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TrANsPorT w AglomErAcji

W Urzędzie Miejskim w Poznaniu od-
było się spotkanie wójtów i burmistrzów 
Aglomeracji Poznańskiej. Organizatora-
mi spotkania, w dniu 1 lutego byli Wi-
ceprezydent Miasta Poznania Mirosław 
Kruszyński oraz Starosta Poznański Jan 
Grabkowski.

Przedmiotem obrad było utworzenie 
Związku Międzygminnego „Transport 
Aglomeracj i  Poznańskiej ” ,  k tóry w 
założeniu zarządzałby komunikacją w 
aglomeracji poznańskiej.

Poruszono temat „wspólnego biletu” 
oraz Poznańskiej Elektronicznej Karty 
Aglomeracyjnej. 

Kórnicki samorząd na spotkaniu 
reprezentował burmistrz Jerzy Lechne-
rowski, natomiast spółkę KOMBUS pani 
prezes Beata Urbaniak.

Najwięcej czasu poświecono dysku-
sji na temat statutu mającego powstać 
związku. Zdaniem wójtów i burmistrzów 
projekt statutu zawiera także  zapisy 
niekorzystne dla istniejących przedsię-
biorstw komunikacyjnych.

roZwiąZANiE dlA PArku?

W dniu 3 lutego w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku burmistrz Jerzy Lechnerowski 
spotkał się z dyrektorami Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Markiem Napierałą i Piotrem Chodo-
rowskim oraz dyrektorem Instytutu 
Dendrologii PAN prof. dr hab. Jackiem 
Oleksynem, kierownikiem Arboretum 
Kórnickiego Kingą Nowak-Dyjetą i na-
czelnym inżynierem ID PAN Witoldem 
Jakubowskim.

Tematem dyskusji był problem zale-
wania Kórnickiego Parku przez wodę, 
która zdaniem włodarzy Parku spływa 
w zwiększonej objętości z instalacji od-
wadniającej przebudowaną trasę S-11.

Ustalono, że GDDKiA wraz z Gminą 
Kórnik wspólnie zlecą opracowanie 
koncepcj i  rozwiązania problemu, a 
później GDDKiA sfinansuje realizację 
wypracowanego rozwiązania.

NiE PrZEjmiEmY udZiAŁów

Do kolejnego spotkania burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego z likwida-
torem sp. Sater Kórnik panią Edytą 
Nurzyńską-Wereszczyńską doszło w 
dniu 4 lutego.

Pani likwidator negocjuje warunki 
porozumienia miedzy wspólnikami, tzn. 
sp. Amest i Gminą Kórnik. Głównym 
punktem negocjacji pozostaje sposób 
rekultywacji składowiska w Czmoniu, 
w świetle decyzji Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska, który nie zgadza 
się na zaakceptowany przez lokalną 
społeczność i samorząd Kórnika sposób 
rekultywacji (tzw. wariant 4).

Ponieważ GIOŚ nie zapewnił środ-
ków f inansowych na reku l tywac ję 
według wariantu 4 (polegającego na 
budowie szczelnej ścianki oraz bez 
potrzeby dowożenia znacznej ilości no-
wych odpadów), burmistrz oświadczył, 
że gmina nie przejmie udziałów należą-
cych dotychczas do spółki Amest. 
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APROSTO Z  RATUSZA Kórnik, dnia 1 lutego 2011 roku

Szanowni Państwo,
Dochody Gminy Kórnik w roku 2010 

wyniosły 73.702.355 zł. Znaczącą pozycją w 
dochodach własnych naszej gminy są podatki 
i opłaty lokalne, z tytułu których w roku 2010 
uzyskaliśmy 27.000.300 zł. Dzięki rosnącym 
dochodom możemy, nie tylko zapewnić reali-
zację zadań na dotychczasowym poziomie, 
ale i realizować nowe inwestycje, służące 
mieszkańcom. Dbanie o rozwój Gminy Kórnik 
leży więc w naszym wspólnym interesie. Każdy 
z mieszkańców, jeśli tylko zastosuje się do 
obowiązujących przepisów prawa podatko-
wego, może przyczynić się do rozwoju Gminy. 
Pamiętajmy zatem o zgłaszaniu każdej nowo 
zakupionej nieruchomości w gminie do Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, o zgłaszaniu nowych 
budynków, o wszelkich zmianach mających 
wpływ na wysokość podatku.

Równie ważną pozycją w budżecie gminy 
jest udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Wynosi on 37,12%. Oznacza to, że 
37,12% naszego podatku dochodowego, który 
odprowadzamy do urzędu skarbowego, wraca 
do budżetu gminy, w której mieszkamy. Dlatego 
jeśli chcemy poruszać się po lepszych drogach, 
chcemy aby gmina budowała przedszkole czy 
szkołę, realizowała inwestycje pozwalające 
wygodniej i bezpieczniej mieszkać, zadbajmy 
o fundusze na te inwestycje. Możemy się do 
tego przyczynić, składając PIT do Pierwszego 
Urzędu Skarbowego w Poznaniu (Poznań ul. 
Chłapowskiego 17/18 lub Swarzędz ul. Dwor-
cowa 7), wskazując tam faktyczne miejsce 
zamieszkania, a więc adres na terenie naszej 
gminy. Spowoduje to, że udział w wysokości 
37,12% z Państwa podatku dochodowego, 
trafi do Gminy Kórnik. W roku 2010 kwota tego 
udziału przekazana na rzecz gminy Kórnik 
wyniosła 15.617.840 zł. 

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Gminy Kórnik 

Jerzy Lechnerowski

V SeSja Rady 
MiejSkiej w 

kóRniku
  odBędZiE się 

22 luTEgo 2011r. o godZ. 13.00 
w sAli PosiEdZEń 

rAdY miEjskiEj w kórNiku 
– rATusZ w BNiNiE, 

Z NAsTęPującYm PorZądkiEm 
oBrAd:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kwo-
rum i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  IV Sesji Rady 
Miejskiej
4. Informacje Przewodniczącego Rady 
o działaniach podejmowanych w okre-
sie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działal-
ności 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/  zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Kórnik na lata 2011-
2019,
c/  zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia cen za usługi przewozowe 
transportu zbiorowego oraz wysokości 
opłat dodatkowych,
d/ zmieniająca uchwałę  w sprawie 
określenia przepisów porządkowych w 
komunikacji miejskiej w Kórniku oraz 
ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach 
za przejazdy środkami komunikacji 
miejskiej w Kórniku,
e/ udzielenia dotacji na prace konser-
watorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane  przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków,
f/ zasad udzielania dotacji celowej z bu-
dżetu gminy na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków,
g/ ustalenia maksymalnej kwoty do-
f inansowania form dokształcania i 
doskonalenia nauczycieli oraz spe-
cjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie w roku 2011 jest przy-
znawane,
h/ miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, na dz. 
nr ewid. 114/2 i 148/8, obręb Radzewo, 
gm. Kórnik,
i/nadania nazwy ulicy w Czmoniu,
j/ nadania nazwy ulicy w Koninku,
k/ ustalenia przedmiotu działania Ko-
misji Infrastruktury i Rozwoju Rady 
Miejskiej w Kórniku,
l/ ustalenia przedmiotu działania Komi-
sji Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej 
w Kórniku,
ł/ ustalenia przedmiotu działania Ko-
misji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Rady Miejskiej w Kórniku,
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.                  
10. Zakończenie sesji.  

Sołectwo Sołtys Pozostali członkowie 
Rady Sołeckiej

Biernatki Anna 
Plucińska

Adam Dzierba
Leszek Sznura
Leszek Zięta
Klaudia Kruk

Dominik Sznura
Bogdan Trzepizór

Piotr Roszak

Błażejewko Andrzej Duda

Bogdan Barański
Genowefa  Piwońska
Franciszek Ratajczak
Krzysztof Sadowski

Błażejewo Jan 
Szymaniak

Magdalena Miszczak
Adam Szymaniak
Rafał Bałęczny
Iwona Koprucka

Zbigniew Sobkowiak
Karolina Ratusza

Tomasz Sobkowiak

Borówiec Maciej 
Słowiński

Dorota Buchalska
Maciej Czechowicz

Marcin Kledzik
Andrzej Kowalewski

Paweł Morszner
Michał Stecki

czmoniec Zbigniew 
Tomaszewski

Tadeusz Wolski
Stanisław Izydorczyk

Jolanta Walczak
Józef Wierzbiński

czmoń Jerzy 
Rozmiarek

Bronisław Rogowy
Dorota Błaszyk

Zbigniew Kowalski
Stanisław Niemier

Jacek Wyrzykiewicz
Jerzy Pelczyk

czołowo Dorota Dłubała

Katarzyna Kaczmarek
Janusz Łopka

Wojciech Toboła 
zmarł 26.01.2011

Zbigniew Rozmiarek
Bogdan Maćkowiak

dachowa Przemysław 
Pacholski

Waldemar Talarczyk
Maria Latusek

Zdzisława Kosmalska
Mariusz Staszewski
Szymon Jankowski
Michał Ogórkiewicz

dębiec Katarzyna 
Szafraniak

Jerzy Brylewski
Bożena Przepióra
Monika Skorupska
Paweł Rozmiarek

dziećmierowo Henryk 
Hypsior

Jacek Banaszak
Robert Buda

Mieczysław Błaszkowiak
Marian Gęstwa

gądki Tadeusz 
Olejniczak

Lucjan Sklepik
Franciszek Chołdrych
Krzysztof Królikowski
Wojciech Płócienniak

kamionki Małgorzata 
Walkowiak

Ryszard Adamiak
Józef Antczak

Dariusz Meissner
Tomasz Nagler

Dorota Puk
Bartosz Szczepański
Krzysztof Kukliński

Konarskie Józef 
Bartkowiak

Czesław Stempniak
Andrzej Górny
Marian Kalisz
Henryk Kalisz

Andrzej Nowak
Zygmunt Staszewski

Koninko Jan Jankowiak

Sebastian Bratuś – Kaniuka
Sylwia Łoś

Aleksandra Michałowicz
Wiesława Namysł
Elżbieta Ratajczak

kromolice Jolanta Gańko

Bogdan Fludra
Adam Obiegałka

Ryszard Stanisław Koprucki
Jacek Zawodmi

mościenica Emilia Weinert

Magdalena Kupiecka
Monika Lewandowska

Roman Przybylski
Rita Zięta

Pierzchno Daniel Lesiński
Renata Ratajczak
Stanisław Jasiak
Piotr Matysiak

Prusinowo Łukasz 
Duszczak

Duszczak Krzysztof
Duszczak Tomasz
Ignasiak Joanna
Kuźma Tadeusz

radzewo Julia 
Bartkowiak

Dawid Bartkowiak
Krzysztof Bladocha

Wojciech Dryder
Paweł Nowak

Ewa Radziejewska
Wojciech Rozmiarek

robakowo – 
osiedle Janusz Wojtuś

Madajczyk Marek
Ratajczak Joanna

Tatarynowicz Szymon
Sylwia Gubańska

robakowo – 
wieś

Stefan 
Sosnowski

Leszek Szczepaniak
Bartosz Bartczak
Piotr Bączkowski
Maciej Zwernik

runowo Iwona 
Cupryjak

Bartosz Górka
Grzegorz Firlej

Stanisław Waligóra
Agnieszka Inda

Zbigniew Jakubowski
Włodzimierz Gronek

Anna Jankowska

skrzynki Beata 
Bruczyńska

Anna Nowik
Marcin Kowacz

Waldemar Stanisławski
Sebastian Frąckowiak

szczodrzykowo Ireneusz 
Majchrzak

Jan Kill
Jan Tuczyński

Dariusz Przespolewski
Kamil Witkowski

szczytniki Łukasz Kwas

Genowefa Błotna
Sebastian Jeżewski

Tomasz Kupiński
Urszula Michałowska

Karol Rozmiarek
Tomasz Stępniewski

Anna Wowk

Żerniki Daniel Kulza

Monika Czarnecka
Jarosław Wojciechowski

Maciej Kasperek
Joanna Kaźmierczak

wyboRy SołtySów i Rad Sołeckich 2011
Wybraliśmy sołtysów i rady sołeckie we wszystkich 26 wsiach naszej gmi-

ny. Większość sołtysów pełniących to stanowisko w minionej kadencji decyzją 
wyborców wybrano na to stanowisko na kolejną, czteroletnią kadencję.

