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APROSTO Z  RATUSZAMedal za Długoletnie Pożycie Małżeń-

skie ustanowiono jako nagrodę dla osób, 
które przeżyły 50 lat w jednym związku 
małżeńskim. 

Nadawany jest przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej . W Kórniku rokrocznie 
organizowana jest uroczystość, podczas 
której w imieniu głowy państwa burmistrz 
w towarzystwie przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kórniku i kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego odznacza zgłoszone pary 
tym wyróżnieniem. Tradycyjnie już jubilaci 
spotykają się w Zamku Kórnickim. Tak tez 
było 19 listopada br. 

Były życzenia i gratulacje, był szampan i 
kwiaty, a na koniec poczęstunek.

I Redakcja Kórniczanina dołącza się do 
życzeń dla szanownych Jubilatów.

Medale podczas uroczystości w Zamku 
odebrali:

 Łucja  i Jan  Głogińscy
Janina  i Zdzisław Grześkowiakowie

Stefania  i  Henryk  Grzelakowie
Janina   i  Zdzisław Jankowscy
Janina  i  Edward  Jachnikowie

Janina  i  Tadeusz  Kłos  
Salomea  i  Zenon  Kaźmierczakowie

Janina  i Leon  Mejnartowiczowie
Halina Marian Pilipczukowie

Romualda  i  Konstanty  Pietrzakowie
Joanna  i  Roman  Pawlakowie
Irena  i  Marian  Płotkowiakowie

Maria Henryk  Płachta
Emilia  i  Andrzej  Raczkowscy

Stanisława  i  Leszek  Stachowiakowie
Halina    i  Paweł  Waligórowie

Jadwiga  i  Józef  Wrzeszcz
Urszula  i  Zenon  Zajączkowscy

Medalami zostali również odznaczeni 
Państwo:

 
Irena  i  Henryk  Leporowscy

Bożena  i Wiktor  Konrady
Janina  i  Zbysław  Dekier

Teresa  i  Antoni  Brylewscy
Marianna  i  Jan  Bąclerowie

Janina  i  Jan  Tobołowie
Jolanta  i  Zenon  Wachowiakowie

Teresa  i  Zdzisław  Wójkiewiczowie
Teresa  i  Henryk  Zielscy

Teresa  i  Henryk  Rogaccy
Władysława  i  Tadeusz  Dżoń

W SPRAWIE WYKUPU GAZoWNI

W dniu 8 listopada burmistrz Jerzy 
Lechnerowski spotkał się 8 listopada z 
dyrektoremZakładu Gazowniczego w 
Poznaniu Andrzejem Mikołajczakiem

Omówiono dalsze kroki w kierunku 
wykupienia przez Gminę Kórnik budynku 
kórnickiej starej gazowni. Po uporząd-
kowaniu spraw związanych z granicami 
działek, nie ma już przeszkód formalnych 
i transakcja będzie mogła dojść do skutku 
już na początku przyszłego roku.

PATRoN DLA ośRoDKA 
SPEcJALNEGo W MoSINIE

W piątek, 9 listopada 2012 roku, w 
Mosińskim Ośrodku Kultury odbyła się 
poprzedzona mszą świętą w Kościele św. 
Mikołaja w Mosinie i ceremonią poświę-
cenia sztandaru ufundowanego przez 
Powiat Poznański uroczystość nadania 
imienia Janusza Korczaka Specjalnemu 
Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w 
Mosinie. Organizatorami i gospodarzami  
byli Jan Grabkowski, Starosta Poznański 
oraz Bożena Mazur, Dyrektor SOSW w 
Mosinie. W uroczystości, obok władz 
powiatu, województwa i reprezentanta 
ministerstwa oświaty,  wziął udział tak-
że burmistrz Jerzy Lechnerowski, który 
pogratulował szkole nowego miana i 
podziękował za dotychczasową współpra-
cę. Przypomnijmy, że ponad 20 dzieci z 
naszej gminy korzysta z zajęć w SOS-W 
w Mosinie.  

Jak czytamy w informacji prasowej Po-
wiatu Poznańskiego, do tej uroczystości 
placówka przygotowywał się blisko rok. 
Na początku września 2011 r. powołano 
zespół mający za zadanie stworzenie 
procedury wyboru patrona Ośrodka, zaś 
w maju 2012 r. przeprowadzono ogól-
noszkolne tajne wybory patrona szkoły, 
w których uczestniczyli uczniowie, na-
uczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i 
społeczność lokalna. Wybrano Janusza 
Korczaka - człowieka, który w obronie 
dzieci i ich praw oddał swoje życie.

Janusz Korczak (właściwie Henryk 
Goldszmit) był wybitnym polskim leka-
rzem pochodzenia żydowskiego, a także 
pedagogiem, pisarzem, publicystą i dzia-
łaczem społecznym. To właśnie praca 
społeczna stała się treścią jego życia. 
Swoją uwagę skupił przede wszystkim 
na dzieciach - był prekursorem działań 
na rzecz ich praw i równouprawnienia, 
był ichobrońcą, adwokatem i rzecznikiem.

oTWARcIE BIURoWcA RABEN

Także 11 listopada firma Raben uro-
czyście otwarła nowy obiekt biurowy o 
nazwie Tulip House. Była to też okazja do 
spotkania pracowników i włodarzy firmy 
na które zaproszono także burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego, który prze-
kazał list gratulacyjny i podziękował za 
dotychczasową współpracę. Firma Raben 
była pierwszą dużą firmą zagraniczną, 
która zainwestowała na terenie naszej 
gminy i do dziś pozostaje jednym z naj-
poważniejszych partnerów biznesowych 
na naszym terenie.

WIZYTA LoKALNEJ GRUPY 
DZIAŁANIA Z SANDoMIERZA

Lokalna Grupa Działania Lider Zielo-
nej Wielkopolski rozpoczęła w marcu br. 
realizację projektu współpracy między-
regionalnej z Sandomierskim Stowarzy-
szeniem Rozwoju Regionalnego Lokalną 
Grupą Działania z Sandomierza. Wspólny 
projekt o nazwie „Aktywność i integracja 
na 5- turystyka, gospodarka, kultura, 
młodzież, samorząd” ma na celu wzrost 
aktywności lokalnych środowisk obu LGD 
oraz wzajemną promocję regionów. W 
dniach 11-14 listopada br. miało miejsce 
trzecie spotkanie robocze obydwu LGD. 
Do  Kórnika przyjechała 12 osobowa dele-
gacja Włodarzy Gmin członkowskich oraz 
przedstawicieli sandomierskiej Lokalnej 
Grupy Działania. Zaproszeni goście odbyli 
robocze spotkania z samorządowcami w  
Zaniemyślu, w Środzie Wielkopolskiej, 
Kórniku i Brodnicy, przedsiębiorcami oraz 
przedstawicielami organizacji pozarzą-
dowych. Burmistrz Jerzy Lechnerowski 
spotkał się z naszymi gośćmi podczas 
spotkania Członków Zarządu i Rady LGD 
oraz samorządowców gmin członkow-
skich LGD Lider Zielonej Wielkopolski 12 
listopada w Hotelu Rodan w Skrzynkach. 
Dnia 13 listopada przedstawiciele san-
domierskiej LGD spotkali się w ratuszu z 
Wiceburmistrzem Antonim Kaliszem oraz 
zwiedzili Zamek Kórnicki.

PoDSUMoWANIE JUBILEUSZU

12 listopada Komitet Organizacyjny 
100-lecia OSP w Kórniku podsumował 
swoją działalność. Obchody jubileuszu 
oceniono pozytywnie. Dokonano rozlicze-
nia finansowego i merytorycznego oraz 
podziękowano sponsorom. 

JESTEśMY LIDEREM EDUKAcJI

61 samorządów z całej Polski zostało 
uhonorowanych certyfikatem i znakiem 
jakości „Samorządowy Lider Edukacji” w 
II edycji Ogólnopolskiego Programu Cer-
tyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej 
Polskiej. Podczas gali finałowej projektu, 
zorganizowanej 14 listopada 2012 roku w 
auli Collegium Novum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie, przedstawiciele 
wyróżnionych samorządów odebrali do-
kumenty potwierdzające pozytywny wynik 
akredytacji, badającej jakość ich polityki 
edukacyjnej. Certyfikaty trafiły do samorzą-
dów, które mogą pochwalić się znaczącymi 
osiągnięciami  w rozwoju szkolnictwa na 
swoim terenie oraz tworzeniu dobrych 
warunków życia dla młodzieży uczącej się.

W tym roku certyfikaty „Samorządowy 
Lider Edukacji” przyznane zostały już po 
raz drugi. Pierwsza edycja projektu akre-
dytacyjnego Fundacji, pod patronatem 
Parlamentu Europejskiego oraz Przewodni-
czącego Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, odbyła się w 2011 roku. II 
edycja konkursu rozpoczęła się w kwietniu 
2012 roku i została oficjalnie podsumowana 
podczas gali na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie 14 listopada 2012 roku.

 W ramach projektu komisja złożona z 
naukowców reprezentujących kilka ośrod-
ków akademickich z całej Polski oceniała 
samorządy pod kątem jakości prowadzonej 
przez nie lokalnej polityki edukacyjnej. 
Eksperci, pracujący pod kierunkiem prof. 
Dariusza Rotta, członka prezydium Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
badali m.in. działania gmin i powiatów na 
rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej, 
skuteczność w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych na szkolnictwo, innowacyjność 
działań w zakresie podnoszenia jakości 
kształcenia czy prowadzenie edukacji zgod-
nej z potrzebami rynku pracy i lokalnych 
społeczności. Gminy i powiaty, które brały 
udział w projekcie, oceniane były za okres 
minionych trzech lat.

Wyróżnienie dla Gminy Kórnik odebrał 
burmistrz Jerzy Lechnerowski.

  

JESTEśMY SPoRToWą GMINą

W dniu 15 listopada br. w warszawskim 
Multikinie w Złotych Tarasach odbyła się 
już VII Gala Sportowej Polski, podczas 
której zostały wręczone wyróżnienia Spor-
towa Gmina 2012. Ponadto najbardziej 
aktywne firmy wspierające program 

(cd. na str 4)

Medale za długoletnie pożycie Małżeńskie

Fotografie z uroczystości 
zamówić można

w zakąłdzie foograficznym 
FOTO RMC Roman Czechowski 

na Placu Niepodległości 
w Kórniku

Pary, które w najbliższym czasie obchodzą jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego,

 lub pary, które ten jubileusz obchodziły w latach minionych, a nie zostały jeszcze odznaczone 

Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

prosimy zgłaszać do Urządu Stanu cywilnego w Kórniku, Plac Niepodległości 1 (ratusz w Kórniku), tel. 61 8972 609
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(cd. ze str 3)
„Budujemy Sportową Polskę” odebrały 
po raz pierwszy statuetkę Ambasador 
Sportowej Polski,  a wyróżniające się na 
rynku produkty i usługi zostały wyróżnione 
tytułem Produkt na Medal. Wyróżnienia 
„Sportowa Gmina” przyznawane są przez 
Polski Klub Infrastruktury Sportowej 
(PKIS) w ramach Programu „Budujemy 
Sportową Polskę”. Działalność PKIS 
wspierana jest przez szerokie grono 
partnerów społecznych, m.in. Polski 
Komitet Paraolimpijski, Stowarzyszenie 
Architektów Polskich, Polski Związek 
Pływacki, Polski Związek Piłki Nożnej i 
Akademicki Związek Sportowy. Gmina 
Kórnik już po raz trzeci znalazła się wśród 
laureatów. Wyróżnienie „Sportowa Gmina 
2012” dla Kórnika odebrał wiceburmistrz 
Antoni Kalisz. 

Wyróżnienia „Sportowa Gmina” przy-
znawane są samorządom, które umiejętnie 
łączą budowę nowoczesnych obiektów 
sportowych z programem rozwoju sportu 
i rekreacji w gminie. Wśród laureatów 
znajdują się zarówno duże aglomeracje 
miejskie, takie jak: Gdańsk, Szczecin, Łódź 
czy Bydgoszcz, ale również małe, gminy 
wiejskiej do 6 tysięcy mieszkańców, jak np. 
Nowe Warpno, Mielnik czy Narewka.

Członkowie kapituły przy przyznawa-
niu wyróżnień „Sportowa Gmina” oceniali 
m.in.:
- stan bazy sportowej i rekreacyjnej w 
gminie,
- nakłady gminy na infrastrukturę spor-
tową,
- planowane inwestycje sportowe, 
- nakłady gminy na sport powszechny, w 
szczególności sport dzieci i młodzieży,
- wkład gminy w rozwój sportu wyczy-
nowego,
- formy wspierania przez gminę sportu 
niepełnosprawnych

- działania gminy na rzecz popularyzacji 
aktywnych form rekreacji wśród miesz-
kańców,
- rodzaj imprez sportowych i rekreacyj-
nych organizowanych w gminie oraz 
zaangażowanie gminy w ich organizację 
oraz promocję,
- pomoc gminy w działalności organizacji, 
stowarzyszeń i klubów sportowych.

Proces wyłaniania laureatów był 
dwuetapowy. W pierwszym etapie Za-
rząd PKIS dokonywał wstępnej oceny 
na podstawie ankiet weryfikacyjnych 
przesłanych przez gminy oraz na pod-
stawie informacji zebranych z ogólnie 
dostępnych źródeł. W oparciu o wstępną 
ocenę członkowie kapituły przyznawali 
nominacje do drugiego etapu, w którym 
Kapituła szczegółowo analizowała zebra-
ne materiały i gminom spełniającym okre-
ślone w regulaminie wymogi przyznawała 
wyróżnienia „Sportowa Gmina”.

STASZIcA URocZYścIE oTWARTA

Uroczyście zakończono inwestycję 
przebudowy ulic Staszica i Krasickiego w 
Kórniku. W ceremonii przecięcia wstęgi, 
którą zorganizowano 16 listopada udział 
wzięli przedstawiciele samorządu z 
burmistrzem Jerzym Lechnerowskim na 
czele, radni, urzędnicy, przedstawiciele 
Aquanetu i Gazowni oraz inni goście 
(więcej informacji na str. 5).

 

WIZJA LoKALNA

Także 16 listopada wiceburmistrz Antoni 
Kalisz uczestniczył w wizji lokalnej stanu dróg w 
okolicy os. Długiego w Kamionkach. Mieszkań-
cy tych terenów zgłaszali zły stan nawierzchni 
co spotęgowane jest przez działania jednej z 
firm, która przeprowadza prace ziemne w tym 
terenie. Urząd ma podjąć działania mobilizujące 
wspomnianą firmę do naprawienia szkód.  

GMINA KóRNIK 
„GMINą ATRAKcYJNą 
TURYSTYczNIe 2012”

W dniu 17 listopada br. w Hotelu Gro-
mada w Warszawie odbyła się Wielka 
Gala „Polska Przedsiębiorczość 2012”, 
podczas której odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursów:

„Samorząd Przyjazny Przedsiębior-
czości”, „Gmina Atrakcyjna Turystycznie”, 
„Orły Polskiego Budownictwa”, „Mazo-
wiecki Powiat Roku”, „Mazowiecka Gmina 
Roku”, „Mazowiecka Firma Roku” i „Perły 
Medycyny”. 

Organizatorami konkursów byli: Mazo-
wieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i 
Usług oraz firma Europa 2000 Consulting 
Sp.z o.o. Patronat Honorowy nad konkur-
sami objęli: Minister Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej,  Marszałek 
Województwa Mazowieckiego i Prezydent 
Miasta Stołecznego Warszawy. 

Konkursy: „Orły Polskiego Budownic-
twa”, „Samorząd Przyjazny Przedsiębior-
czości” i „Gmina Atrakcyjna Turystycznie” 
mają zasięg ogólnopolski, natomiast po-
zostałe skierowane są do przedsiębiorców 
z terenu Warszawy i Mazowsza oraz sa-
morządów województwa mazowieckiego.  

Gmina Kórnik została nagrodzona 
tytułem „Gminy Atrakcyjnej Turystycznie 
2012”, jaka jedyna w Polsce w kategorii 
gmin od 15 do 30 tys. mieszkańców. Wy-
różnienie  i certyfikat dla Kórnika odebrała 
Magdalena Matelska-Bogajczyk, kierownik 
Wydziału Promocji Gminy. 

Celem konkursu „Gmina Atrakcyjna 
Turystycznie” jest wyróżnienie tych gmin, 
które 

potrafią wykorzystać walory natural-
ne, prężnie rozwijają turystykę na swoim 
terenie i jednocześnie umiejętnie promują 
swój region. 

Otrzymanym tytułem i certyfikatem 
„Gminy Atrakcyjnej Turystycznie” Kórnik 
może się posługiwać w działaniach mar-
ketingowych i turystycznych. 

NoWA śWIETLIcA W cZoŁoWIE

Czołowo doczekało się świetlicy wiej-
skiej z prawdziwego zdarzenia. Uroczyste 
przecięcie wstęgi odbyło się 17 listopada 
w obecności licznej grupy mieszkańców 
oraz gości: przedstawicieli samorządu i 
wykonawców. Poświęcenia nowego obiektu 
dokonał ks. proboszcz Franciszek Sikora.

Po części oficjalnej gospodarze nowego 
obiektu zaprosili wszystkich na poczęstu-
nek przy muzyce granej na żywo (więcej 
informacji poniżej). 

DZIEń PRAcoWNIKA SocJALNEGo

21 listopada świętowano Dzień Pra-
cownika Socjalnego. Pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej spotkali się z burmi-
strzem Jerzym Lechnerowskim w restaura-
cji Nestor. Burmistrz w imieniu samorządu 
podziękował za kolejny rok współpracy i 
przekazał życzenia. 

