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W tym numerze:
- Projekt Budżetu Gminy Kórnik na rok 2012
- Kolej Dużych Predkości przetnie Gminę Kórnik
- Wspomnienia śp. Zbigniewa Steckiego z wydarzeń Grudnia ’81
- Mikołajki i „Gwiazdkowy Turniej Gwiazd”
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MiERZYli PRędkość

Kierowcy poruszający się po drogach 
naszej gminy mogli zaobserwować na pobo-
czach urządzenia, które sygnalizowały pręd-
kość przejeżdżającego pojazdu. Urządzenia 
te instalowano przez okres 2 tygodni w kilku, 
zasugerowanych przez Policję miejscach. 

Firma, która udostępniła sprzęt pomia-
rowy, opracuje dokumentacje wykonanych 
pomiarów. Na tej podstawie samorząd gminy 
będzie mógł ocenić, czy tego typu urządze-
nia pomogą ograniczyć zbyt szybką jazdę  
w niebezpiecznych miejscach.

ZgRoMAdZENiE AqUANETU

Burmistrz Jerzy Lechnerowski w dniu 5 
grudnia wziął udział w Zgromadzeniu Ak-
cjonariuszy sp. Aquanet, podczas którego 
zatwierdzono Plan Inwestycyjny na lata 
2012-2015.

Do 2015 zrealizowane będą miedzy in-
nymi trzy zaplanowane wcześniej inwestycje 
kanalizacyjne - modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Borówcu oraz  ka-
nalizacja w Borówcu i Kamionkach.

SPoTkANiE Z SoŁTYSAMi

Kolejne spotkanie z sołtysami  - tym 
razem poświęcone problematyce bezpie-
czeństwa - odbyło się 6 grudnia. W dyskusji  
z sołtysami wzięli udział między innymi 
przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, 
Nadleśnictw, Straży Rybackiej oraz wicebur-
mistrz i przedstawiciele wydziałów: ochrony 
środowiska oraz eksploatacji UM w Kórniku.

ZMiANY w  PloT 

Także 6 grudnia w Suchym Lesie odbyło 
się spotkanie zarządu Poznańskiej Lokalnej 
Organizacji Turystycznej. W rozmowach 
uczestniczył także burmistrz Jerzy Lech-
nerowski. Zadecydowano o zmianach 
organizacyjnych działania stowarzyszenia.  
Zarząd PLOT będzie pełnił funkcję rady 
stowarzyszenia. Dodatkowo utworzone 
zostanie Biuro PLOT, które przejmie zada-
nia zarządu, ale także wydziału turystyki 
istniejącego dotychczas w Urzędzie Miasta 
Poznania. 

wokiS o  oświAciE 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i 
Studiów Samorządowych zorganizował w 
dniu 7 grudnia w Rosnówku zjazd wójtów 
i burmistrzów, podczas którego przedsta-
wiono „problematykę związaną z zarzą-
dzaniem oświatą w kontekście budżetów 
gmin”. Przedstawiono doświadczenia 
samorządów dotyczące „karty nauczycie-
la” i finansowania oświaty. Jednoznacznie 
stwierdzono, że rząd zwiększa zadania 
samorządów w dziedzinie oświaty, ale 
w ślad za tym nie idą środki finansowe z 
budżetu państwa.

w SPRAwiE likwidAcji 

W dniu 8 grudnia w Warszawie, w siedzi-
bie spółki Sater Kórnik, z władzami spółki i 
likwidatorem, panią Edytą Wereszczyńską-
-Nurzyńską spotkali się burmistrz Jerzy 
Lechnerowski oraz Józefa Cieślak, członek 

w minioną niedzielę zakończył się, 
trwający przez trzy dni w Hotelu „Rodan” 
w Skrzynkach, „gwiazdkowy Turniej 
gwiazd”. To już czwarta edycja tego 
turnieju, podczas którego znani polscy 
artyści biorą udział w turnieju tenisowym, 
zakończonym koncertem charytatywnym 
połączonym z licytacją obrazów. 

Inicjatorem turnieju jest Zbigniew Górny. 
Honorowy patronat nad imprezą objęli: Sta-
rosta Poznański Jan Grabkowski i Burmistrz 
Kórnika Jerzy Lechnerowski. Organizatorem 
imprezy i głównym sponsorem turnieju jest 
Hotel „Rodan” w Skrzynkach. 

Gwiazdkowy Turniej Gwiazd trwał trzy dni. 
Podczas pierwszego dnia odbywały się gry 
eliminacyjne, w których brali udział artyści i 
sponsorzy. W turnieju każdy ze sponsorów 
miał możliwość udziału w rozgrywkach i 
rozegrania meczów ze znanymi artystami. 
Tak więc udział w turnieju był nie tylko dobrą 
zabawą, ale również możliwością nawiązania 
sympatycznych kontaktów towarzyskich. 

W drugim dniu turnieju odbywały się 
rozgrywki ćwierćfinałowe i półfinałowe, a wie-
czorem odbył się w Hotelu „Rodan” koncert 
charytatywny, w którym udział wzięli m.in. 
Urszula Dudziak, Aleksandra Mikołajczak, 
Anna Guzik, Zbigniew Górny, Stan Borys, 
Tomasz Gęsikowski, Władysław Grzywna, 
Henryk Sawka, Leszek Malinowski, Krzysztof 
Hanke, Grzegorz Poloczek i Michał Milowicz. 
Po koncercie odbyła się licytacja obrazów, z 
których dochód przeznaczony został na rzecz 
domów dziecka, domów pomocy społecznej 
oraz stowarzyszeń osób niepełnosprawnych 
i tym razem, jak stwierdził Zbigniew Górny, 
ludzie dobrego serca nie zawiedli, gdyż udało 
się zebrać ponad 35 000 złotych.   

W niedzielę, czyli w ostatnim dniu turnieju, 
odbył się Wielki Finał Tenisowy połączony 
z programem dla dzieci z cyklu „Gwiazdy 
Dzieciom”, w ramach którego organizatorzy 
przygotowali dla najmłodszych wiele atrakcji, 
m.in. zabawy z clownami i występ taneczny 
par na wózkach inwalidzkich. 

Magdalena Matelska-Bogajczyk

Gwiazdkowy Turniej Gwiazd

w RocZNicę 13 Xii 1981

W 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz 
Przewodniczący RM Maciej Marciniak złozyli kwiaty na grobie prof. Zbigniewa Steckiego, aresz-
towanego w grudniu 1981 roku działacza Solidarności w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku. 

Zbigniew Stecki był pierwszym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kórniku w odrodzonej 
Polsce w 1990 roku. Tego samego dnia wieczorem z inicjatywy kórnickiego koła PiS, w Kolegiacie 
Kórnickiej odprawiono mszę świętą w intencji ofiar stanu wojennego w Polsce. 

Rady Nadzorczej . Na spotkaniu omawiana 
była sprawa likwidacji spółki Sater Kórnik. 
Udziałowcy, tj. Amest (80%) i Gmina Kórnik 
(20%) są zgodni, co do zamiaru likwidacji, 
jednak problemem jest nadal sprawa kosz-
tów rekultywacji składowiska w Czmoniu. 
Prezes Spółki Felice Scoccimarro wychodzi 
z założenia, że po rozwiązaniu spółki rekul-
tywacja stanie się obowiązkiem właściciela 
gruntu, czyli Gminy Kórnik. Burmistrz Jerzy 
Lechnerowski zaproponował wspólnikowi, 
aby po rozwiązaniu spółki koszty rekulty-
wacji poniosły obie strony proporcjonalnie 
do udziałów w spółce.

Sposób rekultywacji będzie zależał od 
decyzji Urzędu Marszałkowskiego, który 
zlecił kolejną ekspertyzę składowiska w 
Czmoniu. Gmina będzie zabiegać o środki 
zewnętrzne na zadanie rekultywacji, co po-
zwoli znacznie obniżyć koszty zamknięcia 
składowiska. Sprawa likwidacji spółki powin-
na zakończyć się w ciągu kilku najbliższych 
miesięcy. 

„ZwERYfikUją” HYdRANTY

W dniu 9 grudnia wiceburmistrz Antoni 
Kalisz wraz z komendantem OSP Leszkiem 
Orlewiczem spotkali się z Komendantem 
Miejskim PSP w Poznaniu Witoldem Re-
wersem. Tematem rozmów były kryteria 
weryfikacji niezbędnej ilości hydrantów.

Po konsultacjach, w dniu 20 grudnia 
sprawą weryfikacji ilości hydrantów zajęła 
się komisja złożona z przedstawiciela OSP, 
oraz urzędników wydziału eksploatacji UM 
w Kórniku.

ZARZądZANiE ENERgią

W dniu 12 grudnia wiceburmistrz Antoni 
Kalisz spotkał się z przedstawicielami firmy, 
która proponuje programu zarządzania ener-
gią w budynkach użyteczności publicznej. 

ZgRoMAdZENiE Zgo w jARociNiE

W dniu 13 grudnia wiceburmistrz Antoni 
Kalisz wraz z panią skarbnik Katarzyną 
Szamałek wzięli udział w Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Wspólników spółki 
„Zakład Gospodarki Odpadami”  w Jarocinie. 

Realizując międzygminne porozumienie, 
w szczególności dążące do rozbudowy 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 
oparciu o środki „unijne”, Gmina Kórnik stała 
się wspólnikiem w spółce. Zadeklarowana 
przez Kórnik kwota 265 700 zł przeliczona 
została na 454 udziały. 

kolEjNE wYRóżNiENiE „ZAgRodY 
kóRNickiEj”

Także 13 grudnia sekretarz Leszek 
Książek odebrał nagrodę, jaką od Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego otrzymała 
Rada Sołecka Mościenicy. 

(dokończenie na str. 4) 
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(dokończenie ze str. 3)
Po raz kolejny nagrodzony został 

projekt „Zagroda Kórnicka” - tym razem 
w konkursie „Działania proekologiczne i 
prokulturowe w ramach strategii rozwoju 
obszarów wiejskich”. Nagrodą dla Sołectwa 
jest kwota 20 tys. zł. 

METRoPoliA o wSPóŁPRAcY
 SAMoRZądów

W Urzędzie Miejskim w Poznaniu miało 
miejsce w dniu 13 grudnia 2011r. posiedzenie 
Metropolii Poznań. Na posiedzeniu członkowie 
Stowarzyszenia przyjęli deklarację w sprawie 
zasad współpracy samorządów należących 
do Metropolii. Spośród generalnych zasad 
wyróżnić należy: 
- wspieranie zrównoważonego rozwoju de-
mograficznego
-prowadzenie racjonalnej gospodarki prze-
strzennej 
- przeciwdziałanie nadmiernemu zróżnicowa-
niu opłat za usługi
- dążenie do ujednolicenia standardów usług 
publicznych
-rozwiązywanie w drodze negocjacji wszelkich 
konfliktów wynikających z różnic w postrzega-
niu interesów wspólnot lokalnych. W drugiej 
części spotkania wrócono do tematu taryf za 
odprowadzanie ścieków. Postulowano, aby 
różnica w cenie ścieków nie była większa niż 
30%, a dochodzenie do takiej różnicy powinno 
się odbywać w przeciągu pięciu lat.  

PRZYgoTowUją koNcEPcję

W związku z przygotowywaną koncepcją 
oczyszczania jezior rynny kórnicko-zanie-
myskiej przedstawiciele wydziału ochrony 
środowiska i rolnictwa UM w Kórniku wraz z 
pracownikami firmy Prote, w dniu 16 grudnia  
dokonali wizji lokalnej dopływów Jeziora 
Kórnickiego.

wYBRANo wYkoNAwcę 
ROzbUDOWY SP2

Także 16 grudnia rozstrzygnięto przetarg 
na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Kórniku-Bninie”. Wybrano firmę POS-REMAL 
Sławomir Świtała z Michorzewa. Oferta firmy 
opiewa na 2092819,24 zł. Umowa z wybranym 
oferentem miała zostać podpisana już po za-
mknięciu tego numeru Kórniczanina. 

Opr. ŁG

XVi Sesja Rady Miejskie w kórniku
odbedzie się 29 Xii 2011r., o godz.12:00

Część I – robocza 
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i 
przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji RM.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o 
działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności 
międzysesyjnej.
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w 
okresie międzysesyjnym .
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie 
stanowiska w następujących sprawach:
a) zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2011 rok,
b) przystąpienia Gminy Kórnik do wykony-
wania działalności w zakresie usług teleko-
munikacyjnych.
c) ustalenia na terenie miasta Kórnika Strefy 
Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wyso-
kości stawek opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w 
Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżone-
go, wysokości opłat dodatkowych, sposobu 
ich pobierania
d) uchwalenia „Aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Kórnik 
na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 
2014- 2019”.
e) aneksu nr 7 do porozumienia międzyg-
minnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 
powierzenia gminie Śrem zadania związane-
go z prowadzeniem schroniska dla bezdom-
nych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi 
zwierzętami, polegającego na rozbudowie
f) zaopiniowania zmian do projektu planu 
aglomeracji Kórnik
g) Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na 
2012 rok
h) powołania zespołu opiniującego kandyda-
tów na ławników do sądów powszechnych,
i) nadania nazwy ulicy w Kórniku obręb Bnin 
( Ks. Romualda Żurowskiego),
j) zmiany uchwały nr XXVII/308/2004 RM w 
Kórniku w sprawie nadania nazwy ulicy w 
miejscowości Kórnik obręb Bnin,
k) nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Dachowa (Oliwkowa),
l) zbycia w drodze przetargowej nierucho-
mości zabudowanej położonej w Czmoniu 
gm Kórnik,
ł) zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu wsi Borówiec
m) przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów aktywizacji
gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i 
Gądek, gm. Kórnik.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.

10. Część II – budżetowa
a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kórnik na lata 2012-2019,
b) Budżetu Gminy Kórnik na 2012r.
11. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
12. Zakończenie sesji.

XV  sesja Rady Miejskiej w kórniku 
bieżącej kadencji odbyła się 29 listopada 
br. w sali posiedzeń ratusza w Bninie. 
Pierwszą jej część poświęcono uroczy-
stemu wręczeniu tytułów „Zasłużony 
dla Miasta i gminy kórnik” - szerzej o 
uhonorowanych tym mianem jerzym 
foglu i Andrzeju legockim pisaliśmy w 
poprzednich numerach naszego pisma.

Przed przystąpieniem do omawiania 
uchwał, przedstawicielaka biura projek-
towego Urbaneko Monika Skrzypczak 
przedstawiła koncepcję zagospodarowania 
terenów pomiędzy obwodnicą Kórnika a 
Jeziorem Kórnickim (przy Lesie Zwierzy-
nieckim). Wizualizację koncepcji można 
obejrzeć w Internecie (http://www.youtube.
com/watch?v=4zz7bMcYO0o) 

Radni zadecydowali o korektach w 
Wieloletnim Planie Finansowym, oraz o 
zmianach budżetu gminy Kórnik na 2011r.

Zmiany w WPF polegały między innymi na: 
- dodaniu zadań: budowa świetlicy w 

Robakowie-osiedlu, modernizacja budynku 
Rynek 16 w Kórniku-Bninie na działalność 
kulturalną, rozbudowa świetlicy w Dębcu, 
rozbudowa świetlicy w Radzewie, budowa 
kanalizacji w miejscowościach Robakowo, 
Gądki, Dachowa;

- zmianie zakresu zadań: wniesienie 
aportu pieniężnego przez Gminę Kórnik do 
AQUANET SA , budowa systemu  oczysz-
czalni przydomowych w miejscowościach 
nieobjętych kanalizacją zbiorczą,  budowa 
ul. Staszica w Kórniku, rozbudowa budynku 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku, rekul-
tywacja wyeksploatowanego składowiska 
odpadów w Czmoniu, budowa ul. Aleja 
Flensa, budowa przepustu na ul. Mostowej 
w Szczytnikach, wniesienie składek do 
Związku Międzygminnego „Schronisko dla 
zwierząt  - SCHRONISKO”.

Rada zatwierdziła obniżenie ceny 
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa 
obliczania podatku rolnego. Jak czytamy 
w uzasadnieniu : Uchwała ma swoje 
umocowanie w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z 
późniejszymi zmianami), który przewiduje, 
iż rady gmin są uprawnione do obniżenia 
średniej ceny skupu żyta za pierwsze 
trzy kwartały roku poprzedzającego rok 
podatkowy, przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego na obszarze 
gminy. Z uwagi na wysoką średnią cenę 
skupu żyta za okres pierwszych trzech 
kwartałów 2011 r. w wysokości 74,18 zł za 
1dt. (ogłoszoną w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
19 października 2011 roku) w porównaniu 
do ceny obowiązującej w Gminie Kórnik za 
analogiczny okres sprzed roku w wysokości 
36,00 zł za 1dt., proponuje się obniżenie tej 
ceny do wysokości 50,00 zł za 1dt.

Stawka podatku rolnego za 2012 rok 
wyniesie dla gruntów gospodarstw rolnych 
125,00 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla pozo-
stałych gruntów 250,00 zł za 1 ha gruntów.

Ze względu na nowelizację przepisów 

zatwierdzono zmianę uchwały w sprawie 
określenia stawek podatku od środków 
transportowych. Dokładniej dla ciągnika 
siodłowego lub balastowego przystosowa-
nego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej równej lub wyższej niż 12 ton, dla innych 
systemów zawieszenia osi jezdnych, dla 
pojazdów o liczbie osi: dwie i dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów: ciągnik 
siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + 
przyczepa, nie mniej niż 12 ton do 36 ton 
włącznie, stawkę 1.960,00 zł zastąpiono 
stawką 2.023,00 zł.

Uchwalono zasady wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego za-
sobu Gminy Kórnik. 

Radni wyrazili zgodę na zawarcie po-
rozumienia o powierzeniu Gminie Kórnik 
przez Gminę Zaniemyśl wykonywania 
zadania publicznego w zakresie organiza-
cji publicznego transportu zbiorowego, co 
pozwoli na dalsze działanie KOMBUSu na 
terenie Zaniemyśla.

Udzielono bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nieruchomości 
położonej w obrębie Błażejewko na rzecz 
użytkownika wieczystego.

Skorygowano zapisy uchwały nr 
XII/130/2011 Rady Miejskiej w Kórniku 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Powiatowi Poznańskiemu, oraz uchwały 
nr XII/131/2011 Rady Miejskiej w Kórniku 
wsprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Powiatowi Poznańskiemu.

Zatwierdzono Planu Odnowy Miejsco-
wości Szczytniki na lata 2012-2022. 

Dokonano zmian w  regulaminie wy-
nagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Kórnik. Korekta dotyczyła 
dodatku motywacyjnego, który teraz wynie-
sie od 50 do 350 zł. Ustalono także stawki 
dodatku funkcyjnego dla dyrektorów:

Dyrektorzy przedszkoli otrzymywać 
będą od 600 do 1000 zł, a wicedyrektorzy 
przedszkoli od 300 do 500 zł.

Dyrektor szkoły liczącej od 6 do 11 
oddziałów może liczyć na kwotę pomiędzy 
1000 do 1400 zł, natomiast wicedyrektor 
takiej placówki na 600-800 zł. Dyrektor 
szkoły liczącej 12 i więcej oddziałów otrzy-
ma 1200 do 1600 zł  dodatku funkcyjnego, 
a wicedyrektor 600 do 1000 zł. 

Uchwalono miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego rejonu ulic Głównej 
i Poznańskiej w Borówcu. 

Za nieuzasadnioną uznano skargę na 
bezczynność burmistrza Gminy Kórnik. 
Mieszkanka skarżyła się na bezczynność w 
zakresie niezobowiązania (przymuszenia) 
właściciela posesji w Kórniku do obcięcia do 
połowy 7 świerków o wysokości od 12 – 15 
metrów, posadzonych w odległości poniżej 
1 metra od granicy działki skarżącej.  

Jak po konsultacji z urzędem ustaliła 
Komisja Rewizyjna RM w Kórniku:

1. Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami ustawy o ochronie przyrody na 

dokonywanie cięć pielęgnacyjnych nie jest 
wymagane stosowne zezwolenie, jednakże 
wykonujący tego typu prace musi je wyko-
nywać w taki sposób, aby poprzez swoje 
działania nie doprowadzić do obumarcia 
drzew;

2. Urząd Miejski w Kórniku w żaden 
sposób, nie może zmusić właściciela drzew 
lub krzewów, ani do wykonywania cięć 
pielęgnacyjnych drzew, ani tym bardziej 
do ich usunięcia; 

3. Brak obowiązujących przepisów 
określających odległości od granicy nieru-
chomości   w jakich powinno dokonywać się 
nasadzeń drzew lub krzewów; 

4. Zgodnie z art. 150 Kodeksu cywil-
nego można obciąć gałęzie przechodzące                  
z sąsiedniego gruntu, jednakże w takim 
wypadku powinien być wyznaczony sąsia-
dowi termin do ich usunięcia;

5. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia 
z właścicielami sąsiedniej nieruchomości 
odnośnie dokonania cięć pielęgnacyjnych 
w przedmiotowym drzewostanie, można 
dochodzić swych praw na drodze sądowej.

Dodatkowo ustalono, że Burmistrz pod-
jął działania mediacyjne aby doprowadzić 
do polubownego załatwienia sprawy zapra-
szając na spotkanie skarżącą i przedstawi-
ciela właściciela sąsiedniej nieruchomości.

Uwzględniając powyższe Rada Miejska 
w  Kórniku nie znalazła podstaw do uznania 
skargi za zasadną. 

Radny Adam Lewandowski złożył 
interpelację w sprawie bałaganu w okoli-
cach brzegu Jeziora Kórnickiego między 
innymi w okolicach ul. Jeziornej w Bninie. 
Zawnioskował także o udrożnienie przejścia 
brzegiem jezior, co wynika z przepisów 
prawa. Wskazał za uzasadnione zapla-
nowanie kolejnego etapu Promenady aż 
do ul.Zwierzynieckiej, oraz zaapelował o 
przystąpienie do projektowania Promenady 
od Białej Damy do Gazowni. 

Burmistrz odpowiadając na pytania i 
interpelacje dotyczące toczących się roz-
mów z PSE wskazał, że rozmowy na temat 
ugody w sprawie procesu o zapłatę 60 
milionów nie dotyczą sprawy ewentualnej 
akceptacji (legalizacji) przebiegu linii, lub 
jakichś nowych rozwiązań tego problemu. 

Nie prowadzone są także negocjacje na 
temat przebiegu. Jak podkreślił burmistrz, 
przeciąganie procesu nie leży w interesie 
gminy, jak również PSE, dlatego wystąpił 
z inicjatywą ugody.   Odrzucił także możli-
wość zapłaty przez gminę w ramach ugody 
jakichkolwiek roszczeń powoda. 

Radna Julia Bartkowiak poprosiła o 
naprawienie uszkodzonego znaku „Stop”, 
przed obwodnicą Kórnika od strony Ko-
narskiego.

Radny Piotr Plewka skomentował 
prezentację dotyczącą zagospodarowania 
terenów przy obwodnicy. Wskazał na ol-
brzymie koszty jakie mogą zostać zaanga-
żowane na uzbrojenie tak dużego, obecnie 
niezurbanizowanego terenu, podczas gdy 
już zabudowane tereny nie doczekały się 
jeszcze uzbrojenia.

Radna Małgorzata Walkowiak zaapelo-
wała o złożenie wnioskuo dofinansowanie 
na budowę drogi wzdłuż ulic: Mieczewskiej, 
Mostowej, Jeziornej aż do węzła w Koninku. 
Wnioskowała także o budowę chodników. 
Poprosiła o wgląd w projekt budowy świe-
tlicy w Robakowie.   

Wskazała na niebezpieczeństwo w 
ruchu drogowym i pieszym przy rondzie w 
Kamionkach.