Wybory – w zależności od wsi- przebiegały burzliwie lub spokojnie. Ude-
rzające jest jednak niewielkie zainteresowanie mieszkańców. Aby rozpocząć 
zebranie w pierwszym terminie wystarczy udział 10% uprawnionych, ale nie 
wszędzie udało się zebrać nawet tyle podpisów na liście obecności.

Nieco kłopotów sprawiła weryfikacja tego kto może, a kto nie może 
wybierać swoich przedstawicieli. Osoby niezameldowane we wsi –chcące 
tam jednak głosować, często nie zawnioskowały wcześniej o wpis na listę 
wyborczą.

Najwięcej problemów było w Robakowie-Osiedlu. Część mieszkańców 
nie zgadzała się z dopuszczeniem do wyborów na sołtysa  kandydata, który 
był karany za kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu. Wybory przerwano. 
Dokończono je w kolejnym terminie (9 lutego, tuż przed zakończeniem składu 
tego numeru). Okazało się, że mimo iż w naszym lokalnym statucie istnieje 
zapis zakazujący kandydowania osobom karanym, ogólnopolskie przepisy 
nadrzędne dopuszczają taką okoliczność. Ostatecznie kandydat z wyrokiem 
został przez mieszkańców wybrany sołtysem.

ŁG
Tabela przedstawia nazwiska sołtysów i członków rad sołeckich naszych wsi.
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Koryto rzeki i jej rozlewiska- SzczodrzykowoUl. Słonecznikowa w Robakowie

rozmowa z markiem Broniewskim
radnym rady miejskiej w kórniku.

czytelników na pewno zainteresuje 
motywacja, jaka kierowała Panem skła-
niając do startu w wyborach? 

Powodów skłaniających do startu w 
Wyborach do Rady Gminy Kórnik w 2010 
roku było wiele. 

Pracując w handlu mam bezpośredni 
kontakt z mieszkańcami i często rozma-
wiam z nimi o ich potrzebach i problemach. 
Gdy chodzi o sprawy publiczne, społeczne 
w wielu przypadkach nie wiedzą, do kogo 
mogliby się zwrócić.  Zrozumiałem, że 

w Radzie Miejskiej i Urzędzie Miejskim 
potrzebny byłby ktoś taki jak ja – żyjący 
sprawami mieszkańców, mający z nimi 
bezpośredni kontakt. Już w czasie poprzed-
nich wyborów byłem zachęcany do startu z 
racji zainteresowania sprawami mieszkań-
ców i chęci niesienia pomocy. Wówczas 
uważałem, że jestem jeszcze zbyt młody 
– studiowałem ekonomię i nie posiadałem 
wystarczającego doświadczenia życiowe-
go. Podejmując decyzję o wzięciu udziału 
w listopadowych wyborach, wiedziałem, że 
podejmuję słuszną i dojrzałą decyzję.

jak Pan ocenia pracę rady w poprzed-
nich kadencjach?

Oczywiście bacznie obserwowałem pra-
cę poprzednich rad i nie ukrywam, że w wie-
lu sprawach widziałem możliwość innego 
rozwiązania rozmaitych kwestii. Zaznaczę, 
że nie mam tutaj na myśli negatywnej oceny 
działań moich poprzedników, a jedynie mój 
punkt widzenia na część sposobów ich re-
alizacji. Jestem zawsze otwarty na inne pro-
pozycje i nie upieram się, że jedynie moje 
zdanie jest słuszne. W zarządzaniu nazywa 
się to „burzą mózgów”. Mam nadzieję, że 
w takiej właśnie atmosferze – kreatywnego 
myślenia i równorzędnych opinii będziemy 
pracować w radzie VI kadencji.

jakie stawia Pan przed sobą cele? jak 
te cele chce Pan zrealizować, w jakich 
komisjach chce Pan działać?

Po pierwsze służyć mieszkańcom. Taka 
jest ustawowa rola radnego. Nie zrezygno-
wałem z handlu, ale musiałem zmniejszyć 
godzinowy wymiar tej pracy. Zaszczytna 
funkcja radnego, to także dodatkowe 
obowiązki. W wolnych chwilach staram 
się również dokształcać, aby jak najlepiej 
wypełniać swoje obowiązki.

Dzięki poparciu większości radnych zo-
stałem wybrany przewodniczącym Komisji 
Infrastruktury i Rozwoju. W tym zakresie 
chciałbym dążyć do dalszego dynamiczne-
go rozwoju Gminy Kórnik przy jednoczesnej 
poprawie bezpieczeństwa mieszkańców i 
warunków ich życia pod względem infra-
struktury technicznej (m.in. kanalizacja, 
wodociągi, komunikacja publiczna).

Zgłosiłem również chęć udziału w pracy 
Komisji Polityki Przestrzennej, ponieważ 
zakres jej działania jest bezpośrednio po-
wiązany z Komisją Infrastruktury i Rozwoju. 
Daje także możliwość kształtowania nasze-
go otoczenia z zachowaniem tożsamości 
historycznej Gminy Kórnik.

Pasjonuję się historią, a w szczególno-
ści historią Kórnika i jej mieszkańców.

(cd. na str. 6)

Prezentujemy Państwu dwa z serii 
wywiadów z radnymi nowej kadencji rady 
miejskiej w kórniku. w grudniowym nume-
rze rozmawialiśmy z nowym przewodni-
czącym rm maciejem marciniakiem. Teraz 
zaprosiliśmy do wypowiedzi na naszych 
łamach dwie pierwsze osoby, spośród 
tych, które funkcję radnego sprawują po 
raz pierwszy.

rozmowy z kolejnymi radnymi, także z 
tymi bardziej doświadczonymi znajdą się 
w miarę możliwości w kolejnych numerach 
naszego pisma. Zapraszamy także samorzą-
dowców do aktywnego korzystania z łamów 
kórniczanina, które mogą stać się dobrym 
sposobem komunikacji z wyborcami.

rozmowa z dorotą Półchłopek 
radną rady miejskiej w kórniku. 

Proszę powiedzieć kilka słów o sobie.
Jestem Kórniczanką, tu chodziłam do 

szkoły podstawowej i do liceum, a następnie 
ukończyłam polonistykę na UAM w Poznaniu i 
studia podyplomowe z zarządzania prowadzo-
ne przez Akademię Ekonomiczną i Uniwersytet 
w Rennes we Francji.

Mam 46 lat, a co za tym idzie pewne do-
świadczenie życiowe i zawodowe. 

Od kilkunastu lat pracuję w administracji 
różnych spółek handlowych, na różnych sta-
nowiskach: od asystentki dyrekcji począwszy, 
poprzez kierownika biura handlowego, a na 
pełnomocniku zarządu kończąc. 

Pracowałam też w liceum kórnickim jako 
nauczycielka języka polskiego i w Bibliotece 
Kórnickiej PAN, czyli jak mówią Kórniczanie 
w Zamku. Ponad dwa lata spędziłam za 
granicą.

Obecnie pracuję w dziale personalnym w 
firmie działającej w branży budowlanej.

jaka była Pani motywacja do startu w wy-
borach do rady miejskiej?

Rozumiem, że to oficjalny wywiad, ale dla 
wielu osób czytających tę rozmowę sztuczne 
będzie, jeśli będziemy się do siebie zwracać 
„Pan/Pani”. Nie da się i nie będziemy chyba  
ukrywać, że jesteśmy kuzynostwem i nie zła-
miemy zasad dobrego wychowania mówiąc 
sobie po imieniu. 

Jaka motywacja? Zawsze interesowałam 
się życiem społeczno politycznym, ciekawa 
byłam świata i ludzi, tego co dzieje się obok 
mnie i trochę dalej. Interesowały mnie mecha-

nizmy kierujące naszym życiem. Jako anegdotę 
opowiem wydarzenie z mojego dzieciństwa: 
kiedy miałam około dziesięciu lat w Dzienniku 
telewizyjnym (młodszym Czytelnikom Kórni-
czanina warto wyjaśnić, że to ówczesny odpo-
wiednik dzisiejszych Faktów czy Wiadomości) 
oglądałam relacje z wizyty w Polsce prezydenta 
obcego kraju. Bardzo zainteresowało mnie to 
wszystko i zapytałam, kto jest prezydentem 
Polski. Moja mama udzieliła mi wtedy pierwszej 
lekcji wiedzy o społeczeństwie i wyjaśniła, jak 
państwo funkcjonuje w normalnym demokra-
tycznym kraju, a jak u nas w Polsce, czyli w 
tzw. demokracji ludowej. 

Od tego czasu świadomie śledziłam 
informacje na temat światowej polityki, ale 
także wiedziałam kto jest Naczelnikiem Miasta 
i Gminy Kórnik (czyli ówczesnym burmistrzem), 
a kto lokalnym sekretarzem „jedynej i słusznej” 
wtedy partii. 

Cztery lata temu brałam  udział w kampanii 
wyborczej jednego z komitetów wyborczych 
naszej Gminy. Miałam więc okazję przyjrzeć się 
nie tyle pracy samorządowej co przymiarkom 
do niej. Przy okazji nabrałam przekonania, 
że może warto samej spróbować wejść do 
Rady i w sposób bardziej aktywny i świadomy 
uczestniczyć w życiu naszej gminnej społecz-
ności. Ta myśl musiała jednak we mnie dojrzeć 
i poczekać do kolejnych wyborów.

Bezpośredni impuls do startu dała mi spra-
wa kórnickiej promenady. Od dziecka słyszałam 
o idei jej budowy, ale zawsze w perspektywie 
dalekiej przyszłości. Przyszłość nadeszła, prace 
ruszyły na pierwszym odcinku, ale widzę, że 
nadal nie widać szans na dokończenie zadania, 
bo dwie strony nie potrafią się dogadać. Roz-
mawiałam kiedyś z człowiekiem mieszkającym 
nad naszym jeziorem, bezpośrednio zaintere-
sowanym tą sprawą. Opowiadał on z dużym 
oburzeniem o poczynaniach Urzędu. Kiedy 
oponowałam powiedział: „Bo ty nie wiesz jak 
to jest”. Musiałam przyznać mu rację.  

Nie wiem, bo tak naprawdę się tym nie 
interesuję. Więc może nadszedł czas by się 
zainteresować. 

