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Proboszcz Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku 1995-2010
W dniu 12 października 2011r. zmarł
ks. kanonik Jerzy Kędzierski
- proboszcz parafii
p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku
w latach 1995-2010.
Pochodzący spod Ostrowa Wielkopolskiego kapłan święcenia kapłańskie przyjął w
Poznaniu, w roku 1962. Na początku pracy
duszpasterskiej został skierowany do parafii
w Żabikowie, gdzie w latach 1962-64 był
wikariuszem. Przez kolejne pięć lat (1964-69)
studiował na Akademii Teologii Katolickiej w
Warszawie. Po ukończeniu studiów objął funkcję wikariusza parafii św. Rocha w Poznaniu,
którą pełnił do 1979 roku. Od 1972 roku był
dodatkowo sędzią w Metropolitalnym Sądzie
Duchownym.
W 1980 roku został proboszczem parafii św.
Jadwigi w Siekierkach, gdzie pracował przez 15
lat restaurując zabytkowy kościół. W roku 1995
otrzymał powołanie do pracy w kórnickiej parafii,
której materialne dobra pilnie potrzebowały
opieki dobrego gospodarza.
W roku 1997 ks. Kędzierski został dziekanem Dekanatu Średzkiego, a po zmianach
administracyjnych dziekanem Dekanatu Kórnickiego. W roku 2010 na własną prośbę i z
powodów zdrowotnych odszedł na emeryturę
pozostając w naszej parafii jako proboszcz-senior.
„Ludzka pamięć jest zawodna. Jakże
szybko ulatują z niej różne wydarzenia, różne
obrazy” mówił do nas trochę ponad rok temu
w swoim pożegnalnym kazaniu ks. proboszcz
Jerzy. „Dzisiaj bardzo wielu z Was, i ja sam
również, nie pamiętam tego, co tu zastałem,
a co teraz wygląda zupełnie inaczej. Mam nadzieję, ze kiedy już będę w stanie spoczynku,
będę mógł ze spokojem prawdziwie nacieszyć
się dziełami, które zostały wykonane.”

Ciężka choroba pokrzyżowała Twoje plany
Księże Proboszczu. Pozostawiłeś jednak po
sobie dziedzictwo którym my możemy się
cieszyć: „spadek” w postaci wyremontowanej,
zabezpieczonej, pięknej Kolegiaty Kórnickiej,
której bielone ściany zdobią odrestaurowane
ołtarze i zadbane dzieła sztuki, której wnętrze
wypełnia muzyka nowych organów. Księże
Jerzy- odrobinę nas nie doceniłeś - wielu z nas
jednak pamięta to, jak wszystko wyglądało
wtedy i podziwiamy jak jest teraz. Widzimy
jak wygląda uporządkowane otoczenie kościoła, jak pięknie wyremontowano plebanię
i „wikariatkę” gdzie miałeś jeszcze długo żyć
wśród nas. Troszczyłeś się o cmentarz, na
który teraz Cię odprowadziliśmy. Pamiętamy
ile własnej pracy włożyłeś w uporządkowanie
ogrodu. Borówiec słowami ks. Grzegorza Gałkowskiemu podziękował Ci za nową parafię.
Dbałeś także o inne aspekty parafialnego
życia. Przychylnym okiem patrzyłeś na niektóre pomysły wikariuszy i parafian. Dużym
sukcesem kończyły się Parafiady. Kościół i
salka Domu Parafialnego gościła chórzystów
Castellum Cantans i Tutti Santi. Rozwijałeś
kult Matki Bożej Kórnickiej. Byłeś wspaniałym
Gospodarzem.
A jaki, Ksieże, byłeś prywatnie? To pytanie jest trudnie, gdyż byłeś człowiekiem
skromnym i dystansowałeś się wobec życia
publicznego. Twój obraz udałoby się naszkicować zbierając „kwiatki” jakie ci, którzy
mieli szczęście z Tobą współpracować mają w
pamięci. Jeden z dawnych księży wikariuszy
wspomina, jak często, wieczorami, z ojcowską
odpowiedzialnością powtarzałeś swoim młodym współpracownikom „księża! pamiętajcie
by zjeść kolację”. Ktoś inny, komu pomogłeś
w pracy naukowej pamięta Cię jako wspaniałego znawcę łaciny. Wielu „doświadczonym

Jego Ekscelencji ks. Biskupowi
Zdzisławowi Fortuniakowi
ks. Proboszczowi
Eugeniuszowi Leoszowi
Panu Burmistrzowi
Jerzemu Lechnerowskiemu
wszystkim Księżom, Władzom
Samorządowym, Chórowi, Orkiestrze,
Ochotniczej Straży Pożarnej,
Harcerzom, Ministrantom,
Organizacjom, Pocztom Sztandarowym,
Delegacjom i wszystkim Parafianom
za udział i przygotowanie pogrzebu
mojego

Syna i naszego Brata
Ks. Kanonika
Jerzego Kędzierskiego

Zebranie w Dachowie
9 września odbyło się zebranie wiejskie
w Dachowie. Dyskutowano na temat podziału funduszu sołeckiego. Mieszkańców
interesowały sprawy związane z przebudową ulicy Okrężnej oraz równaniem
dróg gruntowych. W zebraniu brał udział
wiceburmistrz Antoni Kalisz.
Święto Rakietowców

przez życie” pomagałeś korzystając z wiedzy
prawniczej. Ja pamiętam krótką, ale „treściwą”
rozmowę po śmierci Matki ks. Proboszcza.
W takich chwilach zza maski zdystansowanego sędziego wyzierało oblicze bardzo
wrażliwego człowieka. Może kiedyś, ktoś te
„kwiatki” zbierze i opisze?
„Odchodząc jako proboszcz, pozostaję
jednak pośród Was. Zamieszkam jako jeden
z członków wspólnoty parafialnej i obywateli
tego miasta” - mówiłeś Kanoniku jeszcze w
ostatnim proboszczowskim kazaniu - „Jest
to dla mnie powód do radości, że będziemy
mogli czasem spotkać się i uśmiechnąć się
do siebie przyjaźnie. Będę bowiem starał się
w miarę sił, pomagać i uczestniczyć w życiu
parafialnym”.
Księże Kanoniku! Choć nie będziesz już
wśród nas ciałem, pozostaniesz wśród nas, w
naszej pamięci. Będziemy z Tobą wymieniać
uśmiechy i oczekujemy Twego duchowego
„uczestnictwa”.
ŁG

„Zaprawdę, powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili” Mt 25.40
Mimo smutku i bólu,
który nas przepełnia pragniemy podziękować
ks. Zbigniewowi Dobroniowi
za synowskie oddanie i obecność do ostatnich chwil,
oraz wszystkim Przyjaciołom i Parafianom
za modlitwę, pomoc, wsparcie i życzliwość
jakich doznał nasz zmarły
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Ks. Kanonik Jerzy Kędzierski

Składamy serdeczne „Bóg zapłać”

a za Jego pośrednictwem także i my,
w czasie Jego odchodzenia do Pana.
Nie sposób wymienić każdego,
a więc Wszystkim za wszystko Bóg zapłać!

Ojciec oraz Siostry z Rodzinami

Siostry Marlena, Urszula i Małgorzata

Święto 31 Dywizjonu Rakietowego OP
oraz Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i
Sympatyków tej jednostki przypadło w tym
roku w sobotę 10 września. Z tej okazji
Stowarzyszenie zorganizowało na Osiedlu
Staszica uroczystość pod pomnikiem upamiętniającym kórnicką jednostkę. Poczty
sztandarowe, delegacje samorządu, szkół,
organizacji, wielu firm i środowisk, przy
akompaniamencie kórnickiej orkiestry dętej
zgromadziły się przy pomniku. Złożono
wiązanki kwiatów. Następnie w restauracji
Biała Dama kontynuowano cześć oficjalną,
podczas której dokonano wręczenia ufundowanych przez Stowarzyszenie medali pamiątkowych „Bohaterom Walk nad Bzurą”.
Medale otrzymały szkoły, stowarzyszenia,
oraz członkowie Stowarzyszenia Byłych
Żołnierzy i Sympatyków 31KDROP.
Droga na ul. Flensa
13 września w Urzędzie Miejskim odbyło
się spotkanie mieszkańców ul. Flensa z
burmistrzem Jerzym Lechnerowskim i jego
zastępcą Antonim Kaliszem w sprawie
modernizacji drogi. Dyskutowano na temat
wykupu pasa na chodnik wzdłuż drogi.
Właścicielom zaproponowano cenę 10 zł za
metr kwadratowy. Większość zaakceptowała taką cenę. Niestety nie wszyscy. Sprzedaż po cenach rynkowych wymagać będzie
ekspertyz i wycen, a ewentualna procedura
ich opracowania przedłuży przygotowania
do wykonania inwestycji.
Niemniej udało się uzyskać od wszystkich właścicieli zgodę na realizację zadania,
co było konieczne w procesie uzgodnień
i niezbędne dla wydania pozwolenia na
budowę.
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Spotkanie zespołu
interdyscyplinarnego
Zespół interdyscyplinarny powołany
zarządzeniem burmistrza wynikającym z
uchwały nr XI / 121 / 2011 z lipca br. zebrał
się na pierwszym posiedzeniu 14 września.
Jego głównym zadaniem będzie integrowanie i koordynowanie wszelkich
służb, jednostek organizacyjnych, itp. oraz
specjalistów w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
W jego skład weszli dyrektorzy szkół,
pedagodzy
szkolni, reprezentanci służb
(Policji, Straży Miejskiej ),
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, sądu,
prokuratury,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz OPSu
- łącznie 24
osoby. Zespół na przewodniczącego wybrał
radną Irenę Kaczmarek.
Podczas kolejnego spotkania 9-osobowa grupa członków zespou uczestniczyła
w specjalnym szkoleniu.
Zebranie w Biernatkach
Podczas spotkania wiejskiego w Biernatkach, które odbyło się 14 września w
obecności burmistrza Jerzego Lechnerowskiego rozmawiano na temat podziału
środków sołeckich. Dyskutowano także na
koncepcji planistycznych, które przewidują
między innymi budowę obwodnicy wsi.
Mieszkańcy przedstawili swoje uwagi, w
tym na temat przeznaczenia gruntów (wielu
z nich wolałoby podział na działki a nie np.
tereny zielone ). Jeszcze do 7 października
można w Urzędzie Miejskim zapoznać się z
rozwiązaniami proponowanymi w projekcie
rozwiązań przestrzennych oraz składać
uwagi do tego projektu.
Rozmowy z Aquanetem
15 września w siedzibie Aquanet burmistrzowie rozmawiali z przedstawicielami spółki
Włodzimierzem Dudlikiem i Dorotą Smok
na temat trzech zagadnień: - przebudowy
elementów kanalizacji przy ul. Woźniaka,
przepompowni przy Placu Niepodległości
oraz problemów kanalizacyjnych przy ul.
Zwierzynieckiej.
Jak już informowaliśmy, spółka i przedstawiciele urzędu dyskutują nad naprawą niektórych elementów sieci kanalizacyjnej, które
ma wykonać Aquanet w zamian za obniżenie
sumy dzierżawy, jakie pobiera gmina.
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Pani Dorota Smok poruszyła temat przejęcia majątku gminy w postaci infrastruktury
kanalizacyjnej - o której dyskutuje się już od
kilku lat. Samorząd Kórnika nie chce przekazać majątku po proponowanej przez spółkę
wartości obliczanej metodą tzw. „dochodową”,
która jest dużo niższa od wartości księgowej.
Jak wynika z ekspertyzy prawnej zleconej
przez Urząd Miejski w Kórniku prawidłowa
byłaby metoda tzw. „mieszana” - korzystniejsza dla gminy.
Burmistrz będzie prowadził dalsze rozmowy w tej sprawie z Biurem Nadzoru Właścicielskiego sp. Aquanet, komórką Urzędu
Miasta Poznania.
Dodatkowo podczas spotkania omówiono współpracę przedstawicieli Aquanetu w
ramach komisji, która w najbliższym czasie
będzie kontrolować infrastrukturę kanalizacyjną pod kątem prawidłowości podłączeń i
ewentualnych nielegalnych spustów deszczówki do urządzeń sanitarnych.
Spotkanie
z przedstawicielami MTP
Również 15 września w Urzędzie Miejskim
w Kórniku gościli przedstawiciele Międzynarodowych Targów Poznańskich Przemysłąw
Trawa i Grzegorz Turkiewicz. Omówiono
plany inwestycyjne MTP na 200 ha gruntów,
które leżą na terenie Gminy Kórnik i Gminy
Kleszczewo. MTP planują aktywizację swoich terenów, co jest także w interesie gminy,
która będzie korzystać z podatków płaconych
przez inwestora. Jak wynika z rozmów, MTP
nie planują jednak przeniesienia terenów targowych, ale chce prowadzić inną działalność
komercyjną.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski ustalił z
gośćmi wspólne działania promujące projekt
budowy łącznika drogowego pomiędzy autostradą A2 i trasą „katowickią” od węzła w
Nagradowicach do węzła Kórnik Północ.
Arteria ta jest ważna dla rozwoju północnej
części gminy, a także leży w interesie MTP.
Spotkanie z ZDP
Także 15 września wiceburmistrz Antoni
Kalisz spotkał się z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie utrudnień
komunikacyjnych jakie występują na ul. Zbożowej w Gądkach. W dyskusji uczestniczyli
także przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej i
Kombusu. W skrócie utrudnienia powodowane
są przez czekające na wjazd na teren firmy
spedycyjnej, blokujące pas ruchu, ciężarówki.
Przedstawiciel ZDW poinformował, że administrator drogi nie przewiduje w najbliższym
czasie jej modernizacji w postaci dobudowy
pasa skrętu. Ewentualnie wykonana zostanie nakładka bitumiczna poprawiająca stan
nawierzchni.
Dalsze rozmowy na temat utrudnień ruchu
prowadzone będą z firmą Raben.
(ciąg dalszy na str 4)
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Akt notarialny
Akt notarialny dotyczący przejęcia przez
Gminę Kórnik od Agencji Nieruchomości
Rolnych działki o powierzchni około 1,8 ha w
Mościenicy podpisano 16 września.
Umożliwi to otwarcie kolejnego wlotu na
rondo w Mościenicy oraz ewentualną budowę
innej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej dla
sołectwa.
Zebranie w Runowie
16 września odbyło się zebranie wiejskie w Runowie. Uchwalono podział funduszy sołeckich
a także dyskutowano o bieżących problemach
i planach sołectwa. W obradach samorząd
reprezentował wiceburmistrz Antoni Kalisz.
(więcej w dalszej części Kórniczanina).
Święto lotników 31 BLT
16 września na zaproszenie dowódcy 31
Bazy Lotnictwa Taktycznego burmistrz Jerzy
Lechnerowski oraz przewodniczący RM w Kórniku Maciej Marciniak uczestniczyli w święcie

31 Bazy na terenach lotniska Krzesiny.
W święcie brali udział także przedstawiciele wojska z gen. bryg. pil. Włodzimierzem
Usarkiem na czele oraz przedstawiciele władz
Miasta Poznania.
Turniej w Konarskim
18 września odbył się w Konarskim VI
Memoriał Jana Wójkiewicza, podczas którego
młodzi piłkarze z Czmonia, Radzewa, Czmońca
i Konarskiego rozgrywali mecze piłki nożnej.
Zawodników oklaskiwał i nagrody wręczał
wiceburmistrz Antoni Kalisz.
Debata na temat planu
zagospodarowania
obszaru metropolitalnego
Także 20 września burmistrz Jerzy Lechnerowski, oraz kierownik Wydziału Planowania
Przestrzennego Sławomir Lepczyński uczestniczyli w zorganizowanej przez samorząd
Województwa Wielkopolskiego Debacie nad
Koncepcją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Koncepcję przygotowało Wielkopolskie
Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Zgodnie z przeprowadzonymi analizami do
obszaru metropolitalnego zaliczono 45 jednostek gminnych: 6 gmin miejskich, 21 gmin
miejsko–wiejskich, 18 gmin wiejskich. W sumie
jest to około 6200 km².
Koncepcja obejmuje całość zagadnień
planowania, w tym system komunikacji i transportu zbiorowego. Prace nad Planem będą
kontynuowane, a po jego uchwaleniu stanie
się on podstawą do koordynowania działań
planistycznych samorządów lokalnych działających w obszarze metropolitalnym wokół
Miasta Poznania.
O utrudnieniach
w Dziećmierowie
20 września wiceburmistrz zorganizował
spotkanie w sprawie utrudnień w dojeździe
do niektórych terenów w Dziećmierowie, które
wyniknęły z postawienia elementów ogrodzenia przez jednego z właścicieli. Ustalono,
że wystarczającym działaniem likwidującym
problem dojazdu będzie przesunięcie jednego
ze słupów energetycznych, co umożliwi udrożnienie przejazdu.
Opr. ŁG

Feralny przejazd

W piątek 16 września wiceburmistrz Antoni
Kalisz oraz kierownik Wydziału Eksploatacji Infrastruktury Technicznej UM w Kórniku Elżbieta
Krakowska spotkali się z kierownikiem Rejonu
w Środzie Wlkp. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu Jerzym
Helwigiem oraz jego zastępcą Ryszardem Waligórą.
Głównym tematem rozmów
był problem z nieczynnym
obecnie przejazdem pod
trasą S-11 między Dziećmierowem a Kórnikiem.
17 sierpnia, po raz kolejny uniemożliwiającego bezpieczny przejazd pod S-11
uszkodzenia infrastruktury
dokonał kierowca ciężarówki. Tym razem sprawca był
dodatkowo nietrzeźwy. Łącznie już cztery razy przejazd
był zamykany z powodu
poważnych uszkodzeń, a wielokrotnie wymieniano mniejsze elementy konstrukcji. Każdorazowa wymiana pogiętych konstrukcji i instalacji
(które zgodnie z przepisami nie mogą być po
uszkodzeniu powtórnie wykorzystywane) to
koszt 35-38 tys. zł. Na szczęście w przypadku
złapania sprawcy pieniądze można odzyskać
z polisy ubezpieczeniowej sprawcy pod warunkiem, że dokona się wpierw naprawy, zapłaci i
przedłoży rachunek ubezpieczycielowi. Jednak
w przypadku GDDKiA odzyskane w ten sposób środki finansowe wracają bezpośrednio
do Warszawy nie do Oddziału Poznańskiego
GDDKiA.
Od ponad miesiąca, a drugi raz w tym roku
wielu mieszkańców jadących w kierunku lub z
kierunku Kostrzyna nadrabia po kilka kilome-
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trów w jedną stronę.
Przypomnijmy, że ze względu na warunki
techniczne terenu i okolicznej zabudowy
podczas modernizacji „trasy katowickiej” nie
było możliwości pobudowania wyższego (lub
głębszego) przejazdu, a po wybudowaniu go

w obecnym kształcie przygotowany przez
kórnickich urzędników projekt organizacji ruchu
pozwalający na przejazd samochodów w tym
przeznaczonym na „pieszo-jezdnię” miejscu
został zatwierdzany przez GDDKiA pod warunkiem późniejszego przejęcia odpowiedzialności
za utrzymanie powyższego odcinka przez
Gminę Kórnik.
Podczas spotkania z przedstawicielami
Średzkiego Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad ustalono, że GDDKiA
naprawi bramownicę ograniczającą wysokość przejazdu pojazdów do 2,00 m, ale pod
warunkiem, że Gmina Kórnik przejmie w utrzymanie powyższy odcinek drogi na podstawie
przygotowanego porozumienia. Gmina jest
zainteresowana przejęciem odpowiedzialno-

