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W tym numerze także:
- Złoty jubileusz par małżeńskich
- Jubileusz Zjednoczenia Bractw Strzeleckich
- Kandydaci do Sejmu RP i Senatu RP
- Kolejne Sukcesy kolarzy Jedynki Limaro na Mistrzostwach Polski

www.korniczanin.pl
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RAdA SPoRTU

W dniu 21 września w Kórnickim Cen-
trum  Rekreacji i Sportu „Oaza” odbyło się 
posiedzenie Rady Sportu. Na zaproszenie 
Rady przybył burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski, kierownik Wydziału Promocji Gminy, 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w 
Kórniku Magdalena Matelska - Bogajczyk 
oraz  organizacje pozarządowe  zajmują-
ce się sportem na terenie Gminy Kórnik. 
Przedstawiciele organizacji wnioskowali 
o zwiększenie środków przeznaczanych 
przez gminę na sport. Burmistrz zade-
klarował rozważenie tego wniosku przy 
konstruowaniu budżetu.

PolSkA dlA RodZINY

Gmina Grodzisk Mazowiecki oraz Związek 
Dużych Rodzin3+ zorganizowały w Warszawie 
pod patronatem Prezydenta RP ogólnopolską 
konferencję „Polska dla Rodziny”.

Podczas obrad głos zabrali między 
innymi: „pierwsza dama” Anna Komorow-
ska, oraz metropolita warszawski, kardynał 
Kazimierz Nycz. 

Przedstawiono  najważniejsze założenia 
polityki rodzinnej w Polsce i Europie. 

Omówiono zasady funkcjonowania 
oraz wnioski płynące z wdrożenia Karty 
Dużej Rodziny w metropoliach, miastach 
i gminach. Opowiedzieli o tym m.in. pre-
zydenci Gdańska, Wrocławia i Warszawy 
oraz burmistrzowie Łowicza i Grodziska 
Mazowieckiego.

Dzięki Karcie rodziny wielodzietne 
korzystają z ulg ( m.in. komunikacyjnych) 
i preferencyjnych ofert na lokalnym rynku.

W konferencji udział brał burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, który rozważa możliwość 
wprowadzenia takiej Karty w naszej gminie.

oTwARcIE TERmINAlU w GądkAch

W dniu 27 września w Gądkach, w obec-
ności burmistrza Jerzego Lechnerowskiego  
uroczyście zainaugurowano działalność 
nowego terminalu przeładunkowego firmy 
Polzug. Polzug Intermodal jest kolejowym 
operatorem pociągów kontenerowych kur-
sujących pomiędzy północnoeuropejskimi 
portami kontenerowymi w Hamburgu, Bre-
merhaven i Rotterdamie, a zapleczem lądo-
wym portów w Polsce i Europie Wschodniej.

Dzięki terminalowi rozpoczęły się 
regularne kolejowe przewozy towarowe 
pomiędzy dwoma głównymi portami mor-
skimi w Niemczech a centrum logistycznym 
w Kórniku. 

Uruchomienie połączenia pomiędzy 
niemieckimi portami i Kórnikiem zapewni 
zwiększenie możliwości transportowych dla 
towarowego przewozu kolejowego z portów 
w Bremerhaver oraz w Hamburgu w głąb 
kontynentu. Terminal to nowe miejsca pracy 
oraz wpływy z podatków. 

NowY wóZ STRAżAckI 
dlA cZmoNIA

Tego samego dnia odbyło się uroczyste 
przekazanie wozu strażackiego dla jednost-
ki OSP w Czmoniu.W uroczystości brali 
udział burmistrzowie oraz radni kórnickiej 
rady miejskiej. Nowy wóz kosztował 265 
tys. zł.

 
koNfERENcjA w RoSNówcE

Konferencja w ramach odbywającego 
się w Rosnówku Zjazdu Wójtów i Burmi-
strzów została zorganizowana w dniach 
28-29 września przez WOKISS. Razem z 
przedstawicielką Regionalnej Izby Obra-
chunkowej Grażyną Wróblewską dyskuto-
wano na temat budżetu na rok 2012. Tema-
ty związane z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
przybliżyła prezes Krystyna Poślednia. 
Przedstawiono zmiany w KPA oraz nowe 
przepisy zwiazane z gospodarowaniem 
odpadami w kontekście zmian przepisów 
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach. W konferencji uczestniczył 
wiceburmistrz Antoni Kalisz.

100 lEcIE mPEcwIk

Średzkie Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Ka-
nalizacji świętowało 100-lecie istnienia. 
Podczas uroczystości, która odbyła się 30 
września samorząd Kórnika reprezentował 
wiceburmistrz Antoni Kalisz. Przy okazji 
jubileuszu zorganizowano konferencję p.t. 
„Gospodarka Osadami Ściekowymi”.

SPoTkANIE w SPRAwIE koNTRolI

Przedstawiciele Wydziału Eksploata-
cji Infrastruktury Techniczej, Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego oraz Aquanetu i Wodkomu oraz 
Straży Miejskiej spotkali się 3 października 
by omówić szczegóły planowanych kontroli 
nieruchomości w zakresie prawidłowości 
gospodarowania wodami opadowymi i 
ściekami.

wSPólNIE Z ZANIEmYślEm 

W dniu 4 października z wiceburmi-
strzem Antonim Kaliszem spotkali się 
wójtowie Zaniemyśla oraz przedstawiciele 
firmy Prote. Zadeklarowano współpracę 
w zakresie poprawy stanu jezior Rynny 
Kórnicko- Zaniemyskiej. Jeszcze w tym 
roku firma Prote ma przedstawić wstępne 
założenia wspólnych działań. 

Uroczystość wręczenia przyznawanych przez Prezydenta RP Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, odbyła się 3 października 
w Zamku Kórnickim. Odznaczenia tego typu przysługują parom małżeńskim, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lub więcej lat.

Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz kierująca Urzędem Stanu Cywilnego w Kórniku Katarzyna Obiegałka pogratulowali obecnym 
na uroczystości i dokonali dekoracji.

Wyróżnienia z okazji złotych godóW

Medale otrzymali:

Mścisława i Zygmunt Bladochowie
Janina i Adam Fludrowie

Janina i Sylwester Frąckowiakowie
Danuta i Jerzy Gmińscy

Danuta i Edmund Grobelni
Bożena i Romuald Kalinowscy 

Maria i Szczepan Lehmannowie
Barbara i Andrzej Niworowscy
Józefa i Ryszard Naskrentowie 

Bogumiła i Jan Remiszowie
Felicja i Edmund Rozmiarkowie

Maria i Sylwester Szubertowie
Maria i Stanisław Świątkowie

Stanisława i Stanisław Majchrzakowie

Medalami zostali odznaczeni także, nieobecni z 
różnych przyczyn podczas ceremonii:

Eugenia i Jan Kmieciakowie
Teresa i Leszek Lewandowscy

Krystyna i Jan Lewandowiczowie
Bożena i Kazimierz Nowakowie

Teresa i Edward Markiewiczowie
Sabina i Stanisław Niemierowie

W poprzednim numerze Kórniczanina (nr. 16/2011) w tekście                          
o ks. Jerzym Kędzierskim (strona 2) błędnie wydrukowano datę śmierci 
kapłana.Ks. Jerzy zmarł 12 września br. Za pomyłkę przepraszam. 

ŁG

Osoby zainteresowane zdjęciami z uroczystości wręczenia 
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą zgłosić się 
w zakładzie Foto RMC na Placu Niepodległości w Kórniku.

ZEBRANIA wIEjSkIE

W sołectwach naszej gminy odbywają się 
kolejne zebrania wiejskie, podczas których 
głównym tematem jest omówienie i przyjęcie 
planów wydatkowania funduszy sołeckich.

21 września w Robakowie wsi zostało 
zorganizowane spotkanie w sprawie aktuali-
zacji planu rozwoju wsi w tym budowy świe-
tlicy oraz funduszu sołeckiego. W spotkaniu 
uczestniczył wiceburmistrz Antoni Kalisz. 

Dzień później odbyło się zebranie w 
Robakowie osiedlu. Rozmawiano także o 
funduszu sołeckim i Projekcie Odnowy Wsi 
zakładającym budowę świetlicy. Mieszkańcy 
zgłaszali problemy ze stanem dróg, w tym 
potrzebę utwardzenia ul. Leśnej. Wskazali 
także na uciążliwości związane z działaniem 
firmy DROP oraz niewłaściwie ich zdaniem  
usytuowany wjazd do firmy Wesołek.

Rada Sołecka czmońca zaprosiła miesz-
kańćów na zebranie także w dniu 22 września. 
Uczestnicy zebrania zgłaszali burmistrzowi 
Jerzemu Lechnerowskiemu po raz kolejny 
uciążliwości związane z działalnością firmy 
Irmal na osiedlu Nadwarciańskim. Poruszo-
no także sprawę finansowania  przyłączy 
wodociągowych do nowo wybudowanej sieci. 
Gmina nie ma prawnych możliwości współfi-
nansowania przyłączy.

Podsumowano wykonaną ostatnio inwe-
stycje wodociągową do Czmońca Hubów. W 
związku z ukończeniem tej inwestycji miesz-
kańcy przypomnieli o potrzebie utwardzenia 
drogi pomiędzy Czmońcem a drogą woje-
wódzką 434. Burmistrz Jerzy Lechnerowski 
zaproponuje Radzie Miejskiej umieszczenie 
tej inwestycji w budżecie na 2012 rok. 

Zebranie wiejskie dla mieszkańców Gądek 
odbyło się 23 września w budynku robakow-
skiego gimnazjum. Na zebraniu obecny był 
wiceburmistrz Antoni Kalisz. Mieszkańcy 
zgłaszali problemy wynikające ze stanu dróg 
gminnych oraz poinformowali o zaśmiecaniu 
terenu gminnnego położonego w Gądkach.

26 września w obecności wiceburmistrza 
A. Kalisza obradowało zebranie wiejskie w 
Prusinowie.  

Dzień później do konarskiego na zebra-
nie przybył także Antoni Kalisz, oraz radna 
Julia Bartkowiak i reprezentujący Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Sławomir 
Zakrzewski. Mieszkańcy pytali między innymi 
o termin przystąpienia do budowy nowej 
świetlicy oraz o dokończenie odwodnienia 
drogi we wsi. 

Zebranie w dziećmierowie miało miej-
sce 28 września. Mieszkańcy postulowali o 
utwardzenie asfaltem ulic Świgonia i Leśnej. 
Burmistrz Jerzy Lechnerowski zadeklarował 
wpisanie do projektu budżetu na 2012 rok 
funduszy na remont przejętej od PAN świetlicy 
wiejskiej w Dziećmierowie. 

29 września odbyło się zebranie w Błaże-
jewku. Mieszkańcy poruszyli temat budowy 
oświetleń na ulicach wsi, m.in. na ul. Działko-
wej. Podsumowano także ostatnie inwestycje 
- budowę chodnika na osiedlu i kanalizacji 
deszczowej przy ul. Kasztanowej.

Opr. ŁG
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W dniu 20 lub 21 września nieznany spraw-
ca dokonał uszkodzenia drzwi wejściowych 
do sklepu Tęcza w  Żernikach. Wartość strat 
to około 1500.

Pomiędzy 20 a 22 września w Kórniku 
nieznany sprawca wyrwał płaskownik z drzwi 
drewnianych, a następnie dokonał włamania 
do piwnicy, oraz kradzieży roweru, o szacun-
kowej wartości 300 zł. 

W dniu 23 września Komisariat Policji w 
Kórniku przyjął zawiadomienia o uszkodzeniu 
samochodu marki Peugeot 406, które miało 
miejsce  w Szczodrzykowie. 

Dzień później funkcjonariusze KP Kórnik 
dokonali zatrzymania mężczyzny, który po-
siadał 7 woreczków z narkotykiem w postaci 
suszu roślinnego. 

25 września funkcjonariusze zatrzymano 
na gorącym uczynku nietrzeźwego kierowcę 
pojazdu marki  Fiat Punto. 

26 września mieszkaniec naszej gminy 
powiadomił Komisariat Policji o tym, iż  został 
pokłuty nożem kuchennym przez swoją żonę. 
Mężczyzna miał rany kłute uda. 

Dwa dni później w Czmoniu nieznany 
sprawca po otwarciu niezamkniętego skrzydła 
okna balkonowego wszedł do wnętrza pokoju 
gdzie dokonał kradzieży 1600 zł .

29 września w Szczytnikach nieznany 
sprawca odgiął rygiel drzwi garażowych, dzięki 
temu dokonał włamania do domu w stanie 

surowym zamkniętym, z którego wnętrza 
ukradł 6 wiader z tynkiem, stelaż do spłuczki 
łazienkowej oraz zestaw prysznicowy. Straty 
oszacowano na 2700 zł.

2 października Komisariat Policji w Kórniku 
przyjął zawiadomienie o uszkodzeniu zapar-
kowanego na poboczu drogi pojazdu VW 
Touran. W aucie wybito szybkę w prawych 
tylnych drzwiach powodując straty oszaco-
wane na 500zł.  

W tym samym dniu  w Skrzynkach 
nieznany sprawca wybił szyby w drzwiach 
balkonowych i dokonał włamania, a następ-
nie kradzieży pięciu telewizorów LCD firm 
Toshiba, Orion i TFT, oraz dekodera telewizji 
satelitarnej m-ki Samsung. Łączna wartość 
strat to 4190 zł.

3 października w Czołowie na terenie firmy 
Kombus, funkcjonariusze KP Kórnik dokonali 
zatrzymania mężczyzny, który dwukrotnie 
dokonał przerobienia legitymacji przejazdowej 
wystawionej na jego nazwisko.

 
kolizje drogowe

21 września w Pierzchnie  kierujący 
pojazdem marki Mitsubishi Pajero w wyniku 
nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu 
na przejeździe kolejowym  doprowadził do 
zderzenia swojego pojazdu z lokomotywą. 
Sprawcę ukarano mandatem.

Tego samego dnia w Gądkach kierowca 
pojazdu marki MAN z naczepą m-ki  w wyniku 
nieprawidłowego zabezpieczenia drzwi kabi-
ny doprowadził do zderzenia z autobusem. 
Sprawcę ukarano mandatem. 

Dzień później w Radzewie  kierujący po-
jazdem Mercedes Benz  wjechał w wyrwę w 
jezdni w  wyniku czego uszkodził 2 prawe koła.

28 września w miejscowości Czmoń  kie-
rujący samochodem marki Subaru najechał 
daniela, która nagle wtargnęła na jezdnię.

Także 28 września kierujący pojazdem 
Skoda Fabia Kombi doprowadził do zderzenia 
z pojazdem marki Dacia Sendem . Sprawcę 
ukarano mandatem.  

30 września w miejscowości Gądki  kie-
rujący samochodem marki Peugeot 206 nie 
zachował bezpiecznej odległości pomiędzy 
pojazdami, w wyniku czego doprowadził do 
zderzenia z pojazdem marki Mercedes Benz. 
Sprawcę ukarano mandatem. 

Tego samego dnia w Kórniku  kierujący 
samochodem osobowym marki Renault Me-
gane najechał na zwierzynę leśną, która nagle 
wtargnęła na jezdnię. 

2 października  w Kórniku, kierujący pojaz-
dem marki Peugeot nie dostosował prędkości 
do warunków ruchu i doprowadził do zderzenia 
z pojazdem tej samej marki. Sprawcę ukarano 
mandatem.

Dzień później w Kórniku niezidentyfiko-
wany kierujący pojazdem typu kombi koloru 
ciemnego na łuku drogi wjechał na przeciw-
legły pas ruchu w wyniku czego doprowadził 
do zderzenia bocznego z jadącym tym pasem 
pojazdem Citroen Saxo. 