Jesli już mówimy o moim kandydowaniu, 
to chciałabym skorzystać z okazji i podzię-
kować moim Wyborcom za głosy oddane na 
moją skromną osobę. Dziękuje także mojemu 
Komitetowi i osobom które podpisały listę po-
parcia – bez nich nie mogłabym kandydować 
w wyborach. Szczególnie dziękuje też mojej 
rodzinie - mojemu Bratu i mojej Mamie za 
pomoc i wsparcie w przygotowaniach przed-
wyborczych.

A jakie cele sobie stawiasz?
Te cele wynikają z mojego pojmowania 

roli radnej: z jednej strony mam być osobą, 
która w imieniu mieszkańców „radzi”, czyli 
współzarządza sprawami naszej Gminy, a z 
drugiej-  rzecznikiem  tychże mieszkańców w 
sprawach, które ich dotyczą, a które wymagają  
szczególnego zajęcia się nimi.

Chciałabym mieć wpływ na to co się dzieje 
wokół nas, na to jakie inwestycje powstaną, ale 
także na te drobne sprawy, z których składa 
się nasze codzienne życie. Nie jest ono łatwe 
i jako osoba praktyczna uważam, że musi-

my  upraszczać i ułatwiać nasze codzienne 
zmagania  przez określone rozwiązania, 
również systemowe. Na mojej ulotce wybor-
czej napisałam, że jestem za poprawą jakości 
życia zwłaszcza jeśli chodzi o funkcjonowanie 
różnych   instytucji, tak żeby wychodziły one 
naprzeciw potrzebom mieszkańców i chcę być 
rzecznikiem tychże potrzeb.

Mam oczywiście świadomość istniejących 
ograniczeń. W wyborach samorządowych 
startowałam jako wolny strzelec, nie repre-
zentowałam żadnej określonej grupy osób, 
organizacji, czy partii politycznej. Nie mam więc 
żadnego „zaplecza”. Tak więc, patrząc z mojej 
perspektywy, w radzie  jestem ja i 14 innych 
osób, z których co najmniej połowę muszę 
przekonać do każdej sprawy, do każdego z  
pomysłów, które chciałabym realizować. Wiem, 
że to nie będzie łatwe, ale będę próbować, a 
przynajmniej mam zamiar mówić o rzeczach, 
które w moim przekonaniu będą wymagały 
szerszego omówienia. Wszak wiemy, że 
kropla drąży skałę. Z drugiej strony mamy też  
ograniczenia finansowe, ale jestem pewna, że 
w wielu sprawach nie chodzi wcale o pieniądze, 
tylko o lepszą organizacje, lub zmianę tego, 
co nie funkcjonuje dość sprawnie, mimo, że 
funkcjonuje lata całe. 

Sprawą, która szczególnie leży mi na sercu 
jest estetyka naszego miasta. Chciałabym, żeby 
działania rady przyczyniły się do jej poprawy. 
Do tego potrzebne są pieniądze, ale możemy 
zadbać o to co już mamy, nie dopuścić do 
niszczenia już istniejącej infrastruktury naszego 
miasta. Myślę tutaj również o działaniu samych 
mieszkańców, bo my obywatele Kórnika musi-
my też zacząć wymagać od siebie i czuć się 
współgospodarzami miasta. Czy przyjrzałeś 
się ostatnio trawnikom na kórnickich „plantach”? 
Kupa na kupie. Do czasu interwencji dzielnej 
Pani sprzatającej są pełne psich odchodów. 
Ludzie nie sprzątają po swoich pupilach. Ja 
też mam psa i zawsze zbieram do woreczka 
to, co zostawi na trawniku czy chodniku. Z 
pełną świadomością mówię więc o tym, bo 
wiem,  że można. 

Mam też pewien pomysł, którego nie 
chciałabym jeszcze zdradzać, a który dotyczy 
naszego rynku i jego mieszkańców, a może i 
mieszkańców przyległych ulic. 

Podsumowując już to co powiedziałam 
wyżej, chce powiedzieć, że nie aspiruję   do czy-
nienia wielkich rewolucji, gigantycznych zmian, 
ale chciałabym wsłuchując się w potrzeby 
mieszkańców przyczynić się do usprawnienia 
naszego codziennego życia. Jednym słowem, 
żebyśmy wiedzieli, czy nos jest do tabakiery, 
czy tabakiera do nosa.

w jakich komisjach będziesz pracować?
Będę pracować w Komisji Ochrony Śro-

dowiska i Rolnictwa, w Komisji Infrastruktury 
i w Komisji Rewizyjnej. Jak już wspomniałam, 
ważną sprawą jest poprawa estetyki miasta, ale 
także ochrona środowiska i stan naszych dróg. 
Komisję Rewizyjną wybrałam natomiast, by 
przyjrzeć się pracy Urzędu Miejskiego. Dotych-
czas urząd znałam od strony petenta – teraz 
będę miała okazję popatrzeć  z innej strony. 

Wchodząc już w szczegóły, chciałabym 

się przyjrzeć sprawom odbioru odpadów od 
mieszkańców. Począwszy od segregacji, po-
przez odpady sezonowe (liście, trawa), a na 
odpadach niebezpiecznych kończąc – system 
jakiś jest, ale tak naprawdę brakuje nam wiele 
do „normalności” jaką widziałam na zachodzie 
Europy. W tej chwili płacimy za śmieci w sposób 
trudny do skontrolowania i wyegzekwowania, 
a przecież każdy je produkuje, więc powinien 
za nie płacić. Nie bardzo wiadomo, czy jednak 
to robi, więc może wprowadzenie bardziej 
obligatoryjnych środków pomogłoby uszczelnić 
system i zmniejszyć ceny?

jakie inwestycje i działania będziesz promo-
wać, jeśli w budżecie pojawią się dodatkowe 
środki?

To zależy jak duże to będą pieniądze. Jeśli 
będą to mniejsze środki to na pewno dążyła-
bym do finansowania działań poprawiających 
estetykę naszego miasta. 

Nie powinniśmy pozwolić, by turyści odwie-
dzający Kórnik wyjeżdżali od nas z niesmakiem 
wspominając zaśmiecone ulice i zaniedbane 
skwery. 

Rynek zazwyczaj jest obsadzony kwiatami, 
pozamiatany. Codziennie rano jestem na Rynku 
Kórnickim i często - zwłaszcza w cieplejszych 
porach roku -  spotykam  Panią – pracownicę 
„Wodociągów”, która dba o porządek w mieście. 
Robi to na tyle dobrze i solidnie, że śmieci i 
papierów na rynku i w innych miejscach, gdzie 
Ją spotykam, nie znajdziesz. W tym miejscu nie 
odmówię sobie tej możliwości i podziękuję Pani 
o której mówię, a której nazwiska nie znam, za 
jej codzienną pracę. Ale wróćmy do głównego 
tematu: tak więc rynek jest czysty, ale bywa, że 
wyjdzie się „za róg” i nie jest już tak ładnie. W 
sąsiedztwie głównego placu miasta napotkasz 
chaszcze, niewykoszone trawy, co sprawia 
wrażenie bałaganu i zaniedbania.

Można by także, wydając niewielkie środki 
zaktywizować starszych mieszkańców. Jest 
trochę seniorów, którzy biorą udział w życiu 
naszego miasta: przychodzą na koncerty, dbają 
o kondycję fizyczną – coraz częściej widzimy 
ich maszerujących „z kijkami”. Myślę jednak, 
że ciągle za mało uwagi zwracamy na tę grupę 
wiekową, a przecież jako społeczeństwo jeste-
śmy coraz starsi. 

A jeśli pojawią się większe środki, wtedy... 
potrzeb jest wiele. Rodzice najmłodszych dzieci 
chcieliby, byśmy przekazali pieniądze na otwar-
cie żłobka. Rodzice  starszych pociech opowie-
dzą się za rozbudową lub budową szkół.

Ja popierać będę renowację rynku. Z roku 
na rok odnowienie rynku jest odkładane z 
powodu braku środków, a drobnych - nazwij-
my to-  „napraw” też się nie robi bo... będzie 
renowacja rynku. Koło się zamyka, a rynek robi 
się coraz brzydszy. Są też inne miejsca, o które 
trzeba zadbać, np. Prowent. Stara zabudowa 
folwarczna musi być zachowana, a budynki 
wyremontowane. Ludzie, którzy tam mieszkają 
robią co mogą, sadzą kwiaty, dbają, ale sami 
nie są w stanie zrobić wszystkiego. A może 
to być nasza wizytówka, widoczna zresztą z 
promenady. Dalej:  nieoświetlone jest osiedle 
Białoboka, czy ulica Steckiego.   

Środki potrzebne są także na remonty dróg 
i chodników. Śnieg stopniał pokazując nowe 
dziury i opłakany stan wielu tras. Mówiąc krótko: 
infrastruktura i jeszcze raz infrastruktura. Jeśli 
o nią nie zadbamy w odpowiednim czasie, 
obudzimy się za późno, jak to mówi klasyk: z 
ręką w nocniku.

jak zamierzasz komunikować się z wybor-
cami?   

Po pierwsze przez Biuro Rady Miejskiej w 
bnińskim ratuszu. Nawet jeśli nas radnych tam 
nie ma – można w Biurze Rady zostawić dla nas 
informacje, czy zgłosić potrzebę kontaktu. Po 

drugie, każdy z radnych ma swój adres mailowy. 
Mój to d.polchlopek@kornik.pl.

Będę też miała dyżur – ale jeszcze nie 
ustaliłam jego terminu. Nie jestem przekonana 
do dyżurowania w Bninie - jako radna z Kórnika 
chcę znaleźć miejsce na mój dyżur w Kórniku, 
tak by odbywał się on w okręgu, bliżej mojego 
Wyborcy. 

Zapraszam też i zachęcam do kontaktu 
bezpośredniego: można mnie „zaczepiać” na 
ulicy. I nie czekać. Często dyskutujemy w gronie 
rodziny lub przyjaciół o naszych bolączkach, 
ale mamy problem  z wyjściem z tym dalej do 
odpowiednich ludzi. Problem narasta, wraz z 
nim nasza frustracja. A gdy już   jakaś kropla 
przeleje czarę goryczy to idziemy, by wykrzy-
czeć urzędnikowi co myślimy o działaniu jego i 
całego urzędu, a nasz problem ginie w ostrych 
słowach i wykrzyczanych pretensjach. Bywa też 
inaczej: zgłaszamy nasze spostrzeżenia, ale są 
one bagatelizowane i gdzieś przepadają. Warto 
może wtedy skonsultować nasz punkt widzenia 
np. z radnym i ugryźć sprawę z innej strony.

Chciałabym byśmy mieli taką śmiałość, że 
jeśli leży nam coś na sercu,  byśmy poszli z tym 
do radnej lub radnego i powiedzieli o swoich 
problemach. Małe miasteczko ma też swoje do-
bre strony: wszyscy się znamy i często mijamy 
na ulicy. Korzystajmy z tego i rozmawiajmy nie 
czekając na oficjalne spotkania ! 

Jako radna nie muszę zgadzać się z każ-
dym zaproponowanym rozwiązaniem, ale jako 
rzecznik mieszkańców na pewno przekażę 
każdą sprawę odpowiednim organom i spróbuję 
pomóc. Stawiam tylko jeden warunek: bądźmy 
zawsze dla siebie grzeczni.

