natalia Szymczak, 
która wśród 51 zawodniczek w obsadzie 
międzynarodowej zajęła ósme miejsce. 
Dobrze zaprezentowały się również nasze 

cztery panie (Natalia Korytko, Alicja Ra-
tajczak, Nikol Płosaj i Weronika Humelt), 
które w wyścigu łączonym seniorek i 
juniorek przyjechały na metę w czołowej 
niespełna trzydziestoosobowej grupie, nie 
odgrywając jednak znaczącej roli na finiszu. 
Tydzień później odbyła się pierwsza seria 
Pucharu Polski w kolarstwie szosowym w 
Kłomnicach k/Częstochowy. Tutaj już było 
widać lekka zwyżkę formy w ekipie Limaro. 
W wyścigu indywidualnym na czas juniorek 
co prawda zwyciężyła Daria Pikulik z Ziemii 
Darłowskiej, ale zawodniczki Kórnickiego 
Limaro tj. Natalia Nowotarska, Weronika 
Humelt, Natalia Radzicka i Nikol Płosaj 
zajęły kolejno miejsca od trzeciego do szó-
stego. Bardzo dobrze wypadł pierwszy raz 
startujący w gronie juniorów Szymon Korcz 
zajmując ósme miejsce z niewielką startą 
do podium. W gronie juniorek młodszych 
dziewiąty czas dnia osiągnęła Joanna 
Golec. Następnego dnia rozegrano wyścigi 
ze startu wspólnego, w których najlepiej 
zaprezentowała się powracająca do wyso-
kiej formy Alicja Ratajczak, zajmując piąte 
miejsce w wyścigu seniorek. Zwyciężyła 
ósma zawodniczka Igrzysk Olimpijskich w 
Pekinie Paulina Brzeźna. Rekord w ilości 

startujących juniorów młodszych padł wła-
śnie w Kłomnicach, gdzie wystartowało ich 
aż 230. Wszyscy młodzi zawodnicy Limaro, 
a było ich sześciu, po raz pierwszy startują 
w tej kategorii i od razu muszą się mierzyć 
w tak ekstremalnych warunkach. W wyścigu 
tym najlepiej jechał Wojtek Kaczmarek, 
który na 6 km do mety był w 28 osobowej 
czołowej grupie. Wydawało się wtedy po 
stylu jazdy, że będzie miał on sporą szansę 
na dobry wynik. Niestety nie udało mu się 
uniknąć kraksy która miała właśnie miejsce 
tuż przed metą i bardzo mocno potłuczony 
z poważnie uszkodzonym rowerem, musiał 
się wycofać z wyścigu. Trochę spokojniej-
sze zadanie miał Mateusz Lewandowski, 
który na inaugurację wystartował w kolar-
skim maratonie MTB w Dolsku na dystansie 
Mini (35km). Mateusz wygrał swój wyścig 
w kategorii Open, pokonując na finiszu o 
zwycięstwo uczestnika tegorocznych Mi-
strzostw Świata w kolarskich przełajach, 
Bartosza Miklera z Viktorii Jarocin.     

     
 Paweł Marciniak
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*Przyjmę ucznia w zawodzie blacharz samochodowy. Tel. 606 447 303
* Okna również nietypowe. Eloplast - producent okien i drzwi z PCV. Tel. 728 932 344
* Przyjmę ucznia w zawodzie stolarz. Tel. 662 152 487
*Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel. 692 241 023
 *Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa,automatyka do bram. Tel. 692 241 023
 *Wycinka, karczowanie drzew. Tel. 692 241 023
 *Sprzedam korzeń selera. Tel. 781 459 563
* Kupię monety, fotografie, zegarki, odznaczenia. Tel. 604 429 077 
*Sprzedam wózek dziecięcy 3w1 firmy Bebecar oraz inne artykuły dziecięce. Tel. 512 303 888
* Uporządkuję zbiór starych fotografii w fotoksiążkę. Tel. 602 745 631
* Video, foto śluby komunie, „18”, itp. Tel. 602 745 631
 *Mycie okien, porządki w ogrodzie, itp. Mężczyzna 50 lat. Tel. 602 745 631
 *Sprzedam części do Fiata Ducato  2006-2013 różne. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam konia na biegunach, matę edukacujną, nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tanio. Tel. 506 490 723
*Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 4 szt., aparat fotograficzny
*Zenit ET, taśmy do magnetofonu szpulowego Tel. 506 490 723
*Sprzedam suknie ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr. 164/168 (tanio), nowy płaszcz skórzany damski rozm. 36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
*Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki Thomson, 2 głośniki + subwoofer Logitech oraz kompletny ubiór do jazdy konnej rozm. M/S. Tel. 506 490 723
*Sprzedam okno firmy Rehau używane wym. ramy szer. 145x wys. 141, skrztdła szer.90 x wys. 135, i szer. 46 x wys 135. Tel. 506 490 723
*Sprzedam dyktafon - rejestrator cyfrowy, komórki nokia 6020, nokia 6300,  nokia X 6. Tanio. Tel. 506 490 723 
*Naprawa AGD: Pralki, lodówi, zmywarki – Kórnik i okolice. Tel. 731 100 754
*Sprzedam meble dziecięce IKEA MAMMUT: szafę, 2 komody, łóżko, stolik nocny + gratisy. Tel. 608 830 756
*Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego w Robakowie. Mile widziana osoba kontynuująca naukę. Tel. 503 160 922
*Kompleksowa budowa dachów, ściąganie eternitu, adaptacja poddaszy, szybko, fachowo, konkurencyjne ceny. Tel. 513 540 581
*Kupie Fiata 125p „dużego fiata” z Kórnika lub okolic. Tel. 509 449 141
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizykoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*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
*Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, Kórnmik-Bnin. Tel. 607 479 522
*Zaśpiewam profesjonalnie na ślubie, jubileuszu i innych imprezach m. in. „Ave Maria” różnych kompozytorów. Tel. 881 632 964
*Sprzedam działki budowlane, uzbrojone. Dachowa. Tel. 790214410
*Najmę ludzi do pracy w szklarni. Dachowa 1, Gądki. Tel. 61 8190 463
*Sprzedam działki budowlane, uzbrojone, 803 m² i 1969 m². Osiedle Nadwarciańskie. Tel. 500 131 775
*Sprzedam garaż blaszany, 5x3 m, 3 letni. Cena do uzgodnienia. Tel. 781 745 469
*Schody i balustrady oraz inne usługi stolarskie. Tel. 782 650 179
*Sprzedam motorowery: Romet, Żak - sprawne, silniki Komar, Ryś oraz wszelkie akcesoria. Tel. 536 28 62 53
*Sprzedam stół do cięcia płytek. Tanio. Tel. 536 28 62 53
*Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 61 8190 587

