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Szczęśliwego
Nowego Roku
2011

składają
Burmistrz
Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kórniku
Maciej Marciniak

Lepsza sieć dla monitoringu
16 grudnia 2010 roku w Urzędzie
Miejskim w Kórniku burmistrz Jerzy Lechnerowski zorganizował spotkanie na temat
rozwiązań innowacyjnych podejmowanych
przez Urząd, a przyczyniających się do
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w
gminie. W spotkaniu uczestniczyli: Marek
Kaczmarek – komendant Straży Miejskiej
w Kórniku, aspirant Eugeniusz Sierański
– komendant Policji w Kórniku, Ryszard
Grześkowiak – inspektor ds. zarządzania
kryzysowego i spraw obronnych w UM w
Kórniku, Leszek Orlewicz – komendant
OSP w Kórniku, Przemysław Byczyński
– informatyk w UM w Kórniku, Mikołaj Lubiatowski – autor Strategii Informatyzacji
Gminy Kórnik oraz Leszek Książek – sekretarz gminy. Burmistrz oznajmił, że w
budżecie na rok 2011 znajduje się kwota
240 tys zł przeznaczona na budowę sieci
szerokopasmowej w Kórniku. Sieć ta będzie
wykorzystywana między innymi podczas instalowania monitoringu w różnych punktach
miasta. Dyskusja dotyczyła stworzenia centralnego punktu monitorowania miasta, w
którym pełniony byłby 24 godzinny dyżur.
Lider podsumował
W dniu 17.12.2010 r. w Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” w Kórniku odbyło się
spotkanie podsumowujące cykl przeprowadzonych spotkań w gminach w ramach
Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopol-

osób. Imprezami towarzyszącymi były
turnieje ze znajomości Lokalnej Strategii
Rozwoju LGD Lider Zielonej Wielkopolski
oraz turniej piłkarski drużyn gimnazjalnych
z terenu działania LGD. W spotkaniu wziął
udział burmistrz Jerzy Lechnerowski, oraz
reprezentujące Gminę Kórnik we władzach
stowarzyszenia Anna Biernacka i Emilia
Weinert.
Turniej gwiazd
W dniach 17-19 grudnia na kortach
hotelu Rodan odbył się Gwiazdkowy Turniej Gwiazd, w którym udział brali aktorzy i
artyści scen polskich. Głównym organizatorem turnieju był hotel Rodan oraz Urząd
Miejski w Kórniku. W turnieju udział wzięli
m.in. Olga Bończyk, Urszula Dudziak, Anna
Jurksztowicz, Aleksandra Mikołajczyk,
Henryk Sawka, Leszek Malinowski, Tomasz
Stockinger, Władysław Grzywna, Krzesimir
Dębski, Maurycy Polaski i Stan Borys.
Turniej prowadził Zbigniew Górny a komentował m.in. Hubert Kwinta. W drugim dniu
turnieju odbyła się licytacja, z której dochód
przeznaczony został na rzecz dzieci z Domów Dziecka i Domów Opieki Społecznej
na terenie Wielkopolski – zebrano ponad
26 000 złotych.
Rozmowy z Powiatem
W dniu 20 grudnia wiceburmistrz Hieronim Urbanek spotkał się z wicestarostą Powiatu Poznańskiego Tomaszem Łubińskim.
Tematem rozmowy było omówienie kwestii
dotyczącej finansowania prac związanych
z remontem ul. Poznańskiej w Borówcu.
W ramach porozumienia pomiędzy spółką
Aquanet, Powiatem Poznańskim oraz gminą Kórnik zostanie wykonana przebudowa
przepustu na rzece Kopli, ułożona warstwa
ścieralna na całej długości ul. Poznańskiej
oraz wybudowany chodnik wzdłuż wyżej
wymienionej ulicy.
Odnowa wsi
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 28-go stycznia 2011r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 21-go stycznia 2011 r.

21 grudnia burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz skarbnik gminy Pani Katarzyna
Szamałek podpisali umowę w Urzędzie
Marszałkowskim w ramach programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Umowa zakłada
wykonanie placu zabaw w Mościenicy oraz
drewnianej wiaty w Biernatkach.
Burmistrz dekoruje
uczestników turnieju Lidera.

ski. Spotkania te były przeprowadzone w
dziewięciu gminach wchodzących w skład
Stowarzyszenia w miesiącu wrześniu. W
podsumowaniu wzięli udział między innymi
burmistrzowie i wójtowie z gmin LGD Lider
Zielonej Wielkopolski, członkowie Rady,
Zarządu, zaproszeni goście oraz młodzież.
W OAZIE zgromadziło się ponad dwieście

14 stycznia 2011r.

Uczczono powstańców
Z okazji 92. rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego w dniu 27.grudnia władze
Gminy Kórnik, kombatanci, przedstawiciele
stowarzyszeń, organizacji społecznych,
zakładów pracy i młodzież szkolna złożyli
kwiaty pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. Kwiaty złożono również na
grobach powstańców na cmentarzach w
Kórniku i Bninie.

Z RATUSZA

Serdeczne życzenia radości i siły
w Nowym Roku 2011 ,
by uśmiech i optymizm
towarzyszyły wszystkim każdego dnia

PROSTO Z RATUSZA
Wspólny bilet
do Centrum Poznania?
28 grudnia Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się w Poznaniu z Wiceprezydentem Mirosławem Kruszyńskim w sprawie
wspólnego biletu na trasie Kórnik – Poznań
Rondo Kaponiera. Miasto Poznań podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące dojazdu
autobusów KOMBUS-u tylko do Ronda
Rataje. Burmistrz zaproponował Wiceprezydentowi, aby mieszkańcy Kórnika mogli
na bilet zakupiony w Kombusie podróżować
między Rondem Rataje a Kaponierą, bez
konieczności kupowania nowego biletu
(jednorazowego i miesięcznego), środkami komunikacji miejskiej Poznania. Pan
Prezydent pozytywnie odniósł się do tej
propozycji i zadecydował, aby dalsze rozmowy w tej sprawie prowadzić z Zarządem
Transportu Miejskiego.
Do kolejnego spotkania w tej sprawie
doszło 5 stycznia w Urzędzie Miejskim
w Kórniku. Z reprezentującymi ZTM dyr.
Zbigniewem Rusakiem i Rafałem Kupsiem
spotkali się burmistrz Jerzy Lechnerowski,
wiceburmistrz Hieronim Urbanek oraz prezes KOMBUS Beata Urbaniak.
Ustalono, że od 1 marca autobusy
KOMBUSu dojeżdżać będą tylko do
Dworca Rataje, Pasażerowie będą mogli
skorzystać z biletu miesięcznego pozwalającego dojechać z Kórnika do Centrum
Poznania najpierw autobusem kórnickim a
potem komunikacją poznańską. Szczegóły
współpracy i rozliczeń mają być omówione
bezpośrednio przez ZTM i KOMBUS.
Szczegóły porozumienia postaramy się
podać w następnym numerze.
Jak likwidować SATER?
W Urzędzie Miejskim w Kórniku w
dniu 28.12.2010 r. doszło do spotkania
likwidatora spółki Sater Kórnik Pani Edyty
Wereszczyńskiej z przedstawicielami Sp.
Amest i Gminy Kórnik, którą reprezentowali burmistrz Jerzy Lechnerowski i radca
prawny Józefa Cieślak. Ustalono, że najlepszym (najkorzystniejszym) rozwiązaniem
dla wspólników będzie sprzedanie Gminie
Kórnik udziałów za 1 zł, bez żadnych dodatkowych obciążeń, wynikających z aktualnej sytuacji finansowej spółki. W innym
przypadku Sp. Sater Kórnik będzie musiała
ogłosić upadłość, co nie jest korzystne ani
dla wspólnika większościowego, ani dla
Gminy Kórnik.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał
się 4 stycznia w Warszawie w Ministrstwie
Środowiska z Głównym Inspektorem
Ochrony Środowiska Andrzejem Jagusiewiczem. Tematem spotkania były między
innymi ewentualne koszty rekultywacji
składowiska w Czmoniu.
Jak poinformował Główny Inspektor zadania związane z rekultywacją znajdują się
na liście priorytetowych zadań Ministerstwa
Środowiska.
(Dokończenie na str. 4)
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żącą sytuację na ciekach wodnych w gminie.
Przedstawiono sytuację w zakresie zagrożenia
powodzią i lokalnymi podtopieniami w naszej
gminie. Wskazano miejsca szczególnie zagrożone. Zreferowano przygotowanie służb (Straży Miejskiej, Ochotniczych Straży Pożarnych,
sp. Wodkom, Wydziału Eksploatacji Urzędu
Miejskiego). Omówiono koordynowanie zadań
w przypadku powodzi i lokalnych podtopień.
Obradom przewodniczył wiceburmistrz Hieronim Urbanek oraz szef Zarządzania Kryzysowego Ryszard Grześkowiak.
Lobbują za „jedenastką”
Wiceburmistrz Hieronim Urbanek wziął
udział w V Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw
„Droga S-11”. Zadaniem stowarzyszenia jest
m. in. prowadzenie działalności lobbingowej
w zakresie wpisania drogi S-11 na listę sieci
dróg TEN-T oraz prowadzenie działań zmierzających do przebudowy drogi S-11 na całej
długości (Kołobrzeg-Bytom).
Jedynym zmodernizowanym odcinkiem

Warta Wylewa
W związku z wprowadzeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego alarmu przeciwpowodziowego oraz ogłoszeniem przez Starostę
Poznańskiego alarmu na terenie powiatu
odbyło się 5 stycznia w Urzędzie Miejskim
w Kórniku posiedzenie Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego. Omówiono bie-





W okolicach Czmońca woda doszła do
głownej drogi jeszcze przed roztopami

Kórnik, dnia 04.01.2011r.
Ogłoszenie
Podaje się do publicznej wiadomości, ze na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w
Poznaniu XII Wydział Cywilny, sygnatura akt XII Ns 170/04/5 z dnia 09.12.2010r. wszczęta
została likwidacja stowarzyszenia Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego.
Likwidatorem stowarzyszenia ustanowiona została Marianna Malina
Burmistrz
Jerzy Lechnerowski


Informujemy, iż w dniu 25 listopada br. otrzymaliśmy 1.215.164,11 zł. z Europejskiego
Funduszu
Rozwoju Regionalnego, jako refundację części kosztów poniesionych przez

Gminę Kórnik i Instytut Dendrologii PAN na realizację Projektu pt.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki
turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum” w okresie od początku realizacji
do końca września br.
13 grudnia br. przekazano natomiast do Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o płatność
końcową. Oczekujemy na jego pozytywne rozpatrzenie i przekazanie 267.374,58 zł.
Środki te będą refundacją wydatków poniesionych przez Instytut Dendrologii PAN na
budowę ścieżki turystyczno-edukacyjnej w Arboretum.
Projekt wspóáfinansowany przez UniĊ Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

„jedenastki” jest 14to kilometrowy fragment
drogi Poznań-Kórnik. Obecnietrwa budowa
pierwszego etapu budowy obwodnicy Ostrowa Wlkp.
Podczas obrad wybrano prezesa i zarząd
oraz komisję rewizyjną na kadncję 2011-14.
Zatwierdzono sprawozdania finansowe i
merytoryczne z działalności w roku 2010.
Ustalono także wysokość składki członkowskiej – w przypadku gmin jest to kwota 5 gr.
od mieszkańca rocznie (dla gminy Kórnik
około 1000 zł)
TEN (Trans-European Network) to program pomocowy Unii Europejskiej funkcjonujący jako odrębna linia budżetowa w budżecie
UE. Program ten ukierunkowany jest na
wspieranie rozwoju transeuropejskich sieci
transportowych (TEN-T), energetycznych (TEN-E) oraz telekomunikacyjnych (e-TEN).
W ramach budżetu TEN-T mogą być
finansowane duże projekty wspólnego zainteresowania, których głównym celem jest rozwój
wspólnego rynku Unii Europejskiej poprzez
wspomaganie:
- zrównoważonego rozwoju sieci transportowych,
- interoperacyjności systemu transportowego i
jego spójności z innymi rodzajami transportu,
- ochrony środowiska i wzrostu standardów
bezpieczeństwa,
- wzrostu zatrudnienia i stymulacji rozwoju
gospodarczego w regionach peryferyjnych
wymagających wsparcia,
- usprawnienia łączności regionów wyspiarskich z centralną częścią kontynentu europejskiego.
Wspierane są przede wszystkim projekty
dotyczące rozwoju systemów transportu transgranicznego, projekty składane przez więcej
niż jeden kraj, projekty wysokich technologii
dotyczące na przykład wdrażania i usprawniania systemów zarządzania ruchem oraz
systemów bezpieczeństwa.
Opr. RJ i ŁG
BURMISTRZ
GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku
od dnia 14 stycznia 2011 r.
do dnia 7 lutego 2011 r.,
wywieszony został wykaz dotyczący
oddania w użyczenie Kołu Gospodyń
Wiejskich niżej wymienionych nieruchomości:
- 3 działki nr 357, 358, 359
położone w Kórniku obręb Bnin
Bliższe informacje można zasięgnąć
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości
1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 675.