Marzy mi się bowiem społeczeństwo oby-
watelskie, w którym każdy zna swoje prawa i 
obowiązki, ma odwagę i ochotę wyrażać swoje 
zdanie nie łamiąc przy tym ogólnie przyjętych 
norm społecznego zachowania.

Rozmawiał ŁG

naSi Radni 
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w poprzednich numerach kórniczanina 
pisaliśmy o wywodzących sie z kórnika 
laureatkach stypendium Prezesa rady 
ministrów.

dziś prezentujemy wywiad  z uczennicą 
liceum ogólnokształcącego im. generało-
wej jadwigi Zamoyskiej Agnieszką chmie-
lewską, która już po raz drugi otrzymała to 
wyróżnienie. 

Zostałaś po raz drugi stypendystką 
stypendium Prezesa rady ministrów. 
Zdobycie tego wyróżnienia po raz kolejny 
„smakuje” inaczej? Łatwiej czy trudniej 
 powtórzyć taki sukces?

Jest mi trudno odpowiedzieć na to pytanie, 
gdyż każdy rok szkolny jest zupełnie inny, 
stawia przed uczniem nowe wyzwania. Kiedy 
zdobyłam wyróżnienie pierwszy raz, byłam 
ogromnie szczęśliwa i dumna z tego faktu, 
tym bardziej, że otrzymałam również drugi raz 
z rzędu Stypendium Starosty Poznańskiego. 
Tak naprawdę to wyróżnienie po raz kolejny 
„smakuje” inaczej, gdyż uwierzyłam, że jest 
możliwe realizowanie własnych marzeń 
oraz udowodniłam samej sobie, że potrafię 
powtórzyć tak dobre wyniki w nauce. Myślę, 
że było mi łatwiej powtórzyć ten sukces, gdyż 
wiedziałam już ile pracy muszę włożyć, żeby 
ponownie go otrzymać. 

 co zadecydowało o takim wyróżnieniu. 
jaką miałaś średnią, jakie sukcesy?

O tym wyróżnieniu zdecydowało na 
pewno kilka czynników. Przede wszystkim 

otrzymałam je dzięki Radzie Pedagogicznej, 
która wytypowała mnie do tego stypendium za 
najwyższą średnią w szkole – 5.39, a w roku 
ubiegłym – 5.29. Nie osiągnęłabym takiego 
wyniku gdyby nie Grono Pedagogiczne oraz 
Pani Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w 
Kórniku, którzy odkryli moje zdolności i pomogli 
mi je rozwijać. Staram się nie tylko otrzymywać 
bardzo dobre wyniki w nauce, ale działać dla 
całej społeczności szkoły. Byłam skarbnikiem 
klasy, a od 2 lat pełnię funkcje przewodniczą-
cej klasy. Prowadzę wszystkie uroczystości 
szkolne, a także należałam do Zespołu Tańca 
i Aerobiku „Kórniczanki”. 

 uczysz się na pewno wspaniale. jakie 
masz zainteresowania, jakie hobby, w co 
się dodatkowo angażujesz? 

Nie lubię bezczynnie siedzieć i marnować 
czasu, dlatego też jestem osobą aktywną,  

czynnie odpoczywam. Bardzo lubię muzykę, 
czasem śpiewam, recytuję poezję. Biorę udział 
w konkursach recytatorskich, m. in. organizo-
wanych przez Bibliotekę Kórnicką. Należę do 
klubu Pro-Sinfonika, którego opiekunem jest 
pani prof. T. Rogozia-Olejnik i jestem „prawą 
ręką” pani profesor w naszym liceum. Jestem 
tego zdania, iż można czerpać siłę, energię 
i radość z pomocy potrzebującym. Widok 
uśmiechniętego dziecka jest więcej wart niż 
niejedna impreza. Dlatego też jestem od 6 lat 
wolontariuszką w Kórnickim Stowarzyszeniu 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
i Ruchową „KLAUDYNKA”. Ten rok jest dla 
mnie szczególnie wzruszający, gdyż otrzyma-
łam również wyróżnienie Wolontariusza Mie-
siąca Maja oraz Wolontariusza Roku 2010. 

 jakie masz plany i ambicje na kolejne 
lata nauki? w jakim kierunku chciałabyś 
 pokierować swoja karierę zawodową? 

W najbliższej przyszłości, mam nadzieję, 
że zdam maturę. Następnie pragnę dostać 
się na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
i tam kontynuować swoją dalszą naukę na 
kierunku ścisłym.  

Rozmawiał ŁG 

 (cd. ze str. 5)      
Ze smutkiem spoglądam na zaniedbane 
zabytki, często zapomniane w mrokach 
dziejów. Jak chociażby Półwysep Szyja 
w Bninie. Często rozmawiam z młodzieżą 
szkolną i jestem zszokowany ich niskim 
poziomem wiedzy na temat historii Naszej 
Gminy. Kto dziś pamięta gdzie znajdował 
się dwór myśliwski, nasz tzw. „drugi zamek” 
z czasów Stanisława Górki. Związana jest z 
nim pasjonująca historia – został rozebrany 
aż do fundamentów na rozkaz słynnej Białej 
Damy, tak, aby mieszczanie z uzyskanych 
cegieł mogli zbudować kominy. Chciałbym, 
aby ta i wiele innych anegdot związanych 
z przeszłością tych ziem były znane w 
szerszym kręgu osób. W celu zadbania 
o świadectwa tożsamości kulturowej i 
lokalnego dziedzictwa historycznego, a 
także szerzenia wiedzy wśród młodzieży 
przystąpiłem do pracy w Komisji Eduka-
cji, Kultury i Polityki Społecznej. Jestem 
też głębokim zwolennikiem swobodnego 
dostępu mieszkańców do rozmaitych 
przejawów życia kulturalnego. Dotyczy to 
przede wszystkim osób starszych, które w 
polskich realiach świadczeń emerytalnych 
nie zawsze mogą sobie pozwolić na wyjście 
chociażby do teatru.

Budżet zatwierdzony. jeśli w ciągu roku 
pojawią się dodatkowe fundusze, jakie 
inwestycje będzie Pan proponował do 
realizacji?

Wszystko będzie zależeć od tego, ja-
kiego rzędu będą te dodatkowe fundusze. 
Myślę, że w tym roku możemy liczyć na 
około 1 milion złotych. Szacunki te opieram 
na fakcie, że Produkt Krajowy Brutto w Pol-
sce nadal utrzymuje tendencję zwyżkową 
i takie są też prognozy analityków na ten 
rok. Doświadczamy spowolnienia gospo-
darki, ale nie stagnacji, czy też zapaści. 
Dodatkowym wzrostem przychodu do bu-
dżetu gminy może okazać się rezultat akcji 
zachęcającej mieszkańców do „rozliczania 
rocznego przychodu w miejscu zamiesz-
kania”. Wracając jednak do tematu. Po 
pierwsze będę proponował inwestycje, co 
do których Gmina Kórnik jest już częściowo 
przygotowana, czyli posiada gotowe plany 
realizacji – za przykład niech posłuży ul. 
Zamoyskiego w Kórniku. Historycznie rzecz 
biorąc (chociażby ze względu na nazwę) już 
dawno powinna być ukończona i świecić 
przykładem. Rozpoczęcie jej budowy zostało 
przesunięte z tego roku na lata następne, 
ponieważ konieczne było przeniesienie środ-
ków finansowych na jedno większe zadanie. 
Poza realizacją tych gotowych projektów 
będę proponował również zarezerwowa-
nie nakładów finansowych na stworzenie 
planów dla zadań przesuniętych na dalsze 
lata – w ten sposób przyśpieszając ich reali-
zację. Jedno jest pewne, z racji zobowiązań 
finansowych najbliższe cztery lata nie będą 
charakteryzować się wielkimi inwestycjami 
typu Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu 

„OAZA”. Moim zdaniem jednak i małymi 
kroczkami też można dojść do celu.

W jakim stopniu plany te będą zreali-
zowane, pokaże życie. Myślę, że należy 
patrzeć optymistycznie w przyszłość.

w jakich terminach i gdzie będzie Pan dy-
żurował? jak zamierza Pan kontaktować 
się z mieszkańcami?

Ze względu na pracę cały czas utrzymuję 
stały kontakt z mieszkańcami. Statutowy 
dyżur radnego zaplanowałem na czas po 
posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Roz-
woju. Obecnie jest to każdy przedostatni 
piątek miesiąca około godz. 13:00 w Biurze 
Rady (Ratusz w Bninie). Ostateczny termin 
zostanie podany do publicznej wiadomości, 
kiedy wszyscy radni ustalą swoje dyżury. 
Ponadto uwzględniając fakt, iż duże grono 
mieszkańców w czasie tego „podstawowego 
dyżuru” pracuje, mam zamiar uruchomić 
dodatkowy dyżur popołudniowy. Będę go 
planował na tydzień przed posiedzeniem 
komisji, tak, abym mógł na najbliższym spo-
tkaniu komisji poruszyć zaistniały problem. 
Można też dzwonić na numer 512-786-912. 
Cały czas działa moja strona internetowa 
www.marekbroniewski.pl z formularzem 
zadawania pytań. Mam też zamiar docierać 
do obywateli poprzez komunikatory inter-
netowe. Jestem na etapie realizacji tych 
pomysłów i połączenia ich w jeden sprawnie 
działający system.

Rozmawiał ŁG

Wszystkim trzem wywodzącym się z 
Kórnika Stypendystkom Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów na rok szkolny 2010-2011: 
Malwinie Bartkowiak, Agnieszce Chmie-
lewskiej i Joannie Żyto serdecznie gratuluję 
wspaniałych wyników w nauce, które stały 
się podstawą do przyznania tak wielkiego 
wyróznienia. Życzę kolejnych sukcesów na 
ścieżce edukacji oraz spełnienia marzeń.

Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski 

BŁAŻEjEwo
Sołtys Jan Szymaniak został ponownie 

wybrany na kolejną kadencję. Będzie konty-
nuować ustalone wcześniej zadania. W tym 
roku z funduszu sołeckiego ma m. in. powstać 
plac zabaw.

cZmoNiEc
Zbigniew Tomaszewski (po raz kolejny 

został sołtysem) mówi o zagrożeniu powo-
dziowym Czmońca – woda znalazła się blisko 
wsi. W poniedziałek, 20 grudnia wojewoda 
wielkopolski ogłosił alarm przeciwpowodziowy. 
W środę, 5 stycznia w Czmońcu odbyło się 
zebranie, podczas którego omówiono zasady 
działania w przypadku, gdyby mieszkańcy 
musieli sie ewakuować. Ustalono miejsce 
zbiórki i jakie rzeczy mają ze sobą zabrać 
osoby podlegające ewakuacji. Mieszkańcy 
Czmońca w przypadku zgrożenia mieli być 
powiadomieni przez syrenę alarmową. Sołtys 
Zbigniew Tomaszewski z optymizmem stwier-
dza, iż zagrożenie powodziowe zmalało.

Po feriach zostanie przeprowadzone 
zebranie wiejskie z udziałem członków Rady 
Sołeckiej. Będzie na nim przyjęty plan pracy 
dla sołectwa na 2011 rok.

cZoŁowo
Sołtys Dorota Dłubała mówi jeszcze o 

ubiegłorocznym wydarzeniu. Dzieci z Czołowa 
w sobotę, 4 grudnia pojechały do swoich rówie-
śników na Mikołajki do Radzewa. Otrzymały 
tam paczki od Gwiazdora. 