ści za przejazd. W tym celu na kolejną sesję
Rady Miejskiej w Kórniku przygotowywana jest
odpowiednia uchwała.
Gmina Kórnik planuje wykonanie dodatkowo progu zwalniającego lub innych urządzeń
ostrzegawczych i zwalniających ruch na
odcinku dojazdowym do
bramownicy.
Wcześniej, bo 9 sierpnia
kórniccy urzędnicy skierowali pismo do władz samorządowych Województwa
Wielkopolskiego w sprawie
stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej 434 na odcinku
od Szczodrzykowa, przez
Dziećmierowo do granicy
Kórnika.
W odpowiedzi wicemarszałek Wojciech Jankowiak
wyjaśnił, że degradacja tego
odcinak drogi związana jest
przede wszystkim ze znacznym nasileniem
transportu mas ziemnych na potrzeby budowy
drogi ekspresowej S-5 oraz węzła autostradowego w Gminie Kleszczewo.
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
podpisał porozumienia z wykonawcami tych
zadań, dzięki którym najbardziej zdegradowane odcinki miały zostać wyremontowane,
a później prowadzone mają być bieżące
naprawy.
W dniu 2 września wprowadzono dodatkowo ograniczenie do 20 t dopuszczalnego
tonażu pojazdów korzystających z drogi, od
którego 2 tygodnie później wyznaczono wyjątki.
Czy poprawi się bezpieczeństwo przejazdu
na tym odcinku? Zobaczymy ...
ŁG
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Spotkanie wiejskie w Runowie

Sołtys i rada sołecka Runowa zaprosiła
mieszkańców wsi na zebranie, które odbyło
się 16 września w miejscowej świetlicy. W
zebraniu uczestniczył wiceburmistrz Antoni
Kalisz.
Głównym punktem obrad była dyskusja i
podjecie decyzji w sprawie podziału funduszu
sołeckiego.
Pani sołtys Iwona Cupryjak przytoczyła
podstawowe wiadomości, na co
można przeznaczać sołeckie
pieniądze. Następnie odbyła się
prezentacja, na której porównano
budżet sołecki z 2011 roku ( 14 075
zł), z planowanym budżetem na
rok 2012 (15 407 zł). Prezentacji
dokonała członek Rady Sołeckiej
wsi Runowo, Agnieszka Inda.
Zdaniem rady sołeckiej pieniądze
powinny być wykorzystane na
kontynuację porządkowania i urządzania terenów wokół świetlicy, wyposażenie i działalność świetlicy,
organizację imprez kulturalnych
dla dzieci i innych mieszkańców
sołectwa, oraz utrzymanie boiska, a także
wykaszanie poboczy przy drodze. Pani sołtys
uzasadniała, dlaczego Rada Sołecka zdecydowała się na taki właśnie podział tych środków.
Przy obecnym kworum odbyło się głosowanie nad podjęciem Uchwały Zebrania
Wiejskiego w sprawie wniosku o przyznanie
środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2012.
Wszyscy mieszkańcy obecni na Zebraniu Wiejskim zaakceptowali jednogłośnie propozycję
Rady Sołeckiej.
Po podjęciu tej ważnej decyzji pani Cupryjak
podsumowała dotychczasową działalność swoja oraz działalność Rady Sołeckiej. Wspomniała
w tym miejscu o odbywających się w okresie
wakacyjnym warsztatach dla dzieci w Świetlicy Wiejskiej w Runowie. Za ważną uznała
dużą pomoc jaką otrzymała od aktywnych
mieszkańców wsi i wolontariuszy z zewnątrz:
K. Kozubskiej, I. Przybył, P. Szczepaniak, B.
Michałowskiej oraz jej męża Marcina, M. Wróbel

AKTUALNOŚCI

Z RATUSZA

(ciąg dalszy ze str 3)

oraz członków rady sołeckiej, którzy przygotowali i prowadzili zajęcia w świetlicy. Efekty pracy
dzieci w okresie letnim widać do dziś w postaci
prac plastycznych, a uczestnicy zajęć dodatkowo mogły poznać i rozwinąć swoje faktyczne
zainteresowania i talenty. Ponadto miały okazję
uczestniczyć również w zajęciach sportowych
(tenis stołowy, dart, piłka nożna, koszykówka
oraz nauka pływania) i kulinarnych.

W związku ze zmianą przepisów prawnych
zmieni się (najprawdopodobniej od 2013r.)
system gospodarki odpadami na terenie Gminy Kórnik. Poinformował, na czym ta zmiana
ma polegać oraz namawiał do jak najbardziej
efektywnej segregacji odpadów.
Omówił zmiany przepisów o utrzymaniu
zwierząt, temat dofinansowania utylizacji azbestu, a także kwestie melioracji i współpracy ze
spółkami wodnymi.
Jeden z mieszkańców pytał
o Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Runowa oraz o
działki znajdujące się za domami.
Mieszkańcy zgłaszali wnioski o
przekształcenie tych działek pod
zabudowę z uwagi na ich kształt
(długie i wąskie) oraz fakt, iż
mieszkańcy ci nie są rolnikami.
W aktualnym PZP są to tereny
uznane za rolnicze. Antoni Kalisz
poinformował, iż na tych działkach
Mieszkańcy podczas zebrania
jest ziemia III klasy jakościowej i
- w tle, na ścianie, efekty warsztatów plastycznych
jedyną szansą na przekształcenie
tych działek z rolniczych na buPani sołtys opisała także inne działania jakie dowlane jest zmiana Planu Zagospodarowania
miały miejsce we wsi w ostatnim czasie: porząd- Przestrzennego przez Radę Miejską.
kowano teren wokół boiska, reperowano rów,
Inny mieszkaniec poruszył kwestię przejaznaprawiono przepust, wykaszano pobocza. du pod Trasą Katowicką (S-11).
Zainstalowano także jedną lampę, w nowym
Z sali padło pytanie o oczyszczalnie
roku zamontowane będą trzy kolejne.
przydomowe – czy jest możliwość uzyskania
Mieszkańcy zadawali pytania wiceburmi- dofinansowania na budowę instalacji. wiceburstrzowi Antoniemu Kaliszowi. Jako pierwszy mistrz poinformował, że jest taka możliwość i po
p. Matuszewski spytał o dawne PGR-y – kto dokładne informacje skierował do Urzędu Miajest właścicielem terenów przy Pałacu – drogi sta (pok. 201). Z dokumentów potrzebne będą:
do niego oraz terenów wokół tej drogi? P. wniosek, oświadczenie, mapa i dokumentacja
Matuszewski poinformował, że w związku z techniczna instalacji.
zamknięciem mostku na tej drodze (awaria)
Na zakończenie spotkania Sołtys
mieszkańcy Pałacu przejeżdżali samochodami zachęciła mieszkańców do udziału w akcji
przez jego teren prywatny. P. Kalisz odpowie- sprzątania wsi, oraz wszystkich chętnych do
dział, że należy uporządkować sytuację prawną udziału w akcji „spacery z kijkami” (nordig walz tą drogą i zaproponował, aby Rada Sołecka z king)- której inauguracja nastąpiła 20 września
Runowa złożyła wniosek w tej sprawie. Poinfor- pod kierunkiem Anny Rauk.
mował także, że udało się ten mostek naprawić
Na podstawie protokołu
(koszt 20 000zł).
i informacji od p. sołtys
Wiceburmistrz poruszył także inne kwestie:
opr. ŁG

Warto być
upartym
Po pięciu latach zmagań z Agencją
Nieruchomości Rolnych w piątek 16.09.11r.
podpisany został akt notarialny na mocy,
którego ANR przekazała nieodpłatnie
działkę 144/7 w Mościenicy na rzecz
Gminy Kórnik. W miejscowym planie zagospodarowania teren ten przeznaczony jest
pod usługi sportowo – rekreacyjne i drogę.
Sołectwo nasze w II edycji konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski w
2010r. pt.: „Pięknieje Wielkopolska wieś”
otrzymało dotacje na budowę placu zabaw
„Urwisek”. W tempie błyskawicznym rozpoczynamy realizację tak długo oczekiwanej
przez mieszkańców inwestycji, o czym z
dużą satysfakcją informuję;
sołtys Mościenicy Emilia Weinert.
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„Tu na razie jest ściernisko ...”
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Wykorzystanie walorów
przyrodniczych wsi Mościenica
poprzez budowę małej infrastruktury
rekreacyjno-turystycznej
- pomostu na Jeziorze Skrzynki Duże
W dniu 20 czerwca 2011 r. Gmina Kórnik
podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o przyznanie pomocy na
operację z zakresu małych projektów w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013,
na realizację operacji pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych wsi Mościenica poprzez
budowę małej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej - pomostu na Jeziorze Skrzynki Duże”.
Realizacja projektu rozpoczęła się w sierpniu
tego roku. Ma ona na celu zaspokojenie potrzeb
i oczekiwań mieszkańców wsi Mościenica w
zakresie wypoczynku i rekreacji. Przyczyni
się również do wykorzystania wyjątkowych
walorów przyrodniczych jeziora Skrzynki Duże.
Mieszkańcy Mościenicy w latach ubiegłych,
w ramach prac społecznych i przy pomocy
środków z funduszu sołeckiego, uporządkowali
teren wzdłuż ciągu spacerowego nad Jeziorem

Wieści z
Biernatek

Na początku zebrania wiejskiego
w Biernatkach zorganizowanego w
świetlicy w środę, 14 września przyjęto
uchwałę w sprawie funduszu sołeckiego
na 2012 rok. W spotkaniu uczestniczyło
32 mieszkańców, gościem był burmistrz
Jerzy Lechnerowski.
Uczestnicy zebrania wskazali też
na nurtujące ich problemy.
Wyrazili niezadowolenie z jakości
ścieżki wykonanej na ulicy Głównej
z drobnych kamieni, które są wypłukiwane, istnieje tam spad terenu.
Oczekiwano, że ścieżka zostanie
utwardzona. Jest ona o 40 metrów
za krótka i przez to prowadzi „do nikąd”. Sołtys Anna Plucińska wyraziła
pogląd, iż trzeba było na te 40 metrów
nawieźć ziemię. Mieszkańcy uzyskali
informację, że przystąpiono do konkursu o pozyskanie pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego na przedłużenie
ścieżki o te brakujące 40 metrów i odcinek przez
os. „Lasek”. Środki te w 50 procentach miałyby
pokryć koszty inwestycji. Podczas dyskusji
była omówiona sprawa utrzymania zieleni w
Biernatkach.
Poinformowano, że na placu zabaw do końca września będzie ustawiona wiata przydatna
przy organizacji różnych imprez, festynów.
Sołtys Anna Plucińska opowiedziała burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu o
potrzebach wsi. Burmistrz wskazywał, że to
mieszkańcy muszą postanowić, co chcą zrobić
w Biernatkach.
Uczestnik spotkania Grzegorz Sznura
zarzucił sołtys Annie Plucińskiej, iż źle wydaje
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Sezon
trucicieli

Skrzynki Duże, ustawili ławeczki,
posadzili rośliny ozdobne, wyznaczyli
teren do kąpieli, na którym wysypano
piasek pobudowano schody umożliwiające bezpieczne zejście. Zakupiono i ustawiono przenośną toaletę.
W okresie letnim przeprowadzono
badanie czystości wody w jeziorze.
Kolejnym etapem zagospodarowania

ww. miejsca była budowa pomostu, jako obiektu
rekreacyjno-turystycznego. W ramach realizacji
operacji wybudowano pomost o konstrukcji
drewnianej, w kształcie litery T, o powierzchni
ok. 45m². Pomost jest wysunięty w głąb jeziora na o ok. 3m, a jego szerokość wynosi ok.
15m. Przed rozpoczęciem robót budowlanych,
niezbędna była ocena geotechniczna gruntów,
wyrównanie terenu w strefie wejścia na pomost oraz lokalne oczyszczenie dna jeziora.
Nadbrzeżny teren został obsiany trawą, brzeg
pieniądze z funduszu sołeckiego. Jego zdaniem
niepotrzebnie stawia wiatę, gdy w Biernatkach
jest konieczna kanalizacja (sołtys Anna Plucińska wyjaśnia „Kórniczaninowi”, że sołectwo
nie ma możliwości finansowych realizować
tak kosztowną inwestycję). Burmistrz Jerzy
Lechnerowski. poinformował, że „Aquanet” nie
będzie wykonywać kanalizacji w tej wsi. Jednak
zapewnił, iż tego przedsięwzięcia podejmie się
gmina. W trakcie dyskusji wyarażono pogląd,
że części mieszkańców nie opłaca sie mieć

kanalizacji, wskazano na problem z wywozem
nieczystości. Burmistrz uznał, iż potrzbne są
kontrole, czy poszczególne osoby mają podpisaną umowę.
Mieszkańcy poruszyli sprawę przyszłej
obwodnicy, która zapewniłaby objazd Biernatek
łączący węzeł Kórnik Południe z Zaniemyślem.
Jej plan stanowiący część studium zagospodarowania przestrzennego jest wyłożony w Urzędzie Miejskim w Kórniku. Podczas zebrania
wiejskiego analizowano to studium. Zwrócono
uwagę, iż nikt nie konsultował się w tej kwestii
z mieszkańcami Biernatek. Burmistrz Jerzy
Lechnerowski wyjaśnił, że w pierwszej wersji
zjazd do drogi powiatowej byłby za Laskiem,
w drugiej wersji przed lub za Prusinowem (ale

umocniony kamieniami, wykonano szerokie i
bezpieczne zejście wraz z drewnianą poręczą.
Wszystkie prace związane z budową pomostu wykonała firma Langras A,T Latanowicz.
Solidnie, fachowo i szybko służąc dobrymi
radami za co w imieniu mieszkańców i swoim
własnym bardzo dziękuje.
				
Sołtys Emilia Weinert

mieszkańcy Prusinowa nie zgadzaja sie na
to, gdyż zostałyby podzielone pola). Również
mieszkańcy Biernatek nie chcą tego planu,
gdyż w przyszłości zostałaby odcięta ulica
Jerzębinowa i wieś podzielona na dwie części.
Burmistrz poinformował, że można w Urzędzie
Miejskim (do 7 października) wnosić uwagi do
planu. Zaznaczyl, że w tej sprawie musi być
kompromis, bo nie da się uwględnić wszystkich poprawek, które częśto są wzajemnie
sprzeczne.
Uczestnicy zebrania mówili o sprawie 4 ha. ziemi klasy VI, która zgodnie
ze studium ma być przeznaczona pod
zalesienie. Wskazali, iż nie mają środków, by zalesić tę ziemię. Woleliby, żeby
była przeznaczona pod zabudowę.
W trakcie zebrania poruszono także
stan nawierzchni dróg. Mieszkańncy
wskazali, że trudno jest przejechać aleją
Flensa, ulicami Dębiecką, Laskową.
Grzegorz Sznura zarzucił sołtys Annie
Plucińskiej, iż nie dba o poprawę stanu
dróg na alei Flensa i Dębieckiej. Burmistrz Jerzy Lechnerowski wyjaśnił, że
utwardzenie ulic znajduje się w wieloletnim planie. Powiedział, iż wiosną na alei Flensa
najpierw będzie ułożona kanalizacja deszczowa, potem zostanie utwardzona nawierzchnia.
Poruszono też sprawę zbyt wąskich ulic
Laskowskiej i Wiatrakowej. W trakcie dyskusji
został także wskazany problem zbyt wąskiego
odcinka łączącego aleję Flensa z drogą na
Trzebisławki. Obawiano sie, iż inwestor realizujacy tam swoje przedsięwzięcie spowoduje,
że odcinek ten pozostanie wąski. Podczas
spotkania omawiano również sprawę organizacji imprez kulturalnych. Burmistrz Jerzy Lechnerowski obiecał, że do placu zabaw zostanie
doprowadzony prąd, przez co będzie można
tam przeprowadzać imprezy integracyjne.
Robert Wrzesiński
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Zbliża się jesień. Startuje sezon trucicieli. Już niedługo z wielu kominów
uniesie się dym, a później opadną na
ziemię w różnej postaci niebezpieczne
substancje. W ten sposób dla kilku
złotych oszczędności, zarabiamy
na choroby płuc i nowotwory, nie
wspominajac o gamie innych niebezpieczeństw.
Czy wiedzą Państwo, że wystarczy 1
kg spalonych butelek, folii itp. żeby wytworzyć aż 280 litrów gazowego chlorowodoru, który z parą wodną tworzy kwas solny.
Podczas spalania różnego rodzaju
materiałów w paleniskach domowych
wytwarzamy m.in.: pył suchy, związki
organiczne, tlenek węgla (CO), nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne
związki fluoru, tlenki azotu, dwutlenek
siarki, metale ciężkie zaliczane do klasy I
(kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel,
selen), III (ołów, chrom).
Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi niosą tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, a także drobny
pył zawierający związki metali ciężkich
(zwłaszcza toksycznego ołowiu i kadmu).
Na domiar złego, w wyniku reakcji
chemicznych z pyłów wydobywających
się z naszych kominów, a zawierających
węgiel organiczny i nieorganiczne chlorki,
w obecności metali ciężkich (głównie
miedzi) jako katalizatora oraz tlenu i pary
wodnej z powietrza, powstają szczególnie
groźne dla organizmów, bardzo rakotwórcze
dioksyny i furany.
Powstawaniu tych niebezpiecznych związków sprzyja m.in. spalanie np. drewna meblowego (zawierającego chlorowane fenole
– czyli substancje do jego konserwacji oraz
pozostałości farby i lakierów, które z kolei
zawierają metale ciężkie np. rtęć), ale także
toreb plastikowych z polietylenu czy papieru
bielonego nieorganicznymi związkami chloru
z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej
zawartości różnego rodzaju metali ciężkich.
Stężenie dioksyn i furanów w wydobywającym się z domowych kominów dymie może
wynosić 100 nanogramów/m³, dla porównania
ich dopuszczalne stężenie wynosi 0,1 nanograma/m³ (norma dla spalarni śmieci).
Nie należy więc w szczególności spalać
takich odpadów jak: meble, torby plastikowe,
papier bielony, zwłaszcza z nadrukiem farb
kolorowych, plastikowe butelki, styropian
oraz gąbki, przewody, kable, opony, dętki
samochodowe i rowerowe.
Niektórzy zapytają pewnie, dlaczego
straszy się nas konsekwencjami spalania w
domowych warunkach, skoro szeroko promuje
się budowę spalarni odpadów?
Niestety oba sposoby spalania są diametralnie różne. W naszych domach spalamy
paliwo w niskich (jak dla spalania) temperaturach (200-500 °C). W spalarni temperatura jest
dużo wyższa. Nasze kominy są niskie i to co z
nich wylatuje, najczęściej nie leci zbyt wysoko,
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nie „rozcieńcza się” w dostatecznym stopniu w
powietrzu i opada w dużym stężeniu dookoła
nas kumulując się w glebie i powietrzu. Kominy
spalarni natomiast wyposażane są w specjalne
filtry wyłapujące wiele groźnych substancji.
Niechlubna tradycja
Palenie śmieci to nasza niechlubna tradycja, ale też skutek wysokich cen opału i usług
wywozu odpadów. Ludzie szukają oszczędności gdzie się da, nie zdając sobie sprawy ze