Budżet przyjęty
jednomyślnie
29 grudnia radni Rady Miejskiej
w Kórniku przyjęli jednomyślnie Budżet Gminy Kórnik na rok 2011.
W porównaniu z założeniami, jakie
prezentowaliśmy Państwu w poprzednim numerze Kórniczanina, w przyjętym
projekcie nie zaszły większe zmiany
poza jedną istotna dla mieszkańców
ulic Staszica i Zamoyskiego.
Podczas obrad Komisji Budżetu i
Finansów, w czasie trwania prac nad
budżetem radny Adam Lewandowski
zgłosił wniosek, by przesunąć modernizację ul. Zamoyskiego na kolejne lata
budżetowe, a odblokowane środki przeznaczyć na modernizację ul Staszica.
W projekcie budżetu obie te inwestycje
były uwidocznione, jednak patrząc na
kwoty jakie proponowano przeznaczyć
na ich realizację byłyby to budowy wieloletnie, realizowane etapami.
Radni zgodzili się z propozycją Adama Lewandowskiego i skonsolidowali
środki na jednym zadaniu.
Podczas dyskusji nad budżetem w
komisjach padały także inne propozycje. Roman Genstwa przekonywał o konieczności przeznaczenia środków na
wodociągi dla Runowa i Kromolic oraz

kanalizację deszczową w Szczodrzykowie. Wielu radnym nie spodobał się jednak pomysł by robić to kosztem zakupu
wozu strażackiego. Radni z okręgu nr 7
apelowali o nie przesuwanie na kolejne
lata budowy kompleksu oświatowego w
Kamionkach. Wiceburmistrz tłumaczył
jak wiele zależy w tym względzie od
Agencji Nieruchomości Rolnych, która
nie ułatwia gminie przejęcia gruntów,
na których ma stanąć kompleks.
Podczas sesji 29 grudnia, poza budżetem przyjęto także inne uchwały.
Między innymi przystąpiono do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej
oraz obwodnicy miasta Kórnika w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 434, przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w
Koninku, dz. nr ewid. 42/3, oraz do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów wsi Kromolice, Pierzchno,
Celestynowo, Runowo i części wsi
Dziećmierowo.
ŁG

Kolejna sesja Rady miejskiej w Kórniku
odbędzie się
we wtorek
25 stycznia
o godzinie 13:00.
ZARZĄDZENIE Nr 801 /10 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia
21 grudnia 2010 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kórniku
Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (z 2010 r. Nr 176, poz.
1190) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do
Rady Miejskiej w Kórniku dla wyboru radnego
w trzymandatowym okręgu wyborczym Nr
7 obejmującym wsie: Borówiec, Kamionki,
Szczytniki.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1,
wyznacza się na niedzielę 6 marca 2011 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa
kalendarz wyborczy stanowiący załącznik
do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
/-/ Piotr Florek

Wybieramy Sołtysów
i rady Sołeckie

AKTUALNOŚCI

Z RATUSZA

(Dokończenie ze str. 3)
Niemniej przypomnijmy, że dotychczas
ministerstwo rekomendowało sposób rekultywacji, na który nie zgadzają się mieszkańcy i
kórnicki samorząd – mający polegać na przyjęciu setek tysięcy ton odpadów komunalnych
na nowej kwaterze.
Obecnie trwają rozmowy na temat wypracowania kompromisowego rozwiązania.
Burmistrz zadeklarował, że gmina przejmie
pełną odpowiedzialność za składowisko
(przejmie całość udziałów) tylko w przypadku
zabezpieczenia interesu lokalnej społeczności
i zagwarantowania pomocy finansowej na
rekultywację.

Trwają wybory sołtysów i rad sołeckich
w sołectwach naszej gminy. Oto terminy
większości zebrań wiejskich. Niestety nie
udało nam się zdobyć informacji o wszystkich zebraniach, niemniej zachęcamy do
aktywnego udziału w wyborach. O wynikach
wiejskich elekcji poinformujemy w kolejnych
wydaniach Kórniczanina.
ŁG

Data
11.01
14.01
17.01
19.01
20.01
21.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01

Sołectwo
Godz.
Żerniki
18:00
Czołowo
19:00
Prusinowo
19:00
Dębiec
18:30
Szczytniki
19:00
Kamionki
19:00
Czmoniec
19:00
Robakowo – osiedle 19:00
Błazejewo
18:00
Robakowo –wieś
19:00
Mościenica
19:00
Błażejewko
18:00
Pierzchno
18:00
Koninko
18:00
Radzewo
19:00
Biernatki
18:00
Czmoń
19:00
Szczodrzykowo
18:00
Kromolice
19:00
Konarskie
19:00
Dziećmierowo
18:00
Runowo
19:00
Dachowa
18:00
Skrzynki
18:00

KALENDARZ WYBORCZY
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kórniku
Do 2011-01-05 podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie
przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do Rady Miejskiej w Kórniku w okręgu
wyborczym Nr 7.
Do 2011-01-15 podanie do publicznej
wiadomości w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicy,
numerze i liczbie wybieranych radnych w
okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej
siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kórniku zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu o utworzeniu komitetu
wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania
kandydata na radnego.
Do 2011-01-17zgłaszanie Komisarzowi
Wyborczemu w Poznaniu kandydatów
do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kórniku.
Do 2011-01-20 powołanie przez Komisarza
Wyborczego w Poznaniu Miejskiej Komisji
Wyborczej w Kórniku.
Do 2011-02-04 do godz. 24.00 zgłaszanie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku list
kandydatów na radnego w okręgu
wyborczym Nr 7.

Do 2011-02-04 zgłaszanie Burmistrzowi
kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 i Nr 9.
Do 2011-02-13 powołanie przez Miejską
Komisję Wyborczą w Kórniku Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 8 i Nr 9, podanie do
publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy
obwodu głosowania oraz o wyznaczonej
siedzibie obwodowej komisji wyborczej.
Do 2011-02-19 rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Kórniku o zarejestrowanych listach kandydatów
na radnego zawierające numery list, skróty
nazw komitetów, dane o kandydatach na
radnego umieszczone w zgłoszeniach
list wraz z ewentualnymi oznaczeniami
kandydatów.
Do 2011-02-20 sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim w Kórniku.
2011-03-04 o godz. 24.00 zakończenie
kampanii wyborczej.
2011-03-05 przekazanie przewodniczącym
obwodowych komisji wyborczych spisu
wyborców.
2011-03-06 w godz.8.00-22.00 głosowanie.
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Fundacja Zakłady Kórnickie oraz Biblioteka Kórnicka PAN
serdecznie zapraszają na cykl imprez kulturalnych,
które będą się odbywać przez okres trzech lat
począwszy od 15 stycznia 2011 r.
w ramach projektu

Najcenniejsze klejnoty kultury
– spotkania kórnickie w Klaudynówce
na Podzamczu i Zamku Kórnickim

Przez pierwsze cztery miesiące roku spotkania będą dotyczyć
niezwykłej historii rękopisu w historii,
towarzyszyć im będą warsztaty materiałów i narzędzi pisarskich.
W weekendy majowe zaprezentujemy w Zamku kórnickim
najcenniejsze zbiory Biblioteki, w tym rękopis III części Dziadów Adama Mickiewicza.
W kolejnych miesiącach prezentować będziemy
dzieje starodruku w historii piśmiennictwa
poparte warsztatami praktycznymi ze sztuki ich tworzenia.
W ostatnich trzech miesiącach roku
spotkania będą dotyczyły XIX-wiecznej rewolucji w historii książki,
a prelekcje będą urozmaicone przykładami cennych druków
ze zbiorów Biblioteki.
Imprezy będą odbywać się w każdą sobotę i niedzielę w godzinach 11-13:30,
z wyjątkiem maja, kiedy zbiory będą udostępniane
w każdy weekend od 11:00 do 15:00.
Wszystkim spotkaniom towarzyszyć będą ciekawe prezentacje, warsztaty praktyczne
oraz wystawy najcenniejszych zbiorów bibliotecznych.
Wstęp wolny do wyczerpania miejsc.
Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.
Kontakt i dodatkowe informacje:
Tel: +48 61 8980291
Email: czytelniapdz@bkpan.poznan.pl
www. fzk.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013.

Pierwsze imprezy:
15,16,29,30 stycznia 2011
Piękno i unikatowość rękopisu na przestrzeni wieków
– wykład z prezentacją multimedialną.
Prezentacja bezcennych zbiorów Biblioteki Kórnickiej
ograniczona liczba uczestników 20 osób
FundacjaZakųadyKórnickieͼpl.NiepodlegųoƑci49ͼ62Ͳ035Kórnikͼtel.+48(61)8980291ͼtel./fax+48(61)8980024ͼsekretariat@fzk.plwww.fzk.pl
Regon634376651ͼNIP777Ͳ26Ͳ72Ͳ430ͼKRS0000120123

Wybory Miss Polonia w Kórniku

W 2 0 11 r o k u
po raz pierwszy w
Kórniku odbędą się
wybory miss z cyklu Miss Polonia.
Organizatorem konkursu jest Kórnicki
Ośrodek Kultury
oraz firma Showbiz
Models.
Firma Showbiz
Models - trzykrotny
laureat Medalu Europejskiego, uznana
za najlepszego organizatora konkursów z
cyklu Miss Polonia w 2010 roku.
Już teraz zapraszamy wszystkie
mieszkanki gminy Kórnik i dziewczęta
z tą gminą związane do przesyłania
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zgłoszeń na adres
biuro@showbiz.com.
pl do 26 marca 2011
r. Tego dnia o godzinie 12.00 w siedzibie
Kórnickiego Ośrodka Kultury przy ul.
Prowent 6 odbędzie
się casting. Finalistki
konkursu poznamy
podczas Kórnickich
Spotkań z Białą
Damą 28.V.2011 r.
Regulamin konkursu Miss Polonia
dostępny: http://www.
showbiz.com.pl/doc/Regulamin_Miss_
Polonia_2010.pdf
Opracowała:
Katarzyna Żebrowska