Radny Tomasz Grześkowiak zawnio-
skował by podczas rozmów z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
podnieść projekt wykorzystania wiaduktu 
pomiędzy Skrzynkami a Obserwatorium 
Astrogeodynamicznym w Borówcu. Uznał 
za wskazane, by powstał w tym miejscu wę-
zeł skomunikowany bezpośrednio z S-11. 
Zauważył także, że przy przejeździe pod 
trasą S-11 w okolicach Dziećmierowa nie 
dokonano instalacji dodatkowych zabez-
pieczeń, chroniących przed uszkodzeniem. 

Podczas dyskusji o mozliwości wnio-
skowania o środki na budowe dróg, tzw. 
„schetynówki” zwrócono uwagę na fakt, że  
w przypadku gdy administratorem drogi 
jest powiat, gmina ma minimalne szanse 
na staranie się o takie fundusze. Tak jest 
niestety w przypadku wskazanych przez 
radną Walkowiak arterri.

Opr. ŁG
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BudżeTu 
na 2012r. 

Trwa procedura uchwalania Budżetu 
gminy kórnik na rok 2012. Burmistrz przy-
gotował projekt, z którym zapoznali się 
radni. Podczas obrad komisji dyskutowano 
na jego temat. finałem dyskusji bedzie 
głosowanie, które odbędzie się podczas 
kolejnej sesji Rady Miejskiej w kórniku, 
która odbędzie się 29 grudnia (patrz- pro-
gram na str. 5)

Komisja Budżetu i Finansów wystąpiła 
z propozycją zmian w projekcie budżetu, z 
których burmistrz zaproponował uwzględnie-
nie  następujących zmiany (jako poprawki do 
budżetu):
1. budowa drogi w Kromolicach w kwocie 
200.000 zł , 
2. budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w 
Borówcu, na odcinku między rondem (skrzy-
żowanie Poznańska, Szkolna, Główna), a 
świetlicą wiejską wraz z kanalizacją deszczową 
w kwocie 100.000 zł 
3. projekt chodnik wzdłuż drogi od Runowa do 
skrzyżowania w Szczodrzykowie – projekt w 
kwocie 10.000  zł 
4. chodnik w Szczodrzykowie wzdłuż 
ul. Poznańskiej - projekt w kwocie 8.000 zł 
5. modernizacja ul. Cmentarnej w Kórniku - 
projekt w kwocie 10.000 zł 
6. budowa oświetlenia os. Długie w Kamion-
kach (ul. Agatowa i Diamentowa) - projekt i 
realizacja w kwocie 50.000 zł 
7. oświetlenie ul. Krauthofera w Kórniku – pro-
jekt w kwocie 7.000 zł 
8. oświetlenie osiedla Nadwarciańskiego w 
Trzykolnych Młynach w kwocie 45.000 zł
Uwaga: zadania zapisane w punktach 2,3,4 i 6 
będą uzależnione od realizacji dochodów gminy 
ze sprzedaży mienia.

Zaproponowano także, by wprowadzić 
środki na granty dla jednostek oświatowych w 
kwocie 70.000 zł.

Środki na powyższe zadania zostaną 
przesunięte z:
- zadania: budowa sieci szerokopasmowej w 
Kórniku (-200.000 zł) 
- zakupów majątkowych Oazy (-168.000 zł) dz. 
- zadania: modernizacja budynku Rynek 16 w 
Kórniku na działalność kulturalną (-10.000 zł) 
- zadania: oświetlenie gminne (-52.000 zł) 
- rezerwy oświatowej (-70.000 zł).Projekt bu-
dżetu na 2012 rok zakłada:

Projek budżetu gminy kórnik na rok 2012 
przewiduje:

- dochody w wysokości 87.149.903 zł
- wydatki w wysokości  81.949.903 zł
W roku 2011 dochody zaplanowano na 

poziomie 83.339.639 zł natomiast wydatki na 
80.393.071 zł,czyli plan na 2012 rok zakłada 
wzrost o 4,57% po stronie dochodów i wzrost 
o 1,94% po stronie wydatków. Różnica między 
dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę 
budżetową, która przeznaczona będzie na 
spłatę zobowiązań z tytułu obligacji. Jest to 
kwota 5.200.000 zł.

dochody
Struktura dochodów przedstawia się na-

stępująco:
- 68,70% dochody od os. prawnych, od os. 
fizycznych i od innych jednostek nieposiadają-
cych osobowości prawnej 59.875.861 zł (było 
54.568.625 zł  )

- 11,94% - subwencja ogólna 10.404.664 
zł (było 9.464.217 zł) w tym część oświatowa 
10.404.664 zł (było 9.444.539 zł).
- 4,50% - dotacje celowe na zadania z zakresu 
administracji rządowej oraz na zadania własne 
– 3.918.815 zł (4.730.496 zł), w tym na pomoc 
społeczną 3.813.464 zł (było 4.039.562 zł )
- 14,86% - pozostałe dochody

w tym m.in.:
-  ze sprzedaży składników majątkowych 
5.836.295 zł
- dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Roz-
budowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kórniku” 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w 
kwocie 1.856.209 zł (wstępny wybór wniosków 
preselekcyjnych)
- z dzierżaw i najmu składników majątkowych 
gminy w kwocie 576.217 zł, w tym z najmu w 
budynku Centrum w kwocie 182.700 zł
- wpływy z usług świadczonych przez Centrum 
w kwocie 2.951.000 zł
- wpływy z usług świadczonych przez Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Kórniku w kwocie 
390.000 zł
- wpłaty przekazywane przez Urząd Marszał-
kowski oraz wpływy za usuwanie drzew w 
kwocie 75.000 zł
- wpływy z wieczystego użytkowania nieru-
chomości i opłat za zarząd w kwocie 36.500 zł
- wpływy na podstawie porozumień dot. wyda-
nych decyzji o warunkach zabudowy 300.000zł
- mandaty wystawiane przez Straż Miejską w 
kwocie 80.000 zł
- wpływy z usług opiekuńczych realizowanych 
przez OPS w kwocie 30.000 zł
- odsetki w kwocie 177.801 zł, w tym odsetki od 
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
w kwocie 71.500 zł
- opłata produktowa w kwocie 6.000 zł

W pierwszej pozycji (dochody od osób 
prawnych i fizycznych ) :
-  31.114.704  zł  - podatek od nieruchomości 
(35,7% dochodów gminy) (było 28.700.206zł), 
w  tym 26.704.166 od osób prawnych (było 
24.501.928 zł), 4.410.538 od osób fizycznych 
(było 4.198.278 zł)
-  19.766.079 zł -  to 37,26%  (było 37,12%) 
udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych (22,68 % dochodów gminy) (było 
16.915.094 zł)
- 2.200.000 zł -  podatek od czynności cywilno-
prawnych (2,52 % dochodów) (było 2.385.850zł) 
- 2.080.500 zł  - podatek od środków transportu 
(2,86 %  dochodów) ( było 2.080.500 zł)
- 2.000.000 zł  - to 6,71% udział w podatku 
dochodowym od osób prawnych (2,29 % do-
chodów gminy) (było 1.700.000 zł)
- 1.091.582 zł  – podatek rolny (1,25 % docho-
dów gminy) (było 782.700 zł)

Inne dochody :
-   opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
360.000 zł
-   opłata za zajęcie pasa drogowego  800.000 zł
-  opłata za korzystanie z przystanków na tere-
nie gminy 50.000 zł

-   podatek od spadków i darowizn        50.000 zł
-   opłata za posiadanie psów 9.300 zł
-   opłata targowa   60.000 zł

Przyjęty plan dochodów oparty jest na 
wymiarze podatków i przeprowadzonej analizie 
wpływów  poszczególnych dochodów.

Wysokość planowanych wpłat z tytułu 
podatków i opłat lokalnych jest oszacowana 
na podstawie przyjętych przez Radę Miejską 
stawek podatkowych. W przeważającej części  
stawki podatkowe zostały podwyższone o 4,2 % 
w stosunku do stawek obowiązujących w 2011r.

Udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz wysokość subwencji oświa-
towej przyjęte zostały na podstawie informacji 
Ministra Finansów.

Do obliczenia wpływów z tytułu podatku 
rolnego przyjęto stawkę 50 zł za kwintal żyta, 
tj. 125 zł z 1 ha przeliczeniowego.

 
wydatki

Przy opracowaniu projektu wydatków 
założono:
- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w wysokości 2,8%
- wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli o 3,8% 
od września 2012r. (zgodnie z przepisami)
- wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracow-
ników o 2%.

Struktura wydatków  przedstawia  się 
następująco :
- 76,49 % wydatki bieżące 62.684.421 zł  (było 
66.182.872 zł)
- 23,51 % wydatki majątkowe 19.265.482 zł  
(było 14.210.199 zł)

Według działów klasyfikacji budżetowej 
struktura tych wydatków jest następująca : 
- 28,14 % oświata i wychowanie  23.061.053 zł 
(było 19.022.137 zł)
- 17,50 % transport i łączność                   
14.340.680 zł (było 16.521.783 zł)
- 10,17 % administracja publiczna             
8.332.603 zł (było 8.537.264 zł)
-  7,99 % gospodarka  komunalna i ochrona 
środowiska   6.543.759 zł (było 6.024.140 zł) 
- 7,92 % kultura fizyczna i sport 6.487.316 zł  
(było 6.629.999 zł)
- 7,86 %  pomoc społeczna                      
6.444.414 zł (było 6.366.044 zł)
- 4,24 % kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego  3.470.910 zł (było 1.820.116 zł)
- 3,62 % różne rozliczenia  2.966.192 zł (było 
2.158.836 zł)
- 3,19 % obsługa długu publicznego                             
2.610.120 zł (było 2.511.550 zł)
- 2,46 %  gospodarka mieszkaniowa                                   
2.017.000 zł (było 4.666.651 zł) 
- 2,41% bezpieczeństwo publ. i ochrona prze-
ciwpożarowa 1.975.350 zł (było 1.504.071zł) 
- 1,90% rolnictwo i łowiectwo  1.558.000 zł (było 
1.826.452 zł)
- 1,35 % działalność usługowa 1.108.279 zł 
(było 1.081.000 zł)
- 1,25% pozostałe                               
1.034.227 zł (było  1.723.028 zł)

W 2012r. planuje się wykonać 57 zadań 
inwestycyjnych o wartości 15.784.347 zł.  Są to: 
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo-
ściach Czmoniec, Trzykolne Młyny - projekt  w 
kwocie 75.000 zł 
- budowa kompleksu rekreacyjnego KAMY-
CZEK w Kamionkach, składającego się z 
placu zabaw i bulodromu w kwocie 10.000 zł 

(fundusz sołecki) 
- siłownia pod mościenicką chmurką - miejsce 
sportu i rekreacji mieszkańców wsi Mościenica 
w kwocie 5.000 zł (fundusz sołecki)
- budowa ul. Głównej w Borówcu w kwocie 
 70.000 zł 
- budowa ul. Mościenickiej w Mościenicy w 
kwocie 300.000 zł 
- przebudowa ul. Poznańskiej w Borówcu w 
tym budowa kanalizacji deszczowej w kwocie 
1.240.000 zł 
- budowa drogi w Kromolicach w kwocie 
200.000 zł
- budowa chodnika w Prusinowie (projekt) w 
kwocie 4.000 zł (fundusz sołecki)
- budowa chodnika we wsi Robakowo - wieś w 
kwocie 8.000 zł (fundusz sołecki)
- budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w 
Borówcu, na odcinku między rondem (skrzy-
żowanie ul. Poznańska, Szkolna, główna) a 
świetlica wiejską wraz z kanalizacją deszczową 
w kwocie 100.000 zł
- budowa dróg, oświetlenia i kanalizacji desz-
czowej na os. przy Drodze Kalejskiej w kwocie 
200.000 zł 
- budowa drogi w Czmońcu w kwocie 600.000 zł
- budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową 
na ul. Flensa (I etap) w kwocie 700.000zł 
- budowa przepustu na ul. Mostowej w Szczyt-
nikach w kwocie 705.000 zł 
- budowa ul. Leśnej we wsi Robakowo – osiedle 
(projekt) w kwocie 10.567 zł (fundusz sołecki)
- budowa ul. Okrężnej w Dachowie w kwocie 
800.000 zł 
- budowa ul. Staszica w Kórniku w kwocie 
1.600.000 zł 
- budowa ul. Zamoyskiego w Kórniku w kwocie 
270.480 zł 
- chodnik w Szczodrzykowie wzdłuż 
ul. Poznańskiej (projekt) w kwocie 8.000 zł
- chodnik wzdłuż drogi od Runowa do skrzy-
żowania w Szczodrzykowie (projekt) w kwocie 
10.000 zł
- modernizacja ul. Cmentarnej w Kórniku (pro-
jekt) w kwocie 10.000 zł
- dokończenie budowy parkingu w Robakowie 
w kwocie 50.000 zł 
- budowa promenady spacerowej wzdłuż 
brzegu Jeziora Kórnickiego w kwocie 100.000zł 
- budowa budynku socjalnego w Dachowie w 
kwocie 554.000 zł 
- budowa sieci szerokopasmowej w Kórniku  w 
kwocie 300.000 zł 
- docieplenie budynku OSP w Kórniku wraz z 
dobudową klatki schodowej w kwocie 150.000 zł
- rozbudowa budynku OSP w Radzewie w 
kwocie 150.000 zł 
- budowa kompleksu edukacyjnego w północ-
nej części gminy - budowa szkoły podstawowej,  
gimnazjum oraz przedszkole (projekt) w kwocie 
200.000 zł 
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr1 
w Kórniku w kwocie 1.800.000 zł
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr2 
w Kórniku w kwocie 2.000.000 zł
- kanalizacja deszczowa ul. Główna w Borówcu 
(projekt) w kwocie 70.000 zł
- modernizacja kanalizacji sanitarnej przy 
ul. Wodnej w Kórniku w kwocie 300.000 zł
- modernizacja kanalizacji sanitarnej przy 
ul. Zwierzynieckiej w Kórniku w kwocie 500.000 zł
- rekultywacja wyeksploatowanego składowiska 
odpadów w Czmoniu w kwocie 100.000 zł

- budowa oświetlenia os. Długie (ul. Agatowa i 
Diamentowa) w kwocie 50.000 zł 
- budowa oświetlenia we wsi Dziećmierowo 
ul. Słoneczna (projekt) w kwocie 10.000 zł 
(fundusz sołecki)
- montaż lampy oświetleniowej na przystanku 
autobusowym w Błażejewku w kwocie 9 000 zł 
(fundusz sołecki)
- oświetlenie drogi prowadzącej do stacji PKP w 
Pierzchnie (projekt) w kwocie 8.000 zł (fundusz 
sołecki)
- oświetlenie gminne w kwocie 43.000 zł
- oświetlenie na ul. Poznańskiej w Gądkach 
w kwocie 11.000 zł (fundusz sołecki)
- oświetlenie osiedla Nadwarciańskiego w Trzy-
kolnych Młynach w kwocie 45.000 zł
- oświetlenie osiedla przy ul. Leśnej w Robako-
wie w kwocie 150.000 zł
- oświetlenie u. Piotrowskiej w Szczytnikach w 
kwocie 80.000 zł
- oświetlenie ul. Działkowej w Błażejewku w 
kwocie 50.000 zł
- oświetlenie osiedla przy ul. Krauthofera w 
Kórniku (projekt) w kwocie 7.000 zł
- oświetlenie ul. Wiatraczna w Kórniku w kwocie 
25.000 zł
- oświetlenie we wsi Robakowo-wieś (projekt) 
w kwocie 3.300 zł (fundusz sołecki)
- budowa centrum rekreacyjno-sportowego w  
Mościenicy w kwocie 100.000 zł 
- budowa świetlicy w Robakowie-osiedlu w 
kwocie 100.000 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Konarskim wraz 
z infrastrukturą w kwocie 630.000 zł 
- modernizacja budynku Rynek 16 w Kórniku-
-Bninie na działalność kulturalną 190.000zł
- rewitalizacja Kórnika i Bnina  (w tym moder-
nizacja rynku w Kórniku) w kwocie 500.000 zł
- rozbudowa świetlicy w Dębcu w kwocie 
150.000 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Czołowie w 
kwocie 368.000 zł
- budowa instalacji nawadniającej płyty głównej 
boiska OSiR w kwocie 42.000 zł
- modernizacja świetlicy OSiR w Kórniku w 
kwocie 8.000 zł
- ogrodzenie boiska przy ul. Lipowej w Bninie 
w kwocie 5.000 zł

oraz na wydatki majątkowe:
- wniesienie aportu pieniężnego do AQUANET 
SA w kwocie 985.000 zł z przeznaczeniem 
na budowę kanalizacji sanitarnej w północnej 
części gminy 
- wykup nieruchomości przez gminę w kwocie 
633.000 w tym płatność ostatniej raty za nieru-
chomość w Czołowie (kwota 333.000 zł)
- zakup laptopów dla radnych w kwocie 35.000 zł
- zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu 
Miejskiego w kwocie 145.000 zł
- dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu 
samochodu strażackiego w kwocie 500.000 zł
- dotacja przeznaczona na dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
w kwocie 30.000 zł 
- wniesienie aportu pieniężnego do Zakładu 
Gospodarki Odpadami spółki z o.o. w Jarocinie 
z siedzibą w Witaszyczkach w kwocie 897.100 
zł w tym 100.000 zł z przeznaczeniem na 
organizację punktu gromadzenia odpadów 
problemowych w Czołowie
- dotacja na dofinansowanie budowy schro-
niska dla zwierząt w Gminie Śrem w kwocie 
38.352 zł

- dotacja dla związku gmin na dofinansowanie 
budowy schroniska dla zwierząt w Gminie 
Kostrzyn w kwocie 46.683 zł
- dotacja dla Kórnickiego Ośrodka Kultury 
w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na 
zakup pieca ceramicznego oraz zakup dysku 
sieciowego, komputera i oprogramowania dla 
Muzeum Kórnickiego (KOK)
- zakupy majątkowe dla Centrum Rekreacji i 
Sportu w Kórniku OAZA w kwocie 66.000 zł w 
tym na klimatyzację
- zakup kosiarki przez sołectwo Radzewo z 
funduszu sołeckiego w kwocie 10.000 zł
- zakupy majątkowe dla Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Kórniku w kwocie 20.000 zł z prze-
znaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej 
wraz z osprzętem
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
w kwocie 50.000 zł

W tych 57 zadaniach, 10 będzie wykona-
nych z funduszu sołeckiego. Po raz trzeci Rada 
Miejska utworzyła (zgodnie z ustawą) fundusz 
sołecki. W 2012r. będzie to kwota 534.660 zł.  

W 2012r. ponownie Gmina Kórnik wpłaci 
do budżetu Państwa kwotę z tytułu podwyż-
szonych dochodów (2.514.300 zł,  o 706.859 
zł więcej niż w 2011r.) .

W wydatkach  przewidziano również odsetki 
od wyemitowanych przez gminę obligacji, na 
ogólna sumę 2.610.120 zł co stanowi 3,18% 
planowanych wydatków. 

W 2012 roku nie planuje się przychodów. 
Po stronie rozchodów uwzględniono wykup 

obligacji na kwotę 5.200.000 zł. 
Łączna kwota przypadających w roku 

2012 do wykupu obligacji wraz z należnymi 
odsetkami oraz z kredytem krótkoterminowym 
(lub obligacjami) w kwocie 2.000.000 zł na 
2012r. wynosi 7.810.120 zł, co stanowi 8,96% 
planowanych dochodów Zgodnie z art. 169 ust. 
1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. 
zm.) dopuszczalny wskaźnik wynosi 15%.

Natomiast zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) maksy-
malny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 
21,64% przy planowanym wskaźniku łącznej 
spłaty zobowiązań do dochodów w 2012r. w 
wysokości 8,96%.

Prognozowana łączna kwota długu Gmi-
ny Kórnik na koniec 2012 roku wyniesie 
32.850.000 zł, co stanowi 37,69% planowanych 
dochodów (dopuszczalny wskaźnik 60%).

Na podstawie informacji
 z UM Kórnik 

opr. ŁG

W nawiązaniu do artykułu 
z poprzedniego numeru Kórniczanina 
(nr 21/2011 str. 5) informujemy, że w 

przyszłym roku zarezerwowano cztery 
terminy, w których odbędą się akcje 

krwiodawcze 
w Strażnicy OSP w Kórniku.

Będą to dni: 11 marca, 17 czerwca, 
9 września oraz 9 grudnia 2012r.

O szczegółach akcji postaramy się 
informować 

i przypominać o nich na bieżąco.
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w Polsce trwa wielka budowa. Nie-
dawno otwarto odcinek autostrady A2 do 
świecka, przed Mistrzostwami Europy 
zmodernizowanych ma być wiele (choć 
czy dość) innych dróg. w masmediach 
głośno także o problemach kolejnictwa. 
ważą się losy wielu inwestycji także w 
tym zakresie.

jeden bardzo ważny projekt kolejowy 
dotyczy także terenów naszej gminy.

Od 2008 roku „pełną parą” ruszyły prace 
nad studium wykonalności budowy kolei 
dużych prędkości w Polsce. 

Prace koncepcyjne zaowocowały wy-
borem wariantu przebiegu dla linii zwanej 
popularnie „Y”, która w przyszłości ma 
połączyć Poznań Warszawę i Wrocław. 

Dzięki niebagatelnym nakładom (około 
22 miliardy złotych) podróż z Poznania do 
Warszawy koleją dużych prędkości (KDP), 
z prędkością do 350 km/h mogła by trwać 
nieco ponad 1 h 30 min (teraz przy sprzy-
jających warunkach 3 godziny), Podobnie 
droga z Warszawy do Wrocławia  skróci 
się z  5 h dzisiaj do 1 h 40 min po wybudo-
waniu trasy.

Wybrany wariant (podobnie zresztą jak 
inne) przewiduje przebieg trasy KDP „Y” 
przez teren naszej gminy.

W przypadku zrealizowania inwestycji 
pierwszy odcinek od strony Poznania prze-
biegać będzie mniej więcej po trasie starej 
linii kolejowej Poznań - Kluczbork (LK 272).

W okolicach Dachowy i lasu „Darapał-
ka”, czyli przed stacją Kórnik, nowa linia 
KLD oddziela się od LK 272 w kierunku po-
łudniowym i szerokim łukiem  przecina pola 
na północ od Dziećmierowa i Celestynowa.

Tego typu budowa pociągnie za sobą 
konieczność przebudowy istniejącej in-
frastruktury oraz zajęcie nowych terenów.

Jak wynika z map udostępnionych przez 
PKP PLK SA, nowy wiadukt ponad trasą 
kolei stanąć miałyby m. in. w Koninku (nieco 
na wschód od obecnego przejazdu). Mo-
dernizacji potrzebowałby wiadukt na S-11 
w Gądkach. Nowy wiadukt zaplanowano 
także na wysokości Dachowy. W okolicach  
obecnego przejazdu kolejowego w Szczo-
drzykowie, przy stacji, powstać miałyby dwa 
wiadukty: nad starą linią kolejową oraz nad 
nową linią KDP. Ostatni na terenie naszej 
gminy wiadukt zaplanowano na drodze 
Kórnik-Pierzchno. 

Wybrany wariant ma jeszcze zatwier-
dzić międzyresortowy zespół ekspertów. 

Choć na naszym terenie nie będzie 
stacji KDP, usytuowanie tej inwestycji na 
naszym terenie, ze względu na podatki  
pozytywnie wpłynie na budżet gminy. 

Jeszcze niedawno wydawało się, że 
inwestycja KDP nabierze dosłownie dużej 
prędkości. Doniesienia prasowe i informa-
cje, jakie znaleźć można na oficjalnych 
stronach PKP PLK wskazywały, że prace 
budowlane mogłyby ruszyć nawet w 2014 
roku, a szybka kolej mogłaby pojechać 
trasą „Y” już w 2020 roku. Ostatnie decyzje 
nowego Ministra Infrastruktury Sławomira 
Nowaka przesuwają czas realizacji o 10 lat. 