Sołtys Dorota Dłubała informuje, że 

w piątek, 14 stycznia odbyło się zebranie 
sprawozdawcze i podczas wyborów została 
wybrana na drugą kadencję. W sobotę, 26 
lutego odbędzie się zabawa integracyjna. Pani 
sołtys podkreśla, że większość pieniędzy z 
tegorocznego funduszu sołeckiego będzie 
przeznaczona właśnie na różne imprezy – np. 
Dzień Dziecka. Za pozostałe środki będą utrzy-
mane boisko i świetlica, zostanie dokupiony 
sprzęt na plac zabaw.

Sołtys Dorota Dłubała mówi także, iż w tym 
roku ruszy budowa nowej świetlicy. Realizacja 
tego przedsięwzięcia ma trwać dwa lata.

kAmioNki
Uczestnicy zajęć w świetlicy opiekuńczo-

wychowawczej w Kamionkach cyklicznie już 
przygotowują „Spotkanie babuni i dziadziusia 
z wnuczętami”. 

Odbyło się także w tym roku w sobotę, 
22 stycznia. 

Młodzi ludzie zaprezentowali babciom i 
dziadkom przygotowane przez siebie wier-
sze.

Zostały przeprowadzone konkursy. Na 
przykład babcie rywalizowły o wykonaną 
przez siebie najdłuższą obierzynkę. Dzieci 
musiały jak najszybciej zjeść wiszące jabłka 
bez użycia rąk.

Dziadkowie przeprowadzali wnuczęta z 
zasłoniętymi oczami przez „morze”, na którym 
krzesła były „skałami”.

Odbyła się też zabawa. Młodzi ludzie 
przygotowali poczęstunek dla swoich gości. 
Była również wystawa ich prac plastycznych. 
W imprezie tej brało udział ok. 20 dzieci 
uczęszczających na zajęcia do świetlicy opie-
kuńczo- wychowawczej, a w sumie z babciami 
i dziadkami było ok. 50 uczestników. Wszyscy 
mieli okazję dobrze się bawić.

Przygotowaniem spotkania kierowały 
Romana Lange i Barbara Wlazła, które na co 

dzień prowadzą zajęcia w świetlicy opiekuń-
czo-wychowawczej w Kamionkach.

BorówiEc
Sołtys Maciej Słowiński zwraca uwagę na 

bardzo małe zainteresowanie mieszkańców 
wyborami sołeckimi. Na 1400 osób uprawnio-
nych do glosowania, głosowały w tej miejsco-
wości tylko 52 osoby.

Sołtys informuje o tym, że trwa budowa 
kanalizacji sanitarnej. Zwraca uwagę na to, 
iż wykonawcy na bieżąco zasypują wykopy. 
Martwi się jednak, że prace idą powoli, gdyż 
jest mokro, pojawia się mróz. Obawia się sytu-
acji, kiedy zostanie zamknięta ulica Poznańska 
i będą objazdy.

Maciej Słowiński porusza problem zbyt wy-
sokiego poziomu wód. Mówi o zaniedbanych 
rowach melioracyjnych, które są zniszczone, 
zarośnięte, w niektórych miejscach zasypane. 
W złym stanie są urządzenia melioracyjne, 
które odprowadzałyby wodę. Zdaniem sołtysa 
błędem bylo budowanie domów na byłych 
rozlewiskach. Taraz w piwnicach stoi woda. 
Maciej Słowiński stwierdza, iż gmina zanie-
dbała te wszystkie sprawy. Teraz powinna 
ona wykonać inwestycje, by ta sytuacja uległa 
poprawie. Sołtys z obawą patrzy już na nad-
chodzącą wiosnę. 

sZcZodrZYkowo
Priorytetową inwestycją w Szczodrzykowie 

cały czas jest budowa lokalnej  oczyszczalni 
ścieków, do której zostaną podłączone domy, 
bloki, przedszkole, szkoła. 

Sołtys Ireneusz Majchrzak mówi, że w tym 
roku z funduszu sołeckiego także będą orga-
nizowane imprezy z okazji: Dnia Kobiet, Dnia 
Dziecka, w sierpniu na zakończenie wakacji, 
spotkania: z Gwiadorem i noworoczne.

Opr. Robert Wrzesiński

wieŚci 
Sołeckie

osZusTwA, krAdZiEŻE, 
wŁAmANiA, ZATrZYmANiA

W  dniu 25 stycznia Komisariat Policji 
w Kórniku został powiadomiony o dokona-
nym w miejscowości Kamionki oszustwie. 
Poszkodowany zapłacił  2 tys. zł na poczet 
zakupu pojazdu. Do finalizacji transakcji 
jednak nie doszło.

W tym samym dniu funkcjonariusze z 
Kórnika dokonali zatrzymania  kobiety,  któ-
ra podczas kontroli drogowej okazała polisę 
obowiązkowego ubezpieczenia. Dokument 
wyglądał podejrzanie i był najprawdopodob-
niej przerobiony.

W dniu 26 stycznia powiadomiono o 
dokonanym włamaniu do sklepu  w miejsco-
wości Kórnik. Sprawcy dokonali kradzieży 
alkoholi, papierosów, pieniędzy o wartości 
prawie t tys. zł.

30 stycznia  funkcjonariusze dokonali w 
miejscowości Gądki zatrzymania mężczy-
zny,  który dokonał kradzieży kosmetyków 
wartości 1489 zł.

W tym samym dniu  Komisariat Policji w 

Kórniku został powiadomiony o dokonanej 
w miejscowości  Gądki   kradzieży pojazdu 
marki VW Golf .

Dzień później  nadeszło powiadomienie 
o dokonanym uszkodzeniu  tablicy oraz 
godła w LO  w Kórniku.

1 lutego  funkcjonariusze dokonali w 
Robakowie zatrzymania mężczyzny, który 
kierował rowerem nie stosując się do orze-
czonego zakazu sądowego.

W tym samym dniu  policjanci  powia-
domieni zostali o włamaniu dokonanym w 
Czmoniu. Ze sklepu spożywczego skradzio-
no alkohol, papierosy i pieniądze. 

W dniu 5 lutego funkcjonariusze na 
terenie Kórnika dokonali zatrzymania osób, 
które usiłowały dokonać kradzieży rynien 
miedzianych.

Dwa dni później  zawiadomiono o wła-
maniu do pomieszczenia w Kórniku i kra-
dzieży stamtąd miedzi o wartości 3680 zł.

W dniu 29 stycznia funkcjonariusze 
dokonali zatrzymania mężczyzny,  który 
kierował pojazdem mając 0,92 mg/l alko-
holu w wydychanym powietrzu. 

koliZjE drogowE

W dniu 26 stycznia  w Gądkach kierują-
cy  pojazdem uderzył w „szafkę” rozdzielczą 

stacji transformatorowej, po czym oddalił 
się z miejsca zdarzenia.

Dzień później w miejscowości Koninko 
kierujący pojazdem marki Daewoo wjechał  
w wyrwę w jezdni uszkadzając pojazd. Tego 
samego dnia w  Dziećmierowie  kierujący 
Oplem w podobny sposób uszkodził swój 
samochód. 

29 stycznia w Gądkach kierujący Oplem 
w wyniku niedostosowania prędkości 
do warunków ruchu uderzył w barierę 
ochronną. 

W dniu 31 stycznia na terenie Żernik  
kierujący pojazdem marki Iveco w wyniku 
nieprawidłowo wykonywanego manewru 
cofania uderzył w skrzydło bramy wjaz-
dowej.

W dniu 2 lutego w Kórniku kierujący 
Toyotą wpadł w poślizg i wjechał do przy-
drożnego rowu uszkadzając pojazd oraz 
znak drogowy.

Natomiast 7 lutego na terenie Kórnika 
kierujący pojazdem marki VW uderzył w 
przebiegającą  przez jezdnię zwierzynę 
leśną uszkadzając pojazd.

Na podstawie informacji 
z KP w Kórniku 

opr. ŁG

kRonika 
kRyMinalna
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RECENZJE KSIĄŻEK 
Pozycje książkowe dostępne są 

w Bibliotece Publicznej Filii w Bninie
. 

dlA dZiEci
BArBArA gAwrYluk

„kAkTus, wiErNY PrZYjAciEl„

dlA mŁodZiEŻY
EwA osTrowskA

„BociANY ZAwsZE wrAcAją 
do gNiAZd”

„

dlA dorosŁYcH
mArTYNA wojciEcHowskA

„koBiETA NA krAńcu ŚwiATA,cz 2”

BurmisTrZ gmiNY kórNik
iNFormujE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 7 lutego 2011 r. 
do dnia 1 marca 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w najem niżej 
wymienionej nieruchomości:
-najem lokalu użytkowego: znajdującego się na działce opisanej numerem 282/1 w 
Kórniku obręb Bnin przy ul. Rynek 17.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 
Urzędu,  Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 11 lutego 2011 r. 
do 7 marca 2011 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  dzierżawy 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości:
- 2 działki nr 958/8 oraz  część 995/2 położone w Kórniku. 
Nieruchomości przeznaczone na cele usług turystycznych zagospodarowane jako 
parking.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

BurmisTrZ gmiNY kórNik
 o g Ł A s Z A

przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej, poło-
żonej w miejscowości ROBAKOWO gmina KÓRNIK , zapisanej w księdze wieczystej  
Nr KW 42 273, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:

131/1 o powierzchni 0,0160  ha
za cenę wywoławczą 112 700,00 zł,

(słownie złotych: sto-dwanaście-tysięcy-siedemset  00/100)
do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST ZABUDOWANA BUDYNKIEM GOSPODARCZYM - SKLEP 
I PRZEZNACZONA POD TERENY ZAINWESTOWANE – O PODSTAWOWEJ FUNKCJI 
MIESZKANIOWEJ ZGODNIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ NR 
LV/450/98 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 16.06.1998 R. (ZE ZMIANAMI)

Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2011 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1

- Nieruchomość nie jest obciążona.    
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu 
w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 11 270,00 zł na rachunek gminy w 
Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 w 
terminie do dnia 16 marca 2011 r. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu 
- Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć 
komisji przetargowej dowód osobisty.
- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego reje-
stru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do 
wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpo-
wiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. 
Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w 
okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu. 
- Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium. 
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone 
na poczet ceny nabycia.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora prze-
targu.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu 
podając przyczynę. 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 
81-70-411 wew. 674

Zima trochę odpuściła. Czasem nawet 
panuje aura wiosenna. Pełną parą ruszyły 
dalsze  prace przy budowie Domu Rekolek-
cyjnego dla Rodzin w Czmońcu.  Na obec-
nym etapie stawiane są ścianki działowe 
i zakładane instalacje wewnątrz budynku. 
Budowa możliwa jest dzięki zaangażowaniu 
wielu osób. Jedni budują, drudzy doradzają, 

a jeszcze inni wspierają finansowo.
Na budowę odprowadzić można 1% po-

datku od dochodów przy okazji rocznych roz-
liczeń. Dziękując wszystkim, którzy na różne 
sposoby przyczyniają się do prowadzonej 
inwestycji prosimy o dalszą pomoc! Może 
właśnie w postaci przekazanego 1% ?

w rocznym zeznaniu podatkowym 
należy podać nazwę: Fundacja dom na 
skale, krs 0000248232.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z 
budowy: 

galeria www.uczennicekrzyza.pl

Siostry z Czmońca                                                                                           

uczennice kRzyża budują

w dniu 26 stycznia odbyło się ze-
branie kórnickiego koła Towarzystwa 
Pamięci Powstania wielkopolskiego. 
rozpoczęto je minutą ciszy ku czci ju-
liana serby, zmarłego w zeszłym roku 
prezesa kórnickiego koła TPPw.