W dniu 11 listopada 2010r. absolwentka
Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w
Radzewie oraz Gimnazjum im. Władysława hr.
Zamoyskiego w Kórniku, aktualnie uczennica
Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie Malwina Bartkowiak otrzymała
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok
szkolny 2010-2011.
Stypendium to przyznaje się uczniowi, który
otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując
przy tym najwyższą w danej szkole średnią
ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w
co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując
w niej najwyższe wyniki. Stypendium przyznaje
Prezes Rady Ministrów jednemu uczniowi danej
szkoły na okres od września do czerwca w
danym roku szkolnym.
Gratulujemy tego szczególnego wyróżnienia
Malwinie i Jej nauczycielom, którzy na wszystkich poziomach edukacji potrafili rozwinąć indywidualne predyspozycje i uzdolnienia Malwiny.
Nie ma nic piękniejszego niż móc pracować dla
siebie, uczyć się dla siebie, osiągać sukcesy
na własny rachunek. W dzisiejszej trudnej dla
młodych ludzi rzeczywistości konkurencja w
wymiarze globalnym na umysły, zdolności,
możliwości i pracowitość, czyni nasze życie w
pespektywie łatwiejszym, narażonym mniej na
przeciwności losu, na dramaty i tragedie.
Realizując swoje pasje „najlepsi z najlepszych” nie tylko stanowią wspaniały przykład dla
rówieśników, ale także reprezentują skuteczny
model wychowania w domu rodzinnym i środowisku szkolnym.
Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
Podziękowanie
Za pośrednictwem Waszej gazety pragnę złożyć najserdeczniejsze wyrazy podziękowania Panu Bogdanowi Wesołkowi
i Panu Lechowi Orlewiczowi za odnowienie
pomnika księdza M. Jakuba Organiściaka.
Pomnik księdza, przed renowacją, był jedną,
wielką, kamienną bryłą, która dla wielu nie
znaczyła nic ponieważ wyryty na nim napis
o Jego personie zatarł czas. Teraz przynajmniej wiadomo, że upamiętnia on kogoś, kto
zasłużył sobie na odnowienie Jego grobu i
naszą pamięć. Ksiądz M. Jakub Organiściak
swoją posługę kapłańską związał z Polakami
mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych.
Był im duszpasterzem, budowniczym kościoła, szkoły a także wydawcą prasy katolickiej
w języku ojczystym.
Swoje podziękowania pragnę złożyć również księdzu proboszczowi za odprawienie
uroczystej Mszy Świętej w intencji księdza
M. Jakuba Organiściaka oraz mieszkańcom
Bnina za kwiaty, znicze i modlitwę w jego
intencji.
Jeszcze raz, serdeczne Bóg zapłać bo jak
długo będziemy pamiętać o naszych bliskich,
tak długo oni będą wśród nas i będą częścią
naszej własnej historii.
Teresa Szcześniak
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Kronika
kryminalna
Zatrzyamania
W dniu 13 grudnia minionego roku
w miejscowości Gądki funkcjonariusze
kórnickiego komisariatu dokonali zatrzymania mężczyzny, który był poszukiwany
w celu osadzenia w Areszcie Śledczym.
Podobnego zatrzymania również w Gądkach dokonano 17 grudnia.
W dniu 27 grudnia policjanci dokonali
zatrzymania dwóch nieletnich, którzy w
Kórniku dokonali kradzieży konsoli PS3.
W dniu 9 stycznia funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Kórniku dokonali
zatrzymania w Skrzynkach mężczyzny,
który był poszukiwany w celu ustalenia
miejsca pobytu.
Kierowali
pod wpływem alkoholu
28 grudnia w Gądkach funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Kórniku dokonali
zatrzymania kierującego ciągnikiem
rolniczym. Jak się okazało po badaniu
zatrzymany miał 2,19 promila alkoholu
we krwi.
7 stycznia zatrzymano nieletniego,
który w Kórniku kierował pojazdem znajdując się w stanie nietrzeźwości 0,27 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu (około
0,57 promila we krwi)
Kradzieże kart płatniczych
w Kamionkach
W dniu 4 stycznia zgłoszono kradzież
w Kamionkach. Łupem złodzieja padła
karta płatnicza, z której dokonano wypłat
w kwocie co najmniej 830 zł
Trzy dni później zgłoszono podobne
zdarzenie, także w Kamionkach. Ze
skradzionej karty płatniczej wypłacono
tym razem 800 zł.
Kradzieże prądu
4 stycznia funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku dokonali wraz z
pracownikami ENEA ujawnienia kradzieży energii elektrycznej w miejscowości
Kórnik. Wartości strat oszacowano na co
najmniej 10.000 zł,
Kradzieże samochodów
W dniu 15.12.2010r. zgłoszono kradzież pojazdu marki VW Golf dokonaną w
miejscowości Szczodrzykowo. 17 grudnia
zgłoszono kradzieży Fiata Seicento w
Kórniku. W wigilię zgłoszono kradzież
Fiata 126p w Biernatkach. 28 grudnia
zawiadomiono komisariat o kradzieży
Skody.
Kolizje drogowe
W dniu 14 grudnia w Kórniku kierujący pojazdem w nieustalony sposób
doprowadził do zderzenia z pojazdem
marki Ford po czym oddalił się z miejsca
zdarzenia.
W tym samym dniu w miejscowości
Gądki kierujący pojazdem marki Man w
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wyniku nieprawidłowo wykonywanego
manewru cofania uderzył w bramę.
W dniu 17 grudnia w miejscowości
Kamionki kierujący Mercedesem w wyniku
nieprawidłowo wykonywanego manewru
cofania doprowadził do zderzenia z pojazdem marki Peugeot.
W tym samym dniu w miejscowości
Szczodrzykowo kierujący Renault-em
nie dostosował prędkości do warunków
ruchu i zderzył się z opuszczoną rogatką
kolejową,
W dniu 18 grudnia w miejscowości
Prusinowo kierujący pojazdem marki VW
Sharan, także w wyniku niedostosowania
prędkości do warunków ruchu doprowadził do zderzenia z VW Golfem.
W tym samym dniu w Kórniku kierujący
Deawoo także jechał nazbyt szybko doprowadzając do zderzenia z Manem.
20 grudnia w Kórniku kierujący Oplem
nie udzielił pierwszeństwa przejazdu,
przez co doprowadził do zderzenia z
pojazdem marki Renault.
Dwa dni później w Skrzynkach kierujący pojazdem marki Peugeot wjechał w
dziurę w jezdni uszkadzając pojazd.
Tego samego dnia w Kórniku kierujący pojazdem marki Daf w wyniku
nieprawidłowo wykonywanego manewru
wyprzedzania doprowadził do zderzenia
z Toyotą.
Także 22 grudnia w Robakowie kierujący autobusem w wyniku nieprawidłowo
wykonywanego manewru cofania wjechał
w ogrodzenie pobliskiej posesji.
28 grudnia w Kórniku kierujący Renaultem nieprawidłowo wykonał manewr
wymijania doprowadzając do zderzenia
z Mercedesem.
W Sylwestra w Kórniku kierujący Nissanem cofał w ten sposób, że doprowadził
do zderzenia z pojazdem marki Citroen.
W dniu 03 stycznia w Borówcu kierujący Oplem wjechał w dziurę w jezdni
uszkadzając pojazd.
W tym samym dniu w Skrzynkach
kierujący pojazdami marki Hyundai Gatz
i Atos w wyniku nieprawidłowo wykonywanego manewru wymijania się doprowadzili
do zderzenia.
Trzy dni później w Kórniku kierowca
Renaulta w wyniku nieprawidłowo wykonywanego manewru cofania doprowadził
do zderzenia z pojazdem marki Opel.
8 stycznia w miejscowości Czołowo
kierujący Hondom nie chcąc doprowadzić
do zderzenia z zwierzyną leśną znajdującą się na drodze gwałtownie zahamował,
wpadł w poślizg i uderzył w znak drogowy
powodując uszkodzenia pojazdu.
Na podstawie informacji
z Komisariatu Policji w Kórniku
Opr. ŁG

WIEŚCI
SOŁECKIE

AKTUALNOŚCI

INFORMACJE

Wyróżnienie
od premiera

Robakowo-Wieś
Sołtys Stefan Sosnowski informuje, że
w okresie zimowym służby odpowiedzialne
za utrzymanie zwykle zapewniają ich przejezdność posypując nawierzchnię piaskiem.
Jego interwencje zwykle są skuteczne.
Najtrudniejsza sytuacja jest na skrzyżowaniu
ulic Poznańskiej i Szkolnej – w kierunku od
Szkolnej – od osiedla.
Jak informuje sołtys pozostałe z ubiegłego roku z funduszu sołeckiego 1000 zł
przeznaczono na zakup kostki brukowej. W
tym roku wykonywany będzie chodnik na ulicy
Wiejskiej. Na to przedsięwzięcie 10 tys. przeznaczone zostanie z funduszu sołeckiego,
natomiast 15 tys. zł zostanie wyasygnowane
z budżetu gminnego. W 2011 roku zostaną
ustawione dwie nowe wiaty przystankowe –
jedna przy rondzie, druga przy skrzyżowaniu
ulicy Poznańskiej ze Szkolną – obie na przystankach w kierunku Dachowy. Koszt tego
przedsięwizięcia oszacowano na 9700 zł.
W piątek, 21 stycznia o godz. 19:00
odbędzie się zebranie wyborcze, na którym
zostaną wybrani: sołtys i Rada Sołecka.
Szczytniki
Sołtys Wiesława Wacław informuje, że
w środę, 19 stycznia o godz. 19 w śwetlicy
OSP będą przeprowadzone wybory sołtysa
i Rady Sołeckiej.
Dzieci uczestniczące w zajęciach w
świetlicy przygotowały przedstawienie, które
zaprezentują z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka w czwartek, 20 stycznia.
Żerniki
W listopadzie radny Andrzej Surdyk
przekazał na rzecz świetlicy komputer. Sołtys
Daniel Kulza stwierdza, że teraz trzeba zainstalować połączenie internetowe.
Młodzi ludzie z Żernik wzięli udział we
wspaniałej imprezie świątecznej, która odbyła
się w niedzielę, 19 grudnia. Uczestniczyła w
niej kierownik OPS – Bożena Kiełtyka, która
pomogła w jej orgaznizacji.
Widzowie nabywali bilety, za pozyskane
tą drogą pieniądze zakupiono paczki. Młodzi
ludzie – uczniowie podstawówki i gimnazjum
przedstawili jasełka. Św. Mikołaj wręczył im
upominki, w tym maskotki przekazane przez
„Caritas” z Tulec. Sołtys Daniel Kulza składa
podziękowania za przygotwanie tej imprezy –
Aldonie Syka – opiekunce świetlicy wiejskiej,
państwu Łukaszowi i Joannie Kaźmierczakom za przygotownie paczek, św. Mikołajowi,
Natalii Wojciechowskiej i Paulinie Żurek za
pomoc w organizacji spotkania.
Odbyło się również spotkanie sylwestrowe
z udziałem 57 osób. Także za przygowanie
tej imprezy sołtys składa wszystkim podziękowania.
We wtorek, 11 stycznia odbyły się wybory
sołtysa i Rady Sołeckiej. Sołtysem został
ponownie Daniel Kulza
Robert Wrzesiński
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Szanowni Państwo!

Program warsztatów:

Jak co roku, w okresie ferii zimowych KOK organizuje warsztaty artystyczne dla dzieci
i młodzieży szkolnej. Wbrew mrozom, śniegom i wichurom inspiracji dla twórczych działań
szukaliśmy w kulturze Afryki. Do współpracy zaprosiliśmy Agnieszkę i Jakuba Wilkansów,
którzy spędzili na tym kontynencie ostatnie dwa lata. Ich znajomość języka suahili wzbudziła sensację rdzennych mieszkańców i pozwoliła uchylić rąbka afrykańskich tajemnic,
niedostępnych przeciętnym europejczykom.
Poza spotkaniem z podróżnikami, zaplanowaliśmy cykl warsztatów plastycznych,
ceramicznych i rzeźbiarskich, prowadzonych przez Piotra Mastalerza, w trakcie których
uczestnicy tworzyć będą biżuterię, maski, reliefy, proste instrumenty perkusyjne. Wszystkie
te działania nawiązywać będą do afrykańskich motywów zdobniczych.
Z kolei, w trakcie warsztatów muzycznych, prowadzonych przez Ewę Wodzyńską,
poznają tajniki improwizowania rytmicznej muzyki z wykorzystaniem własnoręczne zrobionych grzechotek i bębenków. Pod okiem choreografa Damiana Wasiuty spróbują też
swych sił jako afrykańscy tancerze.
Całość zakończy 11.02 o godz. 13.30 pokaz afrykańskich umiejętności plastycznych,
muzycznych i tanecznych uczestników warsztatów, na który serdecznie zapraszamy
rodziców, krewnych i wszystkich ciekawych talentów kórnickiej dziatwy.
Poza twórczymi działaniami nie zabraknie typowych gier, zabaw, projekcji filmów.
Jeśli dopisze pogoda i powróci mróz przed siedzibą KOK powstanie lodowisko.
Dodatkowym przedsięwzięciem od 11.02. do 13.02. w godzinach popołudniowych i
wieczornych będą Weekendowe Warsztaty Taneczne.
Dzieci poznają hip-hop i tańce latynoamerykańskie, młodzież i dorośli street jazz i
taniec towarzyski. Prowadzenie Damian Wasiuta. Szczegółowy plan spotkań na osobnym
banerze.
					
Sławek Animucki, Piotr Mastalerz

Weekendowe Warsztaty Taneczne w KOK.
PIĄTEK: 11.02.2011
14:30-16:15 HIP HOP (DZIECI i MŁODZIEŻ)
16:30-17:45 LATIN JAZZ (MŁODZIEŻ i DOROŚLI)
17:50-19:05 LATINO (MŁODZIEŻ i DOROŚLI)
19:15-20:30 TANIEC TOWARZYSKI
m.in. taniec weselny, disco, cha cha, walc angielski.
Uwaga!!! Zajęcia w parach.
SOBOTA 12.02.2011
11:30-12:45 HIP HOP (DZIECI I MŁODZIEŻ)
13:00-14:15 LATIN JAZZ (MŁODZIEŻ DOROŚLI)
14:30-15:45 LATINO (MŁODZIEŻ DOROŚLI)
16:00-17:15 TANIEC TOWARZYSKI
m.in. taniec weselny, disco, cha cha, walc angielski MŁODZIEŻ DOROŚLI)
Uwaga!!! Zajęcia w parach.
Prowadzenie: Damian Wasiuta

I tydzień.
Poniedziałek - 31.01. Godz.: 10.00-14.00
Spotkanie organizacyjne, warsztaty
plastyczne, kino młodego widza.
Wtorek - 1.02. Godz.: 10.00-14.00
Warsztaty ceramiczne – wprowadzenie.
Zapoznanie z materiałem,
podstawy technik ceramicznych.
Środa - 2.02. Godz.: 10.00-14.00
Spotkanie z
Agnieszką i Jakubem Wilkansami
podróżnikami po Afryce.
Czwartek – 3.02. Godz.: 10.00-14.00
Warsztaty ceramiczne oraz rzeźbiarskie
– praca nad instrumentami perkusyjnymi,
maskami afrykańskimi.
Piątek - 4.02. Godz.: 10.00-14.00
c.d. warsztatów ceramiczno-rzeźbiarskich, kino młodego widza.
II tydzień.
Poniedziałek – warsztaty nie odbywają się!
Wtorek - 8.02. Godz.: 10.00-14.00
Warsztaty w zdobieniu obiektów plastycznych typu mozaika, maska, grzechotka,
plakiety itp.
Środa - 9.02. Godz.: 10.00-14.00
Cd. warsztatów zdobniczych,
kino młodego widza
Czwartek - 10.02. Godz.: 10.00-14.00
Warsztaty muzyczne z Ewą Wodzyńską –
wykorzystanie instrumentów afrykańskich
Piątek – 11.02. Godz.: 10.00-14.00
Warsztaty taneczne z Damianem Wasiutą. Uroczysty pokaz efektów warsztatów
artystycznych w KOK – zima 2011.
Odpłatnośc za warsztaty
5 zł dziennie - 45 zł dwa tygodnie

Kórnicki Ośrodek Kultury oraz Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk zapraszają
w sobotę 15 stycznia 2011r. o godzinie 18:00 do siedziby KOK przy ul. Prowent 6 na

Ko l ę d o w a n i e S t a r o p o l s k i e
Wspólnie kolędować będą Jacek Kowalski, Publiczność
oraz zespół Monografista JK w składzie:

