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RAjd do RAdZEwA Z PYRkIEm  

W dniu 20 września Szkoła Podstawowa w 
Radzewie zorganizowała XI edycję Gminnego 
Rajdu Rowerowego, tym razem pod hasłem 
„Z Sierżantem Pyrkiem bezpiecznie”. Wśród 
honorowych gości imprezy znalazł się między 
innymi wiceburmistrz Antoni Kalisz.

RoZmowY o INTEgRAcjI 
TRANSPoRTU w mETRoPolII

 Dzień później z inicjatywy Zarządu Trans-
portu Miejskiego w Poznaniu odbyło się spo-
tkanie z wiceprezydentem Miasta Poznania 
Mirosławem Kruszyńskim w sprawie zawiąza-
nia związku transportowego gmin. Samorząd 
Kórnika reprezentował wiceburmistrz Antoni 
Kalisz, a towarzyszyła mu pani prezes spółki 
KOMBUS Beata Urbaniak.

SPŁYw wARTą

W sobotę 22 września odbył się zorganizo-
wany przez Metropolię Poznań spływ kajakowy 
Wartą, z Poznania do Murowanej Gośliny. W 
spływie uczestniczyła załoga reprezentująca 
Gminę Kórnik pod wodzą Heleny Cyranik z 
Biura Rady Miejskiej. 

golf SAmoRZądowców

Tego samego dnia z inicjatywy przewod-
niczącego RM w Kórniku Macieja Marciniaka 
odbył się pierwszy turniej samorządowców 
gmin Powiatu Poznańskiego w mini-golfie. 
Uczestniczyło w nim 6 zespołów a Urząd 
Miejski w Kórniku reprezentował wiceburmistrz 
Antoni Kalisz. 

TURNIEj PIŁkARSkI w koNARSkIm

Dzień później w Konarskim rozstrzygnięto 
VII Turniej Piłkarski im. Jana Wójkiewicza. Po 
raz kolejny, trzeci z rzędu, triumfowali gospo-
darze z Konarskiego. Nagrody wręczał między 
innymi wiceburmistrz Antoni Kalisz.  

SPoTkANIE w ŻERNIkAch 

Trwają zebrania wiejskie, podczas których 
omawiane są plany wydatków sołeckich na rok 
przyszły oraz konsultowane są statuty sołectw. 

Poruszane są także tematy bieżące nurtu-
jące mieszkańców. 

W Żernikach 25 września obecny był wice-
burmistrz Antoni Kalisz ale także przedstawicie-
le PKS oraz Straży Miejskiej i Policji. Mieszkań-
cy zgłaszali problemy dotyczące niebezpiecznej 

drogi pieszej wzdłuż zmodernizowanej trasy 
433. Wykonawca mimo wstępnych obietnic 
nie przewidział budowy chodnika. Z funduszu 
sołeckiego zostanie wyasygnowanych 5 tys. zł 
na wykonanie projektu. Po oszacowaniu kosz-
tów zapadnie decyzja o terminie wykonania 
tej ważnej dla bezpieczeństwa mieszkańców 
inwestycji.  

Podczas kolejnego spotkania wiceburmi-
strza, radnego Andrzeja Surdyka i pani prezes 
KOMBUSu Beaty Urbaniak, jakie odbyło się w 
Urzędzie Miejskim w Kórniku 3 października 
ustalono, iż dla polepszenia bezpieczeństwa 
podróżnych autobusy wiozące dzieci z Tulec 
będą wjeżdżać do wsi i zatrzymywać się na 
starym przystanku.    Autobusy do Tulec będą 
zatrzymywać się na nowym przystanku. 

BIEgI PRZEŁAjowE

Mistrzostwa Powiatu w biegach przełajo-
wych odbyły się 26 września na obiektach OSiR 
na kórnickich Błoniach. 

W otwarciu imprezy brał udział szef SZS 
Wielkopolska Zdzisław Urbańczyk oraz bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski (więcej na ten temat 
w informacjach sportowych)

w SPRAwIE 
SIEcI SZERokoPASmowEj

27 września podsumowano przygotowa-
nia do realizacji projektu dotyczącego sieci 
szerokopasmowej w Kórniku. Na spotkaniu w 
Urzędzie Miejskim obecni byli burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, wiceburmistrz Antoni Kalisz, 
koordynujący projekt sekretarz Leszek Książek  
oraz Mikołaj Lubia-
towski. Niezbędne 
dokumenty projek-
towe są już gotowe 
do przystąpienia do 
etapu realizacji. Za-
padła decyzja o roz-
pisaniu przetargu w 
sprawie pozyskania 
partnera do realiza-
cji zadania. 

jUBIlEUSZ klAUdYNkI
 I oTwARcIE ŚdS

W dniu 29 września burmistrz Jerzy Lech-
nerowski oraz przewodniczący RM Maciej 
Marciniak wzięli udział w otwarciu Środowisko-
wego Domu Samopomocy oraz w jubileuszu 
X-lecia Stowarzyszenia Klaudynka. Wśród 
wielu prezentów dla organizacji znalazło się 
sporej wielkości drzewo owocowe ufundowane 
przez Urząd Miejski, które zasadzone zostanie 

w ogrodzie przy ŚDS (szersza relacja w dalszej 
części Kórniczanina).

SAmoRZądowcY STRZElAlI

Przedstawiciele samorządów i sołtysi z 
gmin: Mosina, Tarnowo Podgórne, Komorniki, 
Dopiewo, Kostrzyn, Swarzędz oraz Kórnik 
uczestniczyli 29 września w pierwszych po-
wiatowych zawodach strzeleckich zorganizo-
wanych na strzelnicy KBBK przez Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu oraz powiatowy 
zarząd Stowarzyszenia Sołtysów Wlkp. Kór-
nik reprezentowali między innymi burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz Antoni 
Kalisz, przewodniczący RM Maciej Marciniak, 
Zbigniew Tomaszewski - sołtys wsi Czmoniec 
a zarazem prezes powiatowego koła Stowarzy-
szenia Sołtysów Wlkp. Starostę reprezentował 
członek Zarządu Powiatu poznańskiego Mie-
czysław Ferenc. 

SPoTkANIE NA ZAmkU

Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz prof. 
Tomasz Jasiński, dyrektor Biblioteki Kórnickiej 
PAN zaprosili 30 września grupę przedsiębior-
ców i reprezentantów instytucji działających 
na terenie naszej gminy na Zamek w Kórniku. 
W pierwszej części zaprezentowano gościom 
część zbiorów specjalnych, unikatowe mapy, 
rękopisy wieszczów narodowych i zabytkowe 
księgi. W drugiej części burmistrz podziękował 
za dotychczasowe działania oraz zaprosił do 
zacieśnienia kontaktów i współpracy z przed-
siębiorcami i instytucjami.

SPoTkANIE PRZEwoźNIków

2 października w siedzibie KOMBUSu od-
było się spotkanie przewoźników komunikacji 
zbiorowej z gmin, które jeszcze nie zadekla-
rowały akcesu do międzygminnego związku 
komunikacyjnego pod wodzą Zarządu Trans-
portu Miejskiego w Poznaniu. Dyskutowano 
nad wspólnym planem postępowania.

Opr. ŁG

Uczniowski Klub Sportowy im. św. Huberta przy parafii Czerlejno 
zaprasza na bezpłatne 

JEŹDZIECKIE ZAWODY SPORTOWE  
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

Z POWIATU POZNAŃSKIEGO 
 

dnia 14.10.2012 (niedziela) w godz. 9.30 – 15.00 
„DOBRA STAJNIA” Trzek ul. Lipowa 22 

 
W programie m.in: 

 SKOKI PRZEZ PRZESZKODY  
 WYŚCIG NA 100 m. W KŁUSIE  
 BIEG Z SIODŁEM SLALOMEM 
 JAZDA KONNA WOKÓŁ BECZEK           
 RZUT KOŃSKIM KAPELUSZEM 
 RZUT PODKOWĄ DO CELU 
 BIEG Z KONIEM PRZEZ  

PRZESZKODY  
       Zawody zakończy tradycyjny HUBERTUS: 

 dla dzieci tzw. hubertus szukany 
 dla młodzieży pogoń za lisem 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organizatorzy zapewniają konie(można przyjechać także z własnym) 
oraz posiłek przy ognisku. 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Zgłoszenia i szczegółowe informacje: Beata Knopkiewicz 
„Dobra Stajnia” Trzek ul. Lipowa 22, tel. 500 532 084 

 
       Projekt współfinansowany                                                                          Organizator:      
ze środków Powiatu Poznańskiego                                                
                                                                                                                          Uczniowski Klub Sportowy 
                                                                                                             im. św. Huberta przy parafii Czerlejno 

                                                                                                  
                                                                   

Biblioteka Publiczna w Kórniku                                                                                                                                                                                                                         

na spotkanie autorskie 

12 października 2012 roku 

zaprasza   

z Pisarzem

JANUSZEM L. WIŚNIEWSKIM

w salce na piętrze, ul. Poznańska 65
godzina 17:00

WSTĘP  WOLNY
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A W dniu 26 września br. z inicjatywy 
pana Kazimierza Krawiarza, kustosza Izby 
Pamiątek Regionalnych Ziemi Kórnickiej, 
odbyło się w ratuszu w Bninie uroczyste 
otwarcie wystawy poświęconej Wisławie 
Szymborskiej i prezentacja 
płyty DVD ze zdigitalizowa-
nymi archiwaliami Kórnika.

Po przywitaniu przyby-
łych gości w Izbie Pamią-
tek, mieszczącej się na 
poddaszu ratusza, przez 
przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kórniku Macieja 
Marciniaka i burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego, 
wszyscy udali się do są-
siedniego pomieszczenia, 
gdyż  wystawa, ze wzglę-
du na liczne pamiątki po 
naszej noblistce, została 
zorganizowana w odrębnej sali, która na 
co dzień jest siedzibą Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej w Kórniku. 

Pan Kazimierz Krawiarz zaprezentował 
zebranym liczne pamiątki, rękopisy, maszy-
nopisy, korespondencję Wisławy Szym-
borskiej, zdjęcia, druki, wycinki z gazet 

związane np. z wizytą noblistki w Kórniku.
Po zwiedzeniu wystawy, pan Krawiarz 

zaprosił wszystkich do sali sesyjnej Rady 
Miejskiej w Kórniku, gdzie zaprezentował 
płytę DVD, jaką przy współpracy Urzędu 

Miejskiego w Kórniku przygotowało Archi-
wum Państwowe w Poznaniu.

Promocja projektu pn. „Digitalizacja i 
udostępnienie w Internecie materiałów źró-
dłowych do dziejów miasta Bnina” odbyła 
się w dniu 26 kwietnia 2012 r. przy okazji 
otwarcia Izby Pamiątek Regionalnych Zie-

mi Kórnickiej. Płyta ze zdigiatalizowanymi 
dokumentami, zawiera  m.in. akta Miasta 
Kórnik, z których najstarszy pochodzi aż 
z 1483 roku oraz dokumenty cechowe 
rzemiosła kórnickiego z lat 1581-1938. 

Dotychczas były one do-
stępne tylko w Archiwum 
Państwowym w formie 
oryginałów. Dziś, jak pod-
kreślał dyrektor Archiwum 
Państwowego w Poznaniu 
pan Henryk Krystek, dzięki 
zdigitalizowaniu tych bez-
cennych dokumentów będą 
udostępnione szerokiej 
rzeszy użytkowników. Pan 
dyrektor podziękował rów-
nież burmistrzowi Lechne-
rowskiemu za współpracę 
i wsparcie finansowe, bez 
których to przedsięwzięcie 

byłoby niemożliwe i wręczył burmistrzowi, 
przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kór-
niku i kustoszowi Izby Pamiątek Regional-
nych Ziemi Kórnickiej facsymile jednego z 
zachowanych dokumentów pergaminowych 
z zespołu Akta miasta Kórnik.

Magdalena matelska-Bogajczyk

WrześnioWa 
SeSja rM

Radni zaakceptowali zmiany budżetu 
Gminy Kórnik na 2012 rok, korektę wieloletniej 
prognozy finansowej oraz uchwałę o emisji 
obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania 
i wykupu. Głównym elementem zmian było 
zaplanowanie emisji obligacji o wartości 3,5 
miliona złotych. Konieczność takich działań 
wynika z niewykonania sprzedaży części 
majątku gminy. Przetargi dotyczące zbycia 
nieruchomości zostały nierozstrzygnięte.  O nie-
mal 0,5 miliona złotych w stosunku do planów 
zmniejszą się także dochody gminy wynikające 
z podatku od czynności cywilnoprawnych osób 
prawnych. Te i inne obniżki wpływów  mają 
być zbilansowane wpływami z obligacji, ale jak 
przekonuje burmistrz Jerzy Lechnerowski - dług 
gminy jest bezpieczny dla budżetu i nie powo-
duje przekroczenia wyznaczonych prawem 
współczynników zadłużenia. 

Po uchwałach dotyczących zaliczenia drogi 
w Robakowie do kategorii dróg gminnych, 
nadania nazwy ulicy w Kamionkach, oraz 
zmiany uchwały Nr III/25/2006 Rady Miejskiej 
w Kórniku z dnia 28 grudnia 2006 r. dotyczącej 
nadania nazwy osiedla w miejscowości Bła-
żejewo obręb Błażejewko, przyjęto regulamin 
udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na tere-
nie gminy Kórnik.

Ważną, i szeroko dyskutowaną podczas 
obrad komisji poprzedzających sesję była 

uchwała dotycząca podziału gminy Kórnik na 
jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia 
ich granic i numerów. Nowy, zatwierdzony przez 
Radę układ okręgów publikujemy na stronie 
obok. Podczas dyskusji nad projektem podziału 
dokonano w nim pewnych zmian. Początkowo 
Czołowo znajdowało się w okręgu nr 11, nato-
miast Koninko w okręgu nr 16. 

Radni zadecydowali o: 
-przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kórnik – dla części 
obrębu Skrzynki oraz części obrębu Kórnik, 
- dokonaniu zmiany uchwały w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 
Skrzynki, Kamionki, Czołowo dot. wyznaczenia 
przebiegu trasy magistrali wodociągowej.
- uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w Robakowie - rejon 
ul. Żernickiej

Odpowiedziano na skargi  oraz wezwania 
do usunięcia naruszenia prawa.  W jednym 
przypadku uznano skargę za zasadną. Do-
tyczyła ona przewlekania załatwienia sprawy 
przez Burmistrza Gminy Kórnik. Komisja rewi-
zyjna stwierdziła między innymi, że naruszono 
terminy załatwienia sprawy określone przepisa-
mi Kodeksu postępowania administracyjnego, 
a decyzją Rady Miejskiej zobowiązano do 
zakończenia postępowania administracyjnego. 

Radny Adam Lewandowski złożył interpela-
cję dotyczącą braku miejsc parkingowych przy 
ul. Krasickiego. Pytał też o stan przygotowań 
do budowy sieci szerokopasmowej. 

Radna Dorota Półchłopek także interpelo-

wała, tym razem w sprawie renowacji i uporząd-
kowania zabudowań Prowentu.

Radny Marek Broniewski pytał o wpro-
wadzone na ul. Harcerskiej i pl. Browarowym 
nowe znaki ograniczające tonaż pojazdów 
korzystających z tych dróg. Wprowadzone 
ograniczenie nie jest przestrzegane. Pytał też 
o remont ul. Zamoyskiego oraz monitorowanie 
obszaru nieopodal kontenerów do segregacji 
odpadów przy os. Staszica i dawne miejsce 
składowania odpadów, gdzie nadal często 
podrzucane są śmieci.

Radny Bogdan Wesołek wskazał na brak 
odpowiedniego utrzymania ścieżki rowerowej 
w Biernatkach. Radna Irena Kaczmarek pytała 
o formę monitorowania stanu technicznego 
oświetlenia ulicznego. Poprosiła o naprawienie 
lamp nieopodal przedszkola w Bninie. Radny  
Przemysław Pacholski poprosił o podobną 
interwencję na terenie Dachowy i Robakowa.  
Radna Małgorzata Walkowiak zaapelowała o 
dbanie o estetykę terenów zielonych na wsiach.    