Opr. Anna Biernacka
M. Matelska-Bogajczyk

oraz ŁG

URocZYścIE ZAKońcZoNo PRZEBUDoWę ULIc STASZIcA I KRASIcKIEGo

Najważniejsze informacje o zadaniu:
Zakres zakończonej inwestycji:

1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 787 m łącznej powierzchni: 5 651,00  m,  
w ramach której:
- przeprowadzono remont ul. Staszica na odcinku od ul. Dworcowej  do ul. Wyspiańskiego,
- przebudowano ul. Staszica wraz z rondem na odcinku od ul. Wyspiańskiego  do ul. Fredry
- przebudowano ul. Krasickiego na odcinku od ul. Stodolnej budynku nr 16
2. Wykonanie w ciągach ulic chodników z kostki betonowej o powierzchni  1 745,00 m² oraz 
wjazdów o powierzchni 367,00 m², ponadto przeprowadzenie remontu nawierzchni chodnika 
przy ul. Dworcowej. 
3. Wykonanie 50 miejsc parkingowych o łącznej powierzchni 609,00 m² w tym 3 miejsc dla 
osób niepełnosprawnych.
4. Wybudowanie ronda o średnicy zewnętrznej 22 mb o pierścieniu zewnętrznym wykonanym 
z kostki granitowej
5. Wybudowanie kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 652,20 mb wraz  z  przykana-
likami o długości 181,89 mb,
6. Przebudowanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 85,45 mb
7. Wykonanie robót elektroenergetycznych w tym przebudowa kabla energetycznego średniego 
napięcia i wybudowanie oświetlenia ulicznego,
8. Wybudowanie w porozumieniu z firmą AQUANET sieci wodociągowej o średnicy Ø 280 
o łącznej długości  605,27 mb od ulicy Stodolnej do ul. Dworcowej. AQUANET pokrył koszty 
wykonania wodociągu wynoszące  803.992,78 zł.
W trakcie wykonywania remontu ul. Staszica została wymieniona sieć gazowa. 
Wymianę sieci przeprowadziła Wielkopolska Spółka Gazownictwa. 
 
Wykonawcą robót wyłonionym z przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Usługowo-
-Handlowe INTER-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach. 
Inwestycja została zrealizowana w okresie od 31.10.2011r. do 15.10.2012r.
 
Projekt opracowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski
Koszt realizacji przebudowy ul. Krasickiego i ul. Staszica w Kórniku wyniósł  2 932 047,90 zł. 

oTWARTo NoWą śWIETLIcę WIEJSKą W cZoŁoWIE
Szczegóły inwestycji.
Projektant: Pracownia projektowa „GOYA” Sławomir Gierliński,  
Wykonawca: FACH BUD Zakład Ogólnobudowlany Paweł Szymkowiak, Środa Wlkp.
Przekazanie  placu budowy nastąpiło w dniu 22 lipca 2011r.
 Zakres robót
Powierzchnia działki: 470,0 m². Powierzchnia zabudowy: 220,29m².  Powierzchnia użytkowa 177,34 m²
W budynku świetlicy wiejskiej mieszczą się: biuro rady sołeckiej, sala imprez okolicznościowych z zapleczem kuchennym, toalety, hall wejściowy.
Obiekt zrealizowany w technologii tradycyjnej – murowanej, z dachem stromym o konstrukcji stalowo-drewnianej z płatwią pośrednią. 
Zaprojektowany został na rzucie prostokąta, jako obiekt parterowy z poddaszem nieużytkowym, nakryty dachem stromym wielospadowym, z 
główną kalenicą równoległą do frontowej granicy działki.

Koszt inwestycji brutto:           602 936,30 PLN
Dofinansowanie: 
Działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
„Odnowa rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 358 888,00 (75% kosztów kwalifikowanych, bez VATu)
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Wyjątkowo nie w ostatnią środę miesiąca, 

a we wtorek 30 października obradowała Rada 
Miejska w Kórniku na comiesięcznej sesji. 

Radni przyjęli uchwały dotyczące stawek 
podatków od nieruchomości, opłat targowych 
oraz opłaty za posiadanie psa, których szcze-
góły publikujemy w dalszej części Kórniczanina.

Zadecydowano o  udzieleniu dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków. Pieniądze zostaną przezna-
czone na renowację zabytkowej posadzki w 
Sali Rękopisów i w dawnym gabinecie Tytusa 
Działyńskiego w Zamku w Kórniku. 

Uregulowano zasady przyznawania stypen-
diów przyjmując uchwałę na temat stypendiów 
sportowych oraz nagród i wyróżnień Burmistrza 
Gminy Kórnik dla zawodników za osiągnięte 
wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób 
wyróżniających się osiągnięciami w działalności 
sportowej. 

Przyjęto Program Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Kórnik, 
regulamin przyznawania nagród dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych prowa-
dzonych na terenie gminy Kórnik oraz Regu-
lamin przyznawania grantów na organizację 
zajęć pozalekcyjnych. 

Przystąpiono do sporządzenia 
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kórnik – dla części obrębu Skrzynki oraz

-  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu Borówiec w 
rejonie ul. Szkolnej, Deszczowej i Gruszkowej,

- miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru działalności gospo-
darczej – obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów oraz usług, obręb geodezyjny 
Robakowo, gm. Kórnik – rejon ul. Szkolnej i 
Żernickiej,

-  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zabudowy usługowej 
i mieszkaniowej na terenie działki 69/4 w 
Koninku.

Uchylono uchwałę Nr XVIII/187/2007 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2007 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w Koninku.

Zmieniono  uchwałę Nr XII/120/2007 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 25 lipca 2007r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zabudowy mieszkaniowej, usługowej 
w Kórniku – w rejonie ulic Wiatracznej, Wró-
blewskiego i 20 Października. 

Uchwalono:
-miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej, 
usługowej w Kórniku – rejon ulic Wiatracznej, 
Wróblewskiego i 20 Października,

- miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego dla obrębu Skrzynki, Kamionki, 
Czołowo, w zakresie wyznaczenia trasy magi-
strali wodociągowej.

Radni zatwierdzili nazwy ulicy w mRa-
dzewie, oraz dokonali zmian w składach 
osobowych Komisji Rady Miejskiej w Kórni-
ku. Poparto także  wniosek Rady Miejskiej 
Inowrocławia do Trybunału Konstytucyjnego, 
dotyczący stwierdzenia niezgodności z Kon-
stytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. Przewodniczący Rady przypomniał, 
że sprawa dotyczy możliwość stosowania przez 
gminę zasad wynikających z Prawa zamówień 
publicznych. 

Nie rozpatrzono uchwały na temat miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon 
ul. Lipowej i Śremskiej – Etap II i III. 

Zbigniew Grześkowiak, przedstawiciel 
części mieszkańców tego terenu, zgłosił przed 
sesją chęć zabrania głosu i w swoim wystą-
pieniu zwrócił uwagę na wiele kontrowersji 
wokół prowadzonej na terenie opracowywa-
nego planu inwestycji. Wskazał, że pierwotne 
plany dotyczące tego terenu przewidywały tu 
budownictwo jednorodzinne. Tuż przy grani-
cy jego posesji powstał budynek określany 
początkowo jako obiekt magazynowy płodów 
rolnych i sprzętu ogrodniczego. Jak oświadczył 
Zbigniew Grześkowiak powstał on niezgodnie 
z przepisami, jest on w tej chwili zamieszkały 
przez kilka, bądź kilkanaście rodzin i w rzeczy-
wistości jest trzykondygnacyjny. Jako świadka 

Święto 
NiepodległoŚci

Święto Niepodległości 11 listopada w 
szczególny sposób celebrowane jest w 
Robakowie. Tam właśnie, pod Pomnikiem 
Obrońców Ojczyzny, odbyła się w tym dniu 
uroczystość ku czci bohaterów powstań i 
wojen. Wcześniej, w miejscowym kościele 
odprawiono mszę św. w której wzięli udział 
przedstawiciele władz samorządowych 
(burmistrz Jerzy Lechnerowski, wicebur-
mistrz Antoni Kalisz, a także radni z prze-
wodniczącym RM Maciejem Marciniakiem 
na czele) oraz poczty sztandarowe i dele-

gacje wielu organizacji i instytucji.
 Ks. proboszcz Piotr Ostański zadbał, by 

liturgia oprawiona była w wiele elementów 
patriotycznych. Oprawę tą zapewnili miedzy 
innymi świetni śpiewacy, robakowscy pa-
rafianie, którzy na wstępie zaprezentowali 
pieśni  (m.in. St. Moniuszki), nawiązujące 
do narodowej tradycji. W pięknej homilii 
celebrans na tle historycznych faktów 
przedstawił drogę Polski do niepodległości, 
oraz współczesne znaczenie tego słowa.

Po mszy uczestnicy uroczystości zgro-
madzili się na cmentarzu pod pomnikiem. 
Tam także parafianie, w tym grupa mło-
dzieży, przygotowali program artystyczny. 
Rodzina jednego z weteranów walk II wojny 
światowej, zmarłego w 2007 roku pana 

Genstwy przedstawiła jego losy. Głos zabrał 
także burmistrz Jerzy Lechnerowski.

Dzień wcześniej pod pomnikiem Po-
wstańców Wielkopolskich w Kórniku liczne 
delegacje złożyły wiązanki kwiatów by 
uczcić Dzień Niepodległości. Tego dnia, a 
także w dniach poprzedzających 11 listo-
pada burmistrz Jerzy Lechnerowski, wice-
burmistrz Antoni Kalisz oraz Łukasz Grze-
gorowski złożyli także wiązanki kwiatów w 
miejscach pamięci narodowej na terenie 
naszej gminy. Szczególną oprawę miała 
ceremonia w Radzewie, gdzie delegacji 
urzędowej towarzyszyli wszyscy uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza.

ŁG

powołał przewodniczącą Komisji Planowania 
Przestrzennego, która podczas wykonywania 
obowiązków zawodowych styka się z miesz-
kańcami tego budynku. Poinformował także, 
że powiatowy inspektor budowlany wstrzymał 
kontrowersyjną budowę ze względu na znacz-
ne odstępstwa od projektu. 

Dlatego poprosił Radę, aby szanowała 
wcześniejsze uregulowania oraz kontrolowała 
decyzje wydawane przez organy gminy w 
zakresie zagospodarowania przestrzennego 
i warunków zabudowy, oraz nie legalizowała 
omawianą uchwałą samowoli budowlanej. 
Przewodniczący udzielił głosu Arturowi Nowac-
kiemu reprezentującemu właściciela budynku, 
o którym mówił Zbigniew Grześkowiak. Usto-
sunkował się on do wypowiedzi przedmówcy 
twierdząc,  że wszystkie instytucje w tym gmina, 
nadzór budowlany nie mają czego dopatrzeć 
się w kwestii tego budynku i jego zdaniem budy-
nek przeszedł odbiór i jest użytkowany zgodnie 

z pozwoleniem na użytkowanie. 
Przewodniczący przypomniał, że plan, 

zgodnie z procedurą, wykładany był wielo-
krotnie do publicznego wglądu, część uwag 
zgłaszanych do planu została przez burmistrza 
uwzględniona, a część nie. 

Radni uczestniczący w Komisji Planowania 
Przestrzennego zaproponowali dodatkowe 
obostrzenia, które miałyby ograniczyć pomiesz-
czenia mieszkalne w rzeczonym budynku oraz 
budynkach tego typu powstających na obsza-
rze objętym planem. 

Kierownik Wydziału Planowania Prze-
strzennego Sławomir Lepczyński określił, że 
wybudowany budynek jest budynkiem dwu-
kondygnacyjnym z wyniesioną wyżej piwnicą. 

Z przepisów prawa budowlanego wynika, 
że w piwnicach nie można prowadzić dzia-

łalności usługowej ani użytkować ich jako 
mieszkania, a mimo to w uchwale pojawi się  
szczegółowy zapis w tej sprawie.

Burmistrz przypomniał, że budynek powstał 
po wydaniu przez Urząd decyzji o  przezna-
czeniu ewentualnej zabudowy na cele maga-
zynowe, a potem powstały w nim mieszkania. 
Po uwagach mieszkańców Urząd zgłosił te 
nieprawidłowości do nadzoru budowlanego. 
Nadzór po przeprowadzonej kontroli nie podjął 
ostatecznej decyzji pozostawiając ją organom 
gminy  do rozstrzygnięcia w planie zagospoda-
rowania przestrzennego.

Radna Małgorzata Walkowiak-przewod-
nicząca Komisji Planowania Przestrzennego 
wyraziła ubolewanie nad faktem, że mimo tylu 
kontrowersji nie były one przedstawione przez 
strony na posiedzeniu Komisji. Radny Roman 
Genstwa złożył wniosek formalny o zdjęcie 
tego podpunktu 

z porządku obrad, który to wniosek przyjęto. 
Sprawa ta ma być jeszcze raz przeanalizo-
wana.

Radny Tomasz Grześkowiak złożył interpe-
lację w sprawie organizacji cmentarza

komunalnego w Borówcu 
Radna Dorota Półchłopek przedstawiła 

swój pomysł na „Spacer BurMistrzów”, którego 
pierwszą edycję opisałem w poprzednim nume-
rze. Radna Małgorzata Walkowiak zapropo-
nowała aby na wzór Poznania zaproponować 
mieszkańcom naszej gminy bezpośrednie 
współdecydowanie o pewnej puli pieniędzy 
przeznaczonych na inwestycje.

Burmistrz przyznał, że sam analizował 
taką możliwość, ale ponieważ trudno będzie 
znaleźć dodatkowe środki w 2013 roku odstąpił 
od pomysłu.

Radna Julia Bartkowiak przypomniała 

wszystkim obecnym sołtysom, że w związku
z pracami nad statutami sołectw prosi o pil-

ne dostarczenie ewentualnych uwag do Urzędu 
lub bezpośrednio do Biura Rady.

Radny Bogdan Wesołek poruszył temat 
boiska w Bninie. Zwrócił się z prośbą do

burmistrza, aby nie zapomniał w budżecie 
na 2013r.o zabezpieczeniu środków lub po-
czynił starania o środki na stworzenie w Bninie 
choć jednego boiska z prawdziwego zdarzenia.

Sławomir Animucki – Dyrektor Kórnickiego 
Ośrodka Kultury przedstawił dokonania swojej 
placówki w bieżącym roku.  Poinformował, że 
udało mu się pozyskać środki pozabudżetowe 
w wysokości 40 tys. zł. Choć środki te są za-
gwarantowane, wpłyną na konto dopiero po 
realizacji zadania, więc trzeba zabezpieczyć 
taką sumę w budżecie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  poinfor-
mował o wynikach ankiety, którą przeprowadził 
wśród radnych na temat podziału Borówca na 
sołectwa. Ponieważ większość radnych gło-
sowała, aby nie dokonywać żadnego podziału 
sołectwa Borówiec (8 radnych za) proponuje 
zakończenie procedury na tym etapie. Prze-
wodniczący dodał, że pojawił się pomysł sołtysa 
Borówca, aby powołać rady na poszczególnych 
osiedlach.

Poinformował także o rozstrzygnięciu kon-
kursu Głosu Poznańskiego - „super radny” w 
którym Marek Broniewski zajął II miejsce z1455 
głosami na swoim koncie. W tym samym kon-
kursie radna Julia Bartkowiak zajęła miejsce w 
I dziesiątce, a radny Roman Genstwa miejsce 
16te. Nasi radni „drużynowo” uplasowali się na 
drugiej pozycji. 

Na podstawie projektu protokołu
Opr. ŁG

PoDATEK oD NIERUcHoMoścI

W roku 2013 na terenie gminy Kórnik 
obowiązywać będą stawki podatku od nieru-
chomości w następującej wysokości:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i budyn-
ków – 0,88 zł od 1 m² powierzchni;
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł 
od 1 ha powierzchni;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-

nie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego – 0,42 zł od 1 m² powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 22,82 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej;
3) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej;
4) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 3,40 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej;
5) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 7,66 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej.
3. od budowli lub ich części związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej – 
2% ich wartości.

oPŁATA TARGoWA

Na rok 3013 ustalono następujące dzienne 
stawki opłaty targowej:

1. na wyznaczonych targowiskach:
1) od sprzedaży z samochodu ciężarowego 
lub przyczepy o ładowności powyżej 1,5 tony 
– 22,00 zł;
2) od sprzedaży z samochodu ciężarowego 
lub przyczepy od samochodu osobowego o 
ładowności do1,5 tony włącznie – 20,00 zł;
3) od sprzedaży ze straganu lub w innej formie, 
nie wyszczególnionej:

a) do 1 m² powierzchni – 10,00 zł,
b) powyżej 1 m², za każdy kolejny rozpoczęty 
1 m² powierzchni – 10,00 zł,
4) od sprzedaży z domku – pawilonu kierma-
szowego 2,2x3,0x2,5m (z dopuszczeniem 
zajęcia powierzchni do 1 mb przed domkiem) 
– 28,00 zł.
2. w innych miejscach niż wyznaczone tar-
gowiska:
1) od sprzedaży z samochodu ciężarowego 
lub przyczepy o ładowności powyżej 1,5 tony 
– 81,00 zł;

2) od sprzedaży z samochodu ciężarowego 
lub przyczepy oraz samochodu osobowego 
o ładowności do 1,5 tony włącznie – 66,00 zł;
3) od sprzedaży ze straganu lub w innej formie, 
nie wyszczególnionej:
a) do 1 m² powierzchni – 28,00 zł,
b) powyżej 1 m², za każdy kolejny rozpoczęty 
1 m² powierzchni – 28,00 zł,
4) od sprzedaży z domku – pawilonu kierma-
szowego 2,2x3,0x2,5m (z dopuszczeniem 
zajęcia powierzchni do 1 mb przed domkiem) 
– 7,00 zł.
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Jak już Państwa informowaliśmy w  15 numerze Kórniczanina, dnia 28 sierpnia 
2012 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kórnik a Zarządem Woje-
wództwa Wielkopolskiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 
przy ul. Armii Krajowej w Kórniku”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V 
Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, 
w tym kształcenia ustawicznego, Schematu I Projekty z zakresu wsparcia infrastruk-
tury edukacyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013. Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 2.558.865,99 zł, 
dofinansowanie ze środków Funduszu wynosić będzie 75% kosztów kwalifikowanych 
tj.: na dzień podpisania umowy 1.622.660,58 zł.

Jednak w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i podpisania dnia 13 listopada br. 
umowy na zakup, dostawę i montaż mebli dla Szkoły wartość Projektu uległa zmniej-
szeniu w stosunku do wcześniej zakładanych wartości kosztorysowych. Skutkuje 
to koniecznością odpowiedniego zmniejszenia wysokości dofinansowania. Obecnie 
przygotowywany jest Aneks do Umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym war-
tość całego Projektu wynosić będzie 2.470.068,15 zł, a dofinansowanie z EFRR 
1.602.115,84 zł. 

Informujemy również, iż 31 października br. przekazano do Departamentu 
Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego pierwszy wniosek o płatność w ramach Projektu. Oczekujemy na jego 
pozytywne rozpatrzenie i przekazanie 993.238,21 zł. Środki te będą refundacją 
wydatków poniesionych przez Gminę od 2007 roku na przygotowanie dokumentacji 
projektowej dot. rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz kosztów 
robót budowlanych wykonanych do końca września br. 

Obecnie w Szkole trwają prace wykończeniowe, a dostawa i montaż mebli pla-
nowana jest na połowę grudnia br.