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 9 maja 2014 r.
materiały do następnego numeru prosimy dostarczać 

do 2 maja 2014 r.

Pogotowie ra tun ko we 999, 8660066

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie gazowe 992 

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

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

BARdZO wAżNE TElEFONY

Serdeczne podziękowania dla 
pana prezesa PkPS kórnik Bogdana wesołka 

za zorganizowanie wózka inwalidzkiego, który jest mi niezbędny przy poruszaniu się.
Wędkarz z Biernatek

gdy 
w BrzuChu 
BurCzy...

SOS TATARSki

Na wielkanocnym stole pojawia się 
zawsze wiele smakołyków. Nie wyobrażam 
sobie 

Świąt bez jaj, baranka, chrzanu, szynki. 
Każdy region i każda rodzina  ma też swoje 
tradycyjne dania,  które wzbogacają te 
wyjątkowe chwile. Jednym z moich wycze-
kiwanym przez cały rok przysmakiem jest 
sos tatarski, serwowany do mięs i wędlin. 
Zawsze obiecuję sobie, że będę go przy-
gotowywała częściej ale ostatecznie gości  
na moim stole tylko raz w roku:- )

Składniki:
• 2 jajka
• 1 mała cebulka
• 3 korniszony
• 3 – 4 marynowane grzybki lub pieczarki
• 2 łyżeczki kaparów
• ¾ szklanki  domowego majonezu
• ½ łyżeczki musztardy
• ½ - 1 łyżeczki chrzanu  
• sól, pieprz, cukier
• 2 łyżki śmietany

Jajka ugotować na twardo. Białko, ce-
bulę, korniszony, grzyby, kapary – drobno 
posiekać. 

Majonez domowy utrzeć ze śmietana 
i przetartym przez sitko żółtkami. Dodać 
posiekane białka i warzywa, chrzan, musz-
tardę – całość wymieszać i doprawić. Jeśli 
sos jest zbyt gęsty dodać do niego jeszcze 
trochę śmietany.

Smacznego i Wesołych Świąt!
Iza Jokiel

gdywbrzuchuburczy.blogspot.com

Firma DAT-Schaub Polska Sp. z o.o. Oddział w Robakowie ul. Poznańska 14, 62-023 Gądki  poszukuje osób do pracy na stanowisko 
- pracownik produkcji (jeliciarz). Wymagania: książeczka sanepidowska,  mile widziane doświadczenie w branży mięsnej,  wykształcenie 
min. podstawowe, dyspozycyjność. Oferujemy: praca 1-zmianowa  stawka godzinowa pierwsza umowa zlecenie (do jednego miesią-
ca), następna umowa o pracę. Prosimy o wysyłanie CV na adres e.kindela@dat-schaub.com.pl lub kontakt telefoniczny 515 169 114
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Z okazji 10. lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

1 maja 2014 r. na Podzamczu w Kórniku
o godz. 17:00 odbędzie się koncert 

Jerzego Karwowskiego z zespołem w składzie: 
Paweł Głowacki, Piotr Kucharski, Zbigniew Wajdzik, 

Henryk Łukaszewski, Piotr Kucharski.
Wystąpią również: Sławomir Olgierd Kramm /baryton/

oraz  Joanna Szynkowska vel Sęk /sopran/
O godz. 20:00 pokaz filmów “Kórnik - 10 lat w UE” oraz 

“Władysław hr. Zamoyski -  Pan z Wielkopolski - Władca Tatr”.
W godz. 11:00-21:00 na Podzamczu serwowane bedą 

potrawy z krajów Unii Europejskiej
/przy ładnej pogodzie proszę zabrać ze sobą koce/ 

Współorganizatorzy: Patronat medialny:

lat w UE