Anita Bittner – fagot, aranżacje, Marzena Łopińska – flet poprzeczny i prosty
Justyna Gertner-Piechiel – wiolonczela, Robert Rekiel – instrumenty Perkusyjne
Wojciech Winiarski – gitara
Kolędowanie połączone będzie z promocją nowej płyty zespołu Monografista JK.
Śpiewniki rozdane bedą przed koncertem lub pobrane być mogą na stronie www.jacekkowalski.pl
W przerwie zapraszamy na słodki poczęstunek i kawę.
Mile widziane wzbogacenie stołu o własne wypieki i trunki.
Wstęp Wolny!
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Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Po raz kolejny najpiękniejsze szopki
z całej Wielkopolski można obejrzeć w
Muzeum Etnograficznym w Poznaniu na
pokonkursowej wystawie XII już edycji
Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych
„Żłóbek Wielkopolski”,
organizowanym przez
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie.
Celem konkursu
jest rozbudzanie zainteresowań polskimi
tradycjami bożonarodzeniowymi – utrwalanie idei żłóbka betlejemskiego, a także
promocja Wielkopolski,
naszej małej ojczyzny.
Każdego roku autorzy
prześcigają się w pomysłach na stworzenie
coraz to bardziej nietypowych szopek – autorzy wystawianych prac,
dzieci i młodzież poznańskich
i podpoznańskich przedszkoli i
szkół oraz osoby dorosłe i najstarsi
„majsterkowicze”-emeryci, nawiązują do lokalnych tradycji, legend,
historii i krajobrazu, przebierając
Świętą Rodzinę w stroje szamotulskie, bamberskie, umieszczając
ją w Ratuszu, Operze, Katedrze…,
a nawet na rowerze poznańskiego
Starego Marycha. Ale Jezus rodzi
się nie tylko w zabytkach – szopką
może być też Nowe Zoo na Malcie,
stadion Lecha, Okrąglak, zwykła
poznańska ulica lub budynek własnej szkoły. Każda praca, która znalazła się
na wystawie ma w sobie coś szczególnego.
Czasem jest to materiał: wosk, ceramika,
makaron, ciastka, chrupki, cukierki i żelki,

chleb lub piernik, stare krzesło lub rama
okienna, a czasem pomysł na umiejscowienie żłóbka i Świętej Rodziny: czajnik,
but, fortepian…

Niektóre szopki bawią, pobudzają
wyobraźnię i wprowadzają elementy wesołości do tego trudnego zadania, jakim
jest wybranie najpiękniejszego żłóbka. Jury
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Warsztaty artystyczne w Kórnickim
Ośrodku Kultury - zima 2011.

oceniało przede wszystkim wizję plastyczną
postaci, scenerię oraz pomysł na architekturę i technikę. Ważne było uwzględnienie
elementów lokalnych. W tym roku na
konkurs zgłoszono 199
prac wykonanych przez
około 700 osób. Wybór
jak co roku był trudny,
dlatego też wyłoniono
aż 28 laureatów i 80
wyróżnień we wszystkich kategoriach.
Uroczyste otwarcie
wystawy wraz z wręczeniem nagród odbyło
się 12 grudnia 2010r.
Nagrody laureatom
wręczał Jerzy Lechnerowski, burmistrz gminy
Kórnik, który zaszczycił
Wystawę swoją obecnością i, jak co roku
pomagał w rozdawaniu
podarunków.
Każdy, kto odwiedzi
Wystawę do 15 stycznia 2011r., będzie mógł oddać swój
głos na, jego zdaniem, najpiękniejszą pracę – nagrodę publiczności. Organizatorzy konkursu
serdecznie zapraszają i namawiają wszystkich do odwiedzenia
Muzeum Etnograficznego, aby
osobiście przekonać się, że warto
podtrzymywać tradycję i nastrój
związany z zimowymi świętami.
Pragniemy jednocześnie serdecznie podziękować naszym
sponsorom - Urzędowi Miejskiego
w Kórniku za pomoc w sfinansowaniu nagród oraz Zarządowi Banku
Spółdzielczego w Kórniku za upominki dla
wyróżnionych.
Olga Gogolewska

Legion w programie Równać Szanse

Kórnickie Stowarzyszenie Teatralne
Legion przystępuje w styczniu 2011 roku do
realizacji projektu „W kręgu kórnickiego Zamku – oczami młodego reportażysty”. Jesteśmy
jedną z siedmiu organizacji pozarządowych
z Wielkopolski, której projekt przyjęto do
realizacji w ramach Regionalnego Konkursu
Grantowego programu „Równać Szanse”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ,
administrowanego przez Polską Fundację
Dzieci i Młodzieży.
Celem naszego projektu jest umożliwienie
młodzieży kórnickiej samorealizacji w lokalnym środowisku, poprzez poznanie pracy
wiodących placówek w Kórniku, ludzi nimi
kierujących oraz ich opisanie w wybranej
przez siebie formie (reportaż, fotoreportaż,
wywiad itp.) Każde miejsce ma swój zamek
do otwierania lokalnych drzwi. W Kórniku jest
nim kórnicki Zamek, jego przeszłość, dzień
dzisiejszy i przyszłość. Zamierzamy przybliżyć
młodzieży jego historię i historię jego wielkich
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rodów, w powiązaniu z dniem dzisiejszym.
W projekcie weźmie udział dwudziestu
młodych ludzi w wieku 13 – 19 lat z gminy
Kórnik. Zapraszamy więc wszystkich, którzy
chcieliby bliżej poznać własne środowisko,
podzielić się swoimi opiniami, mających
dziennikarski lub fotoreporterski pazur lub
po prostu lubiących kórnicki Zamek i jego
otoczenie, lubiących swoje miasto Kórnik - do
włączenia się w nasz projekt. Macie w nim
okazję pokazania siebie, nawiązania nowych
kontaktów oraz rozwoju
swoich zdolności i pasji.
Zapraszamy:
koordynator
projektu
Anna
Łazuka-Witek
wraz z grupą
inicjatywną
młodzieży

STOWARZYSZENIE TEATRALNE LEGION

zaprasza wszystkich młodych ludzi
z gminy Kórnik
w wieku 13–19 lat
na spotkanie organizacyjne
projektu „W kręgu kórnickiego Zamku
oczami młodego reportażysty”
w dniu 15 stycznia 2011 roku
do siedziby Stowarzyszenia:
Kórnik, ul. Prowent 6 (KOK)
na godz. 10:00

WSZYSCY CHĘTNI MILE WIDZIANI
Koordynator Anna Łazuka-Witek
(annawitek@vp.pl, 696984694)
wraz z grupą inicjatywną młodzieży
Projekt realizowany w ramach programu
Równać Szanse 2010
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
administrowanego przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży
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GWIAZDKOWY TURNIEJ GWIAZD

owocną współpracę.
Na tegorocznym koncercie goście mogli
wysłuchać romansów i pieśni rosyjskich w wykonaniu rosyjskiego barda Antona Michaiłowa,
któremu akompaniowali: Andrej Wennikow grający na bałałajce i Natalia Rumiancewa grająca
na fortepianie.
Wielki aplauz gości wywołało polsko-rosyjskie wykonanie znanego polskiego przedwojennego szlagieru „To ostatnia niedziela”,
który Anton Michaiłow zaśpiewał wspólnie z
burmistrzem Jerzym Lechnerowskim i Jadwigą
Chałupką, tegoroczną Białą Damą. Nie była to
jedyna niespodzianka tego wieczoru. Ogromny
zachwyt i zarazem zazdrość wielu pań wzbudziło
publiczne wyznanie miłości, jakie wyraził publicznie swojej partnerce jeden z panów obecnych
na koncercie. Z pewnością do wyznania miłości
przyczyniła się piękna muzyka i piosenki o miłości w wykonaniu tegorocznych gwiazd.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

nr 1/2011

Już po raz trzeci naszą gminę odwiedzili
znani i lubiani muzycy, aktorzy, ludzie Sztuki,
Sportu i Biznesu , którzy podobnie, jak w
latach ubiegłych, przyjechali do Kórnika,
aby wziąć udział w koncercie charytatywnym
połączonym z licytacją obrazów i turnieju
tenisowym na kortach Hotelu „Rodan” w
Skrzynkach.
Inicjatorem turnieju od trzech lat jest Zbigniew
Górny. Honorowy Patronat nad imprezą objęli:
Starosta Poznański Jan Grabkowski i burmistrz
Kórnika Jerzy Lechnerowski. Natomiast organizatorem imprezy był Hotel Rodan, który gościł
artystów.
Gwiazdkowy Turniej Gwiazd trwał trzy dni.
Podczas pierwszego dnia odbywały się gry eliminacyjne, w których brali udział artyści i sponsorzy.
W turnieju każdy ze sponsorów miał możliwość
rozegrania meczów ze znanymi artystami. Tak
więc udział w turnieju był nie tylko dobrą zabawą,
ale również możliwością nawiązania sympatycznych kontaktów towarzyskich.
W drugim dniu turnieju odbywały się rozgrywki ćwierćfinałowe i półfinałowe, natomiast
wieczorem odbył się w kórnickim zamku
koncert, połączony z licytacją obrazów. W
koncercie udział wzięli m.in. Olga Bończyk, Urszula Dudziak, Anna Jurksztowicz, Aleksandra
Mikołajczyk, Henryk Sawka, Leszek Malinowski,
Tomasz Stockinger, Władysław Grzywa, Krzesimir Dębski, Maurycy Polaski i Stan Borys.
Dochód z licytacji przeznaczony został na rzecz
dzieci z Domów Dziecka i Domów Opieki Społecznej na terenie Wielkopolski i tym razem, jak
stwierdził Zbigniew Górny, ludzie dobrego serca
nie zawiedli, gdyż udało się zebrać ponad 26
000 złotych.
W niedzielę, czyli w ostatnim dniu turnieju,
odbył się Wielki Finał Tenisowy połączony z
programem dla najmłodszych. W ramach niedzielnego koncertu Artyści Dzieciom odbył się
koncert w wykonaniu Haliny Benedykt i zabawy
na korcie z clownami.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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Koncert Noworoczny

Już od wielu lat, na początku stycznia, za
sprawą burmistrza Jerzego Lechnerowskiego
w Kórnickim Zamku organizowany jest Koncert
Noworoczny.
Tegoroczny koncert odbył się 8 stycznia i
podobnie, jak w latach ubiegłych był podziękowaniem burmistrza dla władz samorządowych
województwa, powiatu, gminy, dyrektorów szkół,
przedstawicieli firm, stowarzyszeń i organizacji
społecznych działających na terenie gminy za
całoroczną współpracę.
Burmistrz Lechnerowski witając gości,
powiedział, że 2010 rok był rokiem bardzo dobrym i ważnym dla gminy Kórnik, gdyż zostało
zrealizowanych wiele znaczących inwestycji, z
których najważniejszą jest Kórnickie Centrum
Rekreacji i Sportu „OAZA”. Burmistrz wspomniał
również o dużym sukcesie naszej gminy, jakim
było zajęcie I miejsca w kategorii gmin miejskowiejskich w rankingu „Rzeczpospolitej”. Jak co
roku burmistrz podziękował gościom za dotychczasową współpracę i wyraził nadzieję na dalszą
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W poniedziałek 27 grudnia br., w 92.
rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w całej Wielkopolsce odbywały się
uroczystości związane z tym wydarzeniem
patriotycznym.
W Kórniku obchody 92 rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego rozpoczęły się
o godz. 11.00 przy Pomniku Powstańców
Wlkp., który został odsłonięty 2008 roku - w
90 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Uroczystość otworzył burmistrz Jerzy
Lechnerowski, który przybliżył zebranym fakty
historyczne, dotyczące Powstania Wielkopol-

skiego i udziału Kórniczan w powstaniu oraz
przywołał bardzo zasłużoną osobę Ś.P. Juliana Serbę, z którego inicjatywy ma miejsce
wiele wydarzeń, dzięki którym pamięć o Powstaniu Wielkopolskim przetrwa w zbiorowej
pamięci Kórniczan następne pokolenia.
Po wysłuchaniu hymnu państwowego
delegacje m.in. przedstawicieli kombatantów,
władz samorządowych, szkół, organizacji
społecznych, kórnickich firm i środowisk w
asyście werbli złożyły wiązanki kwiatów pod
pomnikiem Powstańców Wlkp. Uroczystość
zakończyła się odśpiewaniem roty.
WPG

KIBice też pamiętali

W dniu 27 grudnia przypadała 92 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Po raz kolejny w obchody rocznicowe czynnie włączyli się kibice Lecha Poznań.
Akcja porządkowania grobów powstańców objęła całą Wielkopolskę, w tym
również Kórnik.
Kibice po odśnieżeniu i posprzątaniu
mogił powstańców zapalili na nich znicze.
Znicze pojawiły się również pod tablicami
upamiętniających bohaterskie czyny naszych przodków.