Zebranie poprowadziła Dorota Przy-
bylska, dotychczasowy wiceprezes, która 
przejęła obowiązki prezesa. 

Po smutnej chwili przystąpiono do we-
selszych formalności. Pamiątkowe Krzyże 
Powstańcze z rak obecnego na zebraniu 
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego 
otrzymali:

- Kazimiera Kuberacka za powstańca 
Jana Kuberackiego

- Florian Chmielnik za powstańca Jana 
Niemiera

- Józefa Gruszczyńska za powstańca 
Jana Kandulskiego (przedstawiciel rodziny 
nie dotarł na spotkanie)

- Janina Niemier za powstańca Sta-
nisława Kromułę (odebrał syn Andrzej 
Niemier)

- Gabryel Gabryelewicz za powstańca 
Jana Jackowiaka.

Burmistrz wręczył także legitymacje 
członkowskie nowym członkom.

Podczas dyskusji sformułowano zada-
nia koła na najbliższy rok. 

Założono między innymi dalsze zbiera-
nie i porządkowanie informacji o powstań-
cach, inwentaryzację ich grobów na cmen-
tarzach w naszej gminie, i w przyszłości 
godne ich upamiętnienie.

Nie obyło się bez poruszenia bieżących 
zagadnień politycznych.

ŁG

zebRanie  kóRnickiego koła tppw

Zebranie poprowadziła Dorota Przybylska

Wreczenie pamiątkowych medali .
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Z opubliko-
wanych powy-
żej wypowiedzi 
„legionistów” 
dowiedzieliśmy 
się jak postrze-
gają hrabiego 
władysława Za-
moyskiego, jak 
wiele (a czasem 
niewiele) wiedzą 
o nim młodzi lu-
dzie.

O Władysła-
wie Zamoyskim 
pamięta się tak-
że w innych re-
gionach Polski. 
Napisała do nas 
pani Mariola Bo-
gumiła Bednarz 
z Krakowa, która 
przysłała nam szereg tekstów dotyczących 
rodziny Zamoyskich.

Publikujemy materiał dotyczący Wła-
dysława Zamoyskiego, który choć przed-
stawia fakty, o których wie lub wiedzieć 
powinien każdy szanujący sie Kórniczanin, 
wpisuje się tematyką w  akcję „W kręgu 
kórnickiego Zamku”. 

ŁG

Inne teksty autorki można znaleźć na jej 
blogu, pod adresem: 
http://mariolabogumilabednarz.blog.onet.pl

pan kóRnika 
-władySław zaMoySki

(18 XI 1853 Paryż - 3 X 1924 Kórnik)

Ten wyjątkowy magnat był i pozostał w 
pamięci narodu wielkim społecznikiem. Dla 
niego nie istniały granice poświęcenia... Z 
wielkim oddaniem, ofiarnie działał na rzecz 
społeczeństwa polskiego, które bardzo długo 
pozostawało pod rządami zaborców. Młody, 
bo 27 letni hrabia odziedziczył całą schedę po 
wuju Janie Działyńskim, postanawiając opuścić 
Paryż, aby powrócić definitywnie z narzuconej 
Zamoyskim emigracji. Posiadali, choć Polacy, 
obywatelstwo francuskie. A co po nich pozostało 
na obczyźnie? Bardzo dla nas wiele. 

Dzieci Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej i 
generała W. Zamoyskiego - Władysław i Maria, 
przyczyniły się do ocalenia za granicą tego, co 
polskie. Dziś zawdzięczamy im właśnie Biblio-
tekę Polską w Paryżu. W ich rodzinnym domu 
nad Sekwaną, ocalała cała spuścizna wielkich 
Polaków dla emigracji polskiej przez wieki zbie-
rana. Mamy ją dzięki staraniom Zamoyskich. 
Oni też byli podporą matce i oparciem w jej 
długoletniej pracy dla kraju. Córka Zamoyskiej 
- Maria, w 1908 r. założyła w Paryżu „Protection 
Polonaise”( Opiekę Polską), która uratowała 
wielu polskich emigrantów. Maria pomogła im 
zdobyć pracę i godziwsze warunki egzystencji. 
Hrabianka niestrudzenie ratowała polskich 
uchodźców i jeńców w obozach francuskich. 
Rzesze Polaków spoglądało na siostrę Wła-
dysława z wdzięcznością… 

Młody, Zamoyski postanowił sobie, że po-
święci życie na działanie dla kraju. Uważał, że 
w czasie zaborów należy wkładem swojej pracy 
dać Ojczyźnie to wszystko, czego ona potrze-
buje, aby walczyć z okupantem o to, co polskie. 
Dlatego, Władysław z miejsca zaangażował się 
w działalność na rzecz społeczeństwa polskie-
go z rozmachem i z wielką energią. Wspierał 
finansowo organizacje narodowe, społeczne, 
naukowe i gospodarcze w Polsce. Zaczął od 
Kórnika i Poznania, gdzie zgromadził kapitał 
dla rozwoju polskiej bankowości i zaangażował 
się w obronę narodowego stanu posiadania; a 
jego majątek - Kórnik, stał się terenem pracy 
na rzecz kraju. W Wielkopolsce, Zamoyski 
był czołowym organizatorem i obrońcą ziemi 
polskiej przed pruskim okupantem! Jednak w 
okresie zaborów, prusacy wypędzili hrabiego 
z rodziną z jego włości i musieli Zamoyscy 
opuścić Wielkopolskę. Powracał jednak hrabia 
do majątku skrycie…

Ostatecznie wszyscy powrócili do Ojczyzny 
19 czerwca 1881 roku. Wybitny patriota razem z 
matką przybył na Podhale, stając się nabywcą 
Zakopanego - 9 maja 1889 roku. Władysław, 
kierował się maksymą-; „ Służyć Bogu służąc 
Ojczyźnie, służyć Ojczyźnie służąc Bogu”. Tę 
cenną rzecz wpoiła mu matka. Swą postawą 
wpłynęła ona na patriotyzm syna. Hrabina Za-
moyska, postanowiła zrealizować plany stwo-
rzenia „ szkoły życia” dla dziewcząt polskich. 
Nazwała ją Szkołą Domowej Pracy Kobiet. 
Choć zaczęła od Kórnika, to musiała przenosić 
swą szkołę w różne inne miejsca, aż osiadła na 
stałe pod Tatrami, w Kuźnicach. 

sTowArZYsZENiE TEATrAlNE lEgioN 
w ProgrAmiE rówNAĆ sZANsE

„w kręgu kórnickiego Zamku 
piórem młodego reportażysty”

Zamoyski według mnie jest człowiekiem, 
którego warto naśladować i należy uświadomić 
innm, jak wiele zrobił zarówno dla Kórnika, jak 
i całej Polski.

Zamoyski nie miał rodziny, całkowicie po-
święcił się działalności na rzecz rozwoju kraju. 
Zaimponowała mi jego postawa względem 
innych, zainteresowanie sprawami dla innych 
nieistotnymi.

W dzisiejszych czasach zapomina się o 
Ojczyźnie i bardziej myśli o swojej karierze i 
poszerzaniu swego majątku.

Osobiście bardzo chciałabym podziękować 
mu za zbiory, jakie udało mu się zgromadzić 
i uchronić od utraty lub kradzieży ze strony 
zaborców, za walkę o Morskie Oko i wykup 
Zakopanego, bo są to piękne miejsca i myślę, 
że każdy się z tym zgodzi.

Aleksandra Maćkowiak, 
15 lat, Gimnazjum w Kórniku

Władysław Zamoyski, moim zdaniem, był 
wielkim człowiekiem. Uważam, ze strasznie 
hojnym i to trzeba cenić. Rzadko można spo-
tkać takich ludzi jak on, pełnych szczerości, 
hojności, żyjących bez zazdrości. Podziwiam 
Władysława Zamoyskiego.

Anna Pawłowska, lat 17, LO Kórnik

Władysław Zamoyski: wykupił dobra zako-
piańskie, był ascetą, nie miał żony ani dzieci, 
wszystko co posiadał, swoje bogactwo, przeka-
zał narodowi polskiemu, jeździł druga klasą.

Był ostatnim właścicielem zamku kórnic-
kiego. Był dobrym człowiekiem, sam żył w gor-
szych warunkach, by Polacy mogli żyć lepiej.

Anna Woźnicka, 17 lat, LO Kórnik

O tym człowieku mam raczej pozytywne 
zdanie, choć nie wiem do końca, jak się pi-
sze Jego nazwisko. W dzisiejszych czasach 
taki człowiek przydałby się bardzo, mógłby 
nam zafundować lodowisko (tak teoretycznie 
oczywiście).

Nie wiem, co zrobił za dużo, ale słyszałem, 
że cały swój majątek przeznaczył na państwo. 
Otwierał wiele instytucji i dofinansowywał je. Na 
tym kończy się mój zakres informacji.

Artur Buda, 16 lat, 
gimnazjum w Kórniku

Postać, która w dzisiejszych czasach po-
trzebna jak zbawienie! Tak bardzo pozytywna 
i pewna w swoich działaniach. Jednak gdyby 
dziś się pojawił, znów zostałby wyśmiany i 
uznany za chorego psychicznie, w czasie gdyby 
ratował nasze byty. Kiedy już osiągnąłby swój 
cel, wszyscy byliby zdumieni i zachwyceni, z 
wypowiadanym żalem: „mogłem mu pomóc, 
miałby łatwiej”.

Pomimo tego, że tak piszę, nie byłoby mi 
łatwo zaufać człowiekowi, który tak bardzo 
wyróżnia się zachowaniem od reszty społe-

czeństwa. Nie wiem, z jakiego konkretnego 
powodu.

Jestem pewna, że taka postać powinna być 
ciągle przypominana, a jej cechy osobowości 
uznawane za wzór do naśladowania. Opisy-
wanie hr. Zamoyskiego przypomina mi bajki o 
superbohaterach. Tak nierealne.

Nie znam osoby w dzisiejszych czasach, 
która tak zasłużyłaby się dla kraju, nie chcąc 
nic w zamian.

Lena Krucka, 15 lat, 
Gimnazjum w Kórniku

A może Państwo podzielą się z nami 
swoimi opiniami 

o władysławie hrabim Zamoyskim?

