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Z ł o t y Ju b i le u s z

W numerze także:
- Kandydaci do Rady Miejskiej i Rady Powiatu
- Otwarcie etapu promenadu i scieżki edukacyjnej
- Pamięci tych, którzy odeszli
- Kolarze jedynki Limaro wśród Nadziei Olimpijskich
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Kórnik, ul. Poznaƒska 87

Pon. - Sob. 7.00-21.00, Niedz. 8.00-20.00
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20 października br. w 71 rocznicę
rozstrzelania obywateli Ziemi Kórnickiej
przez hitlerowskich najeźdźców nastąpiło
uroczyste składanie kwiatów pod tablicą
upamiętniającą to wydarzenie. W uroczystości udział wzięli burmistrz Jerzy Lechnerowski, przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Kaczmarek, radni Bogdan Wesołek i
Seweryn Waligóra, oraz delegacje placówek oświatowych, stowarzyszeń, zakładów
pracy i rodziny bohaterów z 1939 roku.

Pożycie Małżeńskie i dyplomy z okazji
50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. W
uroczystości udział wzięli przewodnicząca
RM Irena Kaczmarek oraz kierownik USC
Katarzyna Obiegałka.

kolarstwie i godne reprezentowanie Gminy
Kórnik na zawodach sportowych.

Kolarze Podsumowali Sezon
Tego samego dnia burmistrz Jerzy Lechnerowski wziął udział w uroczystym podsumowaniu sezonu Uczniowskiego Klubu Sportowego

27 października br. nastąpiło uroczyste
otwarcie promenady i ścieżki „Drzewa
Świata” w Arboretum Kórnickim – inwestycji zrealizowanych w ramach Projektu pt.:
„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej

„Jedynka – Kórnik” sekcji kolarskiej. Podczas
uroczystości burmistrz podziękował trenerowi Robertowi Taciakowi za współpracę, a
zawodnikom sekcji za wybitne osiągnięcia w

Kórnika poprzez budowę promenady nad
Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum”.
Beata Żak

Już niedługo otwarcie!

- Strzelecka od strony ul. Działyńskich
- Katowicka
- Wiatraczna od str. Wróblewskiego
Prosimy wszystkich mieszkających w
obrębie tych ulic i w ich okolicy o wcześniejsze
wyjechanie pojazdami spoza zamkniętej strefy,
a wszystkich o nie parkowanie w zamkniętym
obrębie. Poruszanie się po zamkniętych ulicach
będzie możliwe po okazaniu odpowiedniej
karty parkingowej. Mieszkańcy zamkniętych
ulic będą mogli przejeżdżać z i do posesji po
okazaniu dowodu tożsamości określającego
miejsce zamieszkania.

Z RATUSZA



Otwarcie promenady

Pośwęcenie Krzyży

NAJTANIEJ!

PRZYJDè, SPRAWDè NAS!

22 października nastąpiło uroczyste
poświęcenie Krzyży znajdujących się
na Cmentarzu Ewangelickim w Bninie.
Cmentarz został uporządkowany przez
mieszkańców Bnina. W uroczystości udział
wzięły władze Gminy Kórnik.
Złoty Jubileusz
W dniu 25 października br. w kórnickim zamku burmistrz Jerzy Lechnerowski
wręczył 18 parom Medale za Długoletnie
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Serwis usług stalowych:
Prasa krawędziowa - giecie blach
Wypalanie blach (plazma, acetylen)
Gwintowanie rur
Prostowanie walcówki
Gięcie elementów zbrojeniowych
Drobne prace ślusarskie

Wypalarka plazmowo – gazowa CNC
Maksymalny wymiar stołu / /blachy
3000mm x 6000 mm
Grubość palenia:
- plazmowe do 50mm
- gazowe do 100mm
Prędkość cięcia do 15m/min
Realizacja oraz wykonawstwo
modeli elementów w środowisku CAD.

Cięcie rur do średnicy 320mm
i o długości do 6000 mm na wycinarce
plazmowej CNC (grubość ścianki do 50 mm).
Możliwość wykonywania różnego rodzaju
otworów kształtowych.

Trapezowanie blachy ocynkowanej
Profil T-12 oraz T-18
Szerokość arkusza 880mm
Grubość blachy 0,5mm
Długość wedle życzenia

Sprzedaż materiałów hutniczych
Istnieje mozliwość transportu oraz cięcia: czarnych blach (gilotyną do 12mm),
kształtowników, stali zbrojeniowej i innych wyrobów hutniczych.
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Z Kalendarza
Przewodniczącej RM

- 22 października z burmistrzem Jerzym
Lechnerowskim brałam udział w uroczystości poświęcenia krzyży znajdujących się na
Cmentarzu Ewangelickim w Bninie. Organizatorem uroczystości był radny Bogdan
Wesołek – inicjator uporządkowania tego
cmentarza.
- 25 października w zamku Kórnickim
z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim
brałam udział w uroczystości wręczenia
18 parom Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie i dyplomów z okazji 50- lecia
zawarcia związku małżeńskiego.
Tego samego dnia z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim i radnym Andrzejem
Regulskim uczestniczyliśmy w uroczystym
podsumowaniu sezonu sekcji kolarskiej
Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka – Limaro Kórnik. Trener Robert Taciak
otrzymał liczne podziękowania za wybitne
osiągnięcia zawodników sekcji, a tym
samym za godne reprezentowanie Gminy
Kórnik.
- 26 października gościłam na Wieczorze Chopinowskim zorganizowanym
przez Stowarzyszenie „Życzliwi dwójce”
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku
– Bninie.
- 27 października radni brali udział
w uroczystym otwarciu promenady nad
Jeziorem Kórnickim i ścieżki turystyczno –
edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum
Kórnickim.
Irena Kaczmarek
Przewodnicząca RM

5 listopada 2010 r.

12 listopada uroczyście otworzy swoje
podwoje Oaza- Kórnickie Centrum Rekreacji i
Sportu, w którego skład wchodzi między innymi
basen i nowoczesna hala sportowa.
Od godziny 16:00 do 18:00 wszyscy
chętni będą mogli zwiedzić obiekt.
Przypominamy, że osoby, które chcą
pozbyć się dużych roślin doniczkowych, które
czasem przerastają gabaryty naszych mieszkań i są przez to trudne w utrzymaniu, mogą
oddać je na potrzebę upiększenia obiektów
Oazy. Prosimy od 8 listopada przynosić do
kompleksu zbędne Państwu duże rośliny
doniczkowe. W szczególnych przypadkach
Oaza gwarantuje transport (prosimy o wcześniejszy kontakt).
Dla osób, które przyniosą największe,
najciekawsze okazy rośliny przeznaczone
lub rozlosowane będą nagrody: karnet na
basen (4 wejścia) oraz gadżety z logo nowego
obiektu.
Rusza także strona internetowa Oazy
http://www.oaza.kornik.pl
Niestety z powodu uroczystości oficjalnego
otwarcia, na które 12 listopada przybędzie
wielu gości, nieuniknione będą utrudnienia w
ruchu pojazdów w okolicach Centrum.
12 listopada, od godziny 11:00 do 15:30,
w związku z otwarciem nowego Centrum
Sportowo Rekreacyjnego – hali sportowe4j i
basenu- zamknięte będą dla ruchu ulice w
Kórniku:
- Dworcowa od ul. Staszica do rozjazdu
dróg serwisowych za przejazdem pod S-11
(trasą katowicką)
- Wróblewskiego od ul. Działyńskich do
ul. Wiatracznej

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy
o wyrozumiałość.
Organizatorzy

3

Dzierżawa za wynajęcie domku podczas
trwania kiermaszu wynosić będzie 300 zł
plus 5.00 zł opłata targowa za każdy dzień
handlu.
Pisemne oferty prosimy składać do Biura
Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim
w Kórniku do dnia 19 listopada br.
W ofercie prosimy podać:
- imię, nazwisko
- adres
- numer telefonu
- rodzaj towarów, które Państwo chcą sprzedawać.

O wyborze ofert decyduje kolejność
zgłoszenia.
O szczegółach wynajmu domków i zasadach korzystania z nich, osoby, których
oferty jako pierwsze wpłynęły do Biura
Obsługi Mieszkańca, zostaną powiadomione
telefonicznie.
Więcej informacji na ten temat można
otrzymać w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu tel. 8 170-411

Szanowni Państwo !

Burmistrz
Jerzy Lechnerowski

21 listopada odbędą się wybory samorządowe. Prezentujemy dane o wszystkich
zarejestrowanych kandydatach do Rady
Miejskiej w Kórniku. Zestawienie przygotowywaliśmy na podstawie informacji
dostępnych na stronie www.pkw.gov.pl na
dzień 31 października (stąd kolejność list
w okręgach). Później dodaliśmy numery
list rozlosowane tuż przed zamknięciem
numeru.

Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku
serdecznie zaprasza
na Koncert Finałowy
X Jubileuszowego Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego
„WPISANI W HISTORIĘ”,
który odbędzie w dniu Święta Niepodległości,
11 listopada 2010 roku, o godz. 16.30
w Zamku Kórnickim.
Konkurs obejmuje poezję okresu emigracji.
Uprzejmie zawiadamiam,
że w dniu 11 listopada 2010 roku
o godz. 15.30 z okazji
Święta Niepodległości,
zostaną złożone kwiaty
pod Pomnikiem Powstańców
Wielkopolskich.
Zapraszam do udziału w tej patriotycznej uroczystości.

Kandydaci w wyborach do Rady Miejskiej w Kórniku

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 5 listopada 2010 r.
do 30 listopada 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący dzierżawy:
- 2 działki nr 958/8 oraz część 995/2 położone w Kórniku.
Nieruchomości przeznaczone na cele usług turystycznych zagospodarowane jako
parking.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Okręg nr. 1 - 2 mandaty

Numer na liście
1
2
Numer na liście
1
2
Numer na liście
1
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Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Mieloch Andrzej
25
Biernatki
Jędrzejczak Łukasz
25
Kórnik
Lista nr 18- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO LECHNEROWSKIEGO
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Marciniak Maciej Władysław
60
Kórnik
Jankowski Jan Paweł
63
Kórnik
Lista nr 32- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY PÓŁCHŁOPEK
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Półchłopek Dorota Katarzyna
46
Kórnik

Miasto Kórnik- na południowy wschód od ul. Poznańskiej, począwszy od ul. Adama Mickiewicza, przez ul. Stodolną, dalej na północny
wschód przez ul. Stanisława Staszica do ul. Antoniego Wróblewskiego. Okręg obejmuje ulice :Adama Asnyka, Czereśniowa, Dworcowa,
Działyńskich, Aleksandra Fredry, Krótka, Bolesława Leśmiana, Adama Mickiewicza, Osiedle Ignacego Krasickiego , Patriotów , Teofili Potulickiej, Mikołaja Reja , Juliusza Słowackiego, Stanisława Staszica, Stodolna, Strzelecka, Antoniego Wróblewskiego, Stanisława Wyspiańskiego,
Władysława Zamoyskiego

Numer na liście
1

NAKŁAD: 1850 egz.

- Jaroniec Aleksander Adam, lat 53,
wykształcenie
średnie
(Komitet
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość), zamieszkały w Mościenicy, członek Prawa i
Sprawiedliwości , popierany przez PiS
- Lechnerowski Jerzy Czesław, lat 59,
wykształcenie wyższe (Komitet Wyborczy
Wyborców Jerzego Lechnerowskiego),
zamieszkały w Kórniku, nie należy do partii
politycznej.
Opr. ŁG

Miasto Kórnik- od północnej granicy miasta, wzdłuż ul. Poznańskiej, ograniczonej od strony zachodniej Jeziorem Kórnickim, na południowywschód od Alei Flensa i ul. Zygmunta Celichowskiego i na południowy zachód do ul. Zamkowej. Okręg obejmuje ulice: Aleja Flensa, Zygmunta
Celichowskiego, Harcerska, Jana Kantego, Kolegiacka, Kuśnierska, Leśna, Młyńska, Modrzewiowa Osiedle .Stefana Białoboka, Parkowa, Plac
Browarowy, Plac Niepodległości, Plac Powstańców Wlkp., 20 Października, Pocztowa, Poprzeczna, Poznańska, Prowent , prof. Zbigniewa
Steckiego, Szkolna, Średzka, św. Floriana, Wiatraczna, Wodna, Wojska Polskiego, Zamkowa, Edwarda Pohla, ks. Tadeusza Jabłońskiego.

1
DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59

Podczas wyborów w okręgach od 1 do
6 wybierzemy 2 radnych, będziemy mogli
oddać ważny głos na jednego lub dwóch
kandydatów. Tylko w okręgu nr 7 wybierzemy 3 radnych, a ważny głos można
będzie oddać na jednego, dwóch lub trzech
kandydatów. W sumie wybierzemy więc 15
radnych.
Na stanowisko Burmistrza Gminy Kórnik
swoje kandydatury zgłosili:

INFORMACJE

INFORMACJE

Ogłoszenie
W związku z organizacją przez gminę
Kórnik Kiermaszu Świątecznego w dniach
3.12 – 24.12.2010 r. zwracamy się do Państwa
z propozycją wynajęcia od gminy domków
drewnianych o wymiarach 2x3m, zamykanych, w których można będzie sprzedawać
własne towary, związane ze Świętami Bożego
Narodzenia, np. ozdoby choinkowe, wyroby
cukiernicze, gastronomia.
Domki będą ustawione na placu przed
ratuszem oraz na plantach.
Gmina zapewnia dostęp do prądu, natomiast wystrój domków będzie należał do
wynajmującego.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Posadzy Piotr
34
Kórnik
Kaźmierczak Grzegorz
35
Kórnik
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Andrecka-Kaczmarek Krystyna Elżbieta
46
Kórnik
Chomicz Czesława Teresa
53
Kórnik
Lista nr 30- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAWSZE NIEZALEŻNI
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Halama-Zygmanowska
34
Kórnik
Alicja Ewa
Lista nr 22- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI DLA KÓRNIKA
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Broniewski Marek
28
Kórnik
Lista nr 18- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO LECHNEROWSKIEGO
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Królikowski Wojciech Antoni
56
Kórnik
Lewandowski Adam Artur
34
Kórnik
Lista nr 17- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA GMINY KÓRNIK”
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Regulski Andrzej Stanisław
55
Kórnik
Lista nr 29 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA DUSZCZAKA
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Duszczak Stanisław Antoni
43
Kórnik

5 listopada 2010 r.
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Numer na liście
1
2
Numer na liście
1
Numer na liście
1

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Stachowiak Leszek Piotr
51
Kórnik
Piasecka Renata Maria
41
Kórnik
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Kaczmarek Jadwiga Maria
40
Kórnik
Lista nr 31- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA GABRYELEWICZA
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Gabryelewicz Leszek Kazimierz
57
Kórnik
Lista nr 18- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO LECHNEROWSKIEGO

Numer na liście
1
Numer na liście
1
Numer na liście
1
Numer na liście
1

Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Janicka Krystyna Maria
57
Kórnik
Lista nr 23- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENY KACZMAREK
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Kaczmarek Irena Józefa
65
Kórnik
Lista nr 28- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGDANA WESOŁKA
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Wesołek Bogdan
65
Kórnik
Lista nr 37- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKADIUSZ GABRYELEWICZ
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Gabryelewicz Arkadiusz
26
Kórnik

Okręg nr. 4 - 2 mandaty
Wsie: Błażejewo, Błażejewko, Biernatki, Czmoń, Czmoniec, Czołowo, Dębiec,
Dworzyska , Konarskie, Prusinowo, Radzewo , Trzykolne Młyny

Numer na liście
1
2
Numer na liście
1
2
Numer na liście
1
Numer na liście
1
Numer na liście
1
Numer na liście
1
2
Numer na liście
1
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Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Rozmiarek Jerzy Stanisław
54
Czmoń
Bartkowiak Julia Stanisława
46
Radzewo
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Jaskuła Karolina Marzena
23
Błażejewo
Matuszewski Robert
36
Konarskie
Lista nr 26- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA DUSZCZAKA
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Duszczak Łukasz
23
Prusinowo
Lista nr 24- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA SZNURY
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Sznura Leszek Franciszek
51
Biernatki
Lista nr 17- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA GMINY KÓRNIK”
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Kuźma Tadeusz Stefan
52
Prusinowo
Lista nr 16- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE WSPÓLNE SPRAWY
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Ciechomska Jolanta Maria
50
Kórnik
Walczak Jolanta Barbara
46
Trzykolne Młyny
Lista nr 25 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY KURZAWY
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Kurzawa Małgorzata Elżbieta
36
Błażejewo

nr 20/2010

Okręg nr. 5 - 2 mandaty
INFORMACJE

INFORMACJE

Okręg nr. 3 - 2 mandaty

Miasto Kórnik – od ul. Armii Krajowej wszystkie ulice do południowej granicy miasta – drogi wojewódzkiej nr 434. Okręg obejmuje
ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Biernacka, Błażejewska, Brzozowa, Cmentarna, Dębowa, Droga Kalejska, Wojciecha Droździka, Księdza
Szczepana Janasika, Jeziorna , Jodłowa, Kanałowa, Kasztelana Jarosta, Konarska, Kościelna, Jakuba Krauthofera, Lipowa, Stanisława
Michałowskiego , Stanisława Mikołajczyka, Piaskowa, Plac Jesionowy, Rynek, Sosnowa, Szeroka, Śremska, Świerkowa, Topolowa, Hipolita Trąmpczyńskiego, Michała Wieruszowskiego, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Julii Molińskiej – Woykowskiej, Jana Wójkiewicza,
Zwierzyniecka, Żwirowa.