Dodatkowo na ratuszu w Kórniku pojawił
się okazjonalny baner przypominający o
tym jakże ważnym zrywie niepodległościowym.
Cieszy fakt, iż wielu mieszkańców Kórnika wywiesiło w tym dniu flagi narodowe
oraz repliki flag powstańczych z 1917
roku udowadniając tym samym, że nie
wszyscy zapomnieli o wielkim zwycięstwie
powstańców.
Chwała Bohaterom!
Kibice Lecha Poznań z Kórnika

Panu Januszowi Janasikowi
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają
Kierownictwo i Pracownicy
KPA KOMBUS
12

WIGILIA
SENIORÓW
W BORÓWCU
19 grudnia, w mroźny zimowy dzień, gdy
w powietrzu wirowały białe płatki śniegu i
białym puchem pokryły drzewa, w świetlicy
w Borówcu było gwarno i wesoło. Tego dnia
odbyło się spotkanie opłatkowe. Tak jak od
wielu lat seniorzy z Borówca i okolic zasiedli
przy wigilijnym stole.
Na choince migotały kolorowe światełka a
panie przygotowywały potrawy jakie zgodnie
z polską tradycją stawia się na wigilijnym stole.
Był więc karp, ryba w galarecie, barszcz, kapusta z grzybami, śledzie w oleju i inne potrawy.
W spotkaniu obok członków koła z Borówca
wzięli też udział zaprzyjaźnieni ułani w historycznych mundurach. Przewodził im rotmistrz
Włodzimierz Racławski ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im 7 Pułku Strzelców Konnych
Wielkopolskich. Spotkanie zaszczycił swoją
obecnością miejscowy proboszcz ks. Grzegorz
Gałkowski, jak zawsze życzliwy seniorom.
On też przeczytał stosowny fragment Pisma Świętego i obdarował zebranych pięknymi
obrazkami ze słowami Jana Pawła II ‚’Tylko miłość zbawia’’. Nie zabrakło burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego, który w imieniu własnym i
radnych złożył na ręce przewodniczącej koła
Janiny Kosmowskiej, serdeczne życzenia
świąteczne i noworoczne. Wśród gości była też
kierowniczka OPS Bożena Kiełtyka i miejscowi
radni. Po słowach powitania i życzeniach połamano się opłatkiem. Padały miłe, ciepłe słowa,
życzono sobie zdrowia, uśmiechu, pokoju w
sercu i spełnienia marzeń. Przy wspólnym
stole spotkali się najstarsi seniorzy i ci trochę
młodsi. Panowała prawdziwie rodzinna atmosfera. Gdy już wszyscy skosztowali wigilijnych
potraw, przy kawie i domowych wypiekach
wysłuchano koncertu kolęd. Świetlica jeszcze długo rozbrzmiewała śpiewem kolęd,
pastorałek, a nawet piosenek żołnierskich. W
atmosferze wzajemnej życzliwości i radości
z nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
czas szybko mijał. Następne spotkanie przy
choince i opłatku juz za rok
Stowarzyszenie Seniorów
Borówiec

Podsumowanie roku 2010 w
Klubie Dobrego Filmu

„Humor, szyderstwo, inscenizacja
rzeczywistości w dokumencie. Czy tak
można? Jeśli pomaga to lepiej odkrywać
prawdę o nas samych, to dlaczego nie?”
Tymi słowami Sławek Animucki, dyrektor
Kórnickiego Ośrodka Kultury, zachęcał do
obejrzenia filmów dokumentalnych Marka
Piwowskiego. Mimo mroźnego wieczoru
zebraliśmy się, jak na pasjonatów kina
przystało, 10 grudnia 2010 r. w KOK-u, aby
zmierzyć się z czarno-białymi filmami z lat
1965 – 1971. Kolejno obejrzeliśmy: „Poborowych” z 1965 r., „Muchotłuka” z 1966 r.,
„Pożar, pożar. Coś nareszcie dzieje się!” z
1967 r., „Sukces” z 1968 r., „Korkociąg” i
„Hair” z 1971 r.
„Metoda dokumentalizmu, którą uprawia
Marek Piwowski to obserwacja kierowana,
interpretująca lub komentująca. Czyli taka,
która w każdym momencie wynika z autorskiej wizji świata i zgodnie z nią kreuje
ekranową rzeczywistość. Piwowski jest
ironistą, więc szuka realiów groteskowych,
przechodzących niekiedy w absurd i karykaturę. Sam reżyser tak określił swój stosunek do filmu dokumentalnego: Dokument
jest mi potrzebny po to, by przyjrzeć się
ludziom. Najbardziej frapują mnie w filmie
dokumentalnym portrety ludzi, to co dzieje
się w ich twarzach” (www.culture.pl).
Oglądane filmy wywołały w nas żywe
reakcje. Dla jednych był to powrót do lat
młodości, dla drugich – pierwsze zetknięcie
z szarymi latami 60-, i 70-tymi ubiegłego
wieku. Co zostało z „ekranowej rzeczywistości”? Dla mnie, tak jak powiedział Marek
Piwowski – twarze ludzi. Skupiony, lecz
jakby pusty wzrok Czesława Niemena w
„Sukcesie”, wstrząsające w wyrazie twarze
zapijających problemy dnia codziennego
Kolumbów dwadzieścia lat po zakończeniu
II wojny światowej w „Muchotłuku”, twarze
udających obojętność widzów konkursu fry-

TOWARZYSTWO PAMIĘCI
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
ZAPRASZA
WSZYSTKICH CZŁONKÓW
I SYMPATYKÓW
NA ZEBRANIE,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
26 STYCZNIA 2011R. O GODZ. 18.00
W DOMU PARAFIALNYM PRZY
UL. WOJSKA POLSKIEGO
W KÓRNIKU
ZARZĄD KOŁA KÓRNIK
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zjerskiego, gdy z upodobaniem zaglądają
w dekolty zrobionych na szydełku bluzek
modelek w „Hair”. Oraz absurdy i paradoksy – Danuta Rinn (szczupła!) i Bogdan
Czyżewski, jakby żywcem przeniesieni z
dancingu na „Batorym”, umilający śpiewem
czas pracy fryzjerów, strażacy ćwiczący jak
gasić pożar i bezmyślnie go zaprószający
od niedopałka papierosa, poborowi bez
słowa sprzeciwu zostający „ochotnikami”
w lotnictwie, szokujące pod koniec lat 60tych XX wieku opinie Niemena na temat
sukcesu w show biznesie, dziś jakby bezbarwne wobec wypowiedzi współczesnych
celebrytów.
Myślę, że każdy z nas zobaczył w
dokumentach Marka Piwowskiego coś
ważnego dla siebie. Bo przecież po to
właśnie spotykamy się w piątkowe wieczory
w Klubie Dobrego Filmu. Czasem poruszy
nas obraz, innym razem muzyka lub gra
aktorska. Przychodzimy, by obejrzeć jakiś
film po raz pierwszy lub przypomnieć go
sobie po latach. Każdy seans to niespodzianka, tajemnica, to niepowtarzalny nastrój wspólnie spędzonego czasu. Czasem
dyskusja po projekcji jest burzliwa, niekiedy
zaś milczymy. I przychodzimy na następne
spotkanie.
Z okazji Nowego Roku chciałabym
złożyć wszystkim klubowiczom życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w realizacji pomysłów na siebie.
Do zobaczenia na następnym spotkaniu
Klubu Dobrego Filmu!
Małgorzata
Smolarkiewicz-Maliszewska
Informacje o Klubie Dobrego Filmu
można znaleźć na stronie www.kornik.pl,
na plakatach i w prasie lokalnej.

RECENZJE KSIĄŻEK
.

Pozycje książkowe dostępne są
w Bibliotece Publicznej - Filii w Bninie.

DLA DOROSŁYCH
WOJCIECH MANN
„ROCK MANN
czyli jak nie zostałem saksofonistą”
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W rocznicę powstania

Wojciech Mann po
raz pierwszy opowiada
o swej młodości, przygodach z muzyką i muzykami oraz o tym, dlaczego
nie został saksofonistą.
Jakimi metodami
Wojciech Mann odmładzał zajechane winyle?
W jaki sposób grupie
nastoletnich zapaleńców udało się ściągnąć do
szarego PRL-u samych Rolling Stonesów?
Gdzie w Warszawie można było dostać
coke? I jakie to uczucie zaśpiewać przed
wielotysięczną widownią ze Stevie Wonderem? Zwłaszcza jeśli największym sukcesem
wokalnym w karierze Wojciecha Manna było
wcześniej wykonanie pieśni Zielony mosteczek
na lekcji śpiewu.
Z tej pełnej ciepłego humoru i nostalgii książki
poznamy barwne opowieści o tym, co działo się
za sceną wielkich festiwali i słynnych koncertów,
dowiemy się, jak przebiegały wizyty w Polsce
gwiazd rocka i gigantów światowego jazzu oraz
jak wyglądały początki radiowej Trójki. Wojciech
Mann przenosi nas w niezwykłe, pionierskie dla
rock and rolla czasy - kiedy słuchało się Radia
Luxembourg, grupa The Animals bawiła się na
warszawskich prywatkach a sprzęt podczas
koncertów podłączano do prądu za pomocą
zapałek.
DLA MŁODZIEŻY
CARLOS RUIZ ZAFON
„KSIĄŻĘ MGŁY”

Rodzina Carverów
(trójka dzieci, Max, Alicja,
Irina, i ich rodzice) przeprowadza się w roku 1943
do małej osady rybackiej,
na wybrzeżu Atlantyku,
by zamieszkać w domu,
który niegdyś należał do
rodziny Fleishmanów. Ich
dziewięcioletni syn Jacob
utonął w morzu. Od pierwszych dni dzieją się tutaj dziwne rzeczy (Max widzi
nocą w ogrodzie clowna i dziwne posągi artystów
cyrkowych), ale ważniejsze, że dzieci poznają
kilkunastoletniego Rolanda, dzięki któremu mogą
to i owo dowiedzieć się o miasteczku (np. historię
zatopionego w wodach przybrzeżnych, pod koniec pierwszej wojny, okrętu „Orfeusz”) i poznać
dziadka Rolanda, latarnika Victora Kraya, który
opowie im o złym czarowniku znanym jako Cain
lub Książę Mgły, chętnie wyświadczającym usługi, ale nigdy za darmo. Coś, co dzieciom wydaje
się jeszcze jedną miejscową legendą, szybko
okazuje się zatrważającą prawdą.
Musiało upłynąć wiele lat, by Max zdołał
wreszcie zapomnieć owe letnie dni, podczas
których odkrył, niemal przypadkiem, istnienie
magii.
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Z cyklu znani i nieznani kórniczanie
przedstawiam Posła Bogdana Walerczyka i Jego rodzinę.
Nieżyjący już dziś P. Bogdan Walerczyk
był polskim politykiem, posłem ziemi kórnickiej w najtrudniejszym okresie dla Polski,
czyli w latach 1980-1985 czyli w stanie
wojennym. Należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ś.P. Bogdan Walerczyk to
jeden z trójki posłów wywodzących się z
naszej gminy. Posłankami były także panie
Krystyna Błaszyk z Czmonia i Marianna
Nawrot z Kamionek. Jednak najwięcej dla
Kórnika zrobił nasz kórniczanin. Wraz z
żoną Zofią prowadził wzorcowe gospodarstwo rolne, specjalizując się w hodowli
zwierząt. Był zasłużonym działaczem Kółek
Rolniczych. Dzielił się swoimi
doświadczeniami w pracy w
rolnictwie z innymi. Pisano o Nim w czasopismach
rolniczych wojewódzkich i
ogólnopolskich. Zachowały
się do dzisiaj wycinki z gazet,
które skrzętnie zbierała żona
Zofia. W jednym z wywiadów
napisane jest m. in. „ To co
razem z żoną uzyskaliśmy w
gospodarstwie zawdzięczamy własnej pracy, korzystając z osiągnięć naukowych,
wiedzy i postępu”. W pracy
w gospodarstwie wspomagała go żona Zofia. To Ona
prowadziła dom, przez który
przewijało się wiele znaczących osób związanych z
rolnictwem, m.in. ambasadorowie krajów, z których pochodzili studenci przebywający w Ich gospodarstwie
na praktykach studenckich. Jako jedno z
nielicznych wzorcowych gospodarstw w
Polsce to właśnie w Kórniku zdobywali
praktyczną wiedzę rolniczą studenci z całego świata m.in. ze Stanów Zjednoczonych,
Szwajcarii, Francji, Holandii a także delegacje z Węgier, Niemiec, Rosji a nawet z Chin.
Pozostała kronika z wpisami wdzięcznych
wychowanków często po polsku. Chociażby
ten wpis obcokrajowca: „ Piękna jest Polska
mowa, bo uczy mnie Pani Walerczykowa”.
Podziękowania za udostępnianie, umożliwianie poznania pracy we wzorcowym
gospodarstwie rolnym i domowym oraz
matczyną opiekę. Tu trzeba zaznaczyć, że
p. Zofia namawiała studentów i kto chciał to
skorzystał z Jej nauki do mówienia i pisania
po polsku. Państwo Walerczykowie byli
społecznikami. Pan Bogdan był prezesem
Kółek Rolniczych, 16 lat społecznie pełnił
w Kórniku funkcję radnego (4 kadencje).
Poseł przyczynił się także do tego, że w
Kórniku powstała kanalizacja. Na dowód
tego pozostała w kronikach m.in. mapa
Warszawy, a na niej podpisy kórniczan,
którzy udali się wraz z nim do najwyższych
władz prosić o wsparcie tego przedsięwzięcia. Kierowca wiozący ich do stolicy
nie znał Warszawy. Grupa kórniczan to:
były naczelnik Jan Kuberacki, Tadeusz

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W RADZEWSKIEJ KRAINIE SPORTU