skutków takiego postępowania, lub czasem
- niestety- świadomie kwestia ekonomiczna
odsuwa na drugi plan myślenie proekologiczne
i zdrowy rozsądek.
A przecież jakby pomyśleć ...
Wymiana kotła na energooszczędny może
się szybko zwrócić. Można też poszukać tańszego opału – w ostatnich latach popularne
stały się palety, brykiet, ekogroszek czy też miał
węglowy. Ich walorem jest większa wydajność
energetyczna od tradycyjnych materiałów przez
co idzie oszczędzić, a nie trzeba zatruwać siebie
i sąsiadów.
Podobny problem występuje w przypadku
spalania odpadów na otwartym terenie: w
ogrodach i na polach. Przypomnijmy, że zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i
porządku” (art. 5 pkt 1) w naszej gminie nie
można wzniecać ognisk i spalać odpadów
organicznych od 15 kwietnia do 15 października. Dopiero więc za niecały miesiąc będziemy
mogli legalnie spalać na zewnątrz liście i inne
dozwolone do spalania odpady organiczne.
Spalanie bowiem odpadów komunalnych
innych niż papier i tektura, drewno, opakowania z drewna, opakowania z papieru i tektury,
odpady z kory i korka, trociny i ścinki z drewna
jest surowo zabronione.
A gdy myślenie nie poskutkuje ...
Co roku dzwonią do mnie mieszkańcy
skarżąc się na sąsiadów, którzy palą śmieci.
Niestety bez twardych dowodów nie mogę
piętnować w osobnej publikacji każdego podej-

rzanego o spalanie odpadów. Co więc można
zrobić? Może należy rozpocząć od uświadomienia „palaczowi” co produkuje paląc odpady
komunalne oraz faktu, że truje przez to siebie,
swoje dzieci oraz całą okolicę.
„Mądrej głowie dość dwie słowie”- mówi staropolskie przysłowie. Ale czy każdy zrozumie?
Jeśli rozmowa „po dobroci” nie poskutkuje
należy zgłosić proceder palenia odpadów
Straży Miejskiej lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego.
Zgłoszenie to, by było podstawą do dalszych kroków nie może być anonimowe.
Odpowiednie służby winny udowodnić
niezgodne z prawem działania i ukarać
winnych.
Zgodnie z przepisami, zabronione jest
spalanie na powierzchni ziemi lub w urządzeniach, które nie posiadają stosownych
zezwoleń, odpadów komunalnych innych
niż: papier i tektura, drewno, opakowania
z drewna, opakowania z papieru i tektury,
odpady z kory i korka, trociny i ścinki z
drewna.
Burmistrz, jako organ ochrony środowiska, sprawujący kontrolę przestrzegania
i stosowania przepisów o ochronie środowiska, może upoważnić do wykonywania
funkcji kontrolnych pracowników podległego mu urzędu lub funkcjonariuszy straży.
W przypadku stwierdzenia działalności osób fizycznych, wpływającej
negatywnie na środowisko (np. spalania w
domach odpadów z tworzyw sztucznych),
burmistrz może w drodze decyzji nakazać
wykonanie czynności zmierzających do
ograniczenia negatywnego oddziaływania.
Burmistrz może również przekazać
sprawę do Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska lub wystąpić do
WIOŚ o udzielenie pomocy w realizacji zadań
kontrolnych.
Opr. ŁG

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Wieści z
Mościenicy

Ustawa o odpadach (Art. 71)
„Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów
podlega karze aresztu lub grzywny”
Spalanie śmieci w domowych piecach
jest karane grzywną, która może wynieść
nawet 5 tys. złotych.
Co na ten temat Kodeks Karny?
Art. 182
„Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub
ziemię substancją albo promieniowaniem
jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu
wielu osób lub spowodować zniszczenie
w świecie roślinnym lub zwierzęcym w
znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
Art. 183
„Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub
substancje w takich warunkach lub w taki
sposób, że może to zagrozić życiu lub
zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym
w znacznych rozmiarach,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
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Na początku lipca Zgromadzenie Akcjonariuszy Aquanetu zatwierdziło plan
inwestycyjny do 2020 roku. Poprosiłem
przedstawicieli spółki o informacje na
temat inwestycji zawartych w tym planie,
które dotyczą naszej gminy.
Wśród planowanych działań Aquanetu
znalazły się:
1. Modernizacja lokalnych stacji uzdatniania
wody w Gminie (Stacja Uzdatniania Wody:
- SUW Dębiec, realizacja od 2016
- SUW Dziećmierowo, realizacja od 2017
2. Przebudowa i uzupełnienie systemu
wodociągowego na terenie Gminy oraz
wykonanie studni zastępczych na ujęciach w Kórniku i w Kamionkach.
2012-2013 - realizacja robót
Wodociąg Szczytniki – Kamionki, przyłącza
w ul. Poznańskiej, rurociąg wód popłucznych, realizacja ogrodzenia i drogi dojazdowej do studni przy ul. Staszica w Kórniku,
wykonanie studni zastępczej w Kórniku i
Kamionkach, wodociąg w ul. Parkowej i ul.
Modrzewiowej w Kórniku
3. Przewody wodociągowe drugiego rzędu i magistrala wodociągowa zasilająca
gminę z magistrali wschodniej
Poprawa dostawy wody i likwidacja istniejących stacji na terenie gminy.
Zakres rzeczowy: zaopatrzenie gm. Kórnik
w wodę z PSW, wyłączenie lokalnych stacji
do 2020 tylko projekty, po 2020 budowa
magistrali.
4. Kórnik - połączenia sieciowe
Budowa wodociągów umożliwiających
wyłączenie z eksploatacji lokalnych: UW
i SUW Kórnik, na odcinku od SUW Dziećmierowo do ul.Staszica w Kórniku
UWAGA!
rozbiórka mostu w Borówcu!
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że od dnia
14.09.2011 r. rozpoczną się prace rozbiórkowe mostu na rzece Głuszynka
w ciągu ul. Poznańskiej w Borówcu.
W związku z powyższym zostanie
zamknięty przejazd ul. Poznańską dla
ruchu pojazdów, natomiast zostanie
zapewniony ruch pieszy (jednostronny).
Zamknięcie drogi przewiduje się do
dnia 25.10.2011 r.
Ponadto informujemy, że dojazd do
posesji przez ul. Poznańską odbywać
się może tylko od strony ronda (przy
ul. Leśnej) w godzinach od 18.00 –
7.00. W pozostałych godzinach, w
sytuacjach koniecznych, możliwy będzie dojazd do posesji po uprzednim
poinformowaniu - z jednodniowym
wyprzedzeniem - kierownika budowy
firmy Pol – Dróg Kościan.
Telefon kontaktowy:
795 556 269 Dariusz Wolsztyniak
Za powstałe utrudnienia
serdecznie przepraszamy!
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2017-2018 - realizacja
5. Budowa kolektorów tranzytowych
sanitarnych wraz z przyłączami w miejscowości Kamionki.
Budowa kanalizacji kolektora zbiorczego,
przepompowni oraz przyłączy w ulicy
Poznańskiej w Kamionkach - układ ponadlokalny
2012-2013 - realizacja
6. Budowa kolektorów tranzytowych
sanitarnych wraz z przyłączami w miejscowości Kamionki ETAP II
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Kórnik w miejscowości Kamionki sieci rozwojowe rozdzielcze.
2014-2015 - realizacja
7. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Borówcu, etap I (ul. Szkolna
i Poznańska)
Wyposażenie terenów zurbanizowanych w
kanały sanitarne. 2010 - 2012
8. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Borówcu etap II (ul. Główna i
boczne) 2011-2013
9. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków
Borówiec. 2010 -2012
Sprawy Bieżące
Jak przebiega przebudowa oczyszczalni
ścieków w Borówcu oraz budowa siecikanalizacyjnej w Borówcu?
Oczyszczalnia ścieków w Borówcu
Inwestycja realizowana jest od sierpnia 2010 roku i potrwa do stycznia 2013
roku. Wszystko idzie zgodnie z planem,
zrealizowano ok. 42% robót. W 2012 roku
przewidziane są pierwsze podłączenia do
sieci kanalizacyjnej.

Budowa kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w Borówcu
Obecnie na terenie Borówca toczy się
I etap inwestycji polegającej na budowie
kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców
ulic Szkolnej i Poznańskiej. II etap będzie
dotyczył ulicy Głównej i uliczek bocznych i
przewidziany jest na lata 2012-2013. Etap
I ma zakończyć się pod koniec 2012 roku,
a jego koszt to 28 mln zł netto. Zaawansowanie prac wynosi 25%. Roboty odbywają się na ulicach: Poznańskiej, Ładnej,
Kempingowej, Klonowej oraz Okrężnej. W
najbliższych planach jest budowa kanału
także w ul. Szkolnej i drodze do OŚ. Celem
inwestycji jest uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie Borówca oraz eliminacja uciążliwości związanych z wywozem
ścieków.
Jakie inne inwestycje na terenie naszej
gminy wykonał już w tym roku
Aquanet?
W 2011r. zrealizowano wodociąg w
Skrzynkach - Żernikach.
Jakie jeszcze w tym roku są
zaplanowane?
Budowa wodociągu o śr. 250 mm i dł.
0,6 km w ul. Krasickiego od ul. Stodolnej
do ul. Dworcowej w Kórniku.
Na podstawie informacji otrzymanych od Rzecznika Prasowego spółki
Aquanet
Opr. ŁG

Usuń Azbest !
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kórniku informuje, że w wyniku
rozstrzygniętego przetargu na wykonanie prac zwiazanych z usuwaniem
wyrobów azbestowych z terenu powiatu poznańskiego wybrano firmę
Zakład Gospodarki Komunalnej
„GRONEKO” z siedzibą w Mikorzynie nr tel. 54 4148 898.
W związku z tym można składać wnioski o dotację na demontaż i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest w Urzędzie Miejskim w Kórniku, Biuro Obsługi Mieszkańca
lub Wydział Ochrony Środowiska pok. 201 tel. 61 8170 411.
Dotacja wynosi 70% demontażu i unieszkodliwiania.
Wykonawca przeprowadzi prace będące przedmiotem przetargu za cenę:

0,73 zł brutto/kg (demontaż, transport i unieszkodliwianie)
0,46 zł brutto/kg (odbiór, transport i unieszkodliwianie).

Przed przystąpieniem do prac związanych z demontażem wyrobów azbestowych należy
zgłosić administracji budowlanej zamiar wykonania robót budowlanych
przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia
(formularze zgłoszenia i innych dokumentów na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Urzędu Miejskiego w Kórniku lub do pobrania
w Biurze Obsługi Mieszkańca UM w Kórniku)

nr 16/2011

Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głównej i Poznańskiej, dz. nr ewid.:
199/2, 200/2 i 200/3, obręb geod. Borówiec.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003
r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 39 w
związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku
z uchwałą Nr XLV/458/2009 Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 28 października 2009 r.
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Głównej i Poznańskiej, dz.
nr ewid.: 199/2, 200/2 i 200/3, obręb geod.
Borówiec wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 30 września do
21 października 2011 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik, w godz. pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 października 2011
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku,
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, pokój
106 o godz. 14:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1
ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w
formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z
dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 4 listopada 2011 r., na adres: Urzędu
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik lub kornik@kornik.pl Organem właściwym do rozpatrywania uwag
będzie Burmistrz Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko informuję,
że zainteresowani mogą zapoznać się
z niezbędna dokumentacją sprawy w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku,
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 210.

INFORMACJE

INFORMACJE

Działania i plany Aquanetu

w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP,
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
wyborach do Sejmu i do Senatu na takich
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa
samych zasadach jak pozostali wyborcy, wyborca składa wniosek do burmistrza gminy,
jednakże przysługują im poniższe upraw- w której jest wpisany do rejestru wyborców.
nienia.
Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 29
września 2011 r.
I. Prawo do
uzyskiwania informacji o wyborach
IV. Głosowanie
Wyborca niepełnosprawny wpisany do
w lokalu dostosowanym do potrzeb osób
rejestru wyborców w danej gminie ma prawo
niepełnosprawnych
do uzyskiwania informacji o: właściwym dla
Wyborca niepełnosprawny może głosować
siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowa- w wybranym przez siebie lokalu wyborczym
nia, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanym do potrzeb osób niepełnoprzystosowanych do potrzeb osób niepełno- sprawnych na obszarze gminy, w której stale
sprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkuje. W tym celu powinien on złożyć
zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwarunkach dopisania wyborcy niepełnospraw- wodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego.
nego do spisu wyborców w obwodzie głosoWniosek składa się w urzędzie gminy najwania, w którym znajduje się lokal obwodowej później do dnia 26 września 2011 r.
komisji wyborczej przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych, terminie wyborów
V. Głosowanie w lokalu wyborczym przy
oraz godzinach głosowania, komitetach wyużyciu nakładek
borczych biorących udział w wyborach oraz
na karty do głosowania
zarejestrowanych kandydatach i listach kandysporządzonych w alfabecie Braille’a
datów i o warunkach oraz formach głosowania.
Wyborca niepełnosprawny może głosować
w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na
II. Prawo do głosowania
karty do głosowania sporządzonych w alfabecie
korespondencyjnego
Braille’a.
Głosować korespondencyjnie mogą wyZamiar głosowania przy użyciu nakładek
borcy posiadający orzeczenie o znacznym lub powinien być zgłoszony burmistrzowi najpóźniej
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do dnia 26 września 2011 r.
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
VI. Korzystanie z pomocy innej osoby w
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tym
trakcie głosowania
także wyborcy posiadający orzeczenie organu
w lokalu wyborczym
rentowego o:
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego
1) całkowitej niezdolności do pracy,
prośbę, może pomagać w głosowaniu w
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji
lokalu wyborczym inna osoba, w tym także
3) orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów; niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; techniczny charakter; nie może ona polegać
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdol- na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania
ności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy
Zamiar głosowania korespondencyjnego niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zapowinien być zgłoszony przez wyborcę nie- słoną przebywała osoba udzielająca pomocy.
pełnosprawnego wójtowi najpóźniej w 21 dniu Osobą tą nie może być członek komisji ani
przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 września mąż zaufania.
2011 r.
Natomiast komisja jest obowiązana, na
prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przeIII. Prawo do głosowania
kazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych
przez pełnomocnika
w zakresie informacji o komitetach wyborczych
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacz- biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw- nych kandydatach i listach kandydatów.
ności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu
Anita Wachowiak
głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do
Gminny Rzecznik
głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.
Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana
do rejestru wyborców w tej samej gminie, co
Wyrazy głębokiego żalu, współczucia i wsparcia Rodzinie,
udzielający pełnomocnictwa do głosowania
lub posiadająca zaświadczenie o prawie do
Przyjaciołom, Najbliższym
głosowania.
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od
jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka,
dziadek, babka, itd.), zstępny (syn,córka, wnuk,
wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoprzesyłaja Klub Motocyklowy MAD DOGS FG Kórnik
ba pozostająca w stosunku przysposobienia,