Wsie: Celestynowo, Dziećmierowo, Kromolice, Mościenica, Pierzchno, Runowo, Skrzynki, Szczodrzykowo.

Numer na liście
1
2
Numer na liście
1
2
Numer na liście
1
2
Numer na liście
1
2
Numer na liście
1

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Hypsior Henryk
57
Dziećmierowo
Nowak Adam
32
Pierzchno
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Finger Katarzyna
21
Skrzynki
Guzik Krzysztof
23
Dziećmierowo
Lista nr 18- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO LECHNEROWSKIEGO
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Genstwa Roman
57
Szczodrzykowo
Weinert Emilia Maria
52
Mościenica
Lista nr 16- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE WSPÓLNE SPRAWY
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Cupryjak Iwona Maria
55
Runowo
Gańko Jolanta Stanisława
46
Kromolice
Lista nr 17- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA GMINY KÓRNIK”
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Kuźma Paweł Tomasz
41
Runowo

Okręg nr. 6 - 2 mandaty
Wsie: Dachowa, Gądki, Jaryszki, Koninko, Robakowo, Świątniczki, Żerniki.

Numer na liście
1
Numer na liście
1
2
Numer na liście
1
Numer na liście
1
Numer na liście
1
2
Numer na liście
1
Numer na liście
1
2
Numer na liście
1
Numer na liście
1

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Szczepaniak Robert
37
Koninko
Lista nr 21- KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO „OJCOWIZNA”
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Nowak Małgorzata
48
Robakowo
Szuba Tadeusz
71
Gądki
Lista nr 34- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYBYSZ ANGELIKA
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Przybysz Angelika Anna
27
Dachowa
Lista nr 27- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „ROGĄDA” ROBAKOWO GĄDKI DACHOWA
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Odzimek Antoni
75
Robakowo
Lista nr 18- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO LECHNEROWSKIEGO
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Surdyk Andrzej Mieczysław
44
Robakowo
Pacholski Przemysław Piotr
32
Dachowa
Lista nr 35- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DAWIDA NANOWSKIEGO
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Nanowski Dawid
21
Dachowa
Lista nr 16-KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE WSPÓLNE SPRAWY
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Tatarynowicz Daniel Piotr
37
Robakowo
Sosnowski Stefan
62
Robakowo
Lista nr 36- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMOWIT NOWAK
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Nowak Ziemowit Szymon
40
Robakowo
Lista nr 20- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAULINY CHUDZIŃSKIEJ
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
Chudzińska Paulina
22
Robakowo

5 listopada 2010 r.
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Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Numer na liście
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
1
Firlej Grzegorz Roman
36
Runowo
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
1
Ziółkowska Daria
34
Borówiec
2
Rutkowski Janusz Józef
59
Kamionki
3
Jaroniec Paweł Jan
27
Mościenica
Lista nr 33- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KAŹMIERCZAKA Z KAMIONEK
Numer na liście
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
1
Kaźmierczak Andrzej
48
Kamionki
Lista nr 16- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE WSPÓLNE SPRAWY
Numer na liście
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
1
Walkowiak Małgorzata
49
Kamionki
2
Grześkowiak Tomasz Piotr
63
Borówiec
3
Zieliński Andrzej Jan
71
Borówiec
Lista nr 18- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO LECHNEROWSKIEGO
Numer na liście
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
1
Plewka Piotr Józef
56
Szczytniki
2
Serba Paweł Jan
59
Borówiec
Lista nr 19- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄD BARDZIEJ PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM”
Numer na liście
Nazwisko i Imię
Wiek Miejsce zamieszkania
1
Kukliński Krzysztof
50
Kamionki

Wybory do rady Powiatu Poznańskiego

W wyborach do Rady Powiatu Poznańskiego Gmina Kórnik wraz z Gminą
Mosina znalazła się w okręgu nr 6. Poniżej
kandydaci do Rady Powiatu z tego właśnie

okręgu, spośród których wybierzemy 4 przyszłych radnych. W przypadku tych wyborów
głosując na danego kandydata oddajemy
także głos na listę wyborczą komitetu, który

Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ
Nr
na
liście

Nazwisko i Imię

Wiek

Miejsce
zamieszkania

1

Budziński Roman

55

Pecna

2

Ziółkowska Joanna Maria

33

Rogalinek

3

Grzegorczyk Elżbieta

58

Borówiec

4

Jankowski Robert Karol

27

Kórnik

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO
LUDOWE
Nr
Miejsce
na
Nazwisko i Imię
Wiek
zamieszkania
liście
1

Tomaszewski Zbigniew Eugeniusz

42

Czmoniec

2

Kałuziński Jan

69

Pecna

3

Waligóra Andrzej

31

Kórnik

4

Tomczak Witold Antoni

57

Radzewice

5

Bartkowiak Dawid

25

Radzewo

8

Andrusiak Zbigniew Bogdan

56

2

Waligóra Seweryn Michał

59

Kórnik

3

Kasprzyk Małgorzata Krystyna

51

Mosina

4

Pałka Jacek Maria

61

Mosina

Nr
na
liście

Nazwisko i Imię

Wiek

Miejsce
zamieszkania

1

Mikołajczak Zdzisław

67

Mosina

2

Kominek Roman

50

Kórnik

3

Szynklewski Jarosław

45

Drużyna

4

Jędrzejczak Przemysław

48

Kórnik

5

Leśniczak Renata

47

Świątniki

6

Jaroniec Aleksander Adam

53

Mościenica

7

Kreczmer Anna

34

Mosina

8

Guzik Piotr

59

Dziećmierowo

Wjechał w słup na stacji paliw
21 października w Jaryszkach, nieznany kierowca, kierujący fordem, w wyniku
nieprawidłowo wykonywanego manewru
cofania, doprowadził do zderzenia ze słupem na stacji paliw i oddalił się z miejsca
zdarzenia.
Posiadał marihuanę
21 października w Kórniku, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku dokonali
zatrzymania w Kórniku nieletniego, który
posiadał przy sobie substancję narkotyczną
w postaci marihuany.
Poruszał się z nadmierną prędkością
23 października w Koninku, kierujący toyotą nie dostosował prędkości do warunków
ruchu i zderzył się z kią.
Nie udzielił pierwszeństwa przejazdu
30 października w Kórniku, kierowca
opla nie udzielił pierwszeństwa przejazdu
i doprowadził do zderzenia z pojazdem
iveco.
Złapali włamywacza
1 listopada w Kromolicach, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku zatrzymali
mężczyznę, który usiłował włamać się do
domu mieszkalnego.

Mosina



1

Kalisz Zbigniew

60

Kórnik

2

Piechocki Dariusz Andrzej

42

Puszczykowo

3

Gruszczyński Jan

57

Kórnik

4

Czarnecki Wojciech Stefan

23

Mosina
Kamionki

5

Łuczak Dorota Anna

44

6

Budzińska Aurelia Ewa

40

Pecna

7

Sznura Jacek Szymon

25

Biernatki

8

Brzeziński Rafał Rajmund

38

Mosina

nr 20/2010

Kradzieże, włamania
•21 października w Gądkach doszło do
kradzieży dowodu osobistego,
•21 października w Szczytnikach, skradziono dwie torebki z zawartością dokumentów, kart płatniczych i pieniędzy o ogólnej
wartości 1500 zł,
•21 października w Szczodrzykowie,
włamano się do dwóch pojazdów i skradziono
z nich elektronarzędzia, radioodtwarzacz samochodowy o ogólnej wartości 3530 zł,
•25 października w Borówcu doszło do
kradzieży maszyny tynkarskiej, agregatu
prądotwórczego, papy i przewodów elektrycznych o wartości 4000zł,
•28 października w Kamionkach, skradziono młotowiertarkę, łupaka, pilarkę, o
ogólnej wartości 2480 zł.,
•28 października w Szczytnikach, włamano się do dwóch domów w budowie i
skradziono z nich piece dwufunkcyjne, wełnę
mineralną, agregat prądotwórczy o ogólnej
wartości strat 13 000 zł,
•29 października włamano się do sklepu
w miejscowości Czmoń i skradziono z niego
art. spożywcze, alkohol i papierosy o wartości
9 868 zł,
•29 października w Kórniku, skradziono
bramę wraz z furtką o wartości 12000 zł,
•30 października w Dachowej, dokonano
kradzieży siatek ogrodzeniowych, słupków,
prętów, drutu o ogólnej wartości strat 2850 zł,
podczas wykonywania czynności służbowych
odzyskano część skradzionego mienia w
wartości 800 zł,
•1 listopada w Borówcu doszło do kradzieży volkswagena golfa o wartości 75 000 zł.
Opr. BMZ

„Pierwszoklasista świecący przykładem”

Starostwo Powiatowe w Poznaniu rokrocznie organizuje akcje pod hasłem „Pierwszoklasista świecący przykładem”, której
celem jest edukacja najmłodszych na temat
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Głównym
elementem akcji jest zaopatrzenie wszystkich
uczniów klas pierwszych naszego powiatu w
kamizelki odblaskowe.
18 października pracownicy Starostwa
Powiatowego przywieźli do Szkoły Podstawowej w Kórniku odblaskowe prezenty dla
wszystkich pierwszaków w naszej gminie.
Towarzyszyli im funkcjonariusze służb

Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI
DLA POWIATU
Nr
Miejsce
na
Nazwisko i Imię
Wiek
zamieszkania
liście

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA
RP
Nr
Miejsce
na
Nazwisko i Imię
Wiek
zamieszkania
liście
1

go desygnował.
Za 2 tygodnie opublikujemy listę kandydatów do samorządu wojewódzkiego.
Opr. ŁG

Kronika
kryminalna

5 listopada 2010 r.

mundurowych: Policji, Straży Pożarnej i
Straży Miejskiej z Poznania i Kórnika. Dzieci
przywitały je wesoło przygotowanym programem artystycznym, którego tematem było
bezpieczeństwo poruszania się na drodze
a bohaterami między innymi zebra i światła
zielone, żółte i czerwone.
Pierwszaki z „Jedynki” oraz przedstawiciele uczniów pozostałych szkół z naszej gminy
odebrali kamizelki z uśmiechem i wdzięcznością. Teraz na klasowych pieszych wycieczkach i spacerach świecą przykładem.
ŁG

WIEŚCI
SOŁECKIE

INFORMACJE

INFORMACJE

Okręg nr. 7 - 3 mandaty
Wsie: Borówiec, Kamionki, Szczytniki.

KAMIONKI
Sołtys Małgorzata Walkowiak poinformowała, że w czwartki o godz. 17.30 w świetlicy
odbywają się zajęcia taneczne z hip-hopu
dla dzieci z Kamionek i okolicy. Prowadzenie
tych zajęć jest dofinansowane w wysokości
1500 zł z funduszu sołeckiego.
Ochotnicza Straż Pożarna Kamionki
otrzymała z programu „Leader małe projekty” grant w wysokości 25 tys. zł. Pieniądze
te zostaną przeznaczone na remont dużej
sali i korytarzy w strażnicy. Złożony jest
również drugi wniosek o grant, także o 25
tys. zł, który w przypadku przyznania byłby
przeznaczony na remont kuchni.
Kamionki i Biernatki jako jedyne wsie w
kórnickiej gminie złożyły wniosek na pieniądze z sektorowego programu „Wielkopolska
wieś pięknieje”. Maksymalnie wieś może
uzyskać 50 tys. zł. Gdyby Kamionki uzykały
jakieś środki z tego programu, zostałyby
one przeznaczone na wykonanie placu
zabaw przy ulicy Jaśminowej – pomiędzy
osiedlami Kresowym i Północnym oraz na
zakup nowych tablic ogłoszeń.
Sołtys Małgorzata Walkowiak informuje
też, że po raz kolejny do Kamionek przyjeżdża w piątek, 5 listopada Wspólnota
Burego Misia.
ROBAKOWO WIEŚ
Rozpoczęto układanie chodnika o długości ok. 150 metrów po prawej stronie na
ulicy Wiejskiej do Szkolnej. Sołtys Stefan
Sosnowski informuje, iż na te prace zostaje
wydane 12 tys. zł. Do tego należy dodać
pieniądze przeznaczone już wcześniej na
zakup materiału.
Mieszkańcy Robakowa-Wsi po uzyskaniu zgody samodzielnie usunęli na ulicy Żernickiej pięć drzew czereśniowych, które były
uschnięte. Z Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku za
700 zł zostały przekazane sadzonki drzew
i krzewów ozdobnych, które mieszkańcy
sami sadzą.
SKRZYNKI
Sołtys Beata Bruczyńska poinformowała,
że listopadzie będzie instalowanie oświetlenia na ulicy Wiśnowej i Jeziornej. Prace
powinny zostać zakończone w tym roku.
Nad jeziorem zostały posadzone cztery
wierzby. Z środków przekazanych przez
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Kórniku został zakupiony piasek na plażę, który będzie nawieziony
na wiosnę.
Beata Bruczyńska zaprasza na spotkanie z kandydatami na radnych z nowego
okręgu wyborczego – nr V, które odbędzie
się w niedzielę 14 listopada o godz. 16 w
świetlicy w Borówcu. Podkreśla, iż spotkanie z osobami kandydującymi na radnych
powinno pomóc podjąć dobrą decyzję przy
wyborze radnego.
Robert Wrzesiński

9

Drużyny SZKOŁA PODSTAWOWA NR1
IM. TYTUSA DZIAYŃSKIEGO
W KÓRNIKU
Skład drużyny: Małgorzata Tomczak,
Agnieszka Wlazły, Jakub Słabolepszy, Martyna Gierczak, Daria Dyczak, Magdalena
Rutkowska
Opiekun: ALICJA SERWATKIEWICZ
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM> TEOFILI SZOŁDRSKIEJ POTULICKIEJ
W Bninie
Skład drużyny: Agnieszka Delestowicz,
Karolina Hołderna, Kornelia Zaporowska,
Klaudia Sucharska, Martyna Stępa, Kamila
Wiciak
Opiekun:JOLANTA TARNAWSKA
G IMNAZJUM W KÓRNIKU
IM WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO
Skład drużyny, Urszula Biernacka, Alek-

10

sandra Maćkowiak, Zuzanna Matysiak, Kamil
Kilanowski, Agnieszka Ptak, Dorota Szeffner
Opiekun: Katarzyna Fludra

GIMNAZJUM IM.POWSTAŃCÓW
WIELKOPOLSKICH W ROBAKOWIE
Skład drużyny, Paulina Osińska, Ewa
Majchrzak, Marta Achtenberg, Paulina Walaszczyk, Sandra Kamińska, Klaudia Tórz
Opiekun: Ewa Owsianna