Anna Biernacka

oPŁATA ZA PoSIADANIE PSA
Stawka roczna opłaty od posiadania 

psów ustalona została w wysokości 40,00 
zł za psa.

Opłatę od posiadania psów pobiera się od 
osób fizycznych posiadających psy.

Opłata od posiadania psów płatna jest 
bez wezwania w terminie do dnia 15 marca 
roku podatkowego, a w przypadku powstania 
obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w termi-
nie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. 
W przypadku powstania lub wygaśnięcia 
obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku 
podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się 
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których 
nie istniał obowiązek jej zapłaty.

.Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje 
od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności 
uzasadniające powstanie tego obowiązku i 
wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały 
okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Wpłaty opłaty dokonuje się bezpośrednio 
na rachunek bankowy Gminy Kórnik.

Zwalnia się od opłaty od posiadania 
psów posiadanie każdego psa zabranego 
ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, 
na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiły okoliczności uzasadnia-
jące powstanie tego obowiązku. Podstawą 
przedmiotowego zwolnienia jest dokument 
wydany przez schronisko dla bezdomnych 
zwierząt potwierdzający fakt zabrania psa 
ze schroniska.
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dom dla kotka
Przemiłe kociaki: 
ok. 3 mies. czarna kotka, czarny kocurek ok. 5,5 mies. (już kastrowany!) z książeczkami 

zdrowia, zaszczepione i odrobaczone szukają bardzo dobrych domów na zawsze, bez 
małych dzieci i dużych psów. Wkrótce też będzie do adopcji 2-miesięczny czarny kocurek. 

Kociaki zostały zabrane z ulicy jako maluszki i obecnie mieszkają w domu tymcza-
sowym. Zostały nauczone korzystania z kuwety, są w pełni oswojone, mają bardzo miłe, 
przyjazne charaktery, uwielbiają się bawić, wygłupiać, a potem pełne szczęścia leżeć na 
kolanach „swojego człowieka” i mruczeć. 

Obecnie nie wychodzą. Mogą pozostać kotami niewychodzącymi, choć możliwość 
korzystania z ogródka też będzie na pewno atrakcją. Trudno im zrobić dobre zdjęcie, 
więc zapraszamy do osobistej wizyty, chcielibyśmy też przed podjęciem decyzji poznać 
osobę, która kotka adoptuje.

 kontakt do adopcji: 696 840 678

Zapraszamy na naszą stronę http://kociniec.beepworld.pl/ 

Dla bezdomnych ko-
tów żyjących w okolicach 
os. Staszica przygotowa-
no na zimę nowy dom: 
trwały, ciepły, „wielopo-
kojowy”. 

Da im to szansę na 
przetrwanie mroźnej po-
gody.

 Nowy obiekt sfinan-
sowano z funduszy Gmi-
ny Kórnik.

Serdeczne podziękowania 

Rodzinie, Przyjaciołom, 

Sąsiadom i Znajomym

 za wspólną modlitwę 

i przyjęte komunie św., 

ofiarowane intencje mszalne, 

złożone kwiaty

 i udział w pogrzebie

 

śp. 

Andrzeja 

Szymańskiego

składa

Żona z córkami

Nagroda Honorowa Oddziału Poznań-
skiego Stowarzyszenia Architektów Rze-
czypospolitej Polskiej (SARP) jest nagrodą 
przyznawaną przez architektów – archi-
tektom. Pośród wielu nagród, wyróżnień i 
odznaczeń, które otrzymają architekci za 
swoją pracę lub działalność, ta jest całko-
wicie niezależna, wolna od mód, nacisków i 
komercji. Jury składa się z byłych prezesów 
Oddziału oraz członków Kolegiów Sędziów 
Konkursowych. 

W 2012 roku Nagrodę Honorową 
SARP przyznano zespołowi architektów: 
Eryk Sieiński, Stefan Wojciechowski i 
Grzegorz Ziemiański. Uroczyste wręczenie 
nagrody odbyło 
się 8 listopada w 
siedzibie SARP 
w Poznaniu na 
Starym Rynku. 
Towarzyszył jej 
wernisaż dorob-
ku architektów, 
plakat okolicz-
nościowy, film i 
folder. Dorobek 
laureatów pre-
zentował Euge-
niusz Skrzypczak 
prezes OP SARP. 
W uroczystości 
uczes tn i czy ło 
wiele znakomi-
tych gości z wi-
cemarszałkiem 
W o j c i e c h e m 
Jankowiakiem na 
czele i władzami 
miasta Poznania.

Stefan Woj-
ciechowski uro-
dził się 24 maja 1941 r. w Kórniku. Maturę 
otrzymał w 1959 r. w Technikum Budow-
lanym na Rybakach w Poznaniu. Karierę 
zawodową rozpoczął w Przedsiębiorstwie 
Budowlanym w Wągrowcu, następnie 
pracował w sekcji budowlanej poznańskiej 
dyrekcji PKP. Po odbyciu służby wojskowej, 
podjął studia na Politechnice Wrocławskiej. 
Tytuł mgr inż. arch. zdobył w 1969 r. Jako 
architekt pracował w biurze „Inwestpro-
jekt Poznań”, później w Wojewódzkim 
Biurze Projektów w Poznaniu. W 1981r,  
otrzymał propozycję objęcia stanowiska 
Architekta Wojewódzkiego w Poznaniu. 
Jednak stan wojenny zatrzymał go, jako 
działacza Solidarności, za granicą. W 
Lozannie w Szwajcarii pracował w „Atelier 
d architecture Bernard Reichert”, potem w 
atelier Peter Topinka, potem w atelier Iwona 
Ziemiański. W końcu otworzył w Lozannie 
własną pracownię projektową. Na apel 
gościa Polonii Szwajcarskiej, Prezydenta 
Lecha Wałęsy, o inwestowanie w Polsce, 

utworzył „Polską Grupę Inwestycyjną w 
Szwajcarii”. Po powrocie do kraju w 1997r. 
otwarł i nadal prowadzi „Architektoniczne 
Biuro Projektów” w Kórniku, przy ul. Ku-
śnierskiej. Jest prezesem Polskiej Grupy 
Inwestycyjnej Spółki z o. o, kontynuatorki 
instytucji szwajcarskiej.

Dorobek twórczy architekta Stefana 
Wojciechowskiego jest imponujący. Jego 
projekty budowlane to osiedla mieszka-
niowe (urbanistyka, architektura, budynki 
mieszkalne, obiekty towarzyszące) w 
Środzie Wlkp., Koninie, Słupcy, Chodzieży, 
Trzciance, Swarzędzu, Gostyniu, Rawiczu, 
Lesznie, Śremie, Grodzisku, Opalenicy, 

również indywidualne budynki usługowe i 
mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne 
w Polsce i Szwajcarii. Jest   autorem gim-
nazjum z obserwatorium astronomicznym 
w Kórniku. Wykonał plany urbanistyczne 
dla Kórnika, Mosiny, Lubonia, Pleszewa, 
Rogoźna, a dla Zbąszynia i Połczyna Zdroju 
plany, wraz z rewitalizacją obszarów zabyt-
kowych. Znaczącym tematem jest opra-
cowanie urbanistyczne miasta Poznania i 
aglomeracji poznańskiej, na bazie układu 
kolejowego, oraz koncepcja zagospodaro-
wania doliny Warty w Poznaniu. 

Architekt Stefan Wojciechowski specja-
lizuje się również w rewitalizacji obiektów 
zabytkowych. Do popisowych prac należała 
rewitalizacja dzielnicy Śródka w Poznaniu, 
budynek z XIV wieku we Fribourgu, ratusz 
w Bninie, rządcówka w Szreniawie, szkoła 
w Łęce Opatowskiej koło Kępna i inne. 
Stefan Wojciechowski indywidualnie, oraz 
w zespole Eryk Sieiński i Grzegorz Zie-
miański zdobył wiele nagród i wyróżnień 

w konkursach architektonicznych, z czego 
osiem pierwszych nagród, między innymi 
w Kórniku, za projekt rewitalizacji Rynku.

Stefan Wojciechowski były wykładow-
cą na Wydziale Architektury Politechniki 
Poznańskiej, ma znaczny dorobek publi-
cystyczny tyczący architektury, urbanistyki, 
polityki przestrzennej, ochrony środowi-
ska a nawet filozofii ochrony przestrzeni 
miejskiej zurbanizowanej i środowiska 
naturalnego. Człowiek jako istota, która 
potrafi kształtować swoje środowisko ży-
ciowe powinien kierować się mądrością w 
bytowaniu z naturą.

Architekt Stefan Wojciechowski jest 
c z ł o n k i e m 
Polskiej Rady 
A r c h i t e k t u -
ry  ( jedyny z 
Wielkopolski), 
jest członkiem 
SARP, Towa-
rzystwa Urbani-
stów Polskich, 
Wielkopolskiej 
O k r ę g o w e j 
Izby Architek-
tów i Stowa-
rzyszenia My-
-Poznaniacy. 
Był członkiem 
Komisji Urbani-
styczno-Archi-
tektonicznej w 
Poznaniu i in-
nych miastach, 
należy również 
do  Kolegium 
Sędziów Kon-
kursowych OP 
SARP. W Kór-

niku przewodniczył Komisji Urbanistyczno-
-Architektonicznej przy Burmistrzu Gminy 
Kórnik.

Wśród licznych nagród i dyplomów 
wymienić należy Nagrodę Ministra Bu-
downictwa, za projekt rewaloryzacji dziel-
nicy Śródka w Poznaniu, Nagrodę Ministra 
Budownictwa, za całokształt twórczości, 
ponadto brązową, srebrną i złotą odznakę  
SARP.

Obywatel Polski i Szwajcarii, Stefan 
Wojciechowski, rodowity Kórniczanin z 
natury jest skromny i ugodowy, jednak 
gdy chodzi o dobro interesu  publiczne-
go w urbanistyce, ochronę środowiska, 
przestrzeni architektonicznej i rodzimego 
krajobrazu, jest partnerem nieprzejedna-
nym. Misją życiową laureata, jest walka ze 
zmianą bezcennych terenów rolniczych i 
przyrodniczych na budownictwo. Kórnik ma 
zasłużonego architekta w kraju i za granicą.

     
 Kazimierz Krawiarz 

SteFaN woJciecHowSki 
aRcHitekt, laUReat „HoNoRoweJ NagRodY oddZiałU poZNaŃSkiego SaRp”
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W środę, 24 października, w Kórniku 
miało miejsce interesujące spotkanie. Na 
zaproszenie kórnickiego PiS-u, przy współ-
udziale dr Jacka Kowalskiego, odwiedził 
Kórnik Pan senator Zbigniew Romaszewski. 
Spotkanie senatora z mieszkańcami Kór-
nika zostało zaaranżowane w sali straży, a 
tematem spotkania były rozmowy o Polsce. 
Spotkanie zgromadziło na sali ponad stu oso-
bową rzeszę uczestników, którzy mieli okazje 
do bezpośredniego kontaktu z człowiekiem, 
jednym z tych, którzy walnie przyczynili się do 
przemian roku 1989. To prawdziwa legenda i 
człowiek-historia tych przemian. Jego uczest-
nictwo w PRL-owskim ruchu oporu datuje 
się na wiele lat przed rokiem przemian. To 
dzięki takim jak on, odzyskaliśmy niepodle-
głość, staliśmy się państwem suwerennym, 
niezależnie od tego, jak każdy z nas ocenia 
tą wolność.

Na sali znalazło się wiele osób, rozpo-
znawalnych uczestników i działaczy życia 
politycznego, religijnego, społecznego i go-
spodarczego naszego miasta.

Spotkanie otworzył Pan Roman Kominek, 
który powitał znakomitego gościa i licznie 
zgromadzonych uczestników spotkania. 
O zaprezentowanie osoby Pana Senatora 
poprosił Pana dr. Jacka Kowalskiego, który 
scharakteryzował sylwetkę Zbigniewa Ro-
maszewskiego, PRL-owskiego nieugiętego 
opozycjonisty, dla którego sprawiedliwa, suwe-
renna i niepodległa Polska była największym 
dobrem, dla którego warto było poświęcić 
nawet wolność osobista. To dzięki takim jak 
on - przejęta została władza od komunistów.

Rozmowy rozpoczął Pan senator od 
przedstawienia drogi do wolności w miejscu, 
w którym powstał Komitet Obrony Robotników, 
przez Solidarność, okrągły stół i scharaktery-
zował w skrócie to, co dzieje się w polityce i 
gospodarce po dzień dzisiejszy. Duża część 
wystąpienia Pana Senatora poświęcona była 
funkcjonowaniu prawa. Nadrzędną wartością 
dla prawa, które buduje życie społeczne, jest 
sprawiedliwość, a prawo to technika realizo-
wania sprawiedliwości. Ta zaś bywa lepsza lub 
gorsza. Jeżeli prawo nie pozwala realizować 
sprawiedliwości to pozbawione jest sensu. 
Stanowienie prawa jest sprawą ważną, ale 
ważniejsze jest jego wdrożenie i rozumna 
realizacja postanowień.

Przemiany zachodzące w końcu lat 
osiemdziesiątych ocenił Senator jako w części 
tylko wolne, bo ograniczone były ustaleniami 
okrągłego stołu. A te pozwalały na kontrolo-
wanie i wpływanie na zachodzące zmiany 
przez formalnie tylko przekazujący władzę 
PRL-owski reżim. I skutkują do dziś brakiem 
narodowego uwłaszczenia Polaków, ograni-
czoną suwerennością Polski, ograniczeniami 
w zakresie gospodarki paliwowo-energetycz-
nej, wydobywczej, przemysłowej i rolniczej. 
Zmiany, które zachodziły nie były kontrolowane 
przez naród, przez wolne  media, lecz przez 

elity, które posiadając władzę parlamentarną 
- pozbawiały Polaków wielopokoleniowego 
dorobku. Wielkie korporacje i sieci handlowe 
przy udziale władz doprowadziły do zdławienia 
lokalnej przedsiębiorczości. Brak prawdziwie 
wolnych mediów i szerzona w mediach pro-
paganda, niszczyła aktywność polityczną i 
oddolne inicjatywy  wywodzące się z Solidar-
ności, z której wyrośli polscy „nowi” ideolodzy, 
uzurpujący sobie prawo do wprowadzania ob-
cych norm do tradycji, kościoła i słowiańskiej, 
łacińskiej cywilizacji.

Po 10 kwietnia 2010, w wyniku straszliwej 
katastrofy - sprytnie, sztucznie podzielono Po-
laków. Ale pojawiło się coś, co można nazwać 
przebudzeniem się z letargu, w który zapadła 
część młodego pokolenia wychowująca się w 
permanentnie propagowanej europejskości. 
Znowu Polska ma szanse na zrównoważony 
rozwój pod warunkiem większej aktywności 
wielu grup społecznych. Niewątpliwym suk-
cesem ostatniego okresu jest fakt powstania 
Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. 
Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, który 
zrzesza ponad 200 wybitnych naukowców, 
setek klubów Gazety Polskiej, uaktywnienie 
się Związków Zawodowych, grup katolickich 
i niezależnych  mediów takich jak TV Trwam, 
Radio Maryja, Gazeta Polska i Nasz Dziennik.

Pan senator Romaszewski stwierdził, iż 
rozrost struktur PiS-u ma decydujący wpływ 
na stopniowe wychodzenie społeczeństwa z 
marazmu, który  wypierany jest przez zdrowy 
rozsądek, wolną myśl i potężniejące przywią-
zanie się Polaków do ziemi i religii.

W jego 22-letniej działalności w orga-
nach państwa, były tylko 2 okresy, w których 
częściowo przywrócono i upodmiotowiono 
człowieka w królującym liberalnym systemie. 
Był to okres rządów premiera Olszewskiego i 
premiera Kaczyńskiego wydłużony prezyden-
turą Lecha Kaczyńskiego. Działania władzy 
ukierunkowane były na jednostkę ludzką, 
rodzinę, środowisko i cały Naród żyjący od po-
nad 1000 lat w tradycyjnym nurcie tego kraju.

To wszystko to tylko diagnoza. Lecz znając 
rezultaty wielu nie akceptowanych działań 
Rządów PO i PSL oraz SLD i ostatnio włącza-
jącego się w ten nurt Ruchu Palikota - można 
być pewnym, że Naród polski posiadający 
podstawową wiedzę polityczną i wykazujący 

chęć zmian - doprowadzi do tego, by Polska 
państwowa i samorządowa stała się zacząt-
kiem europejskiego ładu opartego na suwe-
rennych narodach. Naród wybiera władzę, by 
realizowała jego postulaty. Bywa jednak tak, 
że wybrana władza wie lepiej co dobre jest 
dla Narodu i nie realizuje jego postulatów. Ilość 
przepisów prawa stanowionego jest ogromna. 
Często przepisy ograniczają wolności oby-
watelskie, co poddaje w wątpliwość działanie 
wymiaru sprawiedliwości. Głębokie zmiany 
muszą dotknąć prawo i konstytucję, stojące 
na straży tych wolności.

Zabierający głos uczestnicy w większości 
krytycznie oceniali aktualny stan Państwa. 
Ale była w tym troska o dobro kraju i Narodu. 
Pytali o ofertę jaką ma dzisiejsza opozycja 
dla młodego pokolenia i wszystkich Polaków. 
Odpowiedź była jedna : wszyscy musimy 
włączyć się w czystą politykę, wolna od par-
tykularyzmu i grupowych interesów. Politykę 
trzeba oczyścić z kłamstwa, obłudy, intryg i 
manipulacji. Analizując głosy w dyskusji moż-
na być pewnym : zebrani na Sali mieszkańcy 
naszej gminy i  zaproszeni goście, otrzymali 
od doświadczonego parlamentarzysty dużą 
porcję optymizmu. Była to oferta na Polskę 
wolną, niepodległą i suwerenną.

Przekazując tą informację Państwu - te-
renowe koło PiS w Kórniku, zwraca się do 
wszystkich mieszkańców gminy, do instytucji 
i stowarzyszeń z apelem, by nie bali się zaj-
mować polityką  tą publiczną. Bo prywatnie 
to uprawiamy politykę spoglądając na ceny 
żywności, paliwa, energii ...

Prosimy o wsparcie naszych działań i 
serdecznie zapraszamy sympatyków do burzy 
mózgów, która z pewnością zaowocuje naszy-
mi pomysłami i pomysłami naszych dzieci - na 
lepsze jutro. Wszystkich, bez względu na opcję 
polityczną oraz światopogląd - szczególnie 
tych, którzy chcą zaangażować się w sprawy 
lokalne - zapraszamy na Studium Samorządo-
we, które odbędzie się w Kórniku w początku 
roku 2013.