Koordynator Anna Łazuka-Witek 
(annawitek@vp.pl, 696984694)

Program 
Polsko-
Amerykańskiej 
Fundacji wolności 

administrowany 
przez 
Polska Fundację 
dzieci i młodzieży

co MyŚlĘ o władySławie hRabiM zaMoySkiM Cała rodzina Władysława przybyła do 
Zakopanego, aby zostawić po sobie wiele 
dobrego. Kuźnice nabrały rumieńców, kiedy 
ich właściciel zabrał się do gospodarowania. 
Brał Władysław udział w wielu działaniach 
społecznych Np. współorganizował oddział 
zakopiańskiego „Sokoła”. Będąc teżczłonkiem 
Towarzystwa Tatrzańskiego, udzielał się ak-
tywnie a nawet władał  tą organizacją. Hrabia 
pokochał polskie Tatry. Z wielkim zaangażo-
waniem je zalesiał, aby nie niszczały. Wiele 
też pomagał góralom. Władysław zarządzał 
dobrami a hrabina z Marią uczyła „Cepcule”. 
W białych czepkach panny Szkoły Domowej 
Pracy Kobiet znane były ze swej pracowitości. 
Ideałem, który Jadwiga Zamoyska wprowadziła 
w życie, było pionierstwo w docenieniu pracy 
ręcznej kobiet. Hrabina zaangażowała w swoje 
dzieło laikat katolicki, aby w duchu wartości 
chrześcijańskich pomagał jej w ukształtowaniu 
panien. Zamoyska ucząc kuźnickie panny 
wpajała im miłość Boga i Ojczyzny. Mawiała: „ 
Poświęcenie jest tak od miłości nierozdzielne, 
tak z niej wynika, że nie można mówić o miłości 
Ojczyzny, żeby nie mówić o służbie dla Ojczy-
zny”. Karciła niekiedy panny słowami: „miłość 
własna pod stopy a fochy do pieca!”. Uczennice 
jej słynnej szkoły uważały hrabinę za swój 
autorytet. Wiele dobrego zostało w Kuźnicach. 
Władysław mądrze gospodarując uratował lasy 
tatrzańskie, wygrał 20 letni spór o Morskie Oko 
w 1902 r., i uratował je dla kraju, a wyniszczone 
dawniej Zakopane z jego inicjatywy zostało 
letnią stolicą Polski. Zamoyski był uczciwym, 
praktykującym katolikiem, z wiarą, nadzieją i 
miłością do kraju i polaków. Postawny magnat 
wzbudzał powszechny szacunek. Odznaczał 
się zdecydowaną osobowością, którą cecho-
wał niezwykły hart ducha. Dużo wymagał od 
siebie i dużo z siebie dawał...Oszczędzał, aby 
wydźwignąć z długów odziedziczony majątek, 
aż naraził się tym na przykre komentarze Np.: 
„skąpiec z Kórnika”… Będąc arystokratą żył 
bardzo skromnie, czym zadziwiał otoczenie. 
Jego zaangażowanie w patriotyczną pracę na 
rzecz kraju, doceniło w końcu społeczeństwo 
polskie. Władysław wybił się w swej działalności 
i zyskał famę. Zakopane stało się kurortem, do 
którego zjeżdżali turyści. Hrabia z niezwykłą 
energią doprowadził linię kolejową, powstały 
wodociągi, światło elektryczne.

Utworzył Spółkę Handlową, łożył na Szkołę 
Przemysłu Drzewnego. Wykupił propinacje, 
aby pozostały w polskich rękach. Zbudował tor 
bobslejowy itd. Władysław założył patriotyczny 
Związek Zamoyskich, wspierał ubogą młodzież 
dając jej darowizny

stypendia, pomoce finansowe. Łożył też na 
rozmaite sprawy narodowe. Przed śmiercią jako 
zamożny właściciel dóbr ziemskich, cały swój 
majątek szlachetnie ofiarował Polsce - Zakopa-
ne, Morskie Oko, o które był walczył z zaborcą, 
Tatry, i Kórnik - gdzie obecnie mieści się Polska 
Akademia Nauk, piękna biblioteka i bogate 
zbiory… Arboretum z unikalnymi roślinami.

  Tak, więc Zamoyski zrobił dla Polski 
wiele dobrego… Dziś, każdy Polak powinien 
schylić czoło przed tym wybitnym Polakiem i 
patriotą…

Mariola Bogumiła Bednarz

Pomnik 
Zamoyskiego 
w Zakopanym

Fundacja Zakłady Kórnickie oraz  Biblioteka Kórnicka PAN 
serdecznie zapraszają na cykl imprez kulturalnych, 

które będą się odbywać przez okres trzech lat 
począwszy od 15 stycznia 2011 r. 

w ramach projektu 
Najcenniejsze klejnoty kultury

– spotkania kórnickie w Klaudynówce 
na Podzamczu i Zamku Kórnickim

Przez pierwsze cztery miesiące roku spotkania będą dotyczyć 
niezwykłej historii rękopisu w historii, 

towarzyszyć im będą warsztaty materiałów i narzędzi pisarskich.

W weekendy majowe zaprezentujemy w Zamku kórnickim  
najcenniejsze zbiory Biblioteki, w tym rękopis III części Dziadów Adama Mickiewicza.

W kolejnych miesiącach prezentować będziemy 
dzieje starodruku w historii piśmiennictwa 

poparte warsztatami praktycznymi ze sztuki ich tworzenia.
W ostatnich trzech miesiącach roku 

spotkania będą dotyczyły XIX-wiecznej rewolucji w historii książki, 
a prelekcje będą urozmaicone przykładami cennych druków 

ze zbiorów Biblioteki.

Imprezy będą odbywać się w każdą sobotę i niedzielę w godzinach 11-13:30, 
z wyjątkiem maja, kiedy zbiory będą udostępniane 

w każdy weekend od 11:00 do 15:00.

Wszystkim spotkaniom towarzyszyć będą ciekawe prezentacje, warsztaty praktyczne 
oraz wystawy najcenniejszych zbiorów bibliotecznych.

Wstęp wolny do wyczerpania miejsc. 
Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Kontakt i dodatkowe informacje:
Tel: +48 61 8980291

Email:  czytelniapdz@bkpan.poznan.pl
www. fzk.pl

Projekt współfinansowany ze środków  
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013.

Kolejne imprezy odbędą się:

12 i 13 lutego 2011r.
Piękno i unikatowość rękopisu 

na przestrzeni wieków 
– wykład z prezentacją multimedialną.

Prezentacja bezcennych zbiorów 
Biblioteki Kórnickiej 

ograniczona liczba uczestników 20 osób

19 i 20 lutego 2011r.
Papier czerpany na sicie 
i atrament z liści dębu 

- sztuka tworzenia 
średniowiecznego rękopisu.

Warsztaty (wykład + zajęcia praktyczne)
ograniczona liczba uczestników 20 osób.
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22 stycznia 1945 r. – to jedna z kilku dat, 
jakie mieszkańcy ziemi kórnickiej powinni 
znać na pamięć, jeśli uważają się za lokal-
nych patriotów. Tego bowiem dnia Kórnik 
po blisko 6 latach został wyzwolony spod 
hitlerowskiej okupacji. Od wielu już lat w 
Radzewie rozgrywany jest Turniej Wyzwo-
lenia Kórnika w tenisie stołowym, który ma 
na celu upamiętnienie tego wydarzenia. W 
tym samym czasie odbywają się turnieje 
rzutu lotką oraz strzelectwa sportowego 
rozgrywane jako Memoriał płk. Jana Wój-
kiewicza – ku pamięci jednej z głównych 
postaci młodzieżowego ruchu ludowego w 
niegdysiejszym województwie poznańskim, 
która w czasie okupacji odegrała niemałą 
rolę, a obecnie patronuje szkole w Radze-
wie. Zawody zorganizowane przez UKS 
„Jedynka-Kórnik” sekcję tenisa stołowego 
SKS „Sokół” w Radzewie w ramach za-
dania wspieranego przez Urząd Miejski w 
Kórniku rozegrano 23 stycznia i były one 
pierwszą imprezą sezonu 2011 z cyklu 
Kórnickich Rozgrywek Ligowych. Łącznie 
do rywalizacji w 3 turniejach przystąpiło 
149 startujących.

Xi kórNickA ligA 
TENisA sToŁowEgo (klTs)

Zawody przeprowadziła bardzo doświad-
czona dwójka sędziowska: Eugeniusz Rybak 
i Mirosław Grzybek. O pierwsze punkty 
ligowe w nowym sezonie rywalizowało 28 
zawodników (9 kobiet i 19 mężczyzn).

Kobiety – SP (4 startujące)
1. Joanna Rybak (Radzewo)
2. Natalia Bladocha (Radzewo)
3. Magdalena Cychnerska (Radzewo)

Kobiety – Open (5)
1. Sylwia Frąckowiak (Trzykolne Młyny)
2. Maria Kujawa (Runowo)
3. Barbara Radziejewska (Kórnik)

Mężczyźni – SP (4)
1. Jakub Szymankiewicz (Kromolice)
2. Oskar Wachowiak (Radzewo)
3. Artur Górny (Konarskie)

Mężczyźni – Gimnazja (4)
1. Michał Szymankiewicz (Kromolice)
2. Michał Rozmiarek (Radzewo)
3. Kamil Skotnicki (Radzewo)

Mężczyźni – do 45 lat (5)
1. Andrzej Szymankiewicz (Kromolice)
2. Karol Rybak (Radzewo)
3. Sebastian Michurski (Trzykolne Młyny)

Mężczyźni – powyżej 45 lat (6)
1. Paweł Rybak (Trzykolne Młyny)
2. Jerzy Rozmiarek (Radzewo)
3. Eugeniusz Staniszewski (Konarskie)

X kórNickA ligA sTrZElEckA (kls)
Turniej odbył się dzięki sędziom: Kry-

stynie Jareckiej, Joannie Brylewskiej oraz 
Jackowi Frąckowiakowi, a udanie w nowy 
rok próbowało wstrzelić się 50 zawodników 
(18 kobiet i 32 mężczyzn).

Kobiety – do 18 lat (6 startujących)

1. Zuzanna Zięta (Mościenica) – 26p.
2. Maria Kujawa (Runowo) – 25p.
3. Natalia Bladocha (Radzewo) – 25p.

Kobiety – powyżej 18 lat (12)
1. Maria Zięta (Mościenica) – 29p.
2. Krystyna Kiełpińska (Kórnik) – 26p.
3. Zofia Rozmiarek (Radzewo) – 25p.

Mężczyźni – do 18 lat (10)
1. Aleksander Nowak (Kórnik-Bnin) – 
28p.
2. Michał Szymankiewicz (Kromolice) 
– 27p.
3. Jakub Szymankiewicz (Kromolice) 
– 26p.

Mężczyźni – powyżej 18 lat (22)
1. Roman Starosta (Kórnik) – 29p.
2. Zbigniew Tomaszewski (Czmoniec) 
– 28p.
3. Błażej Olejniczak (Kórnik) – 28p.

Viii kórNickA ligA 
rZuTu loTką (klrl)

Rywalizację sportową z rzutkami w 
roli głównej nadzorowały sędziny: Kata-
rzyna Szymankiewicz oraz Klaudia Dry-
er. Naprzeciwko biało-czarnej tarczy z 
czerwonym punktem w środku stanęło 71 
zawodników (30 kobiet i 41 mężczyzn). 
Najmłodsi próbowali dodatkowo przebić 
rzutkami balonik, co okazało się wcale 
nie tak łatwą sprawą i ostatecznie tylko 
Mirelka dokonała tej sztuki, wygrywając 
nagrodę dodatkową.

Kobiety – do lat 18 (15 startujących)
1. Maria Kujawa (Runowo) – 29p.
2. Katarzyna Karaś (Czmoniec) – 27p.
3. Zuzanna Zięta (Mościenica) – 25p.