Odpowiedzi do zadania 4
Niepodległościowe działania przygotowawcze w Kórniku w listopadzie 1918 roku
rozpoczęto pod kierunkiem dr Zygmunta
Celichowskiego.
Przyjazd do Poznania Ignacego Jana
Paderewskiego był iskrą zapalną wybuchu
powstania.
Stanisław Taczak był głównodowodzącym
Powstania Wielkopolskiego do 16 stycznia
1919 roku, a po tej dacie był nim Józef Dowbór- Muśnicki.
Przewodniczącym Rady Robotniczej w
Kórniku był Sylwester Gawrych.
W Kórniku Straż Bezpieczeństwa była
przemianowana na Straż Ludową w styczniu
1919 roku.
Wiec patriotyczny i manifestacja mieszkańców odbyły się hotelu Victoria Leonarda
Ellmanna.
Finansowo kompanię kórnicką wspomagała kasa kórnicka dóbr Zamoyskich (później
kasa wojskowa).
Mieszkańcy Kórnika i okolic walczyli w
Poznaniu, Śremie, pod Zbąszyniem, Lesznem, Rawiczem, Osieczną, Miejską Górką,
Kępnem.
Kórniczanie udali się na pomoc Poznaniowi 27 grudnia 1918 roku.
Pociąg pełen Niemców na dworcu w Poznaniu fortelem opanował pluton pod dowództwem sierżanta Antoniego Serwatkiewicza.
Kórniczanie podczas walk w Poznaniu
bronili: Hotelu Bazar i mieszkających w nim
Ignacego Jana Paderewskiego oraz angielską misję wojskową; wzmocnili poznańskich
powstańców na Starym Mieście; zajęli główny gmach poczty i arsenał oraz dworzec
kolejowy
Kompania kórnicka pomogła oswobodzić
w nocy z 30 na 31 grudnia 1918 roku Śrem.
Miejscowość pod Zbąszyniem, cel ataku
kompanii kórnickiej to Strzyżewo.
Nazwiska powstańców poległych podczas
walk pod Łomnicą:

sierżant sztabowy-Stanisław Pohl,
plutonowy-Franciszek Zięta,
kapral-Tadeusz Stypczyński
kapral-Jan Wróblewski,
starszy szeregowiec-Jan Jóźwiak,
starszy szeregowiec-Stanisław Jarzyna,
starszy szeregowiec-Ludwik Gielniak,
szeregowiec-Wincenty Wiśniewski,
szeregowiec-Ignacy Osiński,
szeregowiec-Tomasz Kropacz,
szeregowiec-Edmund Żurawski,
II kompania kórnicka walczyła na froncie
grupy Leszno.
Pamiątkową tablicę ufundowaną przez Towarzystwo Powstańców i Wojaków odsłonięto
3 maja 1927 roku.
Pomnik Powstańców Wielkopolskich w
Kórniku odsłonięto w dziewięćdziesiątą rocznicę wybuchu powstania.
Miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim w Kórniku i okolicy to m.in: Pomnik
Powstańców Wielkopolskich w Kórniku; kwatery na cmentarzu w Kórniku i Bninie; Pomnik
Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu
Bninie; tablica na ścianie dawnego hotelu
Victoria.
19. Mieszkańcy Robakowa podobnie jak
całe społeczeństwo Wielkopolski aktywnie
brali udział w zwycięskim zrywie niepodległościowym w roku 1918. Drugi pluton I Kompanii
Kórnickiej ( w okresie późniejszym 4 kompania
batalionu śremskiego) składał się z chłopów
i robotników rolnych i miał swoje ośrodki we
wsiach Robakowo i Gądki. Dowodził nim syn
chłopa z Robakowa, Stanisław Walkowiak, z
zawodu urzędnik gospodarczy.
W dniu wybuchu powstania kórniczanie
i mieszkańcy okolic załadowali się na wozy
drabiniaste i pod dowództwem Stanisława
Celichowskiego ruszyli szosą przez Gądki
do Poznania. Na przejeździe kolejowym w
Gądkach, oddział wartowniczy zameldował,
że droga do Poznania jest bezpieczna. Posterunek wartowniczy pełnili miejscowi ochotnicy.
W 1990 roku Stanisław Wawrzyniak z Robakowa, uczestnik wojny z 1920 tak relacjonował:
..”jako 17 letni młodzieniec wyruszyłem na
pomoc Powstańcom Wielkopolskim. Dnia 27
grudnia 1918 roku wraz z ojcem i sąsiadami,
z bronią w ręku, wyruszyliśmy na spotkanie z
Kompanią Kórnicką udającą się do Poznania.
Spotkaliśmy się w Gądkach na przejeździe
kolejowym i otrzymaliśmy zadanie wystawienia posterunków na stacji kolejowej Gądki”.
Bezinteresownie, nigdzie do dzisiaj nie odnotowani, do lutego 1919 r. codziennie pełnili
służbę ochronną na posterunkach kolejowych
w Gądkach i stacji Dachowo, bo tak nazywała
się wtedy stacja kolejowa Kórnik (Kórniczanin
1990).
Gdy 4 kompania kórnicka walczyła
w styczniu 1919 roku na odcinku zbąszyńskim frontu zachodniego, Sylwester
Gawrych zorganizował z rezerw kórnicko
- bnińskich, zwłaszcza z ochotników pochodzących z okolicznych wsi, następną
kompanię. W niej również znaleźli się
mieszkańcy Robakowa i okolic. Zapisali oni
piękną kartę, nierzadko okupioną krwią w
historii zmagań powstańczych.
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Konkurs o Powstaniu Wielkopolskim

Gimnazjum w Robakowie oraz Kórnickie
Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego pod patronatem Kórniczanina
zaprosiło dzieci i młodzież z gminy Kórnik
do zmagań w konkursie dotyczącym udziału
mieszkańców Kórnika i okolic w Powstaniu
Wielkopolskim. Dwa lata temu uczniowie
naszej szkoły (podobnie jak kilkudziesięciu
szkół Wielkopolski) wzięli udział w Operacji
Wolność zorganizowanej z okazji 90. rocznicy
wybuchu powstania. Formuła tego konkursu
sprawdziła się i dlatego zaproponowaliśmy podobną zabawę uczniom naszej gminy. Zadania
konkursowe były publikowane co tydzień na
stronie internetowej Gimnazjum w Robakowie
(gimnazjumrobakowo.ehost.pl) w zakładce
Konkurs o Powstaniu Wielkopolskim. Sześcioosobowe drużyny z opiekunami przesyłały
odpowiedzi drogą elektroniczną. Pierwszym
zadaniem było przedstawienie swojej drużyny
oraz przesłanie zdjęcia zrobionego w miejscu
pamięci narodowej. Kolejne zadania były okazją, żeby pokazać swoje talenty plastyczne i
muzyczne. Należało wykonać projekt znaczka
okolicznościowego dotyczący 92. rocznicy
wybuchu powstania oraz zaśpiewać pieśń
powstańczą. Za uczestnikami zabawy również
pytania z wiedzy o powstaniu, na które w tym
numerze Kórniczanina znajdziecie Państwo
odpowiedzi. Ostatnie zadanie pokaże, która
drużyna potrafi ubrać w literacką formę epizod
powstańczy. Gimnazjaliści zostaną poproszeni
o opisanie jednego dnia z życia powstańca kórnickiego, natomiast uczniowie szkół podstawowych napiszą list do powstańca. Konkurs wygra jedna drużyna, ale myślę, że zwycięzcami
są wszyscy uczestnicy konkursu, którzy przez
kilka tygodni ciężko pracowali także poznając
fragment historii naszej małej ojczyzny. Piękne
motto na czas trwania rywalizacji wybrała sobie
drużyna z Gimnazjum w Kórniku: Nie to, co już
wiemy, lecz to, co chcemy wiedzieć - świadczy
o naszej mądrości.
Już teraz wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w zabawie. Zapraszamy do dalszego śledzenia zmagań konkursowych na naszej stronie internetowej.
Magda Murdza

MASZYNOWE

Tel.

www.restauracja-casablanca.pl

603 613 479

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

Układanie
podłogowych

PIZZA
KEBAB
OBIADY DOMOWE
Z DOWOZEM

tel. 793-153-278

Restauracja Casablanca
czynna codziennie od 11.00 do 22.00
w piątki i soboty do 23.00

paneli

Sprzedam działkę budowlaną
o powierzchni 1000m²
w Skrzynkach przy ul. L eśnej
tel. 509-710-400

MARKIZY ROLETY
ROLETKI MATERIAŁOWE
Moskitiery (rolowane, ramkowe), bramy, napędy
PPHU JUNI TECH
Jerzy Niemier

tel. (fax.) 0618 190-291 lub 0 604-457-724

NAPRAWA
PRALEK, LODÓWEK, ZMYWAREK,
KUCHENEK ELEKTRYCZNYCH

tel. 601 84 39 88

UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne pojazdów
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Emerytalne
Grupowe

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i używanych
serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing
60-123 Poznań, ul. Albańska 10
tel./fax (061) 865 11 27, (061) 661 57 36
kom. 0602 806 693
www.sintex.pl
sintex@sintex.pl
godz. otwarcia: 9.00–17.00
Adres domowy: Koninko, ul. Granatowa12
tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych
przedsiębiorstw
Rolnicze - ubezp. upraw z
dopłatą z Budżetu Państwa
Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC
Dojazd do klienta bezpłatny!

Koszuty 61,Tel. 061 28 77 120, tel. Kom. 069 126 77 27

Pracownia Projektowa Ewa Lorens
a r c h i t e k t u r a / kon s t ru kc j a
O F E R U J E M Y:
Projektowanie w budownictwie Projekty indywidualne
Adaptacje projektów typowych Inwentaryzacje
Uzyskanie pozwolenia na budowę Bezpłatne konsultacje przedprojektowe
i doradztwo w zakresie projektowania

Miejsce
na
Twoją
reklamę

ul. Mickiewicza ԟ- Kórnik / Tel., Fax: -87..8
Tel. kom.: .. ԟMail: EWA.LORENS@GMAIL.COM
5 listopada 2010 r.
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Fundacja „Dom na Skale” z siedzibą
w Czmońcu, obchodziła w październiku 5
rocznicę istnienia. Z tej okazji odbyło się
spotkanie Rady Fundacji w
poszerzonym gronie. Zaprezentowana została dotychczasowa działalność, przeprowadzono także dyskusję
mającą na celu uchwycenie
pojawiających się obecnie
potrzeb środowiska, których
realizacja mieściłaby się w
celach statutowych Fundacji.
Założenia Fundacji obejmują
w szerokim zakresie działalność prorodzinną.
Dużym powodzeniem
cieszy się prowadzona przez Fundację Poradnia dla narzeczonych, Szkoła rodzenia
czy organizowane w ciągu roku weekendowe
sesje małżeńskie, wyjazdy dla ojców z synami,
matek z córkami, a w ramach letnich wakacji
rodzinne rekolekcje i wyjazdy dla dzieci. Do
współpracy w prowadzeniu tych spotkań

zapraszane są różne kompetentne osoby.
Dotychczas podejmowane tematy dotyczyły:
komunikacji w rodzinie, dialogu, relacji osobo-

wych, kwestii wychowawczych, radzenia sobie
z kryzysami itp.. Na dotychczasowy dorobek
Fundacji złożyły się pasja i zaangażowanie
w sprawy współczesnej rodziny wielu osób z
różnych stron Polski.
Przy współudziale Fundacji „Dom na
Skale” budowany jest przez Wspólnotę Sióstr

Uczennic Krzyża w Czmońcu
Dom rekolekcyjny dla Rodzin,
który ma być w przyszłości
bazą dla prowadzonej działalności.
Jubileuszowe spotkanie było również wyrazem
wdzięczności wobec wszystkich, którzy na przestrzeni
minionych 5 lat wspierali
Fundację w podejmowanych dziełach, począwszy
od życzliwego zrozumienia,
poprzez materialne ofiary, w
tym z 1% jak i przez owocną
współpracę w zewnętrznej
działalności.
Fundacja nie jest organizacją członkowską, dlatego każdy kto czuje potrzebę wykorzystania swych talentów czy potencjalnych
możliwości, może czuć się zaproszony do
współpracy.

Uwaga
kórniccy wolontariusze !
Uczniowie , studenci oraz inne osoby
chcące wziąć udział w zbiórce publicznej i
kwestować podczas finału WOŚP w dniu 9
stycznia 2011 roku prosimy o zgłaszanie się
do sztabu w Kórniku ul: Pl . Niepodległości
1 - do 30 listopada 2010 r.

w tym roku swego przywódcę i nigdy o tym nie
zapomnimy...
Wyrazem pamięci oraz oddania czci i
szacunku zmarłym była też 18 października
oddzielna akademia z okazji X Dnia Papieskiego, w której dzięki uczniom przygotowanym
przez pana katechetę na nowo ożyły nauki
Jana Pawła II.
Karol Niemier
Wspomnienia o
Panu Marku Serwatkiewiczu

Pan Marek Serwatkiewicz urodził się 11
września 1957 r. w Kórniku. Tutaj skończył
Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Studiował na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na
Wydziale Historycznym. Ukończył kierunek
historia, specjalizacja archiwalna i kierunek
historia, specjalizacja nauczycielska. Studia

• Kredyty
• Ubezpieczenia
• Turystyka
KÓRNIK

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

-budowa domów mieszkalnych pod klucz,
-budowa budynków przemysłowych,
-ogrodzenia z klinkieru, kamienia,
-wylewki, posadzki przemysłowe,
-sprzedaż materiałów budowlanych z dowozem do klienta,
-usługi koparkami, transport i wykopy,
-tłuczeń granitowy, żwir, piasek, czarnoziem,
-instalacje Wod-Kan, C.O. instalacje elektryczne,
ul. Główna 29, Biernatki,
Tel/fax 61 81-70-482, kom.: 604-422-606,
mail: wachowiak.budownictwo@wp.pl

Raty 0%*

stary Cmentarz nareszcie uporządkowany

ZEGARY

Ksiądz proboszcz Tadeusz Raszyk z
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Poznania oraz ksiądz proboszcz Bolesław Dolata
z Parafii Katolickiej w Bninie poświęcili 22
października krzyże na dawnym cmentarzu
ewangelickim w Bninie. Obok krzyży urządzono niedawno lapidarium gromadzące
odnalezione elementy nagrobków.
Na tablicy informacyjnej umieszczono
cytaty dotyczące historii parafii ewangelickich w naszej okolicy.
Teren dawnego cmentarza został
uporządkowany z inicjatywy radnego Bogdana Wesołka, który także zorganizował
uroczystość. Podczas niej podziękował on
wszystkim ludziom i organizacjom, które
przyczyniły się do wykonania tego dzieła.
Po części oficjalnej urządzono poczęstunek w świetlicy wiejskiej w Biernatkach.
ŁG
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Krystyna Janicka
Szef sztabu w
Kórniku

OFERUJE:

s. J.

podyplomowe odbył na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu uzyskując
tytuł menadżera oświaty. Był oficerem
rezerwy Wojska Polskiego. Był On dobrym
człowiekiem. Zawsze był gotów pomóc
każdemu, bez wyjątku. Od 1980 r. zaczął
pracować w Szkole Podstawowej im. Jana
Wójkiewicza w Radzewie, w której od 2000
r. był dyrektorem. Od 1987 r. do 1995 r. był
Przewodniczącym Społecznego Komitetu
Budowy Sali Gimnastycznej w Radzewie.
Był organizatorem wielu zawodów sportowych gminnych, powiatowych i rejonowych,
w tenisie stołowym, siatkówce oraz w strzelectwie. Zrobił dużo dla społeczeństwa.
Od 2008 r. był naszym wychowawcą,
jako klasa mieliśmy tyle wspólnych planów,
lecz niespodziewana śmierć wszystko
przekreśliła…
Zuzanna Bąk kl. VI

Pytania proszę kierować adres mail
k.janicka@vp.pl, lub telefonicznie
727 404 003 lub 502 492 540

Firma WACHOWIAK

UCZNIOWIE Z RADZEWA PAMIĘTAJĄ O ZMARŁYCH

Nostalgia, skupienie, refleksja... Dzień
Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny
przypadający na pierwsze dni listopada to
okres, w którym wspominamy tych, którzy na
zawsze odeszli z tego świata. Za sprawą katechety – pana Lecha Stencla 29 października w
nastrój zadumy nad ludzkim żywotem i sensem
ziemskiej egzystencji wprawili nas uczniowie
klasy piątej i szóstej Szkoły Podstawowej w
Radzewie. Pan Leszek znany jest w naszej
szkole z przedstawień, które bardzo głęboko
sięgają ludzkich serc i nie inaczej było tym razem. Podczas pełnej patosu akademii nie obyło
się bez wzruszeń, których najwięcej pojawiło się
przy fragmencie dotyczącym wspomnienia śp.
Marka Serwatkiewicza, co dobitnie pokazało,
że nie wszystkie rany jeszcze się zabliźniły od
momentu, kiedy osierocił nas pan Dyrektor. 4
czerwca 2010 r. już zawsze w historii naszej
szkoły będzie tym czym 10 kwietnia tego samego roku dla narodu polskiego, my też straciliśmy

Zgłoszenie winno zawierać:
1. nazwisko i imię 2. pesel 3. adres
zamieszkania 4. nazwa szkoły lub zakładu
pracy 5 . zdjęcie legitymacyjne (podpisane
na odwrocie) 6. nr telefonu kontaktowego
Zgłoszenia w zamkniętej kopercie z opisem ””WOŚP” można składać w kórnickim
ratuszu do Biura Obsługi Mieszkańca.