Kontakt z nami :      www.piskornik.pl
                                 tel. 506 092 100
                                 tel. 509 598 735

Roman Kominek
Henryk Wachowski

SpRawoZdaNie  Z  pewNeJ wiZYtY

Miesiąc listopad to czas wspomnień 
o zmarłych, a że 5 grudnia przypada 10. 
rocznica śmierci znanego, szanowanego i 
wspaniałego człowieka, jakim był Profesor 
Ryszard Siwecki. Dla tych co nie mieli 
okazji Go poznać, chciałbym przybliżyć 
Jego postać, ponieważ był znany nie tylko 
w Kórniku, ale także na świecie. 

Profesor Ryszard Siwecki urodził 
się 24 marca 1939 r. w Radomsku (woj. 
łódzkie). W 1955 r. ukończył Liceum Ogól-
nokształcące. W 1956 r. rozpoczął studia 
na Wydziale Leśnym ówczesnej Wyższej 
Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytet 
Przyrodniczy) w Poznaniu, które ukończył w 
1961 roku z wyróżnieniem ze specjalizacją 
w ochronie lasu. Będąc na ostatnich latach 
studiów, rozpoczął równocześnie studia 
podyplomowe z Urbanistyki i Planowania 
Przestrzennego Politechniki Poznańskiej, 
które ukończył w 1962 r. Od 1 listopada 
1961 r. rozpoczyna pracę w Instytucie 
Dendrologii PAN w Kórniku na stanowisku 
asystenta inżynieryjno-technicznego w 
pracowni Arboretum i Aklimatyzacji Drzew 
i Krzewów, jednocześnie szkoląc się w za-
kresie badań fitopatologicznych. Od 1965 
roku rozpoczyna organizację laboratorium 
fitopatologicznego w Instytucie Dendrolo-
gii PAN. Od samego początku zajmował 
się badaniami nad odpornością drzew na 
choroby grzybowe i bakteryjne. Odnosi się 
to głównie do badań genetyczno-fitopatolo-
gicznych nad topolami. W 1969 r. uzyskuje ty-
tuł doktora nauk leśnych nadany przez Radę 
Wydziału Leśnego Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Poznaniu. Opracowane w pracy doktorskiej 
zagadnienie dotyczące oddziedziczalności 
cech charakteryzujących odporność topoli 
na porażenie grzybem Chondroplea populea, 
zostały zaliczone w literaturze fachowej jako 
jedyne z pierwszych tego typu badań nad 
topolami w świecie. Po obronie pracy doktor-
skiej otrzymuje z ramienia Polskiej Akademii 
Nauk trzymiesięczne stypendium w Belgii, 
gdzie prowadzi badania nad chorobami topoli. 
W 1970 r. zostaje zaproszony do USA, gdzie 
przez 8 miesięcy przebywa na stypendium 
podoktorskim na Uniwersytecie Wisconsin w 
Madison. W 1973 r. z Polskiej Akademii Nauk 
i Ministerstwa Rolnictwa USA otrzymuje pro-
pozycję wykonania w Instytucie Dendrologii 
pięcioletnich badań w ramach współpracy 
polsko-amerykańskiej poprzez Fundusz 
im. Marii Skłodowskiej-Curie. Badania te 
dotyczyły mechanizmów odpornościowych 
w liściach topoli w wyniku infekcji grzybowej. 
W ramach tej współpracy odbywa liczne 
podróże naukowe krajowe i zagraniczne, 
zapoznając się z problematyką badań gene-
tyczno-fitopatologicznych prowadzonych nad 
drzewami. W ramach tej samej współpracy 
w latach 1980-1983 wykonuje drugi temat 

badając interakcje układu gospodarz-patogen 
w głównych chorobach liści topoli. 

W dniu 2 lipca 1976 r. uzyskuje stopień 
doktora habilitowanego nadanego przez 
Radę Naukową Instytutu Biologii Stosowanej 
Akademii Rolniczej w Poznaniu. Podstawą 
przewodu habilitacyjnego było syntetyczne 
opracowanie badań nad odpornością topoli 
na dwie groźne choroby pni w dużym stopniu 
ograniczające uprawę tych drzew w naszym 
kraju. Z dniem 1 września 1977 r. zostaje 
powołany na stanowisko docenta w Polskiej 
Akademii Nauk. W 1978 r., uczestniczy w 
XX Sesji Międzynarodowej Komisji Topoli 
FAO (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations) w Wiedniu. Na sesji 
tej podjęto decyzję zorganizowania przez 
Instytut Dendrologii PAN w Kórniku kolejnego 
21. sympozjum. Z ramienia Polskiej Akademii 
Nauk Profesor Siwecki był przewodniczącym 
Komitetu Organizacyjnego międzynarodowe-
go sympozjum grup roboczych FAO i IUFRO, 
(International Union of Forest Research 
Organization), które odbyło się w Kórniku 
w dniach 1-5 września 1980 r. Był głównym 
organizatorem krajowych sympozjów nt. „Re-
akcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia 
przemysłowe”, które odbyły się w latach: 
1978, 1984, 1994 i 2001. 

Od 1 lutego 1980 r. do 31 maja 1982 r. 
pełnił obowiązki zastępcy dyrektora do spraw 
naukowych Instytutu Dendrologii PAN. W tym 
okresie był głównym organizatorem pięciolet-
niego letniego problemu międzyresortowego, 
zleconego Instytutowi przez Polską Akademią 
Nauk. 

18 lutego 1988 r. otrzymuje tytuł naukowy 
Profesora Nadzwyczajnego Nauk Leśnych 
nadany przez Przewodniczącego Rady 
Państwa. Dnia 21 lipca 1994 r. zostaje miano-
wany na stanowisko Profesora Zwyczajnego 
w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku. Z 
dniem 15 października 1997 roku zostaje mia-
nowany na stanowisko Profesora w Instytucie 

Dendrologii PAN w Kórniku
Profesor Siwecki przeszedł wszystkie 

szczeble zatrudnienia w Instytucie Den-
drologii PAN, od pracownika technicznego, 
asystenta i starszego asystenta (1961-1969), 
kierownika Laboratorium Chorób Biotycznych 
i Abiotycznych (1962-1980), z-ca dyrektora 
ds. naukowych (1980-1982), kierownik Zakła-
du Odporności Drzew (1980-1996), kierownik 
Laboratorium Chorób Drzew (1996-2001), 
kierownik Samodzielnej Pracowni Chorób 
Drzew (2001-2002).

Profesor Siwecki był wychowawcą wielu 
pokoleń pracowników naukowych. Dzięki 
Profesorowi wielu młodych pracowników na-
ukowych miało możliwość wyjazdu na staże 
zagraniczne krótko i długoterminowe do zna-
nych na całym świecie placówek naukowych. 
Znany był jako inicjator wielu pomysłów doty-
czących rozwoju leśnictwa wielofunkcyjnego 
oraz ochrony zasobów przyrody, zwłaszcza 
parków narodowych, parków krajobrazowych 
i leśnych kompleksów promocyjnych.

Profesor Ryszard Siwecki był aktywnym 
członkiem wielu towarzystw, rad i organizacji 
naukowych tak krajowych jak i zagranicznych. 
W latach 1982-85 członek Rady naukowo 
Technicznej przy Ministrze Leśnictwa i Prze-
mysłu Drzewnego. W latach 1989-2002 pełnił 
funkcję przewodniczącego Rady Naukowej 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Był 
autorem lub współautorem około 250 prac 
naukowych, opublikowanych w krajowych i 
zagranicznych wydawnictwach oraz licznych 
ekspertyz dotyczących stanu zdrowotnego 
drzew, metod ich ochrony, pielęgnacji i 
leczenia. 

W ostatnich latach swojej działalności 
naukowej i eksperckiej Profesor wiele uwagi 
poświęcił m.in. ochronie zieleni miejskiej w 
Kołobrzegu. Dla upamiętnienia bogatej i kom-
pleksowej działalności Profesora Ryszarda 
Siweckiego w zakresie ochrony przyrody 
i ochrony zieleni miejskiej w Kołobrzegu, 
Rada Miejska uchwałą nr XVI/211/03 z dnia 
29 grudnia 2003 r. uznała bindaż grabowy 
za pomnik przyrody pod nazwą „Bindaż Gra-
bowy im. Profesora Ryszarda Siweckiego”. 
14 października 2003 roku odsłonięto głaz 
upamiętniający działalność prof. Siweckiego 
w Nadleśnictwie Smolarz.

Profesor Siwecki, był nie tylko wielkim 
uczonym, ale angażował się także w życie 
społeczne Kórnika. Był m.in. wiceprzewod-
niczącym Rady Narodowej w Kórniku (1983-
1986). Od 1982 r. był członkiem Zjednoczo-
nego Stronnictwa Ludowego, a po 1990 r. 
członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
W latach 1985-1989 był jednym z założycieli 
oraz przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji 
Ochrony Środowiska przy Wojewódzkim 
Komitecie ZSL w Poznaniu 

(cd. na str 12)

wSpomNieNie o pRoFeSoRZe 
RYSZaRdZie Siweckim (1939-2002)



12 nr 19/2012 9 listopada 2012 r. 13

K
U

LT
U

R
A

W
SP

o
M

N
IE

N
IE

 / 
o

G
Ło

SZ
EN

IA

Początek  listopada w naszej tradycji to 
czas pamięci o osobach, których nie ma już 
- przynajmniej fizycznie - z nami. Wieczo-
rem 9 listopada, z inicjatywy absolwentów 
i nauczycieli kórnickiego liceum, Kórnickie 
Stowarzyszenie Ogończyk zadbało o 
pamięć o dwóch osobach, które odeszły 
w 2012 roku, a swoim życiem i pracą 
zawodową wpisały się ściśle w historię 
kórnickiej szkoły średniej. Wspominaliśmy 
dyrektora Kazimierza Zimniaka i dyrektor 
Halinę Kalisz.

Program artystyczny oparty na utworach 
literackich nawiązujących do tematyki prze-
mijania przygotowała pani Lena Kuczyń-
ska Nowak. Członkowie stowarzyszenia, 
uczniowie i nauczyciele czytali między 
innymi fragmenty listów Jana Nowickiego 
do Piotra Skrzyneckiego z książki „Między 
Niebem a Ziemią”. Dwie uczennice Zespołu 
Szkół zaśpiewały i zagrały, a była dyrektor-
ka i nauczycielka LO Maria Weychan-No-
wak z pamięci wyrecytowała „ Anioł Pański” 
Kazimierza Przerwy Tetmajera. 

W tle prezentowano archiwalne zdjęcia. 
Wśród licznej publiczności znaleźli się 

także przedstawiciele rodzin bohaterów 
„Poetyckich Wypominek”. 

Był czas na zadumę i łzy wzruszenia. 
Był czas na anegdoty i uśmiech. 

Po części artystycznej, przy kawie i 
serniku brzmiały rozmowy i wspomnienia 
z dawnych lat. Towarzyszyła im wystawa 
kronik szkolnych.

ŁG

liStopad 
w „RodaNie”
W jesienny czwartkowy wieczór 15 listo-

pada 2012 r., w Hotelu RODAN miało miej-
sce uroczyste otwarcie nowej części hotelu 
–  Instytutu Zdrowego Ciała „Dr Elwita”. Ten 
wyjątkowy wieczór uświetniła swoim występem 
znakomita aktorka i piosenkarka Agnieszka 
Różańska. Goście byli zachwyceni występem 
artystki i każdorazowo nagradzali ją gromkimi 
brawami. W bardzo przyjemny i pełen humoru 
nastrój wszystkich gości wprowadził Grzegorz 
Poloczek z „Kabaretu Rak”. Podczas uroczystej 
kolacji bankietowej goście mogli delektować się 
niezapomnianymi smakami dań z „czterech 
stron świata”. Szef kuchni Przemysław Czekała 
zaserwował wykwintne menu kuchni: włoskiej, 
francuskiej, greckiej  i tajskiej. Zaproszeni go-
ście, wśród których nie zabrakło przedstawicieli 
najbardziej renomowanych wielkopolskich firm, 
mieli okazję by zobaczyć nie tylko restaurację 
i nowo otwarty Instytut Zdrowego Ciała, ale 
również obejrzeć sale konferencyjne, pokoje 
i apartamenty. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się także część sportowo-rekreacyjna 
hotelu: korty tenisowe, siłownia i sala fitness. 
Uwieńczeniem wieczoru było losowanie wśród 
uczestników eventu atrakcyjnych nagród. Na-
groda główna to zaproszenie dla dwóch osób 
na specjalny „pakiet relaks” obejmujący nocleg 
w Apartamencie Różowym, kolację, śniadanie i 
pakiet specjalistycznych zabiegów w Instytucie 
Zdrowego Ciała „Dr Elwita”. Podczas tego 
wieczoru goście mogli bezpłatnie w Instytucie 

Zdrowego Ciała „Dr Elwita” skorzystać z porad 
dietetycznych (analiza składu ciała, porady 
żywieniowe) oraz treningu na urządzeniu LPG 
Huber Motion Lab – najnowocześniejszego 
urządzenia do ćwiczeń izometrycznych. Taki 
czwartkowy wieczór jak ten, to doskonała 
okazja by przyjemnie spędzić czas i choć na 
chwilę oderwać się od swoich codziennych 
obowiązków zawodowych. W „strefie relaksu” 
Hotelu RODAN każdy z gości z pewnością 
znalazł coś dla siebie.

Dzień później, tj. w piątek 16 listopada – w 
Hotelu RODAN odbyło się spotkanie absol-
wentów Liceum Ogólnokształcącego z Kór-
nika rocznik 1994. Główną atrakcją wieczoru 
był koncert Krzysztofa Antkowiaka znanego 
poznańskiego wokalisty pop, kompozytora i 
autora tekstów. 

WKRóTcE W RoDANIE…
Tyle listopadowych ciekawostek z Hotelu 

RODAN. A już wkrótce, w dniach 14-16 grudnia 
odbędzie się dobrze wszystkim znana (mająca 

kilkuletnią tradycję) impreza charytatywna 
„Gwiazdkowy Turniej Gwiazd 2012”. Ideą 
tego szczytnego przedsięwzięcia jest zebranie 
podczas wspólnej zabawy tenisowej środków fi-
nansowych na rzecz potrzebujących w Domach 
Opieki Społecznej, Domach Dziecka i ośrodków 
dla dzieci niepełnosprawnych z Poznania i 
Wielkopolski. W tegorocznym Gwiazdkowym 
Turnieju Gwiazd weźmie udział wiele popu-
larnych i uznanych gwiazd sceny oraz ekranu 
wraz z najszacowniejszą grupą wielkopolskich 
biznesmenów- darczyńców. Ze strony artystów 
swój udział zapowiedzieli m.in: Jan Englert, 
Henryk Sawka, Anna Guzik, Olga Bończyk, 
Tomasz Stockinger, Aleksandra Mikołajczyk, 
Tomasz Gęsikowski, Alosza Awdiejew, Leszek 
Malinowski, Władysław Grzywna, Stan Borys, 
Urszula Dudziak. Program turnieju obfitować 
będzie w wiele pięknych zdarzeń sportowych, 
kulturalnych i towarzyskich. Szczegółowa 
relacja w grudniowym wydaniu „Kórniczanina”.

rodan

poetYckie wYpomiNki

Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku 
prosi mieszkańców Gminy Kórnik o 
wypełnienie

elektronicznej ankiety, która będzie 
dostępna  na stronie Zespołu Szkół w

Kórniku www.zskornik.edu.pl  / kon-
takt. 61 8170-256/ oraz na stronie Urzędu

Miejskiego w Kórniku www.kornik.pl.
celem ankiety jest zbadanie, czy w 

Kórniku istnieje potrzeba uruchomienia 
szkoły

policealnej.
Dziękuję za zainteresowanie
                                                                                   

                            

 /-/ Emilia Stanny
                        Dyrektor Zespołu 

Szkół w Kórniku

Uwaga

(cd ze str. 11)
oraz członkiem Komisji Ochrony Środowi-
ska Naczelnego Komitetu ZSL. W 1988 r. 
był jednym z założycieli Towarzystwa im. 
Stanisława Mikołajczyka w Poznaniu. Ak-
tywnie działał także na rzecz społeczności 
lokalnej, m.in. pozyskał środki na budowę 
kanalizacji i kolektora sanitarnego w Kórniku, 
pomógł w uzyskaniu funduszy na rozbudowę 
szkoły podstawowej im. Jana Wójkiewicza 
w Radzewie. Profesor Siwecki był także 
jednym z osób które w 1987 r. reaktywo-
wały Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe. 
Jako przewodniczący sądu koleżeńskiego i 
komisji spraw zagranicznych bractwa współ-
organizował pierwsze kontakty z Europejską 
Federacją Historycznych Bractw  Kurkowych 
EGS – (Europaeische Gemeinschaft Histo-
rischer Schuetzen - Europejska Wspólnota 
Historycznych Strzelców). Nawiązał osobi-
ste kontakty z Prezydentem EGS Kurtem 
Ortmannem - vice prezydentem Belgii oraz 
prezydentem niemieckojęzycznej prowincji 
Belgii. Kontakty te zaowocowały przyjęciem 
Kórnickiego Bractwa Kurkowego do EGS 
(4.03.1990 r.). Profesor Ryszard Siwecki był 
więc pierwszym w Polsce organizatorem 
współpracy z organizacją Unii Europejskiej.

Nie sposób przedstawić wszystkiego 
co dokonał i co planował jeszcze dokonać 
Profesor Siwecki. Nagła śmierć, w dniu 5 
grudnia 2002 r., zakończyła Jego pracowite i 
pełne zaangażowania i troski o innych życie.

Profesor Ryszard Siwecki pozostał w 
mojej pamięci i mam nadzieję, że w pamięci 
tych którzy Go znali, jako człowiek skromny 
i wrażliwy, który zawsze służył innym swoją 
pomocą. 

Marian Ratajczak

ZAPROSZENIE
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Kórniku, 
  zaprasza druhów jednostki,

na coroczne spotkanie 
Świąteczno – Noworoczne.

Zapraszamy również 
dzieci strażaków OSP Kórnik  
na spotkanie z  Gwiazdorem. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 
16 grudnia 2012 r. o godzinie 16.00.
w  „ Domu Strażaka” OSP Kórnik.

 Prosimy o przybycie w mundurach 
wyjściowych.

                                           ZARZĄD

Zespół Parafialny 
Caritas w Kórniku 

serdecznie dziękuje 
Szanownym Panom:

  
-   Piotrowi KACZMARKOWI

 - Cukiernia przy ul. Poznańskiej
  -   Piotrowi KOWALEWSKIEMU  - 

Mar- Piek ul. Dworcowa  

 za okazane serce 
i zrozumienie potrzeb Caritas. 