Rok 2020, a rok 2030 to spora różni-
ca, a wielu komentatorów nie wierzy w 
tak dalekie odsunięcie teminu. Niemiej 
realizacja tej inwestycji jest coraz bardziej 
realna. Miejmy tego świadomość planując 
zagospodarowanie terenów,  przez które 
przebiegnie nowa kolej. Miejmy nadzieję, że 
inwestor, projektanci i wykonawcy zadbają, 
by kolej dużych prędkości miała minimalny 
wpływ na nasze środowisko i na nasze 
codzienne życie.

ŁG

kolej dużych Prędkości  - w Planach 
Przez Tereny GMiny kórnik w tym roku minęło 30 lat od momentu 

wprowadzenia na terenie naszego kraju 
stanu wojennego. 13 grudnia 1981 roku, 
po 16 miesiącach od wydarzeń „Sierpnia 
‘80” komunistyczne władze sprowoko-
wały konfrontację, rozprawę z opozycją. 
Tak kończył się krótki okres zmian i 
nadziei na wolność nazwany później 
„karnawałem Solidarności”.

O godzinie w 00:00 odcięto telefony, zamil-
kły radio i telewizja. Na ulice większych miast 
wyjechały czołgi. Tysiące ludzi prewencyjnie 
pozbawiono wolności - internowano.  O godzi-
nie 6:00 generał Wojciech Jaruzelski przemówił.

Cześć z nas pamięta tamte dni. Pamięta na 
swój sposób- w zależności od zaangażowania 
i własnych doświadczeń. Dla ludzi z mojego 
pokolenia – wówczas beztroskich dzieci, 
często największą stratą był brak w telewizji 
porannego programu „Teleranek”. Dla nieco 
starszych był to moment próby. Niestety dla 
wielu także olbrzymia tragedia- gdyż, oprócz 
tysięcy aresztowań, podczas trwania stanu 
wojennego zginęło 56 osób.

Także w Kórniku odgrywały się fragmenty 
tego narodowego dramatu. Dzięki uprzejmości 
pana Adama Steckiego możemy dziś przed-
stawić wspomnienia jego ojca Zbigniewa, pra-
cownika Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, 
który wtedy był przewodniczącym działającego 
w instytucie oddziału NSZZ Solidarność, a póź-
niej, po upadku komunizmu, został pierwszym 
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kórniku.

Pomysł utworzenia związku zawodowego w 
ID PAN wypłynął na fali przemian po „Sierpniu 
‘80”. Początkowo miała to być osobna, lokalna 
organizacja, jednak z powodu kłopotów formal-
nych z rejestracją zadecydowano, by włączyć 
się w struktury Solidarności.

Przewodniczącym związku w instytucie 
został Zbigniew Stecki (1930-1994), który był 
raczej typem działacza społecznego  - nie 
polityka, jednak potrafił sprawnie zorganizować 
działanie organizacji. Jego zastępcą wybrano 
Jacka Oleksyna – dziś dyrektora Instytutu 
Dendrologii w Kórniku.

Zbigniew Stecki – , dendrolog, pracownik 
naukowy ID PAN,  z zamiłowania myśliwy, tak 
wspomina 13 grudnia 1981 roku i kolejne dni:

„Zaczęło się, gdy wychodziłem na polowa-
nie. A.Ł. stolarz, autentyczny robotnik, poczciwy, 
choć partyjny, opowiedział mi o ogłoszeniu sta-
nu wojennego. Na zbiórce już myśliwi wiedzieli. 
Przed samym rozpoczęciem polowania, nie 
zabrakło akcentów humorystycznych. 

Przyjeżdża myśliwy z koła w Środzie: 
„Co to, polujecie?” 
„Tak” 
„A myśmy łączyli się z Poznaniem (nb. mieli 

milicjantów w kole, więc był i kanał /radiowy 
prz. ŁG/ do dyspozycji) i powiedzieli nam, że 
nie wolno”. 

„To po coście pytali?”.
Polowanie się udało, konsekwencji nie było.
W czasie polowania rozmawiałem z dy-

rektorem, Władkiem B. (Władysławem Bugałą 
– ówczesnym dyrektorem ID PAN w Kórniku 
przyp. ŁG). Uzgodniliśmy, że „trzeba być z 
ludźmi”, to znaczy od rana dać odczuć załodze 
Instytutu, on jako dyrektor, ja jako przewodni-

czący związku, że jesteśmy, zrobimy, co się da 
dla dobra załogi.

W poniedziałek 14 XII zaczął się szum w 
Instytucie. Sporo go robił Jacek O. (Oleksyn 
przyp. ŁG), mój zastępca. Zebranie związkowe 
nie wchodziło w rachubę, Komisji zakładowej 
też. Pod naciskiem Jacka i paru innych zapro-
siłem dziesięć osób na „herbatę”. Miewałem 
podczas jej trwania telefony (wewnętrzne) 

„czy jest tam pan taki a taki?” (chodziło o 
jedynego w KZ Solidarności członka PZPR). 
Odpowiadałem z reguły „tu nikogo nie ma”.

Herbata była burzliwa. Jacek szalał z 
wiadomościami o aresztowaniach. Naciskano 
coraz bardziej, że nie można zostawić sprawy 
bez protestu. Zdołaliśmy trochę kompromisowo 
uzgodnić, że trzeba rozmawiać z dyrekcją. O 
czym? Chyba o tym, żęto, co się stało nie jest 
nam obojętne. Czy zamierzaliśmy podejmować 
coś radykalnego? Na pewno nie. Trochę chyba 
liczyliśmy na silniejszą reakcję Związku przez 
duże „Z”. Czyli wielkich zakładów w dużych 
miastach.

Po uzgodnieniu, że z dyrekcją należy rozma-
wiać, zapytałem, „kto?”. Oczywiście zapropono-
wano mnie. Oczywiście, choć nie miałem na to 
ochoty, wybór przyjąłem. Oczywiście wiedząc 
czym to pachnie, nie proponowałem nikogo 
drugiego do towarzystwa.

W gabinecie dyrektora był Władek B., dy-
rektor administracyjny i towarzysz sekretarz. 
Nadzieja, że Władek po prostu wyrzuci mnie 
za drzwi, nie sprawdziła się.

Był też K.B. późniejszy wicedyrektor, wtedy 
jeszcze nie. Nie pamiętam, czy był R.S., który 
wtedy był wicedyrektorem. 

Zaczęło się przekonywanie mnie: „ Nie rób-
cie niczego, bo przyjdzie wojsko i spacyfikuje 
nas”, itp. Jedyna odpowiedź, jaką miałem była, 
że po przekroczeniu progu gabinetu ja już nie 
jestem ja, tylko ci, co mnie wydelegowali. Po 
dyskusji Władek podjął spore ryzyko: zwołać 
załogę, powiedzieć w czym rzecz, uspokoić lu-
dzi, a przy okazji rozstrzygnąć sprawę podziału 
paczek z Holandii, które nadeszły w sobotę. (…)

Zwołano załogę. Dyrektor krótko przed-
stawił sytuację, zaproponował, kto się zajmie 

rozdziałem paczek z Holandii i określił, jakie 
będą obostrzenia dyscypliny pracy. Niby 
koniec – ale podniósł się głos z sali: „A co na 
to nasz związek?”. Wstałem i powiedziałem o 
ubezwłasnowolnieniu związku, ale dość ostro, 
używając sformułowania, że nawet skazanemu 
na śmierć przysługuje ostatnie słowo.

No i zaczęło się. Jacek wyskoczył z infor-
macjami imiennymi, kto w Poznaniu i nie tylko 
został aresztowany, względnie internowany. 
Padło pytanie drastyczne: „ a co z nami, czy 
nie będziemy wyrażać jakiegoś protestu?””.

Po dyskusji postanowiono przegłosować 
postulat ewentualnego podjęcia akcji protesta-
cyjnej. Jacek Oleksyn przygotował specjalne 
kartki do głosowania, które później dla proku-
ratury stały się dowodem na zorganizowane 
działanie z premedytacją. Większość poparła 
przystąpienie do protestu. „Za” było 45 osób, 
„przeciw” 25.

Młodych ludzi, niepamiętających tamtego 
czasu, może to dziwić, ale wtedy zwykła dys-
kusja, wyrażenie publicznie (lub nie) własnego 
zdania,  zorganizowanie głosowania nad 
poparciem idei, było odbierane przez „władzę 
ludową” jako niebezpieczne wykroczenie. A że 
w Instytucie Dendrologii nie brakowało konfi-
dentów, mimo odcięcia telefonów i trudności z 
komunikacją donos o „wywrotowej akcji” szybko 
dotarł do odpowiednich służb. Zbigniew Stecki 
wspomina dalej:

 „Dowiedziałem się później, że „praworząd-
ne postępowanie”, czyli donos na mnie o próbie 
zorganizowania strajku poszedł z instytutu 
czterema kanałami. Do dziś dnia mam rozszy-
frowane trzy. Czwarta osoba pewno nadal śpi 
spokojnie i dba o dobre urządzenie się w trzeciej 
Rzeczypospolitej. Pozostałe trzy zresztą też.

Reszta dnia zeszła na zdaniu broni myśliw-
skiej (odzyskałem dopiero po trzech latach) i 
niby pracy. Ludzie w Instytucie wyraźnie się 
uspokoili. Wieczorem ostrzegł mnie Paweł Pu-
kacki, wówczas sekretarz POP, który wykazał 
później sporo aktywności, by pomóc mojej żonie 
w docieraniu do Poznania, odszyfrowaniu gdzie 
jestem itp., że jest po przesłuchaniu a teraz 
maglują Władka Bugałę (dyrektora) i Marysię 
Rudawską. Wtedy wiedziałem już, co mnie 
czeka. Późno, chyba około 23.00 zjawili się w 
domu dwaj smutni panowie. Jeden kazał mi 
oddać wiatrówkę, którą poprzednio mogłem 
zachować, bo „sytuacja się zmieniła”. Drugi 
czekał, aż to zrobię, a po tym kazał mi podpisać 
odbiór wezwania na Kochanowskiego (siedziba 
Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej i 
SB w Poznaniu przyp. ŁG) na ranek następ-
nego dnia.

Tej nocy nie spałem. Żona nie chciała 
uwierzyć, żebym mógł zostać zatrzymany i ka-
tegorycznie odrzuciła oddawaną jej obrączkę, o 
którą się po prostu obawiałem. (…)

Na Kochanowskiego zabrano mi dowód 
osobisty i gdzieś zaprowadzono. Mały obskurny 
pokoik z oknem na podwórze miał na szczęście 
dwa-trzy krzesła, jakieś biurka i etażerki. Kaza-
no czekać. (…)

Czekałem długo, na pewno parę godzin. 
Znów nie wiem, czy było to świadome „zmięk-
czanie”, wynik bałaganu wewnętrznego, czy 
wreszcie „przeciążenie pracą”.         (cd str. 10)

PaMięTny Grudzień 1981r.

Zbigniew Stecki
Foto z arch. ID PAN w Kórniku, 

autor Romuald Z. Klekowski
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(cd ze str. 9) To ostatnie raczej nie, bo 
spraw mojego typu było w Poznańskiem nie-
wiele. Raz zaszedł do mnie jakiś smutny pan, 
w wieku co najmniej średnim i przeprosił mnie, 
że warunki u nich nie najlepsze. Nie wiem, co 
to miało oznaczać, ale odpowiedziałem, że 
mi to nie przeszkadza. W końcu pojawiło się 
dwóch dzielnych oficerów. O ile pamiętam 
przedstawili się jako kapitan X i porucznik 
Y. Nazwisk oczywiście nie zapamiętałem. 
Zaczęło się przesłuchanie. Zarzut był sfor-
mułowany mgliście. Podobno poczuwałem 
się być tak ważny jako działacz, że chciałem 
wywołać strajk. Zaprzeczałem, ile mogłem, 
z reguły „nie pamiętałem” żadnych nazwisk. 
Wszystko to była jedna wielka bzdura. Im nie 
o to chodziło. Wynik przesłuchania był gotowy 
przed jego rozpoczęciem. Kiedy w fi-
nalnym sformułowaniu nie zgadzałem 
się na inkryminowaną próbę wywo-
łania strajku, kapitan wyraźnie kazał 
porucznikowi pisać, to co wynikało z 
trzymanej przez niego teczki.

Ale była, a jakże, również próba 
„dobrej woli”. Teatralnym gestem 
szurnięta w moją stronę kartka i dłu-
gopis ze słowami: „no cóż, my pana 
zwolnimy do domu, ale pan nam 
deklaruje, że będzie nas informował, o 
postępowaniu ludzi z pana otoczenia”. 
Odpowiedziałem, że ja nie jestem im 
na nic potrzebny, bez tego wszystko 
lepiej wiedzą. (…)

W celi było bardzo brudno, szcze-
gólnie koce były nieciekawe. Ławy 
wzdłuż ścian wskazywały, że to tylko coś 
przejściowego. Obok było na pewno dwóch, 
którzy gwałtownie stukali mi Morsem w ścianę. 
Byłem jednak tak zmęczony, że nie mogłem 
się skoncentrować na natychmiastowym od-
czytywaniu a papieru i ołówka nie miałem. Byli 
oni ze dwa razy upominani przez klawisza, że 
się „nie tak” zachowują. (…) 

Zaprowadzono mnie na górę. Pokój 
zaczął się napełniać sprowadzanymi ludźmi. 
Najpierw obserwowałem milicjantów, starając 
się ich ocenić, żeby nie nadziać się na jakiegoś 
potencjalnego sadystę. Zauważono moje 
obserwacje. „Co pan nas tak obcina?” Odpo-
wiedziałem, że pierwszy raz jestem w takiej 
sytuacji, nie wiem czego oczekiwać.

Powoli zebrała się doborowa ósemka 
więźniów. Byli wśród nich (sensacja) dwaj 
znani, poznańscy adwokaci panowie Koko-
siński (?) i Michalski. Ten ostatni kipiał hu-
morem. Śmiał się ze swojej sytuacji, zresztą 
i partnerował mu drugi. „Wiesz, jakie będę 
miał wzięcie?! Adwokat, który siedział!!!!” Ten 
dobry humor trochę udzielił się mnie, a byłem 
już cokolwiek „podłamany”, a może i innym. 
Pamiętam wśród nich przede wszystkim o. 
Tomka Alexiewicza (dominikanina) i pana 
Ratajczaka (chyba) ze Śremu. Ten ostatni był 
podobno przewodniczącym Solidarności przy 
Odlewni Żeliwa, a jednocześnie członkiem SD. 
Pozostałych trzech nie pamiętam. Byli pewnie 
cichsi od innych.

Spięto nas kajdankami po dwóch i popro-
wadzono pod eskortą na zewnątrz do typowej 
„suki”. Zajęliśmy tylko jej lewy przedział (od 
strony szosy) a w korytarzyku umieściło się 
dwóch konwojentów. Na drogę zostali i oni 
zamknięci z zewnątrz na kłódkę. Miało to dość 

nieoczekiwany aspekt po drodze.
Przez szparki trudno było zobaczyć, gdzie 

nas wiozą. O. Tomek, zachowujący olimpijski 
spokój wdał się w rozmowy. Szybko znaleźli 
się wspólni znajomi. Panu adwokatowi K. 
Też nie byłem obcy zupełnie, chyba z niwy 
łowieckiej. Szybko okazało się, że Młyńska 
odpada jako cel podróży, ktoś domyślił się 
trafnie „Gębarzewo” (…)

Rozespana obsługa Gembarzewa rozlo-
kowała nas po celach. Więzień może sobie 
pomarzyć, żeby się znaleźć w tej samej celi 
z o. Tomaszem, ale „nie wyszło”. Dołożono 
mnie do trzech już internowanych, luksusowo, 
bo w 8-osobowej celi. Byli to: Włodek Filipek, 
Grześkowiak – drukarz, chyba z Uniwersytec-
kiej i Paweł, nazwiska nie pamiętam. Był to 

kolejarz, który niepokorny po ogłoszeniu stanu 
wojennego „poszedł w Polskę”, ale go nakryli. 
Po zwolnieniu wyemigrował do Belgii. (…)

Następne dwa dni przebiegały według 
zegarka. Rano przez otwarte okna odśpie-
waliśmy wspólnie z innymi celami „Jeszcze 
Polska”. Posiłki podawano nam rutynowo. 
Znaleziony kawał twardego i grubego drutu 
pomógł nam opracować komunikację z obie-
ma sąsiednimi celami. Podobno był cały ciąg 
otworów przez wszystkie cele po tej stronie 
korytarza i korespondencja przebiegała spraw-
nie. Filipek i Grześkowiak wiedzieli, że gdzieś 
po sąsiedzku ktoś podjął, moim zdaniem bez 
sensu, głodówkę. Sporo listów dotyczyło tej 
sprawy. Pisaliśmy, że też uważamy żeby 
natychmiast zaprzestał.

Jako „młody” aresztant chciałem być przy-
datny. Przyjąłem zasadę, że chodząc, czytając 
książkę, czy też robiąc co innego, zważałem 
czy koledzy nie podejmują jakiejś „akcji” (np. 
przekazanie grypsu połączone z włażeniem 
pod łóżko). W takich momentach natychmiast 
ustawiałem się tuż przy judaszu, ofiarowując 
ewentualnemu podglądaczowi piękny zarys 
moich pleców.

Były głośniki. Prawie bez przerwy od 7.00 
do wieczora szła Warszawa I obciążona całą 
indoktrynacją pierwszych dni stanu wojenne-
go. Pan naczelnik włączył się również, ogła-
szając zakaz zakłócania porządku np. przez 
głośne śpiewy, ale to zignorowali zarówno 
internowani, jak i chyba on sam. Niestety, 
głośnik posłużył też do przekazania nam wieści 
o tragedii górników „Wujka”. Nie wytrzymałem, 
nie pytając kolegów o ich przekonania religijne 
wprost „kazałem” im uklęknąć i odmówić krót-
ka modlitwę za poległych. (…)

Chyba w piątek, po śniadaniu  wywołano 
mnie z celi z całym dobytkiem. Koledzy za-
kładali, że idę na wolność. Przestałem sporo 
czasu na jakimś korytarzu. Niedaleko mnie 
ustawiono innego aresztanta, ale nie pozwo-
lono nam rozmawiać. To był ten z Tarnowa 
Podgórnego. Miał później proces równolegle 
z naszym. Dostał pól roku bez zawieszenia, 
ale adwokat wyciągnął go zdaje się, po dwóch 
miesiącach.

Podróżowałem kibitką z specjalnymi 
klitkami z blachy, gdzie człowiek mógł tylko 
siedzieć. Nie było zbyt ciepło. Już po zmroku 
znalazłem się na Młyńskiej w gmachu sądów. 
Poprowadzono mnie gdzieś na drugie lub trze-
cie piętro. Niech mi pan milicjant, do którego 
byłem przykuty za rękę wybaczy, że tak głupio 

go popchnąłem, gdy jego zwierzchnik 
otwierał drzwi do pokoju. Zobaczyłem 
siedzącego Jacka Oleksyna.

Podstawowa myśl: „Jacka też 
zamknęli. On ma żonę i dwoje małych 
dzieci”.

Czasu na przemyślenie było dość, 
bo pan prokurator Sobolewski jeszcze 
godzinę maglował Jacka, co musiałem 
odczekać w małej „przechowalni”. Były 
w niej jakieś idiotyczne grypsy, ale w 
sprawach wyraźnie kryminalnych, 
więc nawet nie usiłowałem nauczyć 
się czegoś na pamięć.

Prokurator przyjął mnie dość dla 
mnie trudno zrozumiałym: „Sytuacja 
uległa zmianie”. Powoli zacząłem 
chwytać, że formułuje przeciwko mnie 

oskarżenie. Zaprzeczałem, ile mogłem, „nie 
pamiętałem” ile mogłem, ale w końcu stary 
wyga przyłapał mnie na jakiejś nielogiczności. 
Muszę stwierdzić, że w protokole zapisywał 
wszystko zgodnie z moimi życzeniami, niczego 
mi nie wmuszał. (…)

Były gazety, trochę spacerów i nie było 
nudno. Była gwiazdka za kratkami. Wszystko 
to okraszone i paczką od rodziny, i możliwością 
wysłania listów.

Były spotkania z panem prokuratorem. 
Przedstawił mi najpierw zeznania Jacka 
Oleksyna. Kończyły się zdaniem: „Odnoszę 
wrażenie, że doc. Stecki większą część winy 
bierze na siebie”. Niby słusznie, jeśli była 
„wina”. Ale jak miało być inaczej?

Na samą Wigilię dostałem „prezent” – pan 
prokurator wręczył mi akt oskarżenia.  Nie 
wiem, czy jego wypowiedzi, że „to chyba pój-
dzie prędko, bo w trybie doraźnym” miały mieć 
charakter „pociechy”. Miałem kiedyś później 
przecieki, że były osoby dobrze poinformo-
wane, że w mojej sprawie zapadnie wyrok, 
ale będę bardzo prędko zwolniony. Może i 
pan prokurator wiedział o tym na 8 dni przed 
procesem i te całe żądanie 5 lat więzienia było 
zwykłą komedią? (…)

Promykami słońca były (pierwsze zupełnie 
nieoczekiwane) wezwania na spotkanie z ad-
wokatami. Niech mi tu będzie wolno jeszcze 
raz wyrazić wdzięczność za to, co zrobili dla 
mnie panowie Nikisch, Szefler i p. Beger dla 
Jacka! Każda rozmowa z nimi, jeszcze tam w 
areszcie była bardzo pomocna. Widać było, że 
mimo najgorszych spodziewań istnieją szanse 
obrony przed tępotą reżymu. (…)

 Upłynął tydzień świąteczny. Próbowałem 
wyprosić w Boże Narodzenie otwarcie drzwi 

od celi na czas, gdy w dyżurce szła (a jakże!) 
Msza święta przez radio. Ręczyłem słowem, 
że nie przekroczę linii progu, ale etap był jesz-
cze „nie ten”, nie pozwolono. (…)

Dzień procesu, to przede wszystkim 
spotkanie z Jackiem przed furtką. Kilka słów 
otuchy dla niego.

Przewodniczył sędzia Wandycz. Mam 
głębokie przekonanie, że zrobił bardzo dużo, 
żeby sprawa nas obu wypadła jak najpomyśl-
niej. Pamiętam, że przy przesłuchiwaniu nas 
lub świadków, dyktując do protokołu, zmieniał 
czasem jedno słowo w pytaniu, czasem jedno 
słowo w odpowiedzi, a rzecz wypadała już 
korzystniej dla obwinionego. Zastanawiam się 
czy prokurator naprawdę nie chwytał tego, bo 
ani razu nie protestował. (…)

Reżym dał o sobie znać jeszcze raz w cza-
sie procesu. Moja żona miała zgodę prezesa 
sądu na nakarmienie mnie w czasie jednej z 
przerw. Pan st. Sierżant miał widocznie inne 
instrukcje, bo do tego nie dopuścił. Szanowny 
Stanie Wojenny – jednak wytrzymałem!

Sentencję i uzasadnienie wyroku czyta się 
parę minut, dla takiego jak ja była to niemal 
cała wieczność. Odwinęła się taśma filmu z 
całego życia zanim usłyszałem- „1 rok po-
zbawienia wolności” (a! To się da wytrzymać!) 
„z zawieszeniem na 3 lata” (no! To będę dziś 
spał we własnym domu!). Reszta dotarła do 
mnie z opóźnieniem. Usłyszałem jeszcze, że 
„sąd nie ma wątpliwości, co do postępowania 
oskarżonych po wyjściu na wolność”. Niby 
słusznie. (…)

Był jeszcze proces apelacyjny w War-
szawie. Panowie Szefler i Siła-Nowicki dla 
mnie i p. Berger dla Jacka zrobili wspaniała 
robotę. (…)

Była próba rewizji nadzwyczajnej, po-
czyniona przez pana Szeflera, ale bez 
powodzenia. Pan urzędnik w Ministerstwie 
(nie)Sprawiedliwości odpisał, że moja kara 
jest niewspółmiernie niska w stosunku do 
wykroczenia.