Radna Julia Bartkowiak zauważyła, że 
działania administratora dróg powiatowych są 
czasami bezcelowe. Wykasza się na przykład 
po raz kolejny wykoszone wcześniej przez 
mieszkańców odcinki poboczy.

Radny Tomasz Grześkowiak wskazał na 
problem nieestetycznych bilbordów i ogłoszeń 
pojawiających się w wielu miejscach miasta, 
natomiast radny Roman Genstwa pochwalił 
zadbane przez wspólnotę mieszkaniową 
otoczenia bloków przy ul. Ogrodowej 3,5 i 7 w 
Szczodrzykowie.

Opr. ŁG

PodZIAŁU gmINY kóRNIk NA jEdNomANdATowE okRęgI wYBoRcZE

okręg nr 1 -Kórnik (stałych mieszkańców 987) - obejmuje ulice: A. Asnyka, A. Fredry, 
Krótka, B. Leśmiana, Leśna, A. Mickiewicza, Poprzeczna, Poznańska, M. Reja, J. 
Słowackiego, Stodolna, S. Woźniaka. 
okręg nr 2 -Kórnik (stałych mieszkańców 1256)- obejmuje ulice: St. Staszica. 
okręg nr 3-Kórnik (stałych mieszkańców 898)- obejmuje ulice: Czereśniowa, Dworco-
wa, Działyńskich, H.Kołłątaja, Os. I.Krasickiego, Patriotów, T. Potulickiej, Strzelecka, 
A.Wróblewskiego, St. Wyspiańskiego, W. Zamoyskiego, Wiatraczna. 
okręg nr 4-Kórnik (stałych mieszkańców 900)- obejmuje ulice: Harcerska, Kolegiac-
ka, Kuśnierska, Pl. Browarowy, Pl. Niepodległości, Pl. Powstańców Wlkp., Pocztowa, 
Prowent, Szkolna, Wodna, Wojska Polskiego, Zamkowa. 
okręg nr 5-Kórnik (stałych mieszkańców 760)- obejmuje ulice: 20-go Października, Os. 
S. Białoboka, Z. Celichowskiego, Al. Flensa, Św. Floriana, Ks. T. Jabłońskiego, J. Kan-
tego, Młyńska, Modrzewiowa, Parkowa, E. Pohla, Z. Steckiego, Średzka, St. Weymana.
okręg nr 6- Kórnik-Bnin (stałych mieszkańców 1060)-  obejmuje ulice: Armii Krajowej, 
Biernacka, Cmentarna, W. Droździka, Ks. Sz. Janasika, Jeziorna, Kanałowa, Konarska, 
Kościelna, Ładna, St.Michałowskiego, St.Mikołajczyka, Radosna, Rynek, Szeroka, 
J.Wójkiewicza, W. Witosa, Zwierzyniecka, Ks. R. Żurowskiego.
okręg nr 7- Kórnik-Bnin (stałych mieszkańców 1146) -  obejmuje ulice: Akacjowa, Błaże-
jewska, Brzozowa, Dębowa, Droga Kalejska, J.Krauthofera, Jodłowa, Kasztelana Jaro-
sta, Lipowa, J. Molińskiej-Woykowskiej, Piaskowa, Plac Jesionowy, Sosnowa, Śremska, 
Świerkowa, H. Trąpczyńskiego, Topolowa, M. Wieruszowskiego, Wierzbowa, Żwirowa. 
okręg nr 8 Sołectwa: Konarskie, Radzewo (obejmuje wsie: Radzewo, Dworzyska), 
Czołowo (stałych mieszkańców 894) 
okręg nr 9 Sołectwa: Biernatki, Błażejewko, Dębiec, Prusinowo. (stałych mieszkańców 
1000)
okręg nr 10 Sołectwa: Błażejewo, Czmoniec (obejmuje wsie: Czmoniec, Trzykolne 
Młyny), Czmoń (stałych mieszkańców 1205)
okręg nr 11 Sołectwa: Koninko(obejmuje wsie: Koninko, Świątniczki), Mościenica, 
Skrzynki (stałych mieszkańców 796)
okręg nr 12 Sołectwa: Kromolice, Pierzchno, (obejmuje wsie: Pierzchno, Celestynowo), 
Szczodrzykowo (stałych mieszkańców 1232)
okręg nr 13 Sołectwa: Dziećmierowo, Runowo (stałych mieszkańców 951)
okręg nr 14 Sołectwa: Dachowa, Robakowo-Wieś (stałych mieszkańców 861)
okręg nr 15 Sołectwo: Robakowo-Osiedle (stałych mieszkańców 1005)
okręg nr 16 Sołectwa: Gądki, Żerniki (obejmuje wsie: Żerniki, Jaryszki), (stałych 
mieszkańców 819)
okręg nr 17 Sołectwo: Borówiec. Okręg obejmuje ulice: Brzoskwiniowa, Czereśniowa, 
Dębowa, Dojazd, Drapałka, Gruntowa, Gruszkowa, Kempingowa, Klonowa, Kręta, 
Kwitnąca, Leśna, Letnia, Ładna, Łąkowa, Mała Rekreacyjna, Morelowa, Na Górce, Na 
Skarpie, Na Uboczu, Nad Jeziorem, Ogrodowa, Okrężna, Osiedle Piaskowe, Osiedle 
Zielona Polana, Polna, Poznańska, Rekreacyjna, Szkolna, Śliwkowa, Urocza, Uroczy-
sko, Warzywna, Widokowa, Wiśniowa, Wiosenna, Zacisze, Zakątek, Zakole, Zaułek, 
Zielona, Zielona Dolina, Źródlana (stałych mieszkańców 1071)
okręg nr 18 Sołectwo: Borówiec. Okręg obejmuje ulice: Borowa, Borowikowa, Borów-
kowa, Buczynowa, Bukowa, Deszczowa, Fiołkowa, Główna, Graniczna, Grzybobranie, 
Jesionowa, Jeżynowa, Jęczmienna, Karmelowa, Kozakowa, Kurkowa, Labirynt Wodny, 
Leśna Polana, Lisa Witalisa, Maślakowa, Nad Potokiem, Pod Borem, Pod Lasem, 
Podgrzybkowa, Poprzeczna, Poziomkowa, Prawdziwkowa, Różana, Rydzowa, Skwer 
Brzozowy, Skwer Topolowy, Słowikowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Strumykowa, Świer-
kowa, Teofila Wolniewicza, Wierzbina, Wrzosowa, Zapomnienia, Żurawinowa (stałych 
mieszkańców 1002)
okręg nr 19 Sołectwo: Kamionki. Okręg obejmuje ulice: Agatowa, Bazaltowa, Bry-
lantowa, Chabrowa, Cynamonowa, Diamentowa, Dzikiej Róży, Granitowa, Kamienna, 
Kartingowa, Krokusowa, Krzemienna, Leśny Zakątek, Lotnicza, Makowa, Mieczewska, 
Modelarzy, Opalowa, Piaskowa, Polna, Porannej Rosy, Poznańska (numery nieparzy-
ste), Promienna, Rogalińska, Rolna, Rubinowa, Rumiankowa, Spacerowa, Spokojna, 
Sportowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Szybowników, Świt, Topazowa, Waniliowa, Wi-
chrowa, Wiklinowa, Wodna, Zielna (stałych mieszkańców 1134)
okręg nr 20 Sołectwo: Kamionki. Okręg obejmuje ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, 
Bułankowa, Cedrowa, Dębowa, Dolna, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kalinowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Leśna, Liliowa, Lipowa, Lisia, Łąkowa, Magnoliowa, 
Modrzewiowa, Mostowa, Murarska, Nad Kople, Nowa, Olchowa, Orzechowa, Osiedle 
Kresowe, Piotrowska, Platanowa, Poznańska (numery parzyste), Przy Lesie, Sosnowa, 
Stokrotkowa, Topolowa, Tulipanowa, Wierzbowa, Wypoczynkowa, Zacisze. 981
okręg nr 21 Sołectwo: Szczytniki. (stałych mieszkańców 985)

PaMięci SzyMborSkich oraz digitalizacja archiWóW cIąg dAlSZY dYSkUSjI 
Z PoPRZEdNIEgo NUmERU

Szanowny Panie henryku wachowski,
Odnosząc się do słów zaprezentowa-

nych przez pana na łamach nr 16 „Kór-
niczanina” w sprawie „Oświadczenia RM 
w sprawie umiejscowienia TV Trwam na 
cyfrowym multipleksie”, chciałbym się do 
nich ustosunkować. Obaj doskonale wie-
my, że argumenty, jakie przytoczyłem na 
czerwcowej Sesji Rady Miejskiej, a które 
zostały przedstawione w nr 14 lokalnego 
pisma są rzeczowe, konkretne i rzetelne. 
Zresztą, obiektywną ocenę pozostawmy 
naszym czytelnikom.

 Chciałbym z całą stanowczością 
podkreślić, iż Rada Miejska większością 
głosów, na mój formalny wniosek nie 
poparła, ale również nie odrzuciła wnio-
sku skierowanego do RM przez grupę 
120 mieszkańców naszej gminy. Projekt 
„Oświadczenia” „spadł” z porządku obrad, 
właśnie z powodów, przedstawionych w nr 
14 tego pisma. W ten sposób Rada Miej-
ska uchroniła mieszkańców gminy przed 
uwikłaniem się w niepotrzebny nikomu 
ogólnopolski konflikt polityczny z „zadymą 
w tle, z płonącymi pochodniami na ulicach” 
- w myśl powiedzenia, że „gdzie zaczyna 
się polityka, tam przepada logika”. Mamy, 
jako radni wiele ciekawych pomysłów, wiele 
inicjatyw i wiele młodzieńczej energii oraz 
zapału do pracy, które wolimy spożytko-
wać na działaniach lokalnych, rozwiązując 
problemy jak i poprawiając jakość życia 
naszych mieszkańców, aniżeli uczestniczyć 
we wspomnianym konflikcie. Jednocześnie 
raz jeszcze chciałbym podkreślić, że każdy 
mieszkaniec ma prawo do wyrażania swo-
ich opinii, do wyrażania swojego niezado-
wolenia, do zaprotestowania – jednakże 
niech to czyni zgodnie z literą prawa i na 
własną odpowiedzialność. Nie może i nie 
powinien nachalnie zmuszać czy narzucać 
innym swoich myśli, co niestety, Pan uczynił 
w stosunku do mojej osoby jak i pozostałych 
członków Rady Miejskiej.

Odnosząc się do „dyskryminacji TV 
Trwam” – jak to Pan określił, oczywi-
ste fakty przemawiają przeciw pańskim 
stwierdzeniom. Otóż powodem odrzucenia 
wniosku Fundacji Lux Veritatis (właściciela 
Tv Trwam) przez KRRiTV o umieszczeniu 
jej na multipleksie cyfrowym były niejasne 
sprawy finansowe stacji. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie, podtrzymał 
w mocy to postanowienie, odrzucając 
skargę fundacji. KRRiTV wnioskowała 
nawet do fundacji o odtajnienie dokumen-
tacji koncesyjnej, aby mogła publicznie 
usprawiedliwić swoją decyzję. Niestety, 
nie otrzymała na to zgody od fundacji. O 
czym to może świadczyć? Odpowiedź na 
to pytanie również proponuję pozostawić 
rozważnym czytelnikom.

( cd na str. 6)
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PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
w MOSINIE  FILIA w KÓRNIKU

 zaprasza
  RODZICÓW DZIECI W  WIEKU  PRZEDSZKOLNYM

na

    VI  DZIEŃ   PRZEDSZKOLAKA
- W dniu 17 października 2012 r. (środa)

 w godz. 10.00 – 16.00
KONSULTACJE  PSYCHOLOGICZNE
  KONSULTACJE  LOGOPEDYCZNE

Udział w  VI  DNIACH  PRZEDSZKOLAKA  
jest bezpłatny.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 
w Mosinie Filia w Kórniku 

62-035 Kórnik, ul. Poznańska 34a 
(Budynek Ośrodka Zdrowia)

pok. 312,  tel. 61-8-170-907, www.pppmosina.pl

Serdecznie zapraszamy !

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

Kórnickie Stowarzyszenie „Ogończyk”
oraz grupa nauczycieli, absolwentów i uczniów 

LO w Kórniku
serdecznie zaprasza

w dniu 9 listopada 2012 roku o godz. 17:30
do świetlicy Zespołu Szkół (LO) na

POET YCK I E  W YPOM I N K I

poświęcone zmarłm w tym roku 
Dyrektorom kórnickiej Alma Mater

Wszystkim, którzy w trudnych dla nas chwilach
łącząc się z nami w smutku, 

uczestniczyli w ostatniej drodze naszego męża, ojca, teścia i dziadka

śp. Jerzego Matuszaka
księdzu proboszczowi Eugeniuszowi Leoszowi, rodzinie, relegacjom, 

sąsiadom, przyjaciołom i znajomym
za wspólną modlitwę, przyjęte komunie święte, ofiarowane intencje mszalne, 

złozone kwiaty i wyrazy współczucia
serdeczne podziękowania składa

Rodzina

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca, Męża i Dziadka

Jerzego Matuszaka
Iwonie Cupryjak z domu Matuszak 

oraz wszystkim z rodziny Matuszaków
składa 

Adam Stecki 
wraz z Redakcją 

Kórnickiego Magazynu Społeczno-Kulturalnego

Prezesowi

Włodzimierzowi 
Matuszakowi

wyrazy współczucia
 z powodu śmierci

Ojca

składają

Pracownicy 
Wodociągów i 

Usług Komunalnych 
WODKOM 
KÓRNIK

Towarzystwo Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 

Koło Kórnik 
zaprasza  członków, sympatyków  
i wszystkie osoby zainteresowane

 na spotkanie autorskie 

z dr Jarosławem Wawrzyniakiem, 
które odbędzie się 11 października 2012 roku o godz. 19.00 

w sali sesyjnej w ratuszu w Kórniku – Bninie
  

Zarząd Koła 

(cd ze str 5)

W mojej ocenie, nie dziwię się, że 
wniosek fundacji został odrzucony. W 
demokratycznym kraju, w gospodarce 
wolnorynkowej wypracowane są odpo-
wiednie zasady i standardy, których nie 
wolno łamać. Sprawy finansowe w dzi-
siejszym świecie są szczególnie istotne 
nie tylko w przypadku udzielania lub 
nieudzielania koncesji nadawcom, ale 
w każdej gałęzi naszego życia – poczy-
nając choćby od samorządu lokalnego a 
kończąc na każdej polskiej rodzinie. Jako 
wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i 
Finansów Rady Miejskiej w Kórniku do-
skonale zdaję sobie z tego sprawę. Zatem 
staję w obronie najwyższych wartości – 
poszanowania demokracji, uczciwości, 
sprawiedliwości i patriotyzmu, które Pan 
tylko sobie przypisał.

Na koniec chciałbym Pana uspokoić. 
Niebawem ma rozpocząć się proces 
koncesyjny dotyczący wyboru nowych 
nadawców na kolejnym multipleksie. 
Wierzę, że tym razem fundacja złoży do 
KRRiTV formalny wniosek wraz z odpo-
wiednią dokumentacją i uzasadnieniem, 
spełniając określone prawem, wymogi 
proceduralne. Znając realia życia oraz 
wpływy i powiązania ojca Tadeusza 
Rydzyka sądzę, że niebawem Tv Trwam 
znajdzie się na nowym multipleksie.

Adam Lewandowski
Radny Rady Miejskiej

w Kórniku

ogŁoSZENIE BURmISTRZA gmINY kóRNIk
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tere-

nów położonych w rejonie drogi krajowej S-11 kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom, obręb dziećmierowo i kórnik – I etap
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 

późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) i art. 39 w związku z art. 
54 ust. 2 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. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Kórniku 
Nr XLVIII/524/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. i Nr LVIII/623/2010 z dnia 27 października 2010 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do 
publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów położonych w rejonie drogi krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik – I 
etap, obejmujący obszar 126,00 ha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 października 2012 r. do 13 listopada 
2012 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w godzinach urzędowania. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 listopada 2012 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (salka urzędu stanu cywilnego wejście od strony parkingu) o godz. 13:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie 
z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi 
do projektu miejscowego planu. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy, na adres Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 27 listopada 2012 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Kórnika.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani 
mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 210.    