Życzymy Panom zdrowia, satysfakcji
z wykonywanej pracy 

i wszelkiego dobra 
w życiu osobistym i zawodowym.

Zespół CARITAS
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EM We wtorek 13 listopada odwiedził nas wy-
jątkowy gość - pan Przemek Kowalik, pełen 
optymizmu, szczerych chęci oraz wyjątkowe-
go daru, jakim jest dążenie do zamierzonych 
celów. Wizyta jego nie była przypadkowa .

Przemek Kowalik 9 lat temu uległ po-
ważnemu wypadkowi samochodowemu, w 
wyniku którego stracił władzę w nogach i 
częściowo w rękach. Pomimo tego nie poddał 
się, walczył długo o to aby móc w miarę nor-
malnie funkcjonować. Doszedł do wniosku, że 
to co nas blokuje jest w naszej głowie, a nie 
w naszym ciele. Z takim przesłaniem posta-
nowił wyruszyć w podróż po Polsce oraz po 
Europie, aby pokazać wszystkim, że nigdy nie 
należy się poddawać i zawsze trzeba walczyć 
o swoje marzenia bez względu na to, jakie 
poprzeczki stawia nam życie.

A oto jak wspominają tą wizytę niektórzy 
z uczestników zajęć w ŚDS :

Karina Kominek:
Och, jakie to wczorajsze spotkanie było 

super. Dało ono nam moc motywacji do dzia-
łania, do bronienia się przed chorobą i przed 
jej skutkami. Och jakie to było wspaniałe 
spotkanie. Otóż Przemo wjechał w nasz krąg 
z krzeseł i zaczął od początku opowiadać o 
wypadku, który był tak straszny, że pozbawił 
go władzy w rękach i w nogach. I jeszcze 
oooo, ile jeszcze on nam naopowiadał, że 
zjechał 2x całą Polskę. I całą masę innych 
wątków, które były tak interesujące, że mo-
głabym ich od zaraz wysłuchać jeszcze raz. 

A no i oczywiście pokazywał on nam całą 
masę przeźroczy, które były tak piękne, że to 
jest normalnie szok. I na końcu myśmy mu 
elegancko podziękowali i pojechaliśmy do 
kuchni na obiad. Po małej pogawędce, która 
też była bardzo fajna, porobiliśmy sobie z nimi 
kilka zdjęć na pamiątkę, powiedzieliśmy do 
widzenia i pojechaliśmy do domu z panem 
Szczepanem.

Marcin Skibiński :
We Wtorek do Środowiskowego Domu 

Samopomocy przyjechał do nas niezwykły 
gość Pan Przemek Kowalik z kolegą. Pan 
Przemek miał wypadek, który go sparaliżował 

całego. Mimo nieszczęścia, jakie go spotkało 
nie poddał się i postanowił na specjalnym 
wózku zwiedzić Polskę i świat z pomocą 
przyjaciół, którzy go wspierają na każdym 
kroku. Jest wolontariuszem w hospicjum 
w Poznaniu. Spotkanie z nim bardzo mnie 
poruszyło. To jest dowód na to, że z każdej 
sytuacji jest wyjście. Tylko trzeba mieś wokół 
siebie prawdziwych przyjaciół i ogromną 
siłę psychiczną i fizyczną. Dziękuję Panu 
Przemkowi za to, że się nie poddał. To jest 
motywacja dla innych chorych i zdrowych 
ludzi, że marzenia się spełniają.

wiZYta pRZemka kowalika
Nareszcie! Odebraliśmy paszporty z wiza-

mi, kupiliśmy bilety na kolej i w końcu, po długich 
przygotowaniach i licznych pożegnaniach wyru-
szyliśmy w podróż. Naszym pierwszym etapem 
do pokonania była trasa PKP Poznań-Suwałki. 
Tam, spod granicy Litewskiej autostopem prze-
mieszczaliśmy sie dalej-w stronę Rosji. Wybrali-
śmy drogę wiodącą przez południe Litwi i Łotwy 
z przejściem granicznym Terehova. Omineliśmy 
dzięki temu Białoruś i wymóg posiadania 
kolejnej wizy. Wschodni kierowcy okazali się 
życzliwi i w przeciągu trzech dni znaleźliśmy się 
w Moskwie. Po drodze zainaugurowaliśmy na-
szą podróż noclegiem na dziko pod namiotami. 
Było trochę zimno ale mimo to nawet daliśmy 
radę wykąpać się rano w jeziorze. Pochmurna, 
szara, betonowa Moskwa nieco zawiodła nasze 
oczekiwania. Poza Placem Czerwonym i kolo-
rowymi cerkwiami reszta stolicy prezentuje się 
raczej posępnie. Na szczęście, dzięki dwóm 
przemiłym Rosjanom, którzy nas ugościli 
wywozimy z Moskwy ciepłe wspomnienia. 
Gospodarze pieczołowicie zadbali o nasze 
potrzeby kulturoznawcze. Opowiadali o życiu 
w Rosji, o historii, uczyli użytecznych zwrotów 
po rosyjsku i oprowadzili po mieście.

W ten sposób, od kuchni poznawaliśmy 
Rosję.

Zbliżająca się zima daje o sobie znak, na 
szczęście jesteśmy dobrze przygotowani. W 
końcu przyszedł czas na przeprawę koleją 
transsyberyjską do Irkucka. Bardzo byliśmy 
ciekawi jak taka cztero-dniowa podróż bę-

dzie wyglądać. Zostaliśmy mile zaskoczeni 
działalnością kolei rosyjskiej. W wagonach 
panuje porządek, miła obsługa i dyscyplina. 
Wykupiliśmy bilety platskartny”, czyli w wagonie 
bez przedziałów, dzieląc przestrzeń z innymi 
podróżującymi. Każdy dostał swoją wygodną 
prycze, zestaw pościeli i ręcznik. W nocy tem-
peratura w pociągu jest tak wysoka, że można 
spać pod samym prześcieradłem. Dni mijały 
bardzo szybko, ani sie nie spostrzegliśmy, a 
już trzeba było wysiadać.

W Irkucku spędziliśmy, z przerwą sześć dni. 
Głównie spacerowaliśmy po mieście, dając się 
ponieść miłej atmosferze, jakże odmiennej od 
moskiewskiej. Drewniana zabudowa, odremon-
towane kamienice, przytulne skwery czynią 
Irkuck miastem przyjaznym dla turystów.

W międzyczasie zafundowaliśmy sobie 
wycieczkę na Olkchon-największą, magiczną 
wyspę na Bajkale. Magiczną ponieważ tu po-
dobno pojawił sie pierwszy szaman na ziemi, 
zesłany przez bogów, jako łącznik między 
Światami. Kult szamański wciąż jest tu żywy, 
świadczą o tym liczne miejsca składania ofiar 
(w postaci wstążek, kamieni lub monet) bogu 
Olkchonowi.

Jednak magia tego miejsca przejawia się 
przede wszystkim w krajobrazach zapierają-
cych dech w piersiach. Potęga i majestat natury 
wzbudziły zarówno zachwyt jak i szacunek u 
każdego z nas. Głąb wyspy stanowią głównie 
stepy. Na kifowych wybrzeżach rozpościera się 
widok na granatowe wody Bajkału i otaczające 

je góry. Pomimo ostrego mrozu, pogoda nam 
dopisała: świeciło piękne słońce a niebo było 
przejrzyste. Zrobiliśmy mnóstwo zdjęć by 
uwietrznić to niepowtarzalne piękno, jednak 
najtrwalej zapisało sie ono w naszych sercach. 

Tak skończył się pierwszy rozdział naszej 
podróż:Rosja, a otwiera sie nowy-Mongolia. 
Ale o tym w następnej relacji.

Ewa Zimniak

RelacJa Z wYpRawY Na koNiec Świata
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 Kórnicki Ośrodek Kultury złożył w Naro-
dowym Centrum Kultury projekt warsztatów 
artystycznych „I Ty możesz zostać artystą”. 

Zespół sterujący zaakceptował 34 wnioski 
spośród 274. Nasz zajął czwarte miejsce. Od 
1 października do 26 listopada 2012 r. prze-
prowadzono w gminie Kórnik cykl warsztatów 
z rożnych dziedzin sztuki dla uczniów IV klas 
czterech szkół podstawowych oraz grupy mło-
dzieży gimnazjalnej z klas S. Pozwoliły one na 
zapoznanie uczestników z podstawowymi poję-
ciami z zakresu kultury i budowania wypowiedzi 
artystycznych. Podsumowaniem tego etapu jest 
„Festiwal artystów dziecięcych gminy Kórnik” 
polegający na prezentacji etiud teatralnych, 
elementów scenograficznych i rekwizytów, 
rzeźb ceramicznych, tańca, piosenek i gry na 
instrumentach muzycznych  przygotowanych 
w trakcie warsztatów, które stanowią elementy 
składowe widowiska teatralnego.

Projekt ten stanowi rodzaj wprowadzenia 
do dalszej pracy w poszczególnych pracow-
niach Kórnickiego Ośrodka Kultury, który 
ma zaowocować spektaklem plenerowym w 
trakcie XX Kórnickich Spotkań z Biała Damą 
w maju 2013 r.

Dyrektor Kórnickiego Ośrodka Kultury
Sławek Animucki

PARTNERZY PRoJEKTU

Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
im. Teofili z Działyńskich 

Szołdrskiej – Potulickiej w Kórniku
Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie
Szkoła Podstawowa 

im. Jana Wójkiewicza w Radzewie
Gimnazjum im. Wł. hr. Zamoyskiego 

w Kórniku

RADA RODZICÓW W GIMNAZJUM 
IM WŁADYSŁAWA HR. ZAMOJSKIEGO 

W KÓRNIKU
serdecznie zaprasza 

na zabawę karnawałową, 
która odbędzie się 

12 stycznia 2013 roku 
od godziny 20.00 

w Trzebisławkach.
Oferujemy dobrą zabawę przy

muzyce zespołu ‚KSERO’.
Cena biletu od pary 150 zł.

Szczegulne informacje 
pod numerem telefonu 

695 262 412 .
ZAPRASZAJĄ RADA RODZICÓW. 

UWAGA MIESZKAńcY

Tradycją Uczniów 
Gimnazjum 

im. Władysława hr. Zamoyskie-
go 

w Kórniku
jest zbiórka żywności 

i przygotowywanie
paczek świątecznych 

dla najbardziej potrzebujących 
osób w Naszej Gminie.

Po raz kolejny Nasi Wolontariu-
sze będą na Was czekać 

w INTERMARcHE, 
które jak co roku 

dzielnie wspiera Nas w tej akcji. 
Zbiórka odbędzie się w dniach: 

10.12.2012 – 16.12.2012

Dziękujemy za okazane serce 
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  Organizowany przez Komendę Hufca 
ZHP im. Tytusa hr. Działyńskiego Powia-
towy Konkurs Recytatorski z okazji Święta 
Niepodległości ma swoje podsumowanie 
11 listopada każdego roku. XII edycja tej 
imprezy poświecona była tematyce czte-
rech pór roku. 

 W konkursie udział wzięło 29 szkół z 
powiatu poznańskiego, które reprezento-
wało 63 uczniów, a łącznie do eliminacji 
konkursu przystąpiło 432 osób. Młodzi 
adepci sztuki recytatorskiej rywalizowali 6 
listopada w trzech kategoriach wiekowych: 
- klasy I-III szkół podstawowych, - klasy 
IV-VI szkół podstawowych, - gimnazjaliści. 
Najmłodsza grupa przedstawiała swoje ta-
lenty w Domu Parafialnym. Starsi uczniowie 
podstawówek recytowali w Strażnicy OSP 
Kórnik. Gimnazjaliści zaprezentowali się w 
sali Kórnickiego Ośrodka Kultury.

Miłym i wzruszającym akcentem był 
fakt, że przed rozpoczęciem prezentacji 
konkursowych jurorzy i osoby związane z 
konkursem odwiedziły cmentarz parafialny 
w Kórniku, by zapalić znicze na grobie 
długoletniej jurorki Zofii Wojciechowskiej.

W dniu 11 listopada w Sali Czarnej zam-
ku Kórnickiego podsumowano rywalizację.

Dyplomy, upominki dla laureatów wrę-
czano w obecności szacownych gości, któ-
rymi byli miedzy innymi: dyrektor biblioteki 
kórnickiej Tomasz Jasiński, przedstawiciel 
Fundacji Zakłady Kórnickie Zbigniew Kalisz, 
przewodniczący Rady Miejskiej Maciej 
Marciniak, burmistrz Kórnika Jerzy Lech-
nerowski. 

Licznie zgromadzona publiczność okla-
skiwała laureatów, ale także na gromkie 
brawa zasłużył Chór Zamku Kórnickiego, 
który wstąpił podczas na zakończenie im-
prezy. Zespół przedstawił 4 utwory („Cztery 
Pory Roku”, „Esto les Digo”, „Rodzina”  oraz 
„Ach Śpij Kochanie”) zapowiadając tym 
samym serię kolejnych koncertów z cyklu 
„Cztery Pory Roku”.

Poniżej publikujemy listę finalistów:
Klasy I-III

I miejsce 
Aleksandra Borońska SP Biedrusko
II miejsce 
Magdalena Borońska SP Biedrusko
II miejsce Aleksandra Ossowska SP Kórnik
III miejsce Nina Sołowiej SP Kórnik
wyróżnienie 
Róża Nowacka SP Rogalin
Weronika Dybowska SP Daszewice

wyróżnienie ZHP 
Barbara Gorzałczana 8 GZ Kórnik              
Mirella Rozmiarek 6 GZ Radzewo

 Klasy IV-VI
I miejsce Maria Pilińska SP Daszewice
II miejsce Maja Szklarska SP Puszczykowo
II miejsce Ewa Kaczor SP Biedrusko
III miejsce Jan Suszyński SP Kórnik
III miejsce Monika Stempniak SP Radzewo
III miejsce Weronika Szóstak SP Mosina
wyróżnienie Patrycja Pudysiak SP Kórnik
 Maksymilian Pawlak SP Siekierki Wielkie
Alan Gąsior SP Puszczykowo
wyróżnienie ZHP 
Jan Suszczyński 11 DH Kórnik
Ewelina Toboła 6 DH Radzewo
                 

Gimnazjum
I miejsce Łukasz Konieczny gim. Rogalin   
II miejsce Izabela Witkowska gim. Dasze-
wice
III miejsce Sandra Woźniak gim. Mosina
wyróżnienie  Barbara Filipiak gim. Kórnik
wyróżnienie ZHP  Magdalena Zimniak 11 
DH Kórnik 

Opr. ŁG i MM-B

 Xii koNkURS wpiSaNi w HiStoRię

Z okazji 94 rocznicy wybuchu  Powstania Wielkopolskiego

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło Kórnik 

zaprasza  na II Gminny Przegląd Pieśni Powstańczych,
który odbędzie się 24 listopada 2012 roku  o godz. 15:00  w  Strażnicy w Kórniku. 

       
Zarząd Koła

Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe im. 
ks. Szczepana Janasika od 1989 r. organi-
zuje turnieje jubileuszowe upamiętniające 
rocznicę urodzin patrona. Parę lat później 
turnieje te nazwano niepodległościowymi 
gdyż data urodzin ks. Szczepana Janasika, 
9 listopada 1889 jest zbieżna z dzienną datą 
odzyskania niepodległości Polski. Gminne 
uroczystość Święta Niepodległości odbyły 
się 10 listopada przed Pomnikiem Kompanii 
Kórnickiej. Delegacja bractwa kurkowego 
tradycyjnie udała się następnie na cmentarz 
w Bninie aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na 
grobach powstańców wielkopolskich i grobie 
patrona bractwa ks. Szczepana Janasika.  

Dnia 11 listopada, uroczystości świą-
teczne odbyły się w Robakowie. W kościele 
parafialnym p.w. Św. Józefa Rzemieślnika. 
Ks. proboszcz dr hab. Piotr Ostański odprawił 
Mszę Św. „Za Ojczyznę”. Wzięły w niej udział 
władze samorządowe, poczty sztandarowe, 
liczna delegacja bractwa kurkowego oraz 
wierni. Mszę rozpoczęto występem artystów 
Anity Kownackiej i Rafała Korpika z akompa-
niamentem Katarzyny Korpik. Wykonano pie-
śni: „Verbum Nobile„ Verdiego, „Stary Kapral” 
Stanisława Moniuszki, „Pieśń Chorążego” z 
opery „Hrabina” i „Ojcze z Niebios” Stanisława 
Moniuszki” oraz pieśń „Wracaj” Stanisława 
Niewiadomskiego”. Mszę Św. rozpoczęto 
intonacją „Boże coś Polskę”. W homilii ks. 
Piotr Ostański czasy niewoli Polski przesunął 
do 1717 r. wspominając „Sejm Niemy”. Kon-
stytucje Sejmu Niemego ograniczały wpływy 
saskie w Polsce, zmniejszały uprawnienia 
królewskie oraz wprowadzały ograniczone 

reformy ustrojowe. Na gwaranta dotrzymania 
ugody wyznaczono cara rosyjskiego Piotra I 
Wielkiego, mediatora pomiędzy zwaśnionymi 
stronami. Sejm Niemy zapoczątkował inter-
wencje Rosji w wewnętrzne sprawy Polski. 

Jak więc powinno się rozumieć Niepod-
ległość? Nie jest ona dana raz na zawsze 
i wymaga dialogu, uczciwej pracy i nauki. 
Tylko ludzie ukształtowani i mądrzy są w 
stanie budować i kształtować mądrze swój 
niepodległy kraj. Dzisiaj o niepodległość nie 
trzeba walczyć zbrojnie ale trzeba ją utrwalać 
poprzez pracę i mądre poczynania. Ksiądz 
wyjaśnił znaczenie barw flagi narodowej. Na 
koniec mszy zaintonował Rotę.

Przed „Pomnikiem Niepodległości” na 
cmentarzu parafialnym w Robakowie od 
ośmiu lat odbywają się uroczystości patrio-
tyczne, złożono hołd i kwiaty. Sylwetkę Sta-
nisława Gęstwy, przedstawiła jego wnuczka. 
Był on żołnierzem II wojny światowej, walczył 
w kampanii wrześniowej i pod Monte Cassino. 
Młodzież Szkoły Podstawowej w Robakowie 
przed pomnikiem przedstawiła montaż słow-
ny tekstów patriotycznych.