Były przeszło dwa lata odmawiania  mi 
paszportu i pełne trzy lata bez prawa do broni 
myśliwskiej. Powoli jednak przestałem być 
pariasem ustroju.

W 89 reżym Jaruzelskiego sam zapro-
ponował społeczeństwu „puszczenie w 
niepamięć” przewinień z paragrafów dekretu 
o stanie wojennym. Oczywiście nie zamierza-
łem występować z jakąkolwiek prośbą w tej 
sprawie, ale okazało się, że jestem mało prze-
widujący. Sąd Wojewódzki (w zupełnie innym 
składzie sądzącym) nadesłał mi odpowiednie 
orzeczenie i to wtedy, gdy u siebie w domu peł-
na parą szliśmy już do wyborów czerwcowych 
pod sztandarem Komitetu obywatelskiego. Ten 
kuriozalny dokument mam do dziś.

Komentarz: Z punktu widzenia rządzicieli 
PRL byłem winien, słusznie skazany i mam 
im do zawdzięczenia, że mi to puścili w nie-
pamięć. Kto chce niech wierzy”.

Pełny tekst wspomnień Zbigniewa Stec-
kiego zatytułowanych „Mój Grudzień 1981”, 
których obszerne fragmenty przeczytali 
Państwo powyżej, publikujemy na stronie 
www.korniczanin.pl. W kolejnych wydaniach 
Kórniczanina przedstawimy wspomnienia prof. 
Jacka Oleksyna.

Opr. ŁG 

Foto: Elżbieta Szubert.
Rok 1979 roku. Od lewej dr. Jarosław Figaj, prof. 

Zbigniew Stecki i Halina Oleksyn.

Foto: Elżbieta Szubert.
Rok 1979 roku. Od lewej:
Jarosław Figaj, Zbigniew Stecki i Halina Oleksyn.

Rada Miejska w kórniku 
ogŁoSZENiE

w sprawie uzupełniającego naboru kandydatów 
na ławników do Sądu Rejonowego w Środzie 
Wielkopolskiej
W związku z pismem Prezesa Sądu Okrę-
gowego w Poznaniu o konieczności prze-
prowadzenia przez Radę Miejską w Kórniku 
wyborów uzupełniających – 2 ławników do 
Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. informuję, 
że termin zgłoszenia kandydatów na ławników 
upłynie 30 grudnia 2011r.

kANdYdAci:
1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z 
pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
2) jest nieskazitelnego charakteru, 
3) ukończył 30 lat, 
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospo-
darczą lub mieszka w miejscu kandydowania 
co najmniej od roku, 
5) nie przekroczył 70 lat, 
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do 
pełnienia obowiązków ławnika, 
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie. 
2. Ławnikami nie mogą być: 
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych 
i innych sądach oraz w prokuraturze, 
2) osoby wchodzące w skład organów, od 
których orzeczenia można żądać skierowania 
sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby 
zajmujące stanowiska związane ze ściganiem 
przestępstw i wykroczeń, 
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy, 
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy, 
6) duchowni, 
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
8) funkcjonariusze Służby Więziennej, 
9) radni gminy, powiatu i województwa,
10) nie można być ławnikiem jednocześnie w 
więcej niż jednym sądzie. 

ZgŁoSZENiE:
1. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania 
kandydatów na ławników są:
- prezesi właściwych sądów, 
- stowarzyszenia,
- inne organizacje społeczne i zawodowe za-
rejestrowane na podstawie przepisów prawa, 
z wyłączeniem partii politycznych, 
- co najmniej 50 obywateli mających czynne 
prawo wyborcze, zamieszkujących stale na 
terenie gminy dokonującej wyboru. 
2. Zgłoszenia kandydatów na ławników 
dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której 
kandydat ma obowiązek dołączyć: 
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowa-
dzone przeciwko niemu postępowanie o prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie 
był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, 

że władza rodzicielska nie została mu ograni-
czona ani zawieszona,
4) dodatkowe oświadczenie kandydata o po-
siadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich,
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
6) listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwi-
sko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałe-
go zamieszkania i własnoręczny podpis każdej 
z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata 
w przypadku zgłoszenia przez obywateli.
UWAGA: Wyżej wymienioną listę należy dołą-
czyć w przypadku zgłaszania kandydata przez 
mieszkańców.
7) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądo-
wego albo odpis lub zaświadczenie potwier-
dzające wpis do innego właściwego rejestru 
lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej 
organizacji społecznej lub zawodowej dokonu-
jącej zgłoszenia kandydata,
UWAGA: Załącznik należy dołączyć do karty 
zgłoszenia kandydata na ławnika tylko w przy-
padku, gdy podmiotem zgłaszającym kandy-
data jest stowarzyszenie albo inna organizacja 
społeczna lub zawodowa.
8) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stoso-
wanymi przy składaniu wniosku o wydawanie 
dowodu osobistego. 

iNfoRMAcjE dodATkowE:
1. Zgłoszenia kandydatów na ławników należy 
składać do dnia 30 grudnia 2011r. w Biurze Ob-
sługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku 
lub w Biurze Rady w ratuszu bnińskim w dniach 
i godzinach pracy Urzędu.
Karty zgłoszeń dostępne są w formie elektro-
nicznej na stronie www.kornik.pl, w zakładce 
ŁAWNICY.
2. Szczegółowe zasady wyboru określają: 
- ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych ( ostatnia zmiana ustawy 
z 15 kwietnia 2011 r.) ,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu po-
stępowania z dokumentami złożonymi radom 
gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników 
oraz wzoru karty zgłoszenia. 
3. Koszty: Koszt opłaty za wydanie informacji 
z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za 
badania poprzedzające wystawienie zaświad-
czenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru 
Karnego pobiera się opłatę w wysokości 50 
zł – za informację o osobie. Opłatę uiszcza się 
w znakach opłaty sądowej, które należy nakleić 
na formularz zapytania. Znaki opłaty sądowej 
można nabyć w siedzibie Biura Informacyjnego 
Krajowego Rejestru Karnego lub w kasach 
sądów powszechnych (Punkcie Informacyjnym 
Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie 
Okręgowym w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 
32, 60-967 Poznań oraz w Sądzie Rejonowym 
w Środzie Wielkopolskiej Stary Rynek 6).

Przewodniczący RM w Kórniku
Maciej Marciniak

BURMiSTRZ gMiNY kóRNik iNfoRMUjE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 23 grudnia 2011 r.  do 

dnia 16 stycznia 2012 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w użyczenie 
niżej wymienionej nieruchomości sołectwu wsi Biernatki:

- Część działki o nr ewidencyjnym 284/13 położona w miejscowości Biernatki,
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 

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



12 nr 22/2011 23 grudnia 2011r. 13

k
o

N
d

o
lE

N
c

jE
 

iN
fo

R
M

A
c

jE

Koledze 
Markowi Broniewskiemu

wyrazy głębokiego 
współczucia i żalu 
z powodu śmierci

Brata
Jacka Broniewskiego

składają 
Radni Rady Miejskiej 

w Kórniku 
oraz pracownicy

Biura Rady Miejskiej

Podziękowanie Wszystkim, 
którzy uczestniczyli 

w ceremonii pogrzebowej 
i odprowadzili na miejsce 

wiecznego spoczynku
śp. 

Romana 
Majchrzyckiego

składa
Rodzina

Wszystkim, którzy dzielili 
z nami smutek i żal,
okazali wiele serca 
i życzliwości oraz

 uczestniczyli  we mszy św.
 i ceremonii pogrzebowej 

Śp. 
 Krystyny Łabczuk

a w szczególności rodzinie, 
księdzu proboszczowi 

Eugeniuszowi Leoszowi, 
zakładowi pogrzebowemu 

Orlewicz- Kulas, 
sąsiadom i znajomym,

 a także wszystkim 
uczestnikom pogrzebu za 

modlitwę, intencje mszalne, 
złożone wieńce i kwiaty 

serdeczne podziękowania 

składa
córka Urszula Sarnowska

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. Andrzeja Piątek
Rodzinie i Przyjaciołom 

Księdzu Wikariuszowi z Parafii Bnińskiej, 
firmie pogrzebowej Orlewicz, znajomym i sąsiadom, 

gimnazjum w Kórniku, dyrekcji szkółki PAN
za ofiarowane intencje mszalne, komunie św. 

i złożone kwiaty oraz odprawione modlitwy różańcowe
serdeczne podziękowania składa
Żona z Dziećmi z Konarskiego

Serdeczne podziękowanie ks. Dariuszowi Walkowiakowi 
za płynącą z serca posługę kapłańską. 

Pocztom sztandarowym i licznie uczestniczącym 
Braciom Kurkowym, Rodzinie, delegacjom, przyjaciołom, 

znajomym, sąsiadom, wszystkim, 
którzy uczestniczyli we Mszy świętej oraz odprowadzeniu 

na miejsce wiecznego spoczynku naszego męża i ojca

śp. Andrzeja Hałupka
a także za zamówione intencje mszalne, 

za złożone wieńce i kwiaty oraz za wyrazy współczucia
składają

żona z synami

  Serdeczne  podziękowania  wszystkim  uczestniczącym
  w  ceremonii  pogrzebowej.

śp.  Marii  Nowak
Rodzinie,  księżom,  delegacjom,  przyjaciołom,

  znajomym,  sąsiadom.
Za  wspólną  modlitwę,  zamówione  intencje  mszalne,

  za wieńce,  kwiaty  oraz  wyrazy  współczucia.
 

składają
 córki  i  synowie

 z  rodzinami

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 17 grudnia, 
w wieku 61 lat zmarł 

śp. Andrzej Brylewski
kochany mąż, wspaniały ojciec i dziadek, 

działacz organizacji rolniczych, społecznik, zapalony myśliwy.
I choć nie ma go już wśród nas, to przecież jak opisał Horacy 

„Non omnis moriar”- nie całkiem umrę.
Będzie żył w naszych sercach i myślach.

Pogrążona w smutku rodzina 

ZAkTUAliZowANY wYkAZ 
dZiElNicowYcH 

wRAZ Z PodZiAŁEM 
REjoNów dZiAŁANiA

oRAZ NUMERAMi TElEfoNów:

Rejon 1 
- miasto kórnik

dzielnicowy 
sierż. szt. Paweł Michalski

Tel. 519 064 590

Rejon 2 
- kórnik-Bnin, Biernatki, Błażejewo, 

Błażejewko, czmoń, czmoniec, 
dębiec, dworzyska, konarskie, 

Prusinowo, Radzewo, 
Trzykolne Młyny

dzielnicowy 
sierż. szt. janusz Matuszewski

Tel. 61 8170 204

Rejon 3 
- Borówiec, kamionki, 
Mościenica, Skrzynki

dzielnicowy 
mł. asp. Tomasz dyzmański

Tel. 519 064 526

Rejon 4 
- jaryszki, koninko, Szczytniki, 

świątniczki, żerniki
dzielnicowy 

sierż. szt. Robert Musielak
Tel. 519 064 524

Rejon 5 
- celestynowo, dachowa, 

dziećmierowo, gądki, kromolice, 
Pierzchno, Robakowo, Runowo, 

Szczodrzykowo
dzielnicowy 

mł. asp. Tomasz witkowski
Tel. 519 064 525

Uwaga!
od 1 stycznia 2012r. aktywowany 

zostanie numer telefonu alarmowego 
do funkcjonariuszy pełniących całodo-

bowo służbę patrolową:

505 908 051

Policja
inforMuje

Przepraszam 
pana sierż. szt. 

Pawła Michalskiego 
i st. sierż. 

Pawła Szczuraszka 
za znieważenie słowne 

w dniu 28 Vii 2011r.

krystyna ilińska

Z NoTATNikA SŁUżBowEgo STRAżY MiEjSkiEj

Trzykrotnie, w dniach 1,2 i 6 grudnia patrol SM 
uczestniczył wraz z pracownikami WOD-KOM, 
AQUANET oraz pracownikami z wydz. Ochro-
ny Środowiska UM w kontroli nieruchomości 
mającej na celu sprawdzenie urządzeń kanali-
zacji sanitarneją przy tej okazji sprawdzono stan 
gospodarki odpadami na kontrolowanych pose-
sjach. Uwagi przekazano pracownikowi UM.
Prowadzono także samodzielne kontrole do-
tyczące gospodarki odpadami. W przypadku 
wykrycia nieprawidłowości karano mieszkań-
ców mandatami.
2 grudnia w Dachowie interweniowano w spra-
wie padłego lisa.
5 grudnia interweniowano w Kamionkach w 
związku z zanieczyszczaniem drogi. Po prze-
prowadzonej rozmowie z kierownikiem budowy 
droga została oczyszczona z błota. Tego dnia 
na ul. Asnyka pochwycono bezpańskiego psa. 
W Robakowie ukarano mandatem osobę, która 
na terenie firmy spalała w ognisku elementy 
plastikowe, stare meble z tworzyw, odzież. W 
związku z odmową przyjęcia mandatu spra-
wa trafi do Sądu. Za zaśmiecanie w miejscu 
publicznym w Biernatach ukarano mandatem 
kierowcę pojazdu.
7 grudnia interweniowano w związku ze zgło-
szeniem dotyczącym nieuprawnionej wycinki 
drzew w Borówcu, jednak na miejscu faktu ta-
kiego nie potwierdzono. Tego też dnia przewie-
ziono do schroniska bezdomną szczenną sukę.
8 grudnia patrol SM ukarał mandatami 2 
mężczyzn za spalanie śmieci i wypalanie kabli 
w ognisku. Tego dnia w Kamionkach przepro-
wadzono rozmowę z kierownikiem budowy na 
temat utrzymania czystości na skrzyżowaniu 
ulic Poznańskiej i Platanowej (w pobliżu terenu 
budowy).
Skontrolowano również osobę handlującą 
rybami, lecz nieprawidłowości nie stwierdzono.
9 grudnia w Gądkach zaopiekowano się psem 
wyrzuconym z samochodu. Osoba zgłaszająca 
nie zdążyła odnotować numeru rejestracyjnego 
pojazdu.
12 grudnia w Robakowie interweniowano w 
związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieprzy-
jemnych zapachów spowodowanych przela-
nym szambem - na miejscu faktu takiego nie 

potwierdzono.
13 grudnia w Szczytnikach interweniowano 
w związku z informacją o paleniu odpadów w 
ognisku. Na miejscu nie stwierdzono spalania 
innych odpadów jak drewno.
14 grudnia patrol SM interweniował i ukarał 
mandatem sprzedawcę w sklepie za nielegalną 
sprzedaż papierosów osobie nieletniej. Tego też 
dnia w Kamionkach interweniowano w związku 
ze zgłoszeniem dotyczącego psa.
Wraz ze strażnikiem leśnym przeprowadzono 
akcję „Choinka”: podczas patrolu wylegitymo-
wano osobę wiozącą drzewko z lasu, a także 
zatrzymano mężczyznę, którego przyłapano na 
kradzieży drewna.
15 grudnia patrol SM ukarał handlującego 
mężczyznę za brak pozwolenia na handel w 
innym miejscu niż wyznaczone. Za zaśmieca-
nie ulicy śmieciami i odpadami z pieca ukarano 
mandatem mieszkankę Kórnika.
16 grudnia patrol SM ustalił właściciela tablicy 
rejestracyjnej, którą odnaleziono na drodze - 
zguba trafiła do właściciela. Interweniowano 
także i zabezpieczono miejsce  potrącenia 
pieszej w Bninie.
19 grudnia interweniowano w  Szczytnikach 
w związku ze zgłoszeniem dotyczącym wy-
lewającej się na drogę wody i natychmiast 
powiadomiono o tym fakcie ‘WOD-KOM” i 
„AQUANET”. Także tego dnia interweniowano 
w Szczytnikach wobec rowerzysty, który poru-
szał się o zmroku bez oświetlenia. Po uspraw-
nieniu oświetlenia został pouczony.
W dalszym ciągu kierowcy pojazdów (zwłasz-
cza miejscowi) jeżdżą po mieście i nie tylko „na 
pamięć”. Dowodem tego jest parkowanie na ul. 
Średzkiej (odcinek od kolegiaty do skrzyżowa-
nia z ul. Wojska Polskiego) oraz szczególnie 
przy „Oazie”.
W grudniu patrolowano te tereny i pouczano 
kierowców.
W innych miejscach, w kilku przypadkach ka-
rano kierowców za nieprawidłowe zachowanie 
w ruchu drogowym i parkowanie w miejscach 
zabronionych.

Na podstawie informacji SM 
opr. ŁG

Kórniccy strażacy odnotowali kolejne akcje.
17 listopada zabezpieczali miejsce wypadku 

na trasie S 11 pomiędzy Gądkami i Skrzynkami 
– w Borówcu.

19 listopada gasili pożar śmieci w Biernat-
kach przy ulicyJarzębinowej.

22 listopada usuwali plamę oleju na drodze 
434 w Dziećmierowie.

25 listopada zabezpieczali miejsce wypadku 
na trasie Biernatki – Prusinowo.

27 listopada usuwali drzewo na drodze w 
Borówcu na ulicy Głównej 41.

27 listopada także usuwali drzewo na drodze 
334 koło hotelu „Diaglezja” w Kórniku.

29 listopada usuwali plamę oleju na ulicy 
Błażejewskiej 53 w Bninie.

30 listopada zabezpieczali miejsce kolizji 
drogowej w Kórniku – Prowencie na ulicy 

Zamkowej – koło Zamku.
1 grudnia wyciągali samochód z rowu przy 

drodze 434 na obwodnicy Kórnika.
1 grudnia gasili pożar koparki w Borówcu na 

ulicy Głównej.
2 grudnia gasili pożar lasu w Robakowie przy 

ulicy Szkolnej.
3 grudnia gasili pożar domu w Prusinowie 51.
9 grudnia usuwali drzewo na drodze 434 w 

Mieczewie.
11 grudnia zabezpieczali miejsce lądowania 

śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go w Kórniku przy ulicy Młyńskiej 36/2.

16 grudnia na przejściu na ulicy Rynek w 
Bninie została potrącona piesza. Strażacy 
opatrzyli ją.

Oprac. Robert Wrzesiński

STRAżAcY w Akcji
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Św. Mikołaj pochodzi z Laponii. To rzecz 
oczywista. Wszystkie dzieci wiedzą, że podró-
żuje po świecie na wielkich saniach ciągniętych 
przez Rudolfa i inne renifery. Nie wszyscy 
jednak wiedzą, że ostatnio odwiedził Kórnik. 
Wydarzyło się to 4 grudnia 2011 roku podczas 
Kórnickich Mikołajek zorganizowanych przez 
Kórnicki Ośrodek Kultury. 

Mikołajki, jak co roku, otworzył Burmistrz 
Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski w towa-
rzystwie Białej Damy 2011 Agaty Kiełpińskiej. 
W programie imprezy znalazło się wręczenie 
pamiątkowych dyplomów dla laureatów 
konkursu „Kórnicki Wolontariusz Roku”. Or-
ganizatorem konkursu było Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z Niesprawnością Intelektu-
alną i Ruchową „Klaudynka”. Wyboru spośród 
osób zgłoszonych, docenionych dzieki swojej 
pracy w ramach wolontariatu, dokonała kapituła 

w składzie: Irena Kaczmarek (przewodnicząca 
Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady 
Miejskiej), Beata Dobrzyńska (Wydział Oświaty 
i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kór-
niku), Weronika Bukczyńska (Stowarzyszenie 
„Klaudynka”), Adam Lewandowski (wieceprze-
wodniczący komisji Edukacji i Polityki Społecz-
nej), Zbigniew Dobroń (wikariusz z parafii pw. 
Wszystkich Świętych). Tytuły zostały przyznane 
w dwóch kategoriach: do 18. i powyżej 18. roku 
życia. W pierwszej kategorii wyróżnienie otrzy-
mała Małgorzata Jaskuła, a tytuł „Kórnickiego 
Wolontariusza Roku” otrzymał Artur Buda. W 
kategorii dorosłych wyróżnienie przyznano Ewie 
Kubiak i Zbigniewowi Hałacie, tytuł „Kórnickiego 
Wolontariusza Roku 2011” zdobyła Magda-
lena Stępniak. Zostały również wręczone 
podziękowania osobom działającym na rzecz 
społeczności lokalnej: Krystynie Antkowiak 

(komendantki ZHP Hufiec Kórnik), Krystynie 
Janickiej (pani prezes Kórnickiego Towarzystwa 
Pomocy Społecznej), Annie Łazuce-Witek (pani 
prezes Stowarzyszenia Teatralnego „Legion”), 
Anecie Szarzyńskiej (pani prezes „Klaudynki”), 
Bogdanowi Wesołkowi (prezesowi Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej w Kórniku, Koło 
Emerytów i Rencistów Gminy Kórnik). 

Jednak nie był to koniec atrakcji. Nadszedł 
czas na spotkanie ze Św. Mikołajem. Ten bar-
dzo hojnie rozdawał prezenty. Te dzieci, które 
chciały otrzymać podarunek musiały wykonać 
zadanie – rozwiązać zagadkę lub wykazać się 
sprawnością fizyczną. Młodsze dzieci zostały 
obdarowane przez św. Mikołaja książeczką 
o Kórniku - „Jak Nik Górka uczył kurka” Alek-
sandry Petrusewicz z ilustracjami Ryszarda 
Zawadzkiego. 

Robert Jankowski – KCI 

Weekend 10-11 grudnia w całej Polsce 
wyznaczony był na finał projektu Szla-
chetna Paczka. Tak też było w naszej 
miejscowości – Kórniku. Miniony weekend 
przepełniony był szlachetną i radosną at-
mosferą pomagania. 10 rodzin z naszego 
rejonu otrzymało konkretną pomoc w formie 
paczek przygotowanych przez wspaniałych 
Darczyńców, którzy przyczynili się do tego, 
że te wszystkie rodziny Święta Bożego 
Narodzenia spędzą naprawdę wyjątkowo. 
W naszym magazynie „cudów” znalazło się 
ponad 70 paczek, które zawierały to czego 
naprawdę potrzebowały rodziny. Nie obyło 
się również bez paczkowych rekordów. 
Jedna rodzina otrzymała aż 16 paczek! 

Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
znajdzie się więcej chętnych Super Wo-

lontariuszy, dzięki, którym będziemy mogli 
spełnić marzenia większej ilości rodzin z 
naszego rejonu. 

Korzystając z okazji chciałabym bardzo 
serdecznie podziękować wszystkim wolon-

tariuszom zaangażowanym w Szlachetną 
Paczkę w Kórniku, którzy wykazali się 
ogromnym zrozumieniem i wielkim sercem. 
Serdecznie chciałabym również podzięko-
wać Kórnickiemu Stowarzyszeniu Pomocy 
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektu-
alną i Ruchową „Klaudynka” za wsparcie i 
pomoc oraz udostepnienie pomieszczenia 
na magazyn Szlachetnej Paczki.

Dziękuję również wszystkim Darczyńcą, 
którzy pokazali, że pomagać może każdy z 
nas. Każdy może zostać Super Bohaterem. 
Jesteście wspaniałymi ludźmi!!

 dZiękUję!!

Lider Rejonu Kórnik
Szlachetnej Paczki – 

Małgorzata Szczepaniak

finał SzlacheTnej Paczki w kórniku

Mikołajki 2011 dwudzieSTy 
PierwSzy 

raz w PolSce
Akcja „Betlejemskie Światło Pokoju” 

została zorganizowana po raz pierwszy w 
1986 r. w Linz w Austrii, jako część wielkich 
bożonarodzeniowych działań charytatyw-
nych na rzecz dzieci niepełnosprawnych 
oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła 
nazwę „Światło w ciemności” i była propa-
gowana przez austriackie radio i telewizję 
(ORF). Rok później patronat nad akcją 
objęli skauci austriaccy roznosili oni ogień 
z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, 
sierocińców, aby w czasie Bożego Naro-
dzenia stał się on żywym symbolem pokoju, 
braterstwa, nadziei i miłości. 