Kozłowski, Stefan Jankowiak-dziś dyrektor
JAGROLU kupili mu mapę, na której złożyli
swoje podpisy. Po pewnym czasie kierowca
dokument przekazał żonie Posła, która zachowała go do dzisiaj w kronice rodzinnej.
Posłowanie w stanie wojennym nie było
łatwe. Wystąpienia w Sejmie były cenzurowane, często niektóre zdania na piśmie
skreślone. Jednak nasz poseł zakazów nie
przestrzegał i często wygłaszał z trybuny
poselskiej mowy z pamięci. Poseł Walerczyk przyczynił się również do powstania
sali gimnastycznej w Radzewie. Wspólnie
z Markiem Serwatkiewiczem i Michałem
Bartelem –ówczesnymi nauczycielami tej
szkoły walczyli w Warszawie o dotacje na
jej powstanie, by dzieci wiejskie miały tak-

techniczne w jednej z firm w Szamotułach.
Najmłodszy syn Paweł przejął ojcowiznę,
objął gospodarstwo po rodzicach i wraz z
rodziną i matką mieszka w Kórniku przy ul.
Średzkiej. Gospodarstwo przejął w roku
1998 i gospodaruje nim do dzisiaj. Jest
także ratownikiem medycznym i nurkiem,
pracuje jako ochotnik Kórnickiej Straży
Pożarnej. Do dzisiaj pani Zofia pilnuje, by
Jej wnuki rozwijały się wszechstronnie,
uprawiały różne dyscypliny sportowe i grały
na instrumentach muzycznych. Sama w
młodych latach biegała na 400m, 800m
w LZS Kórnik .Bakcyl sportowy pozostał
do dzisiaj, bowiem mimo 75 lat systematycznie uczęszcza na zajęcia z gimnastyki
przy muzyce oraz spaceruje z kijkami. Dziś
dochowała się 7 wnuków,
w tym 2 lekarzy, z których
jest dumna. W życiu Posła
oraz Jego żony były też
chwile trudne. Pan Bogdan
był aresztowany i więziony w
Rawiczu. Pani Zofia została
wyrzucona z kórnickiego
liceum przez ówczesnego
dyrektora tylko za to, że była
dzieckiem kułaka! Ból z tego
faktu pozostał do dzisiaj.
Pan Bogdan przechodząc w
roku 1998 na emeryturę za
wiele lat pracy społecznej
i trudzie na gospodarstwie
jako rolnik otrzymał aż ….
270 zł. emerytury ! Niestety
Bogdan Walerczyk z żoną. tak „wysoką emeryturą” długo się nie nacieszył , gdyż
po ciężkiej chorobie zmarł 7
że dobre warunki do uprawiania ćwiczeń października 1998 roku. Jak kochał swoją
fizycznych. Powstała sala w Radzewie żonę i rodzinę niech świadczy fakt, że kiedy
była jedną z największych w tym czasie w wiedział o czekającej go bliskiej śmierci,
gminie. Radzewo uhonorowało Posła. Od kiedy nie mógł już mówić, w tajemnicy przed
dziesięciu lat odbywa się tam Memoriał im. żoną napisał wierszem „LIST DO ŻONY” i
Bogdana Walerczyka w tenisie stołowym. ofiarował go na ostatnią Gwiazdkę swojego
Żona pana Bogdana była także niezwykle życia. W nim zawarta jest niezwykle wzruaktywną osobą w Kórniku. Założyła i przez szająca miłość i wspomnienia z całego ich
wiele lat działała w kórnickim Kole Gospo- wspólnego życia. Zaczyna się słowami:
dyń Wiejskich. Organizowała kursy robót
ręcznych, szycia, pieczenia oraz wystawy
„ Piszę do Ciebie, bo mówić nie mogę,
prac swoich i innych kórnickich kobiet.
Chcę Ci dużo powiedzieć,
Pozostały kroniki, a w nich artykuły o dziana piśmie to zrobię
łalności, zdjęcia kursantek. Dzisiaj należy
I opisuję całe wspólne życie rodzinne”.
do Koła Gospodyń Wiejskich w Bninie. Była
także laureatką wielu krajowych konkursów
Dalej wiele stron wzruszających wspoogłaszanych przez Kółka Rolnicze a w mnień, w którym autor opisuje wszystkie
nagrodę otrzymywała m.in. wycieczki po wydarzenia rodzinne od początku, do
kraju i nie tylko. Państwo Walerczykowie końca swojego życia. Taki to był nasz poseł
dbali o wszechstronne wychowanie trójki śp. Bogdan Walerczyk.
swoich synów. Wszyscy mają wykształPozostały po Nim pamiątki, wyróżnienia,
cenie rolnicze, uprawiali różne dyscypliny odznaczenia a wśród nich: Krzyż Kawalerski
sportowe i działają społecznie na rzecz Orderu Odrodzenia Polski, Złoty, Srebrny,
lokalnych społeczności. Najstarszy syn Brązowy Krzyż Zasługi, Medal za zasługi
Jerzy ukończył studia rolnicze w Poznaniu dla Rozwoju Województwa Poznańskiego
i do dzisiaj prowadzi gospodarstwo rolne oraz inne wysokie odznaczenia resortowe
niedaleko Środy Wlkp. Syn Waldemar kilka . Z kolei Pani Zofia ceni sobie najbardziej
lat przebywał w Stanach Zjednoczonych, otrzymany w roku 1979 „ Medal Matki”.
ale miłość do ziemi i tęsknota za Polską i
Wiadomości powyższe zaczerpnęłam z
rodziną spowodowało, że powrócił do kraju. wywiadu z żoną Posła p. Zofia Walerczyk
Jest w posiadaniu gospodarstwa rolnego oraz z kronik i pamiątek rodzinnych.
i jednocześnie ma kierownicze stanowisko
Anna Rauk
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Dawno, dawno temu, za siedmioma górami,
za siedmioma lasami i za siedmioma kurnikami
mieściła się Radzewska Kraina Sportu. W 1980
r. panowanie nad nią przejął król Marek, który
szybko uczynił ze swego królestwa krainę, która
złotymi głoskami zapisała się na kartach historii. Król był znany z wielkiej miłości do sportu,
toteż niemal wszystkie czynności, jakie na co
dzień wykonywał miały znamiona rywalizacji
sportowej. Dzięki sportowi o krainie w szybkim
czasie zaczęto pisać pieśni pochwalne, a w
mury królestwa poczęli zjeżdżać najznamienitsi
sportowcy w promieniu wielu mil. W 2010 r. król
Marek został niespodziewanie wezwany do
Krainy Wieczności. Nie zdążył się z wszystkimi
pożegnać. Zostawił jednak swoje królestwo w
rękach następców, którzy zajęli się kontynuacją

1500 rzutów. Ponadto najmłodsi mieli okazję,
by wygrać nagrodę specjalną. Wystarczyło tylko
trafić lotką do worka z prezentami. Sztuka ta
udała się 6 osobom, a szczęśliwcami zostali:
Milena Najewska, Joanna Rybak, Michał Najewski, Robert Rozmiarek (wszyscy Radzewo),
Robert Monarcha (Biernatki) oraz Stanisław
Rychlewski (Kórnik).
W turnieju STRZELECKIM o bezpieczeństwo i sprawny przebieg zawodów dbali panowie: Lech Stencel i Andrzej Szymankiewicz.
Wśród kobiet, które do strzelania podchodziły
18 razy zwyciężyła Patrycja Litka (Kórnik-Bnin,
29 pkt). Wśród mężczyzn zwyciężył Filip Kujawa (Runowo, 30 pkt), dzięki czemu wywalczył
trzeci puchar tego dnia. Panowie do tarczy
strzelali 63 razy.

Na początku nowego roku życzę wszystkim
samych pozytywnych zdarzeń, zwycięskich meczów, rzutów w dwunastki, strzałów w dziesiątki,
rywalizacji w duchu fair-play oraz przyjaznej i
rodzinnej atmosfery, a gdzie tego zaznać, jak
nie w Radzewskiej Krainie Sportu?... Zapraszam więc już dziś na 23 STYCZNIA wszystkich
mieszkańców gminy Kórnik na pierwszy turniej
Kórnickich Rozgrywek Ligowych sezonu 2011
– Turniej WYZWOLENIA KÓRNIKA. Czekają
cenne nagrody, m.in. wartościowe zegarki. W
trakcie zawodów nastąpi także podsumowanie sezonu 2010. Jednocześnie informuję, iż
turniej planowany początkowo na 16 stycznia
w ramach Powiatowych Rozgrywek Ligowych
zostaje przeniesiony na czerwiec, tak więc
inauguracja rozgrywek powiatowych nastąpi
podczas Turnieju Wiosennego – 27 marca.
Informacje pod numerem tel. 696 090 964 lub
mailowo karolniemier@wp.pl. ZAPRASZAMY!
I żyli długo i szczęśliwie...
Karol Niemier

OŚWIATA
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KONKURS PLASTYCZNY

jego dzieła. By mieszkańcom Radzewskiej
Krainy Sportu nie było smutno, w jej mury 19
grudnia 2010 r. zawitał Święty Mikołaj. Przybył
on z wielkim workiem prezentów, które rozdał
uczestnikom I ŚWIĄTECZNEGO TURNIEJU
GWIAZDKOWEGO. Zawody zorganizowane
przez UKS „Jedynka-Kórnik” Sekcję Tenisa
Stołowego SKS „Sokół” w Radzewie rozegrano
w 4 konkurencjach.
W turnieju TENISA STOŁOWEGO wystartowało łącznie 42 zawodników, w tym 33 mężczyzn i 9 kobiet. W kategorii „mini” (dziewczęta
do lat 12 + chłopcy do lat 9) sędziowanej przez
Karola Rybaka i Karola Niemiera zwyciężyła
Joanna Rybak (Radzewo). W kategorii „max”
(wszyscy pozostali), nad którą czuwali sędziowie Eugeniusz Rybak i Mirosław Grzybek najlepszym okazał się Filip Kujawa (Runowo).
W konkursie PODBIJANIA PIŁECZKI pingpongowej udział wzięło 25 zawodników. W kategorii młodszej (do III klasy SP) najwięcej razy
piłeczkę podbiła Joanna Rybak (Radzewo). W
kategorii starszej (kl. IV-VI) w zmaganiach z
piłeczką i rakietką tenisową zwyciężył po emocjonującej walce Artur Górny. Nad przebiegiem
konkursu czuwały pomocnice Świętego Mikołaja o imionach: Klaudia, Justyna i Sandra.
Nad turniejem RZUTU LOTKĄ czuwały
panie: Katarzyna Szymankiewicz oraz Agata
Berger-Rybak. Najcelniej rzucającą kobietą
okazała się Michalina Hajdrych (Śrem, 31 pkt).
Wśród mężczyzn najcelniejszym okiem wykazał się Filip Kujawa (Runowo, 31 pkt). Łącznie
w 298 konkursowych seriach oddano prawie

14 stycznia 2011r.

Świąteczny nastrój możliwy był też dzięki
domowym wypiekom, jakimi w każdej chwili
można było się posilić, by mieć więcej energii do
strzałów czy rzutów. Serdeczne podziękowania
dla autorek ciast, tj. pań: Agaty Berger-Rybak,
Katarzyny Szymankiewicz oraz Marii Niemier.
O jakości ich kulinarnych wytworów świadczą
liczne pytania o przepisy na te bajeczne placki.
Podziękowanie także dla Asi i Eweliny – pomocnic Mikołaja, które wytrwale sprzedawały
owe pyszności. Inne, choć na pewno już nie
tak pyszne rzeczy można było kupić w sklepiku szkolnym, który obsługiwała pani Krystyna
Jarecka.
Oprócz Świętego Mikołaja uczestników
świątecznych zmagań odwiedzili także: Krystyna Kiełpińska – dyrektor SP w Radzewie, Maciej
Brylewski – członek zarządu UKS „JedynkaKórnik”, a także Józef Bartkowiak – sołtys wsi
Konarskie. Najlepszym w poszczególnych kategoriach wręczono okolicznościowe puchary, a
zawodnikom z miejsc I-V pamiątkowe dyplomy.
Czołowi zawodnicy z rąk Świętego Mikołaja
otrzymali także prezenty. Nie obyło się oczywiście bez bliskich spotkań trzeciego stopnia rózgi
z częścią ciała pomiędzy plecami a nogami...
Serdeczne podziękowania kieruję w stronę
wszystkich, bez których zawody nie mogłyby się
odbyć, a także w stronę Urzędu Miejskiego w
Kórniku, z którym współpracę nawiązał Święty
Mikołaj, który dzięki temu mógł zapełnić swoje
worki. Całkowity dochód z imprezy zostanie
przeznaczony na doposażenie sekcji tenisa
stołowego UKS „Jedynka-Kórnik”.

Grudzień to miesiąc, w którym zdecydowanie dominuje postać Świętego Mikołaja.
Uczniowie z Radzewa pokazali, że postaci
tej nie obcy jest także sport. 17 uczniów
przystąpiło do konkursu plastycznego
zorganizowanego przez Szkolny Klub Sportowy „Sokół” pt. „Święty Mikołaj w Krainie
Sportu”. Okazało się, iż oprócz sportów
zimowych Mikołaj lubi także piłkę nożną,
koszykówkę, rolki, deskorolkę, a także
pływanie. Komisja konkursowa w składzie:
Agnieszka Pawlak, Danuta Przybył i Karol
Niemier długo debatowała, zanim ogłosiła
ostateczny, sprawiedliwy werdykt.

Pod uwagę brano przede wszystkim oryginalność pomysłu, nasycenie kolorami, a także
stopień samodzielności wykonania prac. W
kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajął Bartosz
Radziejewski za postać Mikołaja-pływaka (widzianego podobno w kórnickiej „Oazie”), drugie
Zuzanna Błaszyk, a trzecie Katarzyna Karaś. W
kategorii klas IV-VI zwyciężył Mateusz Kazyaka,
który udowodnił, że nawet słynna FC Barcelona
drużyny Mikołajów nie pokona! Kolejne miejsca
zajęli: Justyna Rumińska i Bartosz Wójkiewicz.
Wszyscy uczestnicy, którym w toku przedświątecznych przygotowań chciało się wykonać
pracę otrzymali drobne nagrody rzeczowe, a
wyróżnione osoby dodatkowo pamiątkowe
dyplomy. Wszystko oczywiście od Świętego Mikołaja. Nagrodzono także klasę pani M. Grzybek,
której uczniowie dostarczyli najwięcej prac.
Karol Niemier
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W grudniu zakończyła rozgrywki Kórnicka Liga Siatkówki Amatorów. Siatkarze
rozgrywali swoje mecze na salach gimnastycznych w SP Radzewo, SP Bnin i SP Szczodrzykowo, za udostępnienie obiektów bardzo dziękujemy dyrektorom. Do rywalizacji
przystąpiło 12 drużyn, zostały rozegrane 132 spotkania (477 setów). Mecze odbywały
się w przyjemnej atmosferze, na boisku panowały zasady fair play, lecz nie brakowało
zaciętości i zdrowej rywalizacji. Wszystkie drużyny chciały wywalczyć jak najwyższe
miejsce w tabeli na zakończenie sezonu.
Pierwsze miejsce w rozgrywkach KLSA w sezonie 2010 wywalczyła drużyna ZHP
Kórnik , drugie miejsce drużyna JAGROL Pierzchno, trzecie miejsce drużyna Amatorzy.
Wszystkie drużyny otrzymały piłki i pamiątkowe dyplomy oraz trzy pierwsze drużyny
otrzymały puchary.
AN
TABELA KOŃCOWA
Mc.

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Drużyna
ZHP KÓRNIK
JAGROL
AMATORZY
DALKIA
DYNAMIX
EVERBLUE
SOLARIS
NPS
KELERIS
KPS
RUBUS
LO KÓRNIK

Mecze
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Zw.
17
16
17
16
15
11
12
10
7
4
4
2

Sport Szkolny

GMINNA SIATKÓWKA
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Gospodarzem mistrzostw gminy w siatkówce dziewcząt i chłopców była Szkoła
Podstawowa nr 2 w Kórniku-Bninie. Dyrektorka
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Po.
5
6
5
6
7
11
10
12
15
18
18
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szkoły p. Zofia Talarczyk ugościła wszystkich
uczestników drożdżówkami i napojami. Panowie Marek i Radosław Dudowie z Błażejewka
ufundowali medale i plakietki dla młodych
siatkarzy. Zawody przygotowała p. Małgorzata
Iszkuło a sędziowali nauczyciele szkół uczestniczących w imprezie.
Siatkówka dziewcząt
1. Szkoła Podstawowa
nr 2 w Kórniku- Bninie .Mistrzyniami zostały: Klaudia
Suchorska, Weronika Duda,
Gosia Lewandowska, Ewa
Szymaniak, Kamila Wiciak,
Daria Musiał, Marianna
Jaskuła, Monika Musielak,
Martyna Stępa, Kornelia Zaporowska
2. SP Szczodrzykowo
3. SP 1 Kórnik
4. SP Radzewo
Siatkówka chłopców
1.SP Szczodrzykowo –
Mistrzostwo zdobyli: Marcin
Wujek, Kamil Szczepaniak,
Kacper Surdyk, Rafał Jaskuła, Tomasz Frąszczak,
Jakub Szymankiewicz, Filip
Kujawa, Jarek Ziarczyk, Filip
Kruk.
2. SP Radzewo
3. SP 1 Kórnik
4. SP nr 2 w KórnikuBninie
Mistrzowie gminy wystartują w zawodach powiatowych.

OGŁOSZENIE

KOLARSTWO

Drużyny,
które chciałyby
wystartować
w rozgrywkach

W KLUCZBORKU
CAŁE PODIUM DLA KÓRNIKA
Bardzo dobrze zaprezentowały
się zawodniczki oraz zawodnicy
UKS Jedynka Limaro Kórnik podczas międzynarodowego wyścigu przełajowego zaliczanego do
punktacji challengeu Polskiego
Związku Kolarskiego. Szczególne
uznanie należy się dziewczynom,
które pomimo ekstremalnie trudnych warunków wypadły doskonale, zajmując wszystkie miejsca
na podium. Zwyciężyła jedna z
faworytek do tytułu mistrza Polski
wśród juniorek młodszych, mieszkanka Zaniemyśla Alicja Ratajczak.
Drugie miejsce zajęła młodziutka i
niezwykle utalentowana Nikol Płosaj
a trzecie Wiktoria Żegleń. W wyścigu
juniorów młodszych bardzo dobrze
spisał się Patryk Rajkowski, który w
niezwykle silnej stawce zajął doskonałe czwarte miejsce, natomiast inny
kórniczanin Szymon Rozmiarek minął linię
mety jako ósmy.

Kórnickiej Ligi
Siatkówki Amatorów

w sezonie 2011
mogą zgłaszać się
do organizatora.
Zgłoszenia przyjmowane
są do dnia 23.01.2011
mailem
osirkornik@poczta.onet.pl
lub adamnowicki10@wp.pl
oraz telefonicznie
618170183

Serdecznie
zapraszamy

DOBRZE WYSTĘPY W JAROCINIE

MISTRZOSTWA GMINY
W KOSZYKÓWCE GIMNAZJÓW
- „OAZA” 21.12.2010
Chłopcy
Gimnazjum Kórnik pokonało Gimnazjum
Robakowo 30 : 16.
Z Gimnazjum Kórnik najwięcej punktów
zdobył Sobieraj Marcin – 10. Ponadto Wieczorkiewicz Aleksander - 9, Buszkiewicz Marcin- 2,
Toś Filip - 4, Szyc Mateusz- 2, , Madajewski
Krzysztof -2, Kapusta Wojtek -1, Szczepaniak
Patryk- 0
Dla Gimnazjum w Robakowie punkty zdobyli: Achtenberg Damian – 6, Kurek Dawid - 4,
Simon Dominik - 4. Motała Jakub – 2.
Dziewczęta
Zdecydowane zwycięstwo zespołu z Gimnazjum Kórnik nad koszykarkami z Robakowa.
Wynik meczu 50 : 25.
Najlepszą koszykarką była Marianna Frąckowiak zdobywając 27
pkt. Punkty za celne kosze zdobyły także:
Nikol Płosaj – 7, Beata Jakubowska - 8,
Weronika Płóciennik – 4 oraz Weronika Karpińska i Dominika Robak po 2.
Ponadto w zespole grały: Natalia Łąkowska,
Angelika Piechowiak, Kamila Olejnik, Marta
Karpińska, Agnieszka Smolińska i Natalia
Radzicka i Sylwia Jakubowska.
Dla Robakowa punkty zdobywały: Żegleń
Wiktoria – 8, Błaszczyk Dominika - 4, Kujawa
Maria – 4, Górka Patrycja – 3, Szczepaniak
Adrianna - 4, Mądrecka Marika – 2.
Zwycięskie zespoły będą reprezentować
gminę Kórnik w zawodach powiatowych.
ARA
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Podczas kolejnych dwóch startów zaliczanych do punktacji challengeu Polskiego
Związku kolarskiego, które odbyły się w
Jarocinie, bardzo dobre przygotowanie
potwierdziły zawodniczki Limaro Kórnik. W
obu przypadkach wśród juniorek młodszych
na drugim stopniu podium stawała Alicja
Ratajczak, ulegając dwukrotnie odwiecznej
rywalce z Koźminka Łucji Pietrzak. W pierwszym wyścigu tuż za podium uplasowała
się Nikol Płosaj, ulegając liderce pucharu
Polski Malwinie Nieradce z Zielonej Góry
zaledwie 7 sekund. Piąta linię mety minęła
Wiktoria Żegleń, szósta Natalia Radzicka
a ósma Jagoda Garczarek (wszystkie
Limaro Kórnik). Drugiego dnia zawodów
pierwsza trójka się nie zmieniła, natomiast
zawodniczki Limaro zamieniły się miejscami tuż za podium. Czwarta tego dnia była
Radzicka, piąta Płosaj, szósta Żegleń a
siódma Garczarek. Trochę gorzej powiodło
się zawodnikom Limaro, pierwszego dnia o
dużym pechu może mówić Patryk Rajkowski, gdyż jadąc na czwartym, piątym miejscu
miał upadek po czym dwukrotnie zmieniał
uszkodzony rower, co spowodowało, że
ukończył zawody na dziesiątym miejscu.
Drugiego dnia było już dużo lepiej, Patryk
skończył wyścig na szóstym miejscu, a
Szymon Rozmiarek był ósmy. Zawody w
Jarocinie były ostatnim sprawdzianem,
przed Mistrzostwami Polski w kolarstwie
przełajowym w Gościęcinie - 8-9 stycznia.
MISTRZOSTWA POLSKI
W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM
DOSKONAŁY WYSTĘP
DZIEWCZYN Z LIMARO
W Gościęcinie (woj. Opolskie) w dniach
8-9 stycznia odbyły się mistrzostwa Polski
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w kolarstwie przełajowym. Dotychczas
zawodnicy UKS Jedynka Limaro Kórnik
co roku z tych mistrzostw wracali z przynajmniej jednym medalem. I tym razem
tradycji stało się zadość i na samym progu

swoimi prawami, a przy tak ekstremalnych
warunkach (piekielnie ciężka, błotnista i
trudna technicznie trasa), w dodatku w
sytuacji młodziutkich dziewcząt mogą się
zdarzyć różne historie. Zawodniczki w tej
kategorii wiekowej powinny jechać
ok. 20 min, niestety przez warunki
wyścig się przedłużył, na dodatek
Alicja w samej końcówce (ok. 200 m)
do mety się potknęła na podbiegu,
co spowodowało dodatkowe nerwy i
wtedy zaczął się dramat, którego nikt
się nie spodziewał. Zdenerwowana
za szybko chciała wskoczyć na rower i w grząskim terenie nie mogła
ruszyć z miejsca, podbiegła jeszcze
10m. Wskakując na rower do mety
było ok. 100m i miała jeszcze 10m
przewagi nad rozpędzoną i niezwykle zdeterminowaną Pietrzak. Spiker
już krzyczał, że „witamy na mecie
Mistrzynię Polski 2011 Alicję Ratajczak”, a tu dosłownie na ostatnich
pięciu metrach rywalka o pół koła
Trójka dziewcząt Limaro wyprzedziła niezwykle zmęczoną
na podium w Kluczborku. Kórniczankę. Pietrzak była zdecydowana faworytką, ale tego dnia Alicja
udowodniła, że jest już coraz bliżej
tej zdecydowanie najlepszej dotychczas
zawodniczki. Na domiar złego w końcówce
osłabły młodziutka, startująca po raz szósty
w życiu Nikol Płosaj a następnie Natalia
Radzicka, którą w grudniu nękały choroby.
W konsekwencji na najniższym stopniu
podium stanęła jednak Nieradka. Kolejne
miejsca tuż za podium zajęły Radzicka,
Płosaj i Żegleń, wszystkie Limaro Kórnik.
Zapytany po wyścigu trener Robert Taciak
jak ocenia występ swoich podopiecznych
powiedział - jestem ogromnie zadowolony,
dziewczyny pokazały, że mają charakter,
wielki hart ducha i niezwykłą determinację,
wszystko co jest potrzebne do tej niezwykle
ciężkiej dyscypliny sportu. Wynik końcowy
okazał się najgorszym z możliwych, bo na
pewno dziewczyny zasłużyły na więcej, ale
postawa podczas wyścigu udowodniła, że
w całej tej czwórce są ogromne możliwoAlica Rataczak
ści i wszystko co najlepsze jeszcze przed
na trasie Mistrzostw Polski.
nimi. W wyścigu chłopców (junior młodszy)
wystąpiło tylko dwóch zawodników Limaro,
nowego sezonu Kórniczanie mają już na Szymon Rozmiarek i Patryk Rajkowski.
swoim koncie srebrny krążek, autorstwa Oboje traktują przełaje jako przygotowanie
Alicji Ratajczak. Jest to wspaniały wynik, do sezonu letniego, gdzie szczególnie na
ale o dużym pechu mogą mówić prawie torze mają odnosić sukcesy. Dodatkowo
wszystkie zawodniczki Limaro w kategorii warunki na trasie nie sprzyjały naszym kojuniorek młodszych, gdyż praktycznie larzom, preferując specjalistów od przełaju.
wyścig przebiegał pod ich dyktando. Na Rozmiarek walczył bardzo dzielnie i ukońpółmetku zawodów na czele znajdowała czył zawody na dobrym 11 miejscu. Gorzej
się wspomniana Alicja Ratajczak ok. 30s. czuł się na tej trasie Patryk Rajkowski, który
przed Łucją Pietrzak z Koźminianki, a na w dodatku lekko przeziębiony ostatecznie
kolejnych miejscach jechały Kórniczanki minął linię mety na 22 miejscu. Nie jest
Nikol Płosaj I Natalia Radzicka mające to najważniejsze, gdyż Patryk to wielka
również ok 30s. przewagi nad piątą Malwiną nadzieja polskiego kolarstwa torowego,
Nieradką z Zielonej Góry. Nieradce z kolei gdzie na pewno udowodni wielokrotnie na
po piętach deptała kolejna zawodniczka co go stać. W przyszły weekend młodzież z
z Kórnika Wiktoria Żegleń. Wydawało się Limaro startuje w Mistrzostwach Polski LZS
że dwa medale trafią do Kórnika, w tym i finale Pucharu Polski, na czym definitywzłoto dla Alicji Ratajczak, a medal brązowy nie zakończy sezon przełajowy
rozstrzygnie się pomiędzy koleżankami
z ławki szkolnej, Nikol Płosaj a Natalią
Paweł Marciniak
Radzicką. Niestety przełaje rządzą się
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Zakończenie rozgrywek
KLSA w sezonie 2010.
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więzienna. W skład zwycięskiej ekipy wchodzili: Filip Kaźmierczak, Mateusz Powąska,
Jacek Hańczyk, Adam Łoś, Marcin i Krzysztof Buszkiewicz. Po zawodach zakładowych
miały miejsce zawody sztafet rodzinnych, w
których brała udział rodzina Buszkiewiczow.
Zajęli oni 2. miejsce.
Brylant

Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu
„OAZA”
organizuje
w czasie trwania ferii zimowych
w dniach 31.01.2011 do 11.02.2011
z wyłączeniem soboty i niedzieli
(5 i 6 luty 2011)
bezpłatną naukę pływania dla dzieci i
młodzieży szkolnej
w godzinach 9:00 do 15:00
po zakupie biletu wstępu
(7 PLN za godzinę).
Zajęcia rozpoczynają się
o pełnych godzinach.
Nauka będzie prowadzona przez
instruktorów Centrum „Oaza”.
Wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy!

* Restauracja „Nestor” w Kórniku chętnie przyjmie do pracy kelnerkę lub kelnera. Tel. 695/191 800
* Zatrudnimy Panie do sprzątania na terenie Kórnika i Zaniemyśla (do 2 godzin dziennie). Telefon: 660 567 160
* Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, brzoza, sosna 692-241-023
* Brykiet dębowo-bukowy 692-241-023”
* Wynajmę obiekt handlowo-magazynowy na terenie Kórnika-Bnina. Powierzchnia 115m2 oraz dużym terenem wokół budynków. tel. 666-934-670.
* Kurki odchowane sprzedam, tel. 506 494 770
* Zamienię grunty rolne w gminie Zaniemyśl ok. 8 ha, na ziemię w gminie Kórnik (możliwa dopłata). tel. 666-934-670
* Kupię gospodarstwo rolne lub dużą działkę budowlaną* na terenie gminy Kórnik lub gminy Zaniemyśl. tel. 666-934-670
* Firma EuroAstar zatrudni stolarzy tel. 61 8179100
* Firma EuroAstar zatrudni kierowcę kat C tel. 61 8179100
* Firma EuroAstar zatrudni brygadzistę produkcji drzewnej tel. 61 8179100
* Firma EuroAstar zatrudni elektryka-mechanika tel. 61 8179100
* Sprzedam wózek trójfunkcyjny, nosidełko i fotelik samochodowy od 9 do 13 kg. Tel. 697 695 763
* Zakład tapicerski zatrudni krojczego tel. 601-719-699, 618 176-469
* Kupię w Kórniku 2 pokoje tel. 506-160-233
* Sprzedam okno używane, plastikowe, dwuskrzydłowe, białe, wymiary 1143x136 tel. 782-523-464
* Sprzedam działkę 3400m² lub 1ha gruntu z możliwością podziału na mniejsze działki w Konarskim tel. 667-860-884
* Sprzedam dom wolnostojący 130/550, Borówiec, 400 tys. zł tel. 602-214-931
* Sprzedam 2 bramy garażowe uchylne, 3,50 wys. x 2,90 szer., 1000zł i butlę tlenową z reduktorem tel. 602-214-931
* Sprzedam drewno opałowe liściaste i iglaste tel. 604-696-326
* Sprzedam łóżeczko dziecięce z materacem i wiele innych akcesoriów tel. 607-848-443 lub 667-248-552
* Sprzedam basen do karpi, 1000 litrów tel. 607-553-320
* Sprzedam klimatyzację i rejestrator z kamerą tel. 607-553-320
* Sprzedam ladę chłodniczą i lodówki stojące tel. 607-553-320
* Sprzedam pawilon z płyty obornickiej 6x4m tel. 607-553-320
* Sprzedam nissana navarę 2.5 TD, 2006r, serwisowany, 84 tys. km, czarny, bogata wersja, 42 tys. zł., raty tel. 782-170-471
* Sprzedam bliźniak w Borówcu w stanie deweloperskim, 110/200, za 250 tys. zł także na raty tel. 792-884-454
* Sprzedam telewizor – THOMSON 14 cali i nowy telewizor PANASONIC czarny tel. 618 170-105
* Lokal do wynajęcia o pow. 35m², Kórnik, ul. Staszica tel. 885-539-962
* Rodzice z dzieckiem pilnie szukają mieszkania dwupokojowego z kuchnią i łazienką w Kórniku, tanio tel. 607-248-192
* Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Kórniku, o pow. 33,5m², blok 15 tel. 501-369-509
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Styczeń niesie wiele życzeń

Spotkanie Noworoczne „Idzie styczeń,
niesie wiele życzeń” stało się już tradycjną
imprezą organizowaną na początku roku
przez Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Niepełnosprawnym Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka”. W tym roku odbyło się po
raz kolejny w restauracji „Biała Dama” w
Kórniku w niedzielę, 9 stycznia.
Prezes Anetta Szarzyńska powitała
przybyłych: przyjaciół, rodziców, opiekunów, sympatyków oraz gości, wśród których
byli: burmistrz Jerzy Lechnerowski, i radna
Irena Kaczmarek. W imprezie uczestniczyła
także – Anita Wachowiak – Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych.
Anetta Szarzyńska podziękowała Annie
Dłużewskiej z restauracji „Biała Dama” za
otwartość i życzliwość - za nieodpłatnie
udostępnianie sali. Życzyła m. in. dobrego
nowego roku. Wyraziła też życzenie, by
„Klaudynka” mogła znaleźć zrozumienie w
instytucjach mogących ją wesprzeć. Szereg
ciepłych słów skierowała pod adresem wolontariuszy życząc im, by znajdowali radość
w służeniu innym ludziom. Podkresliła, że
część wolontariuszy wiąże swoją przyszłą
pracę zawodową własnie z taką służbą.
Anetta Szrzyńska przypomniała ubiegłoroczną działalność Stowarzyszenia.
Poinformowała, że także w tym roku, 22
stycznia odbędzie sie bal charytaywny.
Omówiła podjęte w ubieglym roku działania
związane z uwtorzeniem dziennej placówki
wsparcia, która będzie się mieściła w siedzibie Zgromadzenia Sióstr Młosierdzia.
Wyraziła wdzięczność za to, że wsparcia
w realizcji tego przedsięwzięcia udzielił
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Zaangażowane są także osoby związane z „Klaudynką” – Leszek Rożnowski – właściciel firmy
„Land”, który wykona prace budowalne oraz
Mariusz Chochliński, ktory wycyklinował
podłogi. Złożyła podziękowania Lucynie
Smolarkiewicz prowadzącej nieodpłatnie
księgowość. Mówiła także o potrzebach, o
tym, jakie muszą jeszcze zostać dokonane
zakupy i wykonane prace.
Anetta Szarzyńska wspomniała też, iż
Stowarzyszenie stara się pozyskiwać środki
ze Starostwa Powiatowego, Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej. Przekazała
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życzenie, które nadszły od przyjciół z Holandii.
Poinformowała o sukcesie „Kludynki”pozyskaniu środków z Unii Europejskiej na
projekt „Razem możemy wiecej” z Kapitału
Ludzkiego z programu 7.3.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski zacytował
słowa „razem możemy wiecej” zwracając
uwagę, iz samorząd wspiera Stowarzyszenie, bo działa ono prężnie, umie pozyskiwać
środki. Zaznaczył, że dobre efekty przyniesie współpraca trzech stron:„Klaudynki”,
samorządu i Zakonu Siostr Miłosierdzia z
Chełmna.
Irena Kaczmarek zapewniła, że póki
pełni swoją funkcję, a Jerzy Lechnerowski
jest burmistrzem, są w samorządzie ludzie
dobrego sreca, Stowarzyszeniu nie stanie
się krzywda i będzie wpierane przez władze
samorządowe. Irena Kaczmraek i Jerzy Lechnerowski przekazali słodkie upominki. Zostali
obardowani specjalnymi kalendarzami.
Chór Dziecięcy „Tutti Santi” przy parafii
pw. Wszystkich Świętych w Kórniku pod
kierunkiem Jadwigi Chałupki zaprezentował znane i mniej znane kolędy. Jadwiaga
Chałupka prowadzi zajęcia muzyczne z
podopiecznymi „Klaudynki”, przygotowuje
ich co roku na „Anielskie Śpiewogranie” w
Swarzędzu.

WIEŚCI KLAUDYNKI

9 stycznia na basenie w Środzie Wielkopolskiej odbyły się cykliczne zawody sztafet
zakładowych i rodzinnych. W turnieju
sztafet zakładowych klub sportowy Brylant
Kórnik zajął 1. miejsce. Było to już trzecie
zwycięstwo z rzędu naszych pływaków.
Była to też jedyna drużyna z Kórnika, która
zdeklasowała inne zespoły takie jak: straż
pożarna, policja, urząd skarbowy i służba

Oaza
w czasie ferii

Ogłoszenia
DROBNE

SPORT / OGŁOSZENIA

Sukcesy Brylantów

Dotarł też św. Mikołaj, czyli Janusz
Kellner, który wytłumaczył, że nie mogł być
w ubiegłym roku, ale w przyszłym dotrze.
Rozdał podopiecznym oraz wolontariuszom
kalendarze i słodkie upominki. Uczestnicy
spotkania zrobili sobie ze św. Mikołajem
pamiątkowe zdjęcie.
Na końcu była wspaniała zabawa.
Robert Wrzesiński
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Wielkie granie w Kórniku

W niedzielę 9 stycznia 2011r. po raz dziewiętnasty przez całą
Polskę przewiała „letnia zadyma w środku
zimy”, innymi słowy
odbył się kolejny Wielki
Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Tym razem zbierano
fundusze na sprzęt medyczny przydatny w
leczeniu dzieci z chorobami urologicznymi i
nefrologicznymi.
Także i w Kórniku grano i kwestowano. Aż
80cioro wolontariuszy z identyfikatorami, w
większości młodych ludzi zbierało pieniądze do
specjalnych puszek, a ponad 25cioro sztabowców organizowało kórnicki finał i koordynowało
zbiórkę i rozliczenia.
Kórnicką Wielką Orkiestrą dyrygowała po
raz kolejny Krystyna Janicka.
Kwesta trwała od wczesnego rana. Wczesnym popołudniem ruszyły imprezy. Pierwsi
wystartowali biegacze, w większości członkowie Kórnickiego Klubu Biegacza „Brylant”. W
grupie ponad 20 biegaczy znaleźli się także:
olimpijczyk Michał Bartoszak oraz dyrektor
Oazy Wojciech Kiełbasiewicz. Wystartowani
przez burmistrza Lechnerowskiego i eskortowani przez radiowozy policyjne przetruchtali
oni z Oazy na kórnicki rynek i z powrotem. Pomysł biegu to dzieło Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, która w ten sposób chce
poszerzać w społeczeństwie wiedzę na temat
cukrzycy, a także propagować prowadzenie
aktywnego stylu życia.
Po biegu w holu Oazy ruszyły licytacje. Licytowano wiele fantów, począwszy od maskotki
ofiarowanej przez radnego sejmiku Marka Niedbałę, poprzez ofiarowany na rzecz Orkiestry
przez radnego Marka Broniewskiego zestaw
srebrnych monet „Układ Słoneczny” wydanych
przez ONZ z okazji Międzynarodowego Roku
Astronomii, obraz autorstwa Teresy Radowicz,
prawo do zagospodarowania okładki Kórniczanina, po wykonane przez kórnickiego złotnika
Krzysztofa Buszkiewicza złote serduszko, które
kupiła firma TFP za 900 zł.
Cały czas trwał pokaz motocykli zorganizowany przez kórnickich miłośników motocykli.
Można było także wziąć udział w konkursie
rzutu lotką do celu.
Na zewnątrz Centrum można było przejechać się bryczką lub kucykiem. W środku zagrali: zespół Rcock in Small Town, Roman Jasiński
w repertuarze Jacka Kaczmarskiego, Marek
Siwek - wokalista, autor tekstów współpracujący
z grupą Lombard, Wiola Kaźmierczak, Zespół
Mini Max oraz Lechosław Szarata
O 20:00 nad dachami luminacją fajerwerków wykwitło „światełko do nieba”.
Impreza trwała jeszcze długo, jednak krócej
od pracy wolontariuszy, szczególnie harcerzy,
którzy do późnej nocy, żmudnie podliczali każdy
ofiarowany grosz.
W sumie w Kórniku uzbierano 29 200 zł,
trochę obcej waluty i ... złotą obrączkę.
Następny finał już za rok.
ŁG