Na bracką strzelnicę zaproszono przyja-
ciół i sympatyków bractwa. Przewodniczący 
Rady Miejskiej od lat funduje puchary dla 
zwycięzców Turnieju Niepodległościowego. 
Przybyły delegacje bractw z Jutrosina, Książa 
Wlkp., Poznania 1253, Poznańskiego Brac-
twa Kurkowego, Bractwa Grodu Przemysła-
wa i Wrześni oraz liczne grono sympatyków 
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego 
aby dzień ten świętować w miłej atmosferze.

Statutowy „Turniej Jubileuszowo-Niepod-
ległościowy” wygrał Zbigniew Tomaszewski, 

zdobył tarczę i puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Kórniku. Drugie miejsce i 
puchar zdobył Maciej Olejnik, trzecie miejsce 
i puchar otrzymał Marian Błaszak. 

Otwarty Turniej do tarczy którą ufundo-
wał Norbert Biniek właściciela firmy „Serwis 
Opon” wygrał  Marek Balcerek z Jutrosina. 
Wojciech Antczak zajął II, a Filip Baranowski 
III miejsce. Otrzymali oni atrakcyjne nagrody.

W walce o Tarczę Niepodległościową 
którą ufundował Zbigniew Tomaszewskie, 
zwyciężył Marek Balcerek z Jutrosina, II 
miejsce zajął Jerzy Nowak a III miejsce 
Krzysztof Smoleński z Bractwa Kurkowego 
z Książa Wlkp.

Tarczę Patrona ufundowaną przez Kór-
nicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe im. Ks. 
Szczepana Janasika zdobył Zbigniew Toma-
szewski, II lokatę zajął Zdzisław Jakubowski, 
III miejsce zajął Krzysztof Smoleński. 

W turnieju w którym strzelano do kura 
kurkowego zwycięstwo odniósł Marek No-
wicki. Jego marszałkami zostali Aleksander 
Mitkowski z Wrześni oraz Florian Chmielnik 
z Bnina. Wszyscy zwycięzcy otrzymali cenne 
nagrody.

Uroczystościom Święta Niepodległości 
towarzyszą obchody patrona dnia 11 listopa-
da, Św. Marcina. W Wielkopolsce tradycyjnie 
wszyscy raczą się „rogalami świętomarciń-
skimi”. Licznie zaproszeni bracia kurkowi, 
przedstawiciele władz kórnickich, radni oraz 
liczne grono przyjaciół kórnicko-bnińskiego 
bractwa kurkowego mieli okazję posmakować 
tych rogali oraz dań z  kurkowej kuchni.

  
Kazimierz Krawiarz

XXiii. tURNieJ NiepodległoŚciowo 
- JUBileUSZowY kÓRNicko-BNiŃSkiego BRactwa kURkowego

oGŁoSZENIE
W związku z organizacją przez gminę Kórnik Kiermaszu Świątecznego w dniach 
1.12 – 24.12.2012 r. zwracamy się do Państwa z propozycją wynajęcia od gminy 

domków drewnianych o wymiarach 2x3m, zamykanych, w których można będzie 
sprzedawać własne towary, związane ze Świętami Bożego Narodzenia, np. ozdoby 
choinkowe, wyroby cukiernicze, gastronomia.    

Domki będą ustawione na plantach. 
Dzierżawa za wynajęcie domku podczas trwania kiermaszu wynosić będzie 500 zł  

plus 6.00 zł opłata targowa za każdy dzień handlu.  
Pisemne oferty prosimy składać do Biura Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku do dnia 28 listopada br.  

W ofercie prosimy podać:
- imię, nazwisko
- adres
- numer telefonu
- rodzaj towarów, które Państwo chcą sprzedawać. 
O wyborze ofert decyduje kolejność zgłoszenia.  
O szczegółach wynajmu domków i zasadach korzystania z nich, osoby, których 

oferty jako pierwsze wpłynęły do Biura Obsługi Mieszkańca, zostaną powiadomione 
telefonicznie. 

Więcej informacji na ten temat można otrzymać w Wydziale Promocji Gminy, Kultury 
i Sportu.

Burmistrz Gminy Kórnik
      Jerzy Lechnerowski

Biblioteka w Bninie
 zaprasza 

na wieczór autorski poetki 
Stanisławy Łowińskiej.
Spotkanie odbędzie się 

28 listopada o godz. 16.30
Wstęp wolny !

Biblioteka w Bninie 
zaprasza na

Andrzejkowy wieczór 
w bibliotece

W programie: 
zabawy, niespodzianki 

i moc wrażeń 
Zapraszamy 

29 listopada ( czwartek) 
o godz. 17.00
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oGŁoSZENIE
Burmistrza Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 w 
związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miej-
ską w Kórniku Uchwały nr XXVII/300/2012 
z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego  dla części obrębu Borówiec w rejonie 
ul. Szkolnej, Deszczowej i Gruszkowej, 
gm. Kórnik .

Przedmiotem uchwały jest określenie 
zasad zagospodarowania, uporządkowania 
i zapewnienia prawidłowej obsługi komuni-
kacyjnej obszaru opracowania.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko ww. projektu 
planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicz-
nym i powinny zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z 
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej 
sprawy oraz składać wnioski do wyżej 
wymienionego projektu planu w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepod-
ległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@
kornik.pl) w terminie 21 dni od daty ukaza-
nia się niniejszego ogłoszenia. Organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych 
wniosków jest Burmistrz Gminy Kórnik.

oGŁoSZENIE
Burmistrza Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz 
art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 
1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Kórniku Uchwały 
nr XXVII/303/2012 z dnia 30 października 
2012 r. w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu zabudowy usługowej 
i mieszkaniowej na terenie działki 69/4 w 
Koninku, gm. Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest wyznaczenie 
nowych funkcji terenu, usługowej i mieszka-
niowej wraz z wyznaczeniem nowych zasad 
podziału na dwie działki oraz określenie 
zasad zabudowy i zagospodarowania.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko ww. projektu 
planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicz-
nym i powinny zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z 
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej 
sprawy oraz składać wnioski do wyżej 
wymienionego projektu planu w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepod-
ległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@
kornik.pl) w terminie 21 dni od daty ukaza-
nia się niniejszego ogłoszenia. Organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych 
wniosków jest Burmistrz Gminy Kórnik.

oGŁoSZENIE
Burmistrza Gminy Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospo-
darowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 w 
związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. 
zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Kórniku

 Uchwały nr XXVII/301/2012 z dnia 
30 października 2012 r. w sprawie: przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru działalności gospodarczej – obiek-
tów produkcyjnych, składów i magazynów 
oraz usług, obręb geodezyjny Robakowo, 
gm. Kórnik – rejon ul. Szkolnej i Żernickiej.

Przedmiotem uchwały jest dopusz-
czenie w miejscowym planie lokalizacji 
lokalnych oczyszczalni ścieków. 

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko ww. projektu 
planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicz-
nym i powinny zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczą.

Zainteresowani mogą zapoznać się z 
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej 
sprawy oraz składać wnioski do wyżej 
wymienionego projektu planu w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepod-
ległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@
kornik.pl) w terminie 21 dni od daty ukaza-
nia się niniejszego ogłoszenia. Organem 
właściwym do rozpatrzenia złożonych 
wniosków jest Burmistrz Gminy Kórnik.

ogłoszenie o naborze wniosków  
w zakresie stypendiów sportowych

 na rok 2013

Burmistrz Gminy Kórnik, na pod-
stawie uchwały nr XXVII /297/2012 
Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 
października 2012 r. w sprawie sty-
pendiów sportowych oraz nagród i 
wyróżnień Burmistrza Gminy Kórnik 
dla zawodników za osiągnięte wyni-
ki sportowe oraz trenerów i innych 
osób wyróżniających się osiągnię-
ciami w działalności sportowej, ogła-
sza nabór  w zakres ie  s typendiów 
sportowych. Wnioski można składać 

do dnia 3 grudnia 2012 roku do godz. 
15.30 w Biurze Obsługi Mieszkańca 
Urzędu Miejskiego w Kórniku ,  Pl . 
N iepod leg łośc i  1 ,  62-035  Kórn ik , 
osobiście lub drogą pocztową (de-
cyduje data stempla pocztowego).

Regulamin przyznawania stypen-
diów sportowych, określony został 
w załączniku nr 1, regulamin przy-
znawania wyróżnień i  nagród spor-
towych w załączniku nr 2, natomiast 
wniosek o przyznanie s typendium 
sportowego stanowi załącznik nr 3 
do powyższej uchwały.

I n fo rmac je  w  zak res ie  nabo ru 

wniosków udzielane są przez Wy -
dział Promocji Gminy, Kultury i Spor-
tu Urzedu Miejskiego w Kórniku, tel. 
618 170 411 wew. 680

Załączniki:
• Regulamin przyznawania stypen-

diów sportowych dla zawodników
• Regulamin przyznawania wyróż-

nień i nagród sportowych
• Wniosek o przyznanie stypen-

dium sportowego dla zawodników, 
osiągających wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym  mię-
dzynarodowym i krajow

NaJlepSi 
BRamkaRZe 

Z wielkopolSki 
w kÓRNikU!

Wielkopolska Akademia Bramkarska 
zaprasza na pierwszy w Polsce turniej 
bramkarski dla dzieci w wieku 7 – 12 lat! 
Ideą zawodów jest popularyzacja gry na 
pozycji goalkeeper’a i zachęcenie dzieci do 
pójścia w ślady patrona Akademii - Krzysz-
tofa Kotorowskiego. Poza zawodnikami 
WAB, w turnieju udział wziąć może każdy 
młody bramkarz po uprzedniej bezpłatnej 
rejestracji.

Już w sobotę 8 grudnia, podczas rozgry-
wek z cyklu Reiss Cup w Kórniku odbędzie 
się historyczny turniej sprawdzający umie-
jętności wszystkich najmłodszych adeptów 
sztuki bramkarskiej. Zawody skierowane 
są wyłącznie dla zawodników grających 
na pozycji bramkarza, niezależnie od ich 
przynależności klubowej. Organizatorzy 
przygotowali dla uczestników szereg spe-
cjalistycznych konkursów sprawdzających 
chwyt, wyprowadzenie piłki ręką, grę no-
gami, a także koordynację ruchową, dobre 
wyczucie wyjścia do piłki, czy umiejętność 
przewidywania sytuacji boiskowych.

Rywalizacja odbędzie się w trzech 
kategoriach wiekowych: 7-8, 9-10 i 11-12 
lat. Udział jest bezpłatny, a dla najlepszych 
bramkarzy przewidziane są atrakcyjne 
nagrody. Dodatkowo zawodnicy spoza 
Wielkopolskiej Akademii Bramkarskiej będą 
mieli możliwość wzięcia udziału w otwartych 
treningach bramkarskich pod okiem wykwa-
lifikowanego sztabu trenerskiego. 

Rozgrywki toczyć się będą 8-go grud-
nia między godziną 13:00 a 15:30, na hali 
„Oaza” przy ulicy Ignacego Krasickiego 1 
w Kórniku. Przed rozpoczęciem rywalizacji 
przeprowadzona zostanie profesjonalna 
rozgrzewka przygotowane przez trenerów 
Akademii. Zapisy do turnieju odbywają się 
drogą elektroniczną pod adresem: l.no-
wak@akademiabramkarzy.pl, ilość miejsc 
jest ograniczona - decyduje kolejność zgło-
szeń, nie dotyczy bramkarzy WAB. Więcej 
informacji otrzymać można pod numerem 
telefonu: 508 670 319 i na stronie www.
akademiabramkarzy.pl. 

Zachęcamy do udziału w turnieju i kibi-
cowania wszystkim bramkarskim talentom. 

wieŚci Z Sp NR 1
Ziemniaczane cZARY-MARY

 „ Co można zrobić z ziemniaka?  O, ho!  
Mówiąc najprościej: sto różnych różności. 
Kartoflankę, przecierankę, i do innych zup 
dodatki, miskę kopytek, patelnię frytek, 
ziemniaczane płatki. A jeszcze (lizać pal-
ce!) placki smażone na smalcu. Z masłem 
smażone puree, same do ust się pchają, 
nie?.........A my z ziemniaka  robimy prosia-
ka, hipopotama, królika, krowę: itd…”   wg 
wiersza pani Hanny Łochowskiej.

Ten wierszyk był tylko małą podpo-
wiedzią, a dzieci miały same powymyślać 
swoje stworki z tego popularnego warzywa. 

Wkrótce naszą klasę zaatakowały 
fantastyczne ziemniaczane postaci. Były 
wśród   nich ufoludki, potworczaki, gą-
sienice, pszczółki, muszki, robale-roboty, 
pajączki, osy- plujki. Na początku narobiły 
trochę zamieszania, ale wkrótce udało się je 
opanować  . Zamieszkały wygodnie na pó-
łeczce i z uśmiechem nam się przyglądają. 
Robią naprawdę miłe wrażenie i są bardzo 
sympatyczne.  A zresztą, oceńcie sami .

A w tym jakże miłym towarzystwie, 
kontynuując ziemniaczane czary- mary,  
z pozostałych ziemniaczków zrobiliśmy 
jesienne stempelki : wiewióreczki, grzybki, 
drzewka, domki, serduszka itd.

MAŁY MEDYK -  kurs pierwszej pomocy
    24 października  naszym gościem 

specjalnym była pani Kasia, która prze-
prowadziła dla nas pierwsze zajęcia z 
cyklu „Mały Medyk” – jest to kurs z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 

 Jak mówi przysłowie „ Czym skorupka 
za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”, 
to powód, dla którego warto uczestniczyć w 
tychże zajęciach . Kształtowanie odpowied-
nich postaw w dzieciństwie z pewnością  
może zaprocentować w dorosłym życiu.

       Celem pierwszego spotkania było 
zapoznanie dzieci z sytuacjami wymagają-
cymi interwencji medycznej oraz,  a może 
przede wszystkim nauczenie ich ułożenia 
pokrzywdzonego w  pozycji bocznej bez-
piecznej ustalonej.

       Agata Dopierała
wychowawca klasy 0 d

PLENER 
PLASTYcZNo - FoToGRAFIcZNY

 01-10-2012
Aby przybliżyć uczniom postać patrona 

szkoły, Tytusa Działyńskiego zorganizo-
wałyśmy dla chętnych dzieci z klas IV – VI 
wyjście do zamku i parku w dniu 1 paź-
dziernika 2012 r. 

Muzeum i biblioteka oraz arboretum 
to trwałe, ale też i wciąż zmieniające się 
pamiątki po Tytusie Działyńskim. Historię 
mieszkańców zamku przybliżył nam pan 
Łukasz Fober, dziś pracownik biblioteki a 
kiedyś uczeń naszej szkoły. W Sali Mau-
retańskiej dzieci rozłożyły bloki, kredki i 
rysowały to, co je zainteresowało. Chłopcy 
szczególnie upodobali sobie zbroje, pistole-
ty, kusze, działa itp. Była to świetna okazja, 
aby przyjrzeć się uważnie różnym ekspo-
natom, naszkicować je lub sfotografować. 

W parku kila niezwykłych miejsc po-
kazała nam pani Katarzyna Broniewska, 
pracownik arboretum, także absolwentka 
naszej szkoły. Opowiedziała o założycie-

lach parku, Tytusie i Janie Działyńskich 
oraz o dawnym układzie parku. Przy wiel-
kim rozłożystym świerku można było coś 
naszkicować, narysować lub sfotografować 
ten urokliwy zakątek. 

Zwieńczeniem pleneru była ekspozycja 
prac – rysunków i fotografii. Wyboru najlep-
szych zdjęć dokonał fotograf - pan Roman 
Czechoski, który je również wywołał. Na 
dużym formacie pięknie się prezentują! 

W konkursie plastycznym przyznano 
następujące miejsca:

I Natalia Tłok kl.5c
II Jaś Michalak kl. VI a i Magda Kończal 

kl. V a
III Marcin Lejman kl.IV c, Julian Michalak 

IV c, Maria Majecka V c
W konkursie fotograficznym zwyciężyli:
I msc. Karolina Szymczak VI b
II msc. Marta Waligórski VI a, Paulina 

Jasiewicz VI c
III msc. Jakub Jóskowiak

Genowefa Michalak, 
Teresa Lubińska
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opowieŚci 
Z RadZewa (iV):

SREBRNE PUcHARY, czyli... 
RADZEWo BAD-oPEN 2012

27 października na sali gimnastycznej 
SP w Radzewie odbył się I Otwarty Turniej 
Badmintona: 

„Radzewo Bad-Open 2012”. Rywalizo-
wano w trzech konkurencjach: singlach, 
deblach i mikstach.

O tym, ze nie tylko Polska jest w bu-
dowie, ale i Radzewska Kraina Sportu 
świadczyć może fakt, iż właśnie powstał w 
niej nowy obszar. Otóż w regionie sportów 
rakietowych utworzono dzielnicę badmin-
tona. Z tej okazji postanowiono urządzić 
pierwszy w historii Eksperymentalny Turniej 

Badmintona, w którym na zwycięzców cze-
kały srebrne puchary. Z różnych zakątków 
świata zjechało 29 adeptów najszybszej gry 
Sportowego Podziemia. O pierwsze trofea 
każdy uczestnik zawalczyć musiał sam, 
zdany tylko i wyłącznie na siebie i swój 
oręż w postaci rakiety. W poszczególnych 
kategoriach najlepszymi bad-wojownikami 
okazali się: Joanna Rybak, Paulina Ban-
kiewicz, Dawid Matuszewski oraz Karol 
Niemier. O kolejne łupy pojedynkowały 
się już dwuosobowe drużyny, złożone z 
graczy o jednej płci. Wśród tych ładniej-
szych zwyciężyły Weronika Matuszewska 
w duecie z Moniką Stempniak, a wśród tych 
silniejszych Mikołaj Ratajczak do spółki z 
Karolem Niemierem. Ostatnie zdobycze 
miały dostać się w ręce najlepszej drużyny 
mieszanej, a tą stworzyli Jadwiga Chałupka 
i Karol Niemier. Srebrne puchary trafiły więc 
do swych nowych właścicieli. Dodatkowo na 

szyjach wielu zawodników zawisły okrągłe 
kawałki metalu, a każdy z uczestników 
otrzymał zwój papirusu poświadczający 
jego udział w historycznym wydarzeniu. 
I choć nie trzeba było tego dnia zmagać 
się z żadną czarownicą, która na oczach 
wszystkich zamieniłaby się w węża to 
emocji podczas zawodów nie brakowało. 
Zawodnicy grali w duchu zasady fair-play i 
także w pokojowym stanie opuścili Radzew-
ską Krainę Sportu, by powrócić do niej już 
niebawem... Najbliższa okazja 11 listopada, 
kiedy to do rywalizacji będą mogli stanąć 
tenisiści stołowi, strzelcy z wiatrówki oraz 
miotacze lotką. Badmintoniści natomiast 
jak to ich gra – żyli szybko, ale i oczywiście 
szczęśliwie! THE END.

K.R.L. Niemieris

iii Familiada waRcaBowa 
PAMIęcI MARKA SERWATKIEWIcZA

Wiele jest imprez sportowych, jakie odbywają się w murach Szkoły 
Podstawowej w Radzewie. Ta należy do tych najbardziej wyjątkowych. 
Ze względu na swój specyficzny klimat, pełen rodzinnego ciepła i wza-
jemnej życzliwości jest jedną z najbardziej lubianych przez uczestników. 
Taką bowiem atmosferę przez całe swoje życie rozsiewał wokół siebie 
śp. Marek Serwatkiewicz. To właśnie ku jego pamięci 21 października 
już po raz trzeci zorganizowano rodzinne granie w warcaby – grę, która 
zapewne w Radzewie nie byłaby tak popularna gdyby nie postać Marka 
Serwatkiewicza.

W zawodach sędziowanych przez Ryszarda Bartkowiaka udział 
wzięły 42 osoby, w większości tworzące dwuosobowe zespoły rodzinne. 
Po rozegraniu 10 partii przez każdego z zawodników zwycięzcą w kla-
syfikacji indywidualnej okazał się Karol Rybak, a tuż za nim znaleźli się 
Łukasz Frąckowiak i Kacper Balcerek-Kałek. W znacznie bardziej istotnej 
klasyfikacji zespołowej drugi rok z rzędu zwyciężyła rodzina Rybaków 
(Karol z córką Joanną). Kolejne miejsca zajęli: 2. Rodzina Frąckowiaków 
(Łukasz z siostrą Sylwią), 3. Rodzina Balcerek-Kałek (Kacper z ojcem 
Jackiem), 4. Rodzina Tomaszewskich (Marcin z bratem Arkadiuszem), 5. 
Rodzina Tobołów (Mariusz z bratanicą Roksaną), 6. Rodzina Rybaków 
II (Eugeniusz z żoną Barbarą). Najlepsi w obu klasyfikacjach otrzymali 
trofea oraz dyplomy. Nagrody otrzymały wszystkie rodziny, jakie stanęły 
na starcie. Nie zabrakło tradycyjnie upominków dla najmłodszych uczest-
ników. Nagrodę specjalną dla najlepszego ucznia/uczennicy Szkoły w 
Radzewie otrzymała Monika Stempniak. W przerwach od umysłowych 
potyczek na warcabnicy można było poczuć się jak u siebie w domu, 
kosztując pysznych, domowych wypieków. Kolejny turniej warcabowy 
w Radzewie już 25 listopada i będzie to piąta odsłona II Kórnickiej Ligi 
Szachowo-Warcabowej. Zapraszamy!

Karol TAKmier

tURNieJe NiepodległoŚciowe w RadZewie
Nie Marszem Niepodległości, a sportowymi Turniejami Niepodległości uczciło Radzewo kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę 

wolności. 11 listopada w murach szkoły podstawowej pojawiło się 209 zawodników (85 strzelców, 81 rzucających lotką i 43 tenisistów 
stołowych). Zawody przy wsparciu UM w Kórniku zorganizował Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka-Kórnik” – sekcja tenisa stołowego 
SKS „Sokół” w Radzewie.

W tenisie stołowym najlepszymi okazali się: Anita Chudy (Luboń), Liliana Chudy (Luboń), Łukasz Minkisiewicz (Stęszew) i Witold 
Minkisiewicz (Stęszew). W rzucie lotką zwyciężali: Ewelina Toboła (Konarskie), Zofia Rozmiarek (Radzewo), Jakub Szymankiewicz 
(Kromolice) i Jerzy Rozmiarek (Radzewo). W strzelaniu z wiatrówki pierwsze miejsca zajęli: Karolina Kujawa (Bnin), Marzena Brylewska 
(Czmoń), Mateusz Marciniak (Konarskie) i Michał Olejniczak (Czmoniec).

KN

Wyniki meczy 18.11.2012

ZHP : UKS Środa 3:2 (-11,16,-21,19,13)
ZHP : Dynamix 3:0 w

UKS Środa  : Dynamix 3:0 w
Everblue : Kolba Bnin 3:0 (22,20,21)

Everblue : Dalkia Poznań 3:0 w 
Koloba Bnin : Dalkia Poznań 3:0 w

Jagrol  : Amatorzy 3:2 (-18,-23,22,21,12)
Jagrol : Żniwiarze 3:0 w

Amatorzy :Żniwiarze 3:0 w

kÓRNicka liga SiatkÓwki amatoRÓw
 Tabela po 10 kolejkach (18.11.2012)

2 listopada w KCRiS „OAZA” odbyło się 
podsumowanie tegorocznych rozgrywek 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w Kórniku. 
W zebraniu wzięli udział wiceburmistrz 
Kórnika - Antoni Kalisz, prezes UKS „Je-
dynka-Kórnik” - Seweryn Waligóra oraz 
sekretarz UKS i zarazem główny organi-
zator ligii - Maciej Brylewski, sędziowie, a 
także przedstawiciele większości zespołów 
występujących w tych rozgrywkach.  

Rzeczą wartą podkreślenia jest fakt, iż 
kórnicka ALPN jest największą (albo jedną 
z największych) amatorskich lig w Polsce, w 
której aktywnie gra blisko 600 osób. Biorą 
w niej udział drużyny nie tylko z Gminy 
Kórnik, ale również z gmin ościennych – 
Śremu i Mosiny. W minionym sezonie w 
rozgrywkach uczestniczyło 20 zespołów, 
podzielonych na I i II ligę. 

W tym roku, po raz trzeci z rzędu, mi-
strzem I Ligi został zespół Jamajka Cynk 

Boys ze Śremu, który w 18 meczach zdobył 
40 punktów. Na drugim miejscu uplasowała 
się drużyna Intransu Błażejewko z 36 punk-
tami. Najniższe miejsce „na pudle” wywal-
czył zespół KS Szczytniki (36 pkt.). Dalsze 
miejsca zajęły zespoły: KS Szczodrzykowo 
(35 pkt.), Orły Rogalinek (25), MKS Czmoń 
(19), Wstrząsy Surówki z Nieba (18), Ka-
lejorz Kaleje (15), KS Lambada Pierzchno 
(10) oraz Reanimacja Kórnik. Najlepszym 
strzelcem I Ligi został  po raz kolejny Szy-
mon Kaczmarek z Intransu Błażejewko

W rozgrywkach drugiej ligi triumfował 
zespół FC Corner (35 pkt.), wyprzedza-
jąc Wartę Radzewice (30) oraz KA-DE 
Kamionki (29). Kolejne miejsca przypadły 
następującym drużynom: VIA Team Polonia 
(28), KS Roda Radzewo (27), AKS Runowo 
(22), Jagrol II Szczodrzykowo (17), Sokół 
Robakowo (9), Prusinowo Pruszków (2), 
FC Konarskie (3 pkt. – zespół dołączył do 

rozgrywek od rundy rewanżowej, mecze 
były traktowane jako towarzyskie). Królem 
strzelców został Dawid Szymkowiak z FC 
Corner.

Z I ligi spada zespół z Pierzchna, dru-
żyna Reanimacji wycofała się z rozgrywek. 
Z II ligi awansują drużyny Cornera i Warty. 
Przyszłoroczny sezon rozpocznie się od 
dwóch meczy barażowych: Kalejorz Kaleje 
– KA-DE Kamionki oraz Wstrząsy Surówki 
z Nieba – VIA Team Polonia. W II lidze 
miejsce Reanimacji zajmie prawdopodob-
nie drużyna SKR Bnin, która po rocznej 
przerwie powróciłaby do Kórnickiej ALPN.

Choć zima się zbliża, to większość 
graczy i zespołów nie zawiesza butów 
na kołku. Część zespołów rozpoczęła już 
rywalizację w lidze piłki halowej w Śremie, 
a na hali KCSir OAZA rozgrywki Kórnickiej 
Ligi Futsalu startują 2 grudnia. 

BiGi, MB

Mc. Drużyna Mecze Zw. Po. + - Punkty
1 UKS środa 19 15 4 51 18 46
2 Amatorzy 19 15 4 48 15 45
3 ZHP Kórnik 20 14 6 47 24 42
4 Jagrol 19 13 6 42 24 34(w3)
5 Everblue 19 11 8 37 26 34
6 Kolba Bnin 19 6 13 19 41 18
7 Dalkia Poznań 5 3 2 9 6 7 (w2)
8 KPS 8 2 6 11 19 7
9 Dynamix 19 4 15 14 45 5(w4)
10 Żniwiarze 19 0 19 3 51 -2 (w2)

Sezon piłkarski w klasie okręgowej 
2012/2013 grupa wschodnia, Kotwica 
Kórnik zakończyła na pierwszym miejscu. 
Runda jesienna była bardzo udana dla pił-
karzy Kotwicy. Było 9 zwycięstw, 3 remisy 
i 1 porażka z Wartą Śrem. (30pkt.). Za-
wodnicy naszej drużyny zdobyli 31 bramek 
tracąc tylko 14 .

Najlepszym strzelcem Kotwicy jest 
Jacek Jerszyński – zdobywca 15 bramek 

oraz Tomasz Nawrot – 5 bramek. Druży-
nę omijały kontuzje, stabilny skład oraz 
świetne przygotowanie zespołu przez 
trenera Damiana Zieńczuka stanowiło o 
sukcesie na półmetku rozgrywek. Kadrę 
zespołu stanowi 24 zawodników w tym 12 
młodzieżowców (rocznik 1992 i młodsi). 
Rundę jesienną zawodnicy kończą roztre-
nowaniem na początku grudnia, a już w po-
łowie stycznia 2013 rozpoczną się treningi 

i przygotowania do rundy wiosennej. Rok 
2013 będzie 87 w historii Kotwicy – chcemy 
to uczcić awansem do IV Ligi. (1926-2013) 
a jednocześnie sprawić mieszkańcom Kór-
nika i okolicy przyjemność przebywania na 
Błoniach i uczestniczenia w wydarzeniach 
sportowych.

Materiał przygotował 
Wiktor Stempowski

Kier. drużyny

cZteRNaStY SeZoN alpN dla JamaJki

podSUmowaNie SeZoNU kS kotwica kÓRNik - SeNioRZY
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HALoWA PIŁKA NoŻNA 
GIMNAZJóW-5.11.2012

Piłkarze z Gimnazjum w Kórniku po wy-
graniu meczu z Gimnazjum w Robakowie 
2:1 reprezentowali naszą gminę w zawo-
dach powiatowych. W półfinałach tych roz-
grywek, które odbyły się w Krzyżownikach 
szkoła zajęła czwarte miejsce. Nasz zespół 
wygrał mecz z Gim. nr 1 Swarzędz 3:1 ale 
przegrał kolejne mecze z G. Puszczykowo 
0:2 i z G. Komorniki 5:1.W całym turnieju 
Gerard Marciniak strzelił 2 bramki, Szymon 
Korcz i Oskar Wachowiak po 1.

PoWIAToWA KoSZYKóWKA 
SPG - 5.11,2012

W hali OAZA w Kórniku odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w 
koszykówce dziewcząt szkół ponadgim-
nazjalnych. Udział wzięło 7 szkół, w tym  
Zespół Szkół w Kórniku.

Nasze dziewczęta zajęły ostatecznie 
miejsce 5. W całym turnieju  punkty dla 
szkoły zdobyły: Marianna Frąckowiak-9, 
Zuzanna Zięta i Marta Karpińska – 2  oraz   

Płóciennik   i Beata Jakubowska po 1.

DRUŻYNoWE SZAcHY SP-5.11.2012.
Zawody gminne wyłoniły zespoły 

szkolne do reprezentowania Kórnika w 
zawodach powiatowych. Startowały re-
prezentacje szkół z Kórnika, Radzewa i 
Szczodrzykowa.

Wyniki gier drużynowych:
1.SP 1 Kórnik I: Mikołaj Snajder, Dawid 
Snajder, Adam Przybyła, Danuta Sibilska
2.SP Radzewo I: Szymon Naglewicz, Syl-
wia Rumińska, Magda Sułkowska, Justyna 
Rumińska
Wyżej wymienione zespoły awansowały do 
zawodów powiatowych. Kolejne miejsca:
3.SP Radzewo II
4.SP Szczodrzykowo
5.SP 1 Kórnik II
Na poszczególnych szachownicach wy-
grywali: 
I  Mikołaj Smajder- K 1, II – Dawid Pawlak-
-Szczodrzykowo, III-Dawid Smajder - K 1, 
IV-Danuta Sibilska- K1

MISTRZoSTWA PoWIATU W DRUŻY-
NoWYM BADMINToNIE 6-7.11.2012

 Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego 
w  badmintonie drużynowym odbyły się 
dla gimnazjów w Baranowie , dla szkół 
podstawowych w Przeźmierowie .Naszą 
gminę reprezentowali: Gimnazjum Kórnik 
i Szkoła Podstawowa w Radzewie.

Wszystkie nasze reprezentacje awan-
sowały do zawodów rejonowych.

Dziewczęta z Radzewa Weronika 
Matuszewska i  Monika Stempniak wywal-
czyły srebrne medale za drugie  miejsce 
a chłopcy Igor Jóskowiak, Tomasz Siejak, 
Kamil Stempniak medale brązowe za 

miejsce trzecie .
Dziewczęta z Gimnazjum Kórnik: 

Agnieszka Błaszkowiak, Karolina Tom-
czak, Dominika Augustyniak zajęły czwarte 
miejsce a chłopcy z tej szkoły: Dawid 
Matuszewski, Hubert Kapusta i Jakub 
Podsadzy wywalczyli miejsce trzecie oraz 
brązowe medale.

MEDALE BRąZoWE 
KoSZYKARZY ZS KóRNIK

W dniu 12.11.2012 w Zespole Szkół nr 
1 w Swarzędzu odbyły się zawody szkół 
ponadgimnazjalnych o Mistrzostwo Powia-
tu Poznańskiego w koszykówkę mężczyzn. 
Reprezentacja naszej szkoły w składzie:

Marcin Buszkiewicz, Wojciech Kapu-
sta, Dawid Kurek, Krzysztof Madajewski, 
Mateusz Taciak, Wojciech Słabolepszy, 
Mateusz Szyc, Jakub Wojciechowski 

zajęła bardzo dobre III miejsce ustępu-
jąc drużynie z Tarnowa Podgórnego oraz 
ZS nr 1 w Swarzędzu. Wyniki spotkań 
grupowych  naszego zespołu:

ZS Kórnik – ZS nr 2 Swarzędz 15-8
ZS Kórnik – ZS Rokietnica 28-8
ZS Kórnik – LO Tarnowo Podgórne 

8-35
Tabela po meczach grupowych:
1. LO Tarnowo Podgórne
2. ZS Kórnik 
3. ZS nr 2 Swarzędz
4. ZS Rokietnica
Półfinał:
ZS Kórnik – ZS nr 1 Swarzędz 12-37
Mecz o 3 miejsce:
ZS Kórnik – ZS Puszczykowo 23-20
Gratulujemy udanego występu!!!

DRUŻYNoWE SZAcHY „PoDSTAWó-
WeK” W POWIecIe12.11.2012

Tym razem o awans do zawodów wo-
jewódzkich walczyły szkoły podstawowe z 
powiatu poznańskiego. Nasze szkoły były 
w czołówce ale do finału zakwalifikowały 
się  szkoły z Kostrzyna- pierwsze  miejsce 
i Lusowa- drugie miejsce. Trzecie miejsce 
i brązowe medale mistrzostw wywalczyła 
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Radze-
wie w składzie: Sylwia Rumińska, Justyna 
Rumińska, Jakub Sułkowski i Magdalena 
Sułkowska. 

Tu trzeba zaznaczyć, że regulaminowo 
w zespole musi startować minimum  jed-
na dziewczyna. Tymczasem  z Radzewa 
były aż trzy , z których dwie zmuszone 
były walczyć na planszach szachowych 
z chłopcami z innych szkół. Brawo! Ko-
lejne miejsce . bo czwarte zajął  zespół 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku: 
Bogumiła Sibilska, Mikołaj i Dawid Snajder 
oraz Adam Przybyła. Startowała również 
reprezentacja szkoły z Bnina ( gospodarz) 
: Igor Gołębiowski, Jakub Łuczak, Kry-
stian Grześkowiak , Zofia Karalus i zajęła  
miejsce siódme. Ogółem w imprezie brało 
udział 12 zespołów szkolnych.

Zawody odbyły się w szkole w Bninie 
a gospodarze imprezy ugościli wszystkich 
uczestników napojami i drożdżówkami.

WARcABY  GMINNE 
SZKóŁ PoDSTAWoWYcH

Od gry w warcaby już krok do gry w 
szachy. Warcaby i szachy to gry umysłowe. 

Młodzi adepci gry w warcaby ze szkół 
z Kórnika, Radzewa i Szczodrzykowa spo-
tkali się w OSiR na Błoniach , by walczyć o 
awans do zawodów gminnych. Szkoda, że 
nie startowała ekipa Szkoły Podstawowej 
w Kórniku-Bninie. Mistrzostwa w warca-
bach  w tej  szkole się odbyły, przeprowa-
dził je  p. Ryszard Bartkowiak. Wyłoniono 
czwórkę najlepszych ale niestety nie miał 
kto z tymi uczniami dotrzeć na zawody 
gminne.

Wyniki mistrzostw gminnych:
Dziewczęta- 1. Justyna Rumińska, 

2.Monika Stempniak, 3. Magdalena Suł-
kowska- wszystkie z Radzewa, 4. Zuzanna 
Bartkowiak z Szczodrzykowa, 5.Mirella 
Rozmiarek z Radzewa , 6. Karina Pan-
kowska z Szczodrzykowa. 

Chłopcy- 1. Mateusz Kazyaka z Kórni-
ka, 2. Tomasz Siejak z Radzewa, 3. Mikołaj 
Wrzesiński z Szczodrzykowa, 4. Bartosz 
Radziejewski z Radzewa, 5. Kamil Chudy 
z Kórnika, 6. Jakub Sułkowski z Radzewa. 
Czwórka najlepszych wśród dziewcząt i 
chłopców awansowała na zawody powia-
towe.(23.11.2012)

 Uczniów chcących rozwijać swoje 
umiejętności w warcabach i szachach za-
chęcamy do udziału w zajęciach w sekcji 
szachowej „Wieża Kórnicka”.

Za sprawą p. Ryszarda Bartkowiaka – 
trenera tej sekcji ,Kórnik słynie z osiągnięć 
szachistów  w zawodach ogólnopolskich  i 
międzynarodowych. Dobrze by było pod-
trzymać sukcesy kórnickich szachistów. 
Uczniów i ich rodziców namawiamy do 
uprawiania tej dyscypliny sportu. Treningi 
odbywają się w OSiR na Błoniach.

PIŁKA RĘCZNA chłopców SP
W Suchym Lesie odbyły się 15.11.2012 

półfinały mistrzostwa powiatu .
Gminę Kórnik reprezentowała Szko-

ła Podstawowa w Radzewie i zajęła  3 
miejsce.

Wyniki meczy: SP Radzewo - Suchy 
Las 3:1, SP Radzewo - SP 5 Swarzędz 1:7,

SP Radzewo - SP Kostrzyn 1:5
Bramki strzelili : 4 - Krzysztof Bartko-

wiak, 1 - Jakub Sułkowski.
Ponadto w zespole grali: Tomasz Sie-

jak, Norbert Tyrański (bramkarze), Igor 
Jóskowiak, Adrian Michalak, Mateusz Mar-
ciniak, Marcin Najewski, Krystian Kazyaka, 
Bartosz Radziejewski.

ARA

Podczas zeszłorocznego spotkania 
podsumowującego osiągnięcia sekcji ko-
larskiej UKS Jedynka Limaro Kórnik trener 
Robert Taciak przekonywał, że więcej niż 
udało się osiągnąć klubowi w roku 2011 nie 
da się już osiągnąć. Nie miał racji. Rok 2012 
był jeszcze bogatszy w sukcesy!

Praca pana Roberta i jego podopiecz-
nych w tym roku zaowocowała kolejnym 
gradem medali. Kulminacją było oczywiście 
mistrzostwo świata Kasi Pawłowskiej i jej 
występ na Olimpiadzie w Londynie, jednak 
inni zawodnicy także zapisali się sukcesami 
w annałach kórnickiego, krajowego i mię-
dzynarodowego kolarstwa.

Tegoroczne podsumowanie osiągnięć 
sekcji odbyło się w Hotelu Rodan. Wśród 
gości imprezy nie zabrakło osób od lat 
związanych z kolarstwem. Tradycyjnie juz 
obecny był Kazimierz Gogolewski - pierw-
szy trener Roberta Taciaka, Jan Antkowiak 
- trener kadry narodowej przełajowców, 
Piotr Pawlak - szef Corratec Teamu i za-
razem prezes firmy Euro Bike Products, 
Tadeusz Korzeniewski - pięciokrotny mistrz 
Polski w kolarskich przełajach, Piotr Kurek 
z Wielkopolskiego Rowerowania, Tadeusz 

Jasionek z Polskiego Związku Kolarstwa, 
Piotr Miśkiewicz - szef BCM Nowatex oraz 
prowadzący imprezę Dariusz Skorupa, 
także związany z PZ Kolarstwa. 

Władze powiatowe reprezentował Mie-
czysław Ferenz oraz Grażyna Głowacka.

Na sali nie zabrakło oczywiście przed-
stawicieli władz lokalnych z burmistrzem 
Jerzym Lechnerowskim i przewodniczącym 
RM Maciejem Marciniakiem na czele, oraz 
wielu przyjaciół kolarstwa. 

Bohaterami wieczoru byli oczywiście 
zawodniczki i zawodnicy Jedynki Lima-
ro. Otrzymali wyróżnienia, upominki i 
gratulacje. Nagrodzono także przyjaciół, 
sponsorów klubu i osoby zaangażowane w 
jego ciągły rozwój. Zawodnicy także obda-
rowali swojego trenera specjalną koszulką 
z dedykacją. 

Obok prezentujemy sprawozdanie 
sekcji kolarskiej - czyli esencję sukcesów 
Jedynki Limaro.

Mam graniczącą z pewnością nadzieję, 
że przez kolejny rok na łamach Kórnicza-
nina nie raz znajdą się wieści o sukcesach 
kórnickiego kolarstwa.

ŁG

UkS JedYNka limaRo kÓRNik - Rok pełeN SUkceSÓw
 SPRAWoZDANIE 

SEKcJI KoLARSKIEJ  
UKS JEDYNKA LIMARo KóRNIK 

ZA SEZoN 2012

Zawodnicy Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Jedynka Limaro Kórnik, 
w sezonie 2012 zdobyli w sumie 70 
medali z różnych imprez mistrzow-
skich. W tym 38 medali mistrzostw 
Polski, 29 medali mistrzostw Polski 
LZS, 1 medal mistrzostw Świata, oraz 
2 medale mistrzostw Europy. Podczas 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
młodzież UKS Jedynka po raz trzeci 
z rzędu zwyciężyła zdecydowanie w 
klasyfikacji klubów, zarówno podczas 
konkurencji szosowych jak i torowych. 
Złoty medal Katarzyny Pawłowskiej 
i tytuł mistrza świata w kwietniu w 
australijskim Melbourne, jest najwięk-
szym sukcesem w historii polskiego 
kolarstwa kobiecego w konkurencjach 
szosowych jak i torowych. Katarzyna 
Pawłowska, jako jedyna Polka starto-
wała na podczas Igrzysk olimpijskich w 
Londynie w wyścigu szosowym, zajmu-
jąc doskonałe 11 miejsce. Inna wycho-
wanka Kórnickiego Limaro, 17 letnia 
Alicja Ratajczak zajęła 4 i 6 miejsce w 
Mistrzostwach Europy na torze w por-
tugalskiej Anadii, oraz 10 i 14 miejsce 
na szosowych Mistrzostwach Świata 
juniorów w holenderskim Valkenburgu. 
W 2012 roku aż dziesięciu podopiecz-
nych trenera Taciaka zostało mistrzem 
Polski w kategoriach junior młodszy, 
junior, oraz Elita. Patryk Rajkowski zo-
stał uznany najlepszym zawodnikiem, 
a Nikol Płosaj najlepszą zawodniczką 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w konkurencjach torowych, natomiast 
Natalia Radzicka została najlepszą za-
wodniczką tejże Olimpiady Młodzieży 
w konkurencjach szosowych. Na rok 
2013 aż sześciu reprezentantów klubu 
Limaro, jest powołanych do różnych 
kadr narodowych, na szosie i na torze. 
Wychowanek UKS Jedynka Kórnik, 
Mateusz Taciak po raz czwarty z rzę-
du startował w reprezentacji Polski 
w Tour de Pologne. Zawodnicy UKS 
Jedynka zdobyli w tym sezonie 258 
pkt. w rywalizacji dzieci i młodzieży, 
co daje 3 miejsce w kraju w całym 
kolarstwie. Od kilku lat UKS Jedynka 
Kórnik jest najlepszym Uczniowskim 
klubem kolarskim w Polsce. Klub co 
roku organizuje na terenie Gminy Kór-
nik 2 Ogólnopolskie Imprezy kolarskie, 
oraz 2 Wielkie Festyny Rowerowe Dla 
Dzieci, w których bierze udział ok. 500 
uczestników, w tym ok. 300 dzieci w 
wieku od 2 do 12 lat. 
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* Sprzedam mieszkanie w Błażejewku  - tel. 608 726 649Emeryt podejmie pracę. Tel. 889420469
* Korepetycje z matematyki w zakresie szkoły podstawowej, cena 20 zł/godzinę. Możliwość  dojazdu. Tel. 502-507-469
* Fotografia Ślubna i Okolicznościowa - dla mieszkańców Kórnika i okolic upusty! - kontakt: 501 00 44 04, galeria: www.punktywidzenia.pl 
* Sprzedam działkę budowlaną 600 m² -1000 m 2 okolice Środy Wielkopolskiej - osiedle domów jednorodzinnych od 29 000 zł. Tel. 512 427 857, 504 677 338
* 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
* Restauracja Nestor w Kórniku zatrudni pomoc kuchenną od zaraz. Tel. 695 191 800
* Zamienię ogródek ROD w Poznaniu na domek do remontu w okolicy Kórnika. Tel.695042907
* Lekcje dla dzieci dyslektycznych - czytanie, pisanie, j.angielski, j.polski; Kórnik, Tel. 784 703 269
* Usługi protetyczne, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1, Tel. 607 11 86 86
* J.angielski, j.polski - przygotowanie do egzaminów(gimnazjalny, maturalny), korepetycje; Kórnik. Tel. 784 703 269
* Oddam w wynajem garaż murowany w Kórniku os. Staszica. Tel. 604 199 993
* Sprzedam działkę w Biernatkach przy ulicy- widać jezioro,784 m2.Cena przystepna do uzgodnienia. Kontakt mail : jarekjan@hotmail.comlub 00447553158968
* Oddam małe pieski w dobre ręce Tel. 603701319 lub 612819142
* Nauka twórczego pisania dla dzieci i młodzieży. Zajęcia w Kórniku. Tel. 784 703 269
* Sprzedam dom (170/800) w Gortatowie. Stan surowy. Tel.605 267 201
* Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie 46 m2 z balkonem na Osiedlu Staszica w Kórniku. Tel. 691582891
* Sprzedam mechanizm do zamocowania koła zapasowego do Fiata Ducato 2006-2012 oraz wiele innych części. Tel. 506 490 723 
* Sprzedam spacerówkę, łóżeczko turystyczne, konia na biegunach wszystko jak nowe. Tel. 506 490 723
* Usługi transportowe, przewóz towarów do 1,5 tony , przeprowadzki  kraj - zagranica. Tel. 506 490 723
* Sprzedam , aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic oraz  magnetofon szpulowy z taśmami. Tel. 506 490 723 Cena do negocjacji 
* Sprzedam  suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168 ( tanio ) . Płaszcz damski skórzany nowy rozm .36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
* Sprzedam, matę edukacyjną, karuzele na łóżeczko, nowe ciuszki, kurtki, buty, sweterki itp. dla dziewczynki od 0-4 lat. Tel. 506 490 723 
* Sprzedam  Subwoofer + 4 głośniki  firmy THOMSON , oraz kompletny  ubiór do jazdy konnej rozm M/S.   Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723 
* Sprzedam  telefon komórkowy   NOKIA 6020,  NOKIA 2330 ,  oraz LG BL-20. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
* Zatrudnię osobę odpowiedzialną i cierpliwą w charakterze opiekunki do dzieci we wsi Radzewo, kontakt: 503-450-260
* Podejmę pilnie pracę jako kierowca kat. B doświadczenie na całej UE. Tel. 665-195-423
* Szukam pracy w Kórniku jako sprzedawca obojętnie jaka branża. Dziewczyna lat 23. Tel. 691156274
* Sprzedam łóżko piętrowe plus 2 materace, w bardzo dobrym stanie. Tel.660722 792
* Uczciwa pani posprząta dom, mieszkanie lub biuro. Tel. 534 078 436
* Uczciwy pan szuka dodatkowej pracy. Tel. 796 973 359
* Wynajmę dom wolnostojący 70m² z ogrodem i laskiem świerkowym, Dachowa. Tel. 61-8138-504
* Sprzedam ziemniaki jadalne , seler i  buraczki czerwone. Tel.781 459 563
* Kupię działkę budowlaną w Bninie do 70 tyś. Tel.518-910-353
* Wykonujemy szafy i garderoby na wymiar, zabudowy wnęk, kuchnie. Tel.602639213,604-674-943
* Garaż do wynajęcia, os. Staszica 17B (zielony blok, 16m²). Tel. 532 442 939
* Studio Atelier poleca hipoalergiczne kosmetyki Biały Jeleń, Kórnik ul. Wojska Polskiego 14. Tel. 883-767-479
* Tissage afrykańskie-bezinwazyjne przedłużanie i zagęszczanie włosów. Polecam w promocyjnej cenie 400zł Studio Atelier. Tel.  883-767-479
* Sprzedam piękną białą suknię ślubną, roz.36/38, cena do uzgodnienia. Tel. 698 486 246
* Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Kórniku lub okolicy - bez kaucji. Tel. 691699542
* Rzeczoznawca Samochodowy, wyceny samochodów, opinie techniczne. Tel. 609 152 586
* Haki holownicze do samochodów osobowych i dostawczych, przyczepy samochodowe części oraz naprawy. Tel. 609152586, Kórnik ul. Błażejewska 9
* Proste i uczciwe zasady - pożyczka od ręki. Zadzwoń 600 400 288 
* Sprzedam działkę budowlaną w Błażejewie pow. 660m² cena 90 tys. ładna spokojna okolica. Tel. 661 799 283
* Stomatologia Multident w Borówcu oferuje leczenie w ramach NFZ, bezpłatne protezy bez kolejki rejestracja. Tel. 61/677-45-86
* Masaż, rehabilitacja-profesjonalnie! Tel.605 825 778
* Sprzedam mieszkanie w Błażejewku. Tel. 608 726 649
* Sprzedam nowy domek przy lesie-325 tys. Tel. 509578339
* Sprzedam małą kawalerkę w centrum Kórnika. Tel. 603501560
* Budowa domów z drewna z bala litego całoroczne.www.kotlinki.pl. Tel. 602 152790
* Podejmę pracę chałupniczą. Tel. 604-903-608
* Sprzedam meblościankę szer. 4,10, wys. 2,03. Cena 700 zł. Tel. 785 879 926
* Przyjmę rzeczy dla chłopca na 3 lata, dziewczynki 4 lata oraz dla dziewczyny na 180 wzr. i buty 39-41. Kórnik. Tel. 78 403 938
* Rodzina potrzebująca przyjmie laptopa. Kórnik. Tel. 781 403 938
* Sprzedam Matiz rp. 99 stan dobry, regularnie serwisowany, książka serwisowa. Cena 3,2 tys. zł. Tel. 66 015 511
* Komplet wypoczynkowy, skóra czerwona, jak nowy, 2 tys. Dowóz gratis. Tel. 602 214 931
* Drewno opałowe w wałkach jak i pocięte na życzenie klienta. Dobre ceny. Tel. 721 130 110
* Sprzedam działkę budowlaną w  Błażejewie, 808 m² + 120 000 zł. Tel. 696 092 536
*Sprzedam garaż murowany 21 m² w Kórniku przy ul. Staszica - 26 000 zł. Tel. 726 440 037
* Sprzedam przyczepę camping Mustang -długość 5,5 m, 3000 zł. Tel. 726 440 037
* Samotna matka z trójka dzieci (dwójka niepełnosprawnych) pilnie poszukuje taniego mieszkania do wynajęcia. Tel. 691 056 899 

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą 
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej  ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba 
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania. 
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 22), lub przekazywać telefonicznie.
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SPoNSoRZY W KoLEJNoścI ALFABETYcZNEJ:
• AKME DESIGN  – Poznań, ul. Dziadoszańska 10

• Alter – Grawerstwo Laserowe 
– Poznań, os. Armii Krajowej 102

• APTEKA ZAMKoWA Barbara Miara
 – Kórnik, ul. Poznańska 16

• Buszkiewicz Krzysztof - Pracownia złotnicza 
– Kórnik, ul. Dworcowa 9a

• Drogeria A’PRoPoS  – Kórnik, Pl. Niepodległości 7
• Fryzjerstwo i Kosmetyka oAZA LooK 

– Kórnik, I. Krasickiego 1 ( „oaza”)
• Gabinet Kosmetologii Estetycznej – Kórnik, ul. Stodolna 14

• Grupa Graficzna Raster 
– Poznań, ul. Smoluchowskiego 3a

• Herbalife – Poznań, os. Armii Krajowej 134
• HERBA STUDIo Sp. zo.o.

- Wysogotowo k/Poznania ul. Szparagowa 5
• INTERMARcHE – Kórnik, ul. Krasickiego 1

• Kawiarnia WALENTYNKA – Kórnik, ul. Kuśnierska
• KM PARTNER – Kórnik, ul. Kuśnierska 2
• KoNTUR Sp zo.o. – Kórnik, średzka 17

• Kwiaciarnia SToKRoTKA –Kórnik, Pl. Niepodległości 28
• MoToMAX – Kórnik, ul. średzka 17A

• MZ Trade Michał Kuliński – Stacja Lotos, 
• oRIFLAME – Poznań, ul. Łukasiewicza 41/43 

(konsultant Anna Diller – Kórnik)
• Piekarnia „LIMARo” Tymińska, Mania 

– Mosina, ul. Krasickiego 19-21
• Produkcja Surówek Gerwazy ogórkiewicz – Radzewo 42

• Restauracja BIAŁA DAMA – Kórnik, Plac Niepodległości 20
• Restauracja „Tawerna PoD ŻAGLAMI”  – Kórnik, ul. Leśna 6

• Restauracja VENTUS - Kórnik, I. Krasickiego 1 („oaza”)
• Salon Fryzjersko - Kosmetyczny „Ramzes” 

– Poznań, os. Lecha 121
• SIMAX Hurtownia Tkanin  – Kórnik, ul. średzka 17

Dodatkowe podziękowania dla 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kórniku za pomoc w przygotowaniu 
kotylionów dla gości Balu Niepodległo-
ściowego oraz dla hotelu Daglezja, hotelu 
Rodan, oSiR, oSP w Kórniku za wypoży-
czenie stołów i krzeseł, a także szkółki 
drzew i krzewów Kulas przy Poznańskiej 
6 za wypożyczenie roślin do dekoracji 
hali sportowej.                    

Bal  urodzinowy w oazie
W dniu 10 listopada Kórnickie Centrum 

Rekreacji i Sportu „Oaza” obchodziło swoje 
drugie urodziny. Przygotowany ze szcze-
gólną starannością program imprezy został 
zrealizowany z sukcesem! 

W sobotni wieczór hala sportowa 
zamieniła się w bajeczną salę balową 
przepełnioną blaskiem świec, kolorowych 

świateł, balonów i świeżych kwiatów. Niepo-
wtarzalną atmosferę tworzył Zespół Tańca 
Ludowego pod kierownictwem Pana Da-
riusza Majchrowicza, witając i prowadząc 
300-stu gości do swoich stolików.

Panie ubrane w przepiękne stroje balo-
we, a Panowie w szykowne garnitury pląsali 
na parkiecie przy muzyce Górny Orchestra 

do późnych godzin. Dodatkowo wieczór 
umilił koncert  Małgorzaty Jamróz.

Dziękujemy wszystkim gościom za 
przybycie i wspólną zabawę, a wszystkim 
sponsorom składamy serdeczne podzię-
kowania za wkład w organizację drugiej 
rocznicy KCRiS „OAZA”. 

Marketing KCRiS „Oaza”