Mikołaja Przybylskiego
oraz Michała Szymańskiego

23 września 2011r.
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Obecne granice administracyjne Kórnika
obejmują nie tylko historyczny Kórnik, ale
także zawierają w sobie drugie historyczne
miasto – Bnin. Dwa pradawne miasta, dwa
rynki, dwa ratusze w jednej gminie to niezwyczajny walor.
Choć obie miejscowości złączono w
jeden organizm miejski pół wieku temu –
zarówno świadomość mieszkańców, jak i
wyraźne różnice urbanistyczne świadczą o
ich odrębności. Wyrazem tego dualizmu jest
choćby złożony z dwóch tarcz herb miasta.
Na terenie Bnina przed niemal trzema
tysiącami lat kwitła osada, którą zamieszkiwała
ludność tzw. kultury łużyckiej. Wykopaliska
przeprowadzone na wcinającym się w Jezioro
Bnińskie półwyspie Szyja odkryły ślady i relikty
tej osady, które z naukowego punktu widzenia
są równie cenne, jak wykopaliska w Biskupinie.
Gdy kształtowało się państwo Piastów,
podobnie jak w bardziej znanym Gieczu, także
w Bninie stała piastowska warownia i przyległa
do niej osada. Warownia broniła przesmyku
(wtedy brodu?) między jeziorami, przez który
prowadził szlak z Poznania na Śląsk.
Nie wiemy, kiedy dokładnie Bnin otrzymał
prawa miejskie. Przyjęło się założenie, że było
to w 1395 roku, choć równie dobrze mogło to
nastąpić wcześniej (nie zachowały się niestety
dokumenty lokacyjne).
Sąsiedni Kórnik także otrzymał przywileje
miasta w średniowieczu, jednak najprawdopodobniej dopiero na początku XV wieku.
Oba miasta rozwijały się równolegle pod
egidą możnych właścicieli: Bnińskich w Bninie
i Górków w Kórniku. Od XVII wieku stanowiły
wspólnie część majątku rodów: Czarnkowskich, Działyńskich i Zamoyskich. Szczególnie
dobitnie w annałach obu miast zapisała się
Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka,
która unowocześniła miasta sprowadzając w
te okolice z zagranicy nowych mieszkańców,
tzw. Olendrów, kupców i rzemieślników, którym
nadała liczne przywileje. Za jej przyczyną
powstały dwa niemal identyczne ratusze, z których jeden, ten usytuowany w Bninie, przetrwał
do czasów współczesnych w niemal niezmienionym kształcie. Charyzma Teofili towarzyszy
nam do dziś, gdy jej owiana legendą postać
spogląda na zwiedzających z portretu Białej
Damy i - jak wielu twierdzi - jako duch przechadza się nocami po zamkowych komnatach
i parkowych alejkach. Szołdrska-Potulicka jest
także patronką Szkoły Podstawowej w Bninie.
Co ciekawe, Zamek Kórnicki nie zawsze
był kórnicki. Przez wiele lat przynależał do
parafii bnińskiej. Zmieniało to się zgodnie z
kaprysami właścicieli.
Z powodu tak bliskiego sąsiedztwa Bnin i
Kórnik rywalizowały nie tylko o względy możnych właścicieli, ale i na niwie gospodarczej.
Przewagę w tej rywalizacji zdobywało raz
jedno, raz drugie miasteczko. Ostatecznie to
jednak Kórnik zaczął dominować. Decydujący
wpływ na taki rozwój sytuacji miał najprawdopodobniej zakaz osiedlania się w Bninie ludności żydowskiej, której obecność stymulowała
rozkwit rzemiosła i handlu w Kórniku.
Rywalizacja między miastami przenosiła
się także na inne pola. Gdy któryś z mło-

dych kawalerów szedł w konkury do panny
z sąsiedniej miejscowości, gdy tylko nazbyt
nieostrożnie wchodził na „nie swój teren”, mógł
spodziewać się „lania”. Mimo tak rozumianego
„lokalnego patriotyzmu” i częstych bójek nad
Dunajem (ciekiem wodnym na pograniczu obu
miast), zdarzały się „mieszane małżeństwa”.
Animozje pomiędzy społecznościami próbowali studzić księża sąsiadujących parafii. W
okresie Bożego Ciała raz procesja z Kórnika
szła do Bnina, kilka dni później z Bnina do
Kórnika. Na mostku nad Dunajem witano
sąsiadów, kapłani całowali się na znak pokoju
i obie społeczności szły wspólnie dalej. Trwało
to, jak mówi legenda, aż do czasu, gdy proboszczowie pokłócili się o wpływy z kolędy na
Prowencie – folwarku zamkowym położonym
pomiędzy Kórnikiem a Bninem.
Co ciekawe w 1923 roku w zabudowaniach
tegoż folwarku (w parafii bnińskiej) przyszła
na świat Wisława Szymborska, córka rządcy
kórnickiego majątku. Późniejsza Noblistka
mieszkała tutaj z rodzicami zaledwie przez
dwa pierwsze lata życia.
Nieco wcześniej, bo w roku 1806, w Bninie
urodził się Jakub Krotowski-Krauthofer - polski
działacz polityczny i prawnik.
Mieszkańcy obu miejscowości ramę w
ramię walczyli w Powstaniu Wielkopolskim
1918-1919.
Bnin, z powodu kryzysu, migracji ludności
i trochę na własne życzenie mieszkańców i
władz, utracił prawa miejskie w roku 1934.
Zachętą do wyrzeczenia się miejskości były
niższe podatki.
Podczas okupacji hitlerowskiej Niemcy
połączyli administracyjnie obie miejscowości
(Kórnik nazwali Burgstadt).
Symbolem podupadania Bnina było
zawalenie się w 1942 roku kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Wojciecha. Do
wojny widoczna z wielu kilometrów wieża
tej świątyni była wizytówką miasta. Niestety
konstrukcja nadwątlona przez lata zwaliła się
na dach niszcząc część budynku. Okupanci
uszkodzony kościół rozebrali, a z jego cegieł
wybudowali wzdłuż ul. Parkowej małe domki
dla weteranów wojennych.
W lipcu 1945 roku bez sprzeciwu radni
Kórnika, Bnina i Prowentu wspólnie poparli
wniosek do władz zwierzchnich w sprawie
włączenia Bnina i Prowentu w skład jednostki
administracyjnej Kórnik.
Ostatecznie w roku 1961 rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego Bnin
stał się integralną częścią administracyjną
Kórnika. Jego nazwa przetrwała tylko jako
określenie obrębu geodezyjnego i w nazwie
parafii. Istnieje jeszcze także w pamięci i
sercach mieszkańców. W świadomości rdzennych mieszkańców obu miejscowości Bnin
zawsze pozostanie Bninem. Kórniczanin
jadąc w kierunku Śremu kieruje się w stronę
Bnina, a żaden rdzenny mieszkaniec Bnina,
mimo zapisu w dowodzie osobistym, nigdy
nie powie, że mieszka w Kórniku.
Przymusowe połączenie powoduje wiele
kłopotów dla niezorientowanych przyjezdnych.
Jeśli zaprosimy kogoś na kórnicki rynek, musimy sprecyzować, czy chodzi nam o rynek w
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historycznym Kórniku (plac Niepodległości),
czy ul. Rynek formalnie w Kórniku, czyli rynek
w Bninie.
Notabene po połączeniu obu miejscowości
wszystkie powtarzające się nazwy ulic zmieniono w Kórniku – tak na otarcie łez lokalnym
patriotom z Bnina. Ulica Kościelna w Kórniku
została zamieniona na Kolegiacką, Jeziorna
na Wodną, a ul. Rynek nazwana placem
Niepodległości.
Na rogatkach historycznego Bnina ciągle
widnieją tablice z nazwą, której nie ma już
niestety w spisie miejscowości. Próby umieszczania tu administracyjnie poprawnej tablicy
mz napisem „Kórnik”, kończą się najczęściej
tym, że pierwszej nocy taka tablica znika w
niewyjaśnionych okolicznościach.
Poczucie historycznej odrębności i niesprawiedliwości dziejowej mobilizuje mieszkańców
do starań o administracyjne wskrzeszenie swej
miejscowości i nadanie jej ponownie praw
miejskich. Poparte przez samorząd wnioski
w tej sprawie wystosowane w roku 2005 i rok
później spotkały się z odmową Rady Ministrów.
Obecnie kolejna inicjatywa mieszkańców
sprowokowała kolejną próbę odzyskania praw
miejskich dla Bnina. Co istotne, wnioskodawcy
nie chcą całkowitej secesji, tworzenia nowych
„stołków” w odrębnej administracji. Byłoby to
nieuzasadnione ekonomicznie także dlatego,
że północna, czyli kórnicka, cześć gminy jest
znacznie bogatsza ze względu na cenne
tereny inwestycyjne.
Jak ustalili eksperci, polskie prawo nie
zabrania istnienia w obrębie jednej gminy
dwóch miast o wspólnych władzach administracyjnych i samorządowych. Byłby to jednak
ewenement.
Argumenty inicjatorów akcji skupionych
między innymi w Stowarzyszeniu „Nasz Bnin”
są jasne i rzeczowe. Bnin spełnia wszystkie
warunki urbanistyczne wymagane dla miast.
Jest odrębną geograficznie miejscowością
z zabudową typowo miejską, rynkiem i ratuszem.Od Kórnika oddziela go teren parku –
arboretum i jezioro. Większość mieszkańców
nie utrzymuje się z pracy na roli. Bnin posiada
bogatą tradycję i przez większość historycznego istnienia posiadał prawa miejskie. Nadal
żyją ludzie, którzy urodzili się w mieście Bnin.
Podczas konsultacji, zorganizowanych na
terenach historycznego Bnina w czasie ostatnich wyborów samorządowych, spośród 927
głosujących (na 1716 uprawnionych) aż 75%
(692 osoby) zagłosowało za przywróceniem
praw mmiejskich.
Teraz dla pełności procedury konsultacje
przeprowadzone zostaną w pozostałej części gminy. W dniu 9 pażdziernika będziemy
mogli wyrazić swoja opinię na temat pomysłu
przywrócenia praw miejskich Bninowi. Zachęcamy do udziału w konsultacjach. Zarówno
Burmistrz Gminy Kórnik, jak i Rada Miejska w
Kórniku w pełni popierają wniosek.
Czy Rada Ministrów odważy się na
precedensowe stworzenie gminy z dwoma
miastami? Okaże się najprawdopodobniej w
przyszłym roku.
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Dwa miasta w jednej gminie?

OFIP to odbywające się cyklicznie,
co trzy lata spotkania organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich i
osób w nie zaangażowanych. To święto
świata pozarządowego i przestrzeń do
dyskusji nad najważniejszymi kwestiami
związanymi z rozwojem społeczeństwa
obywatelskiego. Podczas OFIP-u można
się przekonać, jak wiele osób aktywnie
działa, odmieniając rzeczywistość.
W tym roku OFIP odbywał się w dniach
10-17 września i przybrał formę potrójną: Tygodnia Obywatelskiego (10-17.09), konferencji
(16-17.09) i Pikniku Organizacji Pozarządowych
(17.09) przy Krakowskim Przedmieściu .
OFIP ma służyć integracji środowiska oraz
spotkaniu się i rozmowie o ważnych dla niego
kwestiach. Ma być także okazją do dialogu, wymiany doświadczeń i refleksji na temat kształtu i
dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz miejsca i roli jaką powinni w nim pełnić
świadomi i chcący się angażować obywatele.
VI OFIP był wspólnym czasem i przestrzenią do dyskusji, w której uczestniczyli zarówno
osoby działające w organizacjach pozarządowych, jak i samorządowcy, osoby związane z
administracją rządową, środowiskiem naukowym i akademickim, mediami czy biznesem.
Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych to także okazja do szerokiego pokazania
dorobku i różnorodności organizacji pozarządowych i zaangażowanych w ich działalność osób.
Dorobek ten pokażemy uczestnikom Forum,

ale także poprzez otwartą formułę Tygodnia
Obywatelskiego.
Piknik Organizacji Pozarządowych, 17
września, Krakowski Przedmieście na ten
jeden dzień zamieniło się w tętniące życiem
miasteczko pozarządowe. Piknik to okazja do
przyjrzenia się z bliska działalności prawie 100
organizacji pozarządowych z całego kraju.
W programie było m.in.: przegląd teatralny,
warsztaty, happeningi, zajęcia sportowe, oraz

gra obywatelska dla najmłodszych.
W grupie uczestników VI OFIP-u, znaleźli
się również przedstawiciele naszej Gminy. Z
Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej
panie Krystyna Janicka oraz Małgorzata
Smolarkiewicz-Maliszewska. Urząd Miejski
w Kórniku reprezentował pracownik KCI
Robert Jankowski.
RJ
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XII Sesja
Rady Miejskiej w Kórniku
dbędzie się
27 września 2011
o godzinie 13:00

Święto Wielkopolskiej Policji
„Duma”, „radość”, „satysfakcja” to określenia,
które najlepiej nawiązują do wielkopolskich obchodów Święta Policji. Dwudziestego pierwszego
lipca br., punktualnie o godzinie dwunastej w
„Iglicy” na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich rozpoczęła się uroczysta Akademia
zorganizowana właśnie z tej okazji. Zgromadziła
ona wielu znakomitych gości. Przybyli między
innymi: Zastępca Komendanta Głównego Policji,
nadinsp. Waldemar Jarczewski; Wielkopolski
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu,
inspektor Krzysztof Jarosz; przedstawiciele władz
państwowych i samorządowych województwa
wielkopolskiego, wielkopolscy parlamentarzyści, kapelan wielkopolskich policjantów, służby
mundurowe, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz związków zawodowych. Powiat
Poznański reprezentował Starosta Poznański,
Jan Grabkowski.
Najważniejszą częścią uroczystości było
wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych oraz nominacji na wyższe stopnie policyjne.
Uhonorowani zostali również ci, którzy na co
dzień sami wręczają odznaczenia, awanse i
wyróżnienia. Komendanci Krzysztof Jarosz i
Romuald Miling zostali awansowani na stopień
inspektora policji. Łącznie w całej Wielkopolsce
na wyższe stopnie policyjne awansowano 2087
funkcjonariuszy.
Starosta Jan Grabkowski otrzymał Złoty
Medal za zasługi dla Policji przyznany mu przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wsparcie finansowe Powiatu Poznańskiego dla
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w roku
2011 wyniosło 1 mln zł (pieniądze zostały przeznaczone na wsparcie budowy oraz wyposażenie
nowego komisariatu policji w Czerwonaku oraz
wyposażenie innych komisariatów w powiecie
poznańskim, a także Komendy Miejskiej Policji w
Poznaniu). W latach 2000-2011 łączne wsparcie
finansowe Starostwa Powiatowego dla Policji to
ponad 3 mln 760 tys. zł.
Uroczystość zakończyła się występem orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia.
Tomasz Skupio
Asystent Starosty
Licealiści ze Swarzędza
w Regionie Hanower
Ośmioro uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Swarzędzu wzięło udział w
tygodniowej wymianie młodzieży w Regionie
Hanower. Pobyt w Niemczech był nagrodą w
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konkursie wiedzy na temat współpracy Regionu z
Powiatem Poznańskim. Konkurs zorganizowany
został przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu
wiosną 2011 roku.
Wśród uczestników wymiany znalazło się
ośmioro uczniów oraz nauczycielka j. niemieckiego, Anna Adamczyk, która zajmowała się
merytorycznym przygotowaniem zwycięskiej drużyny. Wyjazd ze Swarzędza odbył się wczesnym
rankiem, 4 sierpnia 2011 roku. Po przyjeździe
busem do miejscowości Gailhof i zakwaterowaniu w schronisku młodzieżowym uczniowie mieli
okazję zapoznać się z okolicą, a także nawiązać
nowe znajomości z niemieckimi rówieśnikami.
Program pobytu przygotowany przez przedstawicieli Regionu Hanower był pełen atrakcji.
Wśród nich znalazła się między innymi wspinaczka po skrzynkach (patry foto.). Na rekordową
liczbę13 skrzynek udało się wejść zdecydowanej
większości grupy. Również geocaching, gra
zdobywająca na całym świecie coraz liczniejszą
rzeszę fanów, dostarczyła uczestnikom wymiany
wielu emocji. Polegała ona na odszukiwaniu za
pomocą urządzenia nawigacyjnego niewielkich
skrytek w terenie.
Podczas wyprawy rowerowej uczniowie poznali uroki terenów położonych wokół Hanoweru.
Jednym z przystanków na ponad 30-kilometrowej
trasie było miejskie ZOO, gdzie dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszył się wybieg słoni
oraz rodzina goryli. Atrakcyjny okazał się także
festyn organizowany co roku na brzegu jeziora
Maschsee. W niedzielę, 7 sierpnia, przedstawiciele ochotniczej straży pożarnej z gminy Wedemark
zorganizowali minizawody strażackie połączone
ze zwiedzaniem remizy w miejscowości Mellendorf. Dzięki udziałowi w zabawie „Polowanie na
pana X” młodzież miała okazję poznać miasto
Hanower z perspektywy pasażera komunikacji
miejskiej. Jedyną w swoim rodzaju windą ze
skośną podłogą uczestnicy wymiany wjechali na
szczyt kopuły starego ratusza, skąd rozpościerał
się zapierający dech w piersiach widok na całe
miasto. Wiele emocji dostarczyły również warsztaty bębnowe oraz muzyczno-wokalne.
Podsumowanie wymiany odbyło się w hanowerskim Centrum Muzycznym, gdzie uczestnicy
zaprezentowali program instrumentalny przygotowany we współpracy z profesjonalnymi muzykami. Do Swarzędza pełni wrażeń uczniowie
wrócili 10 sierpnia.
Wizyta w Niemczech była okazją nie tylko

do podszkolenia języka obcego, ale i poznania
niemieckiej kultury. W czasie pobytu w Hanowerze spotkano się także z lokalnymi politykami,
m.in. Angeliką Walther, pierwszym zastępcą
Prezydenta Regionu. Uczniowie mieli również
okazję poznać zasady funkcjonowania jednostek
samorządu terytorialnego na terenie Republiki
Federalnej Niemiec.
W Hanowerze obecny był także przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Artur
Paszkowiak.
A.P.
Wielkopolska godzina „W”
17.00 – godzina „W”, dźwięk syren, milczenie,
zaduma i pamięć o zdarzeniach sprzed 67. lat,
kiedy to rozpoczął się jeden z najkrwawszych zrywów powstańczych w historii Polski. Tak zaczął się
najważniejszy punkt tegorocznych uroczystości
przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i
Armii Krajowej w Poznaniu. Po okolicznościowych
przemówieniach nastąpiłApel Pamięci oraz złożenie wieńców, m.in. przez Piotra Florka, Wojewodę
Wielkopolskiego; Jana Grabkowskiego, Starostę
Poznańskiego; delegację sejmową z posłem
Markiem Zielińskim na czele oraz przedstawicieli
Policji z Krzysztofem Jaroszem, Komendantem
Wojewódzkim i Straży Pożarnej; z Witoldem
Rewersem, Komendantem Miejskim.
Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia
1944. W tych krwawych wydarzeniach śmierć
poniosło około 10 tys. żołnierzy, zaginęło 7 tys.,
a 5 tys. zostało rannych. Ponadto przyjmuje się,
że straty w ludności cywilnej wyniosły aż 150 tys.
ofiar. Miasto stołeczne Warszawa zamieniło się
zaś w całkowitą ruinę.
Śmierć ponieśli jednak nie tylko warszawianie.
W stolicy wielu było wtedy także Wielkopolan, o
czym szczegółowo przeczytać można było w
biuletynie historycznym oraz notatce historycznej
autorstwa Grupy Historycznej Gustaw-Harnaś,
rozdawanych podczas całodniowych obchodów.
Według opracowania wśród uczestników powstania było przeszło 800 Wielkopolan, z czego do
dziś żyje w Poznaniu około 60.
Michał Dziedzic
Asystent Starosty Poznańskiego
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Program:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i
przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady
Miejskiej.
4. Informacje Przewodniczącego Rady
o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności
międzysesyjnej.
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w
okresie międzysesyjnym .
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik
b) zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2011 rok
c) określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Kórnik
d) zamiany nieruchomości
e) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Poznańskiemu-Radzewo
f) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Poznańskiemu-Czmoń
g) uchwalenia „Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Kórnik
na lata 2010-2013 z perspektywą na lata
2014- 2019”.
h) miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zabudowy mieszkaniowej
w Borówcu – rejon ulicy Czereśniowej i
Wiśniowej, gm. Kórnik.
i) miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr ewid.: 428432, obręb geod. Kamionki, gm. Kórnik.
j) przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości Koninko
w części dotyczącej dz. nr ewid. 105/10 i
105/9, gm. Kórnik.
k) zmieniająca uchwałę w sprawie konsultacji społecznych w sprawie utworzenia
jednostki pomocniczej dla miasta Kórnik.
l) zmieniająca uchwałę w sprawie konsultacji społecznych w sprawie przywrócenia
Bninowi praw miejskich.
ł) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów
m) przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad niektórych zadań
publicznego zarządzania drogami w pasie
drogi ekspresowej S11.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
10. Zakończenie sesji.
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Kronika
kryminalna
7 września Komisariat Policji w Kórniku
został powiadomiony o dokonanej w Kórniku
kradzieży pojazdu samochodu Opel o szacunkowej wartości 28 tys.zł.
Dwa dni później zgłoszono dokonanie w
Kórniku kradzieży czterech oryginalnych kołpaków od samochodu marki Skoda.
Takze 9 września powiadomiono o dokonanej w Błażejewku kradzieży torebki z zawartością dokumentów, pieniędzy, portfela, telefonu
komórkowego . Straty oszacowano na 2.650 zł.
Dzień później zgłoszono dokonanie kradzieży
pojazdu marki BMW wartości strat 40 tys. zł.
Kradzież miała miejsce w Czmońcu.
W tym samym dniu (10 września) funkcjonariusze Komisariatu Policji na terenie Kórnika dokonali zatrzymania poszukiwanego mężczyzny.
W dniu 11 września zatrzymano w Gądkach
mężczyznę, który kierował rowerem, mimo, że
był pod wpływem alkoholu. Stwierdzono u niego
0,67 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
14 września w Komisariacie Policji w Kórniku
zgłoszono dokonanie włamaniu do domu w budowie na terenie Czmonia i kradzieży agregatu
tynkarskiego wartości strat 12 tys. zł.
15 września powiadomiono kórnicki komisariat o dokonanej w samym Kórniku kradzieży
siedmiu kompletnych kół (felgi+opony ) o szacunkowej wartości strat 15 tys. zł, Dzień później
Komisariat Policji w Kórniku został powiadomiony o dokonanym w Borówcu uszkodzeniu
pojazdu marki Citroen wartości strat 4 tys. zł.
18 września powiadomiono Policjantów o
kradzieży radia oraz akumulatora ogólnej wartości strat450 zł dokonanej w Kórniku z pojazdu
marki VW CB.

Kolizje drogowe
7 września w Koninku kierujący pojazdem
marki BMW wjechał w wyrwę w jezdni uszkadzając pojazd.
9 września w Czmoniu kierująca Skodą w
wyniku niezachowania bezpiecznej odległości
doprowadziła do zderzenia z pojazdem marki
VW.
W tym samym w Borówcu niezidentyfikowany kierowca w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu doprowadził do zderzenia
z motorowerem po czym oddalił się z miejsca
zdarzenia.
15 września w Kórniku kierujący Skodą
Fabią w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa
przejazdu doprowadził do zderzenia ze Skodą
Octavią.
Także 15 września w Jaryszkach kierujący
Mercedesem w wyniku nieprawidłowo wykonywanego manewru cofania doprowadził do
zderzenia z dystrybutorem paliwowym. Dzień
później w Kórniku kierujący Scanią w wyniku
niedostosowania prędkości do warunków
ruchu doprowadził do zderzenia z pojazdem
marki Volvo.
W tym samym dniu w Kórniku kierujący
pojazdem Peugeot w wyniku niedostosowania
prędkości do warunków ruchu doprowadził do
zderzenia z Daewoo.
17 września w Kamionkach kierujący
pojazdem marki VW w wyniku nieprawidłowo
wykonywanego manewru cofania doprowadził
do zderzenia z pojazdem marki Subaru.
18 września w Koninku kierujący pojazdem
marki Renault w wyniku nieudzielania pierwszeństwa przejazdu doprowadził do zderzenia
z pojazdem marki VW.
Na podstawie informacji KP w Kórniku
Opr. ŁG

INFORMACJE

Z POWIATU

Krótko
z Powiatu

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ
Czterokrotnie Strażnicy interweniowali z powodu niewłaściwej opieki właścicieli nad psami.
W jednym przypadku ustalono czyj jest błąkający
się, wycieńczony pies. Dwukrotnie właścicieli
psów karano mandatami.
Szesnastu kierowców ukarano lub pouczono
za parkowanie w miejscach niedozwolonych.
W niektórych przypadkach strażnicy musieli
przekazać sprawę do sądu. Ukarano także motorowerzystę i jego pasażera, którzy jechali bez
kasków. Inny kierowca ukarany został mandatem
za jazdę „pod prąd” i próbę ucieczki.
W Borówcu wylegitymowano podejrzanych
w sprawie niszczeniem urządzeń dla dzieci na
boisku przy ul. Szkolnej. Interweniowano także
na boisku szkolnym przy SP nr 1. Grupa młodzieży (15 osób) została wyproszona z terenu
szkolnego.
Dwukrotnie strażnicy byli wzywani do Kamionek, w sprawie unoszącego się w okolicy
nieprzyjemnego zapachu. Źródła uciążliwości
nie odnaleziono.
W Pierzchnie, na drodze powiatowej, znaleziono paletę ze skrzynkami, w których znajdowały się zgniłe owoce. Nie udało się ustalić osoby,
która porzuciła ładunek.
W Runowie znaleziono leżącego na poboczu mężczyzną. Po przewiezieniu do Komisariatu poddano go badaniu na zawartość alkoholu w

organizmie. Stwierdzono u niego 3,95‰, dzięki
czemu delikwent został przewieziony do izby
wytrzeźwień w Poznaniu.
W Dziećmierowie zabezpieczono miejsce,
w którym brak było pokrywy studzienki. powiadomiono odpowiednie służby.
W Gądkach interweniowano w związku ze
zgłoszeniem dotyczącym bezprawnego zajęcia
zatoki autobusowej. Na miejscu sprawę wyjaśniono- przyczyną zajścia była awaria pojazdu.
Kilkukrotnie interweniowano z powodu palenia ognisk oraz spalania śmieci. Dokonano także
kilku kontroli kilku posesji pod kątem posiadania
umów na odbiór odpadów komunalnych.
W Żernikach ukarano osobę za spożywanie
alkoholu w miejscu publicznym. Na os. Staszica
podjęto interwencję wobec 4 mężczyzn próbujących spożywać alkohol. Wobec jednego
zastosowano postępowanie wyjaśniające w Komisariacie Policji. Osobę te oddano pod kuratelę
funkcjonariusza Policji ds. nieletnich.
Ponad to 4 września zabezpieczano przebieg zawodów kolarskich, które odbywały się
na ulicach Kórnika.
Funkcjonariusze SM uczestniczyli w zajęciach praktycznych na temat: „Bezpieczna droga
do szkoły” w klasach I-III– SP nr 1.
Na podstawie inf. SM
Opr. ŁG
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Sobota 3 września 2011, to ważna
data w historii Kórnicko-Bnińskiego
Bractwa Kurkowego. Walne zebranie
uchwaliło ostateczną treść nowego
Statutu Bractwa, zatwierdziło również
program uroczystości oraz przygotowane materiały do wydania z okazji
XX-lecia reaktywowania Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
RP. Uroczystości te odbędą się 24
września.
Po obradach odbył się turniej strzelecki o tytuł króla żniwnego. Przypomnijmy dotychczasową historie tego turnieju.
Strzelania żniwne odbywały się juz w
okresie przedwojennym od 1923 r. Zachował się srebrny łańcuch z nazwiskami
zwycięzców. Ostatnim przedwojennym
zwycięzcą i królem kurkowym 1939 był
Klemens Grzegorowski. Zachowała się
jego tarcza. Do przedwojennej tradycji
wrócono w 1989 r. Obok pełna niepubli-

kowana lista zwycięzców powojennych.
Do grona królów żniwnych dołączył
Wojciech Antczak, rodem z Bnina, zamieszkały w Kórniku. Ma 47 lat. Jest byłym wice-mistrzem Polski w kajakarstwie
i wielokrotnym medalistą Mistrzostw
Polski w klasie kanadyjskiej. W bractwie
kultywuje tradycje rodzinne ponieważ
jego dziadek Stefan Błaszkowiak z Bnina był członkiem Bractwa Kurkowego
w Bninie w okresie międzywojennym.
Wojciech Antczak jest właścicielem
firmy ogólnobudowlanej. Życzymy mu
dalszych sukcesów i satysfakcji z faktu
wpisania się na srebrną listę królewską,
zwycięzców żniwnych w Korniku-Bninie.
Jego rycerzami zostali po bardzo zaciętej rywalizacji Andrzej Tomak z Bnina (I
rycerz) oraz Marian Błaszak z Kórnika
(II rycerz).
Kazimierz Krawiarz

Poczet Królewski Żniwny KBBK
1989 Kazimierz Krawiarz z Kórnika Fundator łańcucha króla żniwnego
1989 Andrzej Niemier z Bnina
1990 Andrzej Ciastowski z Kórnika
1991 Kazimierz Krawiarz z Kórnika
1992 Roman Niemier ze Szczodrzykowa
1993 Roman Fludra z Bnina
1994 Andrzej Hałupka z Bnina
1995 Zbigniew Kościelniak z Kórnika
1996 Grzegorz Niemier z Bnina
1997 Andrzej Hałupka z Bnina
1998 Marian Błaszak z Kórnika
1999 Piotr Błaszak z Bnina
2000 Marek Baranowski z Poznania
2001 Piotr Błaszak z Bnina
2002 Stanisław Świerzewski z Poznania
2003 Andrzej Tomiak z Bnina
2004 Stanisław Szczęsny z Robakowa
2005 Jacek Wojciechowski z Kornika
2006 Tomasz Andrecki z Kórnika
2007 Roman M. Czechoski z Poznania
2008 Piotr Justkowiak z Bnina
2009 Marian Błaszak z Kornika
2010 Zbigniew Kościelniak z Kórnika

Kolejne turnieje w ramach
I Kórnickiej Ligi
Szachowo-Warcabowej
SZACHOWY Turniej Jesienny
niedziela, 25.09., 14:00
WARCABOWY
Turniej Październikowy
niedziela, 02.10., 11:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa
w RADZEWIE
Startować mogą wszyscy
chętni!
INFORMACJE: KAROL NIEMIER
(696 090 964,
karolniemier@wp.pl),
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO RADZEWA !!!
Organizatorzy:
MUKS „Wieża Kórnicka”, SKS
„Sokół” w Radzewie

Regulamin Konkursu
„WPISANI W HISTORIĘ”

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku
serdecznie zaprasza do udziału w

XI POWIATOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM„WPISANI W HISTORIĘ”
z okazji Święta Niepodległości

Konkurs odbędzie się dnia 3 listopada 2011 roku o godzinie 10.00:
- dla klas I-III w Domu Parafialnym, ul. Wojska Polskiego 45
- dla klas IV-VI w Strażnicy, ul. 20 Października 93
- dla klas gimnazjalnych w Kórnickim Ośrodku Kultury, ul. Prowent 6
XI Powiatowy Konkurs Recytatorski „WPISANI W HISTORIĘ” obejmuje poezję dla dzieci.

Konkurs odbędzie się pod patronatem:
- Urzędu Miejskiego w Kórniku
- Komendy Hufca ZHP w Kórniku
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1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
szkół podstawowych klas I-VI i gimnazjalnych oraz reprezentacji drużyn
harcerskich.
2. Ustalone zostały następujące kategorie wiekowe:
- uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
- uczniowie klas IV-VI
szkoły podstawowej
- uczniowie gimnazjum
3. Uczestnik recytuje jeden wybrany
przez siebie tekst poetycki.
4. Czas recytacji do 5 minut.
5. Kryteria oceny:
- wartość interpretacji
- ogólne wrażenie artystyczne
6. Szkołę lub drużynę harcerską w każdej
kategorii wiekowej może reprezentować
tylko dwóch przedstawicieli.
7. Prosimy o zgłaszanie uczestników
wyłącznie drogą pocztową lub e-mailową
w terminie do 20 października 2011 roku
na adres:
Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca
im. Tytusa hr. Działyńskiego
ul. Poznańska 34a
62-035 Kórnik
e-mail: wpisani.w.historie@wp.pl
lub kornik@zhp.wlkp.pl
W zgłoszeniu powinny być zawarte:
- nazwa szkoły lub drużyny harcerskiej,
- imiona i nazwiska uczestników,
- wiek uczestników i klasa,
- autor i tytuł przygotowanego tekstu.
8. Informacje są udzielane pod numerami
telefonów: 061 81 90 818, 668 320 302
		
Serdecznie
zapraszamy!

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody.
Laureaci prezentują swoje recytacje podczas Koncertu Finałowego
w dniu 11 listopada 2011 roku, o godz. 16:30 w Zamku Kórnickim.
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Wysiedleńcze losy

KULTURA / HISTORIA

KULTURA

WOJCIECH ANTCZAK Z KÓRNIKA
– KRÓLEM ŻNIWNYM 2011/2012

23 września 2011r.

Marian Jankowiak

W pamięci mieszkańców okolic Kórnika
pozostaje dramat wysiedleń dokonywanych
przez okupanta hitlerowskiego. Marian
Jankowiak ze Szczytnik w chwili wybuchu II
wojny światowej miał trzy lata - mieszkał w
Szczytnikach wraz z mamą Jadwigą, ojcem
Stanisławem bratem Stanisławem (urodzonym w 1932 roku), dziadkami – rodzicami
matki. W 1939 roku urodziła się jego siostra – Stefania. Ojciec pana Mariana miał
7-hektarowe gospodarstwo. Niestety, w
styczniu1940 roku cała rodzina została wysiedlona przez Niemców. Wysiedleńcy byli
napierw przewożeni transportem konnym
do Śremu. Stąd wyruszali pociągiem do
obozu przesiedleńczego w Łodzi. Państwa
Jankowiaków dotknęła tragedia. Podczas
podróży w wagonie zmarła trzymiesięczna
Stefania. Pan Marian mówi, iż warunki były
ciężkie, brakowało żywności i mleka dla
niemowlęcia.
Rodzina po 2-3 dniach pobytu w obozie
przesiedleńczym w Łodzi znalazła się w
miejscowości Bródki Małe za Warszawą,
czyli na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Zamiszkała w jednym pokoju. Pan
Stanisław pozostawał bez pracy, musiał
chodzić i żebrać o jedzenie, co stanwiło
dla niego – dobrego gospodarza - wielkie
upokorzenie. Miejscowa ludność była
niechętnie nastawiona do przybyszów z
Poznańskiego, uważając ich za Niemców...
Tutaj wydarzyła się kolejna tragedia – na
zaplenie płuc zachorował i zmarł ojciec pani
Jadwigi. Nie było na miejscu lakarza, który
by go uratował. Zapewne, gdyby nie prze-

bywał na wysiedleniu, tylko w Szczytnikach,
otrzymałby pomoc medyczną.
Pobyt Marian z rodziną w miejscowości
Bródki Małe trwał około pół roku. Następnie
Niemcy skierowali państwa Jankowiaków
na roboty do Niemiec. Zamieszkali w miejscowości Forst – 60 km od Berlina.
Tutaj warunki bytowe polepszyły się.
Rodzina miała dwupokojowe mieszkanie.
Pan Stanisław pracował jako fornal w
majątku. Nikt nie robił mu krzywdy. Pani
Jadwida wykonywała prace ogrodnicze.
Natomaist babcia opiekowała się wnukami,
chodziła do sklepu po zakupy. Rodzina
nie narzekała na brak jedzenie, dostawała
kartki żywnościowe. Ponadto pan Stanisław
miał dobry układ w sklepie. Kiedy nie było w
nim żadnego Niemca, kupował bez kartek
to, co chciał.
Pan Marian wspomina, iz bawił się z
niemieckimi dziećmi.
W jego pamięci zachowały się alianckie
bombardowania – obserwował wybuchy
bomb.
Kiedy zakończyła się wojna, znajomy
Niemiec zachęcał pana Stanisława, by osiedlił się w amerykańskiej strefie okupacyjnej.
Jednak pan Stanisław odpowiedział mu, że
urodził się w Polsce i chce umrzeć w Polsce. Zatem z rodziną wrócił do Szczytnik.
Marian Jankowiak za pobyt w obozie
przesiedleńczym w Łodzi posiada uprawnienia kombatanckie – jest członkiem Koła
w Kórniku Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych
Robert Wrzesiński

24 wrzesnia o godzinie 12:00 w Kolegiacie Kórnickiej
odprawiona zostanie uroczysta Msza święta,
będąca częscią obchodów
100-lecia firmy zduńskiej Siekierskich,
oraz zjazdu Rodziny Siekierskich.
Wszystkich przyjaciół Rodziny
na liturgię zapraszaja
Organizatorzy
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W sobotę 17,09.br. odbyła się inauguracja czwartego sezonu artystycznego
Kórnickiego Ośrodka Kultury. Przybyli goście, a wśród nich Pan burmistrz Jerzym
Lechnerowskim, obejrzeli prezentacje multimedialną omawiającą planowane projekty
artystyczne. Wśród nowych przedsięwzięć
nie zabrakło skierowanych zarówno do
młodszych, jak i do starszych adeptów sztuki. Szczególne zainteresowanie wzbudziły
nowości m.in. Warsztaty zabaw rodziców i
dzieci oraz warsztaty ceramiczne.
Szczegóły na stronie KOK. Serdecznie
zapraszamy.
Sławek Animucki, Piotr Mastalerz
oraz prowadzący
poszczególne warsztaty.