Na podstawie informacji 
z KP w Kórniku

Opr. ŁG

Trwa ostatni etap dobudowy w nowej 
siedzibie Kórnickiego Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”w 
domu Sióstr Miłosierdzia w Kórniku. Pro-
jekt „Razem możemy więcej - dobudowa 
wejścia z wiatrołapem, przystosowanie 
budynku i terenu dla bezpiecznego prze-
bywania dzieci niepełnosprawnych” uzyskał 
dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w wysokości 100 tys. 
zł, co stanowi 50% całości kosztów. Żeby ta 
inwestycja została zrealizowana i nastąpiło 
rozliczenie się do listopada br. z uzyska-
nych środków, jest potrzebne drugie 100 
tys. zł. Zatem „Klaudynka” musi pozyskać 
z jakiś źródeł te niemałe pieniądze. Nie jest 
to łatwe zadanie. Jednak jej członkowie są 
przekonani, iż dzięki pomocy i zrozumieniu 
instytucji, firm oraz osób prywatnych są w 
stanie zrealizować to przedsięwzięcie. 

„Zwracamy się zatem do każdego z 
Państwa z prośbą o wsparcie finansowe w 
tej sprawie. Za każdy chociażby najmniej-
szy gest dobrego serca będziemy bardzo 
wdzięczni. Dane dotyczące numeru konta 
znajdują się w zakładce: kontakt” na stronie 
www.klaudynka.org.pl– proszą o wsparcie 
członkowie „Klaudynki”.

Od 1 grudnia w rozbudowanej siedzibie 
„Klaudynki” w domu Sióstr Miłosierdzia w 
Kórniku ma rozpocząć działalność Środo-
wiskowy Dom Samopomocy dla 15 osób 
niepełnosprawnych z terenu kórnickiej 
gminy. W budżecie Wielkopolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego jest już zabezpieczona 
kwota dofinansowania do funkcjonowania 
tej placówki.

Dzięki rozbudowie siedziby „Klaudynki” 
Środowiskowy Dom Samopomocy będzie 
mieć odpowiednie warunki lokalowe. Zosta-
nie dobudowana szatnia wraz z pokojem 
indywidualnej terapii, będzie postawione 
ogrodzenie wraz z utworzeniem ciągów 
komunikacyjnych oraz zatoki parkingowej, 
nastąpi przebudowa gazociągu oraz skana-
lizowanie budynku, a także wyprowadzenie 
wentylacji.

Prace związane z dobudową siedziby 
„Klaudynki” wykonuje firma „Langras” To-
masza i Andrzeja Latanowiczów z Runowa. 
Tomasz Latanowicz zapewnia, iż zostaną 
one zrobione w terminie. 

Tekst i foto: 
Robert Wrzesiński

dobudoWa W „klaudynce”

BURmISTRZ GmINY kóRNIk INfoRmUjE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 7 października 2011 r. do dnia 31 października 2011 r., wywieszony 
został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości:

1) nieruchomości przeznaczone pod ogródki przydomowe:
- działki nr 403/4, 403/6 położone w obrębie Kórnik,

- część działk1 nr 131/1  położona w obrębie Szczytniki,
2) nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym: 

- działka nr 368/34 położona w Kórniku obręb Bnin,
3) nieruchomości przeznaczone na cele rolne:
- działki nr 101, 96 położone w obrębie Czmoń.

Bliższe informacje można zasięgnąć w  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, 
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 674

oGŁoSZENIE
      BURmISTRZA GmINY kóRNIk
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kórnik terenów 
północno-wschodniej części gminy  – 
obręb Żerniki, Robakowo, Dachowa, 
Borówiec, Szczodrzykowo, Runowo, 
Dziećmierowo, Pierzchno i Kromolice.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmia-
nami), art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. 
zm.) oraz w związku z uchwałą Rady 
Miejskiej w Kórniku Nr XLIX/537/2006 
z dnia 25 stycznia 2006 r. zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kórnik terenów 
północno-wschodniej części gminy – 
obręb Żerniki, Robakowo, Dachowa, 
Borówiec, Szczodrzykowo, Runowo, 
Dziećmierowo, Pierzchno i Kromolice 
wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko oraz o możliwości zapoznania 
się z niezbędną dokumentacją projek-
tu, w dniach od 21 października do 5 
grudnia 2011 roku, w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległo-
ści 1, 62-035 Kórnik, II piętro, pok. 210, 
w godz. pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi  
w projekcie studium rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 15 listopada 2011 
roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik, pok. 106 o godz.13:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, osoby prawne i fizyczne 
oraz jednostki organizacyjne nie po-
siadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać do Burmistrza 
Gminy Kórnik w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 5 stycznia 2012 r. z 
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, ozna-
czenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy. Uwagi do projektu studium 
należy składać na piśmie, ustnie do 
protokołu, za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, bez koniecz-
ności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem, o którym mowa w ustawie 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym. Uwagi należy kierować 
na adres Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
(e-mail: kornik@kornik.pl). Organem 
właściwym do rozpatrzenia uwag bę-
dzie Burmistrz Gminy Kórnik.

BURmISTRZ GmINY kóRNIk
 o G Ł A S Z A

V przetarg licytacyjny, nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości  zabudowa-
nej segmentem budynku garażowego,  
położonej w miejscowości KÓRNIK ob-
ręb BNIN, gmina KÓRNIK, zapisanej w 
księdze wieczystej nr PO1D/00021547/1, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka o numerze: 368/20 o powierzchni 
0,0022  ha za cenę wywoławczą 8.200,00 
zł.  (słownie złotych: osiem tysięcy dwie-
ście 00/100). Do ceny uzyskanej w prze-
targu zostanie doliczony 23% podatek VAT

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST ZABU-
DOWANA SEGMENTEM BUDYNKU GA-
RAŻOWEGO  I ZGODNIE ZE STUDIUM 
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓWZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY KÓRNIK, ZATWIERDZONYM 
UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ  W KÓRNI-
KU W DNIU 16.06.1998 r. nr LV/450/98 ZE 
ZMIANAMI ZAPISANA JEST JAKO TE-
REN ZAINWESTOWANY –  O PODSTA-
WOWEJ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ.  

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listo-
pada 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu 
Niepodległości 1

- Nieruchomość nie jest przedmiotem 
żadnych zobowiązań i obciążeń.

- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami terminy 
poprzednich przetargów: I – 14 stycznia 
2011 r.; II – 8 marca 2011 r.; III – 11 maja 
2011 r., IV 4 sierpnia 2011 r.

- Cena postąpienia działki nie może 
wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem  w górę do pełnych dzie-
siątek złotych.

- Cenę wywoławczą nieruchomości 
ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego 
przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
obniżono o kwotę 7 870,00 zł. 

- Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wniesienie wadium w pieniądzu 
w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 
820,00 zł na rachunek gminy w Banku 
Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 
0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 
10 listopada 2011 r. Za dokonanie wpłaty 
uważa się dzień wpływu środków pienięż-
nych na rachunek bankowy tut. Urzędu. 

- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest 
osoba fizyczna powinna przedłożyć komi-
sji przetargowej dowód osobisty.

- Jeżeli uczestnikiem jest osoba pod-
legająca wpisowi do właściwego rejestru, 
osoba upoważniona do jej reprezento-
wania powinna przedłożyć do wglądu 
aktualny wypis z właściwego rejestru, 
umowę spółki, uchwałę odpowiedniego 
organu osoby prawnej zezwalającej na 

nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis 
z właściwego rejestru uważa się dokument 
wydany w okresie trzech miesięcy poprze-
dzających dzień przetargu. 

- Każdy uczestnik przetargu winien 
posiadać dowód wpłaty wadium. 

- Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który przetarg wygrał będzie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nieruchomości.

- W przypadku uchylenia się przez 
uczestnika, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy, wadium ulega prze-
padkowi na rzecz organizatora przetargu.

- Wadium wpłacone przez uczestni-
ków przetargu po zakończeniu przetargu 
zostanie niezwłocznie zwrócone na konto 
oferenta.

- Koszty aktu notarialnego ponosi 
nabywający.

Zastrzega się możliwość unieważnie-
nia przetargu lub odwołania przetargu 
podając przyczynę. 

Bliższe informacje, można zasięgnąć 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi tut. Urzędu, 

Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 
203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 675

Niniejsze ogłoszenie podaje się do 
publicznej wiadomości na okres od dnia 
7 października 2011 r. do dnia  7 listopada 
2011 r.

Xii Wieczór 
zamkoWy

25 września 2011 r. o godz.18:00 w 
kórnickim Zamku z inicjatywy Dyrektora 
Biblioteki Kórnickiej PAN oraz Stowa-
rzyszenia na Rzecz Promocji Uzdolnień 
Muzycznych „DisCe” odbył się koncert pt. 
XII Wieczór Zamkowy - „Farinelli i jego 
epoka”. W skład zespołu wchodzili: Tomasz 
Raczkiewicz -  kontratenor, Marcin Suszycki 
– skrzypce, Tomasz Lisiecki – wiolonczela, 
Maria Banaszkiewicz-Bryła – klawesyn. W 
repertuarze znalazły się arie operowe kom-
ponowane dla największych kastratów XVIII 
wieku. Prowadzący koncert solista Tomasz 
Raczkiewicz z właściwym dla siebie wdzię-
kiem i humorem opowiadał ciekawe historie 
na temat życia kastratów i historii muzyki.  

Robert Jankowski
 – Kórnickie Centrum Informacji 
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IA Nie co dzień zdarza się, że możemy 
świętować taki jubileusz. wiek tradycji 
rodzinnej w jednym zawodzie to niezwykła 
sprawa. Z okazji 100-lecia  rodzinnej firmy 
zduńskiej Siekierskich zorganizowano 24 
września br. uroczysty Zjazd Rodzinny.

 Preludium do radosnych obchodów była 
msza św. jaką w intencji rodziny odprawił w 
Kolegiacie Kórnickiej ks. proboszcz Eugeniusz 
Leosz. Już w ławach kolegiaty, a także potem w 
restauracji Biała Dama, gdzie uczestnicy zjazdu 
świętowali jubileusz firmy, członkom rodziny to-
warzyszyła delegacja kórnickich rzemieślników, 
Izby Rzemieślniczej i Związku Rzemiosła.  Do 
spadkobiercy zduńskich tradycji rodzinnych 
Stefana Siekierskiego list gratulacyjny skierował 
burmistrz Jerzy Lechnerowski. 

Jak czytamy w specjalnie na Zjazd przygo-
towanym przez Marię i Jeremiego Waśniew-
skich opracowaniu dziejów rodziny, najstarszym 
odnalezionym dokumentem dotyczącym 
protoplastów kórnickich Siekierskich jest świa-
dectwo chrztu Walentego Siekierskiego, który 
ochrzczony został w kościele parafialnym w 
Żydowie. Walenty urodził się 6 lutego 1815 roku 
w Lulinie (obecnie powiat obornicki- wtedy po-
znański)  jako syn Piotra Siekierskiego i Doroty 
z Napierałów. Wpis w księdze kościoła para-
fialnego św. Stanisława Biskupa w Ostrowie 
Wielkopolskim dokumentuje ślub Walentego 
z Katarzyna Malinowską. W dniu 25 stycznia 
1854 roku w Szamotułach na świat przyszedł 
Stanisław Siekierski, który w wieku 21 lat, po 
dobyciu służby wojskowej żeni się z Magdaleną 
Peysą (Peizer). Ślub odbywa się w poznańskim 
kościele św. Marii Magdaleny. Młodzi zamiesz-
kują w Poznaniu przy ul. Żydowskiej 20, a po 
kilku latach, dokładnie 26 listopada 1880 roku 
przychodzi na świat Franciszek Siekierski - za-
łożyciel firmy zduńskiej. 

Wtedy - co ciekawe- prace związane z 
budową pieców i kominków były w kompe-
tencjach zawodu garncarza, ze względu na 
wykorzystanie glinianych elementów. Jak 
czytamy w rodzinnym opracowaniu, Franci-
szek „zawodu garncarza-zduna uczył się w 
Poznaniu i Berlinie, gdzie mieszkała rodzina 
jego matki, Magdaleny. Dużo czytał fachowej 
literatury, był zdolnym i pracowitym uczniem, 
czeladnikiem, a następnie wysoko cenionym 
mistrzem garncarskim”.

W 1907 roku w tym samym kościele, w 
którym związek małżeński zawarli jego rodzi-
ce, Franciszek  pojął za żonę Marię Bajońską, 
córkę Antoniego i Antoniny z Wawrzyniaków, 
dyplomowaną pielęgniarkę.

W Poznaniu przychodzą na świat pierwsze 
dwie córki Marii i Franciszka: najstarsza Jadwi-
ga (ur. 1908r.) oraz Zofia (ur. 1910r.). Jak za-
świadczają zachowane dokumenty urzędowe 
1 października 1911, czyli przed stu laty rodzina 
kupuje dom w Kórniku, przy ulicy Poprzecznej. 
W tym właśnie czasie rozpoczyna działalność 
Firma Garncarsko-Zduńska Franciszka Sie-
kierskiego, która rozwija się i już w 1914 roku 
założyciel firmy zostaje członkiem berlińskiego 
Związku Pracodawców w zawodzie garncarz 
i piecownik.

Polska pozostaje w tym czasie pod za-
borami, więc Franciszek, który odbywał obo-

wiązkową służbę w Regimencie Grenadierów 
Pruskich, po wybuchu I wojny światowej trafia 
na front. Walczy między innymi pod Verdun, 
gdzie, jak opowiadał później wnukom, jedna z 
kul przeszyła jego żołnierska czapkę. 

Rodzina na szczęście powiększa się. 
Rodzą się kolejno: Edward (ur. 1914 r.), Wiktor 
(ur. 1920 r.), Stanisława (ur. 1917 r.),  Jan (ur. 
1925 r.) oraz  Maria(ur. 1929 r.) . Dwoje dzieci: 
Irena i Hipolit umiera w pierwszych latach życia. 

„W okresie międzywojennym firma zduń-
ska Franciszka Siekierskiego należała do 
większych i dobrze prosperujących zakładów 
tej branży w Wielkopolsce. Zatrudniała kil-
kunastu wykwalifikowanych pracowników  i 
wykonywała prace zduńskie głównie na PKP 
w północno-zachodniej Polsce. Jak znanym 
i cenionym rzemieślnikiem był Franciszek 
Siekierski świadczy fakt mianowania go przez 
Wojewodę Poznańskiego, na wniosek Izby 
Rzemieślniczej w Poznaniu, ławnikiem Komisji 
Egzaminacyjnej na województwo poznańskie 
dla zawodu garncarsko-piecowniczego. Stało 
się to w roku 1921 czyli w pierwszych latach 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Również w następnych latach często zasiadał 
w różnego rodzaju gremiach Cechu Mistrzów 
Garncarskich i Izby Rzemieślniczej w Pozna-
niu. W roku 1936 ponownie został ławnikiem 
Komisji Egzaminacyjnej dla mistrzów zawodu 
garncarskiego i zduńskiego na miasto Poznań 
i 12 powiatów województwa poznańskiego. W 
roku 1938 został biegłym w zawodzie garncar-
skim. Franciszek Siekierski udzielał się także 
społecznie w Kórniku. Należał do Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego, aktywnie działał w 
Banku Spółdzielczym, m.in. hojnie wspierał 
finansowo Komitet Obywatelski Pożyczki Na-
rodowej. Czynną polityką się nie zajmował. Był 
jednak wielkim admiratorem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Za całokształt pracy zawodowej 
i działalności społecznej w roku 1938 otrzymał 
Brązowy Krzyż Zasługi, odznaczenie w II RP 
przyznawane niezbyt często”.

W roku 1933 najstarszy syn Franciszka 
- Edward podejmuje u ojca naukę zduństwa. 
Kształci się także w Publicznej Szkole Za-
wodowej w Kórniku. Po dwóch latach składa 
egzaminy czeladnicze w Izbie Rzemieślniczej 

w Poznaniu i już jako czeladnik podejmuje pracę 
w rodzinnej firmie. 

W 1934 roku po długiej i ciężkiej chorobie 
umarła Maria z Bajońskich Siekierska. Do czasu 
choroby pomagała mężowi prowadząc dom i 
wychowując liczną gromadkę dzieci. Wspie-
rała także działania firmy. Opócz obowiązków 
domowych angażowała się w życie społeczne: 
była między innymi opiekunką ubogich w Sto-
warzyszeniiu Pań Miłosierdzia. Po śmierci żony 
Franciszek przenosi się z rodziną do domu na 
ul. Poznańskiej - obecnie 37.

II wojna światowa nie przerywa pracy firmy 
Siekierskich, choć okupacyjna rzeczywistość 
doświadcza rodzinę. Najpierw, po samoroz-
wiązaniu się przedwojennych władz samo-
rządowych, cieszący się sporym zaufaniem 
Franciszek Siekierski pełni funkcję zastępcy 
tymczasowego burmistrza, współorganizuje 
lokalną samopomoc mieszkańców. Przed 
pamiętną egzekucją 20 października 1939 roku 
jest w gronie zakładników. 

Dom i firmę przejmują Niemcy. Edward Sie-
kierski, żołnierz 57 pułku piechoty wchodzącego 
w skład Armii Poznań bierze udział w kampanii 
wrześniowej i po bitwie nad Bzurą trafia do 
niewoli, a następnie zostaje wywieziony na 
przymusowe roboty do Rzeszy. Po powrocie 
w rodzinne strony w 1940 roku pracuje wraz z 
ojcem i braćmi w zagrabionej przez Niemców 
firmie. Żeni się tego samego roku z Józefą 
Szymańską.

Podejrzani o działalność konspiracyjną 
Edward, Jan i Wiktor trafiają z kilkudziesię-
cioosobową grupą aresztowanych Polaków 
z okolic Kórnika do poznańskiego Fortu VII. 
Bracia Siekierscy przesłuchiwani i torturowani w 
Forcie i Domu Żołnierza (siedzibie gestapo) do 
niczego się nie przyznają i po wstawiennictwie 
pracodawcy, który uznaje ich za niezbędnych 
pracowników wracają do pracy. 

Franciszek, choć uniknął aresztowania, 
także bierze udział w konspiracyjnych pracach. 
Jego pseudonim to „Zdun”. 

Po wojnie następuje szybka reaktywacja 
firmy pod zarządem Franciszka. Nowa sytu-
acja polityczna nie sprzyja jednak prywatnej 
działalności, więc o przedwojennej świetności 
nie ma co marzyć. Firma nadal zatrudnia kilku 

pracowników w tym kontynuatorów rodzinnej 
tradycji zduńskiej Edwarda i Jana. 

Po śmierci Franciszka w 1952 roku - sche-
dę po ojcu przejmuje wyzwolony w 1945 roku 
na mistrza najstarszy syn. Zmieniająca się 
rzeczywistość powoduje rozszerzenie usług 
o płytkarstwo. Edward i Józefa doczekali się 
czwórki dzieci: synów Stefana i Kazimierza oraz 
córki Marię i Alicję. 

Najmłodszy syn Franciszka - Jan już w cza-
sie okupacji pomagał przy zduńskiej robocie. 
Po wojnie skończył szkołę zawodową, a potem 
pracował jako czeladnik. W 1951 roku ożenił się 
z Jadwigą Kościelską. Mają troje dzieci: Zofię, 
Zbigniewa i Krystynę. Jan, jako mistrz zakłada 
własną firmę, którą prowadzi do emerytury. Do 
śmierci w 2005 roku jest również pasjonatem 
pszczelarstwa.

W kolejnym pokoleniu rodziny Siekierskich, 
tradycję zawodu zduna przejął syn Edwarda 
- Stefan (ur. 1941r.). Praktyki pobierał u ojca, 
który także uczył go teoretycznych zagadnień 
zawodowych, dzięki czemu Stefan nabył kwa-
lifikacji czeladniczych. W 1965 roku po zdanym 
w poznańskiej Izbie Rzemieślniczej egzaminie 
został mistrzem zduńskim i otwarł swój zakład. 
Ożenił się z Barbarą Hypką, z którą ma trójkę 
dzieci: Andrzeja, Krystynę i Małgorzatę. 

Zarówno za pracę zawodową, jak i społecz-
ną Stefan Siekierski doczekał się wyróżnień. 
Otrzymał między innymi Złotą Odznakę „za 
zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego”, 
„Honorową Odznakę Rzemiosła” przyznawa-
ną przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz 

Brązowy Krzyż Zasługi. Podczas uroczystości 
100-lecia firmy uhonorowano go (a także firmę) 
Złotym Medalem im. Kilińskiego.

„Rodzinna tradycję w czwartym pokoleniu 
kontynuuje syn Stefana - Andrzej (ur. 1966 r.). 
Kształcił się on najpierw w szkole zawodowej w 
Śremie, odbył praktykę u ojca i zdał egzaminy 
czeladnicze. W 1993 roku otworzył firmę zduń-
sko-płytkarską w Kórniku. Rok wcześniej zawarł 
związek małżeński z Beatą Szeląg, z którą ma 
córkę Dagmarę”.

Jubileuszowe spotkanie zgromadziło nie 
tylko członków rodu Siekierskich, potomków za-
łożyciela firmy Franciszka, ale w imprezie wzięli 
udział także członkowie rodziny Bajońskich, 

z której pochodziła żona Franciszka-Maria. 
Ponieważ nie wszyscy wcześniej mieli okazję 
by się poznać, więc przy biesiadnym stole, 
przed tańcami przedstawiały się kolejno gałęzie 
rodziny. Spotkaniu  towarzyszyła wystawa zdjęć 
i pamiątek, pośród których wyróżniało się oka-
załe rodowe drzewo genealogiczne. Główny 
organizator- Stefan Siekierski zadbał, by do 
każdego dotarła historia rodzinna w specjalnym, 
eleganckim wydaniu. 

Opracował:
syn najstarszego 

a za razem ojciec najmłodszego 
uczestnika zjazdu

100 lat firmy garncarsko-zduńskiej siekierskich

Franciszek Siekierski Maria z Bajońskich Siekierska

list W butelce 
Każdy zawód rządzi się swoimi prawami, 

ma swoje arkana, tajemnice. Dobry rzemieśl-
nik długo uczy się jak po mistrzowsku wykonać 
swoją pracę. Niektóre jednak zawody dają 
czasem możliwość odkrycia niezwykłych 
„przesyłek” od poprzedników.

Taką też niesamowitą rzecz, pamiątkę 
minionych dni odkrył przed laty Stefan Sie-
kierski wykonując swoje codzienne zajęcia w 
zawodzie zduńskim. 

Gdy pracował przy rozbiórce pieca, natknął 
się pod jednym z kafli na buteleczkę. Odrucho-
wo uderzył w nią młotkiem by sprawdzić co w 
niej jest. W środku odkrył dokument opisujący 
realia życia w okupowanym przez hitlerowców 
Kórniku, związany także z historią firmy garn-
carsko-zduńskiej, której jest spadkobiercą.
Na pożółkłej kartce napisano: 

„Kórnik, dnia 23 grudnia 1940r.
Przy rozbieraniu tego pieca byli Edward 

Siekierski, Czesław Nowak -  czeladnicy 
- pracownicy, i jako robotnik Grześkowiak 
Stanisław, były pracownmik biurowy, wszy-
scy z Kórnika a obecnie z Burgstadt Kreis 
Schrimm. W niniejszej rozbiórce znaleźliśmy 
pismo piecownika Tomasza Wawrzyniaka z 
Dachowy, że piec ten postawił w r. 1934. Dało 
to nam również bodźca aby i my to Dzieło 
przechowali nadal w postawionym przez nas 
piecu. A to wpierw  od fachowy strony: do 
15 grudnia b.r. był piecownikiem na okolicę 
Kórnika  Bnina i okoliczne wioski Franciszek 
Siekierski Pozenstr Nr. 73 z personelem 4 
czeladników 3 robotników i z pomocą syna 
15. letniego. Od tygodnia został urzędowo 

powołany z całem personelem przez p. Erika 
Leide’go (...) przedsiębiorcę budowlanego jako 
podwładny, również powołano malarza Stani-
sława Duszczaka i Jana Laubego z Kórnika 
instalatora. Zaś do prowadzenia administracyj-
nego i technicznego syna p. Leida, p. Prałata 
Mariana technika budowlanego.

Jako robotnik zarabiam 0,50 RM na godzi-
nę, a czeladnicy 0,75 RM. Moja tygodniówka 
po odciągnięciu na dozbrojenie i kasę chorych 
wynosi 21,20 RM, zaś czeladnika 28,63 RM. 
Cukier 1.f.36f. mąka 13. pszenna 16.f. mięso 
wieprzowe 90. wołowe 80f. kartofle det. 3.f.

Od połowy września br (?) jesteśmy 
okupowani przez Rządy Niemieckie i dotąd 
wywieziono większą połowę rolników kupców 
i jakąś część rzemieślników wszystkie dwory 
i probostwa zostały odebrane. Duża ilość 
robotników została wywieziona na pracę do 
Niemiec jak i dziewcząt i chłopców, jakoteż 
cześć całych rodzin. My na razie potrzebni 
jesteśmy do pracy, a co dalej będzie nie mo-
żemy powiedzieć. Krążą od czasu do czasu 
wieści, że będą wywalać, to znowóż brać na 
roboty do niemiec (wywalać rozumie się wy-
wozić do protektoratu - zmniejszonej Polski). 
Mimo to pracujemy sobie swobodnie. jedno 
co zaznacza już podkreślić, że narzekają już 
gazety niemieckie na wielki brak pozytywnej 
gospodarki w u sprowadzonych niemieckich 
rolników i twierdzą że dalej by doszli polskiemi. 
Widać i tu, że ta wierzy babel niała za słaby fun-
dament, a (nieczytelne) nie wytrzyma ciężaru.

Wojna praktycznie toczy się między 
Niemcami a Anglią. Zdawałoby się na pozór 
że sprzymierzone państwa zostały ofiarami 
w tym przedmiocie czeka nas późniejsze 

(nieczytelne) a dalej co wykaże Ameryka a jej 
partner Wschód, kto z tych wykaże największą 
władczą tężyznę.

W tych warunkach rozwikłania wojny, 
niespodziewamy się prędkiego jej końca, a 
raczej zastanawia nas to, czy który z nas trzech 
doczeka do czasu aż następny kaflarz czy inny 
rozbieracz odnajdzie naszą notę.

Zakończono
Tego dznia piec zakońćzono
Robakowo (Goringlinde), 
dnia 28 grudnia 1940.r.

Grześkowiak Stanisław - robotnik
Siekierski Edward

Nowak Czesław - czeladnicy”

Zdjęcie całego dokumentu będzie można 
niedługo obejżeć na stronie: 

www.korniczanin.pl

Uczestnicy zjazdu z okazji 100-lecia Firmy Siekierskich
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klas I – VI naszej szkoły brali udział w 
osiemnastej edycji akcji „Sprzątanie Świa-
ta”, której tegoroczne hasło brzmiało „ Lasy 
to życie – chrońmy je”.

W ramach szkolnego projektu:
• zorganizowano wystawę propagującą 
segregację domowych odpadów i edukację 
ekologiczną,
• rozdano na spotkaniach z rodzicami ulotki 
dotyczące zasad selektywnej zbiórki odpa-
dów w naszej gminie,
• zbierano makulaturę i plastikowe nakrętki,
• przeprowadzono warsztaty segregacji 
odpadów dla klas I – III,
• sprzątano teren Arboretum PAN w Kór-
niku. 

Dzięki współpracy z panią Kingą No-
wak- Dyjetą, kierownikiem Arboretum 
PAN, nasi uczniowie z klas IV-VI mogli w 
najpełniejszy sposób  zrealizować hasło 
akcji – w parkowych alejkach grabili i zbie-
rali liście kasztanowców w celu zwalczania 
szrotówka kasztanowcowiaczka, zbierali 

kasztany i szyszki, myli tabliczki informa-
cyjne stojące przy poszczególnych okazach 
drzew, zbierali śmieci pozostawione przez 
zwiedzających.

Akcja okazała się potrzebna zarówno  
przyrodzie  parku, jak i społeczności lo-

kalnej, co dodatkowo zwiększyło jej walor 
edukacyjny i wychowawczy, a samym 
uczniom dostarczyło satysfakcji, zwłaszcza 
że sprzyjała im również sama Natura, dając 
ciepłą, słoneczną pogodę.                                                                   

                 Agnieszka Półchłopek

sPrzĄtanie ŚWiata W bnińskiej PodstaWóWce

 W sobotę, 1 października w Przedszko-
lu w Szczodrzykowie odbyło się „Pasowanie 
na Przedszkolaka”. Nasza uroczystość 
miała charakter rodzinnego święta, toteż 
dzieciom, które od tego roku rozpoczęły 
nowy etap w swoim życiu towarzyszyli 
rodzice, rodzeństwo a nawet dziadkowie. 
Spotkanie rozpoczęło się wspólną zabawą 
przedszkolaków z rodzicami. Następnie 
program artystyczny, przygotowany specjal-
nie na tę okoliczność, zaprezentowały po-
szczególne grupy włącznie z najmłodszymi. 
Były wiersze, piosenki i tańce. Po występie 
dzieci powtórzyły słowa ślubowania, po 

czym pani Dyrektor Magdalena Jankowiak 
dokonała symbolicznego „pasowania na 
przedszkolaka” przy pomocy ołówka. Po 
części oficjalnej dzieci i rodzice zaproszeni 
zostali na poczęstunek. Na pamiątkę tego 
ważnego wydarzenia dzieci otrzymały oko-
licznościowe dyplomy, odznaki, ołówki oraz 
rożki obfitości ze słodyczami.

Przedszkolakom oraz ich rodzicom 
życzymy samych przyjemnych chwil w 
progach naszego przedszkola.

              Wychowawczyni 
grupy starszaków II 

Magdalena Czapkiewicz                                                   

 PasoWanie na Przedszkolaka

72 RocZNIcA STRAcENIA oBYwATElI kóRNIkA I okolIc
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 października 2010r. (czwartek) o godz.11.00, 

w rocznicę rozstrzelania mieszkańców ziemi kórnickiej, zostaną złożone kwiaty przed 
tablicą upamiętniającą to wydarzenie (ratusz w Kórniku).

Zapraszam do wzięcia udziału w tej patriotycznej uroczystości.
Burmistrz Gminy Kórnik

Jerzy Lechnerowski

obok ważnych wydarzeń mających 
miejsce w kórniku i okolicy są też i takie, 
które wpływają na ogólny obraz naszej 
gminy i atmosferę panującą wśród lokalnej 
społeczności. Takim małym (a może wiel-
kim?) wydarzeniem było „święto Pieczo-
nego Ziemniaka czyli Poznańskiej Pyry” 
zorganizowane przez nauczycielki Szkoły 
Podstawowej nr 1  w kórniku, panie Agatę 
majewską- król i Irenę Przybył.

Jak na poważną imprezę 
przystało, również i ta miała 
swoje osobistości. Cieszymy 
się, że na nasz festyn przybyło 
liczne grono dzieci i ich Rodziców, 
dając przez to wyraz swej szcze-
gólnej aprobacie dla tego typu 
przedsięwzięć. Naszym gościem 
honorowym był ksiądz Zbyszek 
Dobroń, któremu bardzo dziękuję, 
że znalazł czas dla dzieci i czynnie 
włączył się do wspólnej zabawy. 
W nawale pracy odwiedził nas 
Redaktor Naczelny Pan Łukasz 
Grzegorowski

24.9.2011 r. teren za Białą 
Damą zamienił się w plac zabaw 
dla dzieci i bar pod chmurką dla 
starszych. Dwa wielkie namioty 
i wspaniały transparent wska-
zywały wejście i scenę. Były 
konkurencje sportowe, w których 
główną rolę odgrywały ziemniaki. 
Rywalizacja między drużynami 
była duża. Oglądaliśmy wspaniałe 
okazy ziemniaków. Największy 
ważył prawie kilogram! W czasie 
zajęć plastycznych dzieci robiły 
ziemniaczane jeżyki oraz ziem-
niaczane stworki. Rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny „Wesołe warzywa i owoce”, kon-
kurs literacki na rymowankę o ziemniaku oraz 
konkurs na Jesienne przebranie.  Nagrodzono 
zwycięzców i wszystkich uczestników.

Przy wspaniałej pogodzie były muzyka, 
śpiew i tańce, loteria z nagrodami, wielkie ogni-
sko a dla odważnych „rejs” po jeziorze łódką 
lub kajakiem pod okiem nauczyciela przyrody 
pana Dawida Waśkowiaka i pana Jana Susz-
ki. Między konkurencjami i zabawami kusiły 
smakołyki i  punkty  gastronomiczne. Jedni 
wybierali ciasta upieczone przez mamy, słodkie 
niespodzianki, inni „konkrety” czyli kiełbasę i ka-
szankę z grilla, chleb ze smalcem i grochówkę. 

Nie mogło zabraknąć ziemniaków z ogniska z 
przepysznym gzikiem!

Dziękujemy panu Radkowi Domagale za 
udostępnienie terenu, zaplecza i ugotowanie 
pysznej grochówki. Tatusiowi i dziadkowi 
Olimpii panu Ochowiakowi i panu Bosiackiemu 
za instalacje elektryczne. Panu Arturowi Hoff-
mannowi i pani Wioli za nagłośnienie i oprawę 
muzyczną. Sołtysowi Dziećmierowa panu Hyp-
siorowi za wypożyczenie namiotów. Za napraw-

dę duże kartony pełne wspaniałych i słodkich 
fantów Marketowi Inter Marche. Mamie Niny 
pani Małgorzacie Sołowiej za kolorowe plakaty, 
certyfikaty, zaproszenia, kupony i bilety. Mamie 
Olimpii za sponsorowanie opakowań do fantów. 
Mamie Marka pani Katarzynie Ruszczyńskiej 
za przysłowiowe wszystko (trudno wymienić). 
Mamie Dobrochny pani Katarzynie Rychlew-
skiej i mamie Michała pani Elwirze Dominiak za 
zorganizowanie stoiska ze słodyczami.  Mamie 
Danusi Sibilskiej za przygotowanie wspaniałego 
smalcu. Za pomoc przy zajęciach plastycznych 
mamie Patryka pani Justynie Wiszniewskiej, 
mamie Ulki pani Jadzi Woźnej, mamie Kingi 
pani Ani Kaczmarek i pani Renacie Sicińskiej. 

Mamie Julka pani Geni Michalak za wspaniały 
transparent. Mamie Jakuba za mozolną pracę 
pakowania fantów. Mamie Antka pani Wiolecie 
Szymczak za pomoc przy wydawaniu fantów. 
Mamie Martyny pani Joli Jakubowskiej za 
upieczenie konkursowych Babek. Panu Krzysz-
tofowi Ufnalskiemu za czuwanie nad ogniskiem. 
Mamie Julki pani Bieleckiej i mamie Kacpra 
pani Bałoniak za witanie uczestników. Tacie 
Jasia panu Darkowi Frąckowiakowi za worki 

ziemniaków i smacznne jabłusz-
ka. Mamie Gabrysi pani Iwonie 
Cyra i Pani Basi Zwierzyńskiej za  
malowane  dzieciom twarzy. Pa-
nom Tomaszowi Zwierzyńskiemu 
i Szumacherowi za profesjonalną 
obsługę grilla.     Nie jestem wsta-
nie wymienić wszystkich. Dlatego 
serdecznie wszystkich o których 
zapomniałam przepraszam.

Dziękujemy wszystkim ma-
mom, tatusiom, dziadkom  za 
ogromne zaangażowanie, pomy-
sły,  przygotowania i czynny udział 
w imprezie. 

Szczególne podziękowania 
kierujemy do licznych sponso-
rów - dzięki Wam każde dziecko 
wychodziło z naręczem nagród. 
Każde dziecko otrzymało też 
certyfikat „Poznańska Pyra”

Przeprowadzenie zajęć z 
udziałem Rodziców ma szczegól-
ne znaczenie wychowawcze. Ich 
głównym celem jest umacnianie 
więzi emocjonalnych między 
Rodzicami a dziećmi. Spotkania 
takie pozwalają również na obser-
wację spontanicznych zachowań 

dziecka w grupie rówieśniczej, ocenę jego 
umiejętności na tle innych dzieci, a także na 
krytyczne ustosunkowanie się do własnych 
rodzicielskich wymagań stawianych dziecku. 
Uczestnictwo osób bliskich jest też dla nas 
nauczycieli cennym źródłem informacji dotyczą-
cych relacji zachodzących między Rodzicami 
a dzieckiem.

Zachęcam więc szczerze wszystkich 
Rodziców do podejmowania tego typu inicja-
tyw. Czasem tylko maleńkie zaangażowanie 
Państwa w zabawę znajdzie swoją zapłatę we 
wdzięcznych uśmiechach dzieci.

Agata Majewska Król
Irena Przybył

Wielka draka ŚWiĘto Pieczonego ziemniaka

W dniu 27 września odbyła się już po raz czwarty akcja INTERMAR-
CHE i POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA zachęcająca mieszkań-
cow Kórnika do oddawania krwi -ZBIERAMY KREW DLA POLSKI .

Co minutę w Polsce potrzebny jest litr krwi. W większości polskich 
szpitali brakuje krwi, a każda kropla jest na wagę złota. Dlatego rów-
nież w tym roku postanowiliśmy kontynuować nasze zaangażowanie 
w rozwiązanie tego ważnego dla polskiego społeczeństwa problemu. 
Oddanie krwi to tylko kilkanaście minut, a dla kogoś, komu prztoczona 
zostanie nasza krew, to być może całe zycie. 27 września zgłosiło 
się 31 osób chętnych do oddania krwi, z czego 22 osoby oddały w 
sumie 9490 ml krwi. Serdecznie dziękujemy wszystkim honorowym 
krwiodawcom, ktorzy wsparli naszą akcję.

TULON Kórnik INTERMARCHE

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, 
że od 1 października 2011 r. 

godziny otwarcia 
Muzeum 

w Zamku Kórnickim 
będą skrócone do godz. 16:00.

Czas otwarcia Muzeum 
od 1 października 
do połowy grudnia:

wt. - niedz. 10.00-16.00 
(kasa czynna do 15.30)
w poniedziałki nieczynne

Ceny biletów: 
7 zł bilet ulgowy,  

13 zł bilet normalny, 
28 zł bilet rodzinny 

(2 dzieci + 2 osoby dorosłe); 
wynajęcie przewodnika - 35 zł; 
przewodnik w j. niemieckim 

lub angielskim - 60 zł.
1 listopada Muzeum będzie 

nieczynne, natomiast 
11 listopada Muzeum będzie 
czynne w godz. 10.00-16.00.

zbieramy kreW dla Polski
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lista nr 1 - komitet wyborczy Prawo i 
Sprawiedliwość

1. dziuba Tadeusz Antoni, inżynier techno-
log drewna, Poznań, członek partii Prawo i 
Sprawiedliwość
2. hoffmann Zbigniew Grzegorz, politolog, 
Poznań, członek partii Prawo i Sprawiedli-
wość
3. Spychalski Błażej henryk, prawnik, Po-
znań, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
4. Przybylska Renata Barbara, adwokat, 
Poznań, członek partii Prawo i Sprawie-
dliwość
5. Alexandrowicz Przemysław józef, 
historyk, Poznań, członek partii Prawo i 
Sprawiedliwość
6. jaroniec Aleksander Adam, technik 
mechanik, Mościenica, członek partii Prawo 
i Sprawiedliwość
7. czerwiński Zbigniew, historyk, Poznań, 
członek partii Prawo i Sprawiedliwość
8. Rdesiński filip michał, dziennikarz, 
Zakrzewo, nie należy do partii politycznej
9. Nowak Barbara, ekonomista, Przeźmie-
rowo, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
10. majchrzak Teresa marianna, nauczy-
ciel, Poznań, członek partii Prawo i Spra-
wiedliwość
11. Górski Tomasz Paweł, przedsiębiorca, 
Poznań, członek partii Prawo i Sprawiedli-
wość
12. kuleczka-drausowska Ewa, na-
uczyciel, Chludowo, członek partii Prawo i 
Sprawiedliwość
13. foltyn małgorzata maria, rolnik, Kuba-
lin, nie należy do partii politycznej
14. musiał Grzegorz Roman, wykładowca 
akademicki, Poznań, nie należy do partii 
politycznej
15. jemielity Ewa Anna, nauczyciel, Po-
znań, członek partii Prawo i Sprawiedliwość
16. Nowak Izabela monika, pracownik 
socjalny, Poznań, członek partii Prawo i 
Sprawiedliwość
17. Sieniawski marek włodzimierz, na-
uczyciel, Poznań, członek partii Prawo i 
Sprawiedliwość
18. korcz jolanta, handlowiec, Luboń, 
członek partii Prawo i Sprawiedliwość
19. kucharski dariusz Piotr, funkconariusz 
celny, Poznań, nie należy do partii politycznej
20. Torz Zenon, przedsiębiorca, Poznań, 
członek partii Prawo i Sprawiedliwość

lista nr 2 - komitet wyborczy 
Polska jest Najważniejsza

1. Piasta Przemysław, przedsiębiorca, Po-
znań, nie należy do partii politycznej
2. lis marcin, planista przestrzeni, Swa-
rzędz, nie należy do partii politycznej
3. Gryska Beata, technik ekonomista, 
Bolechowo Osiedle, nie należy do partii 
politycznej
4. Szcześniak katarzyna, nauczycielka, 
Poznań, członek partii PJN
5. musiałek krzysztof Grzegorz, przed-
siębiorca, Poznań, nie należy do partii 
politycznej

6. Siński Arkadiusz wojciech, przed-
siębiorca, Komorniki, nie należy do partii 
politycznej
7. kośmider kinga, pracownik administra-
cyjny, Poznań, nie należy do partii politycznej
8. Grześkiewicz małgorzata wanda, 
przedsiębiorca, Poznań, nie należy do partii 
politycznej
9. mejer Paweł, inż. chemik, Poznań, nie 
należy do partii politycznej
10. Skubich helena, pielęgniarka, Poznań, 
nie należy do partii politycznej
11. Gorczyńska Violetta maria, pracownik 
administracyjny, Gniezno, nie należy do 
partii politycznej
12. koralewski krystian, przedsiębiorca, 
Oborniki, nie należy do partii politycznej
13. michniewicz Romuald michał, wykła-
dowca akademicki, Kalisz, nie należy do 
partii politycznej
14. lorenz Piotr mateusz, student, Rogoź-
no, nie należy do partii politycznej
15. Pankowska Izabela, ekonomista, Je-
ziory Małe, nie należy do partii politycznej
16. chróściński Radosław Piotr, student, 
Poznań, nie należy do partii politycznej
17. Przybyła Rafał jan, przedsiębiorca, 
Poznań, nie należy do partii politycznej
18. kopaniarz olga maria, nauczycielka, 
Parkowo, nie należy do partii politycznej
19. Andraszyk maciej Sławomir, fotografik, 
Poznań, nie należy do partii politycznej
20. Zerbst michał, przedsiębiorca, Poznań, 
nie należy do partii politycznej

lista nr 3 - komitet wyborczy 
Sojusz lewicy demokratycznej 

1. witkowski waldemar włodzimierz, 
elektromechanik, Poznań, członek partii UP
2. Łybacka krystyna maria, nauczyciel 
akademicki, Poznań, członek partii SLD
3. Niedbała marek leon, przedsiębiorca, 
Suchy Las, członek partii SLD
4. Aumiller Andrzej kordian, inżynier 
ogrodnik, Poznań, członek partii KPEiR
5. dylewska - światowiak Izabela, przed-
siębiorca, Poznań, nie należy do partii 
politycznej
6. kretkowska katarzyna maria, nauczyciel 
akademicki, Poznań, nie należy do partii 
politycznej
7. dobrowolski jarosław Stanisław, 
technik mechanik, Długa Goślina, członek 
partii SLD
8. Zawada Zbigniew Tomasz, żołnierz 
zawodowy, Poznań, nie należy do partii 
politycznej
9. dutkiewicz lucjan Gerard, policjant, 
Poznań, nie należy do partii politycznej
10. Urbańska Beata kinga, pracownik 
banku, Poznań, członek partii SLD
11. janiszewski Arkady Piotr, przedsiębior-
ca, Poznań, członek partii SLD
12. Stradowska-Adamska Bożena, radca 
prawny, Poznań, członek partii SLD
13. Suś filip marian, politolog, Poznań, nie 
należy do partii politycznej

14. Szczepaniak Paweł, przedsiębiorca, 
Czapury, nie należy do partii politycznej
15. kędziora Tatiana maria, nauczyciel - 
pedagog, Czerwonak, nie należy do partii 
politycznej
16. małecka danuta, pracownik admini-
stracyjny, Tarnowo Podgórne, nie należy do 
partii politycznej
17. kosicki franciszek, technik - rolnik, 
Biskupice, nie należy do partii politycznej
18. Nowak Arkadiusz, technik mechanik, 
Bolechowo, członek partii SLD
19. koleśnik Natalia joanna, biolog mole-
kularny, Przewóz, członek partii SLD
20. lewandowski Tomasz jacek, radca 
prawny, Poznań, członek partii SLD

lista nr 4 - komitet wyborczy 
Ruch Palikota 

1. Banaszak maciej, technik budownictwa, 
Poznań, członek partii Ruch Palikota
2. dąbrowski Ryszard marian, instalator 
wod.-kan.c.o.gaz, Poznań, członek partii 
RACJA Polskiej Lewicy
3. Trojanowicz Natalia Agnieszka, anima-
tor dziecięcy, Poznań, członek partii RACJA 
Polskiej Lewicy
4. Siuda Ewa Iwona, specjalista ds. BHP, 
Poznań, nie należy do partii politycznej
5. drzewiecki Tadeusz, aktor, Poznań, 
członek partii RACJA Polskiej Lewicy
6. Biłozor Przemysław, mgr biblioteko-
znawstwa, Poznań, nie należy do partii 
politycznej
7. Swiernalis Paweł, realizator dźwięku, 
Suwałki, nie należy do partii politycznej
8. okonek hanna, projektant odzieży, Po-
znań, członek partii RACJA Polskiej Lewicy
9. kaczanowski krzysztof Andrzej, ekono-
mista, Koszalin, członek partii Ruch Palikota
10. charłampowicz-jabłoński michał, 
nauczyciel filozofii, Poznań, członek partii 
Ruch Palikota
11. Stencel małgorzata maria, krawcowa, 
Poznań, popierana przez partię RACJA 
Polskiej Lewicy
12. lubka Tomasz dariusz, politolog, Po-
znań, członek partii Ruch Palikota
13. kacprzak maria magdalena, nauczy-
ciel, Poznań, członek partii Ruch Palikota
14. śmiglak marcin, dr inż. chemii, Poznań, 
nie należy do partii politycznej
15. Grabowski Sławomir Stanisław, 
ekonomista, Poznań, członek partii Ruch 
Palikota
16. Grześkiewicz Alicja, kucharz, Poznań, 
członek partii RACJA Polskiej Lewicy
17. Szczepaniak danuta maria, nauczy-
ciel, Murowana Goślina, nie należy do partii 
politycznej
18. jarczak Roman, ogrodnik, Poznań, 
członek partii Ruch Palikota
19. kalicka-królczyk mariola, artysta rzeź-
biarz, Poznań, członek partii Ruch Palikota
20. Szparag Przemysław jan, socjolog, 
Luboń, członek partii Ruch Palikota

lista nr 5 - komitet wyborczy 
Polskie Stronnictwo ludowe 

1. jankowiak wojciech, urzędnik samo-
rządowy, Skórzewo, członek partii Polskie 
Stronnictwo Ludowe
2. Błochowiak Arkadiusz Stanisław, in-
żynier rolnik, Poznań, członek partii Polskie 
Stronnictwo Ludowe
3. jazic jolanta, zarządca nieruchomości, 
Poznań, członek partii Polskie Stronnictwo 
Ludowe
4. żurowska magdalena Aleksandra, zoo-
technik, Stara Górka, członek partii Polskie 
Stronnictwo Ludowe
5. Baumgart marek Piotr, ekonomista, 
Kobylnica, członek partii Polskie Stronnictwo 
Ludowe
6. kałek mirosław włodzimierz, inżynier 
rolnik, Będlewo, członek partii Polskie Stron-
nictwo Ludowe
7. Tomaszewski Zbigniew Eugeniusz, 
mechanik maszyn rolniczych, Czmoniec, 
członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
8. frąckowiak Szymon, rolnik, Skałowo, 
członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe
9. jaworski Ryszard Zbigniew, inżynier 
rolnik, Czerwonak, członek partii Polskie 
Stronnictwo Ludowe
10. Tomczak Przemysław marek, inżynier 
ochrony środowiska, Pawłowice, członek 
partii Polskie Stronnictwo Ludowe
11. czeszewska Barbara Teresa, inżynier 
technolog żywności, Poznań, nie należy do 
partii politycznej
12. kaźmierczak Beata maria, inżynier 
budownictwa, Poznań, nie należy do partii 
politycznej
13. jankowski krzysztof mieczysław, 
zootechnik, Poznań, nie należy do partii 
politycznej
14. Ratajczak małgorzata Barbara, arty-
sta plastyk, Poznań, członek partii Polskie 
Stronnictwo Ludowe
15. wesołowski Artur wiktor, preparator 
trofeów łowieckich, Poznań, członek partii 
Polskie Stronnictwo Ludowe
16. michalska małgorzata Anna, urzędnik 
państwowy, Poznań, członek partii Polskie 
Stronnictwo Ludowe
17. Sokalski Piotr Paweł, inżynier techno-
log, Poznań, członek partii Polskie Stron-
nictwo Ludowe
18. Poczta Eugeniusz, ślusarz, Poznań, 
członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe

19. wojciechowski konrad, urzędnik, 
Poznań, członek partii Polskie Stronnictwo 
Ludowe
20. lazar Sylwia katarzyna, Inżynier 
zootechnik, Poznań, nie należy do partii 
politycznej

lista nr 6 - komitet wyborczy 
Polska Partia Pracy - Sierpień 80 

1. Smektała Stanisław marek, technolog 
rolno-spożywczy, Mielno, nie należy do partii 
politycznej
2. Gabryelewicz Anna marta, studentka, 
Skrzynki, nie należy do partii politycznej
3. Bogdan marek Piotr, technik budowlany, 
Poznań, nie należy do partii politycznej
4. klóska monika Anna, filolog, Poznań, 
nie należy do partii politycznej
5. ciślak Urszula, logistyk, Chludowo, czło-
nek partii Polska Partia Pracy - Sierpień 80
6. kruszewski-kościuszenko Bolesław 
jerzy, inżynier mechanik, Poznań, nie na-
leży do partii politycznej
7. widerowski dariusz, handlowiec, Miel-
no, nie należy do partii politycznej
8. wójcik Violetta, fryzjerka, Czempin, nie 
należy do partii politycznej
9. Piskorz Beata marzena, handlowiec, 
Poznań, nie należy do partii politycznej
10. Stachowiak marzanna, ślusarz na-
rzędziowy, Poznań, nie należy do partii 
politycznej
11. Piekuta wojciech Piotr, kierowca, Kór-
nik, nie należy do partii politycznej
12. winiarska małgorzata Aneta, eko-
nomistka, Poznań, nie należy do partii 
politycznej
13. jagła Adam maciej, inżynier elektryk, 
Poznań, nie należy do partii politycznej
14. Staniewska Alina Barbara, zdobnik 
ceramiki, Poznań, nie należy do partii po-
litycznej
15. wałkowski konrad feliks, ekonomista, 
Poznań, nie należy do partii politycznej
16. młyńczak Bernard Antoni, inżynier 
elektryk, Poznań, nie należy do partii po-
litycznej
17. Adamczyk Paulina maria, handlowiec, 
Poznań, nie należy do partii politycznej

lista nr 7 - komitet wyborczy 
Platforma obywatelska RP 

1. Grupiński Rafał Szymon, poseł na 
Sejm RP, Poznań, członek partii Platforma 
Obywatelska RP

2. kozłowska-Rajewicz Agnieszka, na-
uczyciel akademicki, Koziegłowy, członek 
partii Platforma Obywatelska RP
3. dzikowski waldy, poseł na Sejm RP, 
Tarnowo Podgórne, członek partii Platforma 
Obywatelska RP
4. lipiński dariusz Tadeusz, nauczyciel 
akademicki, Poznań, członek partii Platfor-
ma Obywatelska RP
5. Szydłowska Bożena Stanisława, poseł 
na Sejm RP, Bogucin, członek partii Platfor-
ma Obywatelska RP
6. Stuligrosz michał, poseł na Sejm RP, 
Poznań, członek partii Platforma Obywa-
telska RP
7. Sokołowska Tatiana marta, historyk 
sztuki, Poznań, członek partii Platforma 
Obywatelska RP
8. fiedler Arkady Elpidio, poseł na Sejm 
RP, Puszczykowo, członek partii Platforma 
Obywatelska RP
9. Nowicka maria Bożena, inżynier elek-
tryk-automatyk, Poznań, nie należy do partii 
politycznej
10. Tomczak jacek jerzy, notariusz, Po-
znań, nie należy do partii politycznej
11. Balicki władysław marian, ekonomista, 
Poznań, członek partii Platforma Obywa-
telska RP
12. janas marta, historyk, Poznań, członek 
partii Platforma Obywatelska RP
13. król dominika Urszula, asystent na-
ukowy, Poznań, członek partii Platforma 
Obywatelska RP
14. mikusińska małgorzata Beata, na-
uczyciel, Poznań, członek partii Platforma 
Obywatelska RP
15. Smektała Bartosz, prawnik, Poznań, 
nie należy do partii politycznej
16. lachor justyna, prawnik, Poznań, 
członek partii Platforma Obywatelska RP
17. Podemska milena Anna, urzędnik 
samorządowy, Poznań, członek partii Plat-
forma Obywatelska RP
18. kłosowski dawid jerzy, nauczyciel, 
Szamotuły, członek partii Platforma Oby-
watelska RP
19. czachura Barbara henryka, przedsię-
biorca, Gruszczyn, członek partii Platforma 
Obywatelska RP
20. Zieliński marek Grzegorz, poseł na 
Sejm RP, Poznań, członek partii Platforma 
Obywatelska RP

kandydaci W Wyborach do sejmu rP (W okrĘgu 39) ogłoszonych na dzień 9 Październka 2011r. 
Komitety według rozlosowanej kolejności list. Informacje kolejno: numer kandydata na liście, nazwisko i imiona kandydata, jego zawód, 

miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie. Informacje za serwisem internetowym pkw.gov.pl

1. Batura Piotr henryk, 
Komitet Wyborczy Wyborców „Nasz Powiat” Piotr Batura, przedsiębiorca, Dąbrówka, nie należy do partii politycznej

2. wróblewski Bartłomiej Piotr, 
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, nauczyciel akademicki, Poznań, nie należy do partii politycznej

3. Ziółkowski marek Aleksander, 
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, nauczyciel akademicki, Poznań, członek partii Platforma Obywatelska RP

kandydaci W Wyborach do senatu rP (W okrĘgu  90) ogłoszonych na dzień 9 Październka 2011r. 
Kolejno: liczba porządkowa, nazwisko i imiona, komitet, zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do partii politycznej bądź poparcie

kandydaci W Wyborach do sejmu rP (W okrĘgu 39) ogłoszonych na dzień 9 Październka 2011r. 
ciĄg dalszy
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do pu-

blicznej wiadomości, że ogłasza przetarg 
ofertowy na dzierżawę niezabudowanej 

nieruchomości rolnej będącej  własnością 
Gminy Kórnik

część działki nr 12 o powierzchni 1,000 ha
numer księgi wieczystej KW 24 862

położonej w miejscowości RADZEWO  
klasy użytków: RIVa – 0,4800 ha, RV – 

0,2600 ha, RVI – 0,2600 ha
z przeznaczeniem na cele rolne

za cenę wywoławczą czynszu dzierżaw-
nego 5,0 q pszenicy rocznie

- W/w nieruchomość nie jest przedmiotem 
żadnych zobowiązań i obciążeń.    
- Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie 
w umowie na okres do 3 lat,
- Formularz ofertowy można odebrać do 
dnia 7 listopada 2011 r. w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami pok. 203 w godz. 900 do 1400,
- Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca, 
Sekretariat) w terminie do dnia 9 listopada 
2011 r. do godziny 945 z dopiskiem na 
zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  
DZIERŻAWĘ, NIE OTWIERAĆ PRZED 
GODZ. 1000 09.11.2011”,
- Oferent składa oświadczenie, że zapoznał 
się z warunkami przetargu i nie wnosi 
zastrzeżeń,
- Oferty złożone przez osoby, które maja ja-
kiekolwiek zaległości finansowe wobec Gmi-
ny Kórnik będą automatycznie odrzucane.  
- Oferty nie spełniające w/w wymogów lub 
złożone poza obowiązującym trybem bądź 
po terminie składania ofert, nie będą roz-
patrywane,
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 
2011 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim
w Kórniku,
- Zastrzega się możliwość unieważnienia 
przetargu lub odwołania przetargu podając 
przyczynę.
- Informację dotyczące przedmiotu i warun-
ków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w 
Kórniku – Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami,
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 
8-170-411,
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 
od dnia 7 października 2011 r. do dnia 7 
listopada 2011 r.

kolarstWo
kolElNE TYTUŁY ZAwodNIcZEk 

lImARoNA mISTRZoSTwAch PolSkI
Na zakończenie sezonu kolejny wielki 

sukces osiągnęły młode cyklistki UKS Jedynka 
Limaro Kórnik. Na rozegranych w Bolewicach 
k/Nowego Tomyśla na nieczynnym jeszcze 
nowym odcinku autostrady A2 Mistrzostwach 
Polski w jeździe dwójkami i drużynowej na czas, 
zawodniczki Limaro zdobyły dwa złote i jeden 
brązowy medal. Pierwszego dnia w  piątek od-
były się wyścigi dwójkami na czas, gdzie ekipa 
z Kórnika wzbogaciła się o dwa medale. W 
wyścigu juniorek młodszych bezkonkurencyjna 
była para Alicja Ratajczak – Wiktoria Żegleń, 
która dystansie 15km (22min:28sek) pokonała 
drugi zespół na mecie Ziemi Darłowskiej aż o 
34 sek. Drugi zespół Limaro Natalia Radzicka i 
Diana Wiza uplasowały się na wysokim piątym 
miejscu z czasem 23 min 52 sek. Gorzej powio-
dło się naszym chłopcom. Szymon Rozmiarek 
i Adam Radzicki wykręcili dziewiąty czas dnia, 
choć apetyty były większe. Niestety zawody te 
zostały przeniesione z sierpnia, a na 4 września 
podczas kryterium ulicznego w Kórniku nasi ko-
larze mieli planowane zakończenie sezon, który 
u naszych zawodników trwa już od Grudnia 
ubr. Na zakończenie mistrzostw dwójkami na 
czas bardzo miłą niespodziankę sprawiły nasze 
starsze zawodniczki startujące już w kategorii 
seniorek, Kasia Pawłowska i Paula Fronczak, 
zdobywając brązowy medal. Niespodzianka 
dla tego, iż Paula uległa ciężkiemu wpadkowi 
podczas Mistrzostw Polski Elity na torze w 
Pruszkowie i z urazem głowy dłuższy czas nie 
mogła porządnie trenować, a start ich w mistrzo-
stwach stał do końca pod znakiem zapytania. 
Jednak w Limaro jeżdżą tak twarde dziewczyny, 
że nic nie jest wstanie im przeszkodzić w od-
noszeniu sukcesów. Jako ciekawostkę warto 
dodać, że nasze panie na półmetku zawodów 
miały najlepszy czas. Duże słowa uznania dla 
Kasi Pawłowskiej, która dosłownie na jeden 
dzień przyjechała do Kórnika za zgrupowania w 
Wiśle, tylko po to by z koleżanką wystartować, 
zdobyć swój….. 18 medal Mistrzostw Polski w  
tym roku i tego samego dnia wieczorem wyje-
chać pociągiem do Pruszkowa, gdzie następ-
nego dnia rozpoczęło się kolejne zgrupowanie 
kadry Polski przygotowującej się do torowych 
Mistrzostw Europy. W niedzielę odbyły się wy-
ścigi drużynowe na czas i młodzi Kórniczanie 
wystartowali w kategorii juniorek młodszych i 
juniorów młodszych. Te pierwsze broniły tytułu 
zdobytego w ubiegłym roku gdzie wygrały z 
Górnikiem Wałbrzych z przewagą 5 sek. W tym 
roku obie te drużyny były rozstawione i jechały 
na końcu. Nasze dziewczęta na trasę o długości 

30 km wystartowały 
jako ostatnie w skła-
dzie Alicja Ratajczak, 
Natalia Radzicka, 
Nikol Płosaj i Diana 
Wiza a dwie minuty 
przed nimi wspo-
mniany Wałbrzych. 
Na 12-tym kilome-
trze trasy Wałbrzych 
został doścignięty i 
już było wiadomo że 
ubiegłoroczne wice-
mistrzynie nie ode-
grają większej roli. 
Ostatecznie srebro 
zdobyły ponownie 
zawodniczki z Darłowa, ale przewaga naszych 
dziewcząt nad największymi rywalkami była 
wręcz przygniatająca. Kórnicka drużyna pędzą-
ca ze średnią prędkością 41km/h wyprzedziła 
konkurencję o 1min 26 sek. Bardzo trudne 
zadanie miał trener Robert Taciak, gdyż mając 
pięć równych zawodniczek do wyścigu o tytuł 
Mistrza Polski, musiał dokonać trudnego wy-
boru i jedną posadzić na „ławce rezerwowych”. 
Zespół dziewcząt z Kórnika jest niezwykle 
zgrany i zżyty ze sobą i w konsekwencji świeżo 
upieczona Mistrzyni Kraju w wyścigi dwójkami 
Wiktoria Żegleń nie stanęła na starcie, gdyż ona 
koszulkę Mistrza Polski już posiada, natomiast 
któraś z koleżanek musiałaby zakończyć sezon 
bez tego zaszczytu. Ogromne słowa uznania 
należą się Wiktorii, jak również koleżankom, 
które nie zawiodły i w pięknym stylu osiągnęły 
swój największy sukces w życiu. Dla ciekawości 
w wyścigu drużynowym Alicja Ratajczak zdo-
była swój piaty tytuł Mistrza Polski w tym roku, 
potwierdzając iż w tym sezonie jest zdecydo-
wanie najlepszą zawodniczką w kraju wśród 
15-16-latków. Dla młodziutkich Nikol Płosaj i 
Natalii Radzickiej (obie po 15 lat) był to pierwszy 
tytuł mistrzowski, ale zapewne nie ostatni. W 
wyścigu drużynowym chłopców zmęczony już 
sezonem zespół z Kórnika w składzie Szymon 
Rozmiarek, Adam Radzicki, Patryk Rajkowski 
i Patryk Matuszak zajął ostatecznie 11 miejsce. 
W dotychczasowym rozrachunku zawodnicy i 
zawodniczki Kórnickiego Limaro zdobyli tylko w 
bieżącym sezonie 37 medali Mistrzostw Polski 
(11zł., 20sr. i 6br.) oraz 3 medale z Mistrzostw 
Europy za sprawą Kasi Pawłowskiej. General-
nie można uznać sezon za zakończony, choć 
w połowie października na torze w  Pruszkowie 
odbędą się jeszcze Mistrzostwa Polski LZS, w 
których część ekipy z Kórnika również weźmie 
udział.         

  Paweł Marciniak
                  foto: Mariusz Jędrzejczak

Dekoracja drużyny dziewcząt.

Na najwyższym stopniu podium 
W. Żegleń i A. Ratajczak

Dziewczęta na mecie

PierWsze urodziny kcris „oaza”
W dniach 11-13 listopada br. 

Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”  
obchodzi swój pierwszy jubileusz. 
Z tej okazji organizujemy szereg 

atrakcyjnych imprez, zabaw i konkursów.
Mamy nadzieję, że w naszym programie znajdą Państwo 

coś odpowiedniego dla siebie.
 

Program:
Piątek 11 listopada 2011

Ogłoszenie zwycięzcy konkursu na nazwę KLUBU MALUCHA

Od godz. 20:00 „Bal Niepodległościowy”
Towarzystwa przez cały wieczór dotrzyma Państwu 

„Górny Orchestra”  
pod batutą Zbigniewa Górnego z udziałem wybitnej solistki 

Olgi Bończyk.
W trakcie wieczoru wiele atrakcji i niespodzianek

Cena biletu: 180 zł od pary

Rezerwacja miejsc w Centrum „OAZA” telefonicznie: 61 649 88 75 
bądź e-mail: oaza@kornik.pl

Sobota 12 listopada 2011
GALA BOKSU – Hala sportowa godz:18:00

W godzinach: 23:00 – 03:00
~ OAZA NIGHT – 

hawajskie party na basenie ~
W programie:

odjazdowa muza, zabawne konkursy pływackie, 
wybór MISS WIECZORU i wiele innych atrakcji,

a to wszystko z napojem i owocami w cenie biletu!
Cena biletu: 59 zł od osoby

~ MILE WIDZIANY STRÓJ HAWAJSKI ~
Przedsprzedaż biletów dostępna w Kasie KCRiS „OAZA”

Niedziela 13 listopad 2011r.
Dzień zabaw i gier dla wszystkich dzieci

Gwarantujemy niezapomniane wrażenia: Szaleństwa w 
bajecznych kulach wodnych WATERBALL, 

WIBIT – tor przeszkód, przejście na czas, pokazy klubów sportowych 
– m. in. mecz piłki nożnej kobiet, 

Wspólne zabawy w KLUBIE MALUCHA dla najmłodszych
KONKURSY z atrakcyjnymi nagrodami

Z A P R A S Z A M Y !

NowośĆ w kcRiS „oAZA” 
– SPINNING, PUmP (sztangi) 

oraz AQUA ZUmBA !!!

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom Naszych Klientów od września br. 
wprowadziliśmy nowe zajęcia: SPIN-
NING, PUMP (SZTANGI) oraz AQUA 
AEROBIC.

Spinning®  to specjalny trening 
grupowy z wykorzystaniem rowerów 
stacjonarnych, prowadzony przy dźwię-
kach dobrej muzyki. Ćwiczenia spinning 
poprawiają wydolność organizmu oraz 
dają możliwość redukcji tkanki tłusz-
czowej. Wspólna jazda urozmaicana 
przez wykwalifikowanego instruktora 
jest doskonałą formą zabawy i relaksu. 
Zajęcia odbywają się  z podziałem na 
klasy, a tym samym przeznaczone są 
dla osób o różnym stopniu sprawności. 

PUmP  - t r en ing  s i ł owo-wzmac -
niający 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. Ze względu na ograniczo-
ną ilość sprzętu na zajęcia SPINNING 
i PUMP przyjmujemy zapisy w kasie.

AQUA ZUmBA - Zajęcia pozwalają-
ce połączyć świetną zabawę z zajęcia-
mi w basenie dedykowanymi dla osób 
w każdym wieku, zainspirowane latyno-
skimi rytmami. W środowisku wodnym 
daje wspaniałe efekty oraz mnóstwo 
śmiechu. Ćwiczenia w wodzie to dosko-
nały relaks, odprężenie po trudach dnia 
codziennego, okazja do dobrej zabawy 
przy muzyce z korzyścią dla zdrowia, 
urody i dobrego samopoczucia.

SERdEcZNIE ZAPRASZAmY

15 października odbędzie się 
zakończenie 

sezonu rowerowego na 

Borówieckim 
Ringu Rekreacyjnym.

Zbiórka o godzinie 12:00 przy starej szkole 
w Borówcu.

Atrakcje dla wszystkich!   Serdecznie zapraszamy!
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W dniach 9-11 września 2011 roku Mateusz 
Nowak i Jakub Posadzy z Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego „TKD-Kórnik” reprezentowali 
Wielkopolską Kadrę Juniorów w prestiżowym 
międzynarodowym turnieju Polish Open/
Warsaw Cup. Wzięło w nim udział blisko 700 
zawodników i zawodniczek z 97 reprezentacji 
klubowych i narodowych, 26 krajów Europy, Azji 
i Afryki, w tym 203 kadetów, 260 juniorów i 212 
seniorów. Występ na tych zawodach zaliczany 
był do startów kontrolnych zarówno Kadry 
Wojewódzkiej jak i Naszego Klubu. Wynik nie 
był więc tak istotny dla trenerów jak reprezen-
towany przez zawodników poziom. Niemniej 
jednak obaj Kórniczanie stanęli na wysokości 
zadania. Mateusz wygrał wysoko dwie walki 
(14-7 i 12-0) z zawodnikami z Puław i Nidzicy, 
by dopiero w finale ulec nieznacznie (11-8) 
zawodnikowi z Bornego Sulinowa zdobywając 
srebrny medal. Trochę gorzej miał Jakub. Wy-
startował w kategorii cięższej niż zwykle (-45kg) 

obsadzonej w połowie zawodnikami z zagranicy 
(Litwa, Dania, Białoruś, Szwecja). W pierwszej 
walce wylosowano mu zawodnika z Białorusi. 
Kuba nie wystraszył się jednak i bardzo wysoko 
(14-3) wygrał ten pojedynek. W kolejnym starciu 
spotkał się z późniejszym finalistą całej kategorii 
– zawodnikiem z Olsztyna. Mimo woli walki i 
bardzo dobremu przygotowaniu technicznemu 
zawiodła komunikacja na linii trener-zawodnik 
(jako sekundant z Kubą wyszedł jeden z 
trenerów KWJ) i Kuba musiał zadowolić się 
miejscem piątym. Wyciągnęliśmy już wnioski 
z tego wyjazdu. Przede wszystkim Mateusz i 
Jakub muszą być sekundowani przez trenera, 
którego znają i który zna ich możliwości. Muszą 
też poprawić siłę kopnięcia na głowę, gdyż 
sędziowie zarówno Mateuszowi jak i Jakubowi 
nie zaliczyli takiego ciosu. Poza tym wszystko 
jest na najlepszej drodze do osiągnięcia pełnej 
sprawności startowej po sezonie wakacyjnym. 
Kolejnym startem Kórniczan z UKS TKD Kórnik 
będą zawody w czeskim Hradec Kralove w 
połowie października. 

Korzystając z okazji informujemy, że Klub 
ma się świetnie, a ostatnie sukcesy Naszych 
zawodników są tego dobitnym przykładem. 
Zrywanie Naszych plakatów i wywieszanie 
w to miejsce swoich nie świadczy dobrze o 
konkurencji. Chętnych do trenowania z Nami 
wciąż przybywa, gdyż najlepszą reklamą są 
zadowolone dzieci i ich rodzice. Z całą sta-
nowczością oświadczamy również, że sukcesy 
sportowe zawodników UKS TKD Kórnik w 
ostatnim roku, a także powołanie Mateusza 
Nowaka i Jakuba Posadzy do Kadry Narodowej 
Kadetów to zasługa Naszego obecnego trenera 
Andrzeja Bartosiewicza, a Nasz były trener Pan 
Piotr Wesołek, obecnie trener sekcji „Zamek 
Kórnik” śremskiego Klubu Rapid, nie ma z tym 
nic wspólnego.

Wszystkich chętnych serdecznie zaprasza-
my na treningi we wtorki i piątki: młodszych do 

KCRiS „Oaza”, a starszych do Szkoły Podsta-
wowej nr 1. Zwracamy uwagę, że we wtorki 
w „Oazie” w tym samym czasie, treningi ma 
również konkurencyjna sekcja „Zamek Kórnik”. 
Nasze treningi odbywają się na hali sportowej 
i tam zapraszamy zainteresowanych. Nasi tre-
nerzy posiadają wszelkie uprawnienia i licencje 
konieczne do prowadzenia zajęć z zakresu 
taekwondo. Andrzej Bartosiewicz jest trenerem 
II klasy, z wieloletnim doświadczeniem pedago-
gicznym (nauczyciel wychowania fizycznego), 
a Angelika Rydlewska instruktorem sportu o 
specjalności taekwondo (obecnie studiuje pe-
dagogikę przedszkolną). Oboje mają również 
ogromne doświadczenie zawodnicze. Zajęcia 
prowadzone są nowoczesnymi metodami szko-
leniowymi na sprzęcie posiadającym aprobatę 
Światowej Federacji Taekwondo. Członkowie 
Klubu mają możliwość zdobywania kolejnych 
stopni uczniowskich w taekwondo zgodnie z 
wymogami Polskiego Związku Taekwondo 
Olimpijskiego i po obowiązujących cenach. 
Oferujemy również wyjazdy na obozy sporto-
we (zimą i latem), a także udział w zawodach 
sportowych w kraju i zagranicą. Wszyscy Nasi 
zawodnicy posiadają również całoroczne 
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w sportach walki. Dokładamy 
również wszelkich starań aby sprzęt sportowy, 
który kupują zawodnicy (stroje, ochraniacze) był 
po jak najniższych cenach. Cyklicznie organi-
zujemy również konsultacje z zawodnikami z 
zaprzyjaźnionych klubów, a także wyjścia na 
basen. Zajęcia w Uczniowskim Klubie Spor-
towym „TKD-Kórnik” dofinansowane są ze 
środków Gminy Kórnik.

Więcej szczegółów można znaleźć na 
stronie internetowej Klubu www.tkdkornik.prv.
pl lub pod numerem telefonu: 663 786 462. 
Serdecznie zapraszamy!

PP

zaWodnicy uks tkd kórnik na WarsaW cuP 2011
Z roku na rok coraz większym zaintereso-

waniem cieszą się organizowane przez nas 
obozy sportowe. W tym roku, aż 28 członków 
sekcji Zamek Kórnik wzięło udział w letnim 
obozie w miejscowości Mrzeżyno nad morzem. 
Z pewnością na tak liczną frekwencje miała 
wpływ otrzymana dotacja z Urzędu Miejskiego 
w Kórniku.

Do naszego obozu dołączyła kadra narodo-
wa kobiet PZTO i siedem innych klubów z całej 
Polski. Bardzo dobre warunki zakwaterowania 
i wyżywienia zagwarantował nam ośrodek 
wypoczynkowy „Perła”  Treningi odbywały się 
w nowej hali sportowej, w klimatyzowanej salce 
do sportów walki. Uczestnikom zapewniliśmy 
odnowę biologiczną w hotelowym aquaparku. 
Przejazd zorganizowano autokarami klasy Lux 
firmy Wawrzynowicz. Opiekę nad tak liczną gru-
pą sprawowało 8 wychowawców, zaś treningi 
prowadzone były w pięciu grupach wiekowych 
i zaawansowania. Do każdej grupy przypisany 
był jeden szkoleniowiec. 

Głównym tematem obozów sportowych jest 
oczywiście trening, i było go naprawdę sporo. 
Najmłodsi uczestnicy obozu trenowali po 2-3 
godzin dziennie na sali sportowej lub w terenie. 

Wyczynowi zawodnicy dziennie trenowali po 
3-5 godzin. Tradycyjnie zajęcia techniczno-tak-
tyczne realizowano w obiekcie sportowym, a 
trening siły i wytrzymałości przeprowadzaliśmy 
na plaży. W małej miejscowości było naprawdę 
nas widać. Ciężkimi treningami na plaży przy-
patrywały się z podziwem tłumy wczasowiczów. 
Tradycyjny 15-to kilometrowy marszobieg 
przebiegał przez miasteczko. Spacerowicze 
oklaskiwali naszych zawodników niczym 
uczestników wyścigów kolarskich. Te publiczne 
treningi cieszyły się sporym zainteresowaniem 
wczasowiczów, a zawodnikom dodawały skrzy-
deł. Zawodnicy mogli przyglądać się jak trenuje 
kadra narodowa kobiet, pod kierunkiem Mistrza 
Soo Kwang Lee. Zorganizowaliśmy ciekawe 
spotkanie z psychologiem sportowym, który 
przeprowadził wykład na temat zależności zło-
ści sportowej a szybkością, cechą motoryczną 
dominującą w naszym sporcie. 

Oczywiście nasze obozy to nie tylko ciężki 
trening. Mieliśmy szczęście do pogody bo 
trafiliśmy w okres upalnego lata. Wychowawcy 
co wieczór organizowali zabawy obozowe. 
Do pierwszego chrztu obozowego przystąpiło 
15-cie dzieci z Kórnika. Tradycyjne zabawy 

blondyni kontra bruneci, poczta obozowa, dys-
koteki obozowe na długo pozostaną w pamięci. 
Oczywiście musiał odbyć się mecz piłki nożnej 
kadra-zawodnicy. Z ogromnym wysiłkiem, ale 
ponownie wygrała go kadra.

Dziesięciodniowy obóz szybko minął. 
Bardzo licznie odwiedzający obóz rodzice byli 
zachwyceni obiektem hotelarskim, salą na 
której ćwiczyliśmy, organizacją czasu wolnego 
zwłaszcza dla dzieci, zorganizowaną opieką 
ratowników WOPR podczas kąpieli w morzu. 

Wszystkie dzieci wróciły całe i zdrowe do 
domów, co jest największą troską organiza-
tora wypoczynku. Zawodnicy zdecydowanie 
podnieśli wydolność i umiejętności techniczne 
taekwondo. Obóz minął szybko a młodzież 
snuła plany na obóz za rok.

Wszystkich zainteresowanych trenowa-
niem w Antonimicznej Sekcji Zamek Kórnik 
zapraszamy do obiektu sportowego w „OAZIE”. 
Treningi odbywają się w każdy wtorek, czwartek 
i sobotę tygodnia w czterech grupach wieko-
wych i zaawansowania. Bliższy informacje 
znajdziecie na www.taekwondo-wesolek.pl i 
pod numerem 602185526.

PW

letnia akcja obozoWa astaekWondo zamek kórnik

Po roku działalności w strukturze 
Autonomicznej Sekcji Taekwondo Zamek 
Kórnik przyszedł czas na działalność w 
ramach własnego stowarzyszenia. Grupa 
inicjatywna ogłosiła zebranie założyciel-
skie własnego klubu, które odbyło się 
w dniu 20.09.2011 na terenie obiektu 
sportowego OAZY. Już  po krótkiej dys-
kusji zebrani byli jednomyślni. Zakładamy 
Uczniowski Klub Sportowy. Na początku 
padały różne pomysły na nazwę stowarzy-
szenia. Jednak przebiła się argumentacja 
otwartej nazwy, która pozwoli w przyszło-
ści powoływać kolejne sekcje sportowe. 
Tym samym przyjęto nazwę UKS OAZA 
Kórnik. W dalszej części zebrania zgro-
madzeni powołali do działania sekcję ta-
ekwondo olimpijskiego. Ogłoszono wśród 
zgromadzonych konkurs na logo klubu. 
Najważniejszym jednak punktem zebrania 

było przyjęcie statutu klubu i dokonano 
wyboru władz stowarzyszenia. Na czele 
zarządu stanął pomysłodawca klubu Piotr 
Wesołek. V-ce Prezesami zostali Ireneusz 
Osajda i Adrian Bącler, członkami zarządu 
wybrani zostali Grzegorz Szpak, Marcin 
Otto i Robert Hantkiewicz. 

Ostatnim punktem zebrania była luź-
na raczej programowa dyskusja. Nowo 
wybrany Prezes przedstawił owocną 
dotychczasową pracę, czego wynikiem 
jest ogromne zainteresowanie treningiem 
w naszym klubie, gdyż na chwile obecną 
mamy 80 osób ćwiczących. Następnie 
przedstawił kierunki rozwoju i potrzeby 
klubu. Na kórnickie środowisko zawsze 
mogliśmy liczyć. Padły deklaracje wy-
posażenia tworzonego pomieszczenia 
klubowego w meble biurowe, jeden z 
rodziców przekaże zestaw komputerowy, 

inny rodzic opłaci domenę internetową, 
ktoś stworzy naszą stronę internetową.. 

Na sali było widać ogromne zaan-
gażowanie rodziców w pracę na rzecz 
własnego klubu. 

Na chwile obecną można śledzić 
życie klubu na stronie internetowej www.
taekwondo-wesolek.pl. Informujemy, 
że ciągle prowadzimy nabór do sekcji 
taekwondo. 

Osobiście chciałbym podziękować 
zebranym za obdarzenie mojej osoby 
zaufaniem. Większość członków zarządu 
sprawdziła się w dotychczasowym działa-
niu. Myślę, że jesteśmy mocną drużyną.

     
Piotr Wesołek 

Prezes Zarządu UKS OAZA Kórnik 

PoWstał uks oaza kórnik

 27 września Szkoła Podstawowa w Ra-
dzewie była organizatorem X Gminnego Rajdu 
Rowerowego. Na boisko szkolne dotarli na 
rowerach uczniowie ze szkół z Bnina, Kórnika i 
Szczodrzykowa. Komandorem rajdu niezmien-
nie od wielu lat jest pani Krystyna Jarecka. Tra-
dycją rajdu jest to, że każdą edycję poświęca się 
pamięci znaczących osób. Tym razem patronem 
rajdu był Tytus Działyński, którego 150. rocznica 
śmierci przypada w 2011 roku. Oficjalnego 
otwarcia rajdu dokonała pani dyrektor szkoły 
w Radzewie - Krystyna Kiełpińska oraz wice-
burmistrz Kórnika Antoni Kalisz. Po uroczystym 
przywitaniu uczestnicy mogli obejrzeć spektakl 
opowiadający o życiu i działalności Tytusa 
Działyńskiego, przygotowany przez kórnicką 
młodzież pod okiem pani Ewy Szybiak.   

Jednak rajd to nie tylko jazda na rowerze. Do-
datkowe atrakcje stanowiły  konkursy dotyczące 
bezpiecznej jazdy rowerem, udzielania pierwszej 
pomocy, znajomości znaków drogowych i 
przepisów ruchu drogowego. Odbył się również 
pokaz pierwszej pomocy zaprezentowany przez 
związek strzelecki „Strzelec” z Poznania. Ponad-
to można było obejrzeć pojazdy służb straży 
miejskiej i policji, a także posilić się kiełbaskami 

samodzielnie upieczonymi nad ogniskiem.
 Poniżej przedstawiamy wyniki rywalizacjiŁ 

Klasyfikacja generalna: 1. Radzewo, 2. Bnin,      
3. Kórnik, 4. Szczodrzykowo
W poszczególnych konkurencjach wygrywali:
- rowerowy tor przeszkód: Radzewo

- test znajomości znaków drogowych: Kórnik
- pierwsza pomoc przedmedyczna: Szczodrzy-

kowo i Radzewo
- konkurs malowania kredą po asfalcie: Kórnik 
i Bnin

Organizatorom serdecznie gratulujemy 
profesjonalnie przygotowanej imprezy. Tego 
typu wydarzenia w nieoceniony sposób 
służą integracji naszej małej ojczyzny. 

Robert Jankowski – KCI

X gminy rajd roWeroWy W radzeWie
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REwElAcYjNE PIŁkARkI wIcEmI-
STRZYNIAmI wIElkoPolSkI

Zakończyły się boje w II Turnieju „ORLIK 
2011. W tej piłkarskiej imprezie w eliminacjach 
startowały także szkoły z naszej gminy. Rewela-
cyjnie spisały się dziewczęta Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Kórniku. W grupie dziewcząt 10-12 
lat zdobyły Wicemistrzostwo Wielkopolski. 
Droga do sukcesu wiodła przez eliminacje 
w grupach, gdzie zajęły pierwsze miejsce, w 
kolejnych meczach w ćwierćfinałowych, które 
było nagrodzone awansem do  półfinałów 
Mistrzostw Wielkopolski „Orlik 2011” również 
zajęły pierwsze miejsce.                     Z drugiego 
miejsca w półfinale awansowały do finałów 
„Orlika” i tu uległy swoim przeciwniczkom z 
grupy półfinałowej „Ziółka Klęka”- pierwsze 
miejsce, by ostatecznie zająć drugie miejsce 
w województwie.

W finałach, które odbyły się w Poznaniu z 
udziałem zaproszonych gości m. in. p. Piotra 
Florka- Wojewoda Wielkopolski, p. Tomasza 
Wiktora z Departamentu Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego a także przedsta-
wiciela Kuratorium p. Alicji Rajewicz w zespole 
grały : Martyna Boguszyńska, Jolanta Lester, 
Dominika Joppek, Karina Bugzel, Marta Kaź-
mierczak, Natalia Szymczak, Jagoda Tomczak 
Patrycja Pudysiak, Barbara Gąska.

Wyniki meczy finałowych:
SP 1 Kórnik – Ziółka Klęka 2:4 ( 2 bramki 

Martyny Boguszyńskiej)
SP 1 Kórnik – Mała Tęcza Grodzieniec 8:0 

( po 4 bramki strzeliły Martyna Boguszyńska i 
Dominika Joppek)

SP 1 Kórnik – SP 1 Koźmin Wlkp. 2:0 (po 
1  bramce strzeliły Dominika Joppek i Martyna 
Boguszyńska)

Ostatecznie:
1 m. Ziółka Klęka, 
2 m. SP 1 Kórnik, 
3 m. SP 1 Koźmin Wlkp., 
4 m. Mała Tęcza Grodzieniec.
W uroczystej oprawie na zakończenie 

turnieju dekoracji dokonywali m. in. p. Tomasz 
Świętowski z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
p. Wojciech Ziemniak - Poseł RP i Prezes Za-
rządu Głównego SZS , p. Ewa Bąk –Dyrektor 
Wydziału Sportu Urzędu Miasta.

Wszyscy uczestnicy finałów „ II ORLIKA” 
otrzymali pamiątkowe dyplomy dla szkół i imien-
ne dla zawodników, za miejsca I-III wręczono 
medale, puchary i piłki a także stroje sportowe.

Wspólny wysiłek i poświęcenie dziewcząt i 
ich rodziców oraz nauczycieli a także trenerów z 
Kotwicy, u których niektóre trenują doprowadziły 
do sukcesu. Gratulujemy! 

Tu trzeba zaznaczyć, że w imprezie wśród 
startujących zespołów uczestniczyły głównie 
zespoły z klubów piłkarskich a tylko nie wiele z 
jednej szkoły. Tym bardziej gratulacje dla Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku i ich nauczycieli 
wf, że potrafili zbudować zespół i ponieść trud 
wyjazdów na turnieje.

ARA

Po wielu latach zamierzeń w końcu w Ra-
dzewie powstała drużyna tenisistów stołowych, 
którą zgłoszono do rozgrywek IV ligi, prowadzo-
nej przez Okręgowy Związek Tenisa Stołowego. 

Na razie Radzewiacy występują w rozgryw-
kach pod nazwą „OKS Relaks Śrem – Radze-
wo”, stanowiąc drugą drużynę ze Śremu, ale są 
plany by w najbliższej przyszłości grać już jako 
UKS Jedynka Kórnik – SKS Sokół Radzewo. 

W pierwszym meczu doszło do bratobój-
czego pojedynku, bowiem naprzeciw siebie 
stanęły pierwsza i druga drużyna ze Śremu. 
Zespół z Radzewa jak to z reguły debiutant – 
musiał zapłacić frycowe i uległ o wiele bardziej 
doświadczonym przeciwnikom. Mecz odbył 
się 30 września w Dąbrowie, a w barwach 
Radzewa występowali: Agnieszka Toboła, 
Eugeniusz Staniszewski, Roman Starosta, 
Jakub Szymankiewicz, kierownik drużyny Karol 
Niemier oraz kapitan zespołu Jerzy Rozmiarek. 
Ponadto do rozgrywek ligowych zgłoszeni są: 
Sylwia Frąckowiak, Karol Rybak, Sebastian 
Michurski, Tomasz Rybak, Maciej Walczak i 
Michał Rozmiarek.

Karol NIEmier

szachoWy turniej jesienny

Już po raz 33 ulicami Warszawy prze-
biegł największy maraton w Polsce. Mimo 
zmiany trasy, nie przebiegającej niestety 
przez Stare Miasto, na linii startu stanęła 
rekordowa liczba uczestników z wielu krajów 
Europy i świata-ponad 4 tysiące . Należąca 
do Korony Maratonów Polskich impreza, 
odbyła się 25 września z udziałem Biegu 
Olimpijskiego na dystansie 8 km. Po raz 
pierwszy udostępniono uczestnikom obu 
dystansów Łazienki Królewskie, uznawane 
niegdyś za niedostępne dla biegaczy. Fakt 
ten niezwykle ubogacił doznania sportowe 
i uatrakcyjnił całość 
biegowej rywalizacji. 
Po raz kolejny Kór-
nik reprezentowało 
Stowarzyszenie Bie-
gowe „Brylant Kórnik” 
i sześcioro zawodni-
ków zmierzyło się z 
42 km. trasą. Wspa-
niała atmosfera, ład-
na pogoda i niezbyt 
wysoka temperatura 
pozwoliła im na do-
tarcie do linii mety na 
Placu na Rozdrożu 
nieopodal Agrykoli. 
Już nie po raz pierw-
szy doskonale na 
trasie spisał się nie-
zmordowany Józek 
Mika, ukończywszy 

maraton grubo poniżej 2,5 godziny. Drużyno-
wo Kórnik uplasował się na 18 pozycji wśród 
40 zespołów zgłoszonych w maratonie do tej 
klasyfikacji. Kolejnym, niezwykle ważnym 
wydarzeniem biegowym, w którym Brylanty 
wezmą swój udział jest Maraton Poznański, 
zaplanowany na 16 października. 

Poniżej wyniki :
 (Kolejno: miejsce w klasyfikacji gene-

ralnej / zawodnik /miejsce w kat. wiekowej /
miejsce w kat. K/M/Czas brutto/Czas netto)
158 józef mika
M51-7/149/ 03:11:18/03:10:40

410 mariusz kieslich 
M46-36/395/03:28:12/03:27:34
1213 marek Szewczyk 
M56-32/1164 03:54:10/03:54:05
3175 Izabella moskal 
K36-27/2220/04:20:05/04:19:24
2422 Andrzej faliszewski 
M41-352/2264/ 04:23:53/ 04:23:05
2946 Bartosz kurzawski 
M36-638/ 2727/ 04:41:07/ 04:38:24

Przygotowała: Izabella Moskal
Zdjęcie: Andrzej Faliszewski

start brylantóW W maratonie WarszaWskim

iV liga tenisa stołoWego W radzeWie

25 października 2011r. w murach 
Szkoły Podstawowej w Radzewie odbył 
się 4-ty turniej w ramach I Kórnickiej 
Ligi Szachowo-Warcabowej – Szachowy 
Turniej Jesienny.

Do udziału zgłosiło się 22 adeptów 
królewskiej gry, z których każdy roze-
grał 7 partii, za każdym razem z innym 
przeciwnikiem. Pary meczowe kojarzył 
ze sobą komputer. Zwycięzcą zawodów 
z kompletem 7 pkt okazał się Jakub 
Zgarda (Dziećmierowo), który przy okazji 
w zastępstwie Ryszarda Bartkowiaka 
był także sędzią głównym imprezy. Ko-

lejne miejsca zajęli: 2. Dawid Miszczak 
(Błażejewo, 5.5 pkt), 3. Błażej Biernacki 
(Kórnik, 5 pkt), 4. Bartosz Górka (Ru-
nowo, 5 pkt), 5. Przemysław Stodulski 
(Pierzchno, 4.5 pkt). W poszczególnych 
kategoriach zwyciężali: dziewczęta-
-szkoły podstawowe: Justyna Rumińska 
(Czmoń), kobiety-open: Anna Grewling 
(Wągrowiec), chłopcy-szkoły podstawo-
we: Błażej Biernacki, mężczyźni-open: 
Jakub Zgarda. Dla 
najlepszych trzech 
zawodników w każ-
dej kategorii przy-

gotowano jesienne dyplomy, a dzięki 
środkom Urzędu Miejskiego w Kórniku 
każdy uczestnik turnieju otrzymał nagro-
dę książkową. Już dziś serdecznie za-
praszamy do Radzewa 23 października, 
kiedy to odbędzie się II Familiada War-
cabowa Pamięci Marka Serwatkiewicza. 
Kontakt: karolniemier@o2.pl.

Karol NIEmier

radzeWscy 
„biegacze z klasĄ”
18 września 2011r. w Poznaniu odbyła się II edycja BIEGU Z 

KLASĄ. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta 
Poznania Ryszard Grobelny. Na trasie biegu zorganizowanej 
wokół Jeziora Maltańskiego i liczącej 5,5 km pojawiło się także 
3 reprezentantów Szkoły Podstawowej w Radzewie, którzy zajęli 
następujące miejsca:

47 – Mikołaj Ratajczak (00:28:06)
48 – Karol Niemier (00:28:09)
131 – Damian Organiściak (00:32:07)
O tym, że był to bardzo udany występ świadczy fakt, iż na 

mecie zameldowało się prawie 700 zawodników, a zgłoszonych 
do biegu było ponad 1000. Każdy uczestnik startował w okolicz-
nościowej koszulce, a na mecie otrzymał pamiątkowy medal i 
posiłek regeneracyjny. Ideą przyświecającą organizatorom była 
przede wszystkim popularyzacja biegania jako najprostszej 
formy ruchu.

Karol NIEmier
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*Fotografia Ślubna i Okolicznościowa - dla mieszkańców Kórnika i okolic upusty! - kontakt: 501 00 44 04, galeria: www.punktywidzenia.pl 
*Poszukuję do wynajęcia garażu na samochód osobowy. Kórnik. Tel. 603 92 82 01
*Jesienna promocja miodu w Słomianej Pasiece. Mościenica, ul. Mosińska 3. Tel. 61 8170 176
*Strzyżenie psów, Kórnik pl. Powstańców Wlkp. 7. Tel. 604 064 159 -możliwość dojazdu do klienta
*Strzyżenie psów, Zaniemyśl, ul. Akacjowa 2. Tel. 608 642 499. Możliwosć dojazdu do klienta.
*Borówiec wolnostąjący klasyczny 130/550 z garażem prawie gotowy 390 tys. Tel. 602 214 931
*Rower składak niemiecki sprawny nowe opony. Tel. 792 884 454 cena 100 zł
*Sprzedam Fiata Sienę 1,6 105 km, przebieg 1300000km, pierwszy właściciel + opony zimowe. tel 604 514 426 lub 694 741 493
*Wynajmę, sprzedam lokal 34 m ² na działalność gospodarczą. Kórnik, ul. Staszica. tel 885 539 962
*Mieszkanie do wynajęcia w bloku w Kórniku 63 m ², 3 pokoje. Tel. 61 8190 159 lub 699 11 75 82
*Sprzedam sekretarzyk, zegar stojący, biurko. Tel. 693 217 140
*Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe w Kórniku na parterze. Cena 800 zł + opłaty. Tel. 603 790 315
*Kurki odchowane sprzedam. Dowóz gratis. Tel. 506 494 770
*Przyjmę pracowników: murarzy i praconików ogólnobudowlanych. Bart-Alex sc. Tel. 507 579 520
*Euro-Astar Ul: Kórnicka 3 Czołowo zatrudni specjalistę ds. handlu (produkty ogrodowe np. płoty, domki narzędziowe)pawel.kaniewski@euro-astar.com.pl
*Sprzedam/wynajmę mieszkanie 2-pokojowe 38m², ładne, jasne, nie wymaga remontów. Kórnik, Staszica 16, tel. 502-158-292.
*Naprawiam protezy; pracownia protetyczna w Kórniku Plac Powstańców Wlkp.1, tel. 607 11 86 86
*Nauka gry na gitarze. Tel. 795 734 799
*Instruktor gry w tenisa udzieli lekcji. Tel. 795 734 799
*Sprzedam ubranka dla chłopca w wieku 0-6 mcy, stan bdb, niezniszczone, chodzik, mata edukacyjna. Biernatki, tel 693-138-685
*Kręgarz - nastawianie kręgosłupa, terapia manualna, masaż. Rejestracja: 696 843 092
*Opel Astra Kombi 1,6 1995r. Przebieg 177 tys. OC i przegląd do 03-2012. 2 komplety opon. Cena 2,5 tys do negocjacji. Tel 663-498-173
*Posiadasz grunt przez który przechodzą linie energetyczne lub gazowe: zadzwoń 501303029 (uzyskasz wynagrodzenie z tego tytułu)
*Przyjmę pracę na pełny etat. Kobieta - lat 40. Najlepiej Kórnik i okolice.  tel: 723 366 313
*Polonistka przygotuje do egzaminów (każdy poziom nauczania), pomoże przy prezentacji maturalnej w każdym zakresie, tel.: 784 703 269
*Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe 53 m² w szczodrzykowie . Tel. 501150612
*Wynajmę lokal na działalność w Szczodrzykowie. Tel. 501150612
*Przyjmę pracę na weekendy, najlepiej Kórnik i okolice. Uczennica szkoły średniej.   Tel. 782 536 762
*Nauczycielka udziela korepetycji z j.angielskiego i j.polskiego - dzieci, młodzież i dorośli; Kórnik; Tanio!, tel. 784 703 269
*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
*Sprzedam nową szifierkę 630 wat. oraz 2 aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam profesionalny, cyfrowy, wielofunkcyjny, z mozliwością rozruchu prostownik akumulatorowy 12/24V firmy Norauto. Tel. 506 490 723
*Sprzedam 2 suknie ślubne  (ecrue i biała) rozm. 36/38, wzr. 164/168. Płaszcz damski skórzany rozm 36/38 wzr. 164/168. 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 wózek 2funkcyjny (głęb. i spacer.), rowerek trzykołowy, łóżeczko drewniane, ciuszki dla dziewczynki 0-3 lata. tel. 506 490 723
*Sprzedam nawigację samochodową GPS firmy Blaupunkt Travel Pilot. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Kierowca kat. D szuka pracy. Kurs przewozu osób, badania lekarskie, karta kierowcy, doświadczenie. Tel .506 490 723

   wAżNE TElEfoNY:
Pogotowie ra tun ko we
999, 8660066
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
61 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu

Rada miejska w kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277e-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

Straż miejska, ul. Poznańska 83 
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek Sm w kamionkach 
tel. 61 8 971-357 lub 503-067-690
Przychodnia lekarzy Rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a,
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
w przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy lub 
dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska mEdEo 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05
wodociągi kórnickie i Usługi komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032, 61 
8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. 61 817 04 23
Gminna komisja Rozwiązywania 
Pro ble mów Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54

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

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.

REDAKCJA : WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY, KULTURY i SPORTU 
URZEDU MIEJSKIEGO W KÓRNIKU:
Magdalena Matelska-Bogajczyk, Agnieszka Kałka, Beata Pawłowicz-Żak, 
Robert Jankowski
ADRES REDAKCJI: 
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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 21 października  2011r.
materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 14 października 2011 r.

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.

II PRZEGLĄD
CHÓRÓW 

DZIECIĘCYCH 
I MŁODZIEŻOWYCH

MATCE BOŻEJ 
KÓRNICKIEJ 
W HOŁDZIE

NIEDZIELA 
23 PAŹDZIERNIK 
 GODZINA 16:00

KOLEGIATA KÓRNICKA
PATRONAT HONOROWY NAD  

PRZEGLĄDEM SPRAWUJE
KSIĄDZ PROBOSZ 

EUGENIUSZ LEOSZ

PRZEGLĄD ZREALIZOWANO 
PRZY WSPARCIU 
GMINY KÓRNIK

WYSTĄPIĄ:
SCHOLA DZIECIĘCA 

MAKSYMALNA CHWAŁA BOŻA
z parafii Matki Bożej Pocieszenia
kierownik artystyczny Ewa Szwed

SCHOLA MŁODZIEŻOWA
 z parafii Św. Krzyża w Poznaniu

kierownik artystyczny 
Małgorzata Kozierska

ZESPÓŁ MŁODZIEŻOWY MATHES
z parafii św. Barbary w Luboniu

kierownik artystyczny 
Laura Stieler

CHÓR DZICIĘCY TUTTI SANTI
ZESPÓŁ MŁODZIEŻOWY 

TUTTI SANTI
z parafii 

Wszystkich Świętych w Kórniku
kierownik artystyczny

 Jadwiga Chałupka
Z A P R A S Z A M Y

tutti santi ma 15 lat
Kórnicki chórek dziecięcy i młodzieżowy Tutti Santi cieszy nas swoim muzykowaniem 

już 15 lat. początkiem jubileuszu była msza święta odprawiona 2 października w Kolegiacie 
Kórnickiej, którą młodzi artyści uświetnili występem.

Na mszę zaproszono wszystkich byłych członków i sympatyków zespołu.
Gartulujemy wszystkim śpiewakom, którzy współtworzyli i współtworzą Tutti Santi, dzię-

kujemy dyrygentom i opiekunom młodych śpiewaków. Czekamy na kolejne rozśpiewane lata.
ŁG

skoWronki zaŚPieWały 
W kolegiacie kórnickiej

Wielce utytułowany i renomowany Chór 
Dziewczęcy Skowronki pod dyrekcją Alicji 
Szelugi wystąpił 25 września w Kolegiacie 
Kórnickiej  na koncercie z cyklu „Ze skow-
ronkami po Wielkopolsce”.

Koncertowi, który współfinansowany 
był ze środków Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu patronowali Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, Prezydent 
poznania i Starosta Poznański. 

Zespół przedstawił bogaty stylistycz-
nie zbiór utworów sakralnych, ludowych i 
rozrywkowych, także z partiami solowymi. 
Mnie, a sądząc po owacjach także innym 
słuchaczom, najbardziej do gustu przypadło 
pełne muzycznych barw i nastrojów wyko-
nanie utworu Zoltana Kodaly’ego „Noc w 
Górach”.

ŁG



Kórnik w sobotę 24 września stał się na 
jeden dzień stolicą państwa kurkowego w 
Europie. Tego właśnie dnia delegacje z po-
nad pięćdziesięciu polskich i kilku czołowych 
bractw kurkowych Europy przybyły, aby świę-
tować 20-lecie odrodzenia polskiego ruchu 
brackiego. Organizacji uroczystości podjęło się 
Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe - jeden z 
sygnatariuszy Aktu Zjednoczenia. Do święta 
intensywnie przygotowywano się od ponad 
roku. Wydano publikację pt „Odrodzenie 
kurkowych bractw strzeleckich w Polsce”, 
przygotowano 35-minutowy film pt. „Krótka 
historia odnowienia Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Pol-
skiej”. Obok okolicznościowych informatorów 
wybito pamiątkowy medal. 

Patronat honorowy nad uroczystością 
objęli: Wojewoda Wielkopolski - Piotr Florek, 
Metropolita Poznański - Arcybiskup Stanisław 
Gądecki, Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego, Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego - Marek Woźniak, Powiat 
Poznański, Starosta Powiatu Poznańskiego 
- Jan Grabkowski, Prezydent Miasta Pozna-
nia - Ryszard Grobelny, Burmistrz Gminy 
Kórnik - Jerzy Lechnerowski, Polski Komitet 
Olimpijski - Prezes PKOL Andrzej Kraśnicki, 
Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN prof. dr 
hab. Tomasz Jasiński.  Liczni sponsorzy oraz 
sympatycy wspomogli uroczystości finansowo, 
a także swym osobistym zaangażowaniem. 
Imprezie dopisała również idealna słoneczna 
i ciepła aura oraz to co najważniejsze - duża 
frekwencja uczestników. Tak jak zaplanowano, 
do Kórnika przybyło około 400 sióstr i braci 
kurkowych z 53 bractw z całej Polski, na cze-
le z liczną i barwną delegacją Towarzystwa 
Strzeleckiego z Krakowa z królem Józefem 
Hojdą i marszałkami Jerzym Mikołajczykiem i 
Piotrem Mikoszem, delegacja Schutzenverein 
ST. Paulus z Rodt z Belgii z prezesem Dejoze 
Pol, delegacja Club-Centrum von 1970 e.v. 
Hannover z  wice prezesem Wolfgangem von 
Daacke, Burgerschutzengesellschaft des nor-

dlichen Statteils z prezesem Dirkem Blomber-
gem von 1906 e.v Hannover, Schutzenverein 
Barsinghausen von 1901 e. v. z prezesem Lo-
tharem Nettelmannem. Europejską Federację 
Strzelców Historycznych (EGS) reprezentował 
dr Louis Litjens z Helden-Paningen w Holandii.

Uroczystości rozpoczęto 4 salwami armatni-
mi przed Zamkiem. Akt odnowienia w Zamku w 
obecności delegacji przybyłych bractw podpisali 
sygnatariusze tego dokumentu sprzed 20 lat: 
Ryszard Kapłon z Pogorzeli, Kazimierz Kra-
wiarz z Kórnika i Przemysław Wojciechowski 
z Poznania oraz prezesi przybyłych bractw. 
W  Zamku vice Wojewoda Wielkopolski Prze-
mysław Pacia odznaczył Krzyżami Zasługi 
zasłużonych w dziele zjednoczenia: Ryszarda 
Kapłona i Przemysława Wojciechowskiego 
- brązowymi oraz Kazimierza Krawiarza i 
Andrzeja Wegnera złotymi krzyżami. Wszyscy 
uczestnicy stanęli na schodach Zamku do 
pamiątkowego zdjęcia po czym udali się do 
kościoła.

W Kolegiacie Kórnickiej przed ołtarzem 
stanęło 49 sztandarów. Mszę Św. odprawił 
ks. Eugeniusz Leosz - proboszcz kórnicki 
i kapelan Kórnicko-Bnińskiego Bractwa w 
asyście proboszcza bnińskiego ks. Bolesława 
Dolaty i ks. Adama Borysika - kapelana Okrę-
gu Poznańskiego. Ks. Eugeniusz wygłosił 
płomienną homilię, ale dreszczyku emocji 
i wzruszenia dostarczyła asysta muzyczna 
Harcerskiej Orkiestry Dętej pod batutą druha 
Jacka Kozłowskiego. Po Mszy Św. wyświetlono 
przygotowaną prezentację multimedialną z 
komentarzem autora. 

Piękną i niezwykle barwną paradę bractw 
kurkowych prowadziła Orkiestra Wojsk Lotni-
czych z Poznania. Po eskortą Policji i Straży 
Miejskiej maszerowano ulicami Kórnika na 
strzelnicę bracką. Tam czekały na braci spore 
atrakcje: namiot o powierzchni 400 metrów 
kwadratowych, catering z tradycyjnymi brackimi 
przysmakami, a przede wszystkim cztery turnie-
je strzeleckie: o Tarczę Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego, o tarczę Jubileuszową 
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RP, o tarczę Rocznicową Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego oraz o kura ręcznie wyku-
tego z miedzianej blachy. 

Oficjalne spotkanie bractw rozpoczęto wy-
stąpieniem Burmistrza Gminy Kórnik Jerzego 
Lechnerowskiego który odczytał okolicznościo-
wy adres podpisany również przez Przewod-
niczącego Rady Miejskiej Macieja Marciniaka. 
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, Wojciech 
Ziętkowski wręczył Bractwu z Kórnika pamiąt-
kową szablę. Okolicznościowy list nadesłał 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski. Listy nadesłali również Wojewoda 
Wielkopolski Piotr Florek, Prezydent Miasta Po-
znania Ryszard Grobelny, a również w imieniu 
Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego jego 
sekretarz ks. Sebastian Kujawa. Część oficjalna 
trwała ponad godzinę. Płk Tadeusz Janowski 
wręczył liczne medale Zasług dla Obronności 
Kraju. Król Zjednoczenia Włodzimierz Smółka z 
Prezesem Zjednoczenia Adamem Gołembow-
skim wręczyli Krzyże Zasługi Zjednoczenia. Dr 
Louis Litjens, skarbnik EGS wręczył sygnata-
riuszom Aktu Zjednoczenia oraz Kórnickiemu 
Bractwu Kurkowemu plakiety EGS. Po części 
oficjalnej rozpoczął się raut dla uczestników i 
gości. Bawiono się przy muzyce doskonałego 
zespołu Dixi Company z Poznania. 

Zawody strzeleckie prowadzili sędziowie 
klasy międzynarodowej: Bogdan Pokładecki 
Eugeniusz Mikołajczak oraz strzelmistrz KBBK 
Marian Błaszak. Zwycięzcom turniejów strze-
leckich wręczono pamiątkowe tarcze, puchary, 
szablę i pistolety oraz kura miedzianego. Tarczę 
Prezydencką zdobył Przemysław Pomian z 
Tarnowa Podgórnego, II miejsce zajął Zbigniew 
Kołata z Solca Kujawskiego, III miejsce zajął 
Jerzy Andrzejak z Wolsztyna. Tarczę Jubile-
uszową zdobył Jerzy Andrzejak z Wolsztyna, 
II miejsce zajął Rafał Eichler ze Środy Wlkp., 
III miejsce zajął Ryszard Kapłon z Rawicza. 
Tarczę Bracką Rocznicową zdobył Tadeusz 
Marciniak z Poznańskiego Bractwa Kurkowego, 
II miejsce zajął Rafał Eichler ze Środy Wlkp., 
III miejsce zajął Jerzy Andrzejak z Wolsztyna. 
Piękny kur miedziany pojechał do Tarnowskich 
Gór. Zdobywca kura Jacek Wicher wręczył 
organizatorom bibliofilskie wydanie książki pt. 
„Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach. 
Historia i Współczesność” autora Krzysztofa 
Gwoździa.

Spotkanie brackie zakończyło wystąpienie 
Prezesa Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurko-
wego Marka Baranowskiego, który podziękował 
gościom za ich liczne przybycie na uroczystości, 
zapraszając jednocześnie do następnych od-
wiedzin na brackie strzelania do Kórnika.

Po 20 latach działalności Zjednoczenie 
Bractw Strzeleckich w Polsce jest liczącą siłą 
społeczną. Dysponuje ogromnym potencjałem 
ludzkim, zdolnym do podejmowania znaczą-
cych działań organizacyjnych. Mamy nadzieję, 
że Kórnik w pamięci uczestników Zjazdu pozo-
stanie na wiele lat.

Kazimierz Krawiarz     