BURmISTRZ gmINY kóRNIk INfoRmUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia                         
5 października 2012 r.  do dnia  29 października 2012 r., wywieszony został 
wykaz dotyczący oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:

- część działki nr  373/5 położonej w miejscowości Radzewo
- 2 działki nr 16 i 17 położone w miejscowości Konarskie
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami tut. Urzędu,  Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, 
tel. (61) 8170-411 wew. 675

73 rocznica stracenia Obywateli Kórnika i okolic
Uprzejmie zawiadamiam, 

że w dniu 20 października 2012r. o godz.11.00, 
w rocznicę rozstrzelania mieszkańców ziemi kórnic-

kiej, zostaną złożone kwiaty przed tablicą 
umieszczoną na kórnickim ratuszu, 

upamiętniającą to wydarzenie. 
Zapraszam do wzięcia udziału 

w tej patriotycznej uroczystości.

Burmistrz Gminy KórnikJerzy Lechnerowski

Prezentujemy zdjęcie pojemników na segregowane odpady, które ustawione są przy 
osiedlu Staszica w Kórniku. Jak widać  wielu z mieszkańców nie ma pojęcia o segregowaniu 
i podrzuca pod pojemniki wszystkie śmieci - łącznie z wielkogabarytowymi.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego starają się wymóc na administrującej osiedlem 
spółdzielni zajęcie się sprawą porządku wokół kontenerów, ale jak dotychczas działania 
te są nieskuteczne.

Jeśli sytuacja się nie zmieni i zamiast segregacji będzie tu niekontrolowane śmietnisko 
- kontenery najprawdopodobniej zostaną usunięte na stałe z tego miejsca.

ŁG

czy tak Ma Wyglądać Segregacja odPadóW?
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W Miednoje

Podróż Mojego życia
Przez wiele dziesiątków lat marzyłem 

aby kiedyś pomodlić się nad symboliczną 
mogiłą Stryja w miednoje. St. post. Stanisław 
Pieniężny ur.01.11.1901r. w Rozdrażewie 
[brat ojca]  pracował w Policji II RP od 1927r. 
w Poznaniu nr. ewidencyjny 124. Udało się w 
tym roku  - w dniach 2–3 września. 

dRogA:
Z Kórnika do Warszawy własnym stara-

niem. Z Warszawy wyjechaliśmy 01.09.2012r. 
o godz.7.30 z parkingu  KGP przy ul. Boniwoja 
– 4 Autokary w konwoju.

Na granicy – obiad zmiana kierowców 
i jedziemy, przez Litwę Łotwę do granicy 
Rosyjskiej.

Odprawa zgodnie z procedurą – jedziemy... 
w pewnym momencie 2 Autokary z Orkiestrą, 
Kompanią Honorową i Grupą Rekonstruk-
cyjną odjeżdżają do Tweru  – a Seniorzy – 2  
Autokary jadą dalej. Ok.13.00  po prawie 30 
godz. jazdy z małymi przerwami na konieczną 
toaletę jesteśmy w Ostaszkowie – na wyspie 
pięknego jeziora, z parkingu widzimy Cudowny 
Kompleks Klasztorny. Przez drewniany mostek 
idziemy do bardzo gościnnego i przyjaznego 
Niło – Stołbieńskiego Monastyru [z Polski ok. 
1500  km.] 

Bagaże zostawiamy w holu noclegowni 
– szybka toaleta – i idziemy do pięknego Re-
fektarza [jadłodajnia] na smaczny ciepły obiad.

hISToRIA oBoZU jENIEckIEgo 
w oSTASZkowIE

Obóz Ostaszkowski,  usytuowany na 
wyspie Stołbnyj, na jeziorze Selinger, wg dy-
rektywy Ł. Berii z 3.10.1939r. przeznaczony był 
dla policjantów, agentów wywiadu, funkcjona-
riuszy kontrwywiadu, żandarmów i strażników 
więziennych. Na dzień 1.04.1940r.w Ostaszko-
wie znajdowało się wg  NKWD  6364 jeńców.

Transporty na miejsce każni do Kalinina 
[Twer] rozpoczęły się 05.04.1940r. Przewiezio-
no 6288 jeńców. Zwłoki zakopywano w dołach 
na terenie rekreacyjnym kalinińskiego NKWD, 
w odległej o 32 km miejscowości Miednoje nad 
rzeką Twiercą.

W początkach lipca 1990r. szef  kaliniń-
skiego KG B poinformował że we wsi Mied-
noje znaleziono groby jeńców Ostaszkowa. 
W związku z tym władze RP rozpoczęły 
starania, o godny pochówek spoczywających 
tam Polaków.

Tak staraniem RP – Towarzystwa ,,Ase-
kuracja” i stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 
1939r.” powstał pod koniec lata 2000 r. Polski 
Cmentarz Wojenny Miednoje.

Ja uczestniczyłem w uroczystościach 72 
rocznicy mordu w Kalininie [Twer]i 12 rocznicy 
powstania  Polskiego Cmentarza Wojennego 
Miednoje.

Ja tam z pielgrzymką byłem, wspólnie 

się modliłem, a com widział i słyszał tutaj 
umieściłem!

Ok. 17.00 przeniesienie z pięknej Cerkwi 
Obrazu M.B. Częstochowskiej  - z Asystą 
Honorową i Orkiestrą Policji – do Ołtarza Po-
lowego na placu przyklasztornym.

Nabożeństwu przewodniczy Przeor Mona-
styru – przemawia po rosyjsku – współprze-
wodniczy Przeor Jasnej Góry, który tłumaczy 
jego treść na język polski.

Przemawiał Minister Cichocki i inni Goście 
– wręczanie nawzajem upominków.

W uroczystości uczestniczyli wszyscy 
pielgrzymi z Ministrem, Generalicją i Ofice-
rami Policji na czele. Wmurowanie Kamie-
nia Węgielnego pod budowę Kaplicy p.w. 
Cudownego Obrazu M.B.Częstochowskiej  
na terenie Klasztoru Prawosławnego Niło – 
Stołbieńskiego Monastyru koło Ostaszkowa. 
Przeniesienie w uroczystej procesji Obrazu 
M.B. Częstochowskiej do przepięknej Cerkwi 
– zakończenie uroczystości.

Ok. 19.00 kolacja – nocleg w gościnnym 
Klasztorze –czas polski. 3 września 2012r.
Pobudka zaczęła się ok. 4.00 rano  toaleta 
poranna – trochę to trwało.

6.30 śniadanie  - potem było trochę czasu 
na poranny spacer – przeniesienie bagażu do 
autokaru.

Ok. 7.30  Uroczyste otwarcie w części 
Muzeum Klasztoru – ekspozycji polskiej 
poświęconej pamięci funkcjonariuszy Policji 
Państwowej, Policji Województwa Śląskiego, 
Korpusu Ochrony Pogranicza i Służby Wię-
ziennej II R.P.

Ok. 8.40  wyjazd z Klasztoru na Polski 
Cmentarz Wojenny Miednoje [ok.200 km.] 

Ok.11.00 udział delegacji polskiej w uro-
czystości na części Rosyjskiej Memoriału 
Miednoje.

Ok. 12.00  uroczysta Msza św.koncelebro-
wana – przewodniczył b.p.Policji Guzek –  w 
asyście m/innymi proboszcz z parafii katolickiej 
w Twerze ks.Marek Tacikowski, ,człowiek 
ogromnej dobroci i skromności [poznałem 
osobiście].

Po Mszy św. Przemówienia przedstawicieli 
delegacji polskiej – małe upominki- składanie 
wieńców i kwiatów przed główną tablicą przy 
ołtarzu polowym.

Po uroczystości indywidualne odwiedziny 
grobów przez rodziny – modlitwa, łzy i zdjęcia  
pamiątkowe dla rodzin czekających w Polsce.

 16.00 wyjazd całej delegacji – pielgrzymki 
na wspólny obiad do Tweru  ok. 200 km.

Hotel w standardzie Europejskim – obiad z 
lampką wina, potem toaleta i jedziemy!

dRogA PowRoTNA
Ok. 18.00 [czas polski] wyjazd z Tweru – i 

znowu jedziemy,jedziemy... 4 Autokary – w 
kolumnie prowadzone przez policję.

Do granicy Rosja – Łotwa dojeżdżamy  
04.09. ok.4.30 odprawa zgodnie z procedurą. 
Z Łotwy wyjeżdżamy – 4 Autokary ok. 9.00 – 
jedziemy...Litwa – Polska ok.16.30 [czas polski] 
– postój, toaleta, obiad, wymiana kierowców, 
jedziemy...

Ok. 18.15  – w okolicy Grójca po ok. godz. 
jazdy – zasłabł pielgrzym – mężczyzna.

Lekarz – karetka – zabrali słabego do Graje-
wa, został w szpitalu, po ok.1,5 godz. jedziemy...

[06.09.2012r. dowiedziałem się że własnym 
staraniem pociągiem dotarł do domu.]

Dalsza podróż bez przeszkód – do Warsza-
wy przyjechaliśmy 05.09.02012r. godz. 0.15.

Ostatni pociąg do Poznania odjechał o 
godz.23.01.

W międzyczasie moja żona Elżbieta – by-
liśmy w kontakcie – przewidując że pociąg od-
jedzie zorganizowała z siostrzeńcem Waldkiem 
wyjazd do Warszawy samochodem.

Po ok. .półtorej godzinie czekania przed 
K.G.P.[trochę błądzili w Stolicy] zabrali nas w sa-
mochód i Autostradą  o 5.45 byliśmy w Kórniku.

Była to nasza pierwsza jazda tym odcinkiem 
Autostrady A – 2

PodSUmowNIE
Tak zakończyła się moja pierwsza podróż 

do Rosji – podróż mojego życia. Jestem pierw-
szym z rodziny Pieniężnych który uklęknął i 
zapalił znicz przy symbolicznym grobie Stryja.

Dziękuję stowarzyszeniu ,,Rodzina Policyj-
na 1939r.” - Panu Andrzejowi Borowskiemu, 
Pani Teresie Brackiej , oraz całej grupie organi-
zatorów K.G.P. w Warszawie ,których osobiście 
nie znam – za umożliwienie skorzystania z tej 
pielgrzymki.

Trzeba tam pojechać i popłakać nad sym-
bolicznymi grobami pomordowanych rodzin.

Tam płacze prawie każdy!
Dnia 18.04.2011r. na grobie rodzinnym żony 

Stryja Stanisławy Pieniężnej na cmentarzu pa-
rafialnym we Włoszakowicach w 78  rocznicę 
ich ślubu założyliśmy tablicę upamiętniającą 
historię Stryja. Postanowieniem Prezydenta  
RP z  5.10.2007r.awansowany do stopnia 
aspiranta PP.                                                           

Uczestnik Pielgrzymki
 Stanisław Pieniężny                    

Był jedynym powstańcem z oddzia-
łów kórnicko-bnińskich uhonorowanym 
za bohaterskie czyny w Powstaniu 
wielkopolskim 1918-1919 r. najwyższym 
polskim odznaczeniem bojowym - krzy-
żem Virtuti militari. Pomimo tego, jego 
postać jest mniej znana, niż innych 
miejscowych dowódców powstańczych. 

Józef Król urodził się 25 lutego 1893 
r. w Bninie, w rodzinie kupca Piotra i An-
toniny zd. Pieloszyk. W latach 1899-1907 
uczęszczał do szkoły ludowej w Bninie. 
W latach 1908-11 praktykował jako po-
mocnik handlowy w firmie kolonialnej i 
destylacyjnej J. Konopińskiego w Śremie, 
w międzyczasie (marzec 1910 r.) skończył 
roczną szkołę kupiecką w Śremie. 14 paź-
dziernika 1913 r. powołany został do wojska 
niemieckiego, w którym zastał go wybuch 
I wojny św. Z początkiem wojny znalazł 
się na froncie zachodnim w 9 kompanii 
pułku grenadierów gwardii z garnizonu w 
Kołobrzegu. We wrześniu 1914 r. walczył 
pod Soissons we Francji. 1 września 1914 
r. mianowany został starszym żołnierzem, 
a już 19 września odznaczony Krzyżem 
Żelaznym II klasy. W październiku 1914 r. 
walczył pod Ypern. Z dniem 2 grudnia 1914 
r. przeniesiony został do sztabu 3 Dywizji 
Piechoty, gdzie pełnił funkcję tłumacza. 25 
grudnia 1914 r. mianowany podoficerem 
(kapralem). Na początku listopada 1917 r. 
był przydzielony do oddziału szkolącego re-
krutów (Rekruten Depot) w Wilnie, miesiąc 
później do 384 pułku piechoty. Ranny od 
wybuchu ręcznego granatu w nogę i prawe 
biodro w maju i czerwcu 1918 r.  przebywał 
w lazarecie w Kownie. Zwolniony z wojska 
niemieckiego 16 grudnia 1918 r. wrócił do 
Bnina. Tu 11 stycznia 1919 r. wstąpił do 
oddziałów powstańczych. Wraz z Sylwe-
strem Gawrychem zorganizował i dowodził 
2 kompanią kórnicką, z którą wieczorem 12 
stycznia przez Wyrzekę i Krzywiń wyruszył 
na front pod Leszno. Następnego dnia 
przybył na odcinek „Osieczna”. Choć jako 
dowódcę kompanii wymienia się najczę-
ściej Sylwestra Gawrycha, sam Gawrych 
uważał siebie „za dowódcę de nomine”, 
zaś „Józefa Króla starszego sierżanta jako 
de fakto dowódcę”. W dniu 14 stycznia 

kompanię Józefa Króla zakwaterowano w 
Wyciążkowie. Obsadzając jednocześnie 
placówkami odcinek Wyciążkowo, Go-
niembice, Klonówiec, Żakowo i Lipno Nowe 
(stacja kolejowa), kompania zajęła pozycje 
po wschodniej stronie strategicznie ważnej 
linii kolejowej Wrocław – Leszno - Poznań. 
Tam odparto szereg ataków niemieckich. 
23 stycznia na Lipno i Klonówiec nacierały 
niemieckie pociągi pancerne. 

W dniu 14 lutego połączone siły kórnic-
ko-śmigielsko-krzywińskie odparły atak na 
Trzebanię. Kolejna większa potyczka, w 
której brali udział kórniczanie miała miejsce 
w dniu podpisania rozejmu tj. 16 lutego 
1919 r. Około godziny 23.00 wtargnął do 
Klonówca oddział Grenzschutzu w sile – wg 
różnych relacji – od 80 do 150 „chłopa” z 
dwoma ciężkimi i jednym lekkim karabi-
nami maszynowymi, skąd wyparł pluton 
z kompanii kórnickiej. Niemcy zamierzali 
zabrać inwentarz z miejscowego folwarku. 
Po zajęciu wioski przystąpili do zbierania 
łupów. By uniemożliwić odsiecz, Niemcy 
położyli zaporowy ogień artyleryjski na 
drogi dojazdowe. Pomimo tego sierż. Józef 
Król szybko zorganizował kontratak. Z 16 
powstańcami wyposażonymi dodatkowo 
w lekki karabin maszynowy, z Goniembic 
brawurowo zaatakował kilkakrotnie sil-
niejszy oddział niemiecki, wypierając go 
z Klonówca i zadając straty 2 poległych i 
12 rannych. Na nieprzyjacielu zdobyto 1 
lekki karabin maszynowy, 1000 naboi i 40 
granatów ręcznych.