UWAGA!
Trwają zapisy do Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej.
Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 8-12 lat,
szczególnie mile widziani chłopcy.
Warsztaty w tym sezonie mają się zakończyć wyjazdem
na festiwal folklorystyczny do Kiten w Bułgarii.
Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 17.30 -19.30.
Tel. 722 005 353 Krystyna Polachowska.
Warsztaty zabaw rodziców i dzieci (5-10 lat).
Pierwsze spotkanie 1.10.2011 r. w godz. 11.00-13.00. W zależności od
wieku, dzieci będą podzielone na grupy wiekowe. Trwają zapisy.
Tel. 515 229 660, 503 016 249 lub mailowo kok@kornik.pl.
„Zielono-żółte kalendarze - a co kto zrobi to się okaże” - to
temat pierwszego spotkania. Rodziców i dzieci zapraszamy do
wspólnych zabaw twórczych

Harmonogram zajęć w KOKU

Godz.
10.30
-13.00

Poniedziałek
Artystyczny Klub Przedszkolaka

Godz.
14.1516.30

14.15
-16.30

Nauka gry na gitarze

16.3017.15

16.30
-17.30

Daria Pawłowicz
Dziecięca grupa Latin/Hip Hop
(6-10 lat) Damian Wasiuta

17.3019.30

Wtorek
Nauka gry na gitarze
Daria Pawłowicz
Pracownia rytmiki i tańca
(dla najmłodszych)
Krystyna Polachowska
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi
Kórnickiej

Godz.
15.30
16.1517.00

17.1519.00

Mariusz Zieliński

Środa
Nauka gry na gitarze
Ewa Wodzyńska
Warsztaty piosenki dziecięcej.
Ewa Wodzyńska
Nauka gry na gitarze
Ewa Wodzyńska

Krystyna Polachowska
17.30
-18.45

19.00
-20.15

20.30
-21.45

Hip Hop

16.3017.30

Grupa średniozaawansowana
Damian Wasiuta
Latin Dance

17.3019.00

gr. open (zajęcia solo)
Damian Wasiuta
Taniec Towarzyski Kurs
dla dorosłychGrupa
średniozaawansowana

15.3019.00

15.45

Czwartek
Nauka gry na gitarze
Daria Pawłowicz
Nauka gry na gitarze
Ewa Wodzyńska

16.00

Grupa 6-11 lat

Godz.
15.3017.30
19.30

Piątek
Klub gier logicznych
Zygmunt Szram
Klub Dobrego Filmu
(dwa razy w miesiącu)

Godz.
11.00
11.00

Piotr Mastalerz
Język angielski dla dorosłych
Gr.I

18.00

Ewa Wodzyńska
Język angielski dla dorosłych
Gr.II

16.50

Ewa Wodzyńska
Język angielski dla
najmłodszych (Helen Doron)

12 listopad- Hawajskie party
na basenie
OAZA NIGHT
13 listopad- WIBIT, WATERBALL,
konkursy i zabawy dla dzieci
Szczegółowe informacje o organizowanych imprezach już wkrótce na naszej
stronie internetowej: www.oaza.kornik.pl
oraz w następnym wydaniu Kórniczanina
Jesienny maraton aerobicowy
1 października – sobota
Godz. 10.00 - 15.00
Zajęcia dla uczestników:
- aerobik - ABS - ABT - Hi-Lo - Pilates Zumba - Stretching - Zdrowy kręgosłup
- Capoeira
W przerwach pokazy:
pump, spinningu, capoeiry
Koszt 20 zł
Loteria z atrakcyjnymi nagrodami
Jeśli masz karimatę zabierz ją ze sobą
Instruktorzy: Marysia, Magda, Iwona,
Ewa, Asia S, Asia J, Asia N.(Ruda),
Agnieszka, Patrycja P, Wojtek

Sylwia Grabarczyk
Język angielski dla najmłodszych

08:45

PONIEDZIAŁEK

Warsztaty relaksacyjne z muzykoterapią
dla dorosłych.
(raz w miesiącu)
Ewa Wodzyńska

PUMP -Trening siłowo-wzmacniający
przy użyciu gryfów, świetnie kształtujący
sylwetkę, spalający tkankę tłuszczową.
Specjalnie na te zajęcia nasza salka
fitness wzbogaciła się o nowy sprzęt
sportowy oraz specjalne nagłośnienie i
oświetlenie.
Zapisy na zajęcia przyjmujemy w Kasie
– ze względu na ograniczoną ilość sprzętu.
Zapraszamy w każdą środę o godz.
20:15 na nową formę zajęć na basenie
rekreacyjnym - AQUA ZUMBA
Zumba Aqua to zajęcia pozwalające
połączyć świetną zabawę z zajęciami w
basenie dedykowanymi dla osób w każdym
wieku, zainspirowane latynoskimi rytmami.
UWAGA KOCHANE DZIECIAKI
Konkurs na nazwę
KLUBU MALUCHA trwa
Wraz z nowym rokiem szkolnym zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w
naszym konkursie.
Już wielkimi krokami zbliżają się
PIERWSZE URODZINY OAZY, a nasz
KLUB MALUCHA nie ma nazwy.

WTOREK

ŚRODA

ABT
Magda

(Helen Doron)

Sobota
Warsztaty zabaw rodziców i dzieci.
(raz w miesiącu)

NOWOŚCI W CENTRUM „OAZA”
SPINNING i PUMP oraz AQUA ZUMBA
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
naszych Klientów od 19 września wprowadziliśmy nowe zajęcia: SPINNING I PUMP
Spinning® to specjalny trening grupowy z wykorzystaniem rowerów stacjonarnych, prowadzony przy dźwiękach dobrej
muzyki.

Dla najciekawszych trzech propozycji przewidujemy cenne nagrody, dla
wszystkich pozostałych dzieci nagrody
pocieszenia.
Swoje propozycje składajcie w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs
- Klub Malucha” w kasie Centrum „Oaza”
do 5 listopada.
Prosimy o podpisanie swojej propozycji
imieniem i nazwiskiem oraz podanie numeru telefonu.
Ogłoszenie zwycięzców podczas obchodów I-rocznicowych KCRiS „OAZA”w
dniu 11 listopada 2011.
Zapraszamy do udziału w konkursie !!!
Klub Malucha
Do końca września przyjmujemy zapisy
na zajęcia adaptacyjne
„Idę do przedszkola”.
Oprócz twórczej zabawy w gronie rówieśników dzieci poznają:
-podstawy edukacji przedszkolnej,
- rytm dnia przedszkolaka.
Do końca września przyjmujemy zapisy
na zajęcia adaptacyjne „Idę do przedszkola”
Oprócz twórczej zabawy w gronie rówieśników dzieci poznają:
- podstawy edukacji przedszkolnej,
- rytm dnia przedszkolnego.
Wtorki i czwartki – 9:00-14:00
Koszt zajęć 450 zł na miesiąc.
Rezerwacja pod nr Tel 721 356 748
Ilość miejsc ograniczona.

GRAFIK FITNESS - OBOWIĄZUJE OD 19 WRZEŚNIA
GODZ.

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA
NOWOŚĆ 9:00
SPINNNG
Asia (Ruda)

ABT
Magda

10:00

ZUMBA
Agnieszka

11:00

ABT/STRETCH
Agnieszka

12:00
16:30

LATINO
4-6 lat
Rusłan

BALET
4-6 lat
Rusłan

17:15

LATINO
7-10
lat Rusłan

BALET
7-10 lat
Rusłan

Dance aerobik
dla dzieci
Iwona

NOWOŚĆ 17:00
PUMP (sztangi)
Asia

18:00

DANCE AEROBIC
Wojtek

PILATES
Asia

NOWOŚĆ! TANGO
Rusłan

ABT
Iwona

STEP
Asia (Ruda)

19:00

TBC Wojtek

NOWOŚĆ!
PUMP
Asia

ZUMBA
Joasia

NOWOŚĆ!
HI LO
Ewa

ZDROWY
KRĘGOSŁUP
Asia (Ruda)

20:00

JOGA
Ela
- Salka przy KM

ABT
Magda

JOGA
Ela
- Salka przy KM

NOWOŚĆ!
PUMP
Wojtek

ABS
Asia (Ruda)

21:00

NOWOŚĆ 20:30!
SPINNING (Interval)
Marysia

STRETCHING
Ewa

NOWOŚĆ 20:30
SPINNING
(Wytrzymałość)
Marysia

TBC
Wojtek

NOWOŚĆ 21:15
SPINNING
Patrycja

NOWOŚĆ SPINNING
Patrycja

Zajęcia Fitness trwają 50 minut

Agnieszka Sierpowska Pabich
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11 listopad- Bal Niepodległościowy

Grupa 12-16 lat

Warsztaty ceramiczne dla
młodzieży i dorosłych

16.30

Obchody I -rocznicowe
w Kórnickim Centrum
Rekreacji i Sportu „Oaza”
11 – 13 listopad 2011r.
Już dziś zapraszamy Państwa
między innymi na:

Sylwia Grabarczyk
Zajęcia plastyczne

Agnieszka Sierpowska Pabich

Damian Wasiuta
Godz.
14.15
-18.00

Zajęcia plastyczne

Wieści z Oazy

KULTURA / SPORT

KULTURA

KOK
ZAPRASZA

* Jeżeli będzie grupa osób zgłaszających chęć uczestnictwa w zajęciach niedzielnych to prosimy o kontakt.

nr 16/2011
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Naszym wyzwaniem była artystyczna
praca z młodzieżą polską i niemiecką
na naszych corocznych warsztatach w
Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku/
Bninie nad projektem „Integracja poprzez inscenizacje - Korzenie Europy
- Kórnik - Altenkunstadt 2011”.
Sprawdzian, jak zachęcić młodzież do
ambitnych i trudnych artystycznie wyzwań,
a dla prowadzących zawodowców, jak w
przeciągu 10 dni przygotować i wystawić
wieloobsadowe barwne widowisko, ze
śpiewem i tańcem i to w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i
łacinie. Nasza weryfikacja była oczywiście
publiczność: Kórnika, Bnina, Poznania,
Środy Wielkopolskiej, turystów oraz gości z Niemiec; nasze „Korzenie Europy”
wystawiliśmy bowiem w Kórniku/Bninie
oraz w Środzie Wielkopolskiej, za co dziękujemy serdecznie gospodarzom kościoła
p.w. św. Wojciecha ks. prob. Bolesławowi
Dolacie oraz ks. Proboszczowi kościoła
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Środzie Wielkopolskiej. Za ciepłą przychylną atmosferę do naszych występów i
zapowiedzi naszych działań. Warunki do
pracy w „naszej” szkole nr 2 w Bninie są
doprawdy idealne: duża aula szkolna ze
sceną do naszej dyspozycji oraz przyjazna
atmosfera.
W tym roku na naszą pracę patrzono
jednak szczególnie, przez pryzmat poniesionej przez nas nieodżałowanej straty,
śmierci naszego reżysera i autora „Korzeni
Europy” Wojciecha Kopcińskiego. Niemniej
z całym zapałem i wiarą podeszliśmy do
naszych wyzwań, „bo kiedy Bóg zamyka
drzwi, otwiera okno” (za ks. Janem Twardowskim). Tym naszym oknem jest dla
nas legionowa ekipa, zaczynająca swoje
pierwsze artystyczne kroki pod naszą
egidą jako uczniowie licealiści szukający
własnej artystycznej drogi, obecnie nasza
duma - artyści z dyplomami renomowanych
szkół artystycznych: Emilia Kuterasińska
(kielecki Teatr Tańca), Ilona Szczepańska
(absolwentka Wyższej Szkoły Muzycznej w
Krakowie), Joanna Woźnicka (absolwentka
PWST w Krakowie, mieszkanka Poznania).
Zainteresowanych ich spojrzeniem na legionową drogę artystyczną odsyłam do naszej
nowej broszurki „Legiony to...” (dostępnej
w naszej siedzibie, zamówienia: annawitek@vp.pl tel. 696984694) Pokazuje ona,
jak zawodowo i skutecznie pracować z
młodzieżą.
Tym naszym oknem okazała się
przyjazna nam Gmina Altenkunstadt i jej
ożeniony z Polką, Agnieszką, burmistrz
von Brunn, mimo ciężkiej choroby swojej
sekretarki pani Helgi Raab, której pomoc i
starania dla naszego kórnickiego Legionu
są nieocenione i która miała przyjechać w
tym roku na nasze warsztaty do Kórnika.
Mimo jednak tych losowych wypadków udało się niemieckiej grupie (przy staraniach

Vanessy Schlieter, państwa Sanokowskich
i Musiolow) skonsolidować i włączyć w
warsztaty. Start był ostrożny: czy niemiecka
młodzież włączy się w naszą artystyczną i
to wytężoną pracę - to obawa jednego z
rodziców. Czy ją zaakceptuje i się utożsami z naszymi wyzwaniami? Wiedziałam,
że tak. Moja odpowiedź na te wątpliwości
była bez cienia wahania: - Proszę nam
zaufać, mamy doświadczenie i wiemy jak
pracować z młodzieżą! Ale efekt przerósł
moje oczekiwania. Nie tylko cel warsztatów został osiągnięty: integracja przez
sztukę młodzieży polskiej i niemieckiej;
uświadomienie i unaocznienie wspólnego
dziedzictwa Europy w tak historycznym i
pełnym tego przykładów Kórniku, ale jeszcze nawiązały się prawdziwe przyjaźnie,
artystyczne kontakty i wspólne plany na
przyszłe wyzwania, własne propozycje i
chęć pomocy.
Tym oknem jest nasz legionowy stosunek do siebie nawzajem, szacunek do
naszych podopiecznych, ich predyspozycji,
ambicji i marzeń, umiejętność ich ustawienia na właściwym im miejscu, bez gwiazdorstwa i rywalizacji. Na to okno zapracowali
prowadzący Legion swoim wykształceniem,
doświadczeniem i sercem do młodzieży:
Maria Gierczyńska (artysta plastyk), Anna
i Tomasz Kilarscy (nasz legionowy trzon),
Katarzyna Nowaczyk (studentka teatrologii)
i Mikołaj Basiński (role pierwszoplanowe),
Joanna Ignasiak (organizacyjny talent),
Ryszard Gaffling-Gierczyński (graficzny
autor książki o Legionie „Legiony to...”),
Anna Deregowska-Libicka (nasz opiekuńczy duch) i wielu rodziców (Halina i Robert
Buda), opiekunów (Janina Krawiarz) i
sympatyków (państwo Podolakowie). No
i oczywiście nasza zaangażowana i pełna
talentów młodzież: Artur i Szymon Buda,
Aleksandra Ignasiak, Jakub Ignasiak, Anna
Jarmuszkiewicz, Maria Serafiniak, Agnieszka Smolińska, Anna Woźnicka i wielu wielu
niewymienionych z braku miejsca i ciągle
przybywających, jak utalentowany licealista
liceum Lojerow w Poznaniu Axel Besset-Rogula. A z przyjezdnych legionistów (aż
z Norwegii) na pierwszym miejscu Kamil
Lapaj.
Nasze okno to kompozytor Leszek
Furman, jego wiedza, muzyczny dorobek
i doświadczenie i umiejętność pracy z
młodzieżą. Mam nadzieję, że i moja praca
(linia programowa-scenariusze i organizacja pracy) na rzecz Legionu mieści się w
naszej legionowej framudze okna
Anna Łazuka-Witek

Dla członków Stowarzyszenia Teatralnego Legion wakacje oznaczają nie
tylko wypoczynek, ale również warsztaty
artystyczne. Jest to czas, na który każdy
aktor Legionu czeka z utęsknieniem
przez cały rok.
Jak co roku mieliśmy bardzo ambitne
plany związane z sierpniowymi spektaklami. Chcieliśmy zagrać m.in. koncert pt. „W
naszej bajce”, na który składała się poezja
emigracyjna Anny Łazuki - Witek oraz
muzyka kompozytora Leszka Furmana.
Próby rozpoczęliśmy już pod koniec lipca.
Przez kilka dni intensywnie pracowaliśmy
nad wszystkimi utworami oraz recytacją
wierszy pod okiem pani Ani i pana Leszka.
Następne zajęcia odbywały się już w ramach warsztatów w połowie sierpnia.
20 sierpnia w podziemiach kórnickiego zamku zagraliśmy koncert, w którym
udział wzięli: Anna Łazuka - Witek, Leszek
Furman, Anna i Tomasz Kilarscy, Anna
Woźnicka, Agnieszka Smolińska oraz Anna
Jarmuszkiewicz.
Podziękowania należą się pani Marii
Gierczyńskiej, która stworzyła piękną
scenografię.
Na występ przybyło sporo osób, które
były pod wrażeniem tego, co przygotowaliśmy. Sami byliśmy zadowoleni, ponieważ
udało nam się stworzyć coś naprawdę niesamowitego. Coś co z pewnością zostanie
w naszej pamięci na długo.
Tego samego dnia powitaliśmy naszych
gości z Niemiec, którzy mieli nas wspomóc
przy kolejnym projekcie. Pokazaliśmy im
Poznań, Kórnik oraz wspólnie wzięliśmy
udział w spotkaniu w ramach projektu
„Najcenniejsze klejnoty kultury”, podczas
którego dowiedzieliśmy się, jak powstawały
pierwsze książki. W tym samym czasie
przyjechali do Kórnika „legionowcy” z całej
Polski. Większość z nich pracuje, studiuje
(m.in. na artystycznych kierunkach).
Rozpoczęliśmy pracę nad przedstawieniem pt. „Korzenie Europy”, które jest
reaktywacją naszego misterium pasyjnego
pt. „Leiden” z muzyką Andrew L. Webbera z
musicalu „Jesus Christ Superstar”. Po tygodniu całodniowych zajęć aktorskich, wokalnych i tanecznych zagraliśmy spektakl dwa
razy: 27 sierpnia w Kościele w Bninie i 28
sierpnia w Środzie Wielkopolskiej.
Tegoroczne warsztaty były dla nas
szczególnie ważne. Po raz pierwszy odbyły
się bez naszego reżysera Wojciecha Kopcińskiego, który zmarł kilka miesięcy temu.
Postanowiliśmy poświęcić jego pamięci
obydwa spektakle.
Anna Jarmuszkiewicz

