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DZIAŁkA PoD SZkoŁę
 NARESZcIE NASZA

Nareszcie, po wieloletnich staraniach, Gmi-
na Kórnik przejęła od Agencji Nieruchomości 
Rolnych Skarbu Państwa teren, na którym bu-
dowany będzie kompleks oświatowy w Kamion-
kach. 2 działki ewidencyjne (o powierzchniach 
2,6770 ha i 2,0493 ha i łącznej wartości niemal 
3,2 miliony złotych netto) zostały przekazane 
nieodpłatnie, pod warunkiem, że w ciągu 10 
lat zostaną zagospodarowane. Kompleks ma 
być budowany w ciągu najbliższych kilku lat.

POsIeDzeNIe Ke zMP

W dniach 3-4 października burmistrz Jerzy 
Lechnerowski uczestniczył w posiedzeniu 
Komisji Edukacji Związku Miast Polskich, które 
odbyło się w ośrodku Politechniki Warszawskiej 
w Sarbinowie. Komisja dyskutowała na temat 
zmian w Karcie Nauczyciela i Ustawie o sys-
temie oświaty. Zgodnie z propozycjami zmian 
planuje się zniesienie dodatków mieszkanio-
wych i dodatków dla pracujących w szkołach 
wiejskich. Zmienione mają być punkty 30a i 30 
b Karty Nauczyciela dotyczące jednorazowych 
dodatków uzupełniających. Członkowie związ-
ku opowiadają się także za przeniesieniem 
ciężaru finansowania urlopów „dla poratowania 
zdrowia” z samorządów na ZUS. Pozytywnie 
zaopiniowano także zwiększenie pensum z 18 
do 20 godzin. Ma ono dotyczyć tylko nauczycieli 
pracujących z dziećmi, a nie jak dotychczas 
także urzędników związanych z oświatą, nie-
prowadzących zajęć dydaktycznych.  

XX-lecie IPA

Pomiędzy 4 a 7 października w OSW w 
Błażejewku odbyły się obchody XX-lecia po-
wstania poznańskiego regionu IPA (Między-
narodowego Stowarzyszenia Policji). Gośćmi 
imprezy było 8 delegacji, w tym z: Węgier, 

Słowacji, Czech, Niemiec, Holandii i Rumunii.
W dniu 6 października goście odwiedzili 

Urząd Miejski w Kórniku, gdzie przyjął ich 
wiceburmistrz Antoni Kalisz, a potem zwie-
dzili Zamek. 

Tego też dnia wieczorem odbyła się  ofi-
cjalna uroczystość związana z obchodami ju-
bileuszu, w której udział wzięli przedstawiciele 
władz wojewódzkich, powiatowych, a także 
burmistrz Jerzy Lechnerowski i wiceburmistrz 
Antoni Kalisz. 

DySkUSjA NAD STATUTEm 
ZwIąZkU TRANSPoRTowEgo

W sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania 
odbyło się zorganizowane przez ZTM spotkanie 
włodarzy gmin, które potencjalnie tworzyć będą 
związek transportowy „Transport Publiczny 
Metropolii Poznań”. Uczestniczył w nim bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski. Omawiano wstępny 
projekt statutu związku. Ponieważ propozycji 
korekt było dużo, zadecydowano o utworzeniu 
zespołu roboczego mającego za zadanie 
opracowanie statutu. Gminę Kórnik i naszego 
lokalnego przewoźnika w zespole roboczym  
będzie reprezentować Beata Urbaniak -prezes 
spółki KOMBUS. 

FoRUm kAPITAŁU I FINANSów

W dniach 10-11 października trwało w 
Warszawie X Samorządowe Forum Kapitału 
i Finansów, w których udział wzięli także prze-
wodniczący RM Maciej Marciniak i burmistrz 
Jerzy Lechnerowski. Dyskusję podzielono na 
bloki, poświęcone mędzy innymi: ustrojowi i 
układowi kompetencji samorządów, nowemu 
systemowi gospodarki odpadami, perspekty-
wom rozwoju, edukacji i jej finansowaniu oraz 
zasadom funkcjonowania działań PPP (Part-
nerstwa Publiczno-Prywatnego). Do udziału w 
forum zaproszono znanych fachowców, między 
innymi współautora reformy samorządowej 
Jerzego Stępnia i panią minister Krystynę 
Szumilas. 

ZjAZD wŁoDARZy mIAST I gmIN

Od 10 do 12 października trwał we Wrocła-
wiu Zjazd Wójtów i Burmistrzów, Prezydentów 
Miast i Starostów. Dyskutowano nad możliwo-
ściami działań inwestycyjnych w ramach PPP 
oraz o przejmowaniu przez gminy dróg wyższe-
go rzędu. Dotychczasowe przepisy zmuszają 
gminy, w przypadku budowy obwodnic lub 
nowych odcinków, do przejmowania nawet 
wyeksploatowanych dróg krajowych. Postuluje 
się, by przepisy zmienić tak, by drogi w takich 
przypadkach „degradowano” o jeden stopień 
(krajowe do rangi wojewódzkich, wojewódzkie 
do powiatowych, powiatowe do gminnych). 
W Zjeździe uczestniczył wiceburmistrz Antoni 
Kalisz.

SPoTkANIE Z woloNTARIUSZAmI

Wiceburmistrz Antoni Kalisz oraz przed-
stawiciele Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa spotkali się 15 października  z 
wolontariuszami zajmującymi się opieką nad 
bezdomnymi kotami. 

Zadecydowano o wsparciu działań po-
mocowych, w tym o zakupie klatki do łapania 
zwierząt (co umożliwi sterylizację), domku 
dla kotów oraz pomocy w zdobyciu karmy.  
Informacje o możliwościach pomocy i adopcji 
zwierząt ukazywać się będą także na łamach 
Kórniczanina. 

SPoTkANIE Z wIcEmARSZAŁkIEm

Burmistrz Jerzy Lechnerowski, który jest 
członkiem Komitetu Monitorującego WRPO,  
spotkał się 17 października w Urzędzie Mar-
szałkowskim z wicemarszałkiem Leszkiem 
Wojtasiakiem. Dyskusja dotyczyła przygotowań 
do rozdzielania nowej transzy środków unijnych 
w ramach regionalnych programów operacyj-
nych na lata 2014-20 oraz sposobu rozliczania 
funduszu pożyczkowego Jessica. 

Opr. ŁG

Nowy GPz 
W okolicach Robakowa powstała stacja 

transformatorowa - Główny Punkt Zasilania.
Do GPZ w Robakowie dochodzą napo-

wietrzne linie wysokiego napięcia110kV, a w 
nim transformatory  zamieniają wysokie lub 

średnie napięcie na napięcie niskie 230V, które 
jest rozdzielane i następnie kablami doprowa-
dzane do domów i obiektów przemysłowych.

Nowy GPZ uroczyście otwarto 15 paź-
dziernika. Przycisk uruchomiający działanie 
transformatorów „wdusili” Artur Różycki - pre-

zes Enea Operator i burmistrz Jerzy Lechne-
rowski. W spotkaniu wzięli udział także między 
innymi: wicestarosta Tomasz Łubiński oraz 
były wiceburmistrz Gminy Kórnik, a obecnie 
prezes poznańskiego PKS Hieronim Urbanek.

ŁG

Badania ichtiologiczne na Jeziorze KórnicKim
 W ramach „Kompleksowego badania wód 

Jeziora Kórnickiego (woda i osady denne) i 
cieków dopływających do jeziora” przeprowa-
dzono odłowy badawcze ryb.

Badania nadzorował i wykonał Uniwer-
sytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz  Zakład 
Doświadczalny Technologii Produkcji Pasz i 
Akwakultury w Muchocinie pod kierunkiem 
dyrektora Zakładu, dr hab. Jana Mazurkiewicza. 

Mają one na celu ichtiologiczną inwentaryzację 
jeziora: określenie biomasy, składu gatunkowe-
go i struktury ichtiofauny.

Odłowione ryby poniżej wymiarów ochron-
nych lub w okresie ochronnym, które miały 
szansę na przeżycie, po przeliczeniu, zważeniu 
i zmierzeniu zostały wypuszczone do wody w 
miejscu złowienia.

W sieci badaczy wpadły ryby różnych ga-

tunków, m.in.: szczupaki, sandacze, leszcze, 
karasie, płocie, liny. Był tez rak pręgowany.

Kolejne badania, zarówno składu wody, jak 
i bioróżnorodności jeziora będą prowadzone 
przez kolejny rok. Na ich podstawie opracowa-
ne zostaną wyniki obrazujące kondycję akwenu 
i wskazujące ewentualny kierunek działań 
poprawiających stan środowiska.

Opr. ŁG
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Zostawiłaś niewyobrażalną pustkę
i nieopisany żal, będzie nam bardzo trudno żyć bez Ciebie.

Rodzinie, koleżankom i kolegom, znajomym i sąsiadom z dawnych lat,  dr med. ppłk Stanisławowi Pietrali,  
członkom Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Kórniku 

oraz ich rodzinom, działkowcom Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. A. Wróblewskiego w Kórniku, 
Kolegium Prezesów Ogrodów Działkowych gminy Kórnik, Komendantowi Straży Miejskiej 

i Komendantowi Gminnemu OSP w Kórniku,  
pracownikom Kliniki Chirurgii Urazowej Szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu oraz dr med. Ewie Dudziec, 

Panu Jerzemu Lechnerowskiemu Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
Ks. Proboszczowi Jackowi Stępczakowi z Kościoła Św. Józefa w Środzie, Pani Bożenie Kiełtyce, 

Panu Jackowi Halamie i członkom Wspólnoty Mieszkaniowej Staszica 8 w Kórniku, 
sąsiadom z rodzinami oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w mszy św. żałobnej, nabożeństwie i ceremonii pogrzebowej

śp. Zdzisławy Grześkowiak
serdeczne podziękowanie za wspólną modlitwę, intencje mszalne, słowa otuchy i przepiękne kwiaty

składa

Rodzina

Jak każdego roku, w rocznicę rozstrze-
lania przez hitlerowców grupy mieszkańców 
Kórnika i okolic, uczczono pamięć pomor-
dowanych w miejscu egzekucji składając 
wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową 
na kórnickim ratuszu przez delegacje sto-
warzyszeń, szkół kórnickich, władz gminy 
i zakłady pracy. Po uroczystościach pod 
ratuszem, delegacje udały się na cmen-
tarz kórnicki by złożyć kwiaty na mogile 
rozstrzelanych.

Przypominamy imiona i nazwiska ofiar 
zbrodni z 20 października 1939 roku. 

Zginęli wtedy: 
Franciszek Dłubała z Daszewic 

Alfons Ellmann z Gądek 
Kazimierz Finke z Kórnika 

Jan Gmytrasiewicz z Prowentu 
Ksawery Lehmann z Kórnika 

Jan Lempke z Kórnika 
Franciszek Narożny z Kórnika 

Andrzej Nędza z Borówca 
Jan Niemczal z Daszewic
Wojciech Niemier z Bnina 
Ignacy Nowak z Borówca 

Antoni Pacyński z Prowentu 
Seweryn Rozmiarek z Czołowa 

Józef Stern z Kórnika 
Teofil Wolniewicz z Kórnika

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
Opr. RJ

Pamiętamy o 20 X 1939 r.

wwwW sobotęWwww sobotę 10 listopada o godzinie 11:00, 
w przeddzień Święta Niepodległości 11 listopada, 

przy pomniku ku czci Powstańców Wielkopolskich w Kórniku 
złożone zostaną wiązanki kwiatów. 

Zapraszamy mieszkańców, poczty sztandarowe i delegacje.

Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

XXVii SeSja rady miejSkiej w kórniku
odbędzie się (wyjątkowo we wtorek) 30 października 2012, o godz. 13.00

Proponowany program obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie mię-
dzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a) określenia stawek podatku od nieruchomości,
b) opłaty targowej,
c) opłaty od posiadania psów,
d) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
e) stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza Gminy Kórnik dla za-
wodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających 
się osiągnięciami w działalności sportowej
f) przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy 
Kórnik, przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych prowadzonych na terenie gminy Kórnik oraz Regulaminu przyznawania 
grantów na organizację zajęć pozalekcyjnych,
g) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Kórnik – dla części obrębu Skrzynki,
h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obrębu Borówiec w rejonie ul. Szkolnej, Deszczowej i Gruszkowej, gm. Kórnik,
i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru działalności gospodarczej – obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w 
Robakowie, rejon ul. Żernickiej i Szkolnej.
j) uchylenia uchwały Nr XVIII/187/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2007 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku, gm. Kórnik,
k) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu zabudowy usługowej i mieszkaniowej na terenie działki 69/4 w Koninku, 
gm. Kórnik,
l) zmiany uchwały Nr XII/120/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 lipca 2007r.           
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej, usługowej w Kórniku – w rejonie 
ulic Wiatracznej, Wróblewskiego i 20 Października
ł) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabu-
dowy mieszkaniowej, usługowej w Kórniku – rejon ulic Wiatracznej, Wróblewskiego i 
20 Października,
m) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obr. 
geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej – Etap II i III,
n) uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Skrzynki, 
Kamionki, Czołowo, gm. Kórnik w zakresie wyznaczenia trasy magistrali wodociągowej,
o) nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzewo,
p) zmian w składach osobowych Komisji Rady Miejskiej w Kórniku.
r) poparcia wniosku Rady Miejskiej Inowrocławia do Trybunału Konstytucyjnego, doty-
czącego stwierdzenia niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11. Zakończenie sesji.

„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

POE T YCK I E 
W YPOM I N K I

poświęcone zmarłm w tym roku 
Dyrektorom 

kórnickiej Alma Mater

w związku ze zbliżającym się „Świętem Zmarłych” w dniu 1 listopada, nastąpi zamknięcie części ulic, 
celem  bezpiecznego ruchu pieszych zdążających na cmentarze.

1. Odcinek ul. 20 Października  od skrzyżowania z ul. Wróblewskiego do ul. Średzkiej ( ruch jednokierunkowy );
2. Ul. Steckiego od skrzyżowania z ul. 20 Października do remizy OSP ( ruch jednokierunkowy );
3. Ul. 20 Października ( odcinek od ul. Steckiego do Średzkiej ) – tylko ruch pieszy;

wymienione ulice zabezpieczane będą siłami funkcjonariuszy Straży miejskiej i Policji w godz. 12.00 do 16.00.
jednocześnie prosimy wszystkie osoby, by reagowały na polecenia funkcjonariuszy i nie stwarzały zagrożeń 
w ruchu pieszym i kołowym.

11 listopada  2012 r.
o godzinie 16:30

w Zamku Kórnickim
odbędzie się 

Koncert Finałowy
XII POWIATOWEGO 

KONKURSU RECYTATORSKIEGO
 „WPISANI W HISTORIĘ” 

z okazji Święta Niepodległości

Zwieńczeniem koncertu 
będzie występ 

Chóru Zamku Kórnickiego 
Castellum Cantans
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niektóre inweStyCje na terenie Gminy

Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej, 
część Alei Flensa ma już nową, asfaltową nawierzchnię.

Nowy asfalt położono także na kolejnym odcinku 
ul. Okrężnej w Dachowie.

Trwają prace przy budowie magistrali wodociągowej i odcinka nowej nawierzchni w Kromolicach. 
Wodociąg będzie zasilany z ujęcia wody w Trzebisławkach w gminie Środa Wlkp. 

Zakończono budowę odcinka chodnika 
przy ul. Wiejskiej w Robakowie Wsi

Przy kościele w Robakowie Osiedlu, przy udziale funduszy sołeckich i gmin-
nych powstał nowy parking. Z inicjatywy radnego Andrzeja Surdyka, ze środków 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zakupiono rośliny a Roman Jenczak 
dokonał nasadzeń.

Zakończono budowę przepustu na rzece Kopli wraz z przebudo-
wą mediów przy ul. Mostowej, w miejscowości Szczytniki. Zadanie 
wykonała firma Zakład Usług Melioracyjnych Drenbud. Koszt zada-
nia wraz z nadzorem i dokumentacją wyniósł 774 471, 05 zł.

Ostatnie „kosmetyczne” prace trwają przy budowie nawierzchni 
ul. Poznańskiej w Borówcu, wzdłuż której wybudowano wcześniej 

kolektory kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Modernizacja starej części szkoły podstawowej w Bninie została ukończona, dokonano odbioru technicznego i lada dzień uczniowie wrócą 
do budynku. Niestety przedłuża się budowa nowego skrzydła. W środku trwają w prawdzie prace, ale brakuje okien i wielu innych elementów.  

„Pełną parą” toczą się prace wykończeniowe w świetlicach w 
Konarskim (powyżej) i  Czołowie (poniżej).
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1 stycznia 2012 roku weszła w życie 
nowa ustawa o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach. wprowadza ona 
zasadnicze zmiany w gospodarce odpa-
dami w gminach. Trwają przygotowania 
legislacyjne do wdrożenia nowych roz-
wiązań. Samorządy przygotowują nowe 
przepisy lokalne i najpóźniej 1 lipca przy-
szłego roku ruszyć ma nowy system.

Dotychczas to właściciel posesji lub 
reprezentant wspólnoty mieszkaniowej 
podpisywał umowę z firmą posiadającą 
koncesję na odbiór odpadów komunalnych. 
Rola urzędów i rad gminy ograniczała się 
do wydawania zezwoleń firmom, ustalania 
górnych stawek opłat i ewentualnie spraw-
dzania czy właściciel posesji posiadają 
umowy. Teraz to właśnie gmina przejmie 
odpowiedzialność za wyprodukowane 
przez mieszkańców śmieci. Płacić za ich 
odbiór będziemy na zasadzie podatku.

Po co nam kolejny podatek?
Podatek - to słowo wzbudzające kontro-

wersje, czasami oburzenie. Należy jednak 
pamiętać, że dotychczas także byliśmy 
zobowiązani przepisami prawa do płacenia 
za wywóz śmieci w formie zapłaty za usłu-
gę wykonywaną przez wybraną przez nas 
firmę. A że nie wszyscy płacili ... 

Fakt, że trudno to było zweryfikować i 
sprawdzić, a to ze względu choćby na brak 
pełnej ewidencji usługobiorców wszyst-
kich działających na naszym terenie firm 
przewozowych. Wielu mieszkańców nie 
posiadało więc umów. Odpady trafiały więc 
do rowów, lasów, na pola lub do pieców, 
a sprzątanie dzikich wysypisk obciążało 
kieszeń nas - podatników. Teraz teoretycz-
nie łatwiej będzie wyeliminować proceder 
kombinowania z odpadami. Jeśli zapłacą 
wszyscy - nie będzie się opłacało utylizo-
wanie odpadów w sposób  niewłaściwy.

Wśród osób, którym udawało się unikać 
opłat za wywóz śmieci hasło „podatek” 
wzbudza na pewno negatywne emocje. 
Jeśli wzbudza także wśród uczciwych 
„producentów odpadów” będzie tak przy-
najmniej do momentu, gdy dowiemy się ile 
realnie zapłacimy tego podatku. Może się 
okazać, że będzie nam się to opłacało. Tak 
sugeruje choćby informacja, jaką w barwny 
sposób przedstawia na ostatniej stronie 
tego numeru ZGO z Jarocina. 

Ale stawki na razie nie znamy ... 

Na jakich zasadach?
Nie znamy jeszcze także konkretnych 

zasad, na jakich podstawie naliczany bę-
dzie podatek. Ustawa daje Radzie Miejskiej 
do wyboru kilka sposobów określania opłat. 
Pierwszy sposób uzależnia stawkę podatku 
śmieciowego od ilości zużytej wody. Być 
może w dużej skali zbadano dużą kore-

HARmoNogRAm oDBIoRU ZUŻyTEgo SPRZęTU RTV I AgD
Data miejscowość Adres godzina
10.11 Kórnik ul. Jabłońskiego (parking za domem parafialnym) 8:00 - 9:00
10.11 Kórnik Plac Niepodległości 1 (parking na bruku) 9:10 - 10:00
10.11 Kórnik ul. Wyspiańskiego (plac przy kotłowni) 10:10 - 11:00
10.11 Bnin ul. Śremska (bloki) 11:10 - 12:00
10.11 Bnin ul. Piaskowa (przy boisku) 12:10 - 13:00
10.11 Bnin ul. Rynek (parking przy ratuszu) 13:10 - 14:00
17.11 Dziećmierowo ul. Leśna (plac między blokiem a sklepem) 8:30 - 9:00
17.11 Szczodrzykowo Plac przy pojemnikach do segregacji odpadów (Bloki) 9:10 - 9:40
17.11 Dachowa Nowina ul. Nowina 46 9:50 - 10:20
17.11 Dachowa ul. Okrężna przy świetlicy wiejskiej 10:30 - 11:00
17.11 Szczodrzykowo ul. Poznańska przy placu zabaw 11:10 - 11:40
17.11 Runowo przy przystanku autobusowym 11:50 - 12:20
17.11 Pierzchno parking przy kaplicy 12:30 - 13:00
17.11 Kromolice przy pojemnikach do segregacji odpadów 13:10 - 13:30
24.11 Czmoń Plac przy barze „Zielony Mostek”  8:00 - 8:30
24.11 Czmoniec Działka Czmoniec 31, za budynkiem Pana Sołtysa 8:40 - 9:10
24.11 Radzewo Plac przy Strażnicy OSP 9:20 - 9:50
24.11 Konarskie Plac przy boisku 10:00 - 10:30
24.11 Czołowo Plac przy posesji Pani Sołtys 10:40 - 11:10
24.11 Błażejewo Świetlica wiejska 11:20 - 11:50
24.11 Błażejewko Teren przy blokach 12:00 - 12:30
24.11 Prusinowo Świetlica wiejska 12:40 - 13:10
24.11 Biernatki Świetlica wiejska 13:20 - 13:50
24.11 Dębiec Przystanek przy strażnicy 14:00 - 14:30
1.12 Mościenica Plac przy rogu ulicy Jesiennej i Mościenickiej  8:00 - 8:30
1.12 Skrzynki ul. Kwiatowa (działka po wyburzonym budynku p. Z. Sobczaka) 8:40 - 9:10
1.12 Borówiec Parking przy ul. Szkolnej (przy stodole) 9:20 - 9:50
1.12 Kamionki ul. Poznańska budynek OSP 10:00 - 10:30
1.12 Szczytniki Plac przy ul. Wspólnej (obok przystanku autobusowego OSP) 10:40 - 11:10
1.12 Koninko Plac przy ul. Niebieskiej 3 (obok baru) 11:20 - 11:50
1.12 Żerniki Plac przy Świetlicy wiejskiej 12:00 - 12:30
1.12 Gądki Teren po zburzonym budynku przy ul. Kwiatowej 12:40 - 13:10
1.12 Robakowo Wieś Teren przy Młynie (ul. Wiejska) 13:20 - 13:50
1.12 Robakowo Osiedle Plac przy Gimnazjum 14:00 - 14:30

Sprzęt odbiera firma Ekomyst Sp. z o.o.
Tel. (61) 4386639 

lację między ilością śmieci i ilością wody, 
ale w skali pojedynczego mieszkańca taki 
związek jest często fikcją. W takim systemie 
pojawiłby się także problem z określaniem 
opłat dla osób korzystających z własnych 
ujęć wody, czy z regularnym odczytem 
liczników.

Inna propozycja to uzależnienie stawki 
podatku od metrażu mieszkania. Ale jaki 
to ma realny związek ze śmieciami? Czy 
właściciel większego mieszkania ma odpa-
dów więcej? Równie niesprawiedliwe jest 
nakładanie jednej, stałej stawki podatku na 
każde gospodarstwo domowe. Jasne jest, 
że samotny mieszkaniec z reguły odpadów 
ma mniej niż wieloosobowa rodzina.

Najbardziej sprawiedliwa wydaje się 
propozycja jednej stawki na każdego miesz-
kańca. Nie jest ona bez wad, niemniej to 
właśnie ten system naliczania będzie naj-
prawdopodobniej obowiązywał w Kórniku. 
Właściciele posesji będą musieli złożyć 
deklaracje o ilości mieszkańców - co będzie 
weryfikowane przez Urząd Miejski.

Od czego jeszcze  będzie zależała staw-
ka podatku? Na początku od szacunków i 
analiz, oczywiście na podstawie danych o 
dotychczasowym „strumieniu odpadów”, 
czyli ilości śmieci jakie produkowaliśmy. 
Ale czy są to wiarygodne dane? Płatnikom 

podatku będzie się teoretycznie opłacało 
oddawać przewoźnikowi wszystkie odpady. 
Ograniczenie procederu wyrzucania na dzi-
ko i spalania zwiększy „legalny strumień” a 
co za tym idzie zwiększy koszty. O ile? Czy 
uda się to dobrze oszacować? Zobaczymy 
w praktyce za rok, czy dwa. 

Stawka będzie też najprawdopodobniej 
mniejsza dla osób prowadzących segrega-
cję odpadów. Rokrocznie rosną obwarowa-
ne przepisami wymagania wobec poziomu 
segregacji naszych śmieci. Każdego roku 
musimy w każdym regionie naszego kraju 
zmniejszać ilość biomasy i surowców 
wtórnych jakie trafiają na wysypiska. Jeśli 
nie osiągniemy odpowiednich poziomów - 
zapłacimy kary.

czy bedzie taniej?
Na obniżenie ceny może wpłynąć fakt, 

że firma (lub firmy w przypadku podzielenia 
gminy na strefy), które będą odbierać od 
nas odpady będzie wyłaniana na drodze 
przetargu. Teoretycznie, jeśli daną ulicę ob-
sługiwać będzie jedna firma, koszty realnie 
powinny się zmniejszyć. Ale czy tak będzie? 
Z przetargami w naszym kraju różnie bywa. 
Jeśli przepisy nie będą „życiowe” może się 
okazać, że znów - jak z autostradami, czy 
stadionami - poszło coś nie tak. 

Trudne zadanie
Początkowo wydawało się, że Poro-

zumienie Jarocińskie zdejmie z lokalnego 
samorządu i urzędników większość zadań 
przygotowujących nas do wdrożenia no-
wego prawa i jego egzekucji. Mogłoby tak 
się stać gdyby porozumienie zamienić w 
związek międzygminny, ale było już na to 
za późno. Okazało się więc, że w obecnej 
sytuacji każda gmina musi sobie radzić z 
tym samodzielnie.   

Przed samorządem więc nie lada 
wyzwanie. To Rada Miejska w Kórniku 
ostatecznie zadecyduje ile podatku i w 
jakich ratach zapłacimy za wywóz śmieci, 
ile razy w miesiącu odwiedzi naszą okolicę 
śmieciarka, ile zapłacą przedsiębiorcy za 
odbiór odpadów. W Urzędzie Miejskim 
trwają już prace nad nowymi przepisami, 
które są prezentowane radnym. 

23 października z urzędnikami i radnymi 
spotkali się przedstawiciele firmy Grontmij, 
która pomaga gminom Porozumienia Ja-
rocińskiego w przygotowaniach do wpro-
wadzenia podatku. Nowe przepisy będą 
uchwalane w listopadzie. 

Opr. ŁG

nowe PrzePiSy dotyCząCe wywozu odPadów

koCiaki 
Szukają domu

Kociaki szukają dobrych, odpowiedzial-
nych domów. Jeśli możesz ofiarować ciepły 
kąt, jedzenie, opiekę weterynaryjną obejmu-
jącą też sterylizację, oraz czułe drapanie za 
uchem, któryś z tych kotków może być Twoim 
Najmilszym. Pamiętaj, że koty w dobrych 
warunkach żyją nawet do 20 lat, życie staty-
stycznego kota ulicznego jest o 17 lat krótsze.

 
1. Kocurek, 3.5 mies., zaszczepiony, 

odrobaczony z książeczką zdrowia. We-
soła iskierka, bardzo przyjazny nawet w 
stosunku do obcych, nie boi się innych 
kotów, zawsze skory do zabawy i wygłu-
pów. Odpowiada miauknięciami, gdy się 
do niego mówi! Oczywiście korzysta z 
kuwety. Może być niewychodzący. Został 
prawdopodobnie wyrzucony z samochodu, 
był kotkiem chowanym w domu. Obecnie w 
domu tymczasowym, nie wychodzi.  

Kontakt - 696 840 678

 2. Prześliczna 
drobna koteczka ok. 
2.5 mies, grzeczniut-
ka, bardzo towarzy-
ska panienka. Kot-
ka jest szczepiona, 
odrobaczona, ma 
książeczkę. Zosta-
ła znaleziona jako 
maleństwo i wykar-

miona butelką, toteż uważa, że należy do 
ludzkiego gatunku. Nigdy nie wychodziła 
na dwór. Obecnie w domu tymczasowym. 
Kontakt - 696 840 678

 3.  Pręgowana 
koteczka ok 3 mies. 
Przymilna i rozmru-
czana. Ma książeczkę, 
zaszczepiona i odro-
baczona. Korzysta z 
kuwety. Była kotkiem 
ogrodowym, ale ceni 
sobie teraz ciepły do-
mek, obecnie nie wy-

chodzi. Korzysta z kuwety i jest w pełni 
„cywilizowana”. Obecnie w domu tymcza-
sowym, nie wychodzi. 

Kontakt - 696 840 678

4. Kotka ok.4 mies. Szczepienia, odro-
baczenie, książeczka. Korzysta z kuwety, 
jest kochana, ale nadal dosyć nieufna, 
pewnie wolałaby dom wychodzący i być 
może mogłaby być kotem z ocieplonym 
domkiem np. w garażu, czy piwnicy. Po-

trzebuje dużo serca i zrozumienia. Obec-
nie w domu tymczasowym, nie wychodzi. 

Kontakt - 696 840 678

  5. Czarny kocurek, ok. 2.5 mies. - 
nakolankowe, milutkie biedactwo, odchu-
chane i nabierające dopiero pełniejszych 
kształtów, uwielbia być szczotkowany. 
Szczepienie, odrobaczenie, książeczka. 
Korzysta z kuwety. Obecnie w domu tym-
czasowym, nie wychodzi. 

Kontakt - 696 840 678
 
6. Piękny czarny kocurek o orientalnej 

smukłej budowie, niezwykle uczuciowy, 
szuka spokojnego domu. Ma ok. 5 miesię-
cy, jest wyleczony, odrobaczony, zaszcze-
piony, ma książeczkę. Korzysta z kuwety. 
Będzie kastrowany. Wolałby być kotkiem 
niewychodzącym u osoby szczególnie 
ceniącej ciepełko na kolanach, ustawiczne 
mruczenie i czułe patrzenie w oczy. Obec-
nie w domu tymczasowym, nie wychodzi. 

Kontakt -  696 840 678

Opr. Anna Maria Wieczerska
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SPotkanie autorSkie 
z dr jaroSŁawem 
wawrzyniakiem

Kórnickie Koło Towarzystwa Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego zorganizowało 11. 
października 2012 roku spotkanie z autorem  
monografii „Śrem w Powstaniu Wielkopolskim 
1918/1919”. Jest to książka znacznie wzboga-
cająca i porządkująca dotychczasową naszą 
wiedzę o Powstaniu. Autor omówił okres or-
ganizowania kompanii kórnickiej, jej działania 
w dniach od 27 do 29 grudnia w Poznaniu, 
następnie w zajęciu Śremu. Działania zbrojne 
kompanii od 6 do 17 stycznia pod Łomnicą, 

Strzyżewem zakończyły się licznymi pole-
głymi o których pamięć walczymy do dzisiaj. 
Jarosław Wawrzyniak jest znawcą działań 
powstańczych na odcinku leszczyńskim, w 
którym brali udział kórniczanie. Jednym z 
bohaterów tych działań był Józef Król – za-
pomniany dowódca uhonorowany za swoje 
czyny odznaczeniem bojowym krzyżem Virtuti 
Militari. Dotychczasowe opracowania milczały 
o nim. Takich postaci jest znacznie więcej. 
Czas na przywracanie o nich pamięci. Co 
było powodem tych przemilczeń i pomyłek? 
Wydaje się, że było to spowodowane bra-
kiem dokumentacji prowadzonej na bieżąco, 
opieranie się na  wspomnieniach pisanych 
po wielu latach,  z sytuacją Polski w okresie 
okupacji 1939-1945 oraz po wojnie. Obecne 
opracowania opieramy wyłącznie na materia-
łach źródłowych. 

W spotkaniu wziął udział Tadeusz Król 
z Poznania syn Józefa, urodzony w 1934 
r. Dzięki zachowanym  dokumentom i pa-
miątkom oraz wspomnieniom spisanym w 
1934 r. postać jego ojca stała się nam bliska. 
Poprawianie i uzupełnianie historii Powstania 
Wlkp. jest głównym zadaniem Koła. Realiza-
cja tego zadania wymaga dużej staranności 
i czasu. Dla wielu ludzi sytuacja taka może 

być zaskakująca ponieważ sądzili, że ta karta 
historii jest już w pełni zapisana. Czas na 
spisanie życiorysów powstańców bo o wielu 
z nich zapomniano a nieliczne ich groby na 
cmentarzu kórnickim świadczą, że z naszą 
pamięcią nie jest najlepiej. Życiorys Józefa 
Króla opublikowany na łamach poprzedniego 
Kórniczanina został uzupełniony przez jego 
syna Tadeusza wspomnieniami jakim on 
był człowiekiem, o jego zainteresowaniach 
i zdolnościach: muzycznych i językowych o 
przeżyciach obozowych w czasie okupacji. A 
był on naocznym świadkiem decyzji O. Mak-
symiliana Kolbe w Auschwitz. W rodzinnym 
archiwum zachowało się wiele oryginalnych 
dokumentów ojca. Z pewnością Izba Pamią-
tek Regionalnych w Bninie wzbogaci się ich 
kopiami. W dyskusji poruszono sprawę tablicy 
poległych powstańców kórnickich pod Łom-
nicą oraz dalszych poszukiwań materiałów 
archiwalnych i biograficznych takich postaci 
jak Sylwester Gawrych, Adam Olsztyński, An-
toni Serwatkiewicz, Kazimierz Śliwiński i inni. 
Kórnik i Bnin czeka na nowe monograficzne 
opracowanie historii Powstania Wlkp. na Ziemi 
Kórnicko-Bnińskiej. Być może jej autorem 
będzie dr Jarosław Wawrzyniak.

  
Kazimierz Krawiarz     

PowStanie wLkP – 
nieznane Fakty, PomyŁki

Od wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 
jedynego zwycięskiego w historii Polski minęły 
93 lata. Napisano niezliczoną ilość wspomnień, 
artykułów, książek lecz w dalszym ciągu od-
krywamy nieznane fakty lub uściślamy dane. 
Jednym z przykładów jest lista poległych w 
Powstaniu Wielkopolskim. Przykładami nieso-
lidności mogą być tablice na pomniku poległych 
w Powstaniu Wielkopolskim na cmentarzu 
w Bninie, na kościele w Bninie a szczególnie 
tablica na ścianie Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w Łomnicy (gmina 
Zbąszyń). Odsłonięto ją 17 stycznia 2004 r. z 
nazwiskami poległych żołnierzy IV Kompanii 
Baonu Śremskiego zwanej kórnicką, która w 
tym budynku stacjonowała i stąd wyruszyła do 
walki o Zbąszyń i do obrony Łomnicy. Funda-
torem tablicy był Urząd Miejski w Kórniku i Sto-
warzyszenie Przyjaciół Kórnika „Biała Dama”. 
Odsłonięcia dokonali burmistrzowie Kórnika i 
Zbąszynia: Jerzy Lechnerowski i Rafał Suchor-
ski. Tablica jest wykonana z czarnego granitu 
(60x100 cm) wg. proj. Leszka Piotrowskiego(*).

Wszystkie te tablice fundowano wiele lat 
po Powstaniu Wielkopolskim. Pomnik Po-
wstańców Wlkp. w Bninie fundowano w 1925 
r. z inicjatywy Koła Powstańców i Wojaków w 
Bninie i ks. Szczepana Janasika, podobnie jak 
tablicę na kościele w Bninie. Przy redagowa-
niu treści tych tablic opierano się przeważnie 
na pamięci (raczej niepamięci) inicjatorów 
upamiętnień. Dokumentację Powstania Wiel-
kopolskiego tworzono po kilku latach od jego 
zakończenia. Dokumentacja wojskowa w 
Centralnym Archiwum Wojskowym dotycząca 
Powstania Wielkopolskiego nie jest kompletna. 

W dochodzeniu do prawdy zapomniano o pod-
stawowych dokumentach jakimi są akta zgonu 
w USC i księgi zgonów w aktach parafialnych. 
Brak powszechnej dostępności do dokumentów 
USC jest powodem licznych pomyłek i pełnego 
wyjaśnienia prawdy.

Treść tablicy w Łomnicy została zakwe-
stionowana przez Mariana Ziętę z Poznania w 
2010 r. Pominięto na niej jego stryja Franciszka, 
brata ojca Mariana Józefa, też powstańca wlkp. 
Czy tylko jego? 

Moje poszukiwania aktów zgonu w USC w 
Opalenicy, Zbąszyniu i Nowym Tomyślu okazały 
się nieskuteczne. W czasie wojny dowódcy 
pododdziałów informację o poległym przesyłali 
do USC w miejscu zamieszkania poległego 
żołnierza. W przypadku poległych Powstańców 
Wielkopolskich takie meldunki dotarły do USC 
dopiero po kilku miesiącach. Ciężko ranni  po-
wstańcy zmarli w szpitalach lub w domu. O ich 
udziale w Powstaniu nie wspominano z obawy 
przed represjami urzędników niemieckich.

Akty zgonów poległych pod Łomnicą wy-
stawiono w Kórniku 24 maja 1919, w Bninie 
dokładnie miesiąc później.

Na tablicy pomnika w Bninie nie wymienio-
no Stanisława Osińskiego. Na tablicy kościelnej 
w Bninie błędnie napisano, że zginął 2 czerwca 
1920. Jego akt zgonu USC Bnin Nr 58 ma 
następującą treść: „Bnin, 24 czerwca 1919 r. 
4 kompania, 11. Pułk strzelców w.p. doniosła, 
muszkieter robotnik, Stanisław Osiński, 24 lata, 
katolik, zam. w Błażejewo, ur. w Błażejewo, 
kawaler, syn robotnika Franciszek Osińki i Ka-
tarzyna Kaczmarek oboje zam. w Błażejewo, 
zmarł w Łomnicy koło Zbąszyna 17 stycznia 
1919 r. Dokładny czas zgonu nie podany. 
Urzędnik USC Figna”. Uwagę należy zwrócić 
na określenie zmarł a nie poległ lub zginął.

Na tablicy w Łomnicy pominięto Antoniego 
Antkowiaka, Stanisława Antoniewicza, Stani-
sława Osińskiego, i Franciszka Ziętę poległych 
17 stycznia. Wcześniej (11 stycznia) poległ 
Edmund Żurawski, a ciężko ranni Jan Hoff-
mann, Leon Sznura i Jan Wróblewski zmarli w 
szpitalach w Poznaniu lub w domu w Kórniku.  

Dotychczasowa literatura tycząca tematu: 
Celichowski S., Wyprawa zbąszyńska. Wspo-
mnienia uczestnika. (Poznań 1935), Kórnik i 
Bnin w walkach o wolność w latach 1794-1945 
(Poznań – Kórnik 1976), Wawrzyniak J., Śrem 
w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 (Śrem 
2011) i inne powiela niesprawdzone fakty i 
utrwala błędy w tym zakresie.

Zarząd Koła Pamięci Powstania Wlkp. w 
Kórniku po wnikliwych badaniach ustalił osta-
teczną listę poległych lub zmarłych w wyniku 
odniesionych ran powstańców IV Kompanii 
Baonu Śremskiego pod Łomnicą. Mamy na-
dzieję, że jest to ustalenie ostateczne.

  Kazimierz Krawiarz
(*)Internetowy Kantor Wydawniczy Mu-

zeum Regionalnego Ziemi Zbąszyńskiej i 
Regionu Koła w Zbąszyniu. Szkice Zbąszyń-
skie. 2010

W niedzielę 14 października w Kościele p.w. 
Wszystkich Świętych w Kórniku Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie była 
organizatorem Gminnego Koncertu pt. „Jan 
Paweł II – Papież Rodziny”. Uczniowie zapre-
zentowali montaż słowno-muzyczny, w którym 
chór szkoły zaśpiewał „Hymn Rodziny Szkół 
JP II” i „Rapowanie o Lolku”, do której słowa 

ułożyli uczniowie, a Basia Janowska i Michał 
Frąckowiak – uczniowie klasy szóstej odczytali 
„Dekalog Młodych”, czyli dziesięć papieskich 
drogowskazów skierowanych do młodzieży. 
Między występami artystów zgromadzona pu-
bliczność zobaczyła prezentację multimedialną 
przedstawiającą wielowymiarową troskę Jana 
Pawła II o rodzinę oraz archiwalne nagranie ho-

milii o małżeństwie i rodzinie wygłoszone przez 
Papieża w Kaliszu 4 czerwca 1997 r. Pomiędzy 
utworami wykonanymi przez chór Tutti Santi 
zaprezentowali się laureaci Gminnego Kon-
kursu Recytatorskiego „Poezji Karola Wojtyły i 
o Janie Pawle II” – Julia Wilczewska i Krystian 
Galiński. Na zakończenie koncertu Patrycja 
Golan  wykonała utwór pt. „List do Boga”.

  I.K.

Xii dzieŃ PaPieSki„jan PaweŁ ii – PaPież rodziny”

W odniesieniu do wydanej ostatnio książ-
ki Pana Kazimierza Krawiarza „100 – lecie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku” 
chciałbym dopowiedzieć kilka słów od siebie.

Na stronie 16-tej niniejszej publikacji 
czytamy: (…) „nowy statut wszedł w życie 

1 lipca 1907 roku i dotyczy założenia 
obowiązkowej straży ogniowej dla gminy 
miejskiej Kórnik. Zatwierdził go 27 maja bur-
mistrz (Johann) Fellmann i wiceburmistrzo-
wie: (?) Pudelski, (?) Neumann i (Wacław) 
Pełczyński” (…)

Potwierdzam, że istotnie mój pradziadek 
klemens Pudelski był wiceburmistrzem i 
jednocześnie strażakiem dostarczającym 
konie do pożaru. Urodził się w 1856 roku. 

Często bywał wyróżniany za szybkie do-
starczanie koni, a także za pewną gorliwość, 
która nakazywała mu biec z końmi poza 
ustaloną kolejnością. Żonaty z Marią miał 
trzy córki: Stanisławę (Hantkiewicz), której 
córką była moja mama Stanisława Kościań-
ska, Zofię (primo voto Przychodzką, później 
Nowacką) oraz Władysławę (Kuberacką). 

Mieszkał z żoną w istniejącym do dziś 
domu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 
13 (dawniej Targowisko). Zmarł w 1940 roku 
i wraz z żoną , córką Władysławą i zięciem 
Tadeuszem Kuberackim spoczywają we 
wspólnej mogile na kórnickim cmentarzu.

Skoro już jestem „przy piórze” chciałbym 
przypomnieć, że kórnicka straż w jednym 
znanym mi wypadku powołana była do dość 
nietypowej akcji.

W 1966 roku na kórnickim zamku robio-
no zdjęcia do filmu w reżyserii Ryszarda 
Bera „Gdzie jest trzeci król”. W rolach głów-
nych występowali między innymi: Kalina 
Jędrusik, Andrzej Łapicki i Wieńczysław 
Gliński. Scenariusz przewidywał, że w 
trakcie kręcenia akcji w zamkowej basz-

cie, za oknami ma szaleć burza nocna, co 
oczywiście na zawołanie nie nastąpiło. W 
sukurs więc przyszła nasza straż. Podczas 
gdy filmowcy sporadycznie błyskali  w okna 
silnym reflektorem, strażacy, do których 
się przyłączyłem, kierując w górę strumień 
z sikawki przesuwali go w lewo i w prawo 
naśladując fale zacinającego deszczu.

Pracowałem przy wężu z druhem Ka-
zikiem Przysieckim, nazwiska drugiego 
strażaka niestety nie pamiętam.

Prapremiera filmu poprzedzająca o 
tydzień premierę właściwą (20 stycznia 
1967 roku) odbyła się w dziś niestety nie 
istniejącym już Kinie „Zorza” w Kórniku, 
z inicjatywy głównego kinooperatora Woj-
ciecha Mikołajczaka. Jako kinooperator 
pracowałem wówczas z Panem Wojtkiem i 
jego małżonką Wandą. Podczas premiery 
głównymi gośćmi kina byli oczywiście nasi 
strażacy, którzy w gali wyjściowych mundu-
rów zajęli honorowe miejsca.

Z kórnicką strażą nie łączy mnie tylko 
wspomnienie pradziadka i wspomniana 
przygoda z filmem. Przez pierwszych ponad 
dwadzieścia lat mojego życia mieszkałem 
wraz z rodzicami w mieszkaniu służbowym 
ojca Władysława (1901-1973) mieszczą-
cym się w kórnickim ratuszu. Ojciec był 
księgowym w urzędzie miejskim. Popołu-
dniu do jego obowiązków należało odbierać 
telefony alarmujące straż pożarną i włączać 
syrenę wówczas zainstalowaną na dachu 
ratusza. Ku niewysłowionej radości malca 
tato pod swym nadzorem zawsze pozwalał 
mi modulować sygnał przyciskami syreny. 
W latach mego dzieciństwa, zwłaszcza 
podczas burz miały miejsce częste wyłą-
czenia prądu i elektryczna syrena nie mogła 
zadziałać. Na ten wypadek mieliśmy trąbkę, 
a właściwie mosiężny róg. 

Nie raz trąbiąc biegłem przed ojcem 
przez miasto. Kolejno rynkiem, ulicami 
Poznańską, Poprzeczną, Wojska Polskie-
go aż do Średzkiej, którą wracaliśmy do 
domu. Kiedyś gdy tato był chory biegłem z 
rożkiem sam. Było to nocą. W pewnej chwili 
z jednego z domów wybiegł mężczyzna. 
Zapewne od niedawna mieszkał w Kórniku 
i chyba nie wiedział o co  w moim trąbieniu 
chodzi. Zabiegając mi drogę  krzyczał: 
„Czegu hałasisz smarkolu?! Zaroz wezme 
ci te g…!” Udało mi się go wyminąć i biec 
dalej aby z duszą na ramieniu wypełniać 
powierzoną mi misję. 

To właściwie wszystkie wspomnienia 
kontaktów ze strażą ogniową. 

Jakże piękne były te chwile…
Dziękując Ci Kaziu za lekturę wywołu-

jącą tyle wspomnień, życzę jednocześnie 
naszym Rycerzom Świętego Floriana sa-
mych sukcesów w ich ofiarnej służbie.  

            Jan Kościański

HiStorie nie tyLko oGniem PiSane

Klemens Pudelski (1856-1940) 
z żoną Marią (1855 – 1931)
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Zgodnie z obietnicą podsumowujemy w liczbach imprezę 
„gmina kórnik wylęgarnią Pomysłów”. 

30 września na Kórnickim rynku na chwilę lub na dłużej pojawiło się w sumie 
około 2,5 tysiąca osób. W wielkim namiocie i na scenie zaprezentowało się ponad 
35 organizacji i 160 osób z nimi związanych. 

Także scenie podziękowaliśmy ponad 20 firmom i instytucjom, które działają 
na terenie naszej gminy. 

W programie artystycznym pomagało nam ponad 70 uczniów kórnickich szkół.
Z budżetu Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Kórniku wydatkowano na 

cele organizacyjne 4009,97 zł (w tym miedzy innymi na plakaty, baner, montaż 
sceny, ubezpieczenie, materiały plastyczne dla uczniów przygotowujących sce-
nografię, oraz na Księgę Inicjatyw).

2200 zł Kórnicki Ośrodek Kultury wydatkował na przygotowanie jajecznicę i 
wkład do niej.   

Dziękujemy
-  Fundacji Zakłady kórnickie za wypożyczenie sceny i pokrycie kosztów 

telebimu i nagłośnienia 
- Firmie Eko Home za opłacenie wynajmu namiotu
- firmie macieja kubiaczyka za podarowanie 2012 jaj
Jesteśmy wdzięczni panu prof. Tomaszowi jasińskiemu za goszczenie 

na zamku przedstawicieli zaproszonych przez nas firm, a p. dyr. katarzynie 
woźniak, za wyrażenie zgody na wykonanie, w zamkowej introligatorni, Wielkiej 
Księgi Kórnickich Inicjatyw. Jej wyjątkową oprawę zawdzięczamy  Aleksandrze 
kwiatkowskiej i Piotrowi jaskule z Biblioteki Kórnickiej  PAN.  

Dziękujemy za wkład rzeczowy w organizację festynu: 
Firmie w.c.Z.l „ ANmED” , TFP Dziećmierowo, kPA „kombus”, kórnickim 
restauracjom: „Biała  Dama”, „Rodan”, „Nestor” , wizażystce  -  Elżbiecie 
Zimniak, Pyrqa Film Studio, oraz  kwiaciarni Płomyk i krawcowej Elżbiecie 
Bladosze .

Za pracę przy stawianiu  i demontażu sceny oraz wielkiego namiotu, po-
dziękowania kierujemy do strażaków ochotników z gminnych jednostek OsP, 
pracowników kórnickiego Arboretum i woDkom-u i członkom stowarzyszeń. 

Policji, Straży miejskiej i pielęgniarkom dziękujemy za czuwanie nad bez-
pieczeństwem imprezy.

Pani kindze Nowak-Dyecie, katarzynie Broniewskiej i jarkowi wojcie-
chowskiemu-  za koncepcję i wykonanie dowcipnego logo festynu. Serdecznie 
dziękujemy Alinie Staneckiej-wilczak za pomoc w przygotowaniu programu 
artystycznego i wykonanie go na scenie.

Pomysłodawcy i twórcy tego przedsięwzięcia dziękują wszystkim wykonawcom 
scenicznym i autorom stoisk organizacji pozarządowych za poświęcony temu 
przedsięwzięciu  czas, pomysłowość i wspólne przy nim działanie. 

Dziękujemy tym, którym już dziękowaliśmy i tym których przez nieuwagę 
pominęliśmy w naszych dziękczynnych wymieniankach, a również pomogli nam 
w organizacji. 

Dziękujemy, że było Was tak wielu. Będziemy jeszcze o Was pisać, bo warto 
pokazywać aktywność lokalnej społeczności i uwypuklać jej różnorodność. To 
one, w dużej mierze, stanowią o atrakcyjności gminy.

Janina Przybylska
Krystyna Janicka

Łukasz Grzegorowski
Robert Jankowski

W poprzednim numerze przez przypadek nie 
opublikowaliśmy tekstu Alteranatywnego Hymnu 
Kórnika, autorstwa Janiny Przybylskiej, który (bra-
wurowo wykonany przez kwartet: Alina Stanecka-
-Wilczak, Krystyna Janicka, Jerzy Lechnerowski, 
Zbigniew Tomaszewski) otworzył festyn Gmina 
Kórnik Wylęgarnią Pomysłów. Dziś nadrabiamy 
zaległości. 

(aLternatywny)

Hymn kórnika
Znam taki Kórnik, naprawdę, bez jaj, 
co jest wylęgarnią pomysłów  „naj”,
gdzie dość powszechne jest zadanie,
wysiedzieć pomysł na zawołanie, 
Gdzie profesory  jajogłowe,
wciąż wysiadują pomysły nowe
i wszystkie sprawiają, że gmina jak kura,
z dnia na dzień bardziej obrasta w pióra.
Więc kogut z wieży ratusza pieje,
że w gminie Kórnik dobrze się dzieje 

koko, koko, koko, kuku-ryku
każdy chce mieszkać w takim Kórniku
koko.......

Gdy sąsiad ma problem, to prosi sąsiada:
masz pomysł, więc pomóż, a nie tylko gadaj.
Gdy matce stwarzają  problemy dzieci,
z pomysłem pomocy sąsiadka leci. 
Każdy w tej gminie się dwoi i troi,
potrzeby sąsiada chcąc zaspokoić.
Więc burmistrz mówi z promiennym uśmiechem:
„ta moja gmina naprawdę jest w dechę,
bo już nie muszę nad tym się biedzić
co mogą dla siebie zrobić sąsiedzi”.

Koko, koko, koko, kuku-ryku
każdy chce mieszkać w takim Kórniku,
koko........

Aż fama dotarła do Parlamentu
i narobiła tam wiele zamętu,
bo on wylęgarnią pomysłów miał być
z czego, jak dotąd,  jest „figa” lub „pic”.
Wśród posłów niepokój, powstała panika:
„trzeba go przenieść do miasta Kórnika?”
Lecz  gmina  Kórnik nie zgadza się: „Wara,
tu ma zagnieździć się taka wiara?!
Niech lepiej w Warszawie się trochę pobiedzą
i sami pomysły w swych ławach wysiedzą”.
     
Koko, koko, koko, kuku-ryku
nie każdy może  mieszkać w Kórniku
koko......
jak pięknie mieszkać  w naszym Kórniku

wyLęGarnia- PodSumowanie
Współpraca zagraniczna w Kórniku istnieje 

od trzydziestu lat. Po 1981 r. nawiązano współ-
pracę partnerską z miasteczkiem Veenendal 
w Holandii zainicjowaną przez kórniczanina 
Krzysztofa Stachowskiego. Zawdzięczano 
jej liczne kontakty osobiste oraz słynną linię 
autobusową komunikacji miejskiej NB (Nord 
Braband). W 1992 r.  przyszła kolej na ho-
lenderskie Wymbritseradiel. W marcu 1995 r. 
nawiązano kontrakty z włoskimi miasteczkami 
Larciano i Marciano. Od 
2005 r. Kórnik współ-
pracuje z Königstein im 
Taunus w Niemczech. 
W 2010 r. nawiązano 
kontakt z austriacką 
gminą Langenlois, w 
rejonie Krems-Land (25 
km od Wiednia).

Modelową współ-
pracę od 1989 r. prowa-
dzi Kórnicko-Bnińskie 
Bractwo Kurkowe z ho-
lenderskim Bractwem 
Kurkowym w Helden-
-Paningen, niemieckimi 
bractwami w Peine i Hannover (Cen-
trum) oraz belgijskiem w Meyerode. 
Owocowały one zdobyciem środków z 
Fundacji Polsko-Niemieckiej na rozpo-
częcie kanalizacji w Kórniku w 1994 r.

Pierwsze kontakty ze wschodnimi 
parterami podjęto na początku lat 
dziewięćdziesiątych, gdy do Kórnika 
zaproszono dzieci z okręgu czarno-
bylskiego na Ukrainie. Partnerstwo 
Polski z Ukrainą jest tym, czym była 
współpraca Zachodu z Polską w okre-
sie transformacji ustrojowej. Ukraina 
obecnie jest kluczem wschodnioeu-
ropejskiej polityki Unii Europejskiej i 
współpraca partnerska powinna być 
dla nas priorytetem. Tradycje historycz-
ne Kórnika tych kontaktów sięgają XVI 
wieku. Unia Polsko-Ukraińska decydowała o 
sile Rzeczypospolitej. W 1648 r. została niepo-
trzebnie zerwana przez bohatera narodowego 
Ukrainy Bohdana Chmielnickiego, który uległ 
namowom Moskwy i wzniecił powstanie anty-
polskie. Od tego momentu rozpoczęła się bieda 
Polski i Ukrainy. O ścisłych związkach kórnicko-
-ukraińskich możemy mówić już w XVIII w. przy 
Ignacym Działyńskim, stryju Tytusa oraz z okazji 
małżeństwa Justyny Dzieduszyckiej z Xawerym 
Działyńskim, rodziców Tytusa Działyńskiego. 

Dnia 2 października 2012 r. po raz  piąty 
do Humania (Ukraina), wyruszyła oficjalna 
delegacja Kórnika. Jej kierownikiem był Leszek 
Książek sekretarz Gminy. W jej skład wcho-
dzili: prof. Jacek Oleksyn dyrektor Instytutu 
Dendrologii PAN, Kazimierz Krawiarz kustosz 
Izby Pamiątek Regionalnych, Przemysław 
Byczyński informatyk Urzedu Miejskiego w 
Kórniku, Wojciech Kiełbasiewicz kierownik 

KCRiS OAZA, radny Bogdan Wesołek, Euge-
niusz Sierański komendant Posterunku Policji 
w Kórniku, Tadeusz Mnich, który reprezentował 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji (IPA). 
Jerzy Dziliński wraz z kierowcami Kazimie-
rzem Kamińskim i Kazimierzem Kmieciem 
reprezentowali kórnicki KOMBUS. Celem 
wizyty było rozszerzenie ścisłych kontaktów w 
zakresie naukowym, sportowym, archiwalnym 
i społecznym. 

Miasto Humań leżące 180 km na południo-
wy zachód od Kijowa, liczy około 90 tysięcy 
mieszkańców.Współpracuje od 1961 z miastem 
Romi-Sur-Sen we Francji, od 1988 z Devis w 
USA (Kalifornia), od 1990 z Milford-Heven w 
Anglii, od 2003 z Haapsalu w Estonii, od 2004 
z Łańcutem oraz od 2005 z Gnieznem, od 2008 
z miastem Aszkelon w Izraelu. Kórnik, chociaż 
istnieją bardzo aktywne kontakty partnerskie 
jeszcze umowy nie podpisał.

Ukraina czeka na współpracę, potrzebuje 
jej w wielu dziedzinach. Pomimo znacznej 
odległości Kórnika od Humania (1400 km) 
po drodze zapoznaliśmy się z Lwowem. Na 
cmentarzu Łyczakowskim pod pomnikiem 
Orląt Lwowskich zapaliliśmy znicze na grobie 
Aleksandra Pogorzelskiego 22. letniego stu-
denta z Warszawy, który poległ w 1918 r. w 
obronie Lwowa. Był bratem dziadka  Jerzego 
Dzilińskiego z Robakowa. 

We Lwowie nawiązaliśmy kontakt z Archi-
wum Miasta Lwowa. Jesteśmy zaintereso-
wani dotarciem do dokumentacji lwowskiego 
bractwa strzeleckiego, które powinno się 
odrodzić przy naszej pomocy. 

Dalsza nasza trasa prowadziła kresami 
szesnastowiecznej Rzeczypospolitej: Za-
leszczyki, Chocim, Kamieniec Podolski, Bar, 
Winnica wreszcie Humań.

Pobyt i udział w Dniach Humania uświa-
domi ł  nam jak im 
ogromnym dorobkiem 
intelektualnym, kultu-
ralnym i społecznym 
może się to miasto 
poszczycić. Spotkanie 
w Ośrodku Polskim 
utwierdziło nas, że 
władze miasta wspie-
rają jego działania. 
Ośrodek dysponu-
je własną siedzibą. 
Najcenniejszą war-
tością Humania są 
jego mieszkańcy, z 
którymi rozmawiali-

śmy. Poznaliśmy ich muzea, dorobek 
w dziedzinie sztuki ludowej barwnie 
prezentowany podczas przemarszu 
pochodu, który był okazją pokazania 
dorobku organizacji społecznych, 
prywatnych firm, uczelni wyższych, 
szkół a nawet przedszkoli. Jednym 
z największych przyjaciół Kórnika w 
Humaniu jest Anatolij Jacenko, wła-
ściciel Firmy „INTERES-CENTRE” 
produkującej spożywczy olej sło-
necznikowy. Przyjaciół jest znacznie 
więcej, a przypuszczalnie  większość 
mieszkańców Ukrainy widzi swoją 
przyszłość we współpracy z Polską. 

Dzień powrotny poświęciliśmy 
Krzemieńcowi, gdzie mieściło się 
słynne Liceum Krzemienieckie, a z 

nim związana rodzina Słowackich. W dworku 
Słowackich, w dwusetną rocznicę urodzin 
wieszcza powstało Muzeum Juliusza Sło-
wackiego. 

Opisowi wrażeń można by poświęcić 
znacznie więcej miejsca. Podróże kształcą i 
refleksja nasuwa się sama. Współczesne re-
guły współistnienia między narodami opierają 
się na tolerancji religijnej, na poszanowaniu 
i wszechstronnej współpracy, na otwartości. 
Polska potrzebuje Ukrainy tak jak Ukraina 
potrzebuje Polski. W obecnym czasach Zie-
mia jest jedna dla wszystkich. Nie jesteśmy 
ani mądrzejsi, ani lepsi i piękniejsi. Jesteśmy 
wszyscy tacy sami. Różnimy się tym czym 
indywidualnie jesteśmy. Myślę, ze wkrótce 
wizyta ta zaowocuje opracowaniem długo-
letniego programu partnerskiej współpracy.

Kazimierz Krawiarz    

wizyta w Humaniu
modeLowa wSPóŁPraCa PoLSko-ukraiŃSka
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PedaGoG radzi
DySlEkSjA

 -  ZmIANy   w  oPINIowANIU
W związku ze zmianami, wprowadzonymi 

przez MEN, dotyczącymi kształcenia uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
obserwujemy, że wzrasta zapotrzebowanie na 
wiedzę w tym zakresie. Przedstawię najważniej-
sze informacje, szczególnie pomocne rodzicom 
dzieci w wieku szkolnym.

Od roku szkolnego 2011/12 nastąpiły istotne 
zmiany w procedurach diagnozowania i opinio-
wania dysleksji rozwojowej:

1. Opinię stwierdzającą tzw. specyficzne 
trudności w uczeniu się (dysleksja, dysorto-
grafia, dysgrafia, dyskalkulia) można wydać 
uczniowi nie wcześniej, niż po ukończeniu klasy 
III i nie później, niż do końca szkoły podstawo-
wej. Na etapie nauczania początkowego można 
natomiast zdiagnozować ryzyko dysleksji.

2. Pozostawiono możliwość wydania 
opinii stwierdzającej dysleksję rozwojową 
uczniom gimnazjum i szkoły ponadgimnazjal-
nej, wymaga to jednak dłuższej i trudniejszej 
procedury. Rodzic zwraca się z wnioskiem 
do dyrektora szkoły o skierowanie dziecka 
na badanie w poradni psychologiczno-peda-
gogicznej. Poradnia może podjąć działania 
diagnostyczne po uzyskaniu pisemnego 
wniosku i uzasadnienia ze szkoły.

3. Opinia o specyficznych trudnościach w 
uczeniu się wydana w szkole podstawowej jest 
ważna na całą drogę kształcenia, czyli również 
w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. 
Zniknęła konieczność aktualizowania opinii na 
każdy etap edukacyjny.

4. Raz wydana opinia jest również podsta-
wą do dostosowania warunków na wszystkich 
egzaminach zewnętrznych, tj. sprawdzianie 
szóstoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i ma-
turalnym. Szczegółowe zasady będą corocznie 
publikowane przez Centralną Komisję Egzami-
nacyjną i na tej podstawie zostaną one w szkole 
ustalone dla uczniów z dysleksją rozwojową, 
np. wydłużenie czasu, zmodyfikowane kryteria 
oceniania. Dotychczas takie zalecenia wyda-
wały poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 
Od września 2011r. te kompetencje otrzymały 
gimnazja. Natomiast od początku obecnego 
roku szkolnego, są one również stosowane w 
szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. 
Dla rodziców i uczniów jest to spore ułatwienie, 
ponieważ nie jest już wymagane wykonywanie 
badań kontrolnych przed każdym egzaminem.

5. Warto zaznaczyć, że dotychczas 
wydane opinie, stwierdzające dysleksję 
rozwojową, zachowują swoją ważność. 
Warunkiem skorzystania z udogodnień na 
sprawdzianie i egzaminach, pozostaje nadal 
złożenie opinii do szkoły w terminie do 15 
października roku szkolnego, w którym przy-

stępuje się do sprawdzianu lub egzaminu.
Inne zmiany w prawie oświatowym kładą 

znaczny nacisk na udzielanie pomocy w nauce 
i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieciom 
najmłodszym. Ważne staje się wczesne rozpo-
znawanie trudności i podejmowanie stosow-
nych oddziaływań, np. obejmowanie pomocą w 
ramach dodatkowych zajęć specjalistycznych, 
kierowanie na diagnozę do poradni. Stąd od 
roku szkolnego 2012/13 nauczycielki klas 
młodszych (I-III) będą prowadzić obserwacje 
lub diagnozę nauczycielską, w celu wykrywania  
u dzieci ryzyka dysleksji. Dzięki temu rodzice 
wcześnie otrzymają taką informację i będą mo-
gli zgłosić dziecko na specjalistyczne badania, 
wykonywane przez psychologów i pedagogów 
w poradni. Wczesna diagnoza i pomoc są nie-
zbędne, aby skutecznie pokonywać trudności 
w czytaniu i pisaniu. 

Pracownicy naszej poradni prowadzą 
diagnozę w kierunku trudności dyslektycznych 
i terapię pedagogiczną, udzielają porad, odby-
wają spotkania edukacyjne w przedszkolach i 
szkołach. Szczegółowa oferta, skierowana do 
rodziców i nauczycieli znajduje się na naszej 
stronie internetowej: www.pppmosina.pl

Ewa Głąbała, 
pedagog  

w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Mosinie, 

filia w Kórniku

w Bajkowym dworze
wySPA gUmowEgo UcHA

Dnia 9 października, kolejny raz go-
ściliśmy w naszym przedszkolu artystów 
„Filharmonii Pomysłów” z koncertem pt. 
„Wyspa Gumowego Ucha”. Podczas kon-
certu dzieci poznały dziwnego mieszkańca 
kolejnej wyspy Dźwiekolandii - Dźwiękosłu-
cha. Bohater tego spotkania został ukarany 

gumowymi uszami, przez Królową Dźwię-
kolandii – Polihymnię za podsłuchiwanie. 
Zaś wyspa, na której mieszkał zalana 
hałasem. Spokój na wyspie oraz pozbycie 
się gumowych uszu Dźwiękosłuch może 
osiągnąć tylko grając w najstarszą grę 
świata – Dźwiękogrę. Reguły gry są ściśle 
określone i nie można ich zmieniać. Dzieci 
grając wraz z Dźwiękosłuchem w grę oraz 
wykonując wszystkie zadania odczarowują 

bohatera, a przy okazji  zapoznają się z 
podstawowymi określeniami dynamicz-
nymi: piano, mezzoforte, forte. Dzięki 
znajomości nazewnictwa stopnia głośności 
utworu dzieci poznają również kolejne po-
jęcie muzyczne – dynamika. Jak zawsze 
artyści „Filharmonii Pomysłów” „stanęli na 
wysokości zadania” przygotowując i pro-
wadząc koncert i już dziś z niecierpliwością 
oczekujemy następnego koncertu.

A. A.

DZIEń PIEcZoNEgo ZIEmNIAkA 
Już po raz drugi ( 13.10.) na terenie 

naszego przedszkola zorganizowany 
został festyn rodzinny pod hasłem „Dzień 
Pieczonego Ziemniaka”. Od samego 
rana przy piękniej jesiennej pogodzie 
wszyscy skrupulatnie przygotowywali 
swoje zadania i stanowiska, by od go-
dziny 10 móc wystartować z atrakcjami 
zaplanowanymi na ten dzień. A było ich 

nie mało! Nie tylko dla dzieci, ale również 
i dorosłych. Gościem głównym festynu 
była Pani Ziemniak, inaczej Pani Pyra, w 
przebraniu ziemniaka urozmaicała nam 
mile czas wraz z naszymi wychowaw-
cami. W czasie gdy my przedszkolaki 
świetnie się bawiliśmy, nasi rodzice – 
głównie tatusiowie piekli smaczne kieł-
baski i ziemniaki na ognisku! W przewie 
pomiędzy zabawą mogliśmy skosztować 
tych pyszności! Kiełbaski, pieczone 

ziemniaki, smalec, gzik , powidła i oczy-
wiście przepyszne wypieki naszej p. Ali 
pieściły nasze podniebienia. Tyle było 
radości, wesołej zabawy, zwłaszcza 
przy tak pięknej pogodzie jak na połowę 
października, że żal było nam wracać do 
domów, ale cóż. . . za rok kolejny festyn 
pieczonego ziemniaka! 

Małgorzata Grzelczak

wieśCi 
z BiBLioteki

DAmA PolSkIEj PIoSENkI 
w BIBlIoTEcE w BNINIE

Ma dokładnie 78 lat i mimo że kilka lat 
temu pożegnała się ze sceną, nadal ma 
fanów. Irena Santor - pełna wigoru i chary-
zmy, pierwsza dama polskiej piosenki była 
gwiazdą wieczoru biograficznego, który 
odbył się 10 października w Filii biblioteki 
w Bninie. 

Dla licznie przybyłych miłośników 
talentu pani Ireny przygotowano fakty z 
biografii artystki, fragmenty jej wypowiedzi 
z udzielonych wywiadów oraz przemyśleń 
zapisanych w książce Ireny Santor pt. Miło 
wspomnieć. Zgromadzeni goście mogli 
dowiedzieć się o debiucie wokalnym w ze-
spole Mazowsze, karierze artystycznej oraz 
życiu prywatnym gwiazdy. Jak określił jeden 
z fanów piosenkarki, Irena Santor była i jest 

klasyczna: elegancja ubioru scenicznego 
połączona ze słowiańską urodą i czystym, 
krystalicznym głosem.” 

W czasie wieczoru uczestnicy usłyszeli 
wiele przebojów piosenkarki: Ej przeleciał 
ptaszek, Powrócisz tu, Walc Embarras, Za-
kochani czekają na miłość, Serce, Idzie mi-
łość, Walczyk Warszawy, Mój uśmiech weź 
na drogę, Każda miłość jest pierwsza i in.

mIlUSIńScy w BIBlIoTEcE

W Filii biblioteki w Bninie odbyły się 
zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków 
z Przedszkola Cztery Pory Roku i zajęcia 
edukacyjne pt. Dary Pani Jesieni dla klasy I. 
ze Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie.

Pani Klaudyna Pawłowska zapoznała 
najmłodsze dzieci z pracą bibliotekarza, 
opowiedziała w jaki sposób wypożycza się 
książki i jak należy właściwie z nich korzy-
stać. Pokazała dzieciom jak można wyszu-
kać potrzebą książkę i przedstawiła różne 
opowiadania dostępne w filii, odpowiednie 
dla wieku małych czytelników. Dzieci do-

wiedziały się także jak należy zachować 
się w bibliotece i jakie są różnice między 
czytelnią, wypożyczalnią i księgarnią. Zo-
baczyły również jak powstają książki i co się 
z nimi dzieje, zanim trafią do rąk czytelnika. 
Dodatkowo jedna z grup uczestniczyła w 
zabawie plastycznej i wspólnie wykonała 
własną książkę pt. Moje ulubione zwie-
rzątko. Natomiast druga grupa wyruszyła 
w podróż do Jasia i Małgosi, Kopciuszka 
oraz Czerwonego Kapturka. Przedszkolacy 
rozwiązując zadania i bawiąc się, poznali 
bohaterów baśni. 

Dla pierwszoklasistów pani Klaudyna 
przygotowała prezentację multimedialną o 
jesieni, opowiedziała jak rośliny i zwierzęta 
zachowują się w tym czasie, dlaczego liście 
żółkną, jakich grzybów nie należy dotykać 
oraz jakie owoce i drzewa można spotkać w 
kórnickim arboretum. Dzieci rozwiązywały 
zagadki związane z rozpoznawaniem je-
siennych plonów, brały udział w zabawach 
i wspólnie wykonały portret Pani Jesieni i 
jesiennego pejzażu.

K.P-P

W Punkcie Przedszkolnym w Pierzchnie, 
jak co roku odbyło się Pasowanie na przedszko-
laka wszystkich nowych dzieci, ale tegoroczna 
uroczystość była bardzo wyjątkowa…

Wraz z początkiem roku szkolnego w na-
szym przedszkolu rozpoczęły pracę dwie grupy 
przedszkolne – Grupa Punktu Przedszkolnego 
oraz Oddział „Zerówka”. Nazwy dość skompli-
kowane dla dzieci w mig zostały zmienione na 
uroczystości w nazwy bajkowe. Od teraz grupa 
młodsza to Biedronki, natomiast grupa starsza 
to Pszczółki. Z tej okazji dzieci  przygotowały 
program artystyczny, dekoracje sal oraz emble-
maty grup, którymi zachwycił przybyłych gości: 
Panią Dyrektor Przedszkola oraz rodziców. 
Wszystkie nowe dzieci otrzymały Pasowanie na 
przedszkolaka z rąk Pani Dyrektor. Szczególnie 
miłym akcentem była wspólna zabawa oraz 
słodki poczęstunek. 

  Monika Stołowska

Biedronki i PSzCzóŁki w PierzCHnie
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różanieC w konarSkim
Październik, to miesiąc różańcowy. Dzieci z konarskiego w każdy 

piątek organizują o godzinie 19:00, w świetlicy wioskowej, dla wszyst-
kich mieszkańców wsi, wspólne odmawianie tajemnic różańcowych. 
Dzieciom w przygotowaniach merytorycznych pomaga ich katecheta 
ze szkoły, pan Leszek Stencel, a następnie dzieci stważają odpowiedni 
nastrój i przygotowóją  całą oprawę nabożeństwa. Jest to wspaniała 
inicjatywanaszych dzieci, które potrafią zorganizować i poświęcić swój 
wolny czas, robiąc tak wiele dla siebie, ale przede wszystkim dla innych. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy różańcowej: 
,,Bo gdzie są dwa albo trzej zebrani w imię moje, tam jesteście pośród 
nich”. Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, które tak pięknie zanga-
żowały się w zorganizowanienabożeństwa różańcowego w Konarskim.

Beata Toboła

z żyCia 
kGw SzCzytniki

Dnia  7.10.2012r. członkinie naszego 
koła uczestniczyły w imprezie „Poznańska 
Pyra”, w Muzeum Narodowym Rolnictwa 
w Szreniawie. Była to impreza plenerowa, 
dlatego też wcześniej z uwagą śledziłyśmy 
prognozę pogody. Ale udało się- było w 
miarę ciepło i słonecznie.

Do Szreniawy dojechałyśmy  samo-
chodem wypożyczonym z Firmy Kombus z 
Czołowa. Impreza trwała od godziny 11.00 
do 18.00 i zgromadziła wiele osób, całe 
rodziny. Jedną z wielu atrakcji był konkurs 
na „Bambrzok”- placek ziemniaczany, 
który gościł na wielkopolskich stołach od 
XIX wieku.  Z dużym zainteresowaniem 
obejrzałyśmy wystawę narzędzi i maszyn 
rolniczych w pawilonach oraz na terenie 
muzeum. Na polu przygotowano pokaz 
uprawy, zbioru i przechowywania ziemnia-
ków, z użyciem starych, zapomnianych na-
rzędzi rolniczych. Przez cały czas na scenie 
występowały  zespoły regionalne- Zespół 
z Bukówca i Zespół  Wielkopolska. Tańce, 
gwarowe przyśpiewki na długo zostaną 
nam w pamięci.  Wiele osób brało udział w 
konkursach, takich jak – rzut pyrą do celu, 

konkurs gwary poznańskiej i wiele innych 
związanych tematycznie z ziemniakami. 
Na  terenie zgromadzonych było wiele 
stanowisk garmażeryjnych. Posmakowa-
łyśmy pyrę z gzikiem z parownika, szarych 
klusek, powideł smażonych w dużym kotle 
nad ogniskiem i wiele innych smakowito-
ści – nalewki z winogron, miodów, chleba 

wypieczonego  według starych receptur.
Zadowolone, pełne wrażeń i nowych 

pomysłów wróciłyśmy do Szczytnik.
W przyszłym roku wybierzemy się do 

Szreniawy na Jarmark Wielkanocny, a w 
tym roku będziemy organizować  Dzień Se-
niora i Jasełka dla mieszkańców naszej wsi.

 Genowefa Błotna

medaLowa jeSieŃ 
w ukS tkd kórnik

W dniach 19-21 października czołowi 
zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„TKD-Kórnik” – Mateusz Nowak i Jakub Posa-
dzy, wzięli udział w międzynarodowym turnieju 
klasy „A”- 11th Galeb Belgrade Trophy Serbian 
Open. Na serbskich matach pod kierunkiem 
trenera Andrzeja Bartosiewicza zdobywali cen-
ne doświadczenie w drodze do powołania na 
przyszłoroczne Mistrzostwa Europy Juniorów. 
Mimo, iż wiekowo mogliby wystartować w kate-
gorii wiekowej kadeta, trenerzy w porozumieniu 
z władzami Klubu podjęli decyzję, że od tych 
zawodów Mateusz i Kuba będą startować już 
w kategorii junior. Rywalizację rozpo-
czął Kuba walką z przedstawicielem 
Włoch. Jak stwierdził po powrocie, 
była to walka najtrudniejsza. Wygrał 
ją jednak w regulaminowym czasie 
wynikiem 12:10, dostając się do 
1/8 finału. W kolejnej fazie turnieju 
zmierzył się z przedstawicielem 
gospodarzy. Mimo początkowych 
trudności, w trzeciej rundzie poka-
zał na co go stać. Lawina kopnięć 
spowodowała, iż na tablicy pojawił 
się wynik 19:7 i walka zakończyła 
się przed czasem. Ćwierćfinałową 
walkę (o medal) przyszło mu stoczyć 
z przedstawicielem Iranu. Bardzo 
dobre nastawienie psychiczne i przygotowanie 
techniczne sprawiło, że bez problemu Kuba 
ten pojedynek wygrał (10:2). Jak się później 
okazało był jedynym Polakiem, który wygrał 
podczas tego turnieju z Irańczykiem. O wej-
ście do finału przyszło mu następnie walczyć 
z rozstawionym z numerem jeden Niemcem. 
Zacięta walka, przerywana protestami z obu 
stron (na zawodach tej rangi walki są nagrywa-
ne, aby w sytuacjach niejasnych wesprzeć się 
zapisem video) zakończyła się niekorzystnym 
dla Kórniczanina wynikiem 6:7. Kuba zakończył 
rywalizację zdobywając jednak brązowy medal 
– swój pierwszy medal na zawodach klasy „A”. 
Pechowo swój start na tym turnieju rozpoczął 
Mateusz. Już w pierwszej walce trafił na przed-
stawiciela Iranu, który zdominował później całą 
kategorię. Zdaniem trenera Mateusz przegrał 
tę walkę „w głowie” mimo, iż był bardzo dobrze 
przygotowany. W pierwszej rundzie szybko 
stracił zbyt dużo punktów i nie starczyło mu 
czasu na odrobienie strat. Kolejny ważny start 
tej dwójki już w drugi weekend listopada. Tym 
razem Kórniczanie zawędrują do chorwackiego 
Zagrzebia na kolejny turniej klasy „A” Croatia 
Open. Już dziś życzymy im powodzenia. 

W dniu 14 października odbyły się wybory 
nowych władz Polskiego Związku Taekwondo 
Olimpijskiego. Nasz Klub reprezentował obecny 
v-ce Prezes p. Tomasz Nowak. Dzięki popar-
ciu uzyskanemu przez delegatów,  został on 
wybrany na członka Komisji Rewizyjnej PZTO. 
Jeszcze nigdy w jedenastoletniej historii Klub 
nie miał swojego przedstawiciela we władzach 

Związku. Jest to ogromny zaszczyt, świadczący 
o tym, że UKS TKD KÓRNIK liczy się na krajo-
wej scenie taekwondo olimpijskiego. 

Dzień wcześniej (13 października)  trzyoso-
bowa reprezentacja Naszego Klubu wyjechała 
do miejscowości Hradec Kralove w Czechach 
na turniej Sokol Cup. Dzielnie stawali do boju: 
Maciej Bukczyński (debiut na zawodach 
międzynarodowych), Łukasz Nowak i Dawid 
Smajdor. Kórniczanie jak zwykle nie zawiedli. 
Najlepiej z całej trójki wypadł najbardziej do-
świadczony Łukasz. Po wygraniu dwóch walk 
stanął na najwyższym stopniu podium ze złotym 
medalem. Nieco gorzej poszło Maciejowi i Da-
widowi, którzy musieli zadowolić się medalami 
brązowymi. Zawody te były sprawdzianem 
formy Łukasza i Macieja, którzy wezmą udział 

we współorganizowanych przez Nasz Klub 
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzi-
ków. Wszystkich zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy na widownię 27-ego października 
do KCRiS Oaza. Wstęp wolny.

W dniach 21-23 września na hali sportowej 
poznańskiego AZS-u odbyły się międzyna-
rodowe konsultacje sparingowo-treningowe. 
Wzięło w nich  udział blisko 150 zawodników 
z wielu polskich klubów, a także zawodnicy 
Kadr Narodowych Czech oraz Litwy. Nie mogło 
oczywiście zabraknąć przedstawicieli Naszego 
Klubu. Marcin Kozieł, Mateusz Nowak i Jakub 
Posadzy zawsze wykorzystają okazję do 
zdobycia kolejnych doświadczeń. W czasie 
konsultacji odbyły się cztery treningi technicz-
no-taktyczne oraz trening sparingowy, które 
poprowadzili trenerzy Kadry Wojewódzkiej: 
Waldemar Łakomy i Łukasz Scheffler. 

W dniach 8-9 września 2012 roku Marcin 
Kozieł, Mateusz Nowak i Jakub Posadzy wzięli 
udział w najważniejszej imprezie olimpijskiego 
taekwondo drugiej połowy roku, międzynaro-
dowym turnieju XIX Polish Open – XV Warsaw 
Cup. Wzorem lat poprzednich, Nasi zawodnicy 
powołani zostali do reprezentowania Wiel-
kopolski w ramach startu kontrolnego Kadry 
Wojewódzkiej. 

Pierwszego dnia zawodów walczył tylko Ja-
kub. Pierwszą walkę gładko wygrał z zawodni-
kiem z Białorusi (7:1), by w następnej zmierzyć 
się z Duńczykiem. W regulaminowym czasie na 
tablicy wyników był remis (5:5). O zwycięstwie 
w takiej sytuacji, decyduje runda o tzw. „złoty 

punkt” (pierwszy zawodnik, który zdobędzie 
punkt wygrywa). Większym refleksem wykazał 
się Kuba i to on znalazł się w strefie meda-
lowej. W półfinale wygrał z reprezentantem 
Ukrainy (6:3), by w finale trafić na zawodnika 
z Międzyrzeca Podlaskiego. Mimo zmęczenia 
stanął na wysokości zadania wygrywając 6:4 i 
zdobywając tytuł Międzynarodowego Mistrza 
Polski. Drugiego dnia Mateusz, doskonale 
zaczął rywalizację w turnieju. W pięknym 
stylu wygrywa przed czasem pierwsza walkę 
z zawodnikiem z Czech, następnie z zawod-
nikiem z Międzyrzeca Podlaskiego i znajduje 
się strefie medalowej. Niestety w półfinale, w 
rundzie o „ złoty punkt” przegrywa z członkiem 
Kadry Narodowej Białorusi i musi zadowolić 
się brązowym krążkiem. Ostatni z Kórniczan, 

Marcin już w eliminacjach trafia na 
„kadrowicza” z Białorusi.  Musiał 
on uznać wyższość przeciwnika 
odpadając z dalszej rywalizacji. 
Mimo to, występ Naszych zawod-
ników należy do bardzo udanych. 
Oczywiście doskonała forma jest 
wynikiem ciężkiej pracy. Cała trój-
ka (i nie tylko) nie próżnowała w 
wakacje. Pierwszy obóz, w którym 
Nasi zawodnicy wzięli udział miał 
miejsce w Karpaczu w dniach 9-20 
lipca (wspominaliśmy już o tym na 
łamach Kórniczanina w dniu 20 lipca 
2012 roku). Następnie po dwóch ty-
godniach odbył się klubowy obóz w 

Łazach nad Morzem Bałtyckim (4-14 sierpnia). 
Ponad pięćdziesiąt osób z kilku klubów Wielko-
polski, w tym Kadra Wojewódzka Młodzików, 
pod okiem trenerów Andrzeja Bartosiewicza, 
Agnieszki Wróblewskiej, Piotra Trybusia i po 
raz pierwszy Łukasza Śmigaja (brązowego 
medalisty Mistrzostw Europy Seniorów z roku 
2010) poznawało tajniki taekwondo. Dzięki 
dofinansowaniu uzyskanemu z Gminy Kórnik 
i Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, jede-
nastu zawodników z Kórnika mogło tanim kosz-
tem uczestniczyć w tym obozie. Byli to: Luiza 
Rybarczyk, Celestyna Siejak, Piotr Mikołajczak, 
Mateusz Nowak, Jakub Posadzy, Marcin Kozieł, 
Maciej Gąska, Łukasz Nowak,  Bartosz Gąska, 
Dawid Smajdor i Dawid Baranowski. Dwa dni 
po obozie w Łazach, w Pogorzelicy rozpoczął 
się kolejny obóz Kadry Wojewódzkiej Juniorów. 
Przez kolejne dni (od 16 do 27 sierpnia), nasi 
kadrowicze (Marcin Kozieł, Mateusz Nowak i 
Jakub Posadzy) przygotowywali się do startów 
w nowym sezonie. 

Zajęcia z zakresu taekwondo w UKS TKD 
KÓRNIK, wyjazdy na zawody oraz obozy spor-
towe dofinansowane są ze środków Gminy Kór-
nik oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. 
Wszystkich chętnych do trenowania olimpijskiej 
odmiany taekwondo w Naszym Klubie serdecz-
nie zapraszamy w poniedziałki i środy do Oazy. 
Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Kontakt z 
Klubem: tel. 663 786 462, e-mail: tkdkornik@
tkdkornik.pl, http://www.tkdkornik.pl
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Kna spotkaniach z cyklu 

Najcenniejsze Klejnoty Kultury
- 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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W PI�KNYM WIEKU XIX

Patronat medialny:

W Kórniczaninie nr 17/2012 
z dnia 6 października 2012 r. 
w artykule pt. „XIII Kongres 
Zjednoczenia Kurkowych 
Bractw Strzeleckich RP”, 
którego autorem jest pan 
Roman M.  Czechowsk i , 
omyłkowo podano l iczbę 
zrzeszonych członków jako 
8000 (tylu braci uczestni-
czyło w Zjeździe EGS w 
Tucho l i ) ,  zamias t  2500. 
Dziękuję autorowi za sko-
rygowanie pomyłki.

Redakcja
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Wrzesień i październik obfitował w liczne 
starty sekcji łuczniczej UKS „Jedynka-Kórnik”, 
działającej przy szkole w Radzewie.

23 września 2012 roku nasz klub już po raz 
drugi wziął udział w Mistrzostwach Wielkopolski 
Dzieci. Odbyły się one na torach łuczniczych KS 
Surma w Poznaniu. Wystartowało 5 klubów.

Indywidualnymi Mistrzami Wielkopolski w 
kategorii łuków Apacz zostali: wśród dziew-
cząt Agata Radziejewska, a wśród chłopców 
Bartosz Radziejewski. W tej samej kategorii 
pierwszą wicemistrzynią została Wiktoria Kot-
kowiak, a na trzecim miejscu uplasowała się 
Klaudia Dryer. Również na najniższym stopniu 
podium zawody ukończyła Joanna Brylewska, 
która strzelała z łuku typu Orlik. Startowała także 
Weronika Matuszewska. W rywalizacji drużyno-
wej nasz zespół (Radziejewski, Radziejewska, 
Dryer, Kotkowiak) okazał się lepszy od drużyny 
LKS „Korona” Bukowiec i wywalczył tytuł Dru-
żynowych Mistrzów Wielkopolski.

W niedługiej historii sekcji, która powstała w 
2011 roku to zdecydowanie najlepsze zawody, 
w jakich wystartowaliśmy.

Tydzień później, 29 września na torach 
łuczniczych KS Leśnik w Poznaniu nasi zawod-
nicy wystartowali w VII Jesiennym Otwartym 
Międzyszkolnym Turnieju Łuczniczym, zorgani-
zowanym pod patronatem SZS „Wielkopolska”. 
Udział brali uczniowie z 17 szkół.

Srebrny medal zdobyła Agata Radziejew-
ska, a tuż za podium uplasowali się: Bartosz 
Radziejewski i Wiktoria Kotkowiak. Udanie 
zaprezentowali się także debiutanci: Monika 
Stempniak, Kinga Banecka i Kamil Stempniak. 
W rywalizacji drużynowej zespół złożony z 
uczniów Szkoły Podstawowej w Radzewie 
zajął trzecie miejsce, ulegając tylko szkole 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

13 października zorganizowano drugi turniej 
łuczniczy na terenie przy Szkole Podstawowej 
w Radzewie.

W zawodach pod nazwą „ROBINsonada 
2012 – I Turniej Łuczniczy o Puchar Kierow-
nika Sekcji Łuczniczej UKS Jedynka-Kórnik” 
wzięło udział 11 osób. W strzelaniu z odległo-
ści 15 i 10m zdobywcami pucharów okazali 
się: Klaudia Dryer i Bartosz Radziejewski, 
a medale zdobyli także: srebrne Monika 
Stempniak i Marcin Najewski, a brązowe: 
Wiktoria Kotkowiak oraz Igor Jóskowiak. 
W konkurencjach na wesoło (strzelanie do 
sztucznych zwierząt, butelek oraz baloników) 
pierwsze miejsce zajął Bartosz Radziejewski, 
drugie Marcin Najewski, a trzecie Zuzanna 
Górna. Po zakończeniu rywalizacji swoich 
sił próbowali także dorośli.

Dzień później nasza sekcja wystartowała 
w ostatnim w sezonie turnieju, a były to za-
wody „O Puchar KS Leśnik z okazji 75-lecia 
KS Leśnik”.

Startowała czwórka zawodników z Ra-
dzewa, z których najlepsze – czwarte miejsce 
zajął Bartosz Radziejewski, a tuż za nim upla-
sowała się Wiktoria Kotkowiak. Udział brali 
także: Zuzanna Górna oraz Kinga Banecka.

Z dumą można oznajmić, że Robin Hood 
byłby dumny ze swoich radzewskich na-
stępców. Trzy tytuły Mistrzów Województwa 
cieszą niezmiernie i motywują do dalszego 
rozwijania sekcji.

Karol TAKmier

koLarStwo
SZEŚĆ ZŁoTycH mEDAlI kASI PAw-
ŁowSkIEj PoDcZAS mISTRZoSTw 
PolSkI w kolARSTwIE ToRowym

W Pruszkowie rozegrano mistrzostwa 
Polski dla kolarskiej Elity (seniorów) w ko-
larstwie torowym. Bezapelacyjnie najlepszą 
zawodniczką mistrzostw, została reprezen-
tantka Limaro Kórnik, olimpijka z Londynu 
i aktualna Mistrzyni Świata z Melbourne, 
Katarzyna Pawłowska. Kasia zdobyła w 
sumie sześć złotych medali i jeden srebrny. 
Pięć z nich wywalczyła w konkurencjach in-
dywidualnych, W wyścigu na 500m, w scret-
chu, w wyścigu punktowym, w Omnium 
Olimpijskim i w wyścigu na 3000 m na 
dochodzenie, w którym z czasem 3:36:71 
poprawiła dotychczasowy  Rekord Polski aż 
o 2,5 sek. Czas ten daje średnią 50 km/h!!! 
Szósty tytuł Mistrzowski nasza zawodnicz-
ka zdobyła w wyścigu drużynowym na 3km 
wraz z koleżankami Paulą Fronczak i Alicją 
Ratajczak (juniorka) z czasem 3:34:53, któ-
ry jest również nowym klubowym Rekordem 
Polski. Doskonale pojechał drugi zespół z 
Kórnika w wyścigu drużynowym składający 
się z juniorki Barbary Frąszczak i dwóch 
juniorek młodszych Nikol Płosaj i Natalii 
Radzickiej. Młode dziewczęta Limaro w 
doborowej stawce zajęły czwarte miejsce. 
Zawodniczki UKS Jedynka zdobyły jeszcze 
siódmy medal, srebrny w sprincie drużyno-
wym, którego wywalczyły Kasia Pawłowska 
i Paula Fronczak. Młode zawodniczki Lima-
ro odnotowały jeszcze kilka znaczących 
wyników na Pruszkowskim welodromie. W 
wyścigu na 3000 m na dochodzenie, Alicja 

Ratajczak z czasem 3:54;87 zajęła wśród 
seniorek piąte miejsce. Gdyby juniorki 
mogły odbierać medale zawodniczkom do 
lat 23, to Kórniczanka zdobyłaby srebrny 
medal. Podobna sytuacja była na w wyścigu 
na 500m. 16 letnia Nikol Płosaj z czasem 
38:478sek zajęła siódme miejsce w elicie, 
ale gdyby miała możliwość odbierania 
medalu, wróciłaby do domu z brązowym 
krążkiem do lat 23. Według przepisów 
juniorki mogą zdobywać medale w kate-
gorii Elita, ale nie w kategorii do lat 23. 
Bardzo dobre wrażenie podczas mistrzostw 
pozostawiła najmłodsza uczestniczka 
seniorskich zmagań Natalia Radzicka (16 
lat), która w kolarskim wieloboju Omnium 
zajęła 10 miejsce, a w wyścigu na 3km 
była dziewiąta. Uczniowski Klub Sportowy 
Jedynka Limaro Kórnik, po raz pierwszy w 

historii seniorskich zmagań, zajął pierw-
sze miejsce w klasyfikacji medalowej z 
dorobkiem 6 złotych i 1 srebrnego medalu. 
Zawodniczki i zawodnicy Limaro tydzień 
później wzięli udział w mistrzostwach Polski 
LZS na torze w Pruszkowie, zdobywając 
łącznie aż 22 medale. Szczegółową relację 
z tej imprezy zamieścimy w następnym 
numerze. Natomiast najbliższy start Kata-
rzyny Pawłowskiej, to Mistrzostwa Europy 
kolarskiej elity na torze, które odbędą się 
18-21 października w litewskim Panevezys. 
Doskonała praca z młodzieżą, oraz wybitne 
osiągnięcia zawodników i zawodniczek 
kórnickiego Limaro spowodowały, że Polski 
Związek Kolarski, docenił również twórcę 
tych wszystkich sukcesów, trenera Roberta 
Taciaka, który na Litwę jedzie w roli trenera.            

Paweł Marciniak

Ponad 60 zawodników  i 7 drużyn 
zgłosiło się do II edycji zorganizowanych 
przez UkS Sokół Robakowo rozgrywek 
Pucharu Burmistrza gminy kórnik je-
rzego lechnerowskiego Dzikich Drużyn 
w piłce nożnej.

Turniej ten odbył się w sobotę  6 
października na boisku  w Robakowie 
przy tutejszym gimnazjum.

 Ekipy wystartowały w dwóch kate-
goriach wiekowych. Grano systemem 
każdy z każdym i oto wyniki w poszcze-
gólnych kategoriach:

chłopcy rocznik 99 i młodsi
1 miejsce – drużyna pod nazwą Lech Po-
znań w składzie: A. Śleboda, M. Hernes,  
M. Ryter, G. Bobkowski, J. Paprzycki, D. 
Krycuk, H. Markiewicz 
2 miejsce – MISZCZE
3 miejsce – AVIA KAMIONKI
Królem strzelców tej grupy został Adam 
Śleboda, który zdobył 4 gole

chłopcy rocznik 96 i młodsi:
1 miejsce – SZPADYZORY w składzie: J. 
Simon, M. Staszak, C. Koprucki, M. Kopruc-
ki, B. Giza, Koślakiewicz, A. Mruk
2 miejsce – DYNAMIX ROBAKOWO

3 miejsce – PŁONĄCE OWCE
4 miejsce – GAME MASTER 

Królem strzelców został Michał Staszak, 
który zdobył 11 goli

Najlepsze 3 drużyny otrzymały puchary 
oraz wszyscy uczestnicy drobne upominki 
i nagrody oraz dyplomy. Na zakończenie 
imprezy uczestnicy oraz ich opiekunowie i 
kibice skorzystali z poczęstunku.

Sponsorami tego turnieju byli UM w 
Kórniku, UKS SOKÓŁ Robakowo, sołec-
two w Robakowie, Dyrekcja gimnazjum w 
Robakowie.

Paweł Pawlaczyk   

śLadami roBin Hooda Po tytuŁy miStrzów wieLkoPoLSki!!!

Agata Radziejewska

turniej dzikiCH drużyn

W dniach 13-14 października 2012 roku 
w Mediolanie odbył się Puchar Świata w 
Karate Shotokan WUKO. W zawodach wy-
startowało 1500 zawodników z 23 krajów. 
Gmina Kórnik była reprezentowana przez 
4 zawodników Kórnickiego Klubu Karate 
Shotokan Raven: Aleksandrę Smoczyk, 
Filipa Młynarczyka, Krzysztofa Mrugasa i 
Jakuba Cuprycha. Opiekunami naszych 
zawodników byli trenerzy: Jacek Kruk i 
Małgorzata Grzesiak. 

Długotrwałe przygotowania do tych 
prestiżowych zawodów pod bacznym 
okiem trenerów zaprocentowały. Aleksan-
dra Smoczyk oraz Jakub Cuprych dzielnie 
stawiali czoła swoim rywalom i po zaciętej 
walce minimalnie przegrali. Natomiast 
znakomicie zaprezentowała się dwójka 
pozostałych zawodników Krzysztof Mrugas 
i Filip Młynarczyk, którzy w pięknym stylu 
wygrali swoje eliminacyjne walki. W drodze 
do finału musieli uznać wyższość swoich 
przeciwników ostatecznie zajmując trzecie 
miejsca. Z relacji trenerów zawody stały na 
bardzo wysokim poziomie sportowym, tym 

bardziej cieszy nas osiągnięty wynik. Forma 
naszych zawodników jest coraz lepsza, co 
pozwala pozytywnie patrzeć w przyszłość.

Wszystkim zawodnikom i trenerom 
gratulujemy i dziękujemy za godne re-
prezentowanie naszej gminy. Ogromne 

podziękowania należą się również naszemu 
stałemu kibicowi panu Burmistrzowi Jerze-
mu Lechnerowskiemu, z którego pomocą 
łatwiej było zorganizować tak kosztowne 
przedsięwzięcie.

RK

kórniCCy karateCy –medaLiStami PuCHaru świata

Drużyna juniorek młodszych
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Usługi transportowe, przewóz towarów do 1,5 tony, przeprowadzki kraj-zagranica. Tel. 506 490 723 
Księgowość - pełen zakres, optymalizacja kosztówZUS, licencja MF, biuro w centrum Kórnika. Tel. 502 182 182
Sprzedam wózek dla dziecka głęboko-spacerowy ESPIRO GT, turkusowy. 450zł(do negocjacji). Tel. 693 138 685
Kręgarz - nastawianie kręgosłupa i stawów. Chiropraktyka, terapia manualna, masaż. Witaszyce. Tel. 696 843 092
Usługi protetyczne, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1. Tel.: 607 11 86 86
Korepetycje j. angielski, j. polski - przygotowanie do egzaminów(gimnazjalny, maturalny), korepetycje; Kórnik. Tel.: 784 703 269
Sprzedam dom (170/800)w Gortatowie. Stan surowy. Tel.605 267 201
Sprzedam siedlisko rolne z domem po remoncie, BON Nest. Tel.:789229353
Sprzedam działkę budowlaną, 5900m²Tel. , 236 tyś, BON Nest. Tel.: 789229353
Sprzedam mieszkanie, 34m², 105 tyś, BON Nest. Tel.:789229353
Sprzedam bluzę i pomarańczową koszulkę Akademii Reissa roz.L. Tel. 513 083 155
Zapraszamy na „Kursy stylizacji paznokci” tel 888-655-32
Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel.692-241-023
Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel.692-241-023
Działka budowlana Bnin ul. Janasika. Sprzedam bezpośrednio. Tel.609-824-490
Dwupoziomowe mieszkania z ogrodami w zabudowie szeregowej. Promocja! 207 tys. brutto. Tel. 530-290-290
Osiedle Bnińskie. Bezczynszowe mieszkania własnościowe za 207 tys. brutto/60 m². 530-290-290
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
Wynajmę budynek o powierzchni 440 m² na handel, usługi, biura, gabinety  itp., w centrum Kórnika z dużym zapleczem parkingowym. Tel. 693-463-410
Sprzedam dwie kanapy dziecięce, jednoosobowe, rozkładane. Tel. 695 220 997.
Sprzedam instrument muzyczny keyboard. Tel. 695 220 997.
Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 691 645 210
Dom w Szczytnikach sprzedam w dobrej cenie, nowy, gotowy do wykończenia 904m/137m. Tel. 601 47 44 21
Pomieszczenie 27 m² w podwórzu przy rynku, wynajmę. Tel. 61-8170-442 lub 722-25-83-31
Magister chemii udzieli korepetycji na poziomie: gimnazjum, liceum, maturalnym oraz akademickim. Tel. 608593166
Do wynajęcia nowe mieszkanie 60m2/1200zł b.ładne z balkonem(przy parku Kórnickim). Tel.782119440
Sprzedam działkę budowlana w Błażejewie pow. 660m², cena 90 tys. ładna spokojna okolica. Tel. 661 799 283
Sprzedam dom w stanie deweloperskim. Błażejewko. Powierzchnia domu 105 m2, działka 435 m². Tel. 512 427 857
Kupię grunt rolny w gminie Kórnik. Tel.788-045-298
Drogeria - realizujemy zamówienia telefoniczne z dostawą. Tel. 61 8190 156
Oddam w dobre ręce psa wyżła wajmarskiego 6 letniego. Tel. 698 505 464
Sprzedam pralkę marki Frania. Cena 80 zł. Tel. 665 498 696
Sprzedam tv marki daewoo 29’’, 100Hz, płaski ekran, kolor srebrny, stan bdb, cena 430 zł. Tel. 665 498 693
Sprzedam kocioł centralnego ogrzewania, nowy ksw per-eko na gwarancji, tanio. Tel. 696 779 221
Oddam w wynajem pokój z osobnym wejściem. Tel. 513 612 503
Sprzedam szybę chromowaną na stół 130/80. Tel. 782 523 464
Oddam w wynajem dom z ogrodem, Kórnik-Bnin. Tel. 692 551 592
Sprzedam keyboard marki Hohner. Cena 250 zł. Tel. 664 480 846
Sprzedam maszyny stolarskie. Tel. grzecznościowy 61 8171 763
Sprzedam: zegar stojący, sekretarzyk, szafonierkę, gramofon z tubą. Tel. 601 308 880
Kolekcjoner kupi: lampy, zegary, meble, obrazy, gramofony, płyty, szable, bagnety, różności. Przyjadę. Tel. 601 308 880
Sprzedam garaż, ul. Staszica przy sklepie Polskim. Tel. 783 590 330
Tapczan jednoosobowy. Tel. 61 8171 975
Sprzedam zegar stojący, sekretarzyk, stół, szafonierkę. Tel. 693 217 140
Sprzedam dom w Bninie - Kórnik. Działka 505 m². Tel. 606 517 283 lub 783 702 863
Sprzedam działki budowlane od 700m² do 1800 m², Biernatki, osiedle Zamkowe. Tel. 665 012 421
Sprzedam 5ha  w Pobiedziskach pod zabudowę. Tel. 665 012 421
Szukasz pracy, lubisz kosmetyki, dzwoń. Tel. 783 702 863
Sprzedam rower składak w bardzo dobrym stanie. Tel. 783 502 269
Sprzedam nowy fotel do masażu. Tel. 783 502 269
Oddam tapczan jednoosobowy w dobrym stanie. Tel. 61 8171 975
Dynie - duży wybór sprzedam. Biernatki, Główna 35.

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
gmINNA HAlowA PIŁkA NoŻNA 

PoDSTAwówEk
W OAZIE 5 października 2012 był dniem 

halowej piłki nożnej szkół podstawowych.
 Szkoły walczyły o mistrzostwo gminy oraz 

prawo reprezentowania Kórnika w zawodach 
powiatowych. Turniej wygrała Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Kórniku w składzie:

 Bartosz Zgarda - 1 bramka, Mateusz Kazy-
aka- 2 bramki, Dawid Górka-1 bramka, Leonard 
Sobiak, Piotr Bachór, Rafał Rozmiarek, Wiktor 
Gazela, Krzysztof Mrugas, Karol Foltyński, 
Tymoteusz Gabski.

Drugie miejsce zajęła szkoła z Szczodrzy-
kowa ( Mateusz Wroniak-3 bramki),trzecie 
miejsce wywalczyli chłopcy z Bnina-( Jakub 
Koplin- 3 bramki, Jakub Łuczak – 1 bramka),  
a czwarte z Radzewa ( Szymon Naglewicz 1 
bramka).Zawody sędziowali nauczyciele wf.

Młodzi piłkarze z Kórnika pod kierunkiem p. 
Adama Prokopczuka ( organizatora imprezy) 
awansowali do rozgrywek wyższego szczebla 
( Murowana Goślina 24.10.2012)

gmINNE  ZAwoDy w SZAcHAcH 
Jako pierwsi do walki na planszach sza-

chowych przystąpili gimnazjaliści. Drużynowe 
zawody gminne wygrał zespół Gimnazjum w 
Kórniku w składzie: Błażej Biernacki, Marcin 
Tomaszewski, Danuta Sibilska i Ewelina Ra-
dziejewska. Drugie miejsce zajęli szachiści z 
Gimnazjum w Robakowie: Martyna Bartkowiak, 
Michał Pawlak, Jakub Szymankiewicz i Filip 
Kujawa, trzecie II zespół z Kórnika i czwarte II 
zespół z Robakowa. Awans do powiatu wywal-
czyły dwa pierwsze zespoły.

wAlkA NA PlANSZAcH 
SZAcHowycH w PowIEcIE

W  sali Szkoły Podstawowej w Bninie od-
były się Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa w 
szachach szkół gimnazjalnych .- (10.10.2012) 
Zawody przeprowadził p. Ryszard Bartkowiak- 

sekcja szachowa „Wieża Kórnicka”.
Drugie miejsce i awans do zawodów wo-

jewódzkich wywalczył zespół Gimnazjum w 
Kórniku. Walka na planszach była niezwykle 
zacięta, szczególnie pomiędzy drużynami z 
Mosiny i Czerlejna. Do finałów kwalifikowały 
się tylko dwa pierwsze zespoły.

Srebrne medale wywalczyli: Błażej Bier-
nacki, Łukasz Konował, Marcin Tomaszewski, 
Danuta Sibilska i Natalia Radziejewska. Nieźle 
wypadli także  szachiści z  Gimnazjum w Ro-
bakowie. Michał Jankowski, Michał Pawlak, 
Filip Kujawa, Martyna Bartkowiak zajęli czwarte 
miejsce.

kcRiS oAZA goŚcIŁ PŁywAków 
Z PowIATU

8 października 2012 odbyły się na basenie 
OAZY Powiatowe Mistrzostwa w sztafetach pły-
wackich. Uczestników pływania przywitał bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski a także uczestniczył 
w wręczaniu medali i dyplomów. W zawodach 
startowały reprezentacje szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powia-
tu poznańskiego , w tym 3 szkoły podstawowe 
i 2 gimnazja z naszej gminy.

 Dla naszych szkół były to jednocześnie 
mistrzostwa gminy Kórnik. 

Reprezentacje szkół składały się z 5 dziew-
cząt i 5 chłopców, którzy pływali na przemian. 
Szkoły podstawowe pływały 10 x 25m a gimna-
zja i SPG 10 x 50m.Z naszych szkół wśród 14 
sztafet najlepiej wypadła Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Kórniku, która zajęła pierwsze miejsce w 
gminie ( 3:18,87 ) i piąte w powiecie. Nieźle wy-
padła reprezentacja szkoły w Szczodrzykowie, 
która była druga w gminie ( 3:35,72) i ósma w 
powiecie. Zespół SP Radzewo był 14.

Nie startowała szkoła z Bnina. Trudniej było 
skompletować reprezentacje naszych gimna-
zjów. Młodzież nie zawsze chętnie chce pływać 
na zawodach sportowych. Ostatecznie Gimna-
zjum w Kórniku przypłynęło na  8  miejscu a z 
Robakowa na 10. Dyplomy oraz gadżety dla 
naszych szkół przygotowała OAZA. Miejmy 

nadzieję, że posiadanie basenu w Kórniku 
wpłynie na co raz lepsze miejsca naszych szkół 
w kolejnych zawodach.

INDywIDUAlNE mISTRZoSTwA gmINy w 
BIEgAcH PRZEŁAjowycH gImNAZjów 

Gimnazjum Robakowo było organizatorem 
zawodów w indywidualnych biegach przełajo-
wych. Na trasach w Robakowie gimnazjaliści 
walczyli o udział w zawodach powiatowych.
(Poznań-Malta Polanka Harcerska 24.10.2012)

 W poszczególnych kategoriach wiekowych 
najlepszymi byli:

  Chłopcy  rocznik 1998 i młodsi
1. Artur Maciejewski-Kórnik
2. Artur Piesiak-Kórnik
3. Adam Żarniewicz-Robakowo

 Chłopcy rocznik 1997
1. Szymon Korcz-Kórnik
2. Łukasz Kozak-Robakowo
3. Dominik Nawrocki-Kórnik

 Dziewczęta roczniki 1998 i młodsze
1. Zuzanna Szpak-Kórnik
2. Maria Klimas-Robakowo
3. Karolina Wejner – Robakowo

Dziewczęta roczniki 1997
1. Daria Rataj - Kórnik
2. Marta Rymelska -Robakowo
3. Martyna Kuberacka – Kórnik

SUkcES TENISISTów SToŁowycH 
 ZS kóRNIk

10 października 2012 w Swarzędzu odbyły 
się Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa Szkół 
Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym.

Mistrzostwo powiatu  i awans do zawodów 
rejonowych wywalczyli chłopcy oraz dziew-
częta, które zajęły trzecie miejsce. Puchar 
dla szkoły i złote medale za pierwsze miejsce 
wywalczyli: Marcin Kozak, Filip Toś, Michał Roz-
miarek oraz Kamil Skotnicki. Z kolei brązowe 
medale otrzymały: Marta Matyjewicz, Marta 
Karpińska, Agnieszka Smolińska, Barbara 
Gomółka.

ARA

Szachy w OSiR

Muks Wieża Kórnicka 

i Ośrodek Sportu i Rekreacji 

zapraszają chętnych 

na mini turnieje szachowe 

w soboty 

w godzinach 16:30- 18:30 

zakoŃCzenie 
Sezonu na Brr

Prognoza pogody nie usposabiała po-
zytywnie zważywszy na poranny deszcz. O 
godzinie 11 13 października, kiedy to przy starej 
szkole w Borowcu rozpoczęliśmy rajd po trasie 
Borowieckiego Ringu Rekreacyjnego było już 
słoneczne. Ogłoszenie o tej imprezie przycią-
gnęło rekordowa liczbę uczestników. Stawiło się 
56 miłośników dwóch kółek. Grupa „żwawych 
dziadków” ze Śremu, członkowie „poznańskie-
go klubu cyklistów” samotny rowerzysta z Krobi 
no i grupa kórniczanin z kol. Cholewczyńskim 
na czele. Rowerzyści z Borowca stanowili tak 
liczna grupę, że trzeba było dokupić kiełbasek 
aby po zakończonej przejażdżce, przy ogni-
sku dla każdego starczyło. Uczestnicy zostali 
uhonorowani souwenirami od sponsorów i 

zgodnym chórem oświadczyli, że impreza była 
godna wzięcia w nie udziału. Cieszy obecność 
cyklistów, którzy o naszym BRR dowiedzieli się 
z Internetu i tak ochoczo stawili się na miejscu 
zbiórki. Było to okazją do rozpropagowania 
Kórnickiego Pierścienia Rowerowego, którego 
trasa była już niektórym osoba znana i doce-
niona jako atrakcyjna.

Sezon 2012 został symbolicznie zakończo-
ny tyle, że pogoda jest sprzyjająca i na pewno 
wielu nie zasiądzie jeszcze z siodełka, co może 
tylko przysporzyć  energii na długie zimowe 
wieczory, by dotrwać do wiosny i znów spotkać 
się na rozpoczęciu kolejnego sezonu. 

O czym zawiadomię czytelników 
- Tomasz Grześkowiak

Foto. J. Cholewczyński

SzaCHowy 
turniej jeSienny

30 października w Radzewie po długiej 
wakacyjnej przerwie rozgrywki wznowiła II Kór-
nicka Liga Szachowo-Warcabowa. W czwartym 
w sezonie turnieju udział wzięło 24 zawodników.

Zwycięzcą zawodów z dorobkiem 8.5 pkt 
(na 9 możliwych) okazał się Jakub Zgarda, a 
kolejne miejsca zajęli: Dawid Miszczak (7.5) 
i Marek Zgarda (7.0) i była to także czołów-
ka klasyfikacji w kategorii mężczyzn open. 
Wśród kobiet zwyciężyła Anna Grewling (6.0), 
wyprzedzając Zuzannę Zięta (5.0) i Karolinę 
Piechowiak (5.0). Rywalizację chłopców wygrał 
Błażej Biernacki (7.0), a za nim uplasowali się: 

Bartosz Wójkiewicz (4.0) i Jakub Sułkowski 
(4.0). Najlepszą dziewczyną okazała się Bogu-
miła Sibilska (5.0), a na podium stanęły także: 
Danuta Sibilska (4.5) i Joanna Rybak (4.5). Za-
wody zorganizował MUKS „Wieża Kórnicka” we 
współpracy z SKS „Sokół” Radzewo,a nagrody 
dla wszystkich uczestników zostały zakupione 
dzięki dotacji z UM w Kórniku. W klasyfikacji 
generalnej po czterech turniejach w swoich 
kategoriach prowadzą: Dawid Miszczak (lider 
także w klasyfikacji ogólnej), Anna Grewling, 
Joanna Rybak i Błażej Biernacki. Kolejny tur-
niej w ramach cyklu odbędzie się 25 listopada 
(warcaby), ale już wcześniej, bo 21 października 
III Familiada Warcabowa Pamięci Marka Ser-
watkiewicza, na którą serdecznie zapraszamy!

Karol TAKmier



22 nr 18/2012 26 października 2012 r. 23

o
g

Ło
SZ

EN
IA

  o
g

Ło
SZ

EN
IA

 \ 
IN

Fo
R

m
A

c
jE

   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
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
Pielęgniarki Środowiskowe „SAlUS”
Ul. Poznańska 34A/1
tel.618170101 lub 601472202
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 

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 Przedsiębiorstwo Au-
tobusowe 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
tel. 61 870 50 55
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