REKLAMY / OGŁOSZENIE

AKTUALNOŚCI

5 lat Domu na skale

Profesjonalna
naprawa
i sprzedaż starych
zegarów
Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35

nr 20/2010
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REKLAMY

REKLAMA
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8UEDQHN
lat 51, żonaty, trzy córki,
wykształcenie wyższe techniczne,
społecznik, polityk, samorządowiec,
obecnie wiceburmistrz Gminy Kórnik.

Publikacja sfinansowana ze środków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Szanowni Państwo,
w Wielkopolsce od pokoleń
gospodarujemy wydajnie i mądrze.
Myślimy o przyszłości.
Zdecydowałem się kandydować
w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego,
aby mieć wpływ na rozwój gospodarczy
oraz jakość i warunki życia mieszkańców
Wielkopolski. Licząc na Państwa zaufanie
zachęcam do oddania głosu w dniu
21 listopada br. na moją osobę.
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Andrzejki w „Nestorze”
27 listopada 2010r. - sobota

godz. 20:00

Motel Restauracja „Nestor”
Ul. Poznanska 34 62-035 Kórnik
www.nestor-motel.pl
14

Motel, Restauracja
Nestor
Tel. 618 190-800
” 34,
Kórnik,
ul. Poznańska
www.nestor-motel.pl
Tel.: **4861 / 8 190 800

nr 20/2010
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Reklama

REKLAMA
16

nr 20/2010
OGŁOSZENIE KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW JERZEGO LECHNEROWSKIEGO
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AKTYWNY SAMORZĄD - NOWOCZESNA GMINA
KANDYDAT NA BURMISTRZA

CZAS NA ZMIANY
Idea Polski nowoczesnej, przy zachowaniu tradycyjnych wartości
oraz patriotyzmu, solidarna – dająca równe szanse i sprawiedliwa
dla wszystkich – idea ta zainspirowała grupę osób
do założenia wiosną bieżącego roku, lokalnego, kórnickiego koła PRAWA I
SPRAWIEDLIWOŚCI pod przewodnictwem Pana Romana Kominka.
W nadchodzących wyborach samorządowych zgłosiliśmy
grupę kandydatów do samorządu wszystkich szczebli.

Aleksander Adam Jaroniec
MOŚCIENICA

KANDYDACI DO RADY GMINY KÓRNIK
OKRĘG NR. 1

Andrzej Mieloch
BIERNATKI
lat 25

Łukasz Jędrzejczak
KÓRNIK
lat 25

Krystyna
Andrecka-Kaczmarek

KÓRNIK
lat 46

Czesława Chomicz
KÓRNIK
lat 53

Karolina Jaskuła
BŁAŻEJEWO
lat 23

OKRĘG NR. 5

OKRĘG NR. 3

Jadwiga Kaczmarek
BNIN
lat 40

OKRĘG NR. 4

OKRĘG NR. 2

Katarzyna Finger
SKRZYNKI
lat 21

Krzysztof Guzik
DZIEĆMIEROWO
lat 23

Robert Matuszewski
KONARSKIE
lat 36

OKRĘG NR. 7

Daria Ziółkowska
BORÓWIEC
lat 34

Janusz Rutkowski
KAMIONKI
lat 59

Paweł Jaroniec
Mościenica
lat 27

KANDYDACI DO RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

W dniu 27 października br. odbyło się z umową całkowita wartość Projektu miała Płatkiewicz. Wykonawcą robót była firma
oficjalne otwarcie odcinka promenady nad wynosić 3.467.449,60 zł, dofinansowanie DROBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
Jeziorem Kórnickim i ścieżki turystycz- ze środków Funduszu wynosić miało 65% która zmodernizowała nawierzchnię 3,56 km
no-edukacyjnej Drzewa Świata w Arbo- kosztów kwalifikowanych tj.: na dzień podpi- alei parkowych. Ze względu na zabytkowy
retum. Gospodarzami uroczystości byli: sania umowy 2.253.842,24 zł. Wkład własny charakter parku nawierzchnie na alejkach
burmistrz Jerzy
 Lechnerowski i dyrektor w wysokości 1.213.607,36 pochodzić miał zaprojektowano wyłącznie z naturalnych
Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku Ga- ze środków własnych Gminy Kórnik oraz materiałów, które obrzeżone zostały kostką
briela Lorenc-Plucińska.
Instytutu Dendrologii PAN, kwota ta uległa granitową, a ich nawierzchnia wykonana
W otwarciu inwestycji udział wzięli: jednak zmniejszeniu w stosunku do wcześniej została z warstw klińca kamiennego i tłucznia
Krzysztof Piechocki z Departamentu Sportu i zakładanych wartości kosztorysowych po roz- kamiennego. Na trasie ścieżki ustawione
Turystyki Urzędu Marszałzostały elementy małej arkowskiego Województwa
chitektury ławki i kosze na
Jak juĪ PaĔstwa informowaliĞmy w 8 numerze Kórniczanina, dnia 16 kwietnia br. zostaáa podpisana
Wielkopolskiego,
Kazi-pomiĊdzy Gminą Kórnik a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie
śmieci, nawiązujące swoumowa
mierz Grzesiak z–Europejskiego
prezes
im wyglądem do zabytkoFunduszu Rozwoju Regionalnego Projektu „ZwiĊkszenie atrakcyjnoĞci turystycznej
Zarządu Fundacji
Zakładypoprzez budowĊ promenady nad Jez. Kórnickim i ĞcieĪki turystyczno-edukacyjnejwego
charakteru parku,
Kórnika
Drzewa
Kórnickie, Zbigniew
Kalisz
usytuowane
ĝwiata w Arboretum” w ramach Priorytetu VI Turystyka i Ğrodowisko kulturowe, Dziaáania 6.1 w miejscach
– członek Zarządu
Funnajbardziej atrakcyjnych
Turystyka,
Schematu I Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu
dacji Zakłady Kórnickie,
Operacyjnego na lata 2007-2013. W dniu jej podpisania caákowita wartoĞü Projektu widokowo.
wynosiáa Ponadto na
Tadeusz Chwalny
– zaścieżcetj.:
ustawione zostały
3.467.449,60
zá, a dofinansowanie ze Ğrodków Funduszu stanowiáo 65% kosztów kwalifikowanych
stępca Dyrektora
Biblioinformacyjne.
2.253.842,24
zá. Jednak w wyniku rozstrzygniĊcia w czerwcu br. przez Partnera Projektu –tablice
Instytut
teki PAN, KingaDendrologii
Nowak- Polskiej Akademii Nauk – przetargu na przebudowĊ nawierzchni alejek parkowych
Projektantem
prow
Dyjeta – kierownik
Arbo- i podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych wartoĞü Projektumenady
Arboretum
ulegáabyło Biuro Proretum, Irena Kaczmarek
jektoweto „NEST” Jana
zmniejszeniu w stosunku do wczeĞniej zakáadanych wartoĞci kosztorysowych. Skutkuje
– przewodnicząca
Rady
Ambroziaka,
natomiast
koniecznoĞcią
odpowiedniego zmniejszenia wysokoĞci dofinansowania. Obecnie przygotowywany
jest
Miejskiej w Kórniku,
radni
wykonawcą
robót była
Aneks
do Umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym wartoĞü caáego Projektu wynosiü
bĊdzie
2.822.074,24
zá, a dofinansowanie z EFRR 1.834.348,25 zá.
Rady Miejskiej w
Kórniku
firma LANGRAS Andrzej
oraz autorzy projektów i
Latanowicz, Tomasz LaPrzedmiotem podlegającego dofinansowaniu wspólnego Projektu Gminy Kórnik i Instytutu Dendrologii
wykonawcy inwestycji.
tanowicz z siedzibą w
PAN
jest:
Budowa obu
inweRunowie.
1. budowa promenady pieszo-rowerowej wzdáuĪ Jeziora Kórnickiego od ul. Zamkowej,
stycji została dofinansowana
Prace rozpoczęły się we
Zamku i Arboretum Kórnickiego, aĪ do ul. Jeziornej. 1,5 km trasa o szerokoĞci
3 m roku, a już od
przez Unię Europejskąnaprzeciw
z Euwrześniu 2009
zostaáa na: 1,5 m ruch pieszy i 1,5 m ruch rowerowy. W ramach
ropejskiego Funduszupodzielona
Roz1 lipca zadania
br. Kórniczanie i licznie
przebudowano równieĪ drewniany pomost, wydzielono przed nim plac dla oczekujących
na nasza gminę
woju Regionalnego w ramach
odwiedzający
rejs statkiem wycieczkowym, uregulowano dopáywu Spod DĊbca i wybudowano
nim
Wielkopolskiego Regionalnego
turyścinad
mogli
skorzystać z 1,5
caáejścieżki
dáugoĞci
Programu OperacyjnegokáadkĊ
na lata dla pieszych oraz przygotowano punkty widokowe. Promenada na km
pieszo-rowerowej
wyposaĪona zostaáa w áawki i kosze na Ğmieci. Na pewnych odcinkach zamontowano
2007-2013.
biegnącejniskie
wzdłuż brzegu Jezioogrodzenie, a na caáej dáugoĞci oĞwietlenie parkowe.
W celu pozyskania środków
ra Kórnickiego. Nawierzchnia
2. utworzenie ĞcieĪki turystyczno-edukacyjnej Drzewa ĝwiata w Arboretum Kórnickim.
W ramach
zewnętrznych na planowane
promenady
wykonana została
tego zadania zaplanowano modernizacjĊ nawierzchni ok. 3,6 km alei parkowych. Ze wzglĊdu
inwestycje Gmina Kórnik podz kostki brukowej betonowej. W
na zabytkowy charakter parku nawierzchnie alejek wykonane zostaną wyáącznie z naturalnych
pisała w listopadzie 2009 roku z
ramach projektu przebudowano
materiaáów. Na trasie ĞcieĪki ustawione zostaną elementy maáej architektury: áawki i kosze na
Instytutem Dendrologii Polskiej
15 m pomostu drewnianego,
Ğmieci oraz tablice informacyjne z przebiegiem i opisem trasy i tabliczki edukacyjne
Akademii Nauk umowę o partwydzielono przed nim plac dla
pozwalające na poznanie drzew pochodzących z Ameryki Póánocnej, Azji i Europy.
nerstwie, w ramach której obie
oczekujących na rejs statkiem
instytucje przygotowały
i złożyły
wycieczkowym,
Miáo nam
PaĔstwa poinformowaü, iĪ trwająca od wrzeĞnia 2009 roku budowa promenady
zostaáa uregulowano
do Urzędu Marszałkowskiego
kanał
Dębiecki
zakoĔczona i od 1 lipca br. Kórniczanie i licznie odwiedzający nasza gminĊ turyĞci mogą korzystaü i wybudowo
Województwa Wielkopolskiego
nad nim
kładkę
z 1,5 km ĞcieĪki pieszo-rowerowej biegnącej wzdáuĪ brzegu Jeziora Kórnickiego. PiĊkna
pogoda
i dla pieszych
wspólny projekt pt.
„Zwiększenie
atrakcyjności
strzygnięciu
przez
Instytut
Dendrologii
Polskiej
oraz
wydzielono
i
wykonano
dwa punkty
wakacje sprzyjają spacerom, odpoczynkowi na áonie natury i podziwianiu uroków kórnickiej przyrody.
turystycznej Kórnika poprzez budowę prome- Akademii Nauk przetargu na wykonawcę widokowe. Pierwszy punkt widokowy powstał
nady nad Jez. Kórnickim
turystycznoprzebudowy
nawierzchni
alejek ModernizacjĊ
parkowych i alejek
w miejscu,
gdzieod
wykonana
Zgodnie i zścieżki
planem
rozpoczĊáy siĊ
takĪe prace
w Arboretum.
rozpoczĊto
strony promenada
edukacyjnej Drzewa
Świata wWArboretum”.
po rozstrzygnięciu
przez
Instytut
doniektóre
lustra wody
- zaprojektowano
ul. Parkowej.
związku z realizacją
Projektu w
terminie
odDendrologii
1 lipca do 30dochodzi
wrzeĞnia
czĊĞci
Liderem Projektu
została Gmina
Kórnik.
Polskiej Akademii
zapytań ofertowych go na nasypie poprzez budowę grobli. Drugi
Arboretum
zostaną
czasowo wyáączone
z ruchu Nauk
turystycznego.
18 marca br. Zarząd Województwa Wiel- na wyposażenie ścieżki „Drzewa Świata” w punkt widokowy wykonano w formie bocznej
kopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru elementy małej architektury i tablice eduka- alejki na rzucie półkola. Promenada na całej
wniosków o dofinansowanie i decyzję o przy- cyjne. W wyniku ich rozstrzygnięcia wartość długości wyposażona została w ławki i kosze
znaniu dofinansowania projektowi złożonemu części Projektu uległa zmniejszeniu i całkowite na śmieci. Na pewnych odcinkach wykonano
przez Gminę Kórnik, a 16 kwietnia br. została wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu ogrodzenie, a na całej długości wykonano
podpisana umowa pomiędzy Gminą Kórnik wyniosły 2.817.149,10 zł, a dofinansowanie oświetlenie parkowe.
a Zarządem Województwa Wielkopolskiego stanowi 65% tej kwoty tj. 1.831.146,91 zł.
o dofinansowanie projektu z Europejskiego
Prace w Arboretum trwały od 1 lipca
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie do 30 września br. Projekt opracował Paweł
Wydział Promocji Gminy

AKTUALNOŚCI

REKLAMA

PROMENADA I ŚCIEŻKA EDUKACYJNA OTWARTE



Roman Kominek
KÓRNIK
lat 50

Piotr Guzik
DZIEĆMIEROWO
lat 59

Przemysław Jędrzejczak
KÓRNIK
lat 48

Aleksander Jaroniec
MOŚCIENICA
lat 53

Projekt wspóáfinansowany przez UniĊ Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu Operacyjnego
lata 2007-2013
Jak juĪ PaĔstwa informowaliĞmy
w 8 numerze
Kórniczanina,
dnia 16nakwietnia
br. zostaáa podpisana
umowa pomiĊdzy Gminą Kórnik a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie
FUNDUSZEEUROPEJSKIE–DLAROZWOJUINNOWACYJNEJWIELKOPOLSKI
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Projektu „ZwiĊkszenie atrakcyjnoĞci turystycznej
Kórnika poprzez budowĊ promenady nad Jez. Kórnickim i ĞcieĪki turystyczno-edukacyjnej Drzewa
5 listopada
r.
ĝwiata2010
w Arboretum”
w ramach Priorytetu VI Turystyka i Ğrodowisko kulturowe, Dziaáania 6.1
Turystyka, Schematu I Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013. W dniu jej podpisania caákowita wartoĞü Projektu wynosiáa


MATERIAŁ FINANSOWANY PRZEZ KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
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Z okazji Tygodnia Opieki nad Zwierzętami 8 października odbyła się kolejna
Wystawa Zwierząt, których opiekunami
są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Kórniku. Celem wystawy była nie tylko
prezentacja czworonożnych i skrzydlatych przyjaciół, wymiana doświadczeń
i nabycie fachowej wiedzy z zakresu
hodowli, ale również kształtowanie
wrażliwości i odpowiedzialności za los
zwierząt.