Każdego roku dziewczynka lub chło-
piec, wybrani przez ORF wśród grona 
dzieci działających charytatywnie, odbierają 
Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w 
Betlejem. Następnie Światło jest transpor-
towane do Wiednia za pośrednictwem au-
striackich linii lotniczych. Jeżeli ze względu 
na skomplikowaną relację w stosunkach 
izraelsko – palestyńskich zdarzało się, że 
nikt z Austrii nie mógł odebrać Światła w 
samym Betlejem, wtedy dzieci izraelskie 
i palestyńskie przewoziły Ogień do Tel 
Awiwu, a następnie do samego Wiednia.

Przed świętami Bożego Narodzenia w 
Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczy-
stość, podczas której Płomień jest prze-
kazywany przedstawicielom organizacji 
skautowych z wielu krajów europejskich. 
Związek Harcerstwa Polskiego do czasu 
wejścia Polski do Unii Europejskiej odbierał 
Światło na przejściu granicznym na Łysej 
Polanie w Tatrach. 

Dziś przekazanie odbywa się naprze-
miennie: raz na Słowacji, a raz w Polsce. 

W Warszawie delegacja harcerek i 
harcerzy dzieli się Betlejemskim Światłem 
Pokoju z Prezydentem RP, Premierem, 
Marszałkami Sejmu i Senatu. Światło jest 
zanoszone do kościołów, urzędów, organi-
zacji, szpitali. Z Warszawy Płomień wędruje 
na północ, a  stamtąd na wschód – na 
Ukrainę, Białoruś, Litwę i do Rosji. Światło 
z Betlejem dociera do całej Europy – nawet 
poza krąg polarny. 

18 grudnia harcerski żaglowiec „Zawi-
sza Czarny” wypłynął z Gdyni w rejs na 
Bornholm, by zawieść Betlejemskie Światło 
Pokoju do Danii. 

10 grudnia 2011 r. w Wiedniu światło 
zapalone w Grocie Narodzenia Pańskiego 
w Betlejem rozpoczęło swoją drogę po 
Europie, a w niedzielę 11 grudnia 2011 r. 
zawitało do Polski.

W trakcie uroczystości które rozpoczęły 
się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach, skauci słowaccy przekazali 
Betlejemskie Światło Pokoju harcerzom ze 
Związku Harcerstwa Polskiego. 

Tego samego dnia w asyście policji 
zostało przewiezione do Krakowa i Czę-
stochowy. 

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbo-
lem wzajemnego zrozumienia, jest znakiem 
nadziei życia pozbawionego konfliktów i 
waśni. My, harcerze roznosząc Betlejemskie 
Światło Pokoju po całym kraju i przekazują-
ce je poza granice Polski, pełnimy służbę, 
ulepszamy świat. Działając w swoim mie-
ście, regionie, najbliższej okolicy, niesiemy 
pokój oraz ideę braterstwa. W wielu polskich 
domach zrodziła się ta tradycja, że prócz 12 
potraw, białego obrusa, dodatkowego talerza 
i sianka, na stole swoje honorowe miejsce 
zajmuje też Betlejemskie Światło Pokoju. W 
swojej prostocie napełnia domowe pomiesz-
czenia ciepłem i poczuciem bezpieczeństwa 
budując atmosferę rodzinnych świąt Bożego 
Narodzenia.  

Tegoroczne Światło z Betlejem ma być 
dla nas jak latarnia albo gwiazda polarna, 
gdy niczym zagubieni żeglarze próbujemy 
odnaleźć drogę do domu. Taki kierun-
kowskaz jest nam w tych czasach bardzo 
potrzebny.

Stoimy przed wyzwaniami nowoczesne-
go świata, stawiamy czoła konkurencji, ści-
gamy się z czasem, walczymy ze stresem. W 
takim świecie nietrudno się zgubić. Dlatego 
właśnie w czasie Bożego Narodzenia, w 
czasie, który dla wszystkich nas jest momen-
tem zatrzymania się, odpoczynku i refleksji, 
chcemy przypomnieć o tym, jak ważne jest, 
by mieć w swoim życiu autorytet – autorytet 
którego plask nie pozwoli nam zbłądzić.

Z przesłaniem 
Betlejemskiego światła Pokoju

Komenda Hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego

Im. Tytusa hr. Działyńskiego
w Kórniku 

Ponad 100 dzieci wzięło udział w miko-
łajkowym spotkaniu w Dziećmierowie, które 
zorganizowano 11 grudnia br. Uczestnicy, 
by zasłużyć sobie na słodki poczęstunek, 
na początku śpiewali kolędy. W imprezie 
wziął udział wiceburmistrz Antoni Kalisz. 
Głównymi organizatorami byli Rada So-
łecka i Sołtys wsi Dziećmierowo, którzy 
dziękują wszystkim tym, którzy w jakikol-
wiek sposób pomogli w przygotowaniu i 
sfinansowaniu dziećmierowskich Mikołajek.

Klimat zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia  poczuć mogli goście, którzy 
odwiedzili świetlicę w Runowie w dniu 
16 grudnia br., czekała tam bowiem na 
nich gratka w postaci koncertu pt. „Kolędy 
Świata”. Wystąpili w nim: Joanna Vel Sęk 
(sopran), Małgorzata Koperska (instrumen-
ty perkusyjne) oraz Maciej Nowak (pianino 
elektryczne). Organizatorzy - Sołtys i Rada 
Sołecka Runowa - zaplanowali także wspól-
ne śpiewanie kolęd. Nie mogło zabraknąć 
towarzyszącego życzeniom opłatka i świą-
tecznego poczęstunku.

ŁG 

Aż 150 dzieci z Gądek, Rabakowa 
Osiedla, Rabakowa Wsi wzięlo udział 
w imprezie z okazji św. Mikołaja, która 
odbyła się w niedzielę, 11 grudnia w 
Gimnazjum w Robakowie. Uczestniczył 
w niej m. in. proboszcz parafii pw. św. 
Józefa Rzemieślnika w Robakowie

– ks. Piotr Ostański. 
Młodzi ludzie mieli okazję obejrzeć 

przedstawienie w wykonaniu teatrzyku 
z Krakowa. Oczywiście nie zabrakło św. 
Mokołaja. Dzieci zostały obdarowane 
upominkami.

RW

idą święTa ...

Koncert Bożonarodzeniowy w Runowie
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MikoŁAjki „NA SPoRTowo”
6 grudnia wszyscy czekaliśmy na Świętego Mikołaja, jednak zapracowany święty nie dał rady 

dotrzeć do nas osobiście. Na szczęście przysłał swoich wspaniałych pomocników…
Tego dnia w przedszkolu odwiedzili nas wysportowani studenci UAM, z pasją uprawiający 

szermierkę. Nasi goście przekazali dzieciom list oraz upominki od Świętego Mikołaja, mięli też 
prezent specjalny. Wiedząc, jak bardzo Włóczykije ciekawi są świata, jak lubią przygody i różne 
ciekawe wydarzenia, zorganizowali dla nas pokaz szermierki. Sami ubrani w kompletny strój 
szermierza, z całym profesjonalnym sprzętem, mięli także dla nas dziecięcy kostium szermierczy 
i pod ich profesjonalnym okiem przedszkolacy  mogli popróbować i poćwiczyć taki rodzaj sportu.

Po barwnych wydarzeniach ostatnich tygodni, teraz zatapiamy się w cudownej, wyjątkowej 
atmosferze Świąt Bożego Narodzenia i wszyscy oczekujemy świątecznego gościa…

Na zbliżające się najpiękniejsze dni w roku, naszym przedszkolakom oraz ich rodzinom, naszym 
absolwentom i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób związani są z naszym przedszkolem 
- życzymy dobrych Świąt!

Ewa i Dariusz Ziętek

W czwartek 8 grudnia 2011 r. w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzy-
kowie podsumowana została akcja zbiórki 
karmy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Gaju, na którą przybyli wolontariusze 
ze schroniska oraz p. Michał 
Błaszak z Poznania (przy-
jaciel zwierząt). Akcję zaini-
cjowała pani Iwona Kalisz. 
Zgromadzonej na dolnym 
holu społeczności szkolnej z 
klas „0” – III i wyróżnionych 
w akcji uczniów z klas IV – 
VI. Pan Michał opowiedział 
o działalności schroniska w 
Gaju, o adopcji psów, wo-
lontariacie, przekazał dzie-
ciom ciekawe informacje 
dotyczące czworonogów. W 
prezentacji multimedialnej 
dzieci obejrzały zdjęcia psów 
ze schroniska, zajęcia z wolontariuszami, za-
bawy i psie smutki. To już druga taka zbiórka 
w szkole i jak mówi pani Iwona Kalisz – Mam 
nadzieję, że akcja będzie cykliczna, ponieważ 
potrzeby schroniska są duże. 

Akcję zbiórki karmy dla Schroniska dla 

Zwierząt Bezdomnych w Gaju rozpoczęła się 
25 października obchodami „Dnia Kundelka”. 
W tym dniu w szkole nadawane są audycję 
przez szkolny radiowęzeł, dzieci robią gazetki 
o zwierzętach, organizowane są konkursy, 

quizy i  prowadzane są przygotowania do akcji 
zbiórki karmy. Przez trzy tygodnie (od 31.10. – 
18. 11.) uczniowie zebrali 573 kg karmy. Były 
też koce, kołderki i ściółka do wyścielenia bud. 
W akcji wzięło udział 103 uczniów i 3 nauczy-
cieli. Najbardziej aktywni w zbiórce: 1. Julka 

Bubacz z kl. IVC – 73 kg 2. Emilka Zielińska 
z kl. IA – 27 kg 3. Marcel Kujawa z kl. IC – 18 
kg 4. Gabriela Puchowska z kl. IIIB – 16 kg 4. 
Daniela Weber z kl. IIC – 16 kg. Dla 44 wyróż-
nionych w zbiórce uczniów (od 5 kg i więcej) w 

maju zostanie zorganizowa-
na darmowa wycieczka do 
schroniska w Gaju i Stadniny 
Koni w Jaszkowie. Pozostali 
uczniowie otrzymali drobne 
upominki i słodycze. W dniu 
rozpoczęcia akcji ogłoszony 
został również konkurs pla-
styczny pt. „Mój najwierniej-
szy przyjaciel” dla klas „0” – III 
i „Psie smutki” 

dla klas IV-VI. Ogółem 
wpłynęło 108 prac, z których 
15 zostało nagrodzonych.

Dyrekcji Szkoły, nauczy-
cielom, a w szczególności 

dzieciom serdecznie gratulujemy inicjatywy! 
Zapraszamy do odwiedzenia strony in-

ternetowej schroniska: www.schroniskogaj.pl

IK
Robert Jankowski – KCI 

u „śPiewających włóczykijów”

Jak wszystkie dzieci na całym świecie, 
również przedszkolaki z „Bajkowego Dworu” 
z niecierpliwością oczekiwały wizyty Świę-
tego Mikołaja. Toteż do obchodów święta, 
tego wyczekiwanego gościa przygotowywały 
się   od dłuższego czasu. Obie grupy dzieci 
przygotowały dla Świętego Mikołaja po jednej 
piosence, a starsza grupa wykonała również 
dla niego prezenty.

Od samego rana dnia 6 grudnia dzieci 
„szlifowały” teksty piosenek i z niecierpliwością 
wyglądały przez okna. Około godziny 9.00  
usłyszeliśmy charakterystyczny dzwonek 
świętego Mikołaja. 

Okazało się, że nasz gość przyjechał do 
przedszkola bryczką zaprzęgniętą w dwa 
koniki. Wszystkie przedszkolaki wyszły przed 
przedszkole przywitać Świętego Mikołaja, tutaj 
zaprezentowały przygotowany repertuar, a 
gość podarował wszystkim pamiątkowe cza-
peczki mikołajkowe, po czym został zaproszony 
do środka.  W sali pod pięknie przystrojoną 
choinką Święty Mikołaj rozdał wszystkim pre-
zenty oraz pozował do pamiątkowych fotografii.

Dziękujemy Ci Święty Mikołaju! Czekamy 
na Ciebie za rok!

A.A.

św. Mikołaj w „BajkowyM dworze”

NiETYPowY gość w PRZEdSZkolU – diNUś wARTUś
Niemal 100-letni Klub Sportowy z Poznania - WARTA - ma swojego Dinozaura. 
Wartuś kocha sport, a najbardziej piłkę nożną. W połowie listopada Wartuś odwiedził nasze 

przedszkole, w którym też nie brakuje sportowego ducha. Wizyta zielonego gościa była niezwy-
kłym przeżyciem dla wszystkich. Razem z Wartusiem robiliśmy skłony i przysiady oraz  różne 
skomplikowane ćwiczenia gimnastyczne. 

Oczywiście spotkanie przebiegło w bardzo rozśpiewanej atmosferze. Dzieci nauczyły Dinusia 
wspólnego falowania do piosenki „Było morze”, a gość odwdzięczył się opowieściami sportowymi 
i drobnymi upominkami. Każdy otrzymał kolorowankę z Wartusiem, a ofiarowane nam wejściówki 
na mecz zamieniliśmy na koszulki z wizerunkiem Dinusia. W niedzielę 20 listopada najbardziej 
zagorzali fani piłki nożnej, z naszego przedszkola, spotkali się na ostatnim w tym sezonie meczu 
Warty, na stadionie przy ul.Bułgarskiej.  Ahoj przygodo, sportowa przygodo!

wieści z 
„czTerech Pór roku”
„cZTERY cHoiNki i PodŁAźNicZkA”

23 listopada, najstarsze grupy przed-
szkolaków z Przedszkola nr 2 „Cztery Pory 
Roku” wybrały się do Muzeum Narodowego  
Rolnictwa  i Przemysłu Rolno-Spożywczego w 
Szreniawie.  Pracownicy Muzeum wprowadzili 
dzieci w zabytkowe XIX-wieczne stodoły, gdzie 
w zagrodach można było zobaczyć tradycyjne 
zwierzęta gospodarskie: woły, kozy, małe pro-
siaczki, owieczki, kwokę z pisklętami, konie, 
kucyki. Widzieliśmy także żywą szopkę bożo-
narodzeniową, w której rzeźby były w naturalnej 
wielkości wymiarach, z  żywym osiołkiem   i 
kucykiem. Ciekawe było także przedstawienie 
świąteczne, a  na przygotowanych specjalnie 
dla nas  stanowiskach interaktywnych wykona-
liśmy  kartkę świąteczną tzw. wyklejankę . W 
ramach odpoczynku skorzystaliśmy z ciepłej 
herbaty i skosztowania słodkości przygoto-
wanych przez rodziców oraz pobawić się na 
drewnianych zabawkach: bujakach, konikach. 
Wycieczka była dla nas bardzo pouczająca 
i przygotowująca nas powoli do zbliżających 
się Świąt. 

Izabela Kobielak 

PlUSZowY Miś
W piątek, 25 listopada w Przedszkolu nr 

2 „Cztery Pory Roku” obchodziliśmy Święto 
Pluszowego Misia. Z tej okazji, każde dziecko 
przyszło do przedszkola ze swoim ulubionym 
misiem. Na sali łączonej panie z grupy Liste-
czek powitały wszystkich zgromadzonych i 
opowiedziały dzieciom historię pluszowego 
misia. Przedszkolaki wzięły udział w wielkiej 
paradzie i zaprezentowały swoich ulubieńców 
przy „misiowych” piosenkach.  Dzieci chętnie 
śpiewały piosenki o misiach, tańczyły z nimi, 
bawiły się i odgadywały zagadki na ich temat. 
Nasze panie również świetnie się bawiły 
wymieniając całkiem sporą ilość znanych w 
świecie misi. W ramach akcji Cała Polska czyta 
Dzieciom zaproszona została pani księgowa 
– Pani Kamila, która przepięknie przeczytała 
dzieciom bajkę „Złotowłosa i trzy Misie”. Dzieci 
pilnie słuchały i pięknie odpowiadały na pytania 
dotyczące bajki. Na koniec uroczystości dzieci 
otrzymały słodkie upominki - Misie Lubisie i 
misiowe niespodzianki.

Eliza Mieloch, Dorota Leciej 

HAiTAńSki  BAl PASiASTYcH
28 listopada, w Przedszkolu nr 2 „Cztery 

Pory Roku” odbył się Basiowy Bal Pasiastych. 
Tegorocznym tematem przewodnim było Haiti. 
Podczas balu dzieci miały możliwość wysłu-
chania hymnu, poznania barw narodowych, 
klimatu oraz zwyczajów Haitańczyków. Temat 
balu oraz bajka przeczytana dzieciom o Basi i 
Titi, zmusiła prowadzące do zapoznania dzieci 
z bardzo trudnym tematem, jakim jest trzęsienie 
ziemi. Dzieci miały możliwość obejrzenia zdjęć 
ukazujących Haiti tuż po katastrofie. Zdjęcia sta-
ły się bodźcem do rozmów na temat szacunku i 
empatii w stosunku do osób innej barwy skóry.  
Haitański Bal Pasiastych upłynął pod znakiem 
współpracy i życzliwości.

Karolina Sobkowiak 

PoPołudnie z 
noBliSTaMi 
Popołudnie z Noblistami to tytuł projektu 

realizowanego  przez Stowarzyszenie „Życzliwi 
dwójce” działające przy Szkole Podstawowej nr 
2 w Kórniku. Z  zaproszenia do udziału w tym 
projekcie skorzystały wszystkie szkoły podsta-
wowe z terenu  gminy Kórnik. Głównym celem 
naszych działań było przybliżenie uczniom  
sylwetek polskich Noblistów i zainspirowanie ich 
do własnej działalności artystycznej. W związku 
z tymi założeniami Stowarzyszenie ogłosiło 
dwa konkursy. Pierwszy z nich stawiał przed 
uczniami niełatwe zadanie przedstawienia w 
formie plakatu sylwetek laureatów Nagrody 
Nobla. Wyniki tego konkursu przedstawiają się 
następująco: I miejsce zajął Bartosz Urbaniak 
ze Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie i 
Adam Przybyła ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kórniku, II miejsce – Magda Byczyńska ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku i Szymon 
Naglewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kór-
niku, III m – Agnieszka Wlazły i Małgorzata Tom-
czak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku 
oraz Weronika Rotter ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Kórniku.

W drugim konkursie wzięli udział młodzi 
recytatorzy, którzy zaprezentowali teksty W. 
Szymborskiej, Cz. Miłosza i H. Sienkiewicza. I 
miejsce w tym konkursie zajęła – Julia Wilczew-
ska ze Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie, 
II miejsce – Monika Stempniak ze Szkoły Pod-
stawowej w Robakowie i Jan Nowak ze Szkoły 
Podstawowej w Szczodrzykowie,  III miejsce 
– Marta Kaźmierczak ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Kórniku i Magdalena Byczyńska ze 
Szkoły nr 2 w Kórniku. Wszyscy laureaci otrzy-
mali nagrody książkowe i dyplomy, a pozostali 
uczestnicy etapu gminnego drobne nagrody 

pocieszenia i dyplomy uczestnictwa.
Uwieńczeniem tych wszystkich działań było  

spotkanie pod hasłem Popołudnie z Noblistami, 
które odbyło się 9 grudnia br.. W świątecznie 
udekorowanej auli SP nr 2 w Kórniku zasiedli 
zaproszeni goście z panem Burmistrzem i 
przewodniczącą Komisji Oświaty na czele, a 
także zwycięzcy konkursów wraz ze swymi 
nauczycielami i rodzicami.  Podczas tego 
spotkania laureaci konkursu recytatorskiego i 
plastycznego, w obecności swoich rodziców 
i nauczycieli, odebrali nagrody z rąk prezesa 
Stowarzyszenia,  dyrektor Zofii Talarczyk. 

Następnie zgromadzeni obejrzeli  insceni-
zację przygotowaną przez koło teatralne dzia-
łające w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku. 
Wystąpili w niej  uczniowie, którzy przedstawiali 
sylwetki polskich laureatów Nagrody Nobla – 
Marii Skłodowskiej-Curie (dwie nagrody Nobla: 
w 1903 i 1911r. – setna rocznica wręczenia na-
grody), Henryka Sienkiewicza (1905r.), Włady-
sława Stanisława Reymonta (1924r.), Czesława 
Miłosza (1980r.), Lecha Wałęsy (1983r.) oraz 
szczególnie bliskiej naszym sercom Wisławy 
Szymborskiej (1996r. – 15 rocznica). Wizual-
nym dopełnieniem informacji, które padały ze 
sceny była tworzona „na gorąco” galeria  por-
tretów naszych Noblistów. Jedno symboliczne 
miejsce pozostawiono puste dla… kolejnego 
Polaka, laureata Nagrody Nobla. 

Myślimy, że w godny sposób uczciliśmy pa-
mięć znamienitych Polaków, którzy wpisali się w 
nurt idei Alfreda Nobla, szwedzkiego chemika, 
który w swoim testamencie napisał:  Wszystkie 
pozostałe po mnie, możliwe do zrealizowania 
aktywa, mają być rozdysponowane w sposób 
następujący: kapitał zostanie przez egzeku-
torów ulokowany bezpiecznie w papierach, 
tworzących fundusz, którego procenty każdego 
roku mają być rozdzielone w formie nagród 
tym, którzy w roku poprzedzającym przynieśli 
ludzkości największe korzyści.[...] 

I na zakończenie podziękowania… Kie-
rujemy je do  Agnieszki  Chmielewskiej, która 
gościnnie wystąpiła na naszej scenie, pięknie 
recytując wiersz Wisławy Szymborskiej oraz  
do Żaklin Grząślewicz, która zawsze stawia się 
na nasze zaproszenie, a tegoroczne spotkanie 
zapewne będzie długo pamiętała…

Siłą sprawczą całego projektu były panie: 
Zofia Talarczyk – prezes Stowarzyszenia, 
Grażyna Szklarek, Teresa Lubińska, Ewa No-
waczyk, Maria Matysiak, Natasza Noskowiak. 

Projekt zrealizowano w ramach powierze-
nia wykonania zadania przez Urząd Miasta i 
Gminy Kórnik, który był sponsorem nagród. 
Dziękujemy    
                          Ewa Nowaczyk

Zofia Talarczyk

Szkoła wrażliwa na PoTrzeBy czworonoGów 
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narodził się mój Jezus/ w stajence na sianie/ 
i było ciepło od ognia w piecyku(…) i pacierz 
wspólny/ i jadła do syta/  dobre słowa/ łamanie 
opłatka (…) szkoda że czas ten/ tak szybko 
przeminął. (z nie opublikowanego zbioru wier-
szy Ryszarda Wagnera „Okruchy życia”).

A może wcale nie przeminął? Tu, w gościn-
nych progach motelu „Nestor” w czwartkowe 
popołudnie, 8 grudnia 2011 r., płoną lampki na 
pięknej żywej choince, na stołach biały obrus   i 
opłatek, trzaska drewno w kominku, 
gwar głosów… Za chwilę kolejne – w 
ramach 44. Konwencji Pro Sinfoniki 
– spotkanie członków i sympatyków 
Klubu Pro Sinfonika im. Mieczysława 
Karłowicza, działającego przy kór-
nickim Liceum Ogólnokształcącym.

Joanna Olejnik  rozpoczyna spo-
tkanie  witając wiceburmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik – Antoniego Kalisza, 
przewodniczącego Rady Miasta 
Macieja Marciniaka, byłych dyrek-
torów LO: Marię Weychan-Nowak 
i Kazimierza Zimniaka oraz przed-
stawicieli grona pedagogicznego: 
Ewę Zwierzyńską i Katarzynę Leskę. 
Przybyli również: Irena Kaczmarek 
– Przewodnicząca Komisji Kultury 
i Oświaty, Zbigniew Tomaszewski 
– Prezes Sołtysów Gminy Kórnik 
oraz przyjaciele Klubu: Barbara 
Miara, Maciej Małecki i Stanisław 
Gorzałczany, rodzice, młodzież,  
absolwenci i byli prezesi Klubu.

 – Nie ma dziś naszego ka-
techety – mówi – ks. Zbigniewa 
Dobronia, nie mógł też przyjechać 
wychowanek kórnickiej Pro Sinfonki, 
ks. Marek Ratajczak, obecnie wika-
riusz poznańskiej parafii. Dziś w kalendarzu 
liturgicznym ważne święto Maryjne, kapłanów 
zatrzymały obowiązki duszpasterskie, ale na 
ręce Opiekunki, profesor Teresy Rogozi-Olejnik, 
skierowali listy serdeczne. Ksiądz Marek pisze: 
„…Jestem pełen uznania przede wszystkim dla 
Szanownej Pani Profesor Teresy Rogozi Olejnik 
oraz Jej Bliskich – męża Marka i córki Joanny 
– za wspaniałą organizację i poświęcenie się 
na rzecz młodzieży i wszystkich melomanów, 
których od tak wielu lat gromadzi Klub Pro Sin-
fonika”…. W ciepłych słowach wspomina także 
niezwykły dar, jaki znajduje się w klubowym 
archiwum: list z 2004 roku z błogosławieństwem 
Ojca Świętego Jana Pawła II.

Antoni Hoffmann z Biura Pro Sinfoniki kon-
tynuuje spotkanie. Przekazuje pozdrowienia od 
dyrektora Filharmonii Poznańskiej, Wojciecha 
Nentwiga i kierownika artystyczno-programo-
wego Pro Sinfoniki, dr Marleny Gnatowicz-
-Drobnik. 

Wielu muzycznych wzruszeń życzył także 
burmistrz Jerzy Lechnerowski w liście do opie-
kunki Klubu.

- Co roku, podczas Waszych świątecznych 
spotkań mówię w zasadzie to samo, ale tak 

trzeba, by ciągle przypominać znaczenie Świąt 
Bożego Narodzenia. Trwamy w Adwencie, 
czasie radosnego oczekiwania, może więc 
warto przypomnieć sobie początek 35. rozdziału 
Księgi proroka Izajasza: Niech się rozweselą 
pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje 
step i niech rozkwitnie!

Przed nami niedziela Gaudete, radujmy 
się zatem – naszą wspólnotą i muzyką w 
wykonaniu wirtuoza akordeonu i bandoneonu, 
Wiesława Prządki. – Kiedy grał w Klubie u 
„Karłowicza w 1993 r., wielu z Was jeszcze 
nie było na świecie – uśmiecha się pan Antoni. 
Dziś jest znowu i – znając obecne artystyczne 
zainteresowania – uraczy nas z pewnością 

francuskim walczykiem w stylu musette, może 
tangiem Astora Piazzolli….

Płynie lekka, zwiewna muzyka, Wiesław 
Prządka zmienia akordeony, prezentuje ban-
doneon – instrument kapryśny i ciekawy: miał 
zastąpić fisharmonię w małych, protestanckich 
kaplicach, a został „flagowym” instrumentem 
tanga nuevo.

- Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień 
wigilijny,/ przy wzejściu pierwszej gwiazdy 
wieczornej na niebie,/ ludzie gniazda wspólne-

go łamią chleb biblijny/ najtkliwsze 
przekazując uczucia w tym chlebie 
– prowadzący słowami Norwida 
przypomina charakter czwartkowego 
spotkania.

Muzyka splata się ze słowem w 
jedność, choć pozornie są od siebie 
odległe w treści. Refleksje o życiu, 
wyjęte z „Okruchów życia” Ryszarda 
Wagnera, strofy Kunstmana, Bryl-
la… i Czardasz Vittoria Montiego… 
piękno zawsze znajdzie wspólny 
mianownik.

Czas na wspólne kolędowanie! 
Akordeon Wiesława Prządki brzmi 
teraz jakby dostojniej, mocniej. Joan-
na Olejnik bierze skrzypce… - Jaka 
tonacja? – G-dur! – Wśród nocnej 
ciszy, głos się rozchodzi, śpiew nara-
sta, błyska flesz… Ale oto pan Antoni 
odkłada aparat i siada do pianina… 
Poszli znaleźli Dzieciątko w żłobie… 
grają już w trójkę.

Życzenia serdeczne od Pro 
Sinfoniki i Filharmonii Poznańskiej 
– dobrych błogosławionych Świąt, 
pełnych Miłości i Nadziei, dobrych 
dni w Nowym 2012 Roku – to prze-
cież tylko od nas, od naszej Miłości i 

Dobroci zależy jaki ów rok będzie.
- Zapraszam do wspólnego, tradycyjnego 

zdjęcia z artystą – mówi Pani Profesor. Pachnie 
już świetny sernik i gorąca kawa… Panie Aida 
i Barbara Bejma życzliwie i dyskretnie czuwają 
nad wszystkim. Jesteśmy Im za to bardzo 
wdzięczni!

Kwiaty, wpis do klubowej kroniki, zdjęcie i … 
wracamy do codzienności, ubogaceni pięknem, 
ciepłem, życzliwością. Oby nam ich starczyło i 
na Święta, i na Nowy Rok!

Kronikarz
foto. Antoni Hoffmann

wieSław  Prządka Po raz druGi w kórnickiej Pro Sinfonice

12 młodych ludzi przygotowanych 
przez Zygmunta Szrama, z dużym powo-
dzeniem reprezentowało kórnicką gminę 
podczas XVII Wielkopolskiego Konkursu 
Muzycznego (fortepian, keyboard) dla 
dzieci i młodzieży: uczniów ognisk mu-
zycznych i uczniów pobierających naukę w 
sposób niezorganizowany. konkurs został 
przeprowadzony w sobotę, 10 grudnia w 
Domu Kultury „Orle Gniazdo” 
na os. Lecha w Poznaniu. 
Jego organizatorami byli: 
Ratajskie Centrum Kultury, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Osiedle Młodych” w Po-
znaniu, Dom Kultury „Orle 
Gniazdo”, Wielkopolskie To-
warzystwo Muzyczne, W 
sumie uczestniczyło w nim 
45 osób – m. in. z Wrześni, 
Obornik Wlkp., Środy Wlkp., 
Tarnowa Podgórnego Gro-
dziska Wlkp., Murowanej 
Gośliny, Poznania.

Młodych muzyków, ich 
nauczycieli, opiekunów, ro-
dziców powitała kierownik 
DK „Orle Gniazdo” – Mał-
gorzata Kulińska. Życzyła sukcesów tym, 
którzy występują tu po raz pierwszy oraz 
kolejny. Uznała, iż być może czeka ich w 
przyszłości kariera muzyczna. 

Dyrektor Wielkopolskiego Towarzystwa 
Muzycznego – Maria Kurzawska przypo-
mniała regulamin konkursu. Uczestnicy 
zostali podzieleni w kategorii fortepian na 
grupy: 1. - do 10 lat, 2. – od 11 do 13 lat, 

3. - od 14 lat. W kategorii keyboard były 
grupy: 1. – do 10 lat, 2. - od 11 lat. 

Każdy uczestnik wykonywał z pamięci 
dwa dowolnie wybrane utwory o zróżnico-
wanym charakterze, według realizowanego 
programu. 

Grę oceniało jury w składzie: Marek 
Paluszkiewicz (przewodniczący), Danuta 
Bartosz-Mierzyńska, Patrycja Wachowicz.

Przewodniczący jury – Marek Paluszkie-
wicz złożył uczestnikom konkursu gratulacje. 
Wymienił Hannę Giertych jako pianistke, ktora 
zrobiła wielki postęp w grze.

Jury oceniło poziom konkursu jako do-
bry oraz zauwaźyło wzrost poziomu gry w 
specjalności keyboard. Podczas konkursu 
panowała bardzo spokojna, życzliwa atmos-
fera. Przebiegał sprawnie pod względem 

organizacyjnym.
W kategorii fortepian - grupa 1 – III 

miejsce zajął Mikołaj Gulczyński z Kórnika, 
wyróżnienia zdobyli Zofia Piątkowska (Boró-
wiec), Szymon Stelmaszyk (Gądki). W grupie 
2– od 11 do 13 lat II miejsce uzyskał Jakub 
Lehmann (Kórnik), III. Stanislaw Kowalski 
(Kórnik). W grupie 3 – od 14 lat II miejsce 
zdobyła Żaklin Grząślewicz (Kórnik), III. 

Hanna Giertych (Kórnik), wy-
różnienie otrzymała – Beata 
Norkiewicz (Kórnik).

W kategorii keyboard – w 
grupie 2 i 3 – od 11 lat zwycię-
żył Artur Stelmach z Kórnika.

Zatem występ podopiecz-
nych Zygmunta Szrama był 
bardzo udany, a sam nauczy-
ciel był bardzo zadowolony z 
tych wyników. Część wyko-
nywanych prze nich utworów 
była skomponowana przez 
pana Zygmunta. Żartowano 
nawet, iż ze względu na 
liczbę nagrodzonych jego 
uczniów konkurs powinien 
zostać nazwany jego imie-
niem.

Kierownik Działalności Kulturalnej i 
Społeczno-Oświatowej Spółdzielni Mieszka-
niowej  „Osiedle Młodych” - Wiesława Piosik 
gratulowała rodzicom tak zdolnych dzieci, 
nauczycielom trudu pracy, muzykom nie tylko 
talentu, ale też wytrwałosci, wytrwałej, cięż-
kiej pracy, której efektem były wyróżnienia, 
nagrody, dyplomy.

teks i foto: Robert Wrzesiński

Młodzi Pianiści i keyBoardziści

Niezwykły gośc- 
to pan Łukasz wierzbicki.
Niezwykła historia 
to prawdziwa historia niedźwiedzia, 
która wydarzyła się podczas ii wojny 
światowej.

Żołnierze Armii Andersa przygarnęli 
małego niedźwiedzia brunatnego i nazwali 
go Wojtek. „Służył” on  w 2. Korpusie  Pol-
skim 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii.  
Wraz z polskimi żołnierzami przebył on 
szlak bojowy z Iranu przez Irak, Syrię, 
Palestynę, Egipt do Włoch, a pod Monte 
Cassino podobno nosił ciężkie skrzynie z 
amunicją. Tę niezwykłą historię pan Łukasz 
Wierzbicki przedstawił w  książce dla dzieci 
pt. „Dziadek i niedźwiadek”. Uczniowie 
klas I-III „kórnickiej jedynki”, w listopadzie 
podczas środowych spotkań czytelniczych 
w bibliotece szkolnej słuchali przygód tego 
niesamowitego niedźwiadka. Wielu uczniów 
wykonało przepiękne prace plastyczne 
przedstawiające naszego bohatera książki. 
Wśród nich wyróżnienie zdobyli: Barbara 
Gorzałczana kl.1a, Aleksandra Ossowska 
kl.1a, Zofia Faliszewska kl.1b, Marta An-
drzejewska kl.1c, Bartek Bartkowiak kl.1c, 
Klementyna Grząślewicz kl.1c, Beata Ka-
pitan kl.1c, Magdalena Scheller kl.1c, Julia 
Matuszewska kl.2a, Dagmara Sikorska 

kl.2a, Cezary Wszelaki kl.2a, Nina Sołowiej 
kl.2b, Amelia Żak kl.2c, Jakub Jóskowiak 
kl.3c, Jakub Kapała kl.3c, Jadwiga Kowal-
ska kl.3c, Antoni Szymczak kl.3c, Patryk 
Wiszniewski kl.3c. Gratuluję laureatom, a 
wszystkim uczestnikom dziękuję za udział 
w konkursie.

Spotkanie autorskie odbyło się 9 grud-
nia w naszej  szkole.  Pan Łukasz Wierz-
bicki bardzo ciekawie i humorystycznie 
przedstawił nam niedźwiadka Wojtka. 
Uczniowie z zapartym tchem słuchali 

wydarzeń  z życia niedźwiadka-żołnierza, 
oglądali zdjęcia i krótkie filmiki, dowiedzieli 
się, jak powstawała książka. Po spotkaniu 
uczniowie mogli zadać autorowi pytania, 
uścisnąć dłoń pisarza, a także otrzymać 
dedykację lub autograf. 

Dziękuję p. Łukaszowi Wierzbickiemu 
za przyjęcie zaproszenia do naszej szkoły 
i zapraszamy ponownie.

Monika Sobczak 

niezwykły GośĆ,niezwykła hiSToria

Mikołajki
w wyjątkowym dniu 6 grudnia, jak co 

roku, w kórnickiej „jedynce” zagościło 
wielu rozbawionych Mikołajów. Na szkol-
nych korytarzach i w salach roiło się od 
czerwonego koloru.

W naszej szkole od lat mamy taką wspa-
niałą, mikołajkową tradycję, którą staramy się 
pielęgnować. W tym dniu wszyscy uczniowie 
i oczywiście nauczyciele, ubrani są na czer-
wono, często na głowach goszczą również 
mikołajkowe czapki. W tym dniu wspominany 
św. Mikołaja - biskupa Miry. Był on znany ze 
swojego miłosiernego podejścia do ludzi i z 

ogromnej pobożności. Historia ukazuje go, jako 
człowieka przepełnionego dobrocią i współczu-
ciem dla biednych, chorych i potrzebujących. 
Nie bez znaczenia jest też data najczęściej 
obchodzonego dnia św. Mikołaja, czyli dzień 6 
grudnia. W tym dniu ponoć św. Mikołaj zmarł.

Uczniowie klas I-III przygotowali przepiękne 
ozdoby choinkowe z życzeniami do Świętego 
Mikołaja, które później znalazły się na choince. 

Każda klasa przygotowała list do Świętego 
Mikołaja, w którym znalazły się marzenia dzieci 
oraz życzenia i pozdrowienia dla biskupa. 
Klasa 3c przygotowała nawet słodki prezent 
dla Mikołaja.

Klasa 1c zaprezentowała przepiękne 

przedstawienie pt. Święta Bożego Narodzenia 
w Europie. Dziewczynki z tej klasy zamieniły się 
w delikatne, kruche śnieżynki i do sopelkowej 
melodii zatańczyły taniec śnieżynek. Dzieci 
wysłuchały legendy o św. Mikołaju.

W tym roku uczniowie musieli być bardzo 
grzeczni, ponieważ w trakcie naszego mikołaj-
kowego spotkania odwiedził nas św. Mikołaj z 
workiem prezentów – za słodycze dziękujemy 
Radzie Rodziców. Dzieci powiedziały, że były 
grzeczne, ząbki myły i pilnie się uczyły. Mamy 
nadzieję na równie miłe i  wesołe spotkanie ze 
św. Mikołajem za rok!

Monika Sobczak
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Adwadzieścia lat temu nie obcho-

dzono święta Niepodległości w Polsce 
chociaż święto obchodzone 11 listopada 
zostało przywrócone przez Sejm PRl-u 
iX kadencji ustawą z 15 lutego 1989 , 
lecz pod nieco zmienioną nazwą: Naro-
dowe święto Niepodległości. dzień ten 
jest dniem wolnym od pracy. główne 
obchody, z udziałem najwyższych władz 
państwowych, odbywają się w warsza-
wie na placu józefa Piłsudskiego, przed 
grobem Nieznanego żołnierza.

Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe im. 
ks. Szczepana Janasika od 20 lat organi-
zuje Turnieje Jubileuszowe upamiętniające 
rocznicę urodzin Patrona a parę lat później 
dodano mu tytuł Niepodległościowego. Je-
dynie Bractwo Kurkowe obchodzi to święto 
w Kórniku i w Bninie. Tak też było i w tym 
roku, co skrzętnie odnotował Tygodnik 
Śremski. Po oficjalnej uroczystości przed

Pomnikiem Kompanii Kórnickiej dele-
gacja Bractwa Kurkowego udała się na 
cmentarz w Bninie, aby złożyć kwiaty i 
zapalić znicze na grobach Powstańców 
Wlkp. i Patrona Bractwa.

Na bracką strzelnicę zaproszono kandy-
datów do bractwa, przyjaciół i sympatyków 
bractwa z Burmistrzem Kórnika i Przewod-
niczącym Rady Miejskiej na czele którzy od 
lat fundują puchary dla zwycięzców.

Przed rozpoczęciem turnieju prezes 
Bractwa Marek Baranowski zaprezentował 
kandydatów, których czeka 6 miesięczny 
okres kandydacki. Do bractwa kandydują 

Roch Tarczyński z Kórnika i Zbigniew To-
maszewski z Czmońca.

Turniej Jubileuszowy wygrał Marek 
Baranowski i zdobył tarczę i puchar Prze-
wodniczacego Rady Miejskiej w Kórniku.

Otwarty Turniej Nepodległościowy wy-
grał Krzysztof Smoleński z Jutrosina, Rafał 
Olejnik z Dziećmierowa i Marian Błaszak z 
Kornika zajęli II i III miejsca.

W walce o tarczę Patrona Bractwa, 
ufundowaną przez Burmistrza Gminy Kór-
nik Jerzego Lechnerowskiego zwyciężył 
ponownie Krzysztof Smoleński, II miejsce 
zajął Marek Balcerek z Jutrosina oraz Ma-
rek Nowicki z Biernatek.

Tarczę ufundowaną przez prezesa 
Bractwa zdobył Marek Balcerek, Krzysztof 

Smoleński był II a Alicja Czyż z Poznania 
zajęła III miejsce.

W turnieju w którym strącono kura kur-
kowego dokonał tego Krzysztof Smoleński. 
Jego marszałkami zostali Rafał Olejnik i 
Marek Balcerek.

Obecnym gościom wręczono pamiątko-
we dyplomy z medalem, w formie podzięko-
wania za wsparcie stowarzyszenia w dziele 
krzewienia idei patriotycznych i wspierania 
zadania w zakresie obronności kraju. Dzięki 
takiej współpracy i pomocy możliwe było 
zrealizowanie tak ambitnego zadania jakim 
było zorganizowanie ogólnopolskiego zjaz-
du bractw kurkowych z udziałem licznych 
delegacji z kilku krajów zagranicznych.

Kazimierz Krawiarz

XX Turniej juBileuSzowy i niePodleGłoSciowy k-BBk

konkurS 
liTurGiczny

   w Szkole Podstawowej w Radzewie, 
w dniu 24.11.2011 roku, znalazły swój 
finał eliminacyjne zmagania, przepro-
wadzone w szkołach podstawowych 
naszej gminy, których tematem były 
wydarzenia Roku liturgicznego.

    Organizatorzy w założeniach kon-
kursu postawili na zapoznanie uczniów 
z zawartością  Kalendarza Kościelnego, 
z wydarzeniami liturgicznymi, tak ściśle i 
nierozłącznie  związanymi z polską tradycją 
i obyczajami. Koniecznym wydaje się też 
dopowiedzenie, że Rok Liturgiczny jest 
jak szczególny zegar, który przypomina 
nam tajemnice, jakie Chrystus pozostawił 
nam ludziom do rozważań i takiego siebie 
kształtowania, aby każdy z nas odnalazł 
drogę prowadzącą do Stwórcy, Boga – celu 
całego naszego życia.

W finałowym konkursie znalazły się  
cztery, trzyosobowe reprezentacje szkół 
podstawowych naszej Gminy. W rezultacie 
konkursowego współzawodnictwa pierwsze 
miejsce zajęła reprezentacja SP1 w Kór-
niku, przygotowana przez panią Danutę 
Wawrzyniak, w składzie: Gabriela Cyra, 
Danuta Sibilska i Krystian Galiński. Tuż 
za nimi, na drugim miejscu, uplasowali się 
uczniowie SP2 z Bnina: Oliwia Tórz, Mate-

usz Ziółkowski oraz Jan Nowak, którzy przy-
jechali z księdzem Dariuszem Walkowia-
kiem. Trzecia lokata przypadła zespołowi 
ze szkoły podstawowej w Szczodrzykowie  
w osobach : Darii Rozmiarek, Kajetana 
Tomczaka i Sebastiana Sobańskiego, pod 
przewodnictwem pani Aleksandry Woj-
ciechowskiej. Natomiast miejsce czwarte 
zajęli gospodarze, reprezentowani przez 
Julię Piotrzkowską, Jadwigę Woźniak  oraz 
Aleksandrę Organiściak.

   Organizatorów, oraz osoby obecne 
przy finałowych zmaganiach, zadziwił nie-
zwykle wysoki, a jednocześnie wyrównany 
poziom wiedzy. Wysiłek wszystkich dzieci 
został uhonorowany cennymi nagrodami 

w postaci ciekawych pozycji książkowych.
W imieniu organizatorów chciałbym 

serdecznie podziękować, Pani  Kierownik 
Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej, 
Ewie Madalińskiej – Soczyńskiej, za 
wsparcie naszego przedsięwzięcia. Bez 
tej pomocy  nasze wysiłki nie przyniosłyby 
oczekiwanych rezultatów,    a więc głęb-
szego zrozumienia, przez nasze dzieci, 
polskich zwyczajów i obrzędów tak ściśle 
przecież związanych z wydarzeniami Roku 
Kościelnego. Pewnym jest, że wiedza ta 
przyczyniła się także do odnalezienia, przez 
uczniów, miejsca naszej Ojczyzny w kultu-
rowym tyglu państw zjednoczonej Europy.

Lech Stencel

Wszystko zaczęło się w 1997 r., kiedy 
„nasza klasa” spotkała się na podwórzu 
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku przy 
ul. Poznańskiej. Byliśmy ostatnią klasą, która 
kończyła w tym budynku szkołę podstawową, 
bo już od nowego roku szkolnego przeniesiono 
szkołę do nowego gmachu przy ul. Dworcowej. 

Z podwórza przywitał nas dzwonek na lek-
cję do klasy w „starej budzie”. Lekcję, w czasie 
której odpytano nas prawie ze wszystkich 
przedmiotów poprowadziła poproszona o to p. 
mgr Anna Rauk. Nasi nauczyciele już nie żyli 
i to Ich i zmarłych kolegów odwiedziliśmy na 
tutejszym cmentarzu. 

Spotkaliśmy się w restauracji „Prowent” przy 
obiedzie, kawie, muzyce i dobrej zabawie. Było 
bardzo wesoło, bo było nas dużo. Była liczna 
grupa z Kórnika oraz koledzy z różnych miast 
Polski, a także „silna grupa” z Dziećmierowa. Na 
pożegnanie zdecydowaliśmy, że następny raz 
spotkamy się w 2000 r. I tak się stało, a potem w 
2003 r. w jubileusz 50 lat od ukończenia szkoły. 
Tę uroczystość rozpoczęliśmy Mszą św. za du-
sze zmarłych nauczycieli, ważnych koleżanek i 
kolegów, a potem spotkaliśmy się w sali Ogrodu 

Działkowego na Mościenicy. 
Od tego czasu prawie co roku zwoływaliśmy 

się już w mniejszym gronie pod zamek, a także 
w kawiarni „Kaprys”, gdzie przy kawie, deserze 
i piwie nie było końca wspomnieniom, opowia-
daniom, oglądaniu albumów i „chwaleniu” się 
osiągnięciami naszych dzieci. 

Spotkaliśmy się także w tym roku (16 XI 
2011 r.) w kawiarni „Walentynka”, ale także w 
mniejszym gronie. Było nas 18 osób (z Kórni-
ka, Poznania, Dziećmierowa i Jeżykowa). W 
nastrojowej kawiarence przy kawie, ciastach 
i winie było miło, wesoło i czasem może za 
głośno, bo każdy chciał coś powiedzieć i coś 
przypomnieć. 

Nie zapomnieliśmy także o kolegach, którzy 
odeszli od ostatniego spotkania: Tadziu, Olek, 
Basia. Następnym razem na pewno bedziemy 
pamiętać też o Zygmusiu, który dwa po ostatnim 
spotkaniu zmarł po ciężkiej chorobie. 

Myślę, że nie było to nasze ostatnie spotka-
nie, bo chociaż lat nam przybywa nie straciliśmy 
ducha młodości i chcemy się spotykać jeszcze 
i jeszcze i jeszcze…

Halina Jachnik - Półchłopkowa

i znów SPoTkaliśMy Się „MożliwośĆ 
wySPy” 

na Prowencie
kolejne spotkanie 

w ramach 
dyskusyjnego klubu książki 

odbędzie się w piątek
13 stycznia o godz. 19:00 

w kórnickim ośrodku kultury 
(ul. Prowent 6).

Tym razem rozmawiać będziemy o 
„Możliwości wyspy” 

Michaela Houellebecqa.

Książka to dla jednych pornograficzna 
i pociągająca jedynie młodego głodnego 
szoku czytelnika, dla innych głęboka i, 
dzięki przenikliwej analizie cywilizacji 
zachodu, wartościowa. 

A może tak naprawdę 
jest jeszcze inna? 
Co zatem zawiera? 
Wyświechtane: „Jaka ta młodzież 

dzisiaj niedobra” przy asyście grożącego 
paluszka, istne dark fantasy relacji spo-
łecznych czy może podręcznik anatomii 
i fizjologii człowieka (nie) dla dziewic?

Pewne jest to, że autor 
pyta o naszą przyszłość. 
Ja natomiast pytam, 
czy dobrze ocenił teraźniejszość.

Zapraszam wszystkich do dyskusji.

Barbara Celińska

chór Zamku kórnickiego castellum 
cantans, pod dyrekcją Marka gandec-
kiego, po kilku latach przerwy, po raz 
kolejny stanął w szranki zmagań kon-
kursowych.Zespół wziął udział w ii kra-
kowskim festiwalu Pieśni Adwentowych 
i Bożonarodzeniowych.

Przesłuchania konkursowe odbyły się 10 
grudnia w kościele pw. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła, nieopodal Wawelu. Kilkadziesiąt 
chórów z całego świata ocenianych było przez 
międzynarodowe jury w składzie: prof. Andrea 
Angelini z Włoch, Thea Paluoja z Estonii Vero-
nica Lozoviukova z Czech, Dr. Haydn James 
z Wielkiej Brytanii oraz Marcin Cmiel z Polski.

Kórniccy śpiewacy znaleźli się wśród 12 
zespołów zakwalifikowanych do konkursu w 
kategorii chórów mieszanych.

Castellu Cantans zaprezentowali cztery 
utwory: „Chrystus Pan się Narodził”, „Ave 
Maria”, „Magnificat” oraz kolędę „Gdy Śliczna 
Panna” w aranżacji ...

Jurorzy docenili pracę włożoną w przygoto-
wania oraz klasę zespołu i dyrygenta przyznając 
chórowi Srebrny Dyplom. Analizując punktację, 
dowiemy się, że kórniczanie otrzymali czwarty 

wynik punktowy w swojej kategorii, ustępując 
chórowi Ave Musica z Ukrainy, Mieszanemu 
Chórowi Mariańskiemu z Krakowa oraz mini-
malnie Capelli Vartiensis.

Wyjazd na konkurs stał się także okazją do 
zwiedzenia Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, 
gdzie chórzyści uczestniczyli we mszy św. oraz 
wizyty w sanktuarium w Łagiewnikach.

Preludium do okresu Bożego Narodzenia 
wypadło więc pomyślnie. Teraz chór „szlifuje” 

kolędy, które pewnie usłyszymy w Kolegiacie 
Kórnickiej.

Castellum Cantans nadal zaprasza wszyst-
kich chętnych na próby do Domu Parafialnego 
w Kórniku, we wtorki i czwartki, na godz. 19:30.

ŁG
koncert kolędowy chórów 

castellum cantans i Tutti Santi 
odbędzie się 6 stycznia o godzinie 16:00 

w kolegiacie kórnickiej.

SreBrny dyPloM dla caSTelluM canTanS



22 nr 22/2011 23 grudnia 2011r. 23

k
U

lT
U

R
A

SP
O

R
T

Tego jeszcze w naszej gminie nie było. 
do tej pory organizowano jedynie turnieje 
szachowe, bądź warcabowe. 27 listopada 
2011r. w Radzewie po raz pierwszy prze-
prowadzono turniej, w którym uczestnicy 
musieli popisać się umiejętnością gry 
zarówno w szachy jak i w warcaby. jak się 
okazało, nie dla wszystkich było to takie 
proste, bowiem kilka razy uczestnikom 
myliły się zasady z obu gier. Emocji jednak 
dzięki temu była podwójna dawka.

Na starcie do Szachowo-Warcabowego 
Turnieju Andrzejkowego – szóstego i zarazem 
ostatniego w ramach I Kórnickiej Ligi Sza-
chowo-Warcabowej stanęło 29 uczestników, 
z czego najmłodsza Jagna miała zaledwie 6 
lat. Rozegrano 6 rund, a w każdej z nich para 
przeciwników skojarzona przez komputer i 
posadzona przez sędziego Ryszarda Bartko-
wiaka musiała zagrać najpierw partię szachów, 
a następnie partię warcabów. Do zdobycia w 
każdej rundzie były 2 pkt., maksymalnie więc 
można było uzyskać 12 pkt. Zwyciężył Adam 
Mielczarkowski (Strzelce Krajeńskie), który 
zdobył łącznie 10.5 pkt., a kolejne miejsca w 
turnieju zajęli: 2. Włodzimierz Szymański 
(Błażejwo), 3. Jakub Zgarda (Dziećmierowo), 
4. Piotr Smoliński (Klony), 5. Karol Niemier 
(Czmoń). Wszyscy oni zdobyli po 8 pkt. W 
poszczególnych kategoriach zwyciężali także: 
wśród kobiet Anna Grewling (Wągrowiec, 7.5 
pkt.), wśród chłopców SP Bartosz Wójkiewicz 

(Radzewo, 7.5 pkt.) oraz wśród dziewcząt SP 
Danuta Sibilska (Kórnik, 5.0 pkt.). Tradycyjnie 
już każdy uczestnik, który uczestniczył w sza-
chowo-warcabowych bojach mógł sobie wybrać 
nagrodę rzeczową, a osoby stające w każdej 
kategorii na podium otrzymały pamiątkowe 
dyplomy. Organizatorami zawodów były: MUKS 
„Wieża Kórnicka” oraz SKS „Sokół” Radzewo, 
a wsparcia finansowego, niezbędnego do ko-
lorowej oprawy imprezy udzielił Urząd Miejski 

w Kórniku. Już teram zapraszamy serdecznie 
wszystkich miłośników szachowych łamigłówek 
na Noworoczną Symultanę Szachową, która 
wstępnie odbędzie się 28 grudnia o godzinie 
18:00 w murach Szkoły Podstawowej w Ra-
dzewie. Szczegółowe informacje ukażą się 
na stronie www.kornik.pl (zakładka SPORT -> 
WIEŻA KÓRNICKA).

Karol NIEmier

19 listopada 2011r. ministranci z 
dekanatu kórnickiego zamienili swoje 
komże na stroje sportowe, a kościoły 
i kaplice, gdzie służą we mszach świę-
tych na salę gimnastyczną. Tego dnia w 
Radzewie rozegrano Vii Memoriał Błogo-
sławionego jana Pawła ii w Piłce Nożnej 
Halowej – turniej będący jednocześnie 
Mistrzostwami Ministrantów dekanatu 
kórnickiego.

Udział w zawodach  wzięło ponad 50 
ministrantów, którzy utworzyli łącznie 9 dru-
żyn z 3 parafii: p.w. Świętego Wojciecha w 
Bninie, p.w. MB Królowej Rodzin w Borówcu 
oraz p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku. 
Powitała ich dyrektor szkoły Krystyna Kieł-
pińska. Nad sprawnym przebiegiem całej 
imprezy czuwał ks. Dariusz Walkowiak 
(Bnin), a swoją obecnością zaszczycili także 
ks. Zbigniew Dobroń (Kórnik) i ks. Grzegorz 
Gałkowski (Borówiec). Rozegrano w sumie 
16 meczów, w których strzelono 76 bramek. 
Kto był tego dnia na sali w Radzewie ten 
był świadkiem, że emocji i zaciekłej walki 
do ostatniego gwizdka sędziego nie brako-
wało. Turniej przebiegł jednak w sportowej 
atmosferze. Ostatecznie w kategorii szkół 
podstawowych zwyciężyli przedstawiciele 
pierwszej drużyny parafii z Bnina, a wśród 
gimnazjalistów po pierwsze miejsce sięgnęli 
ministranci z parafii w Borówcu. Mecze na 
przemian sędziowali: Robert Olejnik i Ka-
rol Niemier. Wszystkie drużyny otrzymały 

okolicznościowe dyplomy, zespoły z miejsc 
I-III puchary, a wszystkie osoby, które tego 
dnia oddały cześć naszemu wielkiemu 
Polakowi wracały do domu z pamiątkowym 
butonem. W międzyczasie przeprowadzono 
także konkurs rzutu lotką z nagrodami, 
nad którym czuwały: Joanna Brylewska i 
Klaudia Dryer. Przygotowaniem imprezy 
od zaplecza zajęły się natomiast: siostra 

Renata Gruszka oraz Jolanta Walczak.
Na koniec trzeba przypomnieć, że i 

młody Karol Wojtyła zanim został papie-
żem wykazywał spore talenty futbolowe 
i według wielu mógł zostać znakomitym 
bramkarzem. Kto wie, być może więc któryś 
z uczestników VII Memoriału Błogosławio-
nego JP II pójdzie w jego ślady...

Karol NIEmier

Vii MeMoriał BłoGoSławioneGo jana Pawła ii 
w Piłce nożnej halowej

Szachowo-warcaBowy Turniej andrzejkowy

w przedszkolu zabawa, Andrzejek 
to czas. Niech magia i wróżba królują 
wśród nas. już zaczynamy, już nie cze-
kamy. Zabawa dalej start!

Dnia 29.11.2011r. o godz. 16.00. w 
Punkcie Przedszkolnym w Radzewie od-
było się zajęcie otwarte dla rodziców pt. „ 
Wróżby Andrzejkowe” prowadzone przez 
wychowawczynię Renatę Rakoniewską. 
Celem zajęć było zapoznanie ze zwycza-
jami i tradycjami andrzejkowymi. Gościem 
specjalnym była czarownica. Przed przy-
stąpieniem do wróżb, aby mieć szanse na 
ich spełnienie, czarownica  wypowiadała 

zaklęcia, a dzieci w towarzystwie rodziców 
kolejno wrzucały monety do miski pełnej 
wody. W dalszej kolejności wszyscy dowie-
dzieli się co ich czeka w przyszłości. Oczy-
wiście największą atrakcją spotkania było 
lanie wosku. Podczas zajęć zarówno dzieci 
jak i rodzice bawili się dobrze, a wszystkie 
wróżby okazały się pomyślne. Spotkanie 
zakończyło się wspólnym poczęstunkiem 
, które przygotowały dzieci.

                                                                            
Wychowawczyni 

Renata Rakoniewska                                                                                

andrzejki w PrzedSzkolu X GMinna SzTafeTa 
MaTeMaTyczna 

klaS i-iii
dnia 01 grudnia 2011r. do Szkoły 

Podstawowej im.jana wójkiewicza w 
Radzewie przybyły reprezentacje klas 
i-iii szkół naszej gminy, aby wziąć udział 
w X gminnej Sztafecie Matematycznej.

Było nam bardzo miło gościć uczniów wraz 
z opiekunami. Z Kórnika przyjechała drużyna 
w składzie:Martyna Jakubowska, Adam 
Mazurczak, Wiktor Grocholewski, Mateusz 
Stańczewski, Zuzia Jasińska i Szymon Popa, 
opiekun – pani Agata Majewska-Król.

Z Bnina: Sandra Potrawiak, Aleksandra 
Toboła, Julia Sznura, Igor Gierszewski, 
Nadzieja Pawłowska, Sandra Jankowska, 
opiekun-pani Urszula Kniat.

Ze Szczodrzykowa: Zofia Śmigielska, 
Jakub Madejczyk, Jan Muszyński, Mariusz 
Kondek , Leon Błaszczyk, Michał Ratajczak, 
opiekun-pani Urszula Smoczyńska. 

Z Radzewa: Mirella Rozmiarek, Barbara 
Kudła, Agata Radziejewska, Bartosz Błasz-
kowiak, Robert Rozmiarek i Emilia Fiedorczyk 
opiekun - Waldemar Wlazły.

Dzieci wspaniale się bawiły rozwiązując 
5 zadań matematycznych, które nazwano:  
piramida liczbowa, polowanie na piłki, wyścig 
między liczbami, kosz i kangurek. W zada-
niach należało wykazać się sprawnością 
sportową oraz bardzo dobrym opanowaniem 
umiejętności matematycznych. Nie było z 
tym kłopotu, zadania nie sprawiały dzieciom 
trudności. Po wykonaniu wszystkich zadań 
wyłoniono zwycięzcę. W tym roku pierwsze 
miejsce oraz puchar zdobyła drużyna ze 
Szczodrzykowa, dwie drużyny zdobyły drugie 
miejsce: Bnin i Radzewo, a trzecia była ekipa 
z Kórnika. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz drobne upominki.

Bardzo serdecznie dziękuję panu Wal-
demarowi Wlazłemu oraz pani Elżbiecie 
Gajewskiej za przygotowanie zawodów, 
opiekunom ze szkół za aktywne uczestnictwo 
w pracach komisji, a wszystkim dzieciom za 
wspaniałe zachowanie, sportową grę oraz 
miłą atmosferę.

 Krystyna Kiełpińska

W zimne, grudniowe popołudnie w salce 
Domu Parafialnego w Kórniku zebrała się 
spora grupa osób – miłośników Tytusa Działyń-
skiego.  Okazją było podsumowanie konkursu 
plastycznego p.n. „ Dziedzictwo Tytusa hr. Dzia-
łyńskiego” zorganizowanego przez kórnickie 
Koło PiS. Patronat medialny nad konkursem 
objęły lokalne gazety „ Nasza Gmina Kórnik” 
oraz „Kórniczanin” a redaktorzy wzięli udział w 
pracach komisji konkursowej. 

  Spotkanie uświetnił wykład p. dr Edyty  
Bątkiewicz z Biblioteki Kórnickiej PAN ,która 
z niespotykaną pasją odbrązowiła tę postać i 
opowiedziała jakim ojcem, mężem i człowie-
kiem w życiu codziennym był bohater konkursu.

Odczytany też został list poznańskiego ar-
tysty rzeźbiarza, rysownika malarza a zarazem 
pedagoga i wielkiego przyjaciela młodzieży p. 
Romana  Kosmali,  skierowany  do  młodych 
artystów, uczestników konkursu. 

Zwycięzcom pogratulował p. Zygmunt Wi-
śniewski z Poznania, który wraz z żoną Barbarą 

ufundowali cenne nagrody. A dzieci dźwigając 
dyplomy i ciężkie torby z nagrodami solennie 
deklarowały wziąć udział w kolejnym konkursie. 

  A oto lista nagrodzonych: 
 -Anna Lewandowska  lat 5 z Mościenicy  za 
prace „Kościół” i „Kwiaty w Arboretum”. 
-Anna Piątkowska lat 5 z Borówca  za prace 
„Tytus Działyński przebudowuje  zamek” oraz 
„Ogrodnik sadzi kwiaty w Arboretum” 
-Zofia Piątkowska lat 8 z Borówca  za prace 
„Tytus Działyński zakłada Arboretum” oraz 
‘Tytus Działyński zakłada bibliotekę” 
-Jakub Lewandowski lat 9 z Mościenicy  za 
prace „Kościół” oraz „Zamek” 
-Maria Piątkowska lat 9 z Borówca  za prace 
„Dziedzictwo Tytusa Działyńskiego”  /komiks/ 
oraz „Portret Tytusa Działyńskiego” -Jagoda 
Gruszka  lat 11 z Bnina oraz Dariusz Pawlik lat 
13 z Bnina  za pracę w formie bogato ilustro-
wanej książki „SpuściznaA.T.D.”

żródło: www.piskornik.pl

konkurS  rozSTrzyGnięTy
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SPorT Szkolny
wicEMiSTRZowiE wiElkoPolSki 

-  o kRok od ZŁoTA.
Wicemistrzostwo Wielkopolski to najwięk-

sze osiągnięcie uczniów z Gimnazjum w Ro-
bakowie w zawodach organizowanych przez 
Szkolny Związek Sportowy. Filip Kujawa i Jakub 
Szymankiewicz kontynuują passę zwycięstw 
w tenisie stołowym. W roku ubiegłym będąc 
uczniami Szkoły Podstawowej w Szczodrzy-
kowie zajęli pierwsze miejsce w rejonie i drugie 
miejsce w województwie. W tym roku jako 
najmłodsi z gimnazjalistów ponownie odnoszą 
sukcesy. Po wygraniu zawodów powiatowych 
zajęli drugie miejsce w rejonie, awansowali 
do finałów wojewódzkich i wywalczyli drugie 
miejsce oraz tytuł wicemistrza Wielkopolski w 
kategorii szkół gimnazjalnych. Mistrzostwo było 
w zasięgu- może za rok? Zawody wojewódz-
kie odbywały się w Krzyżu i trwały od rana do 
wieczora. Trud się opłacił, wrócili z sukcesem 
Gratulacje dla tenisistów, ich rodziców, nauczy-
ciela p. Pawła Pawlaczyka oraz całej szkoły.

 A tak relacjonuje walkę w finałach opiekun 
tenisistów p. Paweł Pawlaczyk cytuję:

„Po drugim miejscu w finale rejonu w druży-
nowym tenisie stołowym chłopców, drużyna z 
Robakowa odniosła wspaniały sukces w finale 
wojewódzkim. Finał ten odbył się 6 grudnia 
w Krzyżu Wielkopolskim. W fazie grupowej 
nasze gimnazjum było rozstawione dopiero z 

8 numerem i od razu trafiło na faworytów tego 
turnieju ekipę z Ostroroga i zespół z gimnazjum 
nr 29 w Poznaniu. W pierwszym meczu Filip 
Kujawa i Jakub Szymankiewicz gładko pokonali 
zespół z Poznania 3-0 i w meczu decydującym 
o kolejności w grupie po zaciętym pojedynku 
przegrali z Ostrorogiem 2-3 ale awansowali 
do ćwierćfinałów. Tam spotkali się z drużyną 
ze Szczytnik Duchownych z którą wcześniej 
przegrali w finale rejonu i po wspaniałej walce 
zwłaszcza w grze deblowej pokonali to gim-
nazjum 3-2 i awansowali do półfinału. Tam 
dosłownie zmietli ze stołu ekipę z Żychlina 
3-1 i awansowali do wielkiego finału. W finale 
ponownie czekała na nas drużyna z gimnazjum 
w Ostrorogu. Doświadczeni spotkaniem grupo-
wym   obie drużyny podeszły do siebie z dużym 
respektem. Po grach singlowych było 1-1 i 
jak wiadomo prawie zawsze o wyniku meczu 
decyduje debel, a w nim niestety mimo, że nasi 
chłopcy mieli piłkę meczową przegrali 3-2 i po 
kolejnych grach singlowych cały mecz także w 
stosunku 3-2 i finale wojewódzkim Filip i Jakub 
zdobyli srebrne medale. Jak dotychczas jest to 
największy sukces Gimnazjum w Robakowie w 
grach drużynowych.”

koMPlET MEdAli 
w PowiATowYM AERoBikU

Z kompletem medali i awansami na zawody 
rejonowe wróciły nasze najlepsze szkoły w 
aerobiku grupowym. To duży sukces naszych 
nauczycielek wychowania fizycznego, które 
poświeciły dużo czasu w przygotowywanie 
zespołów do występów.

W Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego 
w Aerobiku Grupowym, które odbyły się w 
Swarzędzu pierwsze miejsce i złote medale 
wytańczyły dziewczęta z Zespołu Szkół-Liceum 
w Kórniku. Zespół p. Iwony Rauk wystąpił w 
składzie: Marianna Frąckowiak, Agnieszka 
Ptak, Zuzanna Zieta, Patrycja Holderna, Ka-
tarzyna Konatkowska, Magdalena Biedalak, 
Joanna Rakoniewska i Aleksandra Szeffner.

Drugie miejsce i srebrne medale wywal-
czyła Szkoła Podstawowa z Szczodrzykowa. 
Zespół p. Barbary Jańczyk tańczył w składzie: 
Paulina Sobierajska, Julia Piętka, Dominika 

Sosnowska, Zuzanna Jankowska, Patrycja 
Golan, Marta Nowak, Julia Kawalec, Gabrysia 
Tatarynowicz i  Jakub Zawodni.

Z trzech nagród specjalnych, które przy-
gotowali organizatorzy w postaci maskotki 
-swarzędzkiego misia dwie trafiły do uczniów 
z Szczodrzykowa. Otrzymali je: Gabrysia 
Tatarynowicz jako najmłodsza uczestniczka 
imprezy- 7 lat i Jakub Zawodni jako jedyny 
chłopiec występujący w aerobiku.

Brązowe medale za trzecie miejsce otrzy-
mały dziewczęta p. Katarzyny Pucek ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku. 

W zespole tańczyły: Magdalena Zimniak, 
Agnieszka Wlazły, Maria Woźna, Gabryela 
Cyra, Klara Grząślewicz, Małgorzata Nosko-
wiak , Maria Duszczak i Katarzyna Suszka.

Ponadto piąte miejsce przypadło dziewczę-
tom kórnickiego gimnazjum przygotowywane 
przez p. Dorotę Frąckowiak.

W najliczniej obsadzonej kategorii szkół 
gimnazjalnych: Urszula Michalak, Maria Warte-
siewicz, Wiktoria Szafrańska, Luiza Rybarczyk, 
Kasia Laskowska, Karolina Hołderna, Michalina 
Kalinowska, Marietta Rukaj, Monika Ruszkow-
ska oraz Ada Modrowska,  podobnie jak wyżej 
wymienione medalistki awansowały także do 
zawodów rejonowych.

Tu trzeba zaznaczyć, że wszystkie nauczy-
cielki oraz uczniowie przygotowujący się do 
rywalizacji w aerobiku poświęcili po lekcjach 
wiele godzin, by ułożyć, wyćwiczyć i zgrać z 
muzyką układy aerobikowe. Układów aerobiku 
nie wyczytasz z książki czy z internetu, trzeba je 
samemu wymyślić, ułożyć choreografię, dobrać 
odpowiednią muzykę, poszukać chętne osoby 
minimum 8 osób, które zechcą ponieść trud 
przygotowań i wyćwiczyć tak, by zaskoczyć 
rywali. Tego nie da się zrobić podczas codzien-
nych lekcji wf.

kóRNik i RAdZEwo 
w fiNAŁAcH PiŁki RęcZNEj

W Kicinie odbyły się Półfinały Mistrzostw 
Powiatu Poznańskiego w piłce ręcznej szkół 
podstawowych w kategorii chłopców. Zespół 
p. Karola Niemiera pokonał inne szkoły, które 
dotychczas wiodły prym w tej dyscyplinie i zajął 
pierwsze miejsce w grupie. W ten sposób szkoła z 
Radzewa wywalczyła awans do finału mistrzostw 
powiatu, pokonując szkołę z Buku 6:3, z Lubonia 
8:3, z Kicina 8:5 i z Przeźmierowa 3:2. Królem 
strzelców został Marcin Tomaszewski z Radzewa.