Uniemożliwiono ponadto wywiezienie 
łupów. Za ten niezwykle odważny czyn 
sierż. Król odznaczony został orderem 
Virtuti Militari. Na początku marca 1919 r. 
dawna kompania kórnicka została włączona 
do powstałego wtedy 6 Pułku Strzelców 
Wlkp. Po kolejnej reorganizacji, kórniczan w 
większości przydzielono do kompanii, które 
stacjonowały wtedy na dawnym odcinku 
„Poniec” w miejscowości Miechcin (II baon 
w Poniecu), gdzie przebywali od początku 
kwietnia, aż do opuszczenia przez pułk 
frontu pod Lesznem w końcu lipca 1919 r. 
Działali w tym czasie również pod Zawa-
dą, Waszkowem i Gościejewicami. Józef 
Król przydzielony został do 7 kompanii 6 
pułku strzelców wielkopolskich (w 1920 
r. jednostkę przemianowano na 60 pułk 
piechoty), 10 czerwca 1919 r. mianowany 
został sierżantem sztabowym. Z pułkiem 
brał później udział w walkach na zachodnim 
froncie powstania pod Zbąszyniem oraz w 
zajęciu Pomorza. Po przewiezieniu na front 
wschodni, od 25 kwietnia 1920 r. uczestni-
czył w ofensywie na Ukrainie, na szlaku od 
Romanowa do Kijowa. W dramatycznych 
bojach 11 maja 1920 r. pod Bortniczami koło 
Kijowa został ranny (postrzał w brzuch) i 
dostał się do niewoli. Po ucieczce z niewoli, 
od 15 grudnia 1920 r. leczył się w Szpitalu 

Okręgowym w Grodnie, następnie do 18 
stycznia 1922 w Szpitalu Okręgowym w 
Grudziądzu. Na krótko wrócił do 60 pułku 
piechoty w Ostrowie Wlkp., gdzie służył w 
4 kompanii. 

3 kwietnia 1922 r. uznany został inwalidą 
wojennym i zwolniony z wojska. Objął funk-
cję urzędnika gospodarczego w majętność 
Czachorowo należącego do dominium 
Podstolice (pow. Środa Wlkp.). Od stycz-
nia 1926 r. wraz z bratem Władysławem 
prowadził przedsiębiorstwo rzeźnicko-wę-
dliniarskie w Wągrowcu. W 1930 r. ożenił 
się ze Stanisławą zd. Gluma (1895 - 1966) 
z Osiecznej, z którą miał dzieci: Beatry-
cję (ur. w 1920 r.), Marię (1931), Izabelę 
(1932) i Tadeusza (1934). Po wkroczeniu 
okupanta niemieckiego, w grudniu 1939 
r. wraz z rodziną wysiedlony został do 
Szczebrzeszyna (ówczesny pow. biłgoraj-
ski, obecnie pow. zamojski). Tam pracował 
jako tłumacz w Zarządzie Gminnym. Aresz-
towany w Szczebrzeszynie 18 marca 1941 
r. jako „politycznie podejrzany”. Więziony 
w Krasnymstawie, 4 kwietnia 1941 r. prze-
wieziony do więzienia w Zamościu. Trans-
portem z Zamościa 5 kwietnia przez Lublin 
przewieziony do obozu koncentracyjnego 
Auschwitz, gdzie przebywał od 6 kwietnia 
1941 r. do 14 kwietnia 1942 r. (nr obozowy 
14310). Po zwolnieniu z obozu pracował 
do końca marca 1944 r. jako pracownik 
umysłowy (buchalter) w firmie budowlanej 
Georg Cebulla w Klemensowie (obecnie w 
granicach Szczebrzeszyna). Od maja 1944 
r. do 12 stycznia 1945 r. był zatrudniony jako 
kierownik zakładu w firmie Przetwórstwo 
Owoców i Warzyw P. Karwowski w Łowiczu. 
Do końca stycznia 1945 r. mieszkał wraz 
z rodziną w Zabrzedni gm. Bratoszewice, 
skąd w lutym 1945 r. wrócił do Wągrowca. 
Działał w organizacjach kombatanckich, 
był sekretarzem Zarządu Powiatowego 
Związku byłych więźniów politycznych 
niemieckich obozów koncentracyjnych i 
więzień, członkiem Związku Powstańców 
Wlkp. 1918-19, następnie w ZBoWiD. 
Zamieszkał w Poznaniu, gdzie pracował, 
m.in. jako  konwojent w Wlkp. Spółce 
Handlu Żywcem (1947-1948), kierownik 
magazynu w Poznańskich Zakładach 
Wyrobów Rymarskich (1949-1952), kie-
rownik w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie 
Handlu Odzieżą (1952-1958). Uchwałą 
Rady Państwa z 26 kwietnia 1972 r. za 
udział w powstaniu wlkp. mianowany został 
podporucznikiem. Odznaczony był ponadto 
m.in. Medalem Niepodległości (1932 r.), 
Medalem Zwycięstwa i Wolności (1946 r.), 
Orderem Odrodzenia Polski (1968 r.). Pod 
koniec życia zamieszkał u córki w Wągrow-
cu, gdzie zmarł 4 kwietnia 1980 r. w wieku 
87 lat. Pochowany został na cmentarzu w 
Wągrowcu. 

Jarosław Wawrzyniak

józef król – zaPoMniany doWódca kórnickich PoWStańcóW
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warzyszenie Pomocy osobom z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną i Ruchową 
„klaudynka” w sobotę, 29 września 
obchodziło X-lecie działalności. ob-
chody te zostały połączone z oficjalnym 
otwarciem Środowiskowego domu Sa-
mopomocy w kórniku. 

Kierownik ŚDS - Anita Wachowiak 
przywitała zgromadzonych w jego siedzibie 
gości, a w szczególności: podopiecznych, 
kadrę i wolontariuszy, przedstawicieli 
władz samorządowych, burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego, przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kórniku – pana Macieja Mar-
ciniaka, przewodniczącą 
Komisji Edukacji, Kultury i 
Polityki Społecznej Rady 
Miejskiej w Kórniku - Ire-
nę Kaczmarek, przedsta-
wicielkę Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego 
- Monikę Donke-Cieśle-
wicz, kierownik działu ds. 
osób niepełnosprawnych 
z Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Po-
znaniu - Elżbietę Mazur, 
przedstawicielki Zgroma-
dzenia Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo, 
a przede wszystkim przed-
stawicieli Stowarzyszenia 
„Klaudynka”, z prezes Anet-
tą Szarzyńską na czele.

Anita Wachowiak w swoim wystąpieniu 
powiedziała:

„Zebraliśmy się dziś, by dokonać uro-
czystego otwarcia ŚDS w Kórniku. Jego 
powstanie okupione było dużymi nakładami 
pracy, wysiłku, a przede wszystkich środ-
kami finansowymi. Inicjatywa powstania 
ŚDS pojawiła się w Stowarzyszeniu „Klau-
dynka”, i to dzięki nakładom finansowym 
pozyskanym przez organizację udało się 
doprowadzić do przystosowania budynku 
pod kątem osób niepełnosprawnych. Ten 
fakt pozwolił ubiegać się o możliwość 
otwarcia naszej placówki”

Burmistrz Jerzy Lechnerowski zabie-
rając głos przypomniał zebranym historię 
przygotowań dootwarcia  ŚDS. Gmina 
Kórnik wystąpiła w 2008 roku do Wielkopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o 
utworzenie takiej placówki. Wniosek został 
pozytywnie rozpatrzony, jednak ze względu 
na brak nakładów finansowych na funkcjo-
nowanie ŚDS, został odsunięty w dalszą 
nieokreśloną przyszłość. Dopiero wspólne 
starania Stowarzyszenia Klaudynka, Gminy 
Kórnik i wielu ludzi dobrej woli i firm pozwoli-
ło na dostosowanie budynku Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia w Kórniku do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, a to otwarło 
drogę dla utworzenia ośrodka wsparcia. 

Anita Wachowiak przypomniała, że ŚDS 

jest jednostką organizacyjną Gminy Kórnik, 
ale sukces jego otwarcia zawdzięcza się 
wielu osobom. Czerwoną wstęgę wspólnie 
przecięli: Burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej, Prezes 
Stowarzyszenia Klaudynka, Siostry Miło-
sierdzia, przedstawicielka Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawi-
cielka uczestników ŚDS - Daria Gołębiew-
ska wraz z Anitą Wachowiak.

Zebrani na uroczystości odbyli krótki 
spacer po ŚDS połączony z poświęceniem 
placówki, którego dokonał ks. Przemysław 
Kusz.

Następnie w hali sportowej OAZA w Kór-
niku odbyła się druga część uroczystości. 

Prezes „Klaudynki” – Anetta Szarzyńska 
powitała współzałożyciela i pierwszego pre-
zesa Stowarzyszenia – Jan Kościańskiego.

Podkreśliła, że na tej uroczystości nie 
ma przypadkowych gości – są to ludzie, 
którzy znajdują czas dla członków „Klau-
dunki”, pomagają im, życzą wszystkiego 
dobrego, a przede wszystkim rozumieją 
ich potrzeby. Anetta Szarzyńska wykorzy-
stując zdjęcia jako ilustrację przedstawiła 
10-letnią historię „Klaudynki”. Na początku 
zacytowała sentencję: „Trzeba pamiętać 
o nieustającej wdzięczności za ten dar, 
jakim jest dla człowieka drugi człowiek”. 
Omówiła działania podejmowane przez 
Stowarzyszenie, organizowane imprezy, 
zajęcia terapeutyczne, wycieczki i wyjazdy 
na festyny przygotowywane przez zaprzy-
jaźnione stowarzyszenia, a także liczne 
dofinansowania do rehabilitacji ruchowej, 
hipoterapii i turnusów rehabilitacyjnych. 
Przypomniała o powstałym w grudniu 2006 
roku Centrum Wolontariatu. Przedstawiła 
sposoby pozyskiwania środków na działal-
ność „Klaudynki”. Poinformowała, że pierw-
szą siedzibą były pomieszczenia w Szkole 
Podstawowej nr 1, a od końca 2009 roku 
nowa siedziba jest w byłym przedszkolu. 
Mówiła o remoncie przeprowadzonym w 
tym budynku, realizcji projektu unijnego 

„Razem możemy więcej” oraz dalszej roz-
budowie siedziby. 

Zaznaczyła, iż „Klaudynka” działa 
przez 10 lat dzięki pracy wielu ludzi. Zo-
stali uhonorowani wszyscy członkowie 
Zarządu Stowarzyszenia od początku jego 
funkcjonowania.

Anetta Szarzyńska wspomniała o speł-
nionych marzeniach, jakimi było stworzenia 
placówki dla niepełnosprawnych - Środowi-
skowego Domu Samopomocy.

Zabrała głos jego kierownik – Anita 
Wachowiak, która na początku stwierdziła: 

- Pomoc międzyludzka towarzyszy 
nam od wieków. Zawsze 
byli ludzie, którzy potrze-
bowali pomocy i ci, którzy 
tą pomoc świadczyli. Nie 
bez powodów otwarcie 
ŚDS w Kórniku połączono 
z obchodami X-lecia Sto-
warzyszenia „Klaudynka” 
gdyż to właśnie zapał osób 
zorientowanych na po-
trzeby niepełnosprawnych 
zaowocował powstaniem 
ŚDS, który niesie pomoc 
osobom szczególnie jej 
potrzebującym.

Anita Wachowiak pod-
kreśliła, że Środowiskowy 
Dom Samopomocy pierw-
szą i jedyną placówką dzia-

łającą na rzecz osób niepełnosprawnych w 
Gminie Kórnik.

Przypomniała, iż pierwsze zajęcia odby-
ły się l marca br., a działanie placówki już 
przynosi pozytywne efekty. Uczestnicy za-
jęć uważają ŚDS za swój drugi Dom, czują 
się w nim potrzebni, doceniani i szczęśliwi, 
co mogliśmy ujrzeć na przedstawionym 
podczas uroczystości materiale filmowym.

Anita Wachowiak podkreśliła, że funk-
cjonowanie Domu skupia się na prowa-
dzeniu różnego rodzaju zajęć: kulinarnych, 
pedagogicznych, sportowych, integracyj-
nych, psychologicznych, plastycznych, 
technicznych, ogrodniczych, muzycznych 
i krawieckich. Placówka korzysta również 
z imprez organizowanych przez inne ŚDS, 
organizacje, a także instytucje z kórnickiej 
gminy. Głównym celem zajęć jest zwiększa-
nie samodzielności każdego z podopiecz-
nych w miarę własnych możliwości.

Anita Wachowiak stwierdziła:
- Działamy już od 7 miesięcy. Liczba 

uczestników obecnie wynosi 15 osób. 
Może się wydawać, że to niewiele. My 
jednak jesteśmy innego zdania, a to 
dlatego, że zdajemy sobie sprawę z tego 
jak trudno jest zmienić nawyki swojego 
życia, wyrwać się z domu, oderwać od 
pilota i telewizora. Czasami lęk tkwi w 
samych uczestnikach, czasami w rodzi-
nach, które boją się oddać nam swoich 

podopiecznych pod nasze skrzydła. 
Dzisiaj chciałabym podziękować im za 
zaufanie i dar, jakimi są nasi uczestnicy, 
ponieważ bez ich udziału nie było by moż-
liwe funkcjonowanie naszego ośrodka. 
Nam samym dają oni uczucie satysfakcji 
z wykonywanej pracy i zadowolenie z 
osiąganych sukcesów.

Anita Wachowiak wspomniała o naj-
większym marzeniu, czyli planach związa-
nych ze zwiększeniem liczby uczestników 
zajęć w ŚDS.

Złożyła podziękowania:
- W imieniu swoim, wspaniałej kadry, 

której także dziękuję oraz uczestników 
chcę podziękować tym wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do powstania i funkcjonowania ŚDS w 
Kórniku.

Na środek poproszono trzy wolonta-
riuszki związane ze ŚDS – Panią Krysię, 
Olę i Marię.

Podczas koncertu jubileuszowego za-
prezentowali się podopieczni „Klaudynki”: 
Frycek grał na flażolecie, a Mirelka na 
dzwonkach. Zostali także uhonorowani 
przedstawiciele organizacji i instytucji 
współpracujących ze stowarzyszeniem 
oraz sponsorzy. 

Burmistrz Jerzy Lechnerowski pod-
kreślił rolę „Klaudunki” jaką odgrywa 
wśrod 40 organizacji pozarządowych 
istniejących w gminie Kórnik. Odczytał 
list gratulacyjny podpisany przez siebie 
oraz przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Kórniku – Macieja Marciniaka.

Życzenia złożyły przedstawiciele: 
Banku Spółdzielczego w Kórniku, szkół 
i przedszkoli z kórnickiej gminy, Gośliń-
skiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i 
Osób Niepełnosprawnych, firmy Eurovia,  
oraz delegacji z Holandii – Afke Boonstra 
przekazała informację o podarunku dla 
„Klaudynki” – 1000 euro (na imprezie 
tłumaczka błędnie przetłumaczyła infor-
mację przekazaną od holenderskich przy-
jaciół – podarunkiem są środki finansowe, 
a nie jak wszyscy słyszeli – prysznic dla 
dzieci :).

Formą podziękowania dla wszystkich 
było przedstawienie uczestników  Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Kórni-
ku „Nasz Szczęśliwy Ogród” zakończone 
wspólnym śpiewem piosenki  pt. „Tak 
mało trzeba nam”.

Uczestnicy uroczystości zostali ob-
darowani kwiatami zrobionymi przez 
podopiecznych i wolontariuszy stowa-
rzyszenia. 

Nie zabrakło słodkiego poczęstunku 
oraz olbrzymiego tortu!

Uroczystości towarzyszyła wystawa 
zdjęć ilustrujących działalność „Klaudyn-
ki” , wywołanych przez Firmę FOTO RMC 
Romana Czechoskiego.

Robert Wrzesiński

X lecie „klaudynki” i otWarcie środoWiSkoWego doMu SaMoPoMocy
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- na niebie słońce, na rynku - tłum 
kórniczan w wielkim namiocie, ledwie 
mieszczące się organizacje pozarządowe 
(czapki z głów, dla profesjonalnie przygo-
towanych stoisk, dla  wystąpień zarówno 
przy stoiskach jak i na scenie)

- na scenie – wyjątkowi goście: starosta, 
poseł i aż 22 rodzime firmy.

Rozpoczęcie wystrzałowe, bo z armatki 
Kórnicko - Bnińskiego Bractwa Kurkowego i 
z  jajami, bo smażono jajecznicę z  2012 jaj. 
Były też „jaja” na scenie, bo burmistrz  i trójka 
Odważnych rapowali  alternatywny hymn Kór-
nika, (tekst poniżej), który brzmiał donośnie - z  
towarzyszeniem orkiestry dętej ZHP, pod batutą 
p. Jacka Kozłowskiego. 

Goście byli witani zabawnymi wierszykami, 
które czytał „Legion” i inni Śmiałkowie, a ilustro-
wały dzieciaki ze szkół (małe i dorastające). 
Schodzili ze sceny uśmiechnięci, z upominkami 
w rękach. 

A  w uszach  brzmią  jeszcze: chóry Castel-
lum Cantas (głęboki ukłon w stronę p.prof Marka 
Gandeckiego, który zdecydował się wystąpić z 
chórem na otwartej przestrzeni), Tutti Santi, Viva 
la Musica, no i dotąd nie nazwany chór, pod za-
służoną dominacją p. Aliny, który „wzmacniała” 
orkiestra dęta p. Jacka. 

Festyn można podsumować tak: sporo 
informacji o tym, co robią nasze fantastyczne 
organizacje pozarządowe, kupa śmiechu i 
radość z tego, że wszystko to zorganizowano 
własnymi, gminnymi siłami i pomysłami, a 
kosztowało to gminę, jak przystało na wesoły 
festyn – śmieszne pieniądze. To, że śmieszne 
wiemy już, a dokładną kwotę podamy w następ-
nym numerze, kiedy zliczymy wszystkie koszty. 

A teraz dziękujemy! Dziękujemy!! Dzię-
kujemy!!

Oczywiście wszystkim, ale szczególnie tym, 
którym, w festynowym zamieszaniu nie podzię-
kowano ze sceny: naszym sponsorom: fun-
dacji Zakłady kórnickie i firmie Eko home, 
januszowi kwaśnemu za pilnowanie sceny 
przez 3 noce, strażakom i wolontariuszom 
za rozkładanie i składanie wielkiego namiotu,  
jarkowi wojciechowskiemu za zaprojek-
towanie logo imprezy,  kwiaciarni Płomyk 
państwa walerczyków za kwiaty dla jubilatów, 
Instytutowi dendrologii za pomoc w rozłoże-
niu i złożeniu sceny oraz jej udekorowanie, za 
krzesełka, stoliki i ławki, Bibliotece kórnickiej 
PAN za udostępnienie zbiorów specjalnych, sal 
Zamku oraz przygotowanie Księgi Kórnickich 
inicjatyw,  fermie drobiu macieja kubia-
czyka z Czmońca za bezpłatne przekazanie 
ponad 2000 jaj, oraz julii Bartkowiak i OSP 
Radzewo za ich eskortę,  wodkomowi za 
wszechstronną pomoc, komBUSowi za udo-
stepnienie autobusu, oSiRowi za ławki i stoły. 

A poza tym, jak głosi „ dobrze poinfor-
mowana fama”, będą też inne, szczególne 
podziękowania.

Organizatorzy

PierWSza edycja Wylęgarni PoMySŁóW za naMi 

Foto. Marek Olejnik



14 nr 17/2012 5 października 2012 r. 15

k
U

lT
U

R
A

k
U

lT
U

R
A

Bractwa kurkowe są najstarszymi 
świeckimi organizacjami społecznymi 
pielęgnującymi idee obronności kraju, na 
zasadach kulturalnego i zgodnego działa-
nia społecznego, opartego na tradycjach 
chrześcijańskich. Hasłem tych organizacji 
jest „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obro-
nie!” Tym hasłem kieruje się współczesna 
Europa. Obecnie w Europie jest to najmoc-
niejszy ruch społeczny skupiający miliony 
członków. Tradycja bractw kurkowych w 
Polsce jest pielęgnowana od czasów śre-
dniowiecza, np. Bractwo Kurkowe Poznań 
założono w 1253 roku, czyli z początkiem 
powstania miasta na lewobrzeżnym brzegu 
Warty.

II wojna światowa oraz okres powojenny 
przerwały działalność bractw na kilkadzie-
siąt lat. Przejawy ich działalności miały 
miejsce w Krakowie, Rydzynie, Bytomiu i 
Grodzisku Wlkp. Sugerowano nawet, że 
muzea to właściwe miejsce dla bractw 
kurkowych. Pierwsze bractwo kurkowe w 
Polsce, prawnie umocowane, powstało 
po wojnie w Kórniku, a zarejestrowano je 
urzędowo 17 grudnia 1987 roku. Z inicja-
tywy kórniczan miało miejsce tworzenie 
nowych bractw kurkowych w Wielkopolsce. 
Po zarejestrowaniu bractw w Poznaniu, 
Pogorzeli, Śremie, Krakowie i Bytomiu, 
na Zamku w Kórniku podpisano Akt Od-
nowicielski Zjednoczenia Bractw Strze-
leckich R.P. Delegacje Kórnika i Krakowa 
w 1989 r. wzięły udział po raz pierwszy w 
Europejskim Zjeździe EGS w Valkenburg 
aan de Geul w Holandii. Pełnoprawnym 
członkiem EGS (Europejskiego Związku 
Historycznych Strzelców) Bractwo Kurkowe 
w Kórniku zostało 4 marca 1990 r. W lipcu 
1991 roku do Kórnika przybyła delegacja 
Prezydium EGS. Jako reprezentant Polski, 
Kórnickie Bractwo Kurkowe zostało zapro-

szone w 1992 roku do Genk w Belgii, na 
IX Zjazd EGS. 

W 1991 r., między innymi, z inicjatywy 
Kórnickiego Bractwa Kurkowego zwołano 
pierwszy po wojnie a szósty w historii, 
Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw 
Strzeleckich R.P. 

W Ostrowie Wielkopolskim w dniach 
28-29 września br. odbył się XIII Kongres 
Zjednoczenia BS RP, zwołany przez za-
rząd, a imiennie przez prezesa Zjednocze-
nia – Adama Gołembowskiego. Do Ostrowa 
Wlkp. przybyło 156 delegatów reprezentu-
jących 115 bractw, zarejestrowanych aktu-
alnie w Zjednoczeniu Bractw Strzeleckich 
R.P. Kórnik reprezentowali bracia Kazimierz 
Krawiarz i Roman M. Czechoski. Delegaci 
Kongresu ocenili trzyletnią kadencję władz i 
dokonali wyboru nowego prezesa i nowych 
władz Zjednoczenia.

Prezesem na nową kadencję ponownie 
został wybrany brat Adam Gołembowski. 
Jego kontrkandydatem był January Bąd-
kiewicz. Do 10-osobowego zarządu po raz 
pierwszy w historii wybrano Kazimierza Kra-
wiarza, inicjatora odnowienia bractw kur-
kowych w Polsce, wprowadzenia polskich 
bractw kurkowych do struktur europejskich 
oraz inicjatora powstania Zjednoczenia 
Bractw Strzeleckich R.P. 

Zasługi brata Kazimierza związane z 
odrodzeniem bractw kurkowych w Polsce, 
zdecydowanie wcześniej zostały docenione 
w Europie przez Prezydenta EGS Kurta 
Ortmanna, w 1989 r. w Valkenburgu. Z rąk 
Mistrza Zakonu Św. Sebastiana, Patrona 
Bractw Strzeleckich, Arcyksięcia Otto von 
Habsburg (koronowanego następcy tronu 
Austrii, Węgier, Chorwacji i Moraw) otrzy-
mał on Srebrny Order Św. Sebastiana, 
dotąd niedostrzeżony przez historyków 
Zjednoczenia. 

Prawne umocowanie idei bractw strze-
leckich, zwanych kurkowymi w 1987 r. w 
Kórniku spowodowało lawinową odbudowę 
tych organizacji w Polsce. Obecnie Zjedno-
czenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP 
zrzesza 115 bractw kurkowych, skupiają-
cych około 8000 członków. 

Jestem świadkiem najnowszej historii 
bractw kurkowych w Polsce, współautorem 
z bratem Kazimierzem Krawiarzem opraco-
wania pt. „Odrodzenie Kurkowych Bractw 
Strzeleckich w Polsce” oraz filmu o tym sa-
mym tytule, ukazujących prawdziwą historię 
wysiłków Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego. Serdecznie zapraszam braci 
kurkowych i wszystkich zainteresowanych, 
do lektury oraz do obejrzenia filmu.*

Roman M. Czechoski 

*opracowanie i film dostępne w siedzibie 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego 
w Skrzynkach.

Xiii kongreS zjednoczenia 
kurkoWych bractW Strzeleckich rzeczyPoSPolitej PolSkiej W oStroWie WlkP,

 28-29 Września 2012.

noWy Projekt kok
kórnicki ośrodek kultury złożył w 

Narodowym centrum kultury projekt 
warsztatów artystycznych „I Ty możesz 
zostać artystą”. Zespół sterujący zaak-
ceptował 34 wnioski spośród 274. Nasz 
zajął czwarte miejsce.

Od 1 października do 30 listopada 2012 r. 
zakłada się przeprowadzenie w gminie Kórnik 
cyklu warsztatów z rożnych dziedzin sztuki dla 
uczniów IV klas czterech szkół podstawowych 
oraz grupy młodzieży gimnazjalnej z klasy inte-

gracyjnej. Pozwolą one na zapoznanie uczest-
ników z podstawowymi pojęciami z zakresu 
kultury i budowania wypowiedzi artystycznych.

Podsumowaniem tego etapu będzie 
„Festiwal artystów dziecięcych gminy Kórnik” 
polegający na prezentacji etiud teatralnych, 
elementów scenograficznych i rekwizytów, 
rzeźb ceramicznych, tańca, piosenek i gry na 
instrumentach muzycznych przygotowanych 
w trakcie warsztatów, które stanowią elementy 
składowe widowiska teatralnego.

Zakończeniem projektu będzie wyjazd do 
Teatru Animacji w Poznaniu, gdzie po obej-

rzeniu spektaklu uczestnicy zwiedzą zaplecze 
teatru, opowiedzą o swoich wrażeniach z 
wykorzystaniem pojęć teatralnych i wiedzy 
zdobytej w trakcie warsztatów – rozszerzenie 
kompetencji z zakresu recepcji sztuki. Otrzyma-
ją również publikację – katalog dokumentujący 
Projekt „I Ty możesz zostać artystą”.

Projekt ten stanowić będzie rodzaj wprowa-
dzenie do dalszej pracy, która ma zaowocować 
spektaklem plenerowym w trakcie XX Kórnic-
kich Spotkań z Biała Damą.

Sławek Animucki

XI gminny Rajd Rowerowy do Ra-
dzewa zapowiadał się nieciekawie. Po-
przedniego dnia padał rzęsisty deszcz, 
a chmury szczelnie przykrywały niebo. 
jednak następnego dnia – 20 września 
słońce przywitało dzień.

Do godziny 9.45 wszystkie grupy ze szkół 
podstawowych: Kórnik nr 1, Kórnik nr 2, Szczo-
drzykowa i Radzewa stawiły się na mecie. Nad 
ich bezpieczeństwem czuwały służby Policji, 
Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.

Tegoroczny rajd rowerowy pod hasłem „Z 
Sierżantem Pyrkiem bezpiecznie” przybliżał 
młodym ludziom pracę Policji, organu pań-
stwowego czuwającego nad bezpieczeństwem 
obywateli, a w szczególności działalność Policji 
lokalnej, jej struktur, skuteczności i zaangażo-
wania w polepszeniu bezpieczeństwa miesz-
kańców Gminy Kórnik.

Oprócz licznych grup uczniów ze Szkół 
Podstawowych naszej Gminy przybyli zapro-
szeni goście: p. Antoni Kalisz – vice Burmistrz 
Gminy Kórnik, p. Ewa Soczyńska – dyrektor 
Wydziału Oświaty, p. Bożena Kiełtyka – dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku, p. Le-
szek Rolewicz – komendant Straży Pożarnej, p. 
Karol  Zgrabczyński – z-ca Komendanta Straży 
Miejskiej, p. Eugeniusz Sierański – Komendant 
Policji w Kórniku, p. Józef Bartkowiak – sołtys 
wsi Konarskie, p. Julia Bartkowiak – sołtys 
Radzewa, p. Małgorzata karaś – Przewodni-
cząca rady Rodziców, p. Mariusz zawodny – 
firma dostarczająca mleko do szkoły, p. Adam 
Stecki – redaktor „Magazynu Kórnickiego”, p. 
Małgorzata Walkowiak – radna Rady Miejskiej 
w Kórniku.

Podczas oficjalnego otwarcia rajdu uczest-
nicy spotkali się z Komendantem Policji p. 
Eugeniuszem Sierańskim, który opowiedział o 
pracy Policji Kórnickiej. Podopieczni p. Komen-
danta prezentowali różne formy ubioru służbo-
wego, wyjściowego, ćwiczebnego i galowego.

Potem przyszedł czas na rywalizację o Pu-
char Komendanta Straży Miejskiej. Uczestnicy 
walczyli w czterech konkurencjach: teście z 
przepisów ruchu drogowego, pomocy przed-
medycznej, jeździe po torze przeszkód i piciu 
mleka przez słomkę.

W trakcie rajdu można było zajrzeć do 
radiowozu policyjnego, zrobić własne odciski 
palców, przyjrzeć się tresurze psa policyjnego, 
zwiedzić szkołę, zapoznać się z gazetką o 
policji, wygrać najładniejszy rysunek o pracy 
policjanta, przyjrzeć się zdjęciom z poprzed-
niego rajdu, wpisać się na listę obecności. Dla 
dorosłych zorganizowany został konkurs „Rzut 
Pyrkiem do kociołka”

Największą atrakcją rajdu była maskotka 
Pan Sierżant Pyrek, który błyszczał w świetle 
fleszy aparatu fotograficznego.

Po zakończonej rywalizacji kije poszły w 
ruch, a kiełbasy na ognisko. Rozpoczęło się 
wspólne pieczenie kiełbasek wśród kolegów 
i koleżanek przy wtórze pięknej, słonecznej 
pogody.

Dodatkowo można było wypić mleko czeko-
ladowe lub zjeść serek malinowy czy bananowy 
ufundowany przez p. Mariusza Zawodnego.

Wreszcie przyszedł czas na podsumowanie 
rywalizacji, która była w tym roku bardzo zacię-
ta. W trzech konkurencjach drużyny zdobywały 

I i II miejsca. Dopiero czwarta konkurencja – 
pomoc przedmedyczna wyłoniła zwycięzcę. I 
miejsce i Puchar Przechodni zdobyła Szkoła 
Podstawowa w Radzewie, zaraz za nią Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Kórniku, III miejsce Szkoła 
Podstawowa w Szczodrzykowie a IV miejsce 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku.

Każda drużyna otrzymała dyplom uczest-
nictwa, tabliczkę pamiątkową, grę świetlicową 
„Wielka podróż z Martyną Wojciechowską” 
oraz drzewko ufundowane przez zakład 
Dendrologii w Kórniku. Nagrody za zdobyte 
miejsca wręczali: p. Bożena Kiełtyka, p. Ewa 
Soczyńska, p. Leszek Rolewicz, p. Karol 
Grabkowski. Rozstrzygnięte zostały jeszcze 
dwa odrębne konkursy. Pierwszy konkurs 
rysunkowy „Policjant – ochrania, broni, służy i 
pomaga” wygrała praca zbiorowa uczniów ze 
szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie – forma 
książeczki, II miejsce ze szkoły Podstawowej nr 
1, a III miejsce rysunek ze Szkoły Podstawowej 
w Szczodrzykowie. Przyznano również trzy 
wyróżnienia. Nagrody za piękne rysunki wręczył 
Komendant Policji p Eugeniusz Sierański.

Drugi konkurs „Rzut Pyrkiem do kociołka” 
wygrał p. Karol Niemier, II miejsce zajęła p. 
Małgorzata Walkowiak, III miejsce p. Józef 
Bartkowiak, IV miejsce p. Karol Zgrabczyński. 
Zwycięzcy otrzymali medale i po 2,5 kg worecz-
ku pyrek na placki ziemniaczane.

Na tym rajd zakończył się. Wszyscy 
bezpiecznie dotarli do domów. Myślę, że rajd 
wszystkim się podobał i wrócą tu w przyszłym 
roku. Zapraszamy!

Komendant Rajdu
Krystyna Jarecka

„z SierżanteM PyrkieM bezPiecznie”
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Powrót krótkich, chłodnych, szarych dni 
mało kogo nastraja pozytywnie. Jesień 
ma jednak swoje pozytywy. Więcej czasu 
spędzanego w domu przypomina nam, jak 
bardzo lubimy słuchać opowieści, historii, 
wspomnień, zwłaszcza starszych- zwłasz-
cza, jeśli mówią rzeczy mądre i ważne, 
kiedy wspominają miejsce naszego za-
mieszkania czy pochodzenia. 

Okazję do posłuchania prusinowskich 
opowieści miałam 12. września w świetlicy 
wiejskiej, gdzie z inicjatywy Joanny Ignasiak 
i przy pomocy Krystiana Kazyaki zebrali się 
mieszkańcy, którzy mają coś do powiedze-
nia, powspominania w tym temacie. 

Ilu z nas zastanawiało się kiedyś nad 
pochodzeniem miejsca swojego zamiesz-
kania, nad etymologią jego nazwy?

W świetlicy wiejskiej w Prusinowie 
gościmy czterech panów: Józefa Jaskułę, 
Jacka Płatka, Tadeusza Kuźmę i Józefa 
Jankowskiego; wszyscy się tu urodzili, wy-
chowali, dorastali, zakładali rodziny.

PocZąTkI
Skąd nazwa wsi? Wyjaśnia nam to 

pan Jacek.  Tutejsze tereny były kiedyś 
bardzo podmokłe; na te rozległe moczary 
mówiono „prus”, stąd być może wywodzi 
się nazwa: Prusinowo. 

Prusinowo było częścią ziem rodu 
Działyńskich, później Zamoyskich. W po-
łowie XIXw., po uwłaszczeniu, ziemie te 
powoli przechodziły w ręce chłopów. Ze 
względu na to, że tereny te są bardzo pod-
mokłe, na wsi było jedno wspólne pastwi-
sko dla wszystkich krów, którymi zajmował 
się jeden pastuch. Dopiero po melioracji w 
1914r. zmieniono je na grunty orne.

Czy hrabia Zamoyski był dobrym go-
spodarzem?

-On był dobrym myślicielem, dobierał 
sobie ludzi, dobrych gospodarzy, którzy 
dla niego pracowali.- odpowiada pan Józef 
Jaskuła.

Na pytanie, czy kiedyś mieszkańców 
było więcej czy mniej, trudno odpowie-
dzieć. 

-Niektóre domy zniknęły, niektóre 
domy powstały- mówi pan Jacek. -Zawsze 
jednak domy stały w tym samym, niezmie-
nionym szyku. 

-Nie poszerzali, nie przedłużali- dopo-
wiada pan Józef Jaskuła –Nie wolno było 
zresztą wydłużać wsi w tamtych czasach. 

Pan Jacek przytacza nawet powiedze-
nie o starym Prusinowie: „Prusinowo ma 
dwa końce: szkołę i Tobołę”. 

Najstarszy ród Prusinowa? -Kazy-
akowie i Serbowie byli w Prusinowie od 
dawien, dawien dawna.

Najlepszy gospodarz przed wojną? 
–Wawrzyn Toboła- zgodnie opowiadają 
panowie.

SZoSA
Szosę zaczęto budować w 1947r., bu-

dowano ją z dwóch stron jednocześnie: od 
Zaniemyśla i od Bnina. Mało brakowało, a 
droga nie zostałaby ukończona ze względu 
na brak pieniędzy. Na szczęście zaradni 
mieszkańcy wsi zebrali kamienie z pól i 
pomogli tę szosę dokończyć. Udało się to 
w 1955r. Po budowie drogi obsadzano ją 
drzewami- głównie topolami, które obecnie 
są zagrożeniem dla pieszych i kierowców.

SPóŁdZIElNIA PRodUkcYjNA? 
NIE, dZIękUję

W Prusinowie zawsze panowała wła-
sność prywatna, nigdy nie było kołchozu. 
Jak to się stało, że mimo takich zakusów tą 
wieś udało się ocalić?

-Ludzie się mocno bronili- opowiada 
pan Jacek. -Rolnicy bardzo sobie pomagali, 
trzymali się razem. 

-Za karę wszystkie wioski miały prąd, a 
Prusinowo było ciemne. Dopiero za pienią-
dze mieszkańców, w 1962, siedemnastego 
stycznia, w Prusinowie włączono prąd. 
Mieszkańcy sami sobie kupili słupy, sami 
zapłacili za linie…- opowiada pan Jacek. 
-Gdy chodziłem do szkoły,  lekcje odrabiałem 
o świeczce. W styczniu 62r. włączyli prąd, a 
ja w czerwcu skończyłem szkołę.- śmieje się.

SZkoŁA
Powstała w 1857r. Działyńscy dali grunt 

pod szkołę, przyczyniając się do jej powsta-
nia. Początkowo w szkole uczyli się tylko 
chłopcy i tylko w okresie zimowym, kiedy 
nie było prac polowych. Dziewczynki do 
szkoły nie uczęszczały, dlatego nie umiały 
czytać i pisać. W tamtych czasach było to 
jednak normalne.

Szkoła przetrwała do 1973 roku. Uczyli 
się w niej wszyscy starsi mieszkańcy Pru-
sinowa, w tym nasz obecny sołtys, Tadeusz 
Kuźma.

Od 1957r. przy szkole działały Kółko 

Rolnicze i Kółko Gospodyń Wiejskich. Pro-
wadziły szkolenia rolnicze, kursy; były ani-
matorami życia kulturalnego, organizowały 
zabawy, wyjazdy do kina, teatru, operetki, 
cyrku, a także wycieczki i pielgrzymki. 

NAjwAŻNIEjSZE wYdARZENIA
Oprócz budowy drogi, „kupna” prądu 

Prusinowo miało jeszcze inne powody do 
radości i dumy.

TElEfoN
Telefon początkowo udostępniano 

mieszkańcom Prusinowa w Biernatkach, w 
PGRze. Dopiero później Kółko Rolnicze za-
łożyło telefon u ówczesnego sołtysa naszej 
wsi, pana Gościniaka. Był to środek wsi, więc 
uznano, że tak będzie sprawiedliwie. 

Telefon ten był jedynym od 1970 do 
1990r. Telefonizacja całej gminy miała miej-
sce w 1990r.

1985- PodwójNE SZcZęŚcIE
Rok 1985 oznaczał dla Prusinowa bie-

żącą wodę i otwarcie świetlicy. Co ciekawe, 
woda była jedną z niewielu planowych inwe-
stycji, za które mieszkańcy wsi nie zapłacili 
z własnych kieszeni.

 Inwestorem świetlicy była gminna spół-
dzielnia, która zakupiła materiały budowlane. 
-Jednak transport żwiru, cegły i obsługę 
murarzy zapewnili mieszkańcy wsi. 

Sklep, który dzisiaj mieści się w tym sa-

mym co świetlica budynku, wędrował kiedyś 
od domu do domu, był też w szkole, w końcu 
zdecydowano o jego ostatecznym położeniu.

gAZ
Od kiedy mamy w Prusinowie gaz? 

-1989, 1990 rok- odpowiada od razu pan 
Tadeusz. -Co ciekawe, założony częściowo 
również z pieniędzy mieszkańców!

PRAcA
W Prusinowie nigdy nie było tylko i wyłącz-

nie rolnictwa. 
-Zawsze byli tu dwuzawodowcy- tłumaczy 

pan Jacek- Jedni pracowali w PGRze, inni 
jeździli do Poznania do pracy, a jeszcze inni 

prowadzili gospodarstwa.
Które rodziny od zawsze prowadziły go-

spodarstwo?
-Toboła, Pelczyk, Płatek, Błaszczak, Kuź-

ma, Jaskuła, Owczarczak, Śmigaj, Owcza-
rzak…- wymienia rolników pan Józef.

OSP
W Prusinowie istniała tez Ochotnicza Straż 

Pożarna; należał do niej prawie każdy męż-
czyzna. Komendantem straży był pan Józef 
Jaskuła. Z łezką w oku wspomina tamte czasy. 
Gminie niestety nie opłacało się utrzymywać 
ochotniczych straży pożar-
nych. Powołano wspólną dla 
całej gminy straż w Kórniku,  
z nowoczesnym jak na tamte 
czasy wyposażeniem. W tym 
roku mogliśmy uczestniczyć 
w obchodach stulecia kórnic-
kiej straży.

cZAS wolNY
Jezioro na wsi od za-

wsze pełniło rolę rekreacyjną. 
Stanowiło atrakcję zarówno 
latem, jak i zimą. Mieszkańcy 
nigdy nie żyli w rybołówstwa; 
latem kąpano się w jeziorze, 
a zimą jeżdżono na łyżwach 
na lodzie.

Z wyspą na jeziorze zwią-
zane są różne legendy, niektóre z nich głoszą 
nawet, że był tam kiedyś klasztor- jednak po 
badaniach archeologicznych okazało się, że 
mogła tam być najwyżej osada rybacka.

Jak jeszcze umilano sobie wolny czas? Pan 
Józef z uśmiechem wspomina przedstawienia 
teatralne. Grano takie sztuki jak: „Grube ryby”, 
„Nie igraj z miłością”, „Ożenek” czy „Wesele”. 

A propos wesel… Pan Józef wspomina 
jedną z najdłuższych zabaw weselnych w 
Prusinowie, która trwała pięć dni!  -Pierwszego 
dnia bawili się wszyscy zaproszeni goście, dru-
giego- cała wieś, trzeciego- goście zaproszeni 
przez ojca, czwartego- znajomi młodej panny, a 

ostatniego dnia- znajomi pana młodego.

PIERwSZY….
Rower? – Pierwszy rower miał chyba Jan 

Jaskuła, już przed wojną- zamyślił się pan Józef.
Autobus przez wieś -Rok 1954, kursował 

do Zagórowa.
-Samochód? W 1965 roku Marian Pelczyk 

jeździł już „Warszawą”.
Maszyna rolnicza? –To był ciągnik, około 

1950 roku właścicielem był pan Toboła.

SoŁTYSI Po wojNIE
- Stanisław Gościniak i Jan Jaskuła- 

wspominają panowie.
-Później urząd sołtysa został zlikwido-

wany, a miejsce to zajął „przedstawiciel 
władzy”:

Franciszek Jankowski. Gdy urząd sołty-
sa powrócił, obejmowali go: Jan Gościniak, 
Józef Kaczmarek, Piotr Duszczak- ojciec, 
następnie Piotr Duszczak- syn,  Łukasz 
Duszczak i obecny , Tadeusz Kuźma. 

Warto wspomnieć również największych 
społeczników Prusinowa. Byli nimi:

Stanisław Gąsienica, Zofia Kazyaka, 
Zofia Jankowska, Wawrzyn Płatek, Piotr 

Duszczak, Jan Błaszczak (inicjator powsta-
nia Kółka Rolniczego). 

oBEcNIE
Prusinowo wciąż się rozwija, mieszkańcy 

aktywnie spędzają wolny czas, a ich głowy 
pełne są pomysłów na ciągłe uatrakcyjnianie 
życia na wsi. Przykłady?

Boisko sportowe, którego budowę roz-
poczęto na przełomie 2001 i 2002 roku, jest 
oczkiem w głowie mieszkańców, o które dbają, 
modernizują i chcą rozbudowywać.

Z inicjatywy Tomka Dusz-
czaka w 2002r. powstała 
amatorska drużyna piłki 
nożnej „Prusinowo”; do dziś 
jest jej kapitanem i głównym 
sponsorem.

W ostatnich latach znacz-
nie poprawiło się bezpieczeń-
stwo na drodze w Prusino-
wie. Wzdłuż drogi powiato-
wej, dość ruchliwej, powstały 
w 2006r. chodniki, które nadal 
są rozbudowywane.

Opowieściom naszych 
seniorów przysłuchiwali się 
młodsi i starsi mieszkańcy 
Prusinowa. Pośród dawnych 
opowieści i starych zdjęć 

zrodziła się rodzinna atmosfera, dlatego trudno 
było nam się rozstać. Postanowiliśmy więc, że 
to spotkanie nie było ostatnim. 

Być może inni starsi mieszkańcy wsi zechcą 
poświęcić nam swój czas i uzupełnić naszą 
wiedzę o Prusinowie swoimi wspomnieniami, a 
tego typu spotkania będą odbywać się częściej 
i w coraz większym gronie?

Dziękuję moim rozmówcom za poświęcony 
czas i za przekazaną wiedzę. 

Życie Prusinowa możecie Państwo śledzić 
na nowopowstałej stronie internetowej:

Prusilandia.cba.pl
Aleksandra Ignasiak

PruSinoWo daWniej… i dziś

Dnia 20 września 2012 roku do przed-
szkola „Bajkowy Dwór” zawitali aktorzy 
krakowskiego teatru „Duet”. Przedszkolaki 
obejrzały przedstawienie opowiadające 
o przygodach wesołej małpki Fiki - Miki. 
Małpka okazała się bardzo żywiołowa 
oraz ciekawa świata, podobnie jak dzieci. 
Przygody małpki zawierały dużo elementów 
poznawczych, które wdrażają najmłodszych 
do życia społecznego oraz samodzielności 
w myśleniu i działaniu. Kolorowa, pełna 
egzotycznych zwierząt bajka zrobiła na 
dzieciach ogromne wrażenie. Z niecierpli-
wością oczekujemy kolejnego spotkania 
teatralnego w naszym przedszkolu.

Sylwia Łopka

Wizyta MaŁPki 
fiki - Miki 

W „bajkoWyM dWorze”
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T 22 września odbył się II metropolital-

ny Spływ kajakowy, którego organiza-
torem było Stowarzyszenie metropolia 
Poznań. w sobotni poranek ruszyliśmy 
na miejsce zbiórki – poznańską przystań 
nad wartą. jest to ogólnodostępny 
obiekt powstały w ramach działań part-
nerstwa „Na rzecz warty”, który zloka-
lizowany jest na lewym brzegu rzeki 
między mostami Św. Rocha i królowej 
jadwigi.

 Po wypełnieniu formalności rekrutacyj-
nych oraz wysłuchaniu przemówień pana 
Macieja Musiała – dyrektora biura Stowa-
rzyszenia Metropolia Poznań i Tomasza 
Łubińskiego – wicestarosty poznańskiego, 
rozpoczęła się część sportowo - rekreacyjna 
wydarzenia. Pani Izabela Dylewska – wie-
lokrotna medalistka olimpijska, przedstawiła 
zebranym zasady bezpieczeństwa, spraw-
nego kierowania kajakiem i współpracy 
podczas spływu. Było to bardzo istotne, gdyż 
w imprezie brało udział ponad 120 osób – od 
kilkuletnich dzieci po siwobrodych seniorów. 
Wypłynęliśmy w słońcu, na niebie błąkało się 
kilka obłoczków. Przez około godzinę spokoj-
nego wiosłowania podziwialiśmy nieznane 
dotąd widoki miasta, a także jego mieszkań-
ców – wielu, wielu wędkarzy, którzy tak jak 
my korzystali z jesiennego ciepła i spokoju 
sobotniego przedpołudnia. Zabudowania 
bardzo szybko zniknęły i otoczyła nas zieleń 
– drzewa i krzewy, w ogromnej większości 
wierzby, których liście błyszczały w słońcu. 
Między nimi pojawiały się już ciepłe barwy 
jesieni. Po przepłynięciu około 8 km dotar-
liśmy do Czerwonaka. Tam, na przystani 
zrobiliśmy przerwę. Nie był to jednak „zwykły 
postój”. Społeczność i władze Czerwonaka 
gościły miłośników sportów motorowodnych. 

Zapaleńców, dzięki których staraniom w 
Czerwonaku powstanie profesjonalna przy-
stań dla łodzi, jachtów, motorówek, kajaków 
i… Zebrani na polanie nad Wartą, w tym 
uczestnicy metropolitalnego spływu, byli 
świadkami wkopania pierwszej łopaty – sym-
bolicznego rozpoczęcia inwestycji. Atrakcją 
był także pokaz wyścigów łodzi motorowych 
i akcji ratowniczej WOPR. Kolejna godzina 
szybko minęła. 120 kajakarzy powróciło na 
Wartę. Przed nami było jeszcze 16 km do 
mety w Mściszewie – Gmina Murowana 
Goślina. Czerwonak żegnał nas słońcem i 
aurą typową dla polskiej złotej jesieni. Nie-
stety słońce również pożegnało się z nami. 
Stopniowo czarne chmury pokrywały niebo, 
aż stało się ciemniejsze od otaczającej nas 
zieleni. Nadciągał wiatr i pierwsze krople 
deszczu. Płynęliśmy dalej i szybciej. Po 
drodze pogoda poddawała nas coraz trud-
niejszym próbom. W końcu, nie poddając się 

dotarliśmy do Mściszewa, w towarzystwie 
silnego deszczu, gradu i światła błyskawic. 
Przemoczeni, ale bardzo zadowoleni (co 
uważam za sukces ) wysiedliśmy na brzeg. 
Przebraliśmy w suche ubrania i czekaliśmy 
na rozpoczęcie festynu. Pogoda jednak 
przestraszyła uczestników. Nie odbył się 
zapowiadany mecz w siatkówkę plażową  
drużyn pod wodzą prezydenta Poznania Ry-
szarda Grobelnego i burmistrza Murowanej 
Gośliny Tomasza Łęckiego, a spotkanie przy 
ognisku zmieniło się w kompleksowe susze-
nie wszystkiego. Posileni gorącą grochówką 
wsiadaliśmy do autobusów, które odwiozły 
nas do Poznania. Spływ był niesamowitym 
przeżyciem i przygodą. Sportowym wyzwa-
niem dla ciała i testem dla charakteru. Do 
zobaczenia na III Metropolitalnym Spływie 
Kajakowym, który Stowarzyszenie Metro-
polia Poznań obiecało zorganizować za rok.

Helena Cyranik

W dniu 23 września we wsi Konarskie, 
gdzie urodził się Jan Wójkiewicz, odbył się VII 
Memoriał Jana Wójkiewicza w piłce nożnej 
"Konarskie 2012". 

Walczyły drużyny złożone z uczniów SP z 
Radzewa, noszącej imię patrona Memoriału. 
Były to zespoły: Radzewa, Czmońca i Konar-
skiego. To właśnie ta ostatnia ekipa triumfowała 
zdobywając puchar przechodni. Drugie miejsce 
zajął Czmoniec, a Radzewo zajęło  miejsce trze-
cie. Nagrody dla drużyn, najlepszego strzelca, 
bramkarza i strzelczyni, oraz najaktywniejszego 
i najmłodszego zawodnika wręczał wicebur-
mistrz Antoni Kalisz. Sedzią głównym był 
Eugeniusz Rybak. Obecni byli także radni RM 
w Kórniku Julia Bartkowiak i Jerzy Rozmiarek, 
a wszystkie mecze oklaskiwali wierni kibice, w 
tym rodzice młodych sportowców. 

Dziękuję sołtysom: Julii Bartkowiak, Jerze-
mu Rozmiarkowi i Zbigniewowi Tomaszew-
skiemu za przygotowanie posiłków i napojów. 

Dziękuję paniom z KGW za wspaniałe 
ciasta, kawę i herbatę,. Serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu 
tej imprezy.

Sołtys Konarskiego.

Vii MeMoriaŁ WójkieWicza

16 września 2012 roku w murach Szkoły 
Podstawowej w Radzewie już po raz trzeci 
tenisiści stołowi, strzelcy oraz miotacze 
lotką oddali hołd wybitnej postaci Radzew-
skiej krainy Sportu – śp. markowi Serwat-
kiewiczowi. Postaci, bez której nie byłoby 
kórnickich Rozgrywek ligowych i bez której 
do Radzewa nie ściągałyby takie tłumy ludzi, 
jak to się dzieje od kilkunastu lat.

W zawodach udział wzięło w sumie 228 
startujących. Na wyrazy uznania 
zasługuje między innymi zespół 
piłkarski KS Roda Radzewo, który 
tuż przed swoim ligowym meczem 
przybył w komplecie do szkoły, by 
wziąć udział w konkursach rzutu 
lotką i strzelaniu z wiatrówki. Długie 
kolejki do oddania strzałów czy 
rzutów świadczyły o tym, że za-
wody były niezwykle udane. Wyniki 
sportowej rywalizacji na trzech ra-
dzewskich frontach ukształtowały 
się następująco:

TENIS SToŁowY 
(43 startujących):

Chłopcy – do 18 lat
1. Łukasz Minkisiewicz (Stęszew)
2. Krzysztof Katafiasz (Środa Wlkp.)
3. Jakub Szymankiewicz (Kromolice)

Mężczyźni – powyżej 18 lat
1. Jacek Kotlarski (Koziegłowy)
2. Witold Minkisiewicz (Stęszew)
3. Leopold Kossek (Koziegłowy)
4. Andrzej Szymankiewicz (Kromolice)

Dziewczęta – do l8 lat
1. Anita Chudy (Luboń)

2. Milena Langner (Poznań)
3. Zuzanna Sułek (Luboń)
4. Magdalena Cychnerska (Radzewo)

Kobiety – powyżej 18 lat
1. Agnieszka Toboła (Prusinowo)
2. Liliana Chudy (Luboń)
3. Wioletta Kazyaka (Czmoniec)

STZElEcTwo (87 startujących)
Chłopcy – do 18 lat

1. Michał Szczepaniak (Radzewo, 33pkt)
2. Marcin Najewski (Radzewo, 32)
3. Michał Najewski (Radzewo, 31)

Mężczyźni – powyżej 18 lat
1. Przemysław Janasik (Radzewo, 36)
2. Marian Litka (Kórnik-Bnin, 35)
3. Grzegorz Hajdrych (Śrem, 35)

Dziewczęta – do l8 lat
1. Magdalena Cychnerska (Radzewo, 34)
2. Milena Langner (Poznań, 34)
3. Barbara Toboła (Czołowo, 33)

Kobiety – powyżej 18 lat

1. Liliana Chudy (Luboń, 36)
2. Zofia Rozmiarek (Radzewo, 35)
3. Halina Hajdrych (Śrem, 35)

RZUT loTką (98 startujących)
Chłopcy – do 18 lat

1. Michał Rozmiarek (Radzewo, 30pkt)
2. Jakub Szymankiewicz (Kromolice, 27)
3. Sebastian Chudy (Luboń, 27)

Mężczyźni – powyżej 18 lat
1. Grzegorz Hajdrych (Śrem, 32)
2. Roman Starosta (Kórnik, 32)
3. Maciej Chudy (Luboń, 32)

Dziewczęta – do l8 lat
1.Barbara Toboła (Czołowo, 29)
2. Joanna Rybak (Kleszczewo, 29)
3. Klaudia Dryer (Radzewo, 27)

Kobiety – powyżej 18 lat
1. Grażyna Kubiak (Trzek, 29)
2. Barbara Rybak (Konarskie, 29)
3. Rita Zięta (Mościenica, 29)

Zawody  zorgan izowa ł 
Uczniowski Klub Sportowy „Je-

dynka-Kórnik” – sekcja tenisa stołowego SKS 
„Sokół” Radzewo. Pomoc techniczną zapewnili: 
Eugeniusz Rybak, Karol Rybak, Anna Grewling, 
Michał Olejniczak, Katarzyna Szymankiewicz, 
Agata Rybak, Krystyna Jarecka, Joanna 
Brylewska, Jolanta Walczak oraz Młodzieżowi 
Organizatorzy Sportu. Nagrody oraz markowe 
trofea wręczali: Alicja Serwatkiewicz, Krystyna 
Kiełpińska oraz Maciej Małecki. Fundatorem 
były: Urząd Miejski w Kórniku oraz Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu.

Karol TAKmier

iii MeMoriaŁ Marka SerWatkieWicza

ii MetroPolitalny SPŁyW kajakoWy

rajd gWiaździSty
W liczbie 16 uczestników reprezentowana była Gmina Kórnik w Rajdzie Gwiaździstym 

w Osowej Górze,którego gospodarzem była Gmina Mosina. W słoneczny, ale chłodnym 
ranek 12 amatorów turystyki rowerowej z Kórnika i 4 z Borowca pokonało dystans 32 km 
by zameldowac sie w punkcie zlotowym na Osowej Górze.Reprezentanci gmin należących 
do Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego licznie wypełnili miejsce zbiórki na 
Osowej Górze, na ktora nie wszyscy wyjechali bez zejścia z roweru bo oddech był za krótki 
a stromizna za długa. Gospodynie zlotu odznaczylem plakietka Kornickiego Pierścienia 
Rowerowego,  co zostało przyjęte z zadowoleniem i zapewnieniem, że reprezentanci 
Mosiny pojawia sie na naszej imprezie. Po regenerujacej grochowce, konkursach, poka-
zach sokolow chroniących lotniska i innych atrakcjach wróciliśmy w domowe pielesze syci 
chwały zesmy godnie reprezentowali Gminę Kórnik o czym zawiadamia 

Radny Tomasz Grzeskowiak
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Samotna matka z trójka dzieci (dwójka niepełnosprawnych) pilnie poszukuje taniego mieszkania do wynajęcia. Tel. 691 056 899
Instytut Dendrologii PAN prowadzi sprzedaż drewna opałowego- kontakt tel. 669 121 351
Fotografia Ślubna i Okolicznościowa - dla mieszkańców Kórnika i okolic upusty! - kontakt: 501 00 44 04, galeria: www.punktywidzenia.pl
Hodowla Zulajo poleca szczenięta rasy owczarek australijski z rodowodem, www.zulajo.pl Tel. 508 584 645
Poszukuję pracy chałupniczej-Szczytniki. Tel.783 631 655- Ewa
Zatrudnię sprzedawcę do pracy w sklepie spożywczym. Tel.692-716-116
Guard zatrudni pracowników ochrony w Gądkach. Wymagana podstawowa znajomość obsługi komputera. Kontakt: 512255922
Sprzedam wózek - gondola, spacerówka, śpiworek - Mutsaerts, trzykołowy 300 zł. Tel. 728 812 350
Do wynajęcie lokal 20 m² w Kórniku, ul. Wojska Polskiego  17  na działalność gospodarczą. Tel.692 695 002
Kursy maturalne i gimnazjalne (język polski i język angielski) Kórnik. Tel.: 784 703 269
Zatrudnię fizjoterapeutę z kwalifikacjami. Wykształcenie wyższe. CV proszę przesłać na adres: gabinet@elwita.pl
Sprzedam dom (170/800) w Swarzędzu-Gortatowie. Wolnostojący. Stan surowy. Cena 380.000,- zł. Tel. 605 267 201
Sprzedam białą suknię ślubną, roz.36/38, cena do uzgodnienia.Tel. 698 486 246
Uczciwy pan podejmie każdą pracę dorywczą. Tel. 796 973 359
Dodaj bezpłatne ogłoszenie na www.biuletyn.mobi
Sprzedam mieszkanie 46,10 m², III piętro,3 pokoje, balkon, na os. Staszica  w Kórniku. Tel. 605 666 942
Garaż do wynajęcia, os. Staszica 17B (zielony blok, 16m²).Tel. 532 442 939
Sprzedam tanio ubranka dla chłopca na sezon jesienno-zimowy; rozmiary 74-110. Tel. 665 181 487
Sprzedam tel.  Samsung Wave. Cena 400 zł. Tel. 663 740 527
Sprzedam akwarium profilowane 200L z pełnym wyposażeniem, rośliny + rybki gratis 400 zł. Tel.519 550 324
Szukasz korepetycji z języka hiszpańskiego? Zadzwoń: 722 241 890. Nauka na każdym poziomie zaawansowania. Możliwość dojazdu do ucznia
Do wynajęcia nowe,urocze mieszkanie z balkonem(przy parku Kórnickim). Tel.782119440
Sprzedam działkę budowlaną w Błażejewie pow. 660m ² cena 90 tys. ładna spokojna okolica. Tel. 661 799 283
Posiadam do sprzedaży 2 mieszkania (50m ² i 84m ²- dwupoziomowe)z ogródkiem w Czmoniu. Tel. 511-977-706
Meble na wymiar. Tel. 604 674 943, 602 693 213
Sprzedam Volkswagen Polo rok produkcji 1998, silnik 1,4 benzyna+gaz.Cena do uzgodnienia. Tel.695 580 328
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.  Cenydo negocjacji. Tel: 506 490 723
Instrument dziecięcy keyboard do nauki gry. Tel. 695 220 997
Fotele rozkładane jednoosobowe. Tel.695 220 997
Zaopiekuję się dzieckiem. Tel.691 645 210
Opieka Niemcy od zaraz Tel. 782-946-818
Karcher, czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej. Tel. 607 128 265
Sprzedam działkę budowlaną 1048 m² w Radzewie. Tel. 503 042 723
Kupię pamiątki wojskowe, szable, bagnety, meble, różne starocie. Tel. 693 217 1401
Sprzedam zegar stojący, sekretarzyk, szafonierkę, gramofon z tubą. Tel. 601 308 880
Korepetycje z chemii- poziom gimnazjalny. Tel. 512 014 345
Optyk-Kórnik, ul. Poznańska 22. Tel. 789 302 283, 612870250 - okulista- wtorek od godz. 15:15. czynne codziennie od 9:30 do 16:30
Agencja reklamowa Schade oferuje usługi reklamowe (m.in. ulotki, wizytówki, banery, plakaty). Tel. 784 428 429, biuro@schadestudio.pl, ul. Poznańska 8 Kórnik

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.

SPort Szkolny
INdYwIdUAlNE I dRUŻYNowE 

mISTRZoSTwA gmINY
w tenisie stołowym - Radzewo 21.09 2012

Uczniowie szkół podstawowych gminy 
Kórnik walczyli o medale ufundowane przez p. 
Przemysława Błaszkowiaka –Gościniec Marzy-
mięta w Czmońcu oraz awanse do zawodów 
powiatowych. W zawodach drużynowych ( 
gra pojedyńcza i debel) zwyciężyli chłopcy ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku w składzie: 
Mateusz Kazyaka i Roman Kapusta. Drugie 
miejsce zajął zespół z SP Szczodrzykowo 
(Mateusz Kruk, Filip Szymkowiak), trzecie- To-
masz Siejak i Szymon Naglewicz z Radzewa 
a czwarte –Bnin.

W dziewczętach wygrała Szkoła Podsta-
wowa z Radzewa-Monika Stempniak, Klaudia 
Olejniczak, Mirella Rozmiarek, drugie miejsce 
zajęła SP 1 Kórnik -Dominika Joppek i Jagoda 
Tomczak, trzecie- SP 2 Kórnik-Bnin- Martyna 
Pabisiak, Laura Szar i czwarte- SP Szczodrzy-
kowo. Awans wywalczyli chłopcy z Kórnika i 
dziewczęta z Radzewa.