Złoty jubileusz zawarcia związku małżeńskiego jest okazją do świętowania w gronie
rodziny i przyjaciół. Zgodnie z utartą tradycją
i obowiązującymi przepisami, ta piękna
rocznica uprawnia także do odznaczenia
jubilatów Medalem za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, które przyznaje Prezydent RP.
W tym roku do odznaczenia zgłoszono
18 par z minimum 50letnim stażem małżeńskim. Państwo Maria i Idzi Drajerczakowie
obchodzą w tym roku nawet 61 rocznicę ślubu – ale ponieważ dotychczas nie otrzymali
Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
uhonorowano ich razem z pozostałymi
parami.
Do Kórnickiego Zamku, do Sali Generałowej Zamoyskiej, w której tradycyjnie
odbywa się dekoracja medalem, przybyło
w dniu 25 października16 spośród zgłoszonych par.
W imieniu Prezydenta RP medale
wręczył burmistrz Jerzy Lechnerowski w
towarzystwie przewodniczącej RM Ireny
Kaczmarek i kierującej Urzędem Stanu Cywilnego w Kórniku Katarzyną Obiegałką.

Odznaką Medalu za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie jest medal w kształcie stylizowanej, sześciopromiennej, srebrzonej,
oksydowanej gwiazdy o średnicy 35 mm z
ornamentowanymi promieniami łączącymi
jej ramiona. Na awersie w środku medalu,
na okrągłej tarczy pokrytej różową emalią
umieszczone są dwie srebrzone, oksydowane róże. Na odwrotnej stronie w środku
umieszczony jest monogram RP, a w otoku
napis: ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE. Przed 1992 rokiem w miejsce
monogramu RP był monogram PRL.
Medal zawieszony jest na różowej wstążce szerokości 35 mm z pionowym białym
paskiem pośrodku szerokości 4 mm.
Opr. ŁG
Uwaga! Osoby zainteresowane zakupem zdjęć z uroczystości wręczenia Medalu
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które
odbyło się 25 października 2010r. proszone są o zgłaszanie się do Firmy FotoRMC
Czechoski, która mieści się przy Placu
Niepodległości 11 w Kórniku.

W tym roku Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymali:
Maria i Idzi Drajerczakowie
Halina i Ryszard Danielukowie
Krystyna i Czesław Jaremkowie
Barbara i Stanisław Konatkowscy
Zofia i Henryk Klemensowie
Zofia i Zenon Kozłowscy
Katarzyna i Jacek Semonowiczowie
Irena i Eugeniusz Skrabuchowie
Danuta i Bolesław Sochowie
Maria i Czesław Wesołkowie
Genowefa i Zygmunt Zgardowie
Maria i Józef Ryterowie
Gertruda i Henryk Karpińscy
Henryka i Ludwik Gaczyńscy
Aleksandra i Antoni Koza
Barbara i Stanisław Piórkowscy
Urszula i Jan Chojnaccy
Janina i Jan Kozakowie

W wystawie uczestniczyło 36 uczniów
ze swoimi pupilami, wśród których znalazły
się króliki, koszatniczki, szynszyle, chomiki,
świnki morskie, żółwie lądowe, papugi,
zeberki, miniaturowe i olbrzymie kury oraz
bażanty, rybki, żabki, krewetki i patyczaki.
Gościem i jurorem wystawy był pan
Stanisław Makulec – lekarz weterynarii,
który przeprowadził dla
hodowców
prelekcję na
temat właściwej opieki,
odżywiania
i zdrowia
małych podopiecznych.
Finałem tej
części imprezy było
wybranie najsympatyczniejszych zwierzaków w każdej kategorii.
Zwierzęta, jak przystało na wystawę, otrzymały medale oraz nagrody w postaci karmy,
a hodowcy odebrali z rąk pana doktora
dyplomy uznania.
Kolejnym punktem wystawy było
spotkanie uczniów klas IV- VI z policjantem
– młodszym aspirantem, panem Grzegorzem Ratajczakiem oraz jego psem – Daisy,
labradorem specjalizującym się w wyszukiwaniu materiałów wybuchowych. W czasie
prelekcji uczniowie dowiedzieli się, jak
wygląda opieka, szkolenie i praca z psem
policyjnym. Poznali zasady ochrony osobistej przed atakiem psa oraz mogli zobaczyć
samą Daisy w akcji poszukiwawczej, a
następnie w zabawie, która jest nagrodą

za znalezienie niebezpiecznej substancji.
Na zakończenie spotkania Daisy otrzymała
karmę i medal dla Najsympatyczniejszego
Psa oraz pozwoliła się głaskać wszystkim
chętnym.
Jednak oprócz zwierząt pielęgnowanych, kochanych przez właścicieli są i takie,
które straciły ich opiekę i miłość, a jedynym
ich domem oraz ratunkiem przed śmiercią
jest schronisko. Rozumiejąc hasło, że „miarą człowieczeństwa jest humanitarny stosunek do zwierząt” w szkole zorganizowano
zbiórkę karmy dla psów i kotów żyjących
w schronisku w Gaju koło Śremu. Zebrane
przysmaki uczniowie przekazali podczas
wystawy na ręce pani Lucyny Własińskiej
i Pauliny Piaseckiej. W czasie spotkania z
uczniami klas IV-VI pani Własińska opowiadała o losach zwierząt trafiających do jej
schroniska, możliwości adopcji psa na odległość oraz
zaprosiła do
odwiedzenia
schroniska i
pracy w charakterze wolontariusza.
Tegoroczną wystawę
zwiedzili wszyscy
uczniowie,
grono nauczycieli,
rodziców i
przedstawiciele kórnickiego Wydziału
Ochrony Środowiska. Z wizytą przyszły
również sympatyczne bnińskie przedszkolaki.  Tych, którzy nie dotarli na wystawę,
zapraszam do odwiedzenia naszej strony
internetowej www.sp2kornik.eu, na której
znaleźć można więcej informacji  i zdjęć
nie tylko z wystawy, ale również z innych
ciekawych imprezach odbywających się w
naszej szkole.
Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi, Wydziałowi Ochrony Środowiska
oraz Promocji Gminy za wsparcie naszej
imprezy.
Organizator
Agnieszka Półchłopek

RECENZJE KSIĄŻEK

Pozycje książkowe dostępne są
w Bibliotece Publicznej w Bninie.
DLA DOROSŁYCH
GRZEGORZ BRZOZOWICZ
„CEJROWSKI. BIOGRAFIA”

KULTURA

AKTUALNOŚCI

IX WYSTAWA ZWIERZĄT

Złoty jubileusz

Wojciech Cejrowski. Jako
nastolatek walczył z systemem
komunistycznym. Za udział w
protestach po zamordowaniu
Grzegorza Przemyka milicja
wyłamała mu wszystkie palce
u rąk. Wiele lat później - w
wolnej Polsce - został skazany
za publiczne krytykowanie pijanego prezydenta
RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Mimo takich
doświadczeń nadal odważnie wyraża swoje
poglądy. Bohater prawej części prawicy, wcielony
diabeł dla wszystkich postępowców. Radykalny
antykomunista i równie nieprzejednany krytyk
demokracji. Polski patriota i żarliwy katolik o...
żydowsko-hiszpańskich korzeniach. Podróżnik,
komik, performer. Biznesmen i autor bestsellerowych książek politycznych i podróżniczych,
których łączny nakład przekroczył milion egzemplarzy. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych
postaci polskiego życia publicznego. A jednocześnie człowiek, który przez 20 lat wyjątkowo
skutecznie chronił swoją prywatność przed
wścibstwem prasy brukowej i dociekliwością
poważnych dziennikarzy. Kim naprawdę jest
Wojciech Cejrowski?
DLA MŁODZIEŻY
IZABELA SOWA „BLAGIERKA””

Amelia-Blagierka demaskuje pozory życia, robi to bezczelnie
i z rozmachem. Zawsze wierna
sobie i honorowa. Wplątuje się na własne życzenie - w projekt
bloga z ekotestami produktów,
który prowadzi z „obciachowym”
(i równie bezkompromisowym) Krejzolem, zmaga się z codziennością maturzystki, której rodzice
zostawili duże mieszkanie, wolność i wsparcie na
odległość, a chłopak, student prawa, okazuje się
wynajętym przez rodziców opiekunem i pocieszycielem. I kiedy wszystko układa się nie tak,
jak zaplanowała, nawet modne i powszechnie
głoszone bycie eko okazuje się niezłą blagą wcale nie odpuszcza, przeciwnie - to inspiruje ją
do kolejnych jeszcze bardziej kontrowersyjnych
kroków.
„Blagierka” zainteresuje z pewnością wszystkich młodych duchem uczestników naszej „trendy, jazzy, a nawet frisky” rzeczywistości.
DLA DZIECI
M.R. PIMONT
„KONIE. ŚWIAT W OBRAZKACH”

Dzięki tej pięknie ilustrowanej książeczce dzieci dowiedzą
się wielu ciekawostek na temat
koni. Poznają historię rozwoju
tego gatunku i zobaczą jak wyglądają przedstawiciele różnych
ras. Młodym miłośnikom koni uda się także
przyswoić słownictwo związane z tymi pięknymi
zwierzętami. Czeka na nich mnóstwo cennych
informacji!
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Elżbieta Bladocha
Dziećmierowo, ul. Dworcowa 42a
tel. 618 171-127

KUPIĘ GOSPODARSTWO
ROLNE,
GRUNTY ROLNE
LUB DUŻĄ DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ
NA TERENIE GMINY KÓRNIK
LUB
GMIN OŚCIENNYCH

Przyjmiemy uczniów
na praktyczną naukę w zawodzie
mechanik samochodowy
tel. 696-424-276

TEL. 666-934-670
NAPRAWA

K&A FOTOART

WSZYSTKIE TYPY
TAKŻE LODÓWKI
i SPRZĘT AGD

Fotografia ślubna
i okolicznościowa
Sesje rodzinne

PRALEK

tel. /61/897-11-74
/61/ 830-03-59
601-75-91-75

tel.664-477-196
www.kafotoart.pl

TOMINET SERWIS KOMPUTEROWY
TOMASZ NIEMIER

•Naprawa komputerów, notebooków
•Diagnoza, konserwacja, modernizacja
•Instalacja sieci LAN, WIFI –konfiguracja Internetu
•Dojazd do klienta – GRATIS!
serwis czynny pon-pt od 10:00 do 18:00
w sobotę od 9:00 do 14:00
zapraszamy na ul. Piaskową 3, tel.602431976

50

%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

Lek. med. Maria Walkowiak
tel. (61) 287-02-50

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
Kórnik, ul. Poznańska 22
Realizujemy wszystkie recepty
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INSTALATORSTWO GAZOWE
wykonuje

• instalacje - przeglądy, usuwanie wykrytych nieszczelności
• montaż i naprawa urządzeń gazowych: kotły, kuchenki,
junkersy, nagrzewnice
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

tel. (61) 8170 750
kom. 0601 586 966

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

Wraca ze strażackiej uroczystości, w
galowym mundurze, z żoną i córką, także
w gali. Wszyscy we troje są członkami
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie. Auto
umyte, błyszczy, humory dopisują. Z daleka
dostrzegają jakieś zamieszanie na drodze.
Darek wie co to może oznaczać - wypadek,
przyspiesza, to odruch. Wysiada i biegnie
w kierunku rozbitych samochodów. Są już
ludzie, gapią się, jak to przy wypadku. „112 –
niech pan dzwoni pod 112 i zgłosi wypadek“
woła Darek do stojącego meżczyzny, a sam
zjmuje się już rannymi. Jeszcze po drodze
zakłada lateksowe rekawiczki, ma je zawsze
przy sobie. Sprawnie wykonuje czynności,
jak z instrukcji. Zanim dojedzie pogotowie
zabezpieczy rannego, może nawet będzie
musiał go reanimować. Coraz więcej gapiów.
Dziwią się niektórzy, że pomocy udziela
strażak w galowym mundurze.
To przypadek niecodzienny. Bo Dariusz
Piechocki nie za często uczestniczy, poza
szczególnymi przypadkami, w akcjach
bojowych, kieruje działaniami podległych
jednostek OSP, dba o ich dobre funkcjonowanie, właściwe zaopatrzenie. Jak sam
mówi : „ jestem działaczem i moje zadanie
to kierowanie organizacją, pomoc i pozyskiwanie środków na zakup nowego sprzętu i
samochodów dla całego Powiatu. Pozyskaliśmy już 20 nowych samochodów lekkich,
średnich oraz ciężkich. Załatwiliśmy dotacje
do dziesiątek, a nawet setek sztuk nowego
sprzętu: motopomp, pomp pływających,

szlamowych, agregatów prądotwórczych,
sprzętu hydraulicznego, torb ratowniczych
R1, aparatów powietrznych, ubrań bojowych, hełmów, nie wspomnę o wężach oraz
wielu innych. Pomagałem w przekazywaniu
sprzętu wycofanego z Państwowej Straży
Pożarnej, głównie wozów bojowych, przyczep oraz sprzętu hydraulicznego.“ Za tę
pracę został wyróżniony dyplomem honorowym Wielkopolski Działacz Roku 2006
oraz przez starostę tytułem „Strażak Roku

2009 Powiatu Poznańskiego“
Darek urodził się i przez ponad 30 lat
mieszkał w Mosinie, teraz mieszka w Puszczykowie. Nasz rejon to jego mała ojczyzna,
zna ją i jej problemy jak własne, dlatego ma
wszelkie podstawy by ubiegać sie w nadchodzących wyborach o mandat radnego powiatowego. Czym zajmie się w przyszłej Radzie
? To oczywiste – BEZPIECZEŃSTWEM ! i
to szeroko rozumianym. Nie tylko tym, którym
żyje na codzień. Wie z praktyki jak ważne dla
bezpieczeństwa wszystkich są powiatowe
drogi. Ich stan w dużej mierze decyduje o
tym czy w porę, cali i zdrowi dotrzemy do
pracy lub domu. Również mądre i sprawne
skoordynowanie transportu PKS, autobusów
podmiejskich oraz innych przewoźników. To
są wielkie zadania dla powiatu, jednocześnie
konieczne do załatwienia. Od sprawnego
wygodnego transporu zależy rozwój powiatu
i jego rola w aglomeracji.
Czy Dariusz Pichocki temu podoła ?
Wiemy, że chce spróbować.
Teraz wszystko w rekach wyborców. Dariusz Piechocki staje do wyścigu o mandat
radnego powiatowego z listy „Niezależni dla
Powiatu“, bo wierzy, że niezależność to cecha
umożliwiająca realizację ambitnych celów,
bo wie, że tylko od niego samego, a nie od
interesów partyjnych, zależy dotrzymanie
wyborczych obietnic. Czy ma rację, dowiemy
się, gdy wyborcy dadzą mu szansę. A myślę,
że dadzą.
J.N.