Za wsparcie naszego projektu „Integracja poprzez inscenizacje
- Korzenie Europy, Kórnik-Altenkunstadt 2011”
serdecznie dziękujemy:
Gminie Kórnik
Gminie Altenkunstadt
Fundacji Zakłady Kórnickie
Bibliotece Kórnickiej PAN
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
nr 16/2011
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LEGIONOWE
WYZWANIA

KRÓL ASMAREK

Historia ma to do siebie, że obfituje w
niezliczone ilości wydarzeń oraz ludzi, którzy
niejednokrotnie próbowali zmieniać jej bieg,
jednak tylko wybitne postaci mogą zapisać się
złotymi głoskami w historii ludzkości. Jedną z
nich był niewątpliwie król AsMarek – prawdziwy
as w radzewskiej talii kart, twórca, a zarazem
opiekun Radzewskiej Krainy Sportu, niekwestionowany bohater lokalnej społeczności. Potężny władca, któremu bogowie dali magnes,
dzięki czemu wokół niego skupiały się tłumy
ludzi. Uosobienie dobra o głosie tak ciepłym,
iż mogącym roztapiać śnieżne zaspy w epoce
lodowcowej. Mimo, iż 4 czerwca 2010 r. król
AsMarek zginął na Kamiennym Stole, wśród
jego wychowanków panuje głębokie przekonanie, że jest istotą nieśmiertelną, a jego
nowa siedziba mieści się na potężnej górze,
położonej nad chmurami, z której obserwuje
wszystko to co stworzył, oczywiście w przerwach przy budowie NCRiS, tj. Niebiańskiego
Centrum Rekreacji i Sportu...
11 września 2011 r., a więc w dzień Jego
54 urodzin ku Jego pamięci Uczniowski Klub
Sportowy „Jedynka-Kórnik” zorganizował w
Radzewie II MEMORIAŁ MARKA SERWATKIEWICZA. Każdy, kto tego dnia chciał oddać
mu cześć obowiązkowo musiał wystartować
przynajmniej w jednej z trzech konkurencji, a

były nimi tradycyjnie: tenis stołowy, rzut lotką i
strzelanie z wiatrówki.
W turnieju tenisa stołowego udział wzięło
27 zawodników. W poszczególnych kategoriach zwyciężali: Joanna Rybak (Radzewo),
Wioletta Kazyaka (Czmoniec), Jakub Szymankiewicz (Kromolice), Michał Rozmiarek
(Radzewo), Filip Banach (Zimin) i Jerzy Rozmiarek (Radzewo). Zawody przeprowadzili
Mirosław Grzybek i Eugeniusz Rybak.
Zawody strzeleckie „zaliczyły” 63 osoby,
z których tytułami mistrzów strzelectwa mogli
pochwalić się: Zuzanna Zięta (Mościenica),
Marianna Kalisz (Dziećmierowo), Artur Górny
(Konarskie) i Roman Starosta (Kórnik). Turniej
prowadziły Iwona Szulda i Jolanta Walczak.
Najwięcej jak zwykle uczestników zgromadził konkurs rzutu lotką. Tym razem było ich
81. Najcelniej rzucali: Barbara Toboła (Czołowo), Ewa Matuszewska (Konarskie), Kamil

Wioślarstwo
MAMY MISTRZYNIĘ ŚWIATA!
Katarzyna Sammler od 2009 r. nauczycielka
wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej
nr 2 w Kórniku, zawodniczka i trenerka sekcji
wioślarskiej w poznańskim klubie Posnania.
Karierę sportową rozpoczęła w 1995 r. i od
początku odznaczała się wyjątkowym talentem.
Już jako młodziczka deklasowała rywalki, nie
pozostawiając złudzeń co do wygranej. Wielokrotna mistrzyni Polski i reprezentantka na
zawodach międzynarodowych i mistrzostwach
świata. Obecnie szkoli młode zawodniczki w
swoim macierzystym klubie „Posnania”, wychowuje i uczy bnińskich uczniów w szkole podstawowej nr 2 a w wolnym czasie czynnie uprawia
sport. We wrześniu na torze regatowym „Malta”
brała udział w Regatach Światowych Masters
(od lat 27) podczas których razem z klubową
koleżanką Iwoną Kwiatkowską, zdobyła złoty
medal, wygrywając z Rosjankami, Niemkami,
Norweżkami i Angielkami. Złota medalistka w
wioślarstwie również wielokrotnie uczestniczyła
w zawodach i maratonach biegowych oraz
pływackich. Jest absolwentką poznańskiego
AWF – u. Zachęca wszystkich do czynnego
uprawiania sportu, który rozwija nie tylko tężyznę fizyczną, ale również przyjaźń, wzmacnia
wiarę w siebie, umożliwia realizowanie marzeń,
poznawanie różnych kultur i zwyczajów.
Małgorzata Iszkuło
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Skotnicki (Radzewo) i Andrzej Szymankiewicz
(Kromolice). Zawody odbyły się dzięki pracy
Agaty Rybak i Katarzyny Szymankiewicz.
Trofea dla najlepszych zawodników,
startujących w Memoriale ufundowała Alicja
Serwatkiewicz, a wręczali je także: Jerzy Lechnerowski – burmistrz Gminy Kórnik, Krystyna
Kiełpińska – dyrektor SP w Radzewie, Maciej
Brylewski – członek zarządu UKS „Jedynka-Kórnik” i Maciej Małecki – wielki przyjaciel
bohatera tejże opowieści.
Schemat bajki zawsze wygląda tak, że
nierozłącznym elementem jest jakiś czarny
charakter, który próbuje walczyć z dobrem za
wszelką cenę. Ta bajka będzie niedoskonała,
bo takiego wątku zawierać nie będzie, przez
co zakończy się happy-endem. I wszyscy
grali, strzelali oraz rzucali długo i szczęśliwie...
THE END.
K.R.L. Niemieris

Debiutantki sterniczka Marysia Woźna, Gabrysia Cyra,
Monika Ruszkowska, Magda Cyra i Kasia Suszka

Katarzyna Sammler i
Iwona Kwiatkowska

ZNOWU PODIUM
Dni 17 i 18 września 2011 r. były dniami walki o najwyższe trofea dla wioślarzy
na poznańskiej „Malcie”.
W gronie licznych zawodników uczestniczących w Mistrzostwach Miasta Poznania i
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
w Wioślarstwie, mocną grupę stanowili mieszkańcy Kórnika. Starsi zawodnicy startując w
kategorii juniorów zdobyli 6 medali: złoto Julia
Huzarek i Karolina Zawada na dwójce bez sternika i Marcin Sobieraj na jedynce srebro Marcin
Sobieraj na dwójce podwójnej i na czwórce bez
sternika oraz Zuza Pawlaczyk i Asia Hyży na
czwórce, brąz Julia Huzarek i Karolina Zawada
na czwórce.

Wśród młodszych zawodników startujących
w kategorii młodzików tytuł mistrzowski na
jedynce zdobył Michał Suszka, który z dużą
przewagą nad rywalami dopłynął do mety.
Zadebiutowały Klaudia Sucharska zdobywając dwa srebrne medale na dwójce i czwórce
podwójnej, Marianna Jaskuła złoto i srebro na
czwórce ze sternikiem i bez sternika, srebro na
czwórce zdobyły także Magda i Gabrysia Cyra,
Kasia Suszka, Monika Ruszkowska i sterniczka Marysia Woźna. W tej samej konkurencji
startowali również chłopcy Jan Iszkuło, Adrian
Wachowiak, Robert Niemier, Patryk Kudła i
sternik Michał Suszka.
Małgorzata Iszkuło

19

Drużynowe Mistrzostwa Polski
w Szachach - II liga seniorów
Mrzeżyno 02-11.09.2011
W zawodach uczestniczyła drużyna MUKS
Wieża Kórnicka w składzie:
Lp. Nazwisko i imię
Ranking FIDE
na 01.07.2011
1. Dominik Płończak 2160 3,5pkt
2. Damian Bartkowiak 2123 4,5pkt
3. Bartosz Przybylski 2099
3,0pkt
4. Dariusz Duszczak – kapitan 2041 2,0pkt
5. Mateusz Płończak 1966
2,5pkt
6. Katarzyna Huchwajda 1854 4,5pkt
7. Jakub Zgarda 1869 2,0pkt
8. Anna Zgarda rezerwa
Wśród 32 zespołów Wieża Kórnicka
uzyskała 24 lokatę, która gwarantuje udział
w II lidze w 2012. Gratulujemy trenerowi p.
Ryszardowi Bartkowiakowi i drużynie, która
mimo trudności utrzymała się w II lidze DMP.
WYSTARTOWAŁ II ORLIK 2011/2012
Mistrzostwa gminy szkół podstawowych w
piłce nożnej w ramach akcji ORLIK odbyły się
na Błoniach w Kórniku a przeprowadził je trener
kórnickiego „Orlika” p. Dariusz Śmigielski. W
tym roku wystąpiła pełna obsada naszych
szkół: 4 szkoły w kategorii dziewcząt i 4
zespoły w kategorii chłopców. Awans do
półfinałów wywalczyły szkoły, które wygrały
turniej:
Dziewczęta
1. SP 1 Kórnik w składzie: Martyna Boguszyńska- najlepsza piłkarka, Karina Bugzel,
Dominika Joppek, Patrycja Pudysiak,
Jolanta Lester, Natalia Szymczak, Marta
Kaźmierczak, Barbara Gąska i Jagoda
Tomczak
2. SP Radzewo
3. SP Bnin
4. SP Szczodrzykowo
Wyniki meczy: Bnin –Szczodrzykowo
3:0, Radzewo – Kornik 0:6, Bnin – Kórnik 1:3,
Radzewo – Szczodrzykowo 4:0, Bnin – Radzewo, 0:2, Szczodrzykowo – Kornik 0:9
Chłopcy
1. SP Szczodrzykowo w składzie: Mateusz

Kruk i Jakub Tomczak- najlepsi piłarze, Mateusz
Wronek, Dariusz Koprucki, Dawid Pawlak, Filip
Szymkowiak, Krzysztof Tatarynowicz, Szymon
Paterski.
2. SP Radzewo
3. SP Bnin
4. SP Kórnik
5. Wyniki meczy: Szczodrzykowo - Bnin 4:0,
Szczodrzykowo – Radzewo 2:0,
Kórnik-Bnin 0:1, Kórnik – Radzewo 0:0,
Bnin – Radzewo 1:3,
Szczodrzykowo-Kórnik 4:3
Zawody sędziowały zawodniczki Kotwicy
Kórnik: Klaudia Jaskuła i Katarzyna Serafiniak.
W ćwierćfinałach, które odbywały się na
Orlikach w Kórniku i Poznaniu.
Chłopcy z Szczodrzykowa zajęli 2 miejsce i
odpadli z dalszych rozgrywek ( SzczodrzykowoKrosno 2:3, Krosno – Koziegłowy 2:1, Koziegłowy – Szczodrzykowo 2:2)Zawody sędziował p.
Łukasz Jankowiak z Kotwicy Kórnik.
Niespodziankę sprawiły dziewczęta z SP
1 Kórnik, które w Poznaniu wygrały turniej i
awansowały do rundy półfinałowej ORLIKA (
22.09.2011 w Zbąszyniu).Między innymi wygrały mecz z zespołem z Gniezna 12:0

W piątek 16 września 2011 uczniowie
szkół podstawowych walczyli na stadionie na
Błoniach w Drużynowym Czwórboju Lekkoatletycznym ( 6 dziewcząt + 6 chłopców ).Wszyscy
startowali w biegu na 60m, w skoku w dal,
piłeczce palantowej oraz na 600m dziewczęta

i 1000m chłopcy. Uzyskane wyniki przeliczano
na punkty według tabel wielobojowych. Suma
punktów uzyskana przez reprezentację szkoły
decydowała o miejscu i awansie na zawody
powiatowe.
Dziewczęta
1. SP Szczodrzykowo – 872 pkt.
2. SP 1 Kórnik- 840 pkt.
3. SP Kórnik-Bnin- 505 pkt.
4. SP Radzewo- 417 pkt.
Reprezentacja Szczodrzykowa w składzie:
Klaudia Madajewska-238 pkt., Marta Rymelska- 173 pkt., Patrycja Golan- 167 pkt., Julia
Wilczewska- 152 pkt., Julia Stępa – 142 pkt.,
będzie reprezentowała gminę w zawodach
powiatowych.
Chłopcy
1. SP Radzewo – 596 pkt.
2. SP 1 Kórnik- 582 pkt.
3. SP Szczodrzykowo- 496 pkt.
4. SP Kórnik – Bnin - 467 pkt.
Zespół z Radzewa w składzie: Mikołaj
Ratajczak- 151 pkt., Marcin Tomaszewski- 126
pkt., Damian Organiściak – 125 pkt., Wojciech
Kowalski- 103 pkt., Adrian Kozubski 91 pkt.
wystąpią w zawodach powiatowych.
Indywidualnie najwięcej punktów zgromadzili:
Dziewczęta-Klaudia Madajewska z Szczodrzykowa 238 pkt.,oraz Dagmara Runowska i Klara Grząślewicz z Kórnika po
181 pkt.
Chłopcy-Mikołaj Ratajczak z Radzewa – 151 pkt., Korneliusz Sikorski z
Bnina – 149 pkt. i Wiktor Szymkowiak z
Kórnika- 131 pkt.
Wartościowe wyniki w poszczególnych
konkurencjach uzyskali:
60 m Klaudia Madajewska-8,81 sek,
Korneliusz Sikorski- 8,92 sek
w dal –Klaudia Madajewska- 3,93 m
600m – Gabryiela Cyra- 2:13,34 sek,
Maria Woźna- 2:13,60, Klaudia Madajewska- 2:13,65
1000m – Dawid Górka- 3:51,55
Główny organizator SP 1 Kórnik sponsorował drożdżówki dla wszystkich uczestników
oraz dyplomy , sędziowali nauczyciele wszystkich szkół a opiekę medyczna sprawowała p.
Jolanta Fic za co wszystkim dziękujemy.
ARA

Po zaciętej walce zwycięzcami zostali zawodniczy z Czmonia, którzy otrzymali puchar
przechodni, wręczony przez wieceburmistrza
pana Antoniego Kalisza. Pozostałe miejsca

zostały nagrodzone piłkami oraz rękawicami
bramkarskimi. Została również przekazane
nagrody dla najlepszego bramkarza i najmłodszego piłkarzy. Sołtysi przygotowali napoje i
kiełbaski z grilla.
JB

GMINNY CZWÓRBÓJ
LEKKOATLETYCZNY

Memoriał w Konarskim

W tym roku odbył się VI Memoriał płk
Jana Wójkiewicza w piłce nożnej, tradycyjnie
już organizowane we wsi Konarskie rozgrywki
między młodymi piłkarzami czterech wsi:
Konarskie, Radzewo, Czmoń, Czmoniec.
Uczestnikami memoriału byli uczniowie szkoły
podstawowej. Memoriał odbył się 18.09.2011
r. Otwarcia dokonał sołtys wsi Konarskie Józef
Bartkowiak. Powitał on zawodników, oraz
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzewie p.
Krystyna Kiełpińską, która także przywitała się
z gośćcami, życząc powodzenia wszystkim
zawodnikom . Sędziami meczów byli: Karol
Niemier i Eugeniusz Rybak. Wśród gości
znaleźli się także: wiceburmistrz Antoni Kalisz,
sołtysi i radna Julia Bartokowaik, Jerzy Rozmiarek, Zbigniew Tomaszewski, panie z KGW,
które przygotowały kawę i herbatę. Nie zabrakło
rzeszy kibiców.
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KOLARSTWO
GÓRSKIE MISTRZOSTWA POLSKI
KOLEJNY TYTUŁ ALICJI RATAJCZAK
A. Ratajczak na mecie GMP.

Niesamowicie udany sezon przechodzi
zawodniczka UKS Jedynka Limaro Kórnik Alicja
Ratajczak. Po niedawnym tryumfie podczas
szosowych Mistrzostw Polski w jeździe indywidualnej na czas, oraz tytule Mistrza Polski na
torze w Pruszkowie, do swojej kolekcji dołożyła
jeszcze kolejny tytuł mistrzowski w dodatku
ten najcenniejszy. Alicja w ostatni weekend
została Górskim Mistrzem Polski na szosie, nie
pozostawiając żadnych złudzeń rywalkom. Od
samego początku młoda Kórniczanka nadawała ton wszystkim wydarzeniom. Na pierwszym
okrążeniu, na pięciokilometrowym podjeździe
pod Sosnówkę, utworzyła się najpierw czteroosobowa czołówka, a pod koniec góry już
tylko dwie rywalki dotrzymywały kroku młodej
zawodniczce Limaro. Na początku drugiej
rundy w walce o złoto liczyła się już tylko Alicja
i wicemistrzyni z Olimpiady Młodzieży Bogumiła
Dziuba ze Styropolu Biskupiec. W połowie
drugiego okrążenia, również i ona nie była
wstanie dotrzymać kroku, bezkonkurencyjnej
tego dnia Alicji Ratajczak, która mając dokładną
informację z samochodu, o czasowej przewadze nad rywalkami, mogła spokojnie zmierzać
do mety po swój kolejny tytuł mistrzowski. W

ostateczności druga na mecie, Dziuba, straciła
1 min 35 sek, natomiast brązowa medalistka
Łucja Pietrzak z Koźminka zameldowała się
na mecie ze stratą 3min i 8sek do Ratajczak,
która jest w tym roku zdecydowanie najlepszą
i najwszechstronniejszą juniorką młodszą w
kraju. Doskonale w tym wyścigu zaprezentowała się druga zawodniczka Limaro, najmłodsza
w ekipie Natalia Radzicka, która uplasowała
się na szóstym miejscu ze stratą zaledwie
30sek do medalu. Natalia jest bardzo młodą
zawodniczką i kto wie czy mając trochę więcej
doświadczenia, nie stanęłaby tego dnia na
najniższym stopniu podium. Szóste miejsce, to
i tak wielki sukces i jeśli jej kariera będzie się tak
prawidłowo rozwijać jak do tej pory, to być może
za rok powtórzy wyczyn Alicji. Bardzo dobrze
wypadły również pozostałe zawodniczki Limaro.
Wiktoria Żegleń uplasowała się na 10 miejscu,
a borykająca się z chorobą Nikol Płosaj i Diana
Wiza zajęły kolejno miejsca 16 i 18. Startująca
w kategorii Elita 19 letnia Paula Fronczak zajęła
15 miejsce co dało wysoką ósmą pozycję w
kategorii do lat 23.
MATEUSZ TACIAK
WICEMISTRZEM POLSKI
Na tych samych górskich mistrzostwach
wicemistrzostwo Polski w kategorii Elita, zdobył
mieszkaniec Kórnika i wychowanek Limaro Kórnik Mateusz Taciak, który uległ tylko swojemu
klubowemu koledze z grupy CCC Polsat Markowi Rutkiewiczowi. Mateusz pokazał na tych
mistrzostwach wielką klasę, najpierw umożliwił
ucieczkę swojemu koledze z grupy, a następnie
kontrolował przez cały wyścig, aby nikt nie był
wstanie dogonić Rutkiewicza, by w końcówce
wywalczyć samemu srebrny medal wygrywając
finisz z bardzo dobrze dysponowanym tego
dnia Pawłem Cieślikiem z grupy zawodowej
BGŻ Warszawa.
Kórniczanin bardzo dobrze wypadł również
Duo Normand w wyścigu parami na czas we
Francji wokół Marigny, gdzie wraz z Łukaszem
Bodnarem zajęli dziewiąte miejsce ulegając
tylko wielkim sławom kolarstwa zawodowego.
Zwyciężyli Holender Thomas Decker i Belg
Johan Van Summeren z grupy Pro Tour - Team
Garmin-Cervelo

9 MEDALI ZAWODNICZEK LIMARO
PODCZAS TOROWYCH
MISTRZOSTW POLSKI ELITY
Rekordową ilość aż dziewięciu medali (2
złote i 7 srebrnych) przywiozły zawodniczki
UKS Jedynka Limaro Kórnik z niedawno
zakończonych Mistrzostw Polski kolarskiej
Elity (seniorów) w kolarstwie torowym.
Nasze zawodniczki w składzie Katarzyna
Pawłowska, Paula Fronczak i Patrycja Wiza,
zostały ponownie Mistrzem Polski w wyścigu
drużynowym na czas na 3km z czasem 3min
40,542 sek. (jest to klubowy rekord Polski).
Warto dodać, że trener Robert Taciak za
względów szkoleniowych wystawił na tych
mistrzostwach drugą drużynę składającą
się z juniorek młodszych (16 lat) Alicja Ratajczak, Wiktoria Żegleń, Diana Wiza. Młode
kórniczanki po wspaniałej jeździe zajęły
czwarte miejsce wśród seniorek z czasem
3,49,18. Dla porównania jest to klubowy
rekord Polski juniorek (do lat 18)… Drugi
złoty medal przypadł w wyścigu punktowym
wice mistrzyni Europy w tej konkurencji
Katarzynie Pawłowskiej, która nie przegrała
wyścigu punktowego w Polsce od trzech lat.
Kolejny medal (srebrny) to drugie miejsce
Kasi Pawłowskiej i Pauli Fronczak w sprincie
Olimpijskim. Nasze zawodniczki przegrały
„złoto” zaledwie 0,005sek z aktualna Mistrzynią Europy Małgorzatą Wojtyrą i Dianą
Szczuko. Reszta miejsc na podium podczas
Pruszkowskich mistrzostw pozostają udziałem Kasi Pawłowskiej. Jest to sześć tytułów
wicemistrza Polski w konkurencjach, Keirin,
3km na dochodzenie, 500m i w Omnium
Olimpijskim. Do tego dochodzą jeszcze dwa
tytuły wicemistrzowskie do lat 23 w wyścigu
na 3km i 500m. Jest to niebywały wyczyn. W
chwili obecnej Kasia przygotowuje się z kadrą
narodową na zgrupowaniu w Ustroniu do Mistrzostw Europu seniorów, które będą kolejna
eliminacja do Igrzysk Olimpijskich w Londynie
2012. Nasza zawodniczka wystartuje tam w
wyścigu drużynowym, na 3km, w wyścigu
punktowym, w wyścigu na 3km indywidualnie
i w sprincie Olimpijskim.
Paweł Marciniak
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Turniej koszykarski w Oazie

Podczas minionego weekendu (1618.09.2011) na hali Kórnickiego Centrum
Sportu i Rekreacji „Oaza” został rozegrany
Turniej PBG Basket Junior o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik z udziałem drużyn
w kategorii U18 w Polsce: PBG Basket
Junior, Novum Bydgoszcz, Zastal Zielona
Góra, WKK Wrocław, GTK Gdynia, PBG
Basket II (starsi zawodnicy - zespół nie był
klasyfikowany).
Drużyny toczyły zacięty bój o trofeum
jakim był puchar Burmistrz Gminy Kórnik.
Zwycięzcą została drużyna PBG Basket
Junior Poznań, która zwyciężyła wszystkie
swoje mecze.Drugie miejsce zajęli koszykarze z WKK Wrocław, a na miejscu trzecim
uplasowała się drużyna GTK Gdynia.
Tytuł MVP turnieju przyznano Michałowi
Wielechowskiemu (PBG Basket Junior).
Tekst: Agnieszka Kałka
Foto: Bartłomiej Tomaszewski
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Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500)
w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a,
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 61
8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. 61 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9,
tel. 61 8980475, fax. 61 8170 130
Gądki, tel. 61 817 11 62, 61 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul.Średzka 1, tel. 61 817 01 28
Kórnik, ul.Poznańska 14, tel. 61 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. 61 817 02 39
Lecznice dla zwierząt/gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33
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

*Poszukuję pracy!!! Mam 25 lat i posiadam doświadczenie w pracy w biurze, a dokładnie w administracji i transporcie. Tel. 697-474-896
*Zatrudnimy: specjalistę ds. handlu, mistrza produkcji, brygadzistę - oper. wózka widł., stolarza, mechanika maszyn stolarskich, Euro-Astar. Tel. 061 8179100
*Lekcje gry na fortepianie i pianinie. Absolwent akademii muzycznej. Tel. 512 711 662, www.bialyfortepian.pl
*Sprzedam Fiata Siena 1,6 105 KM, Przebieg 1300000 km, pierwszy właściciel + opony zimowe. Tel. 604 514 426 lub 694 741 493
*Szukam lokalu w Kórniku : ok.20 m2, prąd, ogrzewanie, na cichą działalność, tel.: 602 691 755
*Sp. Małkowski-Martech, zatrudni brygadzistę malarni: uprawnienia umiejętności do lakierowania proszkowego. Konarskie, ul. Kórnicka 4, lub ppr@malkowski.pl
*Drewno kominkowe, opałowe dąb-buk-grab-akacja-jesion-brzoza-sosna, pocięte i połupane, konkretne szczapy. Tel. 692 241 023
*Płoty kute, ogrodzenia, bramy, furtki, kraty, siatka ogrodzeniowa, ogrodzenia drewniane. Tel. 692 241 023
*Dotacje unijne nawet do 300.000 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania na obszary wiejskie dla rolników i przedsiębiorców. Tel: 606-820-404 61-8--481-038
*Sprzedam nową szifierkę 630 wat. oraz 2 aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic (paragon+karta gwarancyjna). Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam lub wynajmę lokal 35m² do zaadaptowania. Kórnik, ul. Staszica. Tel. 885 539 962
*Strzyżenie, trymowanie, rozczesywanie, kąpanie, kosmetyka uszu i pazurków psów. Tel. 604 064 159. Kórnik, Plac Powstańców 7.
*Konserwacja podwozi samochodów. tel. 607 597 701
*Dam pracę renciście w portierni. Okolice Kórnika. Tel. 888 048 975
*Korepetycje: angielski, biologia i matematyka. Tel. 798 477 336
*Sprzedam profesjonalny, cyfrowy, wielofunkcyjny prostownik akumulatorowy 12/24 V firmy Norauto. Atrakcyjna cena. Tel. 506 490 723
*Suknie ślubne 2 szt. (ecrue i biała) rozm. 36/38, wzr. 164/168. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Płaszcz skóra damski rozm 36/38 wzr. 164/168. Wózek 2 funkc. (głęb. i spacer. ) rowerek trzykołowy, łóżeczko tanio. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam fotelik samochodowy czarno-czerwony 0-18 kg. Stan bardzo dobry. Tel. 667 342 466 po 15tej.
*Zajmę się sprzątaniem domu lub biura w Kórniku i okolicy. Tel. 667 342 466 po 15tej.
*Poszukuję pracy jako kucharz, pomoc kuchenna lub opieka nad dzieckiem. Tel. 605 627 441
*Sprzedam lokal użytkowy w Kórniku, ul. Poznańska. Tel 880 408 754 lub 508 267 961
*Dom w Borówcu, nowy, wolnostojący 130/550 z garaże`m. 400 tys. Tel. 602 214 931
*Bliźniak w Borówcu w stanie deweloperskim 105/200. 300 tys. Tel. 792 884 454
*Sprzedam uzbrojone działki budowlane z dec. o warunkach zabudowy, cena do uzgodnienia, Jeziory Wielkie. Tel. 600 275 597
*Sprzedam lokal apteczny wyposażony wysoki standard dostosowany do przepisów dobra lokalizacja Środa Wlkp telefon 600-267-482
*J. polski i j. angielski - nauczycielka poprawia wyniki w nauce z obu przedmiotów! Korepetycje - tel.: 784 703 269
*Wynajmę: Borówiec parterowy lokal 75m2 z ogródkiem na mieszkanie, biuro, usługi. tel. 609 300 000
*Sprzedam tanio jaśminy i irgi kopane z gruntu. tel. 697161171
*Sprzedam rośliny na żywopłoty: tuje, bukszpany, ligustry, jaśminy. tel. 697161171
*Wysokie odszkodowania za linie energetyczne i gazowe przechodzące przez Państwa grunty. Tel. 600 473 425.
*Kredyty dla rolników, hodowców i firm. Tel. 600 473 425.
*Kręgarz - nastawianie kręgosłupa, terapia manualna. Kórnik, ul.Patriotów 3. Rejestracja: 696 843 092
*Zatrudnimy: Stolarzy, Mechanika maszyn stolarskich, Elektryka, Euro-Astar. Tel. (61) 817 91 00 E-mail pawel.kaniewski@euro-astar.com.pl
*Doświadczona polonistka przygotuje do matury, pomoże przy prezentacji maturalnej w każdym zakresie, tel.: 784 703 269

ZAPRASZA
BYŁYCH CHÓRZYSTÓW
oraz SYMPATYKÓW
na MSZĘ DZIĘKCZYNNĄ
za 15 LAT DZIAŁALNOŚCI,
KTÓRA ZOSTANIE ODPRAWIONA
W DNIU 02 PAŹDZIERNIKA
O GODZINIE 11:15
W KOLEGIACIE KÓRNICKIEJ

Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN
oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji
Uzdolnień Muzycznych „DisCe”
serdecznie zapraszają na
XII Wieczór Zamkowy
„Farinelli i jego epoka”
Wykonawcy:
Tomasz Raczkiewicz - kontratenor
Marcin Suszycki - skrzypce
Tomasz Lisiecki - wiolonczela
Maria Banaszkiewicz-Bryła
- klawesyn
W programie arie operowe
komponowane dla największych
kastratów XVIII wieku

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia
mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Nowe ogłoszenia dodawane są od góry, zastępując najniżej położone.
W przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania.
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać poczta, poczta elektroniczną, lub przekazywać telefonicznie.
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Chór Dziecięcy Tutti Santi

nr 16/2011

Zamek w Kórniku,
niedziela 25 września 2011 r.,
godz.18:00
WSTĘP WOLNY

25 września o godz. 17:00
w kórnickim kościele pw. Wszystkich Świętych,
Odbędize się koncert z cyklu

„Ze SKOWRONKAMI po Wielkopolsce”,

patronat honorowy nad koncertem sprawują:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania i Starosta Poznański.
Koncert współfinansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Wykonawcy:
Chór Dziewczęcy SKOWRONKI
Czesław Łynsza - fortepian
Alicja Szeluga - dyrektor artystyczny, dyrygent
Dorota Kaliszuk, Agata Grobel - prowadzenie koncertu
Kształcenie wokalne chóru i solistek: Benigna Jaskulska
Choreografia: Teresa Nowak
Program:
1. De profundis - Piotr Jańczak
2. Laetentur coeli -Vic Nees
Gloria KV 589 Antonio Vivaldi
3. Gloria in excelsis Deo
4. Laudamus te - solo:
Katarzyna Różańska, Karolina Muth
5. Domine Deus - solo: Karolina Muth
6. Domine fili unigenite
7. Qui sedes ad dexteram Patris -solo:
Anna Maria Nowak
8. Cum sancto

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Halina Danieluk, Anna Rauk, Robert Wrzesiński
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik
DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 2500 egz.

OGŁOSZENIA

Pogotowie ratunkowe
999, 8660066
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
61 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu

Straż Miejska, ul. Poznańska 83
(Stara Gazownia)
tel./fax. 61 817 01 26, tel.
kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach
tel. 61 8 971-357 lub 503-067-690

Ogłoszenia
DROBNE

OGŁOSZENIA \ INFORMACJE

			
WAŻNE TELEFONY:

9. All things bright and beautiful
- John Rutter
Chór Dziewczęcy Skowronki
10. Noc w górach -Zoltan Kodaly
11. Shto mi e milo -trad. Z Macedonii
12. Słoneczko -Ludwik Rok
13. Lollipop -Beverly Ross,
Julius Dixon
14. Mister Sandman - Pat Ballard
15. Chattanooga choo choo
-Harr y Waren

Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82, 61 –809 Poznań
tel: +48 61 64 65 228, e-mail:info@chor-skowronki.pl
www.chor-skowronki.pl

REDAKCJA : WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY, KULTURY i SPORTU
URZEDU MIEJSKIEGO W KÓRNIKU:
Magdalena Matelska-Bogajczyk, Agnieszka Kałka, Beata Pawłowicz-Żak,
Robert Jankowski
ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 ,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 7 października 2011r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 30 września 2011 r.
23 września 2011r.
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XX-LECIE REAKTYWOWANIA ZJEDNOCZENIA
KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH RP

NIECO HISTORII
Odnowienie Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej w Kórniku.
Turniej królewski Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego w 1990 r. odbył się z udziałem 11 osobowej
delegacji z Krakowa i Śremu. Przy tej okazji w siedzibie
bractwa w Biernatkach odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie zjednoczeniowe. Powołano zespół
organizacyjny, komisję statutową oraz wyznaczono
termin Zjazdu Odnowicielskiego Zjednoczenia na listopad 1990 r. W dniu 10 XI Kórnicko-Bnińskie Bractwo
Kurkowe święciło swój sztandar. W uroczystości wzięły
udział delegacje zarejestrowanych bractw kurkowych w
Polsce (Bytom, Kórnik-Bnin, Kraków, Pogorzela, Poznań,
Śrem). W Zamku Kórnickim zorganizowano wystawę
pamiątek bractw kurkowych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. W sali starodruków odbyło się
podpisanie Aktu Odnowicielskiego Zjednoczenia Bractw
Kurkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrano komitet
organizacyjny VI Kongresu Zjednoczenia w Poznaniu.
W Kórniku odbył się I Turniej Strzelecki o Tytuł Króla
Zjednoczenia. Został nim Marek Fludra z Bnina, członek
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego. Zachowuje on
zwycięski medal. Tarcza trafiła do zbiorów KBBK. Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej
Polskiej jest stowarzyszeniem (związkiem stowarzyszeń)
którego akt odnowienia sporządzony i podpisany został
na spotkaniu delegatów bractw na Zamku w Kórniku 10
listopada 1990 r.
Pierwszy po II wojnie światowej, a VI w kolejności
Kongres Delegatów Bractw Kurkowych odbył się w
Poznaniu 8 listopada 1991 roku. Na Kongresie tym
uchwalony został Statut, nakreślono program działania
i dokonano wyboru władz Zjednoczenia. Pierwszym Królem Kurkowym odrodzonego Zjednoczenia Kurkowych
Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej został
Roman Rybacki z Rawicza, który pod koniec sierpnia
2003 roku podczas XIV Europejskiego Spotkania Strzelców Historycznych w Voclabruck w Austrii zdobył tytuł
„Europejski Król Strzelców” EGS. Po raz pierwszy w historii
Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców (EGS) tytuł ten
wywalczył Polak. Z powodu Jego tragicznej śmierci w wypadku
samochodowym, do 26 sierpnia 2006 nie było Europejskiego
Króla Strzelców Historycznych EGS. Na XV Europejskim
Spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców
w Heeswijk w Holandii, tytuł „Europejski Król Strzelców” EGS
ponownie wywalczył Polak - Tadeusz Żyła z Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Pszczynie i jest aktualnym Królem EGS na lata
2006 - 2009.

Bractwa Kurkowe będące członkami Zjednoczenia zgrupowane są w Okręgach, których zasięg terytorialny zachowuje
w dużej części struktury historycznie ukształtowane. Obecnie
Zjednoczenie liczy ok. 115 bractw kurkowych, zrzeszonych w
9 Okręgach. Zjednoczenie jest członkiem 5 Regionu EGS. W
1993 w Genk (Belgia) odbył się IX Europejski Zjazd EGS i
bardzo licznym udziałem delegacji bractw kurkowych z Polski.
Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe, jako pełnoprawny członek
EGS wprowadziło do EGS Zjednoczenie Bractw Kurkowych RP,
oddając swoje członkostwo.
Kazimierz Krawiarz