Z brązowymi medalami wrócili chłopcy z 
Radzewa z  finałów  mistrzostw powiatu w piłce 
ręcznej, które się odbyły w Kleszczewie

Wyniki rywalizacji: Radzewo - Swarzędz 4:3, 
Radzewo - Mosina 4:5

Półfinał: Radzewo - Kleszczewo 5:9
O 3 miejsce: Radzewo - Swarzędz 5:2.Turniej 

wygrała szkoła ze Skórzewa.
Brązowe medale pod kierunkiem p. Karola 

Niemiera wywalczyli : Marcin Tomaszewski - 
kapitan (15 bramek), Daniel Kuśnierczak i Marek 
Zandecki (bramkarze) oraz Grzegorz Kudła, 
Mikołaj Ratajczak, Damian Organiściak, Wojciech 
Kowalski, Bartosz Wójkiewicz, Mateusz Marci-
niak, Mateusz Kazyaka.

Dwa dni wcześniej dziewczęta  ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku z zawodów półfi-
nałowych awansowały z drugiego miejsca do 
zawodów finałowych mistrzostw powiatu.

W finale walczyły w Buku i ostatecznie zajęły 
w powiecie także wysokie, bo  piąte miejsce.

Są to najwyższe osiągnięcia szkół w tej dys-
cyplinie w ostatnich latach.

BAdMiNToNiSTki Z RAdZEwA w fiNAlE 
wojEwódZkiM

Kolejne wysokie miejsce zajęły dziewczęta ze 
Szkoły Podstawowej w Radzewie. Tym razem w 
finałach Mistrzostw Wielkopolski SZS w badmin-
tonie zajęły od 5-6 miejsca. Finał wojewódzki odbył 
się 15 grudnia 2011 w Przeźmierowie a cenne 
punkty do współzawodnictwa sportowego szkół 
wywalczyły: Joanna Rybak i Justyna Rumińska.

PŁYwAją co RAZ SZYBciEj
Już po raz trzeci na basenie  w Centrum 

Sportu i Rekreacji OAZA odbyły się zawody 
pływackie dla uczniów szkół gminy Kórnik. 
Oprócz Gimnazjum w Robakowie starto-
wały wszystkie pozostałe szkoły z naszego 
środowiska.

A oto najlepsi w poszczególnych kate-
goriach wiekowych:

SZKOŁY PODSTAWOWE – 25 m grupa 
młodsza kl. I-IV  50 m kl. V-VI

Kl. I-II dziewczęta
1. Julia Nadol – 26,45  Szczodrzykowo
2. Natalia Piątek -26,55 Kórnik
3. Gabrysia Tatarynowicz-27,37 
Szczodrzykowo

Kl. I –II chłopcy
1. Ignacy Frączak -26,26 Bnin
2. Dawid Sznajder - 29,46 Kórnik
3. Sebastian Michalak-  32,91 Kórnik

Kl. III – IV dziewczęta
1. Julia Łopińska – 20,00  Kórnik
2. Kinga Kaczmarek – 22,26 Kórnik
3. Zuzanna Zakrzewska- 23,93 Bnin

Kl. III – IV chłopcy
1. Roman Kapusta – 16,04  Kórnik
2. Szymon Zimniak – 22,26 Kórnik
3. Antoni Janowski – 23,93 Szczodrzykowo

Kl. V – VI dziewczęta 
1. Magdalena Zimniak - 47,38 Kornik
2. Natasza Gańko- 48,33 Szczodrzykowo
3. Zuzanna Rozmiarek 49,07 Kórnik

Kl. V – VI chłopcy
1. Jakub Lehmann 36,41 Kórnik
2. Jan Buszkiewicz 37,91 Kórnik
3. Marcin Kozieł  - 41,14 Kórnik

GIMNAZJA – 50 m- wszyscy z Kórnika
Dziewczęta

1. Adrianna Modrowska-48,27
2. Agnieszka Pelczyk – 51,85
3. Maria Michalak – 54,74

Chłopcy
1. Aleksander Nowak- 29,60
2. Artur Maciejewski- 35,78
3. Oskar Domagała – 41,04
Ogółem startowało 55 dziewcząt i 48 

chłopców
Sztafeta 4x25m  ( 2 dziewczyny i 2 chłop-
ców)
1. SP 1 Kórnik- 1:16,66
2. SP 2 Kórnik-Bnin 1:29,05
3. SP Szczodrzykowo 1:37,34
4. SP Radzewo 2:42,77

oraz  Gimnazjum Kórnik 1:19,60
W prowadzonej punktacji zespołowej  

zwyciężyła SP 1 w Kórniku przed SP 
Szczodrzykowo. SP 2 Kórnik – Bnin i SP 
Radzewo. 

Trzech najlepszych w każdej katego-
rii wiekowej otrzymało medale, szóstka 
najlepszych dyplomy ufundowane przez 
CSiR OAZA. Zawody sędziowali pracow-
nicy OAZY wspomagani przez  uczennice 
kórnickiego gimnazjum

SZAcHY wojEwódZkiE
Nieliczni nasi reprezentanci, którzy za-

kwalifikowali się do zawodów wojewódzkich 
walczyli w grudniu 2011 w finałach Mi-
strzostw Wielkopolski. Szkoły podstawowe 
i gimnazja walczyły w Poznaniu a szkoły 
ponadgimnazjalne w Koninie.

Z naszych uczniów 15 miejsce wśród 55 
uczestniczek wywalczyła Bogumiła Sibilska 
z Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku. Z 
kolei w Koninie Zuzanna Zięta z ZS Kórnik 
zajęła 19 miejsce.

 41 miejsce na 64  szachistów zajął 
uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórni-
ku-Bninie Błażej Biernacki a 50 miejsce 
Małgorzata Niemier z Gimnazjum Kórnik.

Inną imprezą był MIKOŁAJKOWY TUR-
NIEJ SZACHOWY „SZACHIŚCI GRAJĄ 
DLA POLONII”, na której to imprezie nasi 
szachiści zajęli następujące miejsca:

17m Biernacki Błażej 5 pkt; 
SP 2 w Kórniku-Bninie
18m Sibilska Danuta 5 pkt;  
SP 1 w Kórniku
35m Sibilska Bogumiła 4 pkt;   
SP 1 w Kórniku

ARA

W niedzielę 27 listopada 2011 roku  
Kostrzyński Klub Karate Shotokan KRUK 
we współpracy z Urzędem Miejskim w 
Kostrzynie zorganizował  dwa turnieje 
Karate: Otwarty Turniej Karate Dzieci i 
Młodzieży w Kumite o Puchar Burmistrza 
Gminy Kostrzyn oraz Mikołajkowy Otwarty 
Turniej Karate w Kata Dzieci i Młodzieży 
Kostrzyn 2011. W zawodach udział wzię-
ło ponad 230 zawodników z 17 klubów 
reprezentujących cztery województwa: 
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, śląskie 
i wielkopolskie.. Zawody przeprowadzone 
zostały na 4 matach tatami. Sędziowało 
16 arbitrów.     

Klub z Kórnika reprezentowało: 7 
zawodników, którzy przywieźli ze sobą 
worek medali.

W kata zawodnicy z Kórnika zdobyli:

3 miejsce w kata ind. chłopców trenu-
jących od września 2010 w roczniku 2000 
i mł. Szymon Siódmiak. 

2 miejsce w kata ind. chłopców rocznik 
2002-2003 zajął Filip Młynarczyk. W tej 
samej kategorii wiekowej 3 miejsce zajął 
Kuba Cuprych. 

1 miejsce w kata ind. dziewcząt rocznik 
2000-2001 zajęła Martyna Siódmiak.

W kata drużynowy chłopców open 
drużyna w składzie: Kuba Cuprych, Filip 
Młynarczyk oraz Krzysztof Mrugas zajęła 
drugie miejsce.

W kumite Kórniczanie zdobyli również 
grad medali:

Jakub Cuprych i Filip Młynarczyk star-
tujący w kumite ind. chłopców rocznik 2002 
+ 29 kg zajęli kolejno 2 i 3 miejsce. Julian 
Michalak w wadze -29 kg po zaciętych bo-

jach zajął ostatecznie 2 miejsce. Martyna 
Siódmiak w kumite ind. dziewcząt 2001-
2000 w wadze -31 kg zdobyła złoty medal. 
Do domu z medalem na szyi w kolorze 
srebra powracał również Krzysztof Mrugas

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiąt-
kowymi medalami, pucharami oraz nagro-
dami rzeczowymi ufundowanymi przez , 
Urząd Miasta i Gminy w Kostzrynie,oraz 
sponsorów. Każdy startujący otrzymał  
pamiątkowe dyplomy. 

Start młodych zawodników z Kórnika 
był wyjątkowo udany.Ich osiągnięcia 
pokazują, że ciężka praca na treningach 
przynosi wymierne efekty. Następny 
sprawdzian umiejętności młodych kara-
teków z Kórnika odbędzie się 10.12.2011 
we Wrocławiu. 

MG

oTwarTy Turniej karaTe dzieci i Młodzieży w kuMiTe 
o Puchar BurMiSTrza GMiny koSTrzyn wlkP.

Mikołajkowy Turniej karaTe w kaTa dzieci i Młodzieży

BAdMiNToN.
 10 grudnia 2011 r. w Dominowie od-

był się Mikołajkowo-Świąteczny Turniej 
Badmintona o zasięgu wojewódzkim. 
W kategorii rocznika 2002-2003 re-
welacyjnie spisała się Joanna Rybak, 
która zajęła pierwsze miejsce, pewnie 
wygrywając wszystkie swoje pojedynki, 
czym o łzy przyprawiła zawodniczki, 
które badmintona trenują od 5 roku 
życia, po ki lka godzin w tygodniu. 
Warto dodać, iż Asia jest też finalistką 
tegorocznych Wielkopolskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, a przygodę z naj-
szybszą ponoć grą świata rozpoczęła w 
sierpniu... tego roku!!! Tak więc mamy 
do czynienia z niewątpliwym talentem i 
należy podjąć niezbędne działania, by 
go dalej rozwijać.

BiEgi PRZEŁAjowE. 

Tego samego dnia z bardzo dobrej 
strony pokazał się inny bardzo zdolny 
i pracowity uczeń-sportowiec ze szkoły 
w Radzewie – Mikołaj Ratajczak. W 
Poznaniu nad jeziorem Rusałka odbyła 
się druga runda III Grand Prix Pozna-
nia w biegach przełajowych. Mikołaj, 
który podobnie jak Asia awansował 
w tym roku do finału wojewódzkiego 
Wie lkopo lsk ich Igrzysk Młodz ieży 
Szko lne j  za ją ł  w  swo je j  ka tegor i i 
(1999-2000) drugie miejsce, minimal-
nie przegrywając walkę o zwycięstwo 
na końcowych metrach.  

Karol NIEmier

UwAgA !!!
SZAcHiści i wARcABiści

PodSUMowANiE 
i kóRNickiEj ligi SZAcHowo-

-wARcABowEj 
(SEzON 2011) 

odbędzie się w śRodę 28 gRUdNiA 
o godz. 18:00 

w SZkolE w RAdZEwiE 
Lista wyróżnionych zawodników 

znajduje się na stronie www.kornik.pl 
(SPORT->WIEŻA KÓRNICKA)
Po wręczeniu nagród odbędzie się 

SYMULTANA SZACHOWA. 
Udział (bezpłatnie) wziąć może 

każdy zainteresowany!!!
ZAPRASZAMY !!!

INFORMACJE: KAROL NIEMIER 
(696 090 964, karolniemier@wp.pl).

Organizatorzy:
MUKS „Wieża Kórnicka”, 
SKS „Sokół” w Radzewie

SPorTowe SukceSy 
uczniów z radzewa
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*Martech zatrudni na umowę o pracę ślusarza. Kontakt  61 6256873, mail: ppr@malkowski.pl
* Sprzedam: stół rozkładany, lata 20-te, sekretarzyk, zegar stojący i wiszący. Tel. 693 217 140
* Dekarstwo, ciesielstwo, kompleksowe usługi. Wolne terminy na 2012 rok. Tel. 724 527 229
* Wynajmę mieszkanie w Kórniku przy ul. Staszica (parter). 850+opłaty. Tel. 603 790 315
* Sprzedam małą działkę budowlaną. Bnin, ul. Brzozowa. Tel. 666 18 94 17
* Sprzedam radio Aiva z kolumnami - przestrojone. Tel. 885 539 962
* Zatrudnię kierowcę kat C+E, Tel. 603 391 438, 693 391 483
* Drewno kominkowe -dąb, grab, opałowe sosna. Wałki lub łupane. Możliwość dowozu. Tel. 721 130 110
* Sprzedam albę+dodatki (chusteczka i woreczek) dla dziewczynki. Długość alby to 110 cm. Długość rękawa 52 cm. Cena 55 zł. Tel. 603 345 083
* Strzyżenie psów. Kórnik Plac Powstańców 7. Tel. 604 064 159, Zaniemyśl ul.Akacjowa 2. Tel. 608 642 499, Śrem ul. Zamenhofa 3. Tel. 608 642 499
* Sprzedam działki budowlane, Strykowo koło Stęszewa. Tel. 664 561 313
* Fotografia Ślubna i Okolicznościowa - dla mieszkańców Kórnika i okolic upusty! - kontakt: 501 00 44 04, galeria: www.punktywidzenia.pl
* Zaopiekuję się Twoim Skarbem, spędzę z nim czas na zabawie lub długim spacerze. Nie masz gdzie zostawić dziecka? Zadzwoń. Tel 503301277, Kórnik
* Zaopiekuję się starszą osobą w Kórniku i okolicach, pomogę, posprzątam, zrobię zakupy, porozmawiam, wyjdę na spacer. Tel. 503301277
* Kręgarz - nastawianie kręgosłupa, terapia manualna, masaże. Rejestracja: 696 843 092
* Sprzedam psy rasy amstaff brązowe, czarne,błękitne Tel.607 865 181
* Zatrudnię: - Stolarzy -Mechanik maszyn stolarskich -Brygadzista operator wózka widłowego. E-mail: pawel.kaniewski@euro-astar.com.pl
* Do wynajęcia kawalerka (przy Parku Kórnickim) pow.40m²-nowa b.ładna z balkonem tel.691594747-e-mail ellen@onet.pl
* Sprzedam nową szlifierkę 630 wat , oraz 2 aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic. Cena do negocjacji. Tel: 506 490 72
* Sprzedam 2 suknie ślubne (ecru, i biała), rozm. 36/38, wzr.164/168. Płaszcz damski skórzany nowy rozm .36/38, wzr.164/168. Tel: 506 490 723
* Sprzedam rowerek trzykołowy,matę edukacyjną, karuzele na łóżeczko 2 sztuki, ciuszki i buciki dla dziewczynki od 0-3 lat. Tel: 506 490 723 
* Sprzedam nawigację samochodową GPS firmy  Blaupunkt  Travel Pilot100, odblokowana, Auto Mapa Polski  6.8.1 + Europa .  Tel: 506 490 723
* Sprzedam telefon komórkowy Nokia 6020,  magnetofon szpulowy z taśmami, oraz trzy rodzaje zaproszeń do I komunii świętej - tanio. Tel: 506 490 723 
* Sprzedam deski dębowe I gat. 12 szt. dł.od 1,40 - 1,80, szer.14cm,  gr. 4 -4,2cm. Ocheblowane bez sęka. Tel: 506 490 723
* Instruktor gry w tenisa udzieli lekcji; doświadczenie w nauce osób w różnym wieku. Tel. 795 734 799.
* Nauka gry na gitarze, lekcje indywidualne oraz możliwość uczenia większej grupy, cena oraz miejsce spotkań do uzgodnienia. Tel. 795 734 799
* Do wynajęcia lokal 20 m2 w Kórniku, ul. Wojska Polskiego 17 na działalność gospodarczą. Tel: 692 695 002
* Panią do sprzątania zatrudnię. Tel 791-15-16-19
* Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego w okolicy Kórnika, tel 692716116
* Czyszczenie dywanów, tap. meblowych Karcher, sprzątanie domów, mieszkań. Tel. 601 651 589 
* Korepetycje z j.angielskiego i j.polskiego, zajęcia u mnie w domu w Kórniku. Tel.: 784 703 269.
* Firma z okolic Kórnika zatrudni magazyniera z uprawnieniami na wózek widłowy.Aplikacje prosimy kierować: praca@instalcomplex.eu. Tel. (61) 611 50 41
* Protezy - pracownia w Kórniku - Plac Powstańców Wlkp. 1, tel.: 607 11 86 86
* Zatrudnimy Pracownika Obsługi Klienta na Stację Paliw Shell w Jaryszkach (przy trasie katowickiej). Tel. 61 879-83-85 w godz. 8-16, e-mail: 4014@shellpl.pl
* Sprzedam wanienkę dziecięcą OkBaby (okrągła) 45 zł.,oraz jeżyka IKEA (tzw karny) 45 zł. 513 182 992 
* Sprzedam działkę rolną z możliwością zabudowy o pow. 3400 m² w Konarskim. Tel. 667 860 884
* 18 letnia uczennica klasy maturalnej pomoże w nauce dzieciom w wieku 5-13lat - popołudnia i weekendy. tel: 669 428 663 
* Sprzedam mieszkanie umeblowane 76m²  z garażem w Błażejewku. Tel. 602 630 597

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

Rada Miejska w kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277e-mail: radamiejska@
kornik.pl
Urząd Miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
tel. 61 817 04 11, 61 8170182, 
fax. 61 817 04 75
gminne centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
w godz. wieczornych 997 
ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, 
tel. kom. 602 740 481

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

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, 
tel. 61 8980475, fax. 61 8170 130
Gądki, tel. 61 817 11 62, 61 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul.Średzka 1, tel. 61 817 01 28
Kórnik, ul.Poznańska 14, tel. 61 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. 61 817 02 39
lecznice dla zwierząt/gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949 
Przedsiębiorstwo Autobusowe koM BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
instytut dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33
gminny Rzecznik osób Niepełnosprawnych
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tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
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Następny numer kórniczanina ukaże się 13 stycznia  2012r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 6 stycznia 2012 r.Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia 

mogą zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Nowe ogłoszenia dodawane są od góry, zastępując najniżej położone. 
W przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania. 
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną, lub przekazywać telefonicznie.

Szanowni klienci!
informujemy o godzinach

 otwarcia naszego obiektu:
wigiliA (24 grudzień) 
– czynne 6:30 – 12:00

PiERwSZE święTo (25 grudzień) 
– zamknięte

dRUgiE święTo (26 grudzień)
–czynne 12:00 – 22:00

SYlwESTER (31 grudzień) 
– czynne 6:30 – 14:00

NowY Rok (1 styczeń) 
– czynne 14:00 – 22:00

Serdecznie zapraszamy!

oaza 
inforMuje

Szanowni Klienci!
24 grudnia to dzień ostatnich przygotowań do zbliżającej się wieczerzy wigilijnej.  

Zapewne w Waszych domach pospiesznie zakończycie porządki a Wasze kuchnie będą 
wypełniały się zapachem wigilijnych potraw. Drodzy Panowie!  

Z myślą o Waszych wspaniałych i zabieganych Paniach, przygotowaliśmy ofertę dla 
Was i Waszych dzieci. Rabat na basen  - w wysokości 40%!

Zapraszamy w sobotę 24 grudnia od 6:30 – 12:00

ZiMowY MARAToN AERoBikowY
 w kcRiS „oAZA”

sobota 14.01.2012r.
godz. 16:00 – 20:00

PRoMocYjNA PRZEdSPRZEdAż BilETów w 
cENiE 9,90 zł !!!

Po 31 gRUdNiA BilETY w cENiE 19,90 zł
ZAPRASZAMY ZARówNo 

AMAToRów fiTNESSU 
jAk i wSZYSTkicH TYcH, kTóRZY cHciEli-
BY doPiERo RoZPocZąć Swoją PRZYgo-

dę Z AERoBikiEM
RóżNE foRMY AERoBikU 

PREZENTowANE Będą 
PRZEZ wSZYSTkicH 

iNSTRUkToRów kcRiS „oAZA”

SERdEcZNiE ZAPRASZAMY!

We wtorek 14 grudnia o godzinie 10:00 
odbyły się III międzyszkolne zawody w 
pływaniu szkół podstawowych i gimnazjów 
Gminy Kórnik. Puchary za zajęcie I miejsca 
trafiły do Szkoły Podstawowej nr1w Kórniku 
i kórnickiego Gimnazjum. Szczegółowe 
wyniki uczestników zawodów dostępne są 
na stronie www.oaza.kornik.pl

Poniżej prezentujemy wyniki szkół 
podstawowych
1 miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 - 155 pkt
2 miejsce Szkoła Podstawowa 
w Szczodrzykowie -44 pkt
3 miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 -34 pkt

Gratulujemy wszystkim zawodnikom 
osiągniętych wyników i już teraz zaprasza-
my na kolejne zawody w czerwcu! 

KONKURS 
NA NAjdŁUżSZY 
i NAjciEkAwSZY 

ŁAńcUcH cHoiNkowY! 
- WYNIKI

W holu KCRiS „Oaza” pojawiła się pięknie 
udekorowana choinka świąteczna. To dzięki 
uczestnikom konkursu prezentuje się tak 
wspaniale. Wszystkie wykonane przez Was 
łańcuchy zdobią naszą choinkę, kasę, biura. 
Dziękujemy wszystkim za wspaniałe prace!

informujemy, że długość wszystkich 
łańcuchów wynosi 909 metrów!!!

Najdłuższy łańcuch 
– Szkoła Podstawowa nr 1 w kórniku 

klasa ia - 210 metrów!

Najciekawszy łańcuch
 – Zosia wartecka i Basia wartecka

Ponadto wyróżniliśmy łańcuch 
– „Pracowite Misie” z Przedszkola nr 1 

w kórniku.



Gwiazdka kTPSu
Po raz kolejny kórnickie Towarzy-

stwo Pomocy Społecznej zorganizowa-
ło spotkanie gwiazdkowe dla swoich 
podopiecznych. do sali Strażnicy oSP 
kórnik przybyło 150 dzieci ze wszystkich 
szkół podstawowych naszej gminy oraz 
z żernik.

Na początku - jak tradycja karze - podzielo-
no się opłatkiem. Mali i duzi uczestnicy imprezy 
życzyli sobie nawzajem samych dobrych 
rzeczy. Uroczyście podziękowano Państwu 
Przychodzkim za ponad 20 lat współpracy. Bez 
ich pomocy takiej gwiazdki pewnie by nie było...

Przednią zabawę zapewnił zespół Mini-
-Max, któremu podkładem muzycznym wtóro-
wał Artur Hoffmann.

Najwięcej śmiechu było podczas grupowe-
go malowania portretów wychowawczyń. Inne 
zabawy też budziły emocje, jednak wszyscy 
czekali na specjalnego gościa - Mikołaja. 

A gdy już przyszedł były prezenty i jeszcze 
więcej uśmiechów.

ŁG
organizatorzy gorąco dziękują :

firmie w.c.Z.l. „Anmed” 
Marii i wojciechowi Przychodzkim . 

B.M Łobza Zaniemyśl , firmie Polaris 
-Artur Hoffmann, Zespołowi Mini-Max z 

Poznania , oSP kórnik -leszek orlewicz i 
Mirosław Saczuk, oraz kPA „kombus” 

za pomoc w organizacji gwiazdki.
Podziekowania należą się także 

„Klaudynka” 
serdecznie zaprasza 

członków Stowarzyszenia 
na spotkanie noworoczne 

 „Idzie styczeń, 
niesie wiele życzeń, 
które odbędzie się 
8 stycznia 2012 r. 

w restauracji „Biała Dama” 
w Kórniku.

Początek spotkania 
o godz. 14.00.

Charytatywny „Bal maskowy”
Odbędzie się 21 stycznia 2012 

r. o godz. 20.00 
w Restauracji „Biała Dama”.
Cena biletu 85,00 zł od osoby.

Przewidywanych jest wiele 
atrakcji!

Dochód z balu zostanie prze-
znaczony na działalność Śro-
dowiskowego Domu Samopo-

mocy w Kórniku.

Organizator Stowarzyszenie 
„Klaudynka”

Serdecznie zaprasza