W zawodach indywidualnych zwyciężyli: 
Monika Stempniak z Radzewa i Mateusz 
Kazyaka z Kórnika. Drugie miejsce zajęli 
Dominika Joppek i Roman Kapusta z Kórnika, 
trzecie- Jagoda Tomczak z Kórnika i Mateusz 
Kruk z Szczodrzykowa i czwarte Martyna 
Pabisiak z Bnina i Tomasz Siejak z Radzewa. 
Wyżej wymienieni awansowali do zawodów 
powiatowych. Startowało 11 dziewcząt i 14 
chłopców.  W punktacji zespołowej ( po 4 za-
wodników) Pierwsze miejsce zajęły dziewczęta 
z Radzewa i chłopcy z Kórnika. Dziewczęta z 
Kórnika i chłopcy z Szczodrzykowa wywalczyli 
drugie miejsce dla szkoły. Trzecie miejsce zajęły 
dziewczęta z Bnina i chłopcy z Radzewa a 
czwarte dziewczęta z Szczodrzykowa i chłopcy 
z Bnina. Zawody przeprowadził p. Karol Nie-
mier- nauczyciel wf z Radzewa.

„oRlIk” - kolejny etap zmagań.
W pierwszym etapie zmagań uczniów szkół 

podstawowych klas 5 i młodszych były roz-
grywki z reprezentacjami innych gmin. Nasze 
zwycięskie zespoły grały: 

dziewczęta w Puszczykowie a chłopcy w 
Mosinie. O trzecim miejscu dziewcząt SP 2 w 
Kórniku – Bninie zadecydowały rzuty karne, bo-
wiem wszystkie mecze kończyły się remisem. Z 
kolei chłopcy SP 1 Kórnik zajęli w grupie drugie 
miejsce. Obydwa zespoły odpadły z dalszej 
rywalizacji. Nasze wyniki:

SP1 Kórnik - Koziegłowy 0:0
SP 1 Kórnik -  Daszewice 1:1 ( Tymoteusz 

Gabski - 1)
SP 1 Kórnik - Swarzędz 4:1 ( Rafał Rozmia-

rek 2, Gabski 2 )

gImNAZjAlIScI Z RoBAkowA 
mISTRZAmI PowIATU

25 października odbyły się w Pecnej 
mistrzostwa powiatu poznańskiego w druży-
nowym tenisie stołowym chłopców. Naszą 

gminę reprezentowało gimnazjum z Robakowa. 
W swych pojedynkach grupowych pokonali 
Zalasewo i Iwno po 3-0 i awansowało do pół-
finału,  gdzie zmierzyli się z gimnazjum nr 1 w 
Luboniu, które pokonali 3-1. W wielkim finale 
pokonali gimnazjum z Mosiny gładko 3-0 i zdo-
byli tytuł mistrzów powiatu oraz złote medale. 
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w 
Robakowie wystąpiło w składzie: Filip Kujawa 
oraz Jakub Szymankiewicz . W/w uzyskali 
awans do finałów mistrzostw rejonu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Z kolei dziewczęta z Robakowa: Marta Ach-

tenberg i Kamila Ochowiak zajęły piąte miejsce.

mISTRZoSTwA PowIATU 
PoZNAŃSkIEgo w SZTAfETowYch 

BIEgAch PRZEŁAjowYch.

26 września 2012  Kórnik gościł 600 
uczniów-sportowców i ich opiekunów ze szkół 
podstawowych, gimnazjów i ponadgimna-
zjalnych powiatu poznańskiego. Na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku walczyli 
w sztafetowych biegach przełajowych  ( SP 
5 dz. + 5 chł., gimnazja i szkoły gimnazjalne 
po 10 dz. i 10 chł). Bardzo dobrze wypadły 
nasze reprezentacje: SP Szczodrzykowo i 
chłopcy z Gimnazjum w Robakowie, którzy 
zajęli medalowe, bo drugie miejsce. Tym 
samym zakwalifikowali się na zawody wo-
jewódzkie, gdzie startują tylko 3 najlepsze 
szkoły z powiatu.

Dla SP 1 Kórnik srebrne medale wywal-
czyli: Jolanta Lester, Mateusz Żyto, Magda-
lena Drzewiecka, Krzysztof Mrugas, Anna 
Rozmiarek, Bartosz Zgarda, Karina Bugzel, 
Mikołaj Bembnista, Natalia Szymczak, Da-
wid Górka, rez. Martyna Siódmiak i Rafał 
Rozmiarek.

Dla Gimnazjum Robakowo awans wywal-
czyli : Dawid Zimniewicz, Rafał Jaskuła, Bar-
tosz Sobieralski, Marcin Wujek, Filip Graczyk, 
Adam Żarniewicz, Michał Szymankiewicz, 
Jakub Szymankiewicz, Łukasz Kozak, Bar-
tosz Sobkowiak i rez. Szymon Kochańczyk.

Ponadto sztafeta chłopców z Gimnazjum 
w Kórniku była 4 a zespół  z SP Szczodrzyko-
wo zajął 5 miejsce.  SP Radzewo uplasowało 
się na 12 miejscu. Gimnazjalistki z Robakowa 
były 14 a z G. Kórnik ukończyły bieg na 15 
pozycji. Biegały również sztafety z ZS Kórnik 
i tu zarówno dziewczęta jak i chłopcy zajęli 
4 miejsce.

Gratulacje dla wszystkich nauczycieli 
przygotowujących biegaczy a także dla 
rodziców pozwalającym swoim dzieciom 

reprezentować szkołę i naszą gminę.
Dzięki nauczycielom wf. ze wszystkich 

szkół naszej gminy, pracownikom OSiR, służ-
bie zdrowia- pielęgniarkom  zawody zostały 
przeprowadzone sprawnie i bezpiecznie. 
Dziękuję również dziewczętom Mł. Org. 
Sportu  z Gimnazjum w Kórniku za pomoc 
w sekretariacie.

Gośćmi zawodów byli: p. burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, który wręczał medale, p. Mag-
da Bugajczyk z Promocji w Kórniku, szef SZS 
Wielkopolska p. Zdzisław Urbańczyk, p. Aldo-
na Muszyńska z SZS PP, honorowy Prezes 
SZS PP p. Tadeusz Rauk. Całością zawodów 
kierowała Anna Rauk. Udział tak licznej grupy 
młodzieży oraz ich nauczycieli ze wszystkich 
gmin powiatu poznańskiego był piękną rekla-
mą naszego terenu na Błoniach. Stąd liczne 

głosy , by w roku przyszłym ponownie te 
zawody odbywały się w Kórniku. Zobaczymy,  
bo jest to duże przedsięwzięcie organizacyj-
ne. Na szczęście pogoda dopisała.

mISTRZoSTwA SZkóŁ PoNAdgImNA-
ZjAlNYch w lEkkIEj ATlETYcE.
W Poznaniu na zawodach powiatowych 

w lekkiej atletyce awans do zawodów 
rejonowych uzyskali uczniowie ZS 

Kórnik:
Dominik Potocki - skok w dal - II miejsce 

( 5.41 m)
Chrystian Pluta - 400 m - II miejsce
Dominik Potocki, Krzysztof Poprawski, 

Chrystian Pluta, Łukasz Brylewski w szta-
fecie 4x100 m.

AwANS chŁoPców Z kóRNIkA I 
dZIEwcZąT Z RAdZEwA w TENISIE 

SToŁowYm
W Radzewie odbyły się finały Drużyno-

wych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w 
tenisie stołowym szkół podstawowych.

 Dziewczęta p. Karola Niemiera ze 
Szkoły Podstawowej w Radzewie wywal-
czyły brązowe medale za trzecie miejsce 
i awansowały do zawodów rejonowych.( 
Niechanowo 17.10.2012)

 Szkołę reprezentowały: Monika Stemp-
niak i Klaudia Olejniczak.

W grupie chłopców startowali reprezen-
tanci Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku : 
Mateusz Kazyaka, Roman Kapusta I Adam 
Przybyła. Zespół pod kierunkiem p. Andrze-
ja Palucha zajął drugie miejsce, otrzymał 
srebrne medale i awansował do zawodów 
rejonowych ( Obrzycko 18.10.2012)

ARA
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   wAŻNE TElEfoNY:
Pogotowie ra tun ko we 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 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

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 „Zdro wie”
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 kór ni ku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23 
Centrala Września 991
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

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 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
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
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Następny numer 
kórniczanina ukaże się 
26 października  2012r.

materiały 
do następnego numeru 

prosimy dostarczać 
do 19 października 2012 r.

kolarStWo
AlIcjA RATAjcZAk 

dZIESIąTą jUNIoRką ŚwIATA
Rewelacyjnie wypadła zawodnicz-

ka UKS Jedynka Limaro Kórnik Alicja 
Ratajczak, w rozegranych w Holender-
skim Valkenburgu, Mistrzostwach Świata 
w kolarstwie szosowym dla 
wszystkich kategorii wieko-
wych. Alicja wystartowała 
najpierw w wyścigu indywidu-
alnym na czas, na dystansie 
15,6 kilometra. Po bardzo 
ładnej jeździe, zajęła ona 
czternaste miejsce z czasem 
23 min, 52 sek, co na bardzo 
krętej i górzystej trasie dało 
doskonałą średnią 39,2 km/h. 
Warto dodać że młoda za-
wodniczka Limaro straciła do 
brązowego medalu zaledwie 
23 sek. Druga reprezentantka 
Polski w tym wyścigu, Kata-
rzyna Niewiadoma uzyskała 
20 czas dnia. Jeszcze lepiej 
Alicji powiodło się w wyścigu 
ze startu wspólnego. Juniorki miały do po-
konania dystans 83 km, na którym musiały 
pokonać aż 10 podjazdów, w tym pięć o 
nachyleniu 17%! Młoda Kórniczanka zajęła 
w tym wyścigu doskonałe dziesiąte miejsce, 
a wśród swoich rówieśniczek (17 lat) minęła 
linię mety jako trzecia. W wyścigu ze startu 
wspólnego, Polki zajęły pierwsze miejsce 
w klasyfikacji drużynowej, gdyż w stawce 
87 zawodniczek wszystkie cztery repre-
zentantki Polski zajęły wysokie miejsca. 
Po za Alicją, Łucja Pietrzak - 14m (Ziemia 
Darłowska), Katarzyna Niewiadoma -19m 
(Krakus Kraków) i Katarzyna Kirchenstein 
- 22m (Ziemia Darłowska). 10 miejsce Alicji 
Ratajczak wśród juniorek i 10 miejsce Pau-
liny Brzeźnej (ATOM Dzierżoniów) wśród 
seniorek, okazały się najlepszymi wynikami 
całej Polskiej reprezentacji w Mistrzostwach 
Świata. Zarówno seniorzy, jak zawodnicy 
do lat 23 i juniorzy nie poprawili rezultatów 
uzyskanych przez Polskie zawodniczki. W 
Holenderskich mistrzostwach uczestniczył 
jeszcze jeden Kórniczanin, Mateusz Taciak 
zajmując 26 miejsce w wyścigu drużyno-
wym na czas                   

woREk mEdAlI 
ZAwodNIcZEk lImARow 

w dRUŻYNowYch 
mISTRZoSTwAch PolSkI

W tegorocznych mistrzostwach Polski 
w wyścigach drużynowych na czas, oraz w 
wyścigu dwójkami na czas, klasą dla siebie 
były reprezentantki UKS Jedynka Limaro 
Kórnik. Pierwszego dnia zawodów odbyły 

się wyścigi dwójkami, podczas których za-
wodniczki Limaro, zdobyły aż cztery medale, 
w tym dwa złote, oraz po jednym srebrnym 
i brązowym. Tytuły Mistrzyń Polski zdobyły 
stuprocentowe faworytki Nikol Płosaj i Natalia 
Radzicka, które w tym sezonie nie mają sobie 
równych w wyścigach juniorek młodszych. 
Kórniczanki trasę 15 km pokonały w 22min i 
11sek co dało średnią 40,6km/h. Drugie miej-
sce ze stratą 26 sekund zajęły zawodniczki 
BCM Nowatex Ziemia Darłowska, a trzecie 
dwójka Cartisii Kartuzy ze stratą  38 sekund. 
W kategorii juniorek, nie udało się wygrać 
naszym zawodniczkom. Kórniczanki w skła-
dzie Alicja Ratajczak i Wiktoria Żegleń zajęły 
drugie miejsce ulegając dwójce z Darłowa, 
niedawnym uczestniczkom Mistrzostw Świata, 
Katarzynie Kirchenstein i Łucji Pietrzak o 12 
sekund. Sporą niespodziankę sprawiła jednak 
drugi zespół z Kórnika, Barbara Frąszczak 
i Karolina Jurczak, zajmując w tym wyścigu 
trzecie miejsce i pokonując ubiegłoroczne mi-
strzynie zespół z Żyrardowa. Na zakończenie 
pierwszego dnia do walki o medale ruszyły 
kobiety seniorki. Ogromna niespodziankę 
sprawiła dwójka Limaro Kórnik, aktualna 

Mistrzyni Świata na torze Kasia Pawłowska i 
Paula Fronczak. Nasze zawodniczki nie miały 
sobie równych w wyścigu kobiet, pokonując o 
9 sekund podopieczne trenera Andrzeja Piąt-
ka, Paulę Gorycką i Monikę Żur i o 11 sekund 
zespół GK Żyrardów Eugenię Bujak i Natalię 
Rutkowską. Sporą niespodzianką było dopiero 
czwarte miejsce zdecydowanych faworytek, 

zawodniczek Atom Dzier-
żoniów, Pauliny Brzeźnej i 
Karoliny Garczyńskiej. Brzeź-
na w Mistrzostwach Świata 
rozegranych tydzień temu w 
Holandii zajęła 10 miejsce. 
Po dniu przerwy rozegrano 
wyścigi drużynowe na czas. 
Miłą niespodziankę sprawiły 
podopieczne trenera Roberta 
Taciaka w wyścigu juniorek, 
które aż o 48 sek wyprzedziły 
zdecydowane faworytki z Zie-
mi Darłowskiej i o 2 min i 12 
sek ubiegłoroczne Mistrzynie 
GK Żyrardów. Kórniczanki w 
składzie Ratajczak, Żegleń, 
Frąszczak i Jurczak, dystans 
30 km pokonały w czasie 41 
min 54 sek, co dało doskonałą 

średnią, blisko 43 km/h. Kolejny swój medal do 
kolekcji, tym razem brązowy, zdobyły juniorki 
młodsze Limaro. Kórniczanki miały tego dnia 
mniej szczęścia. Jechały w składzie Radzicka, 
Płosaj, Weronika Humelt i Anna Tomczyńska. 
Dwa dni przed startem, poważnie rozchorowa-
ła się Weronika Humelt i start naszej drużyny 
stał pod dużym znakiem zapytania. Piętnasto-
letniej Weronice należą się podwójne słowa 
uznania, gdyż nie chciała słyszeć o wycofa-
niu drużyny i zdecydowała się wystartować. 
Wyścig drużynowy w tym wypadku był chyba 
najcięższym w historii naszych zawodniczek, 
Weronika o ogromnym bólem dojechała do 
mety, z kolei Nikol Płosaj i Natalia Radzicka 
wzięły na siebie cały ciężar walki.  Złoty medal 
w tym wyścigu zdobyła drużyna Darłowa, a 
srebrny zespół Stali Grudziądz, go którego 
Kórniczankom zabrakła zaledwie niecała se-
kunda.  W sumie zawodniczki Limaro w tych 
mistrzostwach zdobyły aż sześć medali, 3 zło-
te, 1 srebrny i 2 brązowe. Do Kórnika pojechał 
również siódmy krążek. Mateusz Taciak jadąc 
w wyścigu elity mężczyzn w zespole CCC 
Polkowice zdobył srebrny medal.

  Paweł Marciniak

Nikol Płosaj i Natalia Radzicka- Mistrzynie Polski
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- spotkania kórnickie

Wst�p wolny do wyczerpania miejsc

od pa�dziernika do grudnia 2012 roku

w ka�d� sobot� i niedziel�, godz. 11:00

Klaudynówka na Podzamczu w Kórniku
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Patronat medialny:

Imformujemy, że 
w poprzednim numerze kórniczanina 

opublikowaliśmy błędnie przekazaną nam 
informację na temat terminów, 
w jakich odbywa się w koku 

klub gier logicznych 
prowadzony przez Zygmunta Szrama.

Zajęcia odbywają się w piątki o godzinie 15.30