* Certyfikaty energetyczne budynk&oacute;w - szybko, tanio tel. 604 674 943
* Sprzedam mieszkanie 43m² do remontu w Kórniku tel. 602-301-180
* Sprzedam działki budowlane w Dachowej tel. 606-271-875
* Sprzedam w Borówcu bliźniak okazyjnie, 110/200, cena 250 tys. zł tel. 792-884-454
* Sprzedam kontener z płyty obornickiej 6x4m tel. 607-553-320
* Sprzedam wyposażenie sklepu spożywczego tel. 607-553-320
* Zatrudnię kucharza - praca w Kórniku tel. 600-033-331
* Wynajmę pokoje w Gądkach / Robakowie koło Kórnika tel. 501-524-243
* Kupię łąkę/grunt orny 0,3-3ha tel. 782-737-996
* Sprzedam działkę rolną z możliwością zabudowy o pow. 3400m² w Konarskim lub 1ha gruntu tel. 667-860-884
* Oddam za darmo rodzinie potrzebującej wózek spacerówkę, kolor granat z motywem myszki Miki w środku tel. 607-248-192
* Przyjmę bezpłatnie odzież (każdy rozmiar i ilość), zabawki, telefony na części, Kórnik tel. 607-248-192
* Młoda dziewczyna szuka pracy najlepiej w Kórniku (pomoc w sklepie, opiekunka itp.) tel. 607-248-192
* Szukam pracy (opieka nad dzieckiem, starszą osobą) tel. 515-444-604
* Szukam pracy dorywczej, wykształcenie średnie, kobieta. tel. 519-356-256
* Udzielę korepetycji z matematyki - różne poziomy. Tel. 505 941 222
*Sprzedam kamienicę w centrum Kórnika tel. 601-713-458
*Sprzedam działkę budowlaną w Dziećmierowie tel. 601-713-458
*Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia w Kórniku tel. 504-007-352
*Oddam w dobre ręce śliczną młodą koszatniczkę i za niewielkie pieniądze akcesoria dla niej tel. 504-007-352
*Przyjmę wykwalifikowanego dekarza tel. 606-254-835
*Sprzedam opla corsę, 19996r., cena 2000zł tel. 668-422-535
*Zatrudnię kierowcę kat B. Mile widziane doświadczenie. Trasy po Europie. Tel. 502 911 412
*Sprzedam stalową konstrukcję dachu o wym. 10x13m oraz dwie bramy garażowe uchylne 3,50Hx2,90S tel. 792-884-454
*Sprzedam w Borówcu bliźniak 104/200 w stanie deweloperskim, 350 tys. zł. tel. 602-214-931
*Sprzedam komplet nowych oryginalnych felg stalowych, 16 cali, 5x112, pasują do VW, seata, audi, skody, 480zł tel. 600-396-438
*Sprzedam fiata 125p ELX, I właściciel, rok 1999 tel. 606-715-579
*Sprzedam wypoczynek rudobrązowy: sofa 2-os., sofa 3-os. rozkładana, fotel 1-os. tel. 601-359-686
*Sprzedam kocioł grzewczy, gazowy, wodny, nisko temperaturowy, ELKA 88, 29kW, GZ 35 tel. 691-148-540
*Sprzedam drewno kominkowe – dąb, buk, grab, brzoza tel. 692-241-023
*Zatrudnię młodą ambitną osobę (panią lub pana) do działu sprzedaży w sklepie motoryzacyjnym tel. 604-138-949

OGŁOSZENIA / REKLAMA

USŁUGI KRAWIECKIE

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

Strażak z powołania, radny powiatowy z potrzeby

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW
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Na początku listopada tradycyjnie odwiedzamy groby naszych bliskich. Szczególnie
bolesne bywają odwiedziny mogił niedawno
zmarłych ludzi. Ale odwiedzanie mogił pozwala pamiętać.
Dziś na łamach Kórniczanina chcelibyśmy
przypomnieć wartą naszej pamięci sylwetkę
naukowca, społecznika i niezwykle skromnego czlowieka.
Prof. dr hab. Tadeusz Przybylski, były
dyrektor Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku
zginął tragicznie 19 kwietnia 2010 roku potrącony przez samochód na ul. Parkowej.
Obok treść mowy pogrzebowej jaka
wygłosił podczas pogrzebu 26 kwietnia na
cemanarzu na Junikowie w Poznaniu prof.
Władysław Chałupka.
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku pożegnał prof. dr.
hab, Tadeusza Przybylskiego. Dla wielu
z nas był kolegą, dla wielu przyjacielem,
zaś dla większości z nas - przełożonym
jako czwarty dyrektor w ciągu 77- letniej
historii naszego Instytutu.
Prof. Tadeusz Przybylski urodził się w
Jutrosinie 29 czerwca 1929 r. Należał do
pokolenia, które dojrzewało do dorosłego
życia w strasznych latach II wojny światowej.
Wysiedlony przymusowo przez niemieckiego
okupanta wraz z rodziną z rodzinnego miasta
do Generalnej Guberni, ukończył siedmioklasową szkołę podstawową w Kraśniku. Dalszą
naukę na poziomie średnim kontynuował
na tajnych kompletach w Staniątkach pod
Krakowem, gdzie w 1948 r. uzyskał maturę
w Liceum Humanistycznym.
Atmosfera nauczycielskiego domu rodzinnego, a później Liceum Humanistyczne, dały
mu na całe życie bardzo szerokie podstawy
ogólne i uformowały jego na wskroś humanistyczną osobowość.
Po ukończeniu Liceum zapisał się na
studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, które ukończył w
1952 r. – już w Wyższej Szkole Rolniczej
w Poznaniu. Jeszcze w czasie studiów na
Uniwersytecie Poznańskim, został w 1950
roku młodszym asystentem w Katedrze Botaniki Ogólnej. Potem, zgodnie z ówczesnym
tokiem kariery naukowej został asystentem
i starszym asystentem tejze Katedry, już w
ramach Wyższej Szkoły Rolniczej. W czasie
studiów był także aktywnym członkiem Koła
Leśników i zawsze z dumą pokazywał znaczek tej pięknej i zasłużonej organizacji.
Rok 1960 miał w życiorysie prof. Tadeusza Przybylskiego znaczenie przełomowe.
Najpierw zmienia miejsce pracy i z dniem 1
października 1960 r. przechodzi do ówczesnego Zakład Dendrologii i Pomologii, potem
Zakładu Dendrologii i Arboretum Kórnickiego
PAN.
Zmiana miejsca pracy zbiega się z zakończeniem kilkuletnich badań palinologicznych,
które stały się podstawą jego rozprawy
doktorskiej pt. „Późny glacjał w pradolinie
toruńsko-eberswaldzkiej”, obronionej 10
grudnia 1960 r. w Wyższej Szkole Rolniczej
w Poznaniu.
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Powołany po dwóch miesiącach na stanowisko adiunkta, z inicjatywy prof. Stefana
Białoboka, rozpoczyna badania w nowej dla
siebie i dla Zakładu dyscyplinie, jaka staje się
wówczas w Polsce genetyka drzew leśnych.
Odbywa w tym zakresie specjalistyczny
staż naukowy w Szwecji, bierze udział w
konferencjach i kongresach na Węgrzech i
w innych krajach, gdzie wygłasza i publikuje
swoje prace. Ułatwia mu to biegła znajomość
języków niemieckiego i francuskiego, a także
angielskiego i rosyjskiego.
Zdobyte doświadczenia przenosi do kraju.
Przez kilka lat bierze udział w organizowaniu
w Zakładzie Dendrologii szkoleń dla leśników
z zakresu metodyki wybory tzw. drzew doborowych, uczy jak szczepić drzewa leśne,
podejmuje szeroko zakrojone badania nad
zmiennością genetyczną sosny zwyczajnej w

Polsce. Zwieńczeniem tych badań stanie się
rozprawa pt. „Zmienność sosny zwyczajnej
(Pinus sylvestris L.) polskich proweniencji”,
na podstawie której habilitował się w 1972
roku.
Tymczasem przychodzi rok 1975, a z nim
kolejna zmiana w życiu naukowym prof. Tadeusza Przybylskiego. W tym miejscu chciałbym
jednak wrócić do roku 1960, kiedy Profesor
aplikował o pracę w Kórniku. W jego podaniu
znalazł się wówczas następujący motyw
zmiany miejsca pracy – cytuję: „ze względu
nas przeciążenie pracą dydaktyczną”.
A jednak ta dydaktyka, przed którą Profesor tak uciekał, upomniała się o Niego właśnie
w 1975 roku, kiedy to odszedł z Kórnika na
Uniwersytet Śląski w Katowicach, na Wydział
Biologii i Ochrony Środowiska. W ten sposób
do 10 lat pracy naukowej i dydaktycznej w

Poznaniu, Profesor dołożył kolejne 16 lat,
które spędził w Katowicach. Dydaktyczne
osiągnięcia tych lat to 16 wypromowanych
doktorów i ponad 50 magistrów!
Na Uniwersytecie Śląskim Profesor
wszedł głęboko w kolejną dyscyplinę naukową – ekologię, w szczególnie ważnym
wówczas aspekcie wpływu zanieczyszczeń
przemysłowych na środowisko.
Poza badaniami naukowymi, Profesor
Przybylski włączał się bardzo aktywnie w
działalność organizacyjną na macierzystym
Wydziale, gdzie pełnił w ciągu 16 lat różne
funkcje:
- Kierownika Zakładu Ekologii Roślin;
- Kierownika Katedry Ekologii;
- Dyrektora Instytutu Botaniki
- i Prodziekana Wydziału .
Działał też bardzo aktywnie jako:
-Przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego;
- Współorganizator i Przewodniczący Polskiego Klubu Ekologicznego – Koło Katowice;
- Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Oddział
Katowice.
Lata 1984 – 1986 spędził na kontrakcie w
Algierze, gdzie wykładał ekologię na w Wyższej Szkole Rolniczej w Algierii, pełniąc także
funkcje opiekuna kilku prac dyplomowych.
Po 15 latach – w lipcu 1990 r. Profesor
wrócił do Kórnika – tym razem już do Instytutu
Dendrologii - najpierw na pół etatu, a po roku,
w czerwcu 1991 r. już w pełnym wymiarze
jako wicedyrektor do spraw naukowych.
Po przejściu prof. Władysława Bugały
na emeryturę prof. Przybylski został wybrany
przez Radę Naukową, a następnie mianowany dyrektorem Instytutu Dendrologii z dniem 1
stycznia 1996 r. - pełnił tę funkcję do końca
1998 roku. Później przez rok kierował Pracownią Selekcji i Hodowli, a po przejściu na
emeryturę był zatrudniony w Instytucie przez
kolejny, 2000 rok w części etatu.
To bardzo skrócony przebieg kariery naukowej Prof. Tadeusza Przybylskiego. Ktoś
z pewnością doda w przyszłości do tego
zarysu bardzo wiele kolejnych wydarzeń, tutaj
pominiętych, ktoś sporządzi bogatą, pełną
listę publikacji.
Nie można jednak zakończyć tego
wspomnienia bez choćby kilku słów charakteryzujących osobowość Profesora Tadeusza
Przybylskiego. Miał on swoje zasady życiowe
i poglądy, których nie ukrywał, ale też nigdy
nikomu ich nie narzucał. Zawsze chętny do
dyskusji i koleżeński, zawsze uśmiechnięty,
życzliwy i skory do pomocy nie tylko młodszym kolegom z Instytutu, ale także wielu
osobom szukającym u Niego wsparcia w
różnorodnych sprawach i sytuacjach życiowych. I taki był do końca, w sposób dosłowny do ostatniej chwili swego tak tragicznie
zakończonego życia. Takim też pozostanie
w naszej pamięci.
W imieniu wszystkich kolegów i koleżanek z Instytutu Dendrologii składam rodzinie Pana Profesora wyrazy serdecznego
współczucia.
Władysław Chałupka
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Pamiętajmy!

Palące się na grobach naszych bliskich
znicze stanowią symbol naszej pamięci. Są
groby, na których palą się niezliczone płomyki,
ogłaszając, jak wielu ludzi dobrze wspomina
zmarłego.
Są niestety też takie, na których pali się jeden znicz, lub jest zupełnie ciemno- nie znaczy
to jednak, że powinniśmy zapominać.
Byli wśród nas ludzie, którzy (czasem
bardzo dawno temu) zasłużyli się naszej
lokalnej społeczności ,a ich często skromne
życie stanowiło ważny – dziś niedoceniany
wątek w historii naszej okolicy. Bywało, że pomarli bezpotomnie, lub rodzina jest daleko. Co
zrobić by płomień pamięci o nich, nie przygasł
zupełnie? Dbajmy o ich mogiły.
Grób Heleny Olszewskiej jak pokazuje
fotografia (stan na 27 października br) jest
w opłakanym stanie. Stary drewniany krzyż
z urwaną tabliczką za chwilę się przewróci.
Rozsypujący się kurhanik przed „Wszystkimi
Świętymi” ktoś kto jeszcze pamięta ozdobił
gałązkami i postawił kwiaty. Pali się jeden
znicz.
Kim była spoczywająca w tej lichej mogile
kobieta? Kilka lat temu przypominał o niej
Miesiecznik Parafialny. Z „Pamiętnika Biblioteki
Kórnickiej, z. 3, 1939-1946” z tekstu autorstwa
Stanisławy Jasińskiej dowiadujemy się, że:
>>Ś.p. Helena Magdalena Olszewska,
bibliotekarka Biblioteki Kórnickiej, córka
Edwarda i Ludwiki z Piotrowskich, urodziła się
7 III 1872 r. w Radownicy pow. złotowskiego
na Pomorzu. Od roku 1876 rodzice przenieśli
się w Poznańskie. (...) Wychowanie domowe
wcześnie rozbudziło w niej uczucia patriotyczne i pragnienie służenia Ojczyźnie. Zaczyna
więc uczyć dzieci pracowników folwarcznych
języka polskiego i historii. W r. 1892 przygoto-

Katarzynie Zimniak
Prezesowi Zarządu
Banku
Spółdzielczego
w Kórniku
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Teściowej
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz Pracownicy
Banku
Spółdzielczego
w Kórniku
5 listopada 2010 r.

wuje się w Poznaniu na kurs seminarium w
szkole Froehla, który kończy w r. 1893 z wynikiem dobrym. Została nauczycielką prywatną,
pracując w kraju lub wśród rodzin polskich
przebywających w Rzeszy. Przed wybuchem
wojny 1914 r. wyjechała do Francji, gdzie
w r. 1915 kończy kurs języka francuskiego
w L’Alliance Française, następnie zapisała
się na wydział historyczno-literacki Sorbony.
Dyplom Sorbony otrzymała w r. 1918. W
czasie pobytu w Paryżu mieszkała w Hotelu
Lambert u jen. Jadwigi Zamoyskiej, której
pomagała w załatwianiu korespondencji i
przy opracowaniu dzieła „Jenerał Zamoyski”.
W r. 1919 wróciła do kraju i zamieszkała
w Kórniku, gdzie była nauczycielką języka
francuskiego w „Wyższej Szkole Dziewcząt”.
Pracowała tutaj do r. 1921 czyli do chwili
zamknięcia szkoły.
W latach następnych udzielała lekcji w

Kórniku. W r. 1928 objęła z upoważnienia
Zarządu Fundacji „Zakłady Kórnickie” funkcję sekretarki ś.p. Marii Zamoyskiej, córki
jenerałowej. Na tym stanowisku brała udział
w jej pracach społecznych i porządkowała
papiery rodzinne.
W r. 1935 rozpoczęła pracę w Bibliotece
Kórnickiej. Powierzono jej tu porządkowanie
archiwaliów XIX wieku, dotyczących Działyńskich, Zamoyskich, powstań i emigracji.
Przygotowywała katalog tej części zasobów
rękopiśmiennych Biblioteki. Po wkroczeniu
Niemców we wrześniu 1939 r. usunięta z
Biblioteki z resztą personelu, kontynuowała
pracę dzięki Stanisławowi Małeckiemu, dozorcy zamku kórnickiego, który dostarczał jej
potajemnie materiałów. Dopiero aresztowanie
Małeckiego we wrześniu 1942 r. odcięło ja
od zbiorów. W r. 1943 wysiedlił ją okupant z
Kórnika do położonych w okolicy Dworzysk.
Tam zaskoczyła ją śmierć z ręki nieznanego
sprawcy w dniu 4 lutego 1945 r.
Ś.p. Olszewska brała czynny udział w
życiu miejscowego społeczeństwa. Uczyła
bezinteresownie niezamożną młodzież.
Jako członkini Katolickiego Stowarzyszenia
Kobiet w Kórniku prowadziła serię pogadanek
religijnych. W czasie okupacji wypożyczała
młodzieży książki polskie ze swej dość
zasobnej biblioteki. W Bibliotece Kórnickiej
pracowała sumiennie, z zamiłowaniem i
znajomością rzeczy, zdobytą przez studia i
duże oczytanie. Zdołała wykonać znaczną
część zadania, przeprowadziła segregację
materiału i sporządziła wykazy aktów i korespondencji.(...)<<
Ile takich niemal zupełnie zapomnianych
grobów mamy na naszych cmentarzach?
Nie pozwólmy wszystkim zniczom zgasnąć. Nie gaśmy naszej pamięci.
ŁG

WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE

Pożegnanie prof. dr hab. Tadeusza Przybylskiego

Panu Kazimierzowi Zimniak
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Żony
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Kórniku
Wszystkim krewnym, przyjaciołom, delegacjom i znajomym,
którzy tak licznie uczestniczyli w ostatniej drodze
naszego syna, brata, męża, tatusia

Śp. Krzysztofa Jaskuły
za wspólną modlitwę, komunie św., intencje mszalne,
za złożone kwiaty i tak liczne słowa otuchy i współczucia
Serdeczne podziękowania
składa:
Rodzina
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CZĘŚCI MOTORYZACYJNE DO WSZYSTKICH MAREK

SZEROKA OFERTA, NISKIE CENY,
KÓRNIK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18
TEL. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL

Firma EURO-ASTAR Czołowo-Kórnik

działająca w branży stolarskiej
poszukuje osób na stanowisko:
- elektryk (elektryk ze znajomością automatyki)
- stolarz - zastępca mistrza produkcji
- stolarz-brygadzista
z uprawnieniami na wózek widłowy

tel. 61 8 179-100

mail:centrala@euro-astar.com.pl

SKUP ZŁOMU
I METALI
KOLOROWYCH
CZYNNE:
od poniedziałku do piątku w
godz. 6.00-20.00
w soboty w godz. 6.00-12.00

ZAPRASZAMY

EKO GROSZEK
WORKOWANY

Rejestracja Poznań, tel. 61 8230-163,
601 819 926 lub na miejscu

piątki 17:00-18:00

ZESPÓŁ MUZYCZNY 1- lub 2-OSOBOWY

RÓWNIEŻ Z WOKALISTKĄ
Wesela, zabawy, imprezy okolicznościowe

Tel. 791-320-413
Usługi instalacyjne
wod-kan, c.o., gaz

Drobne naprawy, kompleksowe remonty
Piotr Szymkowiak
tel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017
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nie mieszany z miałem czy mułem
SUPER JAKOŚĆ
519 zł tona
kostka workowana 639zl tona
DOWÓZ
Tel. 505-72-00-27

BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

SREBRNE I BRĄZOWE MEDALE
W BADMINTONIE
Mistrzowie naszej gminy dziewczęta z
Szkoły Podstawowej w Bninie i chłopcy z Szkoły
Podstawowej w Radzewie wystąpili w finałach
Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w badmintonie. Zawody odbyły się w Baranowie. Wychowankowie p. Karola Niemiera z SP w Radzewie
zajęli w powiecie drugie miejsce, zdobyli srebrne
medale i awansowali do zawodów rejonowych.
Pamiątkową statuetkę dla szkoły wywalczyli:
Dawid Matuszewski i Karol Siejak.
Tradycyjnie awans do zawodów rejono-

WYSOKIE CENY !
Firma „KARMIL”
Runowo 2a
teren Odlewni Aluminium

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

Sport szkolny

mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany
tel. 602 220 560
oferuje:
- wykonanie projektów wszystkich
obiektów,
- wydawanie opinii rzeczoznawcy
budowlanego,
- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa
budowlanego.
Polecam konsultacje
przedprojektowe
Zapraszam

ELLMED
Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

Rejestracja lekarzy ogólnych
(neurolog, lekarz rodzinny,
chirurg, medycyna pracy,
dermatolog w soboty)
czynne:

pn. - pt. 800-2000, sob. 800-1400

tel. CENTRALA: 61 817-01-75
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wych w badmintonie wywalczyły dziewczęta
p. Małgorzaty Iszkuło ze Szkoły Podstawowej
w Bninie. Reprezentantki szkoły Weronika
Duda i Małgorzata Lewandowska zajęły trzecie
miejsce, zdobyły brązowe medale i pamiątkową
statuetkę dla szkoły.
Z kolei gimnazja w tych samych mistrzostwach walczyły w Przeźmierowie a reprezentantami naszej gminy zarówno wśród dziewcząt
jak i chłopców było Gimnazjum w Kórniku.
Gimnazjalistki: Marta Karpińska, Beata Jakubowska, Natalia Łąkowska oraz gimnazjaliści:
Filip Toś, Hubert Kaczmarek i Leszek Pawlak
zajęli trzecie miejsc, wywalczyli brązowe medale i pamiątkową statuetkę dla szkoły. Wychowankowie p. Huberta Nowickiego awansowali
do rejonu Zachód.
WOJEWÓDZKIE BIEGI NA ORIENTACJĘ
W sobotę 23 października 2010 na Cytadeli
w Poznaniu odbyły się Wojewódzkie Indywidualne Biegi na Orientację. Z naszej gminy
wystartowali tylko uczniowie p. Karola Niemiera
ze Szkoły Podstawowej w Radzewie. Niestety
uczniowie z gimnazjów w Kórniku i Robakowie
nie chcą startować w zawodach organizowanych w soboty i szkoły musiały zrezygnować
z udziału w tej imprezie. Za to debiut uczniów
z Radzewa wypadł niespodziewanie dobrze.
W grupie dziewcząt wystartowało 90 uczennic
z całej Wielkopolski, bieg ukończyło 85 osób
a wśród nich37 miejsce zajęła Emilia Szałamacha a Monika Stempniak była 75.Wśród
chłopców na 88 , którzy stanęli na starcie bieg
ukończyło 76 i Damian Organiściak zaliczył bieg
na 61 miejscu i 62 był Marcin Tomaszewski.
Dziewczęta biegały z mapką na dystansie 2,1
km szukając po drodze kilku punktów topograficznych a chłopcy podobnie musieli przebiec
trasę 2,3 km.
Podobne biegi na orientację dla szkół ponadgimnazjalnych odbyły się 27 października
2010 w Lesznie, gdzie startowali uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku.

5 listopada 2010 r.

POWIATOWY TENIS STOŁOWY SPG
27- 28 października 2010 tradycyjnie w Radzewie odbyły się pierwsze w tym roku mistrzostwa powiatu poznańskiego w tenisie stołowym.
Startowały szkoły ponadgimnazjalne a wśród
nich uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w
Kórniku. W kategorii dziewcząt drugie miejsce
w zawodach drużynowych zdobyły uczennice
p. Iwony Rauk. Srebrne medale i statuetkę dla
szkoły wywalczyła drużyna w składzie: Daria
Ludwiczak, Marta Lehmann i Klaudia Jaskuła.
Zespół awansował do Półfinałów Mistrzostw
Wielkopolski – Rejon Poznań Zachód. Ponadto
w rywalizacji indywidualnej trzecie miejsce i
brązowy medal zdobyła Daria Ludwiczak a
Klaudia Jaskuła była. Tenisiści z liceum zajęli
miejsce 5-6 a indywidualnie Piotr Lehmann i
Jan Frąckowiak zajęli miejsce od 9-12.
SZACHIŚCI WALCZYLI
O AWANS DO POWIATU
Mistrzostwa gminy zorganizowane po raz
pierwszy na terenie SP Kórnik-Bnin przeprowadził p. Ryszard Bartkowiak MUKS „Wieża
Kórnicka” , który także ufundował medale dla
najlepszych szachistów. Puchary przechodnie
sponsorowała Firma Komet z Runowa. Czterech uczniów kwalifikowało się do zawodów
powiatowych. Wyniki: Gimnazja – drużynowo
zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców wygrało Gimnazjum Kórnik
1.Zieta Zuzanna , 2. Paulina Staniszewska,
3. Ewelina Piasecka, 4.Ewelina
Staniszewska- wszystkie z
Kórnika.
1. Ptak Wiktor, 2. Maciej
Konował, 3.Wojciech Duszczak
z Kornika,4.Damian Jankowiak
– Robakowo
Szkoły Podstawowe – zespołowo wśród dziewcząt 1.
Kórnik, 2.Radzewo, 3. Bnin, 4.
Szczodrzykowo a w kategorii
chłopców 1.Bnin, 2. Kórnik, 3.
Radzewo, 4. Szczodrzykowo.
1.Sibilska Bogumiła, 2.
Sibilska Danuta z Kórnika, 3. Justyna Rumińska, 4. Natalia Radziejewska z-obydwie z
Radzewa.
1. Biernacki Błażej z Bnina, 2. Konował
Łukasz – Kórnik, 3. Leski Kasper – Bnin, 4.
Kowalski Stanisław – Kórnik.
Ponadto PKO Bank Polski SA w Kórniku
p. Renata Piasecka przekazał gadżety reklamujące firmę dla każdego uczestnika zarówno
dla szachistów jak i grających w drugim dniu
warcabistów. Dziękujemy!
PODWÓJNE ZWYCIESTWO RADZEWA
Kolejna gra planszowa wyłoniła najlepszych z gminy na zawody powiatowe, które
przeprowadził w Sali w Bninie p. Ryszard
Bartkowiak - MUKS „Wieża Kórnicka”. Sekcja
także ufudowała medale dla trójki najlepszych
warcabistów w kategorii szkół podstawowych
i gimnazjów.
Szkoły Podstawowe
Indywidualnie wśród dziewcząt zwyciężyła
Natalia Radziejewska przed Moniką Stempniak-obydwie z Radzewa. Trzecie miejsce zajęła
Danuta Sibilska z Kórnika a czwarte Wiktoria
Piasecka z Radzewa. Drużynowo triumfowała
Szkoła Podstawowa w Radzewie przed SP
1 Kórnik, SP2 Kornik-Bnin a czwarte miejsce
zajęło SP Szczodrzykowo.

W grupie chłopców zwyciężył Marcin
Tomaszewski z Radzewa, drugi był Łukasz
Konował z Kórnika, Trzecie i czwarte miejsca
kolejno zdobyli uczniowie z Bnina : Dawid
Kurminowski i Błażej Biernacki. W punktacji zespołowej podobnie jak u dziewcząt zwyciężyła
Szkoła Podstawowa w Radzewie, przed SP 2
Kórnik-Bnin, SP Szczodrzykowo i SP 1 Kórnik.
Puchary przechodnie dla szkół podstawowych
sponsorowali: Spółdzielnia Uczniowska „Dorotka” z Radzewa i Firma Alarm Patrol System p.
Ryszarda Bąkowskiego z Bnina.
Gimnazja
W punktacji zespołowej wygrały dziewczęta
z Robakowa oraz chłopcy z Kórnika.
Dziewczęta – 1. Ewelina Staniszewska
– Kórnik, 2. Wiktoria Żegleń, 3. Aneta Stróżyńska- obydwie z Robakowa i 4. Paulina
Staniszewska-Kórnik.
Chłopcy – 1. Maciej Waligóra – Robakowo,
2. Wiktor Ptak, 3. Maciej Sznura, 4. Konstanty
Kalisz – wszyscy z Kórnika.
Wyżej wymienione osoby zakwalifikowały
się do zawodów powiatowych.
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REKLAMY

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL

MISTRZOSTWO POWIATU
KOSZYKAREK LICEUM
Sukcesem kórnickiego liceum zakończyły
się Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego szkół
ponadgimnazjalnych w grupie dziewcząt. W
mistrzostwach kórnickie licealistki wygrały swoją

grupę z zespołem ZS nr 1 Swarzędz 14:8,
pokonały ZS z Mosiny 18:8 i awansowały do
czwórki najlepszych. W półfinale dziewczęta
p. Iwony Rauk pokonały LO Puszczykowo 15:5
i w meczu o pierwsze miejsce ponownie spotkały się z dziewczętami ZS nr 1 ze Swarzędza
wygrywając mecz 5:3.Ze względu na dużą ilość
meczy w jednym dniu grano 2 razy po 7 minut
z czasem zatrzymywanym. Tytuł mistrzowski i
złote medale i statuetkę dla szkoły za pierwsze
miejsce wywalczyły: Beata Zwierzyńska - 18
pkt. Sandra Szczepaniak - 8 pkt., Kinga
Wrzesińska - 10 pkt. Marta Lehmann - 7 pkt.
Agnieszka Waszak -3 pkt., Daria Ludwiczak
- 4 pkt. Anna Zwierzyńska – 2 pkt. Ponadto w
zespole grały: Dominika Kalisz, Klaudia Jaskuła
i Karolina Szał.
Zespół LO Kórnik awansował z pierwszego
miejsca do Półfinałów Mistrzostw Wielkopolski.
Licealistki ćwiczą w sali o wielkości 7x14 m. Ich
przeciwniczki mają do dyspozycji hale sportowe a liczba uczniów w szkołach wielokrotnie
przewyższa kórnickie liceum. Tym cenniejszy
jest sukces kórnickich licealistek. Brawo! Czy
będą miały szansę skorzystać z lekcji wf w hali
naszego CSR „OAZA” ?
A.Rauk

27

W dniu 25 października br. w Domu
Strażaka w Kórniku odbyło się podsumowanie sezonu kolarskiego 2010 klubu UKS Jedynka. Gospodarzami spotkania byli: prezes
UKS Jedynka Seweryn Waligóra oraz trener
UKS Jedynka Robert Taciak. W spotkaniu
udział wzięli: burmistrz Jerzy Lechnerowski,
przewodnicząca Rady Miejskiej w Kórniku Irena Kaczmarek, radna Powiatu
Poznańskiego Grażyna Głowacka,
kolarze UKS Jedynka, ich rodzice oraz
wiele wspaniałych osób związanych z
kolarstwem i klubem UKS Jedynka,
m.in. Lucjusz Wasielewski - prezes
Wielkopolskiego Związku Kolarskiego,
członek zarządu Polskiego Związku
Kolarskiego, Jan Antkowiak - trener
kadry narodowej przełajowców, Dariusz Skowroński – były kolarz, Mistrz
Polski juniorów, Ryszard Pawlak – były
kolarz, później trener, obecnie prezes
firmy Shimano Polska Bicykle Parts Sp.
z o.o., Piotr Pawlak - prezes firmy Euro-Bike,
Kazimierz Gogolewski - były kolarz, później
trener, założyciel sekcji kolarskiej w Kórniku
w 1978roku, Tadeusz Jasionek – Przewodniczący komisji przełajowej Polskiego
Związku Kolarskiego, Piotr Kurek – redaktor
sportowy, prowadzący spotkanie w kórnickiej
strażnicy.
Prezes UKS Jedynka Seweryn Waligóra
przedstawił zebranym historię klubu, który
liczy oficjalnie dziesięć lat i składa się z kilku

sekcji, ale głównie kojarzy się z kolarzami,
gdyż właśnie oni są zdobywcami największej liczby medali, wspaniale promując w
ten sposób gminę Kórnik. W 2010 kolarze
UKS Jedynka zdobyli łącznie trzydzieści dwa
medale Mistrzostw Polski.
Trener UKS Jedynka Robert Taciak,

podążają w ślad za Katarzyną Pawłowską,
zdobywając wiele medali. Wśród juniorek
młodszych na szczególne uznanie zasługują:
Alicja Ratajczak, Karolina Jurczak, Wiktoria
Żegleń i Diana Wiza.
Do najbardziej utytułowanych zawodników UKS Jedynka Limaro, którzy w sezonie
2010 zdobyli wiele medali należą:
juniorzy - Daniel Horyza, Kacper Burchacki, Adam Piasecki i Mateusz
Lewandowski, wśród juniorów młodszych - Szymon Rozmiarek, Adam
Radzicki, Andrzej Grześ i bardzo utalentowany młodzik Patryk Rajkowski,
który niebawem poprowadzi z flagą
narodową reprezentantów Polski do
rywalizacji w Mistrzostwach Europy
w Kolarstwie Torowym na torze BGŻ
Arena w Pruszkowie.
Najbardziej utalentowanym zaWyróżnienie dla Rajkowskiego
wodniczkom i zawodnikom, burmistrz
Jerzy Lechnerowski, przewodnicząca
szczegółowo przedstawił zebranym sprawoz- Rady Miejskiej w Kórniku Irena Kaczmarek,
danie z działalności klubu, w którym obecnie prezes i trener UKS Jedynka Limaro wręczyli
trenuje 23 zawodników wieku od 11 do 21 upominki, puchary i pamiątkowe dyplomy.
lat, w tym trzynaście dziewczyn. Najbardziej Burmistrz Lechnerowski pogratulował treutytułowaną zawodniczką jest Katarzyna nerowi Robertowi Taciakowi sukcesów, jakie
Pawłowska - aktualna wicemistrzyni Europy w w 2010 roku osiągnęli jego podopieczni i
kolarstwie torowym w kategorii U23 i mistrzyni podziękował za czas i trud włożony w trenoPolski na torze. Klub UKS Jedynka może wanie młodych kolarzy.
się także pochwalić bardzo utalentowanymi
Magdalena Matelska-Bogajczyk
juniorkami: Paulą Fronczak, Paulą DutkieWydział Promocji Gminy
wicz, Patrycją Wizą i Aleksandra Bycką, które

TURNIEJ MEMORIAŁOWY 20 X 1939

Historia naszej gminy obfituje w wiele
bolesnych i przykrych momentów. Wydarzenie, jakie miało miejsce na ziemi kórnickiej
20 października 1939 r. jest jednak przez
wielu uważane za najmroczniejszą zbrodnię
w okupacyjnych dziejach Kórnika. Tego oto
bowiem dnia zamordowano 15 niewinnych
kórniczan i mieszkańców pobliskich wsi. To
właśnie tym lokalnym bohaterom dedykowany był trzeci turniej sezonu 2010 w ramach
Kórnickich Rozgrywek Ligowych. Fragment
historii gminy Kórnik przypomniał zawodnikom Karol Niemier – kierownik sekcji tenisa
stołowego UKS „Jedynka-Kórnik”, a zawody
wspominając wcześniej śp. Marka Serwatkiewicza – twórcę rozgrywek, otworzyła Jolanta
Walczak – wieloletni przyjaciel szkoły.
W sumie wystartowało 153 zawodników,
a lista zwycięzców prezentuje się następująco
Kórnicka Liga Tenisa Stołowego KLTS
Zawody przeprowadzili Eugeniusz Rybak oraz
Mirosław Grzybek, a w szranki stanęło łącznie
42 tenisistów (7 kobiet i 35 mężczyzn)
Kobiety:
Szkoły podstawowe (4 startujące)
Klaudia Sucharska (Kórnik-Bnin)
Open (3 startujące)
Agnieszka Toboła (Prusinowo)
Mężczyźni:
Szkoły podstawowe (11 startujących)
Filip Kujawa (Runowo)
Gimnazja (8 startujących)
Mateusz Wójkiewicz (Radzewo)
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Do 45 lat (10 startujących)
Rafał Kujawa (Runowo)
Powyżej 45 lat (6 startujących)
Paweł Rybak (Trzykolne Młyny)
W Turnieju Mistrzów najlepsi okazali się
Agnieszka Toboła i Filip Kujawa.
Kórnicka Liga Strzelecka (KLS)
Zawody sędziowali Krystyna Jarecka i
Karol Niemier, a środek tarczy próbowało
ustrzelić łącznie 44 zawodników (17 kobiet i
27 mężczyzn).

Kobiety
Do lat 18 (8 startujących)
Zuzanna Zięta (Mościenica) – 24 pkt.
Powyżej 18 lat (9 startujących)
Rita Zięta (Mościenica) – 27 pkt.
Mężczyźni
Do lat 18 (11 startujących)
Krzysztof Starosta (Kórnik) – 28 pkt.
Powyżej 18 lat (16 startujących)
Marian Litke (Kórnik-Bnin) – 27 pkt.
Najcelniej strzelali: wśród kobiet Rita Zięta,
a wśród mężczyzn Marian Litke.
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KOLARSTWO

Jagoda i Natalia podczas rozgrzewki
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Podsumowanie sezonu kórnickich kolarzy

PUCHAR NADZIEI OLIMPIJSKICH
PO TRZY ZWYCIĘSTWA
NATALII RADZICKIEJ
I PATRYKA RAJKOWSKIEGO
Co raz szybciej jeżdżą młodzi Kórniczanie
na jednym z najlepszych torów kolarskich na
świecie, na Pruszkowskim welodromie pod
nazwą BGŻ Arena. Rewelacją poprzedniej
edycji 3 tygodnie temu, był Patryk Rajkowski
który wykonał 100% normy, odnosząc 5 zwycięstw na 5 konkurencji. Po trzech tygodniach
grzechem byłoby stwierdzenie że popularny
„Rajek” obniżył loty gdyż na 5 konkurencji
wygrał 3 a w pozostałych dwóch zajmował
drugie miejsca. Okazało się że Patryk jest
nie tylko dojrzałym zawodnikiem umiejącym
wygrywać, ale również jeżdżącym niezwykle
Fair Play. W wyścigu Australijskim na finiszu
popełnił błąd techniczny na maksymalnej
prędkości i wyjechał kilka centymetrów z linii
sprinterskiej (na ostatnich 200m przed metą.
Zawodnik, który wjeżdża w granice tej linii, nie
może jej opuścić aż do mety), ale takie błędy
zdarzają się nawet utytułowanym seniorom.
W młodszych kategoriach traktuje się takie
przewinienie jak ostrzeżenie. Warto dodać
że Patryk wygrał ten wyścig zdecydowanie,
a wspomniane drobne przewinienie nie
miało żadnego wpływu na wynik końcowy.
Zaraz po wyścigu do Rajkowskiego zmierzał
sędzia główny zawodów, pan Zbigniew Ruzik
z Warszawy celem upomnienia naszego
zawodnika. Patryk odezwał się pierwszy i
powiedział „przepraszam panie sędzio, wiem
o co chodzi, naprawdę nie chciałem i proszę
mnie przesunąć na drugie miejsce gdyż kolega miał prawo się wystraszyć i z tego powodu
mógł zwolnić”. Tym sposobem zwycięzcą wyścigu Australijskiego został Bartosz Chodyła
z KTK Kalisz, a „Rajek” zaimponował swoją
postawą wszystkim zgromadzonym na torze,
udowadniając że przegrywać potrafi również
z klasą. W wyścigu punktowym Rajkowski
zajął również drugie miejsce przegrywając
zaledwie różnicą dwóch punktów z Patrykiem Solińskim z Opty Grodzisk Mazowiecki.
Pozostałe najbardziej wymierne konkurencje
w których wykładnikiem jest elektroniczny pomiar czasu, czyli konkurencje na czas, wygrał
zdecydowanie nasz zawodnik. W wyścigu na
2 km nie poprawił własnego rekordu Polski
ustanowionego przed trzema tygodniami,

do którego zabrakło zaledwie 0,07 sek.,
natomiast przewaga nad drugim Arturem
Góreckim z Piaseczna wyniosła aż 7sek, a
nad trzecim Sacharukiem z Pacificu Toruń
aż 10 sek. To jest wręcz niebywały pogrom.
Rekord Polski padł natomiast w wyścigu
na 1 okrążenie ze startu lotnego podczas
którego „Rajek” osiągnął wynik 15,259 sek,
co daje niewyobrażalną średnią…..59km/h.
Trzecie zwycięstwo Kórniczanina to wyścig
na 500m.
Ogromne postępy zrobiła również zawodniczka Limaro Natalia Radzicka, która podczas wspomnianych zawodów w Pruszkowie,
trzykrotnie stawała na najwyższym stopniu
podium. Natalia nie miała sobie równych
w wyścigach ze startu wspólnego, czyli w
wyścigu Australijskim i wyścigu punktowym,
a trzecie swoje zwycięstwo osiągnęła w
wyścigu na 1000m ze startu zatrzymanego
bijąc rekord życiowy 1 min 23,358sek. Druga nasza zawodniczka Jagoda Garczarek
we wszystkich wspomnianych wyścigach
stawała na trzecim stopniu podium. Najlepiej wypadła w wyścigu na 500m zajmując
drugie miejsce, a Natalia szóste. Natomiast
w wyścigu na 1 okrążenie ze startu lotnego
Natalia była trzecia, z czasem 17,959sek
(średnia ponad 50km/h tracąc zaledwie 0,05
sek. do…. najlepszej Julity Jagodzińskiej z
Victorii Jarocin. Jagoda (18,172sek) w tym
wyścigu była piąta.
Podsumowując tegoroczną edycję Nadziei Olimpijskich na torze, zdecydowanie
najlepszym młodzikiem w Polsce był Patryk
Rajkowski, który zwyciężył w klasyfikacji
generalnej z przewagą blisko 100pkt nad
Sacharukiem z Torunia. Doskonała postawa
Patryka została doceniona przez władze

Polskiego Związku Kolarskiego i na Mistrzostwach Europy seniorów w konkurencjach
Olimpijskich, które się odbędą w Pruszkowie 5-7 listopada, Kórniczanin będzie niósł
biało-czerwoną flagę przed reprezentacją
Polski jako chorąży naszej ekipy i a następnie
podczas Mazurka Dąbrowskiego wciągnie ją
na masz. Jest to ogromne wyróżnienie dla
14-latka i wielka nobilitacja żeby za kilka lat
również wystartować na takiej imprezie. Na
razie podczas tych Mistrzostw Europy odbędzie się finał Nadziei Olimpijskich. W przerwie
zawodów odbędą się wyścigi punktowe, w
których wystartuje 20 najlepszych w Polsce
młodzików, oraz. 15 najlepszych młodziczek
z klasyfikacji generalnej. W klasyfikacji
dziewcząt w przeciwieństwie do chłopców,
gdzie sprawa zwycięstwa jest już od dawna
rozstrzygnięta, na prowadzeniu utrzymała się
Julita Jagodzińska z Jarocina 164pkt, ale tuż
za nią plasuje się rewelacyjna ostatnio Natalia
Radzicka 163pkt i Jagoda Garczarek 151pkt.
obie Limaro Kórnik. Każda z tej trójki może
sięgnąć jeszcze po główne trofeum, choć
wydaje się że walka rozegra się pomiędzy
pierwszą dwójką. A jest o co walczyć, bo za
zwycięstwo jest wysokiej klasy rower torowy
dla klubu jaki reprezentują. Jeden rower
do Kórnika już zawita za sprawą Patryka
Rajkowskiego, o drugi trzeba walczyć do
końca. Bez względu na wynik końcowy śmiało
można uznać że wychowankowie trenera
Roberta Taciaka zdominowali bezapelacyjnie tegoroczną edycję, co oznacza że przez
najbliższe kilka lat o przyszłość Kórnickiego
kolarstwa nie potrzebujemy się martwić.
Paweł Marciniak

Kórnicka Liga Rzutu Lotką (KLRL)
Zawody odbyły się pod czujnym okiem
Katarzyny Szymankiewicz i Małgorzaty
Pawlaczyk, a konkursowe rzuty oddało
razem 67 zawodników (31 kobiet i 36
mężczyzn).
Kobiety
Do 18 lat (17 startujących)
Maria Kujawa (Runowo) – 27 pkt.
Powyżej 18 lat (14 startujących)
Rita Zięta (Mościenica) – 27 pkt.
Mężczyźni
Do 18 lat (19 startujących)
Kamil Skotnicki (Radzewo) – 31 pkt
Powyżej 18 lat (17 startujących)
Andrzej Olejniczak (Kórnik) – 33 pkt.
Najcelniej rzucali: Maria Kujawa wśród

kobiet i Andrzej Olejniczak wśród mężczyzn.
Najlepsi w poszczególnych kategoriach
nagrodzeni zostali pucharami i medalami,
a najlepsi z najlepszych otrzymali nagrody
rzeczowe, którymi tym razem były śpiwory.
Dodatkowo na stanowisku rzutu z lotką każda osoba, która trafiła w sam środek tarczy
otrzymywała pamiątkową smycz. Natomiast
spośród wszystkich uczestników zawodów
rozlosowano nagrodę dodatkową, a był nim
stół do mini-bilarda. Osobą, której tego dnia
się poszczęściło był Krzysztof Madajewski
z Kórnika. Wszystkie nagrody ufundował
Urząd Miejski w Kórniku, a wręczali organizatorzy turnieju: Jolanta Walczak i
Karol Niemier. Dla stających na podium

nie zabrakło tradycyjnych fanfar. Gratulacje
dla zdobywców pucharów, medali, nagród
i upominków, ale także dla wszystkich
uczestników za chęć wzięcia udziału w
imprezie sportowej. Słowa podziękowania
kieruję w stronę wszystkich osób, dzięki
którym kolejny turniej bez zakłóceń przeszedł do historii. Następny już 7 listopada
i będzie to ostatni turniej w tym roku w ramach Powiatowych Rozgrywek Ligowych.
Wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy dawno
albo w ogóle jeszcze w Radzewie nie byli,
serdecznie zapraszamy.
Karol Niemier
foto: Dawid Miszczak
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INFORMACJE

			
Telefony alarmowe:

30

999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
Tymczasowo: ul. Prowent 6 (KOK), 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817-08-91
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 8 413 030 (700-1500) w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach
tel. 061 8 971-357 lub 0503-067-690
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

KÓRNICKI OŚRODEK KULTURY
OGŁASZA KONKURS
NA NAJCIEKAWSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ.



W konkursie mogą wziąć udział
dzieci i młodzież szkolna gminy Kórnik.
Wielkość, technika i użyte materiały
powinny umożliwiać zawieszenie na choince.
Prace będą oceniane w 5 kategoriach wiekowych:
1. grupa najmłodsza 3 do 6 lat
2. grupa młodsza 7 do 9 lat
3. grupa średnia 10 do 12 lat
4. grupa starsza 13 do 15 lat
5. grupa najstarsza 16 do 18 lat
Prace wraz z danymi autora
(imię, nazwisko, wiek, adres, telefon kontaktowy)
należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Kórnik Plac Niepodległości 1
lub Kórnickiego Ośrodka Kultury ul. Prowent 6
w terminie do 26 listopada br. w godz. 10.00 do 15.00.

Uroczyste ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi
w trakcie imprezy plenerowej „Kórnicki Mikołaj 2010”
dnia 5 grudnia o godz. 16.00 na rynku przed ratuszem.

Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa

poszukuje kandydata na stanowisko:

Pracownik sekretariatu firmy
Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie
- doświadczenie na podobnym stanowisku

Następny numer Kórniczanina ukaże się
19-go listopada 2010r.
Materiały prosimy dostarczać do 12-go listopada 2010 r.
nr 20/2010

Oferty zawierające CV i list motywacyjny
prosimy przesyłać pocztą
na adres: W.C.Z.L Anmed ul. Hugo Kołłątaja 4 62-035 Kórnik
lub mailem na adres annawy1@wp.pl

Bank Spółdzielczy w Kórniku
Promocyjna „Taryfa opłat i prowizji za
czynności i usługi bankowe”
dla nowo zakładanych
rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych
dla osób fizycznych oraz
dla rachunków bankowych osób prawnych,
innych jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej
oraz osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą

AKTUALNE
PROMOCJE

Promocyjna
lokata SGB
Do wygrania
atrakcyjne
nagrody!!!

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku
Reklama nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
Oddział w Zaniemyślu
63-020 Zaniemyśl, ul. Raczyńskiego 22
tel./fax (61) 285 70 14

Filia w Borówcu
62-023 Gądki, ul. Poznańska 38
tel. (61) 819 90 33

Centrala: Kórnik, Plac Niepodległości 31, tel./fax (61) 817 04 01
Strona internetowa: www.bs.kornik.sgb.pl
e-mail: bs.kornik@alfa.cop.pl
e-mail: biuro@bs.kornik.sgb.pl e-mail: sekretariat.bs@neostrada.pl

Filia w Bninie
62-035 Kórnik, Bnin, Rynek 2
tel. (61) 898 01 60

e-mail: marketing.kornik@bs.horyzont.net