Kobiety – powyżej 18 lat (15)
1. Alicja Serwatkiewicz (Dziećmierowo) 
– 28p.
2. Maria Zięta (Mościenica) – 26p.
3.Katarzyna Szymankiewicz (Kromoli-
ce) – 26p.

Mężczyźni – do 18 lat (15)
1. Rafał Matuszewski (Konarskie) – 26p.
2. Michał Szymankiewicz (Kromolice) – 26p.
3. Krzysztof Starosta (Kórnik) – 26p.

Męźczyźni – powyżej 18 lat (26)
1. Andrzej Szymankiewicz (Kromolice) – 30p.
2. Andrzej Olejniczak (Kórnik) – 29p.
3. Wojciech Olejniczak (Kórnik) – 29p.

Wszyscy wyżej wymienieni po raz 
pierwszy w nowym sezonie poczuli 
chwile sławy, przy dźwiękach fanfar 
stając na podium i odbierając drobne 
upominki rzeczowe oraz okolicznościo-
we dyplomy. Nagrody wręczali goście 
specjalni, którzy przybyli na podsumo-
wanie Kórnickich Rozgrywek Ligowych 
w sezonie 2010, jakie odbyło się tuż 
po zakończeniu zmagań w pierwszych 
zawodach nowego sezonu. Byl i  to: 
Leszek Książek – sekretarz gminy 
Kórnik, Seweryn Waligóra – prezes 
UKS „Jedynka-Kórnik” i radny powiatu 
poznańskiego, Krystyna Kiełpińska – 
dyrektor SP w Radzewie, Maciej Brylew-
ski – sekretarz UKS „Jedynka-Kórnik”, 
Alicja Serwatkiewicz – wielki przyjaciel 
szkoły w Radzewie oraz sołtysi z gminy 
Kórnik. Wśród wszystkich uczestników 
zawodów rozlosowano zegarki na rękę. 
Los chciał, by w ich posiadanie weszły 
dzieci: Paweł i Magda. Niestety ta druga 
była zbyt zmęczona, by na losowaniu 
pozostać i w efekcie zegarek trafił w 
ręce pani Marii...

Najbliższy turniej tenisa stołowego, 
strzelania z wiatrówki i rzutu lotką 27 
marca – Turniej WIOSENNY – inau-
guracja nowego sezonu Powiatowych 
Rozgrywek Ligowych oraz podsumo-
wanie sezonu 2010. Wcześniej, bo 27 
lutego w szkole w Radzewie rusza I 
edycja KÓRNICKIEJ LIGI SZACHOWO-
WARCABOWEJ. Odbędzie się wtedy 
Warcabowy Turniej Karnawałowy. W 
imieniu wszystkich organizatorów ser-
decznie zapraszam! Mamy małą salę i 
małe pomieszczenia w małej szkole na 
terenie małej wsi, ale kto był w Radze-
wie na zawodach ten wie, że małe jest 
piękne, dlatego wszyscy mieszkańcy 
gminy Kórnik – przybywajcie i twórzcie 
wielką historię, zapoczątkowaną przez 
wielkiego człowieka, jakim był śp. Marek 
Serwatkiewicz. Wszelkie informacje o 
turniejach: 

karolniemier@wp.pl. 

do ZoBAcZENiA w rAdZEwiE!

Karol Niemier

tuRnieje w RadzewierEgulAmiN
iX gmiNNEgo koNkursu PiosENki 

dZiEcięcEj i mŁodZiEŻowEj

Organizator : 
Gmina Kórnik, Kórnicki Ośrodek Kultury
Miejsce: 
Kórnicki Ośrodek Kultury, ul. Prowent 6
Termin: 5 marca 2011 r. godz.10:00

1. Celem konkursu jest kształcenie mu-
zyczne dzieci, popularyzacja piosenki jako 
uzewnętrzniania wartości estetycznych i kultu-
rowych, prezentacja umiejętności artystycznych 
oraz promocja młodych wokalistów i zespołów 
wokalnych. 
2. Konkurs zostaje przeprowadzony dla miesz-
kańców gminy Kórnik:

a) w 4 grupach wiekowych/decyduje rok 
urodzenia/ 

-7-10 lat
-11 -13 
-14-16
-17-19

3. Karty zgłoszenia (wzór na str.www.kornik.pl) 
oraz  podkład muzyczny do konkretnej piosenki 
na osobnym nośniku CD  należy przesłać na 
adres: Kórnicki Ośrodek Kultury,    ul. Prowent 
6, 62-035 Kórnik.
Wykonawców można również zgłaszać za 
pomocą poczty elektronicznej:
kok@kornik.pl, 
kontakt@kornickiosrodekkultury.pl, jednak 
podkład muzyczny na osobnym nośniku CD 
należy dostarczyć do siedziby KOK. 

UWAGA! Zgłoszenia wypełnione niezgod-
nie z obowiązującym wzorem, brak nośnika 
CD z podkładem muzycznym lub przesłanie 
ich po terminie dyskwalifikują do udziału w 
konkursie.  

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA 
ZGŁOSZEŃ oraz PODKŁADÓW MUZYCZ-
NYCH NA OSOBNYCH NOŚNIKACH CD 

UPŁYWA Z DNIEM 02.03.2011r.
4. Każdy wykonawca /solista lub zespół/ pre-
zentuje podczas konkursu jedną piosenkę w 
języku polskim.
5. Czas trwania jednej prezentacji nie może 
przekroczyć 5 minut
6. Wykonawcom może towarzyszyć zespół 
trzech osób. Można również wykorzystać 
nagranie akompaniamentu na  płycie CD  / 
na płycie znajdować się może tylko konkretny 
podkład  i płyta musi być opisana/
7. Jury szczególną uwagę będzie zwracać na 
I dobór repertuaru
II intonację 
III artykulację, agogikę, dynamikę
IV wrażenie ogólne
8. Werdykt jury jest ostateczny i zostanie ogło-
szony w dniu konkursu.
9. Najlepsi wykonawcy Przeglądu zosta-
ną zakwalifikowani do Konkursu Piosenki                   
„Stęszewska Triola” oraz innych konkursów. 
10. Wszelkich informacji dotyczących przeglądu 
udzielają organizatorzy pod n/w numerem tele-
fonu 061 8170891, tel. kom 515 229660, 

 Organizator                                                                                                

Wzór Karty Zgłoszeniowej na 
www.kornik.pl

Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” zaprasza na 
WIECZÓR 

WALENTYNKOWY 
z udziałem polskiego sobowtóra 

*Elvisa Presley’a*
Poniedziałek 14 luty godz. 17-21 - Basen

Zapewniamy miłą i romantyczną atmosferę, 
ciekawe konkursy i atrakcyjne nagrody.

Dla par przygotowaliśmy specjalny 
„Bilet dla dwojga”

za 14zł
Serdecznie zapraszamy!

KURS TAŃCA DLA NARZECZONYCH
Pierwszy taniec Młodej Pary jest wyjątkowym i ważnym wydarzeniem, 

które na długo pozostanie w pamięci Młodej Pary
 oraz gości weselnych. 

Dlatego warto wcześniej o tym pomyśleć 
i skorzystać z naszej propozycji.

Nasz nauczyciel tańca chętnie pomoże w doborze muzyki, 
utworu, tańca, którego wybór jest często dużym problemem. 

Jeśli macie Państwo „swoją piosenkę” 
podpowiemy co można do niej zatańczyć.

Program kursu tańca dla narzeczonych obejmuje 3 spotkania, 
trwające po dwie godziny.

Zajęcia mają charakter indywidualny 
i dostosowane są do temperamentu i oczekiwań danej pary.

Zainteresowane pary prosimy o kontakt.
Cena kursu: 400zł od pary

Tuż po feriach zimowych, od 14 lutego serdecznie zapraszamy na długo 
oczekiwane zajęcia z 

BALETU dla dzieci  oraz tańca LATINO 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zajęcia będzie prowadził   mgr reżyser - choreograf 
RUSŁAN CURUJEW.

Rusłan Curujew  jest absolwentem Moskiewskiej Szkoły Baletowej 
oraz Instytutu Sztuki Teatralnej Wydziału Choreografii, Reżyserii i 

Baletmistrzostwa w Moskwie.

Jest autorem wielu choreografii, 
programów artystycznych i estradowych.

Pan Rusłam był także I tancerzem i pedagogiem baletu 
w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

W poniedziałek, 14 lutego o godzinie 16:00 Rusłan Curujew zaprasza na 
pierwsze zajęcia organizacyjne  z baletu oraz tańca latino, na którym 
zapozna Państwa ze szczegółami dotyczącymi zajęć i dokona podziału 

na grupy wiekowe przyszłych tancerzy.
Zajęcia z baletu dla dzieci będą obejmować podstawowe ćwiczenia 
klasyczne wzbogacone o zabawy, ćwiczenia wpływające na postawę 

sylwetki, rozwijające koordynację ruchową, pamięć wzrokową, poczu-
cie rytmu i wrażliwość muzyczną.

KOSZYKÓWKA!
Wszystkie chętne dzieci z roczników 97’, 98’,  99’, 2000 i 2001 chcące 

uczyć się grać w koszykówkę zapraszamy na pierwszy trening 
19 LUTEGO  O GODZINIE 10:00.

Więcej informacji
www.oaza.kornik.pl
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półMaRaton

Choć do 2 kwietnia 2011 r. jeszcze da-
leko, to już dziś Stowarzyszenie Biegowe 
„Brylant Kórnik”, Gmina Kórnik i OSiR w 
Kórniku zapraszają na kolejny IV  Kórnicki 
Nocny Półmaraton im. Jana Pawła II. Bieg 
ma szczególny charakter i jest spotkaniem 
nie tylko ze sportem, ale kulturą i pamięcią 
o człowieku wyjątkowym, jakim był Karol 
Wojtyła. Poprzednie edycje tego Półmara-
tonu skupiły wokół siebie kilka tysięcy osób 

łącznie, zarówno z całego kraju, jak i z za-
granicy, co świadczy o potrzebie wspólnego 
przeżywania dziedzictwa kulturowego, 
pamięci w duchu sportowym. Tegoroczny 
bieg ma wyraz szczególny dla jego twórców 
i realizatorów, bo zbiega się z beatyfikacją 
polskiego papieża. Mamy nadzieję, że dla 
Was to także szczególna chwila i tym razem 
spotkamy się w licznej grupie i przeżyjemy 
ten wyjątkowy czas razem. 

Osoby pragnące pomóc w przygotowa-
niach do maratonu mogą zgłaszać się do 
Redakcji Kórniczanina (e-mail: kornicza-
nin@kornik.pl, tel. 601 179 596 ). Nowe 
pomysły i inna pomoc mile widziane. Do 
zobaczenia!

Przygotowała: Izabella Moskal

TURNIEJ SIATKÓWKI PAŃ

Mija 65 lat od powstania 
Liceum Ogólnokształcącego 

w Kórniku. 
Z tej okazji SKS „ORZEŁ” 

organizuje 
TURNIEJ SIATKÓWKI 

dla absolwentek, ich  matek 
i sympatyczek 

naszego miejscowego liceum.
Impreza odbędzie się  

11 MARCA 2011 od godz. 16:00 
w salce szkoły.

Zapraszamy do udziału 
4- osobowe zespoły. 
Imienne zgłoszenia  

oraz nