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30. września

od godz.13:00
(część artystyczna
od godz 15:00)

RYNEK W KÓRNIKU

na scenie :

- rapujący burmistrz,
oficjele w nietypowych rolach
- Wasi przyjaciele, znajomi,
którzy zatańczą, zaśpiewają i poczarują dowcipem
- zabawna prezentacja firm,
z terenu Gminy Kórnik
-występy „z jajami”

na rynku:

jajecznica z 2012 jaj
gry i zabawy dla dzieci
lokalne specjały dla ciała i dla ducha
przede wszystkim odbędzie się
prezentacja dokonań stowarzyszeń i fundacji
festyn organizowany w 110. rocznicę odzyskania Morskiego Oka
przez hr. Władysława Zamoyskiego
Wspierają nas:

		

Patronat medialny:

PROSTO Z RATUSZA
Ćwiczenia przeciwpożarowe
Ćwiczenia straży pożarnych: zawodowych poznańskich i kórnickiej OSP - odbyły
się 7 czerwca na obiektach firmy Raben.
Szkolenie miało na celu przygotowanie
zespołów do współdziałania w przypadku
pożarów w dużych obiektach przemysłowo-logistycznych.
Ćwiczenia przeprowadzono sprawnie
i obserwatorzy podkreślili dobre przygotowanie ludzi i procedur. Wystosowano
drobne uwagi mające ułatwić działania
podczas realnych akcji. Dotyczą one między innymi oznakowania osób decyzyjnych
oraz wyznaczenia stref wolnych niezbędnych do dojazdu do poszczególnych hal.
Obrady Metropolii
7 września ponownie -tym razem w
Swarzędzu - spotkał się zarząd stowarzyszenia Metropolia Poznań. Przedstawiono
i przedyskutowano informacje dotyczące
zaawansowania prac przy tworzeniu
związków międzygminnych, zajmujących
się gospodarowaniem odpadami, transportem i gospodarką wodno-ściekową. Kórnik
mniej angażuje się w sprawy związane z
gospodarką odpadami w aglomeracji, gdyż
już wcześniej zadeklarował uczestnictwo
w Porozumieniu Jarocińskim. Bardziej
interesuje nas, jako akcjonariuszy spółki
Aquanet współpraca z aglomeracją w
zakresie gospodarki wodno-ściekowej i
wynegocjowanie najbardziej korzystnych
rozwiązań w zakresie rozliczeń. Od lat
trwają także przygotowania do poszerzenia współpracy w zakresie komunikacji
i wprowadzenia wspólnego biletu. Pojawiają się jednak obawy związane z formą
rozliczania takiego biletu. Przeszkodami
utrudniającymi integrację transportu są
także obawy dotyczące kosztów administracyjnych, ustalania stawek za wozokilometr oraz nierównych warunków wobec
dominacji najsilniejszego podmiotu - Miasta Poznania.
Nowe okręgi wyborcze
Także 7 września burmistrz Jerzy
Lechnerowski spotkał się w Poznaniu z
Henrykiem Komisarskim - Komisarzem
Wyborczym w Poznaniu oraz Marią Trelą - dyrektor delegatury Krajowego Biura
Wyborczego. Dyskusja dotyczyła wytyczenia nowych okręgów wyborczych na
terenie naszej Gminy. Przypomnijmy, że w
nowej kadencji wybierzemy 21 radnych w
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jednomandatowych okręgach wyborczych.
Komisarz, po wprowadzeniu pewnych
zmian, zaakceptował proponowany przez
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego
podział. Podczas najbliższej sesji Rady
Miejskiej w Kórniku omawiana zostanie
uchwała dotycząca tej sprawy.
Projekt uchwały w tej sprawie znajdziecie Państwo w Internecie pod adresem:
http://esesja.pl/posiedzenie/529

Wyróżnienie dla TFP
Dzień później Sekretarz Gminy Kórnik
Leszek Książek w uczestniczył Biedrusku
w ceremonii nadania przez Wielkopolskie
Stowarzyszenie Badań nad Jakością Firmie
TFP sp. z o.o. certyfikatu „Najwyższa Jakość”
oraz nagrody „Ikar Biznesu”.
Wręczył on przedstawicielowi firmy-laureata gratulacje od Samorządu Gminy Kórnik.

Z RATUSZA

FESTYN

GMINA KÓRNIK
WYLĘGARNIĄ
POMYSŁÓW

Spotkanie z sołtysami
Burmistrz Jerzy Lechnerowski i wiceburmistrz Antoni Kalisz spotkali się 12
września z sołtysami, w celu omówienia
zasad funkcjonowania funduszy sołeckich
w roku 2013. Przy tej okazji podsumowano
kontrolę Najwyższej Izby Kontroli dotyczącą
funduszy sołeckich w roku 2011. Wynik był
pozytywny, jednak przekazano uwagi związane z formalnościami regulującymi zebrania sołeckie i tryb uchwalania funduszy w
sołectwach.Burmistrz przedstawił również
założenia finansowe do budżetu na 2013 r.,
a także główne inwestycje przewidywane
do realizacji w roku przyszłym. Poprosił
sołtysów o poparcie inicjatywy ustawodawczej „Stawka większa niż 8 mild” dotyczącej
zwiększenia dochodów samorządów.
Obecnie odbywają się zebrania sołeckie, na których przedstawiane są i zatwierdzane plany finansowe na rok przyszły.
Podczas zebrań są także konsultowane
statuty sołectw.
Certyfikaty AEO dla firm
Izba Celna zorganizowała 12 września
w ratuszu w Bninie uroczystość wręczenia
statusu AEO dwóm firmom związanym
z naszą gminą: Shimano Bicycle Poland
i Marmite S.A. Status AEO może być
przyznany przedsiębiorcy, który spełnia
określone warunki i kryteria m.in.:
- odpowiednio przestrzega przepisów
celnych,
- posiada odpowiedni system zarządzania
ewidencjami handlowymi, i gdzie zachodzi
taka potrzeba, ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną,
- udokumentuje swoją wypłacalność,
- spełnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony
Wyróżnienie dla Shimano Bicycle Poland było 50 statusem tego typu w Polsce.
Akty nadania wręczał dyrektor Izby
Celnej w Poznaniu Arkadiusz Tomczak ,
natomiast w uroczystości brali udział także
burmistrz Jerzy Lechnerowski, przewodniczący RM Maciej Marciniak oraz przedstawiciele firm współpracujących z Izbą Celną.

Festyn ekologiczny w Jarocinie
Już od kilku lat na rynku w Jarocinie organizowany jest przez Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o festyn ekologiczny
pt. Ekofest. W programie imprezy są między
innymi różne warsztaty (bębniarskie, origami)
oraz balik ekoludków, wyścigi zakrętek, dekoracja ratusza itp. Festyn daje także okazję
zwiedzenia Zakładu Gospodarki Odpadami w
Witaszyczkach. W tym roku gościem imprezy
był także wiceburmistrz Antoni Kalisz.
Spotkanie z przedsiębiorcą
Tego samego dnia burmistrz Jerzy
Lechnerowski i wiceburmistrz Antoni Kalisz
spotkali się z właścicielem Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych Arturem Zysem, który
dotychczas prowadził usługi w zakresie
odbioru, a przede wszystkim segregacji
odpadów. Wykorzystywana przez niego
instalacja-sortownia odpadów komunalnych
działa od 2009 roku. Przedsiębiorca deklaruje
gotowość świadczenia usług po wdrożeniu
nowych przepisów związanych z podatkiem
„śmieciowym”.
(cd str. 4)
Wyróżnienie dla Shimano Polska
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KOK rozpoczął sezon
Kórnicki Ośrodek Kultury zainaugurował
nowy rok działań kulturalnych i warsztatowych. Na inauguracyjne spotkanie 15
września przybył, oprócz uczestników i ich
rodziców, także burmistrz Jerzy Lechnerowski. Zaprezentowano program zajęć i
propozycje na nowy sezon. Była to także
okazja by spotkać się z osobami prowadzącymi zajęcia. Burmistrz stwierdził, że
oferta KOK-u jest bardzo ciekawa i zachęcił
rodziców oraz dzieci do korzystania z niej.
Święto rakietowców
Tego samego dnia burmistrz Jerzy
Lechnerowski, wiceburmistrz Antoni Kalisz,
przewodniczący RM Maciej Marciniak oraz
radni wzięli również udział w uroczystościach święta 31 Kórnickiego Dywizjonu
Rakietowego Obrony Powietrznej, które
zorganizowano przy tablicy pamiątkowej
na ul. Staszica w Kórniku. W ceremonii brali
również udział kombatanci, delegacje szkół,
ROD oraz poczty sztandarowe. W drugiej
części uroczystości, która miała miejsce
w restauracji Biała Dama, wyróżniającym
się działaczom Stowarzyszenia Byłych
Żołnierzy i Sympatyków 31 Dywizjonu wręczono pamiątkowe szable. Prezes Stowarzyszenia Ryszard Grześkowiak otrzymał
awans na stopień podpułkownika, który
wręczył mu Komandant WKU w Poznaniu
w imieniu Szefa Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego.
\
Opr. ŁG

BURMISTRZ
GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Kórniku
od dnia 21 września 2012 r.
do dnia 15 października 2012 r., wywieszony został wykaz
dotyczący oddania w dzierżawę
niżej wymienionej nieruchomości:
- część działki nr 629/2
położonej w miejscowości
Kórnik obręb Bnin
Bliższe informacje
można zasięgnąć
w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami
tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku,
pok. 203,
tel. (61) 8170-411 wew. 675
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Brakuje
oznaczeń

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Kórniku
odbędzie się 26 września 2012 o godz. 13.00
w sali posiedzeń w ratuszu w Bninie
Planowany program obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2012-2025,
b) zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2012 rok,
c) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,
d) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
e) nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki,
f) zmiany uchwały Nr III/25/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2006 r.
dotyczącej nadania nazwy osiedla w miejscowości Błażejewo obręb Błażejewko,
g) przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kórnik,
h) zmiany uchwały w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięcia w nauce i sporcie
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Kórnik,
i) podziału gminy Kórnik na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów,
j) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik
– dla części obrębu Skrzynki oraz części obrębu Kórnik,
k) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Skrzynki, Kamionki, Czołowo, gm. Kórnik
w zakresie wyznaczenia trasy magistrali wodociągowej,
l) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Robakowie rejon ul. Żernickiej, gm. Kórnik,
ł) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku
- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej – Etap II i III,
m) odpowiedzi na skargę,
n) odpowiedzi na skargę,
o) rozpatrzenia skargi na przewlekłość załatwiania spraw
przez Burmistrza Gminy Kórnik.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne głosy i wnioski.Informacje.
11. Zakończenie sesji.
Sprostowanie
Do relacji z Dożynek Gminy Kórnik autorstwa Magdaleny Matelskiej-Bogajczyk,
zamieszczonej w numerze 14/2012 na str. 14 wkradł się błąd. Oto prawidłowa lista uhonorowanych podczas Dożynek, zasłużonych rolników:
Edmund i Felicja Rozmiarek z Czołowa, Zofia Siejak z Konarskiego, Gabriela Grząślewicz z Dziećmierowa, Stefan Jaskóła ze Szczytnik.
Za pomyłkę przepraszamy!
Redakcja

nr 16/2012

W piękną wrześniową niedzielę
namówiłam męża na relaksujący
spacer z kijkami. Lubimy Kórnik, więc
wybraliśmy się na wędrówkę fragmentem czerwonego szlaku opisanego na
stronie http://kornik.pl/pl/Szlaki_piesze_i_sciezki_rowerowe.html
Jakież było nasze zdziwienie, kiedy
już na rogatkach miasta pojawiły się
pierwsze problemy. Otóż w czasie prac
remontowych nawierzchni drogowych
wraz ze starymi latarniami zniknęło
oznakowanie szlaku. W czasie całej
wędrówki znaki czerwonego szlaku pojawiały się i znikały, a my wędrowaliśmy
kierując się bardziej mapą i wyczuciem
niż znakami w terenie. Z całą pewnością
nie czuliśmy się bezpiecznie!
Jestem przekonana, że Gmina
Kórnik, która tak pięknie zmodernizowała drogi będzie w stanie odtworzyć
oznakowanie szlaków turystycznych na
swoim terenie, tym bardziej, że proponuje wspomniane szlaki jako atrakcję
turystyczną.
Tak sobie myślę, że Kórnik to nie tylko zamek, że jako miasto i gmina ma do
zaoferowania turystom znacznie więcej.
Aby jednak turyści chcieli tu wracać,
trzeba się należycie przygotować.
Nazwisko autorki
znane redakcji

„Minuta ciszy po umarłych zwykle do późnej nocy trwa...” (W. Szymborska)

CZYTELNICY PISZĄ

Z RATUSZA

(cd ze str3)

W tym roku Liceum Ogólnokształcące w Kórniku
straciło dwoje wieloletnich dyrektorówPanią Halinę Kalisz i Pana Kazimierza Zimniaka.
Kórnickie Stowarzyszenie „Ogończyk”,
grono nauczycieli, absolwentów i sympatyków LO
wyszło z inicjatywą
zorganizowania w listopadzie br.
wieczoru pamięci o tych znaczących
dla naszej społeczności postaciach.
Wszystkich, którzy chcieliby podzielić się
swymi wspomnieniami o drogich nam Nieobecnych,
uprzejmie prosimy o kontakt
mailowy, telefoniczny lub osobisty
z redakcją Kórniczanina,
podając hasło „ZADUSZKI”.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. Kazimierza Koperskiego
Rodzinie, Przyjaciołom, ks. proboszczowi Eugeniuszowi Leoszowi,
ks. Grzegorzowi Gałkowskiemu, Znajomym, Sąsiadom,
za ofiarowane intencje mszalne, komunie św. i złożone kwiaty oraz okazane
wyrazy współczucia serdeczne podziękowania składa
Rodzina

Polemika
Ciąg dalszy dyskusji r
ozpoczetej w nr.14/2012.

W sprawie OŚWIADCZENIA
Panie Lewandowski. Autorom pisma
przesłanego Radzie w sprawie dyskryminacji
telewizji Trwam pewnie do głowy nie przyszedł
pomysł, iż Rada ma decydować o miejscu na
multipleksie. Był by to przejaw zbyt wybujałej
fantazji. Ale do podejmowanych decyzji każdy ma prawo, a niekiedy i obowiązek - i taki
obowiązek ma tu miejsce - do krytycznego
odniesienia się do decyzji.
Wyznam, iż nie mam dostępu do telewizji
Trwam ( ! ) i mój podpis pod pismem skierowanym do Rady wynika z takich pobudek jak
: patriotyzm, demokracja, uczciwość, sprawiedliwość a i pewność, że jest to prawdziwie
katolicka telewizja i radio w kraju, który wydał
takiego wspaniałego Polaka - błogosławionego
Papieża, telewizja, której brak na cyfrowym
multipleksie jest problemem dla setek a może
tysięcy mieszkańców tej gminy. A więc jest to
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temat, którym winna się zająć Rada.
Jest Pan pewnie terminatorem w karierze
do wielkich sukcesów w polityce. Wyznam,
że urzekała mnie zawsze mądrość i pokora u
progu karier. Może warto się odnieść do tych
wartości. I nie wystawiać się pod pręgierz z
powodu braku roztropności.
Pan Burmistrz ma taką godzinę, w której
przyjmuje skargi i zażalenia. I musi się do tych
skarg i zażaleń ustosunkować. Do Rady zwróciło się 120 osób z wnioskiem, nad którym Rada
nawet się nie pochyliła, bo Pan zgłosił wniosek
argumentowany nie pełnymi informacjami.
Krótko ustosunkuję się do Pańskich argumentów.
1. Do tego argumentu ustosunkowałem
się we wstępie pisma. Powtórzę tylko : tu nie
o decyzję chodziło, ale o protest przeciwko
dyskryminacji Telewizji Trwam przez KRRiT.
2. Wojewódzki Sad Administracyjny oddalił
skargę Fundacji Lux Veritatis w tej sprawie.
Sąd obradował w trzy osobowym składzie.
Jeden z sędziów nie zgodził się z wyrokiem. A
więc sprawa nie jest jednoznaczna. Zresztą w
tej sprawie będzie odwołanie. A na wyrażenie

dezaprobaty nigdy nie jest za późno.
3. Dobrze, że zorientował Pan Radnych,
jakie są możliwości wyrażenia dezaprobaty w
tej sprawie, choć pewnie większość z nich zna
problem. Państwo jesteście trybunami i waszym
obowiązkiem jest reprezentowanie interesów
mieszkańców tej gminy. Setki a pewnie i więcej
mieszkańców jest przekonanych o dyskryminacji. Zostaliście wezwani, by stanąć w jednym
szeregu z wyborcami. No i macie się czym
pochwalić. Ale nie przed mieszkańcami gminy.
4. Nie wiem do kogo miał trafić argument
czwarty. Propagowany wyższy poziom techniki w przekazie telewizyjnym ma trafić do
wybrańców ? Miliony zwolenników Telewizji
Trwam mają oglądać telewizję w systemie
analogowym, to Pan proponuje ? Czekać na
następne multipleksy z trudniejszymi warunkami finansowymi ? Na pierwszym multipleksie
jedno miejsce było zarezerwowane dla EURO
2012. A teraz dla kogo ?
Odnoszę wrażenie, że korzysta Pan tylko z
informacji „ poprawnych”, które są informacjami
niepełnymi.
Henryk Wachowski
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rodziny Szczepaniaków z Żernik
Ta tragedia wydarzyła się w grudniu
1941 r. Upływający czas nie zatarł jej w
mojej pamięci, gdyż dla mnie -wówczas
dziecka- wywarła wielkie wrażanie. Odcisnęła też piętno na całej mojej rodzinie.
Z osób pamiętających tamte dni w mojej
rodzinie zostałam tylko ja. Młodsze
pokolenie zna tę historię, bo często się
o niej opowiadało w rodzinnym gronie.
Ojciec powołany został do Armii Poznań
3 września 1939 roku i wymaszerował na
wojnę z Niemcami, z której już do nas nie
powrócił. Nie wiem jak i kiedy
zginął. Poszukiwania po wojnie
nie dały rezultatu. Zostaliśmy
tylko z mamą. W grudniu 1941 r.
mieszkaliśmy przy ul. Kościelnej
w Poznaniu. Mieszkałam tam z
mamą i młodszym rodzeństwem.
Miałam 11 lat. Któregoś grudniowego dnia, wczesnym rankiem,
ktoś zapukał do drzwi. Byłam
sama w domu, mama była w pracy, a rodzeństwo u rodziny, która
pomagała mojej samotnej mamie.
W drzwiach zobaczyłam mojego
wuja Romana Szczepaniaka,
młodszego brata mojej mamy.
Byłam przerażona jego wyglądem.
Był brudny, posiniaczony, bez czapki, pomimo mrozu. Bał się, mówił szeptem, chociaż
nikogo oprócz mnie nie było w domu. Był
potwornie pobity. Pokazywał mi liczne siniaki na całym ciele, szczególnie w okolicy
nerek. Twarz miał także posiniaczoną i
opuchniętą. Opowiedział mi co się wydarzyło. Został aresztowany przez Niemców
wraz z kolegą Romanem Walkowiakiem,
jego bratem Franciszkiem Walkowiakiem
oraz Romanem Balcerowskim – wszyscy
ze wsi Żerniki. Byli zamknięci w areszcie,
prawdopodobnie w ratuszu w Kórniku.
Mojemu wujowi udało się z niego uciec.
Nie przypuszczał, że za tę ucieczkę zapłaci
najwyższą cenę – życiem.
To co mi opowiedział było przerażające.
Któraś z wiejskich dziewcząt miała romans
z Niemcem z dworu. Był on zarządcą w
majątku Żerniki. Chłopaki, jak to młodzi,
śmiali się z niej. Dziewczyna ta poskarżyła
się Niemcowi. On to zameldował gdzie trzeba, podając jakiś inny powód, na podstawie
którego chłopaków aresztowano. Niemiec
ten nie mógł zdradzić się, że romansuje
z Polką. Takie romanse były surowo zabronione.
Nie wiedziałam jak mogłabym mu pomóc. Pobiegłam więc do mojej mamy do
pracy, do fabryki Centra przy Grochowych
Łąkach w Poznaniu. Opowiedziałam jej to
co słyszałam od wujka Romana. Mama
powiedziała mi, abym wróciła do domu
i powiedziała wujkowi Romanowi, aby
pozostał w domu do jej powrotu z pracy.

Kiedy wróciłam wuja już w domu nie było.
Pozostawił wyprane z krwi chusteczki,
przebrał się w czyste rzeczy, które zostały
po moim ojcu i wyszedł. Parę domów dalej
mieszkał jego starszy brat Władysław z
rodziną. Pomyślałam, ze wujek Roman tam
właśnie poszedł. Wybiegłam więc na ulicę i
zobaczyłam dwóch niemieckich policjantów,
którzy szli powoli rozglądając się wokół. To
była policja z Kórnika. Niemiecka policja
kórnicka różniła się tym, że do swoich zielonych mundurów nosili brązowe dodatki,
takie jak: brązowe wysokie buty, daszki
przy ich kasko-czapkach, kabury do pistoletów. A zimą również brązowe rękawiczki.

Przerażona uświadomiła sobie, że oni idą
w kierunku domu gdzie mieszkał wuja
Władek, u którego prawdopodobnie jest
wuja Roman. Pobiegłam ile sił w nogach,
aby go uprzedzić. Ale w domu nie zastałam ani wuja Romana, ani jego brata wuja
Władka. W domu była żona Władysława
z dziećmi. Zapytałam, gdzie jest Roman.
Dowiedziałam się, że Roman poszedł
do sąsiada – szewca. Chciałam wybiec,
aby go uprzedzić, ale policja była już przy
drzwiach. Jeden z nich złapał mnie i brutalnie wepchnął spowrotem do mieszkania.
Siłą impetu wpadłam i uderzyłam głową o
jakiś mebel. Bałam się. Wiedziałam już, że
ta policja brutalnie bije, ponieważ mówił mi
o tym wuja Roman. Jeden z tych policjantów
mówił po polsku. Wypytywał o Romana
przystawiając pistolet do głowy. Kiedy już
policja dowiedziała się, że wuja jest u sąsiada, jeden z nich wskazał na mnie, bym
ich tam zaprowadziła. Skłamałam, że nie
wiem, gdzie to jest. Policja jednak dotarła
do sąsiada szewca.
Wyjrzałam na ulicę przed dom i to co
zobaczyłam nie da się wymazać z pamięci. Policjanci strasznie bili mojego wuja
Romana. Kiedy upadł na ziemię kopali go
nieludzko. Głowę i twarz miał całą we krwi.
Zakrwawiony, niepodobny do człowieka
leżał na ziemi. W pewnym momencie policjanci podnieśli go z ziemi i wciągnęli do
pobliskiego sklepu z kapeluszami. Policja
zmusiła kobietę, która tam była, aby zamknęła sklep i obmyła Romana. Ta wzbra-

niała się, ale funkcjonariusz przyłożył jej
pistolet do głowy i zmusił ją, aby wykonała
jego polecenia. Co było dalej – tego nie
widziałam.
Pobiegłam do domu, aby wszystko to,
co widziałam opowiedzieć mamie, która
wróciła już z pracy. Wyszliśmy na ulicę,
ale już nic nie widzieliśmy. Nie wiem w jaki
sposób kórnicka policja dotarła do Kórnika
z tym na wpół żywym człowiekiem. Mama
jeszcze wiele lat nie mogła darować sobie
tego, że nie mogła pomóc swojemu bratu.
Tego samego dnia 12 grudnia 1941
roku późnym wieczorem, dziadek mój
został powiadomiony, że jego syn Roman
nie żyje i należy go zabrać z ratusza w Kórniku. Kiedy dziadek z
synem Tomaszem dotarli wozem
konnym do Kórnika była już późna
noc. W ratuszu nikogo nie zastali.
Chociaż drzwi były otwarte, nikt
się nie pokazał. Romana znaleźli
na podwórzu, gdzie leżał martwy
na kanale, twarzą do ziemi. Miała
3 strzały w plecach. Taki był jego
powrót do domu.
Ale to jeszcze nie koniec tej
tragedii. Kiedy wuja Roman leżał
martwy w trumnie, przy której
modlili się ludzie ze wsi, przyjechała policja na koniach, wyprosili
wszystkich z izby i pozostali sami
przy trumnie ze zmarłym. Po chwili, nic nie
mówiąc wyszli i odjechali. W dniu pogrzebu znowu pojawili się policjanci –ci sami,
którzy byli w Poznaniu. Rozpoznałam ich.
Zatrzymali kondukt żałobny, kazali otworzyć
trumnę, popatrzyli i odjechali. Przez kilka
dni Niemcy nie pozwolili zakopać grobu ze
zmarłym Romanem Szczepaniakiem. Przy
otwartym grobie na cmentarzu w Tulcach
czuwali: mój dziadek i wuj Tomek. W 1941
roku zima była wyjątkowo mroźna. Dziadek
przeziębił się, co dodatkowo spotęgowało
wpływ tych tragicznych przeżyć na jego
zdrowie. Zmarł w czerwcu 1942 roku. Groby
wuja Romana i dziadka oraz reszty rodziny
Szczepaniaków znajdują się na cmentarzu
w Tulcach. Trzech kolegów Romana Szczepaniaka zostało wywiezionych do obozu
koncentracyjnego, z którego żaden z nich
nie wrócił. Mieli tylko po 19 –24 lata. Siostra
Romana Szczepaniaka Helena Kijak, która
była aresztowana jako zakładniczka, została zwolniona z aresztu po śmierci Romana.
I tak wieś Żerniki, w której ludzie ciężko
pracowali i żyli spokojnie, zetknęła się z
reżimem hitlerowskim okropnością wojny.
Po tym tragicznym wydarzeniu wieś stała
się zastraszona i smutna.
Prośba: jeśli ktoś pomimo upływu czasu
wie coś na ten temat: w jaki sposób policja
dotarła z tym wpół żywym człowiekiem z poznania do Kórnika, dlaczego policja nie pozwoliła zakopać grobu Romana, dlaczego
tyle razy kontrolowali zmarłego w trumnie,
czyżby niepewni byli swego czynu?
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110 lat temu wywalczył Morksie Oko

Spektakl Stowarzyszenia Teatralnego
Legion „Dar i zmaganie. Walka o Morskie Oko. Władysław hrabia Zamoyski
i Jego Górale” został przygotowany na
przypadającą we wrześniu 2012 roku 110
rocznicę wygranego procesu w Grazu
(13 września 1902 roku). Stowarzyszenie
Teatralne Legion uczciło ją 10 września
2012 roku zapraszając na niego do „Klaudynówki” uczniów kórnickich szkół:
Zespołu Szkół oraz Gimnazjum.

Stowarzyszenie Teatralne Legion dziękuje
za możliwość uczczenia tej rocznicy wspólnie
z młodzieżą: Urzędowi Miejskiemu w Kórniku,
Fundacji Zakłady Kórnickie, Bibliotece Kórnickiej PAN.
„Granica pójdzie od Rysów, szczytami
Żabiego, aż do miejsca, gdzie się kończą skały.
Od tego punktu nie pójdzie do połączenia
Rybiego Potoku z Białą Wodą, ale krótszą
trochę drogą dążyć do Potoku Rybiego, mniej
więcej do punktu, w którym dopływa potoczek,
płynący od Czuby. (…)
Nasi panowie wariują z radości. Pan Bóg
łaskaw bardzo. Na oko zwycięstwo zdaje się
zupełne, a dla narodu
dowód, że czasem przecież i Polakom Pan Bóg
się da przebłagać, bo to
mi wszyscy przyznali,
że cała ta sprawa jasno
wykazuje, że to ludzie (i
swoi i obcy) byliby nas
zgnębili, a Pana Boga
święci i święte nasze
ubłagały. Pilno mi Matki
stopy ucałować i klęknąć
przed Tą, której modlitwy Pan Bóg wysłuchał,
dając narodowi choć
jeden dzień weselszy,
wśród tylu bólów, krzywd
i nieszczęść”. ( Z listu
Władysława hrabiego Zamoyskiego do matki,
generałowej Jadwigi Zamoyskiej).
Władysław hrabia Zamoyski znany jest
najbardziej z nabycia dóbr zakopiańskich i
wygranego procesu o część Wysokich Tatr,
w wyniku którego okolice Morskiego Oka
włączono w granice ziem polskich. Henryk
Sienkiewicz w liście do Zamoyskiego z Oblęgorka z 17 września 1902 roku pisał: „Jestem
przekonany, że gdyby właśnie nie ta żelazna
energija Pańska, która poruszywszy uczucia
społeczne zmusiła na koniec nawet austriacką
ospałość do zajęcia się sprawą – sama sprawa
wlokłaby się jeszcze przez lata całe i zbutwiałaby w końcu doszczętnie. Należy się też Panu
za to wdzięczność całego społeczeństwa”.
Sam Zamoyski pisał: „Cała sprawa w łeb
weźmie, jeżeli moje starania będą zbyt widoczne, bo powiedzą, że z osobistego interesu
hałasuję, że mi o mój los chodzi”. Gdzie więc
tylko mógł mnożył usiłowania, by działali inni.
Na terenie spornym – właściciele pastwisk i
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partyzancką, miejscami walkę „o miedzę” pomiędzy sąsiadami oraz postawę legendarnego
Janosika. Góral Jan Budz wspominał jedną ze
swych rozmów z Zamoyskim: „Jednego dnia
mówię hrabiemu: Leśnicy od Fursta chodzą
i na drzewach malują znaki dla turystów. To
hrabia: Jasiek, cztery noże ci dam, jak se
swój zepsujesz, a idź, zeskrobuj za nimi. Tom
szedł”. Motorem tych wszystkich działań był
niestrudzony Władysław hrabia Zamoyski,
który prowadził proces przez dwadzieścia
lat do szczęśliwego finału, nie szczędząc sił,
środków i wszelkich dostępnych mu metod.
20 czerwca 1924 roku w Śremie Władysław Zamoyski podpisał akt notarialny
zrzeczenia majątku na rzecz Fundacji Zakłady
Kórnickie. 1 października 1924 roku projekt
ustawy o Fundacji został przyjęty przez radę
Ministrów, ale do Zamoyskiego, leżącego na
łożu śmierci, ta wiadomość już chyba nie dotarła. Zmarł 3 października 1924 roku.
Po śmierci Zamoyskiego napisał o nim
Stefan Żeromski w artykule „Drożyzna i Zamoyszczyzna”: „Ten człowiek i jego dzieło tak
niepospolite, zwłaszcza w Polsce, winno być
położone jako podwalina
nowego domu. Powinien
on być praszczurem eugenicznego klanu potomnych z ducha. Nikt
nie może wymagać od
wolnych ludzi polskich,
ażeby się stali na wzór
Władysława Zamoyskiego „skąpcami” dla siebie,
a magnatami dla Polski.
Ale gdyby się miało nie
wiem jak uzasadnione
zastrzeżenia przeciwko metodom oświatowym tego zapisodawcy,
Foto. Adam Podolak
należy zachwycić się
powszechnością całą,
pan robi!? Tam leży mój kapelusz! – Pan krzy- wzbić się w dumę, iż tak nieporównany wzoczy o kapelusz, co wart kilka koron, a Polska rzec ludzki, dostojnik duchowy narodził się i
nie ma wołać o najpiękniejszy zakątek swej przebył pośród nas ku pożytkowi i bogactwu
ziemi – zripostował właściciel Kórnika. Znane narodowej kultury”.
Prapremiera „Daru i zmagania” odbyła
jest poczucie humoru, a nawet sowizdrzalstwo
Władysława Zamoyskiego. Na procesie w Gra- się 21 maja 2005 roku na Zamku w Kórniku
zu, na pytanie jednego z wysokich dygnitarzy w reżyserii Wojciecha Kopcińskiego. W maju
galicyjskich, kto spalił węgierskie schronisko, 2007 roku pokazaliśmy spektakl w czasie
hrabia odpowiedział: „Górale mówią, że sło- obchodów Dni Zakopanego w Miejskiej Galerii
im. hr. Władysława Zamoyskiego w Zakopaneczko przygrzało”.
Leśnik Hrabiego, Władysław Bieńkowski, nem w jego budynku, dawnym „Bazarze” na
oddaje nam w swym pamiętniku te starania: Krupówkach. 30 maja 2008 roku w schronisku
„Rzecz wymagała studiów, dowodów histo- na Morskim Oku na XVI Zjeździe Taterników
rycznych, za którymi śp. Hr. Zamoyski jeździł Seniorów z Klubu Wysokogórskiego Towarzypo całej Polsce. Nie było archiwum czy księgo- stwa Tatrzańskiego. Przekazujemy młodzieży
zbioru w prywatnych czy klasztornych rękach, pamięć o wielkim Darczyńcy, bo to ona ocali
którego by śp. Hr. Zamoyski nie zwiedził, nie od zapomnienia szczytne karty naszej historii.
Anna Łazuka-Witek
przeszukał za mapami, za czymkolwiek zresztą, co tylko jakie światło w tej sprawie rzucić
O procesie, którego czytaj 110 rocznica
mogło”. Sposób, w jaki Władysław Bieńkowminęła
we wrześniu br. czytaj więcej w
ski opisał szereg wydarzeń w terenie, o jaki
Kórniczaninie
nr. 21/2011 (str 2)
toczyła się batalia, przypomina trochę walkę
przewodnicy, na szerszej arenie Towarzystwo
Tatrzańskie i ci nieliczni politycy, którzy byli z
nim jednomyślni. Skuteczną obroną polskiego
prawa do Morskiego Oka w sporze z Węgrami
wsławił się profesor historii prawa Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Lwowskiego, Oskar Balzer.
„On wybrał i na czas uprosił prof. Balzera,
aby studiował historyczno-polityczne kwestie
Morskiego Oka i przyjął na siebie obronę w
procesie o państwową jego niezależność.
Na terminy jeździł wszędzie, ba, studia odrabiał nad sędziami! I tak niemal przez lat
20” („Dziennik Poznański”, 9 X 1912). „Dla
każdej możliwej kwestii dosłownie nie dojadł i
nie dospał. Wszystkie koszta oczywiście sam
ponosił; każdemu adwokatowi do każdego
terminu osobiście dawał informacje i zbierał
dlań materiały” (tamże).
Kiedy hrabia Zamoyski z uporem poruszał wszędzie problem Morskiego Oka, na
posiedzeniu w Krakowie ktoś się wreszcie
zirytował: - Czy warto dla tej kupy kamieni i
trochę wody tyle robić hałasu? – Zamoyski nie
odpowiedział, ale po chwili usiadł na kapeluszu
antagonisty, leżącym na sąsiednim fotelu. – Co
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W dniu 1 września sołtys, Pani Dorota Dłubała oraz Rada Sołecka wsi Czołowo, zorganizowała „Zakończenie lata”
dla mieszkańców wsi. Wspólną zabawę
przygotowano na terenie boiska, przy
parkingu leśnym. Od godziny 14 chętni
do pomocy mieszkańcy przenosili i przywozili niezbędne do przeprowadzenia
spotkania sprzęty takie jak: trampolina,
stół do ping-ponga, stoliki i ławki, namio-

ty oraz nagłośnienie. Po godzinie 16:00
rozpoczęto „świętowanie na polanie”.
Dodatkowo, jak podczas każdej imprezy
integracyjnej, mieszkanki Czołowa upiekły ciasto bądź przygotowały przekąski.
Najmłodsi milusińscy z zapałem ruszyli
na trampolinę, podczas zabaw chłopcy
i panowie rozegrali mecz piłkarski.
Po takim wysiłku fizycznym wszyscy
sukcesywnie gromadzili się przy ogni-

„Klaudynka” na „Anielskim Śpiewograniu”

sku i pieczeniu kiełbasek. Frekwencja
i pogoda, na szczęście, dopisała a
mieszkańcy bawili się doskonale. Do
pożnych godzin wieczornych spędzili
miło czas na wspólnych pogadankach.
Sołtysowa wraz z Radą Sołecką dziękują wszystkim przybyłym mieszkańcom
za spędzony razem czas
KAK

Aktywni uczestnicy ŚDS
Uczestnicy zajęć w Środowiskowym
Domu Sampomocy w Kórniku działającym
od 1 marca br. przygotowują się do jego
oficjalnego otwarcia, które będzie połączone
z obchodami X–lecia istnienia Kórnickiego
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”.
Podczas naszej ostatniej wizyty w tej
placówce jeden z uczestników – Marcin
przygotowywał pod okiem pani psycholog
– Hanny Wojciechowskiej rekwizyty do
uroczystości, która odbędzie się w sobotę,
29 września w hali sportowej w Kórnickim
Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.
Cały czas w ŚDS działają pracownie:
kulinarna, plastyczna, krawiecka, techniczna, muzykoterapii, ogrodnicza, zaradności
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życiowej, usprawniania ruchowego, psychologiczna, edukacyjna oraz integracyjna.
Odwiedziliśmy pracownię krawiecką
prowadzoną przez s. Arletę ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, w której Daria i inni
podopieczni wyszywali serwetki.
Uczestnicy zajęć ŚDS biorą też udział
w innych zajęciach – poza placówką. W
cztwarek, 13 września pod opieką HannyWojciechowskiej oraz s. Arlety pięcioro z
nich: Paulina, Piotr, Józef, Małgosia, Marcin
oraz wolontariusz Zbigniew uczestniczyło w
zawodach „Malta Strong 2012” w Puszczykowie zorganizowanych przez tamtejszy
Środowiskowy Dom Samopomocy. W imprezie brało udział 14 reprezentacji placówek
działających na rzecz osób niepełnosprawnych z Wielkopolski. Było dziewięć dyscyplin

podstawowych: mega drwal, marsz wodnika,
budowanie wałów, przeciągnie struny, dramat barmana, eko-czytelnik, krzesło-man,
furia rybaka, przerzucania opony. Ponadto
były cztery konkurencje dodatkowe.
Reprezentacja ŚDS z Kórnika zajęła
drugie miejsce w konkurencji ruroskoczki.
Wolontariusz Zbigniew był drugi w siłowaniu
się na rękę.
Paulinie podobała się konkurencja, w
której trzeba było kopnąć piłkę i trafić do
okna. Józefowi szczególnie spodobał się
marsz wodnika.
Uczestnicy tej imprezy wzięli też udział
w tańcach, a na zakończenie czekał na nich
pyszny obiad.
Robert Wrzesiński
Foto arch. ŚDS
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Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka” po raz kolejny udało się do Swarzędza
w sobote, 15 września, by uczestniczyć w VIII
Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki Religijnej
Osób Niepełnopsrawnych „Anielskie Śpiewogranie 2012” w hołdzie błogosławionemu
Janowi Pawłowi II pod patronatem ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Tradycyjnie

pozdrowienia od ks. arcybiskupa Stanisława
Gądeckiego, który nie mógł być na przeglądzie,
ale łączył się duchowo z jego uczestnikami.
Pod kierunkiem Stowarzyszenia Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka zaśpiewano utwór „Aniele, Aniele”, który wykonywano także w przerwach pomiędzy występami
poszczególnych zespołów.
Gości, darczyńców, uczestników przeglądu

W sumie wystąpiło 14 zespołów. Przegląd
prowadzili: Agata Kiejdrowska, Jaś Krzyżaniak,
wolontariuszka Sylwia Hańczyc.
Dziewięcioosobowy zespół „Klaudynki” wystapił jako trzeci. Pod kierunkiem Jadwigi Chałupki zaśpiewał utwór „Zaufaj Panu”. Zespół ten
zapowiedziła Agata Kiejdrowska podkreślając,
iż swarzędzkie i kórnickie stowarzyszenia przyjaźnią się już wiele lat. „Klaudynka” przyjeżdża

organizatorem tego przeglądu odbywającego
się w kościele Matki Bożej Miłosierdzia było
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski im. Leszka Grajka, wsparli je: władze
Swarzędza i powiatu, sponsorami byli: Marek
Lis, swarzędzkie cukiernie.
Podopiecznym „Klaudynki” towarzyszyły:
wolontariuszka Jadwiga Chałupka, s. Arleta
oraz prezes Anetta Szarzyńska.
Na początku pieśń „Ave Maria” wykonała
Urszula Jankowiak z Teatru Wielkiego w Poznnaiu, a akompanioawła Lucyna Klockiewicz.
Proboszcz parafii Matki Bożej Miłosierdzia
w Swarzędzu - ks. Dariusz Salski zaprosił
wszystkich do modlitwy. Przedtem przekazał

powitała przewodnicząca SPDST im. Leszka
Grajka – Barbara Kucharska. Wśród nich byli
ks. Eugeniusz Guździoł, przewodniczący Rady
Miejskiej w Swarzędzu – Marian Szkudlarek,
swarzędzcy radni, radna Powiatu Poznańskiego – Barbara Antoniewicz.
Pod kierunkiem piosenkarki Haliny Benedyk zaśpiewano „Barkę” stanowiącą hołd
błogosławionemu Janowi Pawłowi II. W skład
jury weszli m. in. Halina Benedyk, Urszula
Jankowiak, ks. proboszcz Dariusz Salski, ks.
Eugeniusz Guździoł.
SPDSTim. Leszka Grajka zaprezentowało pieśn pt. „Modlitwa o kanonizację
Jana Pawła II”.

tu na przeglądy, a jej swarzędzcy przyjaciele są
goszczeni w Kórniku.
Jury uznało, że wszyscy wykonawcy zasłużyli na zwycięstwo. Przedstawiciele poszczególnych zespołów odebrali drewniane statuetki
oraz dyplomy. W imieniu „Klaudynki” zrobiła to
Paulina Pawlik. Wykonawcy otrzymali poduszeczki z metalowym aniołkiem oraz torebki.
Wszyscy chwycili się za ręce i odśpiewali
pieśń „Abba Ojcze”.
Po wyjściu z kościoła wypuścili w niebo
balony. Zrobiono tradycjny krąg i odśpiewano
pieśń.
Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński
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Zakończenie lata w Czołowie

„Pożyteczne wakacje” w Kamionkach

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach przy współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi oraz Radą Sołecką byli organizatorami kolejnej
edycji „Pożytecznych wakacji” w Kamionkach.
Opowiada o nich Magdalena Telesińska :
- Przez dwa tygodnie odbywały się ciekawe spotkania, warsztaty i wyjazdy, dzięki którym wakacje naszych najmłodszych mieszkańców były nie
tylko urozmaicone, ale przede wszystkim pożyteczne dla innych. Dzieciaki
wzięły udział w akcji sprzątania świata, przygotowywały tereny do nasadzeń
i sadziły rośliny. Malując ogromne plakaty uwrażliwiały na potrzeby zwierzaków i uczyły w jaki sposób dbać o naszych czworonożnych przyjaciół.
Młodzi mieli także okazję uczestniczenia w ciekawych zajęciach, takich jak
robotyka, zabawy ruchowe z chustą, pierwsza pomoc, spotkania małego
fizyka, warsztaty plastyczne, pokazy strażackie, spotkanie z weterynarzem,
pokaz psów pracujących i wiele innych. Podczas wakacji nie mogło również
zabraknąć wycieczek i wyjazdów do kina, gdzie niektórzy po raz pierwszy
w życiu mieli okazję zobaczyć film w rozdzielczości 3D. Pojechaliśmy na
wycieczkę do muzeum Arkadego Fiedlera, a potem oczywiście na tradycyjne
lody do Kostusiaka. Dzieciaki skorzystały również z wycieczki do Biskupina,
Kruszwicy i Ciechocinka oraz mogły sprawdzić swoją odwagę i sprawność w
parku linowym PyrlandPark. Cieszymy się, że czas wakacji to dla naszych
dzieciaków nie tylko odpoczynek od szkoły i obowiązków, ale jest to jednocześnie okres atrakcyjnych zajęć.
Oprac. Robert Wrzesiński
Fot. organizatorzy

21 września 2012 r.
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Od stuleci walka z żywiołami była
ważnym elementem funkcjonowania społeczności. Także i w Kórniku zarówno pochodzący z arystokratycznych rodów właściciele, jak i mieszczanie przygotowywali
się do działań chroniących przed pożarami
i innymi zdarzeniami losowymi. Dbałość ta
przybierała różne formy organizacyjne. Od
100 lat działa w naszym mieście Ochotnicza
Straż Pożarna.
Zmieniają się czasy, wraz
z rozwojem cywilizacji i techniki zmieniają się rodzaje zagrożeń - jednak konieczność
pozostawania w gotowości i
czuwania na wypadek pożarów, wypadków drogowych,
katastrof, wichur, powodzi
i innych sytuacji jest nadal
niezbędna.
Spadkobiercy tradycji
dawnych strażaków - często
zarazem ich potomkowie na co dzień ćwiczą lub interweniują - jednak w sobotę 8
września świętowali okrągły
jubileusz.
Uroczystości rozpoczęto
mszą święta koncelebrowaną, której przewodniczył
ks. proboszcz kórnickiej
parafii Eugeniusz Leosz.
Ważnym elementem liturgii
było poświęcenie nowego
sztandaru kórnickiej OSP.
Po nabożeństwie gospodarze i zaproszeni goście
- wielu w galowych mundurach - przemaszerowali
wokół kórnickiego rynku. Na
przedzie jechała zabytkowa
„sikawka” zaprzężona w
konie.
Kolejna część imprezy
odbyła się przy wyremontowanej Strażnicy. Uroczyste
przemówienia, listy, gratulacje, prezenty, nagrody i wyróżnienia zapełniły apel, czyli cześć
oficjalną. Strażacy z rąk członków komitetu
społecznego otrzymali nowy sztandar, natomiast ks. Leosz poświęcił figurę św. Floriana.
Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP
w Kórniku zaszczycili swoją obecnością między innymi: bryg. Adam Langner – Zastępca
Wielkopolskiego Komendanta PSP w Poznaniu, bryg. dr inż. Witold Rewers – Komendant
Miejski PSP w Poznaniu, Ryszard Kamiński
Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w
Poznaniu, przedstawiciele Prezydium Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w
Poznaniu: prezes – Dariusz Piechocki i IV
Wiceprezes – Marek Maciejewski, jak również
prezesi i poczty sztandarowe innych jednostek
OSP: z powiatu poznańskiego, z OSP Zanie-
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myśl, oraz zaprzyjaźniona jednostka OSP z
Międzylesie (z woj. dolnośląskiego, z którą
to jednostką OSP Kórnik współpracuje już od
roku 1997).
Na szczególną uwagę zasługiwała obecność przedstawicieli Związku Straży Pożarnej
z Bissendorfu (Niemcy) w osobach: zastępcy
komendanta Paula Bischofa oraz opiekuna
młodzieży Andreasa Morcinka, z którą to

jednostką w roku 2007 nawiązano współpracę
w zakresie szkolenia młodzieży, która trwa do
dnia dzisiejszego.
Obecni byli także przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu w osobach: bryg.
Arkadiusza Surdyka, kpt. Kamila Witoszki, asp.
sztab. Konrad Grygiela.
Samorząd Gminy Kórnik reprezentowali
radni Rady Miejskiej w Kórniku z przewodniczącym RM Maciejem Marciniakiem na czele
oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski i wiceburmistrz Antoni Kalisz. W uroczystościach wzięli
także udział: Katarzyny Szamałek – Skarbnik
Gminy i Leszek Książek – Sekretarz Gminy
oraz reprezentujący tym razem sejmik województwa Hieronim Urbanek. Wśród gości nie
zabrakło przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej w Kórniku, Kórnicko- Bnińskiego Bractwa

Kurkowego, ZBOWiDU, szkół i przedszkola,
Nadleśnictwa Babki, oraz innych instytucji,
stowarzyszeń i zakładów pracy z terenu gminy
i nie tylko.
Swoją obecność -nie licząc gospodarzy
-zaznaczyli także strażacy innych jednostek
z terenu naszej gminy czyli: OSP Czmoń,
Kamionki, Radzewo, Szczytniki.
Spotkały się także niemal wszystkie
członkinie Pierwszej Drużyny Żeńskiej założonej przy
naszej OSP w 1967 r. Były
to: Bożena Sobczyk (Borowczyk), Mirosława Marciniak, Krystyna Karaśkiewicz
(Urbanowska), Krystyna
Janicka (Zięta), Barbara
Ćwiertnia ( Zięta), Beata
Hildebrant (Grząślewicz),
Ewa Sieroń ( Grześkowiak).
Serdecznie powitano
również żony nieżyjących
prezesów kórnickiej jednostki: Janinę Tomaszewską–
Jóźwiak oraz Joannę Żyto.
Uroczystość uświetniły
swą obecnością także orkiestry dęte: Orkiestra Nekielskiego Ośrodka Kultury
w Nekli – z kapelmistrzem
Eugeniuszem Drewniakiem
oraz Orkiestra Dęta 4 Drużyny Harcerskiej im. Józefa
Poniatowskiego z Kórnika
– z kapelmistrzem Jackiem
Kozłowskim.
Po części oficjalnej był
czas posiłek i na zabawę i
wspomnienia. Zagrał i zaśpiewał Andrzej Rybiński.
Były fajerwerki i zabawa
taneczna do późnej nocy.
Istotnym elementem
oprawy obchodów było wydanie przy współpracy z
Urzędem Miejskim w Kórniku książki autorstwa Kazimierza Krawiarza pt.
100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku.
Obok cytujemy rozdział mówiący o początkach
kórnickiej OSP. Dzieło zawiera zarys dziejów
pożarnictwa na naszym terenie oraz życiorysy
zasłużonych dla straży postaci.
I redakcja Kórniczanina dołącza się do
życzeń dla strażaków. Niech wasze działania
będą zawsze skuteczne, oby było ich jak
najmniej, ale byście byli nadal aktywni i zaangażowani w tak wielu dziedzinach życia naszej
społeczności. Niech dla bezpieczeństwa nas
wszystkich trafia do was coraz lepszy sprzęt,
choć lepiej byście musieli go używać częściej
na pokazach niż w niebezpiecznych akcjach.
Kolejnych setek lat !
Tekst opr. ŁG
Zdjęcia Firma Foto RMC

nr 16/2012

Fragment wydanej z okazji jubileuszu OSP w Kórnku książki Kazimierza
Krawiarza „100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kórniku”:
VI. POCZĄTKI OCHOTNICZEJ
STRAŻY POŻARNEJ W KÓRNIKU

W uroczystości brali również udział sponsorzy,
bez których niejedno działanie na terenie strażnicy
nie było by wykonane.
Byli to:
Małkowski – MARTECH - Konarskie
Firma Surówek Grześkowiak - Kórnik
Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
AGROMARKET – JARYSZKI
Wodociągi Kórnickie - WODKOM- Kórnik
Bank Spółdzielczy w Kórniku
Gminna Spółdzielnia w Kórniku
Produkcja Surówek Gerwazy Ogórkiewicz – Radzewo
Wyrób Surówek Pan. Marek Zgarda – Dziećmierowo
Zakład Budowlany Pan. Stanisław Szczęsny - Robakowo
Doxler Best – Góra
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna – Robakowo
Anmed – Kórnik
Nadleśnictwo Babki
DECODER S.A. Środa Wlkp
21 września 2012 r.
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Sto lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku

W księdze protokółów, która jest w
posiadaniu OSP w Kórniku zapisano, że
w dniu 31 marca 1912 odbyło się zebranie
organizacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej. Przystąpiono do opracowania statutu
i przedstawiono go władzom do zatwierdzenia. Zgodę na działalność uzyskano
16 czerwca 1912 r. Powstanie organizacji
strażackiej wynikało z potrzeb i nakazu
prawa. W Kórniku zamieszkiwali w większości Polacy, kilkudziesięciu Niemców
oraz nieliczni Żydzi. Praktyką niemieckich
władz było utrudnianie działalności organizacjom, do których należeli Polacy. Decyzja
o wyborze na prezesa burmistrza narodowości niemieckiej, pełniącego tę funkcję
od 1908 r. , ułatwiło procedurę rejestracji i
funkcjonowanie nowej organizacji, w której
i tak dominowali Polacy.
Uczestnicy pierwszego walnego zebrania wybrali zarząd w następującym
składzie:
- Prezes, Gottlieb Klüge, burmistrz Kórnika,
- Skarbnik, Leonard Dreczkowski, dzierżawca jezior kórnickich,
- Sekretarz, Alfred Brückner, właściciel hotelu,
- Ogniomistrz, Wacław Pełczyński, budowniczy,
- Z-ca Ogniomistrza, Walenty Urbanowicz,
właściciel wiatraka,
- Członek, Michał Mittek, zegarmistrz.
Potwierdzeniem faktu powstania
Ochotniczej Straży Pożarnej 31 marca
1912 r. jest pismo z 4 czerwca 1913 r. z
Poznańskiej Kasy Ubezpieczenia Straży
Ogniowej od Wypadków z Poznania
skierowane do burmistrza w Kórniku z
informacją, że członkowska składka roczna
straży pożarnej wynosi 30 fen. od osoby.
W odpowiedzi przesłał on oświadczenie,
że straż została założona 31 marca i zatwierdzona 18 czerwca 1912, że nadeszły
formularze do wypełnienia dotyczące spisu
strażaków oraz dowód kasowy na kwotę
9.30 M. Oznacza to, że do OSP należało 31
strażaków. Równocześnie burmistrz wysłał
pismo do zarządu prowincjonalnego straży
ogniowych w Poznaniu z zapytaniem, ile
wynosi roczna opłata członkowska.
Wyposażenie sprzętowe OSP było
skromne. Były to wiadra, bosaki, drabiny,
beczki do wody na czterech i dwóch kołach
i ręczna sikawka. Pojazdy te powożono
konno, a koni użyczali indywidualni gospodarze, pełniący tzw. dyżury ogniowe.
W dniu dyżuru konie musiały być w
każdej chwili gotowe do akcji pożarowej.
Przypuszczalnie, w początkowym okresie
istnienia, straż nie dysponowała stałą siedzibą. Spotkania strażackie odbywały się
w sali Domu Przemysłowców. W czasie I
wojny światowej większość mężczyzn powołano na wojnę, co znacznie ograniczyło
działalność straży.
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Jeszcze nie opadły wrażenia z pobytu braci
kurkowych na Europejskim Spotkaniu EGS
w Tucholi a już czas na własną pracę organizacyjną. Przygotowanie do każdego turnieju
strzeleckiego wymaga wiele pracy organizacyjnej i technicznej. O tym wie każdy któremu
nie jest obce działanie społeczne ale warto o
tym uświadomić czytelnika patrzącego
na bieg życia z boku. W przygotowanie
Jubileuszu 100-lecia OSP w Kórniku zaangażowani byli strażacy przez pół roku.
Jest ich obecnie zaledwie czterdziestu.
Członków Bractwa Kurkowego jest
trzydziestu pięciu. Jak to się dzieje, że
takie organizacje jak OSP, ZHP, Bractwa
Kurkowe, dokonują tak wiele i trwają
przez wieki. Zastanawiając się nad tym
doszedłem do wniosku, że czynnikiem
mobilizacyjnym dla członków tych
organizacji jest mundur, sztandar, dyscyplina. Ze zdziwieniem spostrzegam,
że w Polsce z horyzontu zginęło wojsko,
wcześniej widoczne na co dzień. Czyżby
wojskowi wstydzili się pokazywać się cywilom
w mundurach?
W sobotę 15 września na strzelnicę bractwa
kurkowego w Skrzynkach licznie stawili się
bracia kurkowi i zaproszeni gości: z Mosińsko-Puszczykowskiego Bractwa Kurkowego i z
Bractwa Kurkowego Poznań 1253.
W regulaminie zawodów oprócz turnieju
statutowego o tytuł króla żniwnego, wyłącznie
dla członków KBBK strzelano towarzysko do
tarczy ufundowanej przez Jarosława Raczkiewicza właściciela firmy Medical Net. Bracia
Maciej i Rafał Olejnikowie ufundowali swoją
tarczę żniwną. Czwartą konkurencją było strzelanie do „kura” w której zwycięzcą zostaje ten
który strąci ostatni fragment drewnianego kura.

Królem Żniwnym 2012/2013 został Marian
Błaszak a tuż za nim uplasowali się Marek
Baranowski (I rycerz) i Zdzisław Jakubowski (II
rycerz). Nazwisko zwycięzcy uwiecznia się na
srebrnym oczku łańcucha króla żniwnego. Ten
kto wygrywa przechodzi do historii bractwa. Od
1989 roku są już 23 oczka łańcucha. W okresie

międzywojennym było ich 16-cie. Czyż, nie jest
to piękna tradycja?
Marian Błaszak jest zawodu mistrzem
modelarzem a w bractwie wieloletnim strzel-mistrzem. Urodził się 5 stycznia 1951 w Błażejewku w rodzinie Józefa i Kazimiery piekarzy
z Bnina. Dziadek Mariana, Jan (ur. 3.07.1873
r w miejscowości Głębokie koło Strzelna) był
od 1915 r. leśniczym na Bielawach w lasach
majętności kórnickiej. Marian po ukończeniu
Szkoły Podstawowej w Bninie w latach (19651969) uczył się zawodu w Przyzakładowej
Szkole HCP w Śremie. Tam też podjął pracę w
zawodzie modelarza. Służbę wojskową odbył
w JW. w Śremie w służbach łączności. Marian
Błaszak ożenił się z Marią z Walczaków z
Poznania z zawodu technikiem ekonomistą i

zamieszkali w Kórniku. Wychowali dwoje dzieci.
Córka Agnieszka mgr fizjoterapii jest zoną dr
Medycyny Macieja Paczkowskiego.
Syn Wojciech żonaty z Katarzyną z Krzanowskich z Dziećmierowa, pracuje w Śremie.
Marian Błaszak do bractwa kurkowego
należy od 1988 r. W 1994 r. razem ze swoim
bratem Piotrem oraz szwagrem
Andrzejem Niemierem brali udział w
tworzeniu Bractwa Kurkowego we
Włoszakowicach gdzie jego brat śp.
ks. Andrzej był proboszczem i założycielem tamtejszego bractwa kurkowego. Marian Błaszak jest wyśmienitym
strzelcem. W 1997 zdobył tytuł króla
kurkowego a tytuł króla żniwnego
zdobywał po raz trzeci. Poprzednio w
1998 i 2009.
Marian Błaszak jest szczęśliwym
dziadkiem trzech wnuków: Michała,
Patryka i Maksymiliana i im poświęca
dużo czasu z nadzieją, ze w przyszłości zasilą szeregi bractwa kurkowego.
Tarczę Medikal Net Jarosława Raczkiewicza i puchar zdobył Jacek Stachowiak. II i III
miejsce zajęli Zbigniew Tomaszewski i Michał
Baranowski i otrzymali pamiątkowe puchary.
Tarczę braci Olejników Macieja i Rafała
zdobył Szymon Nowacki. II i III miejsce zajęli
Leszek Taterka i Zbigniew Tomaszewski.
W strzelaniu do kura najlepszy okazał się
Marek Baranowski. II i III miejsca zdobyli Marek
Nowicki i Lubomira Kapuścińska.
Wkrótce, bo 30 września na rynku w Kórniku będzie okazja aby bliżej poznać Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe, pierwsze po wojnie
zarejestrowane w Polsce, szczycące się ponad
250. letnią tradycją.
Kazimierz Krawiarz

Zaproszenie na warsztaty

sport szkolny

- skuteczne komunikowanie się

Być może czasem czujesz się bezradny nie mogąc porozumieć się z najbliższą
Ci osobą? A może czujesz się niezrozumiany i cierpisz z powodu słów usłyszanych od innych? Lub ogarnia Cię niemoc z powodu braku kontaktu i zrozumienia
z własnym dzieckiem? Czy do Twojego życia wdziera się konflikt i stres?...
...a Ty marzysz o spokoju, harmonii i zrozumieniu?
Jeżeli tak czasem bywa – spotkajmy się i wspólnie popracujmy nad zmianą.
Bliżej siebie, bliżej innych –
czyli o pozytywnym komunikowaniu się.
To nowa przestrzeń na rozwój osobisty, którą otwieramy w sezonie artystycznym 2012/13
w Kórnickim Ośrodku Kultury.
Dzięki praktyce skutecznego komunikowania się, postaramy się zrozumieć nasze codzienne wzajemne relacje i lepiej poznać siebie samych. Szczególnie uważnie przyjrzymy
się naszym kontaktom z dziećmi. Zobaczymy jakie bariery we wzajemnej komunikacji nas
dzielą i jak skutecznie można je zniwelować, by nasze relacje były lepsze.
Zapraszamy osoby, które chcą:
- lepiej poznać samych siebie,
- poprawić swoje relacje z bliskimi (i dalszymi) osobami,
- nauczyć się słuchać i rozmawiać z dziećmi,
- poznać pozytywną stronę konfliktu, w którym nie ma przegranych,
- otrzymać nowe narzędzia skutecznej komunikacji,
- odważyć się wyrażać swoje potrzeby,
- poprawić własne samopoczucie,
- poszukać w sobie nowych zasobów i przywołać zapomniane,
- poznać nowych ludzi i ciekawie spędzić czas…
Podczas naszych spotkań:
					
- poszukamy źródeł ocen, interpretacji w naszym codziennym języku i zobaczymy
jak one wpływają na nasze kontakt z innymi ludźmi;
- przyjrzymy się, w jakich obszarach swojego życia możemy ułatwić swoje kontakty
z bliskimi, przyjaciółmi, znajomymi dzięki posługiwaniu się językiem faktów;
- nauczymy się odróżniać interpretacje od faktów i przekształcać komunikat oparty na
ocenie na komunikat oparty na faktach - by wprowadzić w życie więcej klarowności
i zapobiegać konfliktom;
- doświadczymy, jaką rolę w komunikacji odgrywają nasze uczucia i potrzeby;
- spróbujemy, jak nie poddać się presji słowa „muszę!” i korzystać z możliwości
dokonywania wyboru;
- dowiemy się, jak mówić, aby być usłyszanym i jak słuchać, aby rozpoznać prawdziwą
intencję rozmówcy ukrytą za ocenami i emocjami;
- poznamy jeden ze sposobów na kreowanie szczęścia w życiu – sztuka wyrażania
wdzięczności;
- zobaczymy w jaki sposób możemy skutecznie komunikować się z dziećmi;
- poznamy metodę rozwiązywania konfliktów, gdzie nie ma przegranych;
- dowiemy się (lub przypomnimy sobie), czym naprawdę jest empatia, co ją blokuje
a co wspiera.
Warsztaty poprowadzi Ula Kaźmierczak.
Zainspirowana twórczością Marchalla Rosenberga, jego komunikacją bez przemocy
(NVC) – określaną „językiem serca” oraz metodą dr Thomasa Gordona – specjalisty
psychologii dziecięcej.
Zachęcam wszystkich do wspólnej podróży, w której nie ma nauczyciela i uczniów
– jest wzajemna relacja i praca nad sobą. To może być bardzo ekscytująca i odkrywcza
przygoda a jej przebieg zależy od każdego z Was. Tak właśnie rozumiem rozwój osobisty;
stawanie się lepszym człowiekiem; odnajdywanie prawdziwego „ja”.
Rozwój osobisty to nie zmiana, to stawanie się sobą!
Informacje, pytania i zapisy:
tel. 602 100 142
Ula Kaźmierczak, e-mail: ulakazmierczak@tlen.pl
Zajęcia w środy 12.30 -14.00
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MISTRZOSTWA GMINY W 4-BOJU LEKKOATLETYCZNYM
Przy słonecznej pogodzie odbyły się 14
września 2012 Drużynowe Mistrzostwa szkół
podstawowych w czwórboju lekkoatletycznym
dziewcząt i chłopców. Startowały 6-osobowe
zespoły w konkurencjach: 60m, w dal, piłka
palantowa, 600m dziewczęta i 1000m chłopcy.
Wyniki każdego uczestnika przeliczano na
punkty według tabel wielobojowych. Suma 5
najlepszych z każdej reprezentacji decydowała
o miejscu szkoły. Prawo startu i reprezentowania naszej gminy w zawodach powiatowych
wywalczyły dziewczęta Szjkoły Podstawowej
nr 1 w Kórniku i chłopcy Szkoły Podstawowej
w Szczodrzykowie. Kolejność szkół:
Dziewczęta
1. SP 1 Kórnik- 991 pkt. w składzie: Marta
Kaźmierczak- 220 p, Natalia Szymczak-214
p, Jolanta Lester-201p Martyna Boguszyńska
191 p., Karina Bugzel-165 p.
2. SP Szczodrzykowo- 703 pkt.
3. SP Radzewo- 648 pkt.
4. SP 2 Kórnik-Bnin – 644 pkt.
Chłopcy
1. SP Szczodrzykowo- 714 pkt. : Jakub Tomczak- 162p, Jakub Nowak- 152 p., Dariusz
Konowrocki – 139 p, Patryk Grześkowiak- 133
p., Dawid Pawlak- 128 p.
2. SP 1 Kórnik-692 pkt. :
3. SP Radzewo 603pkt,
4. SP 2 Kornik-Bnin-404 pkt.
Z ciekawszych wyników w poszczególnych
konkurencjach należy wymienić:
60m Natalia Szymczak – 9,19 sek i Marta
Kaźmierczak- 9,34 sek. z Kórnika oraz Jakub
Sułkowski i Tomasz Siejak z Radzewa-po
9,20 sek.
Skok w dal- Każmierczak Marta- 3,65m i
Natalia Szymczak- 3,76 m z Kórnika, Jakub
Nowak – 3,99 m-z Radzewa, Dawid Pawlak3,96m z Szczodrzykowa a także Tomasz
Siejak z Radzewa -3,96m.
Rzut piłką palantową- Mikołaj Bembnista
-41m i Roman Kapusta- 40m.-Kórnik
600m dziewczęta- Jolanta Lester-2:05,37
sek. i Każmierczak Marta- 2:09,20 sek. –obydwie z Kórnika
1000m chłopcy-Jakub Sułkowski, Tomasz
Siejak z Radzewa czas 3:24,79 sek.
Główny organizator imprezy Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku zapewniła wszystkim
uczestnikom drożdżówki. Zawody sędziowali
opiekunowie- nauczyciele wf szkół gminy Kórnik, opiekę sanitarną sprawowała p. Jolanta
Fic. Pracownicy OSiR w Kórniku przygotowali
bieżnię i skocznię do zawodów.
Całością imprezy koordynowała niżej
podpisana.
ARA

KULTURA / SPORT

KULTURA

MARIAN BŁASZAK, KRÓLEM ŻNIWNYM 2012/2013

UK
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ZWYCIĘSTWA PŁOSAJ I RATAJCZAK
W CHOJNOWIE
Reprezentantki UKS Jedynka Limaro Kórnik Nikol Plosaj w kategorii juniorek
młodszych i Alicja Ratajczak wśród juniorek,
wygrały w Ogólnopolskim Kryterium Ulicznym o Puchar Miasta Chojnowa. Pierwsze
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ZDETERMINOWANE ORLIKI Z KS AVIA KAMIONKI

Szymon Korcz

Kasia Pawłowska

Po nienajlepszej ostatnio grze naszej
narodowej piłkarskiej reprezentacji lokalni mieszkańcy prowincji kórnickiej mogą
pocieszyć się przynajmniej rezultatami
młodzieży i dzieci z klubu Avia
Kamionki. Determinacja kilku
zapaleńców doprowadziła do
tego, że seniorzy plasują się
już na szczycie tabeli, a dzieci
mogą też pochwalić się niezłym sukcesem. Przed południem, w dniu w którym Czesi
pokonali Polaków, dziesiątka
naszych chłopców odniosła
zwycięstwo w silnie obsadzonym turnieju 90-lecia Stelli Luboń. Wraz z kilkoma rodzicami
mocno dopingowałem także
ambitnie grających tam moich
synów. Jeszcze w marcu była
to grupa nieskoordynowanych
indywidualności z kilku pobliskich miejscowości. Dzięki
ciężkiej pracy Pana trenera Krzysztofa
Pancewicza w każdych warunkach: zimnie, deszczu, nawet w trakcie wakacji,
powstały już liczne zgrane zespoły w
dwóch kategoriach wiekowych. Niestety
sukces starszej grupy był ich kolejnym
jednak ostatnim wielkim zwycięstwem.
Za udział w sparingach i turniejach
kluby życzą sobie kilkaset złotych wpisowego. Chłopcy powoli wyrastają też z
UWAGA !!!
UKS SOKÓŁ ROBAKOWO
ZAPRASZA
6 PAŹDZIERNIKA 2012 r.
NA

II TURNIEJW PIŁCE NOŻNEJ
DZIKICH DRUŻYN
O PUCHAR BURMISTRZA
GMINY KÓRNIK
JERZEGO LECHNEROWSKIEGO
STARTUJEMY OD GODZ 10.00
GRAMY W DWÓCH
KATEGORIACH WIEKOWYCH –
ROCZNIK 1996 I MŁODSI
ORAZ 1999 I MŁODSI

Adam Radzicki

do boju wystartowały w bardzo silnej
obsadzie juniorki młodsze. Miały one do
pokonania 9 okrążeń tj. 11km z czego 80%
prowadziło bo bardzo dużym bruku. Od
pierwszego okrążenia widać było dominację
zawodniczek Limaro, które były bardzo aktywne na lotnych premiach. W tych trudnych
warunkach najlepiej poradziła sobie Nikol
Płosaj która zgromadziła 12pkt. Drugie
miejsce zajęła Dorota Przęzak Atom Dzierżoniów 8pkt a trzecie Natalia Radzicka 6pkt.
Kolejne swoje zwycięstwo odniosła Alicja
Ratajczak, która w drodze na Mistrzostwa
Świata w Holandii, wystartowała kontrolnie

jeszcze w kryterium ulicznym w Chojnowie,
wyprzedzając Joannę Dubienecką Atom
Dzierżoniów i Barbarę Frąszczak również
Limaro Kórnik. Piąte miejsce zajęła inna zawodniczka Limaro Karolina Jurczak. Bardzo
dobry występ w wyścigu juniorów zaliczył
Adam Radzicki - Limaro, zajmując w silnej
stawce zawodników z całej Polski czwarte
miejsce. Adam miał praktycznie zapewnioną już trzecią lokatę, ale przez wspomniany
już dokuczliwy bruk, miał defekt roweru, co
pozbawiło go miejsca na podium.
Paweł Marciniak
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DRUŻYNY LICZĄ 5 ZAWODNIKÓW W POLU
+ BRAMKARZ ORAZ 2 REZER.
ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU
DO 3 PAŹDZIERNIKA 2012 r.
TEL. 61-8171-172 – GIMNAZJUM,
604-126-690 – ANDRZEJ SURDYK,
LUB DO NAUCZYCIELI W-F
PAWŁA PAWLACZYKA
lub MARCINA STANIKOWSKIEGO

posiadanych niewielu starych już strojów
klubowych, a ci będący w rezerwie dla
jednolitości na boisku zakładają spocone
koszulki swoich schodzących kolegów.

Wydawane są ciężkie miliony na „Wielkich Piłkarzy”, a brak niewielkich pieniędzy na odciągniecie od komputerów
tych mniejszych. Nie chodzi tu o zaciekłą
walkę okupioną bólem oraz wizytami u
ortopedy czy innych specjalistów. Ma
to być szansa nieustannej wspaniałej
zabawy, radości ze zwycięstw czy nauka umiejętności przegrywania oraz co
najważniejsze promowanie zdrowego

aktywnego stylu życia. Nie jest to tylko
szumne otwarcie i zamknięcie sezonu
lecz systematyczna praca przez cały
rok. Sądzę, że znajdziemy halę i środki
na czas zamknięcia orlika. Dlatego zaproszony do napisania
tych kilku zdań w największym
regionalnym medium pilnie
apeluję do czytelników: poszukajmy sponsorów z lokalnych
przedsiębiorstw do wsparcia
tych młodych piłkarzy. Oba
zespoły dziecięce stale się
rozrastają i czekają na Waszą pomoc. Ci obiecują, że w
zamian z dumą będą wtedy
prezentować logo Waszych
firm na swych wymarzonych
strojach w kolejnych meczach.
To będzie najsprawniejsza Wasza ruchoma reklama. Proszę
obejrzyjcie relację z jubileuszu.
Radosne informacje o wspaniałych darczyńcach proszę przekazywać Panu prezesowi, Panu trenerowi lub
na mój adres mailowy.

SPORT

SPORT

KOLARSTWO

ZWYCIĘSTWO NATALII RADZICKIEJ I
ALICJI RATAJCZAK
W FINALE PUCHARU POLSKI
Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą
zawodniczki UKS Jedynka Limaro Kórnik.
Po kolejnym tytule Mistrza Polski na szosie
w górach Natalia Radzicka zdeklasowała
rywalki podczas jazdy indywidualnej na
czas w finale Pucharu Polski, który odbył
się w pod Kaliskich Godzieszach Wielkich.
Natalia na dystansie 9,6km uzyskała czas
14 min 21 sek, co daje doskonałą średnia
ponad 40km/h. Drugie miejsce zajęła
koleżanka klubowa Natalii, Nikol Płosaj z
czasem 14min 44sek. Trzeci czas dnia
uzyskała Dorota Przęzak z Dzierżoniowa
14,49. Doskonale wypadła również Alicja
Ratajczak wśród juniorek, która pozostawiła
w pokonanym polu wszystkie najlepsze
krajowe zawodniczki, a dla przykładu z
niespodziewaną mistrzynią Polski Magdaleną Plich z Częstochowy, wygrała aż 53
sek. czas Alicji na dystansie 14km to 20
min 26 sek. daje doskonałą średnią ponad
41km/h. Pozwala to z optymizmem patrzeć
na zbliżające się Mistrzostwa Świata w
Holenderskim Valkenburgu, w którym 17
letnia Kórniczanka wystartuje zarówno na
czas (18 września) jak i ze startu wspólnego (21 września). Alicja zajęła wysokie
piąte miejsce w wyścigu kobiet Open z
seniorkami, w którym zwyciężyła Eugenia
Bujak GK Żyrardów (z czasem 19 min
23sek) wyprzedzając zaledwie o 1 sek.
torową Mistrzynie Świata, oraz olimpijkę
z Londynu, Katarzynę Pawłowską Limaro
Kórnik. W wyścigu juniorów młodszych
ścigający się od marca br. Szymon Korcz
zajął piętnaste miejsce, natomiast wśród
juniorów Adam Radzicki był dziesiąty. Drugiego dnia zawodów odbyły się wyścigi ze
startu wspólnego, w których na podium nie
zabrakło zawodniczek Limaro. Wśród juniorek młodszych zwyciężyła Weronika Humelt
UKS Jedynka Limaro Kórnik po ucieczce i
udanym finiszu z Anną Górską ze Społem
Łódź. Z grupy najlepszym finiszem jak
ostatnio zdołała nas już przyzwyczaić błysnęła Mistrzyni Polski ze startu wspólnego
Nikol Płosaj. Natomiast rozprowadzająca
na finisz koleżankę Natalia Radzicka zdołała jeszcze zająć czwarte miejsce z grupy
a szóste w klasyfikacji na mecie. W wyścigu
kobiet Open, po finiszu z grupy o błysk
szprychy zwyciężyła Łucja Pietrzak Ziemia
Darłowska, przed Kasią Pawłowską Limaro.
Alicja Ratajczak była piąta, co w klasyfikacji
juniorek dało trzecie miejsce.

Andrzej Kaźmierczak z Kamionek
akazmierczak@op.pl
Fot. Marek Gołębiewski
z ksavia.futbolowo.pl
http://lubon.tv/2012/06/ relacja-z-jubileuszu-90-lecia-tms-stella-lubon/

Dziewczyny rozpoczynają rozgrywki
We wrześniu ruszył kolejny sezon piłkarskich rozgrywek. W tym roku zmagania w III
lidze kobiet rozpoczęła sekcja dziewczyn z Kotwicy Kórnik. Debiut mają już za sobą, 02.09.
podejmowały na wyjeździe Medan Gniezno. Niestety uległy rywalkom 2:3.
W drugiej kolejce mają się zmierzyć z Gromem Wolsztyn, tym razem na własnym
boisku. Spotkanie odbędzie się 23.09. o godz. 15:00. Jest to pierwszy ligowy mecz
rozgrywany na własnym stadionie, dlatego w imieniu wszystkich zawodniczek
zachęcamy do licznego przybycia oraz do głośnego, kulturalnego dopingu.
W bieżącej rundzie dziewczyny rozegrają w Kórniku jeszcze trzy mecze, na które
również serdecznie zapraszamy:
Kotwica Kórnik – Polonia Środa Wlkp.
2012-10-07
godz. 15-00
Kotwica Kórnik – Medan Gniezno
2012-10-14
godz. 15-00
Kotwica Kórnik – Zjednoczeni Kaczory
2012-11-04
godz. 14-00
chelseaonelove

SYSTEM ROZGRYWEK BĘDZIE UZALEŻNIONY
OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH DRUŻYN.
DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW
PRZEWIDZIANY JEST
CIEPŁY POCZĘSTUNEK ORAZ NAPOJE
NAJLEPSZE DRUŻYNY OTRZYMAJĄ PUCHARY,
DYPLOMY ORAZ NAGRODY
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ORGANIZATOR
UKS SOKÓŁ ROBAKOWO
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Dnia 1.09.2012 obok uroczej leśniczówki
w Poznaniu-Naramowicach, miała miejsce
niecodzienna impreza - I Leśny Maraton (i
półmaraton) z Brylantem Kórnik. Okazją do
tej imprezy był 100-ny maraton naszego klubowego kolegi – Mariusza
Nindży Kieslicha. Pomimo
limitu uczestników – 50 osóbprzybyło na start blisko 60
biegaczy. Stawiła się także
licznie rodzina i przyjaciele
naszego drogiego Jubilata.
Otwarcie zawodów uświetnił
wswą obecnością Burmistrz
Kórnika - Jerzy Lechnerowski.
Zawody odbywały się po
dość trudnej, krosowej trasie, po leśnych drogach nad
Wartą. Z nawierzchni można
było doświadczyć praktycznie
wszystkiego: piachu, błota,
kałuż, odrobiny asfaltu, i bruku. W sumie było
przeszło 250 m podbiegów po pagórkowatych
lasach Biedruska. Pomimo tego udało się 4 maratończykom pokonać barierę 3:30 a zwycięzcy
- Piotrowi Wojtysiowi z KB Maniac - przebiec

w czasie 3:08. Za sukces należy niewątpliwie
uznać również czas zwycięzcy półmaratonu –
Łukasza Stachowiaka z STR Poznań – 1:30! W
kategorii pań w maratonie zwyciężyła Jarosława
Napierała (4:04) a w półmaratonie Ewa Długa

(2:00). Trudną trasę pokonał również 23 letni
debiutant w maratonie – Krzysztof Grochowski
z Warszawy.
Nasz jubilat w swym 100-nym maratonie
złamał 4:00! Gratulacje Mariusz!

W sumie maraton ukończyło 28 a półmaraton 30 osób. Po biegu jubilat zaserwował
całą moc nieziemskich smakołyków z przygotowanego wraz z rodziną bufetu. Pogoda
jak na zawołanie - z pochmurnej i chłodnej w
czasie biegu - zmieniła się
na słoneczną i ciepłą. Do
zabawy dołączyli nie tylko leśniczy z żoną, ale … również
udomowiony przez nich dzik
Józio! Radosna atmosfera
wspaniałej zabawy trwała aż
do wieczora!
Organizatorzy pragną z
całego serca podziękować
wszystkim uczestnikom za
wspaniałą sportową postawę
w czasie zawodów i stworzenie szampańskiej atmosfery
zabawy po biegu. Dziękujemy
również wszystkim, którzy
pomogli w organizacji i sprawnym przebiegu
całości imprezy. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i sercu impreza ta na długo pozostanie
w pamięci uczestników!
Iza Moskal

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
o puchar Donalda TuskA

Na boisku Orlika na Błoniach w
Kórniku odbyły się turnieje piłki nożnej
dla klas 4-5 szkół podstawowych gminy
Kórnik. Grały reprezentacje dziewcząt i
chłopców.

Zwycięzcą w grupie dziewcząt została
Szkoła Podstawowa nr 2 z Kórnika-Bnina
przed Radzewem i Szczodrzykowem.
W grupie chłopców zwyciężyła Szkoła
Podstawowa nr 1 w Kórniku przed Szczodrzykowem, Bninem i Radzewem.

Zawody przeprowadził p. Dariusz
Śmigielski, a Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kórniku zapewnił dla wszystkich uczestników drożdżówki i napoje.
ARA

"PASJOTEKA W BIBLIOTECE"

"INAUGURACJA"

OGOSENIA

Pierwszy maraton z okazji setnego
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NA WARSZTATY :

"INAUGURACJA"

WSTĘP WOLNY

Sprzedam stół+8krzeseł -kolor dab rustykalny. Tel. 785 879 926. Cena 1000 zł
Sprzedam meblosciankę, kolor ciemny dąb, szer. 4,10. wys. 2,20. Cena 800 zł. Tel. 785 879 926
Zatrudnię panią z doświadczeniem do pracy w sklepie spozywczym. Tel. 604 126 690
Pomogę przy nauce języka angielskiego poziom szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Tel.727 581 023
Meditor - kancelaria odszkodowawcza. Szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe. Wypadki w pracy lub za granicą, błędy medyczne itp. Doradca. Tel. 515338848
Garaż do wynajęcia, os. Staszica 17B (zielony blok, 16m²). Tel. 532 442 939
Sprzedam, aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic oraz magnetofon szpulowy z taśmami. Tel. 506 490 723 Cena do negocjacji
Sprzedam suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168 ( tanio). Płaszcz damski skórzany nowy rozm 36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
Sprzedam, matę edukacyjną, karuzele na łóżeczko, nowe ciuszki, kurtki, buty, sweterki itp dla dziewczynki od 0-4 lat. Tel: 506 490 723
Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki firmy Thomson, oraz kompletny ubiór do jazdy konnej rozm M/S. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
Sprzedam telefon komórkowy Nokia 6020, Nokia 2330, oraz LG BL-20. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
Zatrudnię panią do opieki nad dziećmi w klubie malucha. CV proszę przesyłać na e-mail: biuro.jagodki@interia.pl
Mieszkania w zabudowie szeregowej w Bninie. 225 tys. 530-290-290
Budowa domów z drewna z bala litego, całoroczne.www.kotlinki.pl. Tel. 602152790
Sprzedam wózek 2 - funkyjny Espiro GT turkusowy.450zł.tel.693138685
Sprzedam: działka 5000 m², Kaleje, Kontakt 602153709
Kupię dom z działką użytkową do 500 m2 w Kórniku lub okolicy. Tel.: 721 524 083
Wynajmę dom 2 pokoje,kuchnia,łazienka umeblowane firmie lub osobie prywatnej.Tel.508 310 395.Borówiec
Wynajmę duży garaż z kanałem oraz pomieszczenia na działalność, magazyn w Borówcu. Tel.792 546 536/508 310 395.
Sprzedam dwie kanapy dziecięce, jednoosobowe, rozkładane nr. tel. 695 220 997.
Sprzedam dom (173/800)wolnostojący w surowym stanie w Swarzędzu-Gortatowie. Cena 375 tys. zł. Tel. 605 267 201
Mieszkanie 3 pokojowe w Kórniku sprzedam, BON Nest 789 229 353
Kupię ziemię rolną w Kórniku i okolicy, BON Nest 789 229 353
Szukam dodatkowej/dorywczej pracy w ciągu tygodnia po godzinie 15. Kontakt: 600 978 857.
Emeryt podejmie pracę/umowa zlecenie, o dzieło, okresową/ tel. 889420469
Szukam pracy! Posiadam 7 letnie doświadczenie w pracy - administracja biurowa, wykształcenie wyższe. Jestem uczciwa i odpowiedzialna. Tel. 694 486 795
Firma Anmed zatrudni emeryta, rencistę na część etatu na stanowisku kierowca. Zgłoszenia osobiście w Anmed.
Zatrudnię emeryta, rencistę na część etatu do prac porządkowych i ogrodowych. Zgłoszenia osobiście: firma Anmed
Usługi protetyczne, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1. Tel.: 607 11 86 86
Korepetycje j. angielski, j. polski - przygotowanie do egzaminów, codzienna nauka; Kórnik, tel.: 784 703 269
Magister chemii udzieli korepetycji na poziomie: gimnazjum, liceum, maturalnym oraz akademickim. Tel. 608593166
Sprzedam działkę budowlana w Błażejewie pow. 660m² cena 90 tys. ładna spokojna okolica, tel. 661 799 283
Zapraszamy na stronę lokalnego serwisu ogłoszeniowego Biuletyn.mobi -www.biuletyn.mobi
Kupię grunt rolny w gminie Kórnik lub okolicy. Tel. 788 045 298
Sprzedam zdecydowanie działkę 780m2 Kórnik/ Dziećmierowo ul.Katowicka tel 602 177 038
Sprzedam zdecydowanie działkę 876 m2 Kórnik/ Dziećmierowo ul.Katowicka tel 602 177 038
Do wynajęcia pokój w Kórniku. Tel. 791 557 968
Opiekunka z doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem lub dziećmi - wiek nieistotny. Tel. 519 554 039
Posprzątam raz lub dwa razy w tygodniu. Tel. 519 557 039
Firma Clar System poszukuje podwykonawców do odśnieżania- teren Gądki. Preferowany ciagnik+pług+posypywarka. Tel. 512 053 547
Okna, drzwi, PCV, rolety, szpachlowanie, malowanie, płytki, regipsy/płyta regipsowa. Tel. 61 8171 937
Drewno opałowe-kominkowe. Tel. 789 374 192
Kierowca kat:A,B,BE, C+E, karta kierowcy, aktualne badania, szuka pracy. Tel. 660 778 532
Oddam w wynajem mieszkanie 55m² w Kórniku. Tel. 501 645 939
Oddam w wynajem pokój w Kórniku z dostępem do kuchni i łazienki. Tel. 501 645 939
Renowacja mebli -Kórnik-Bnin. Tel. 661 064 602
Komplet wypoczynkowy -skóra czerwona, 1-roczny. Tel. 666 015 511
Trzy rowery składaki nowe. Gwarancja 2 lata/ Tel. 792 884 454
Sprzedam pralkę marki Frania. Cena: 80 zł. tel. 665 498 696
Sprzedam TV marki Daewoo 29”, 100 Hz, płaski ekran, kolor srebrny, stan bdb. cena 430zł. tel. 665 498 696
Sprzedam zegar stojący, sekretarzyk. Tel. 693 217 140
Kolekcjoner kupi radia, gramofony, obrazy, zegary, bagnety, szable, militaria, starocie - przyjadę. Tel. 601 308 880

Ogłoszenia
DROBNE

SPORT

NA WARSZTATY :

WSTĘP WOLNY

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania.
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 22), lub przekazywać telefonicznie.
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Pogotowie ratunkowe 999, 8660066
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe992
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500)
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach
tel. 503-067-690
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodni w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, tel. 61 8170 050.
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 Kórniku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23
Centrala Września 991
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
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tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA \ INFORMACJE

			
WAŻNE TELEFONY:

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
Borówiec, ul. Szkolna 1C, tel. 519 053 056
Kórnik-Bnin. ul. Armii Krajowej 1, tel. 612810113
Szczytniki ul. Jeziorna 9 telefon 609 663 300
aptekaszczytniki@gmail.com
Lecznice dla zwierząt/gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69
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
Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
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
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819-80-11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170- 01-25
Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
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BILETY PROMOCYJNE NA BASEN
Szanowni Klienci,
informujemy, że wydłużamy poranną promocję
na bilety basenowe
W GODZINACH 6:30 – 9:00
wejście na basen 1h w cenie:
BILET NORMALNY 8,00 zł
BILET ULGOWY
5,00 zł
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Następny numer
Kórniczanina ukaże się
5 października 2012r.
Materiały
do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 28 września 2012 r.
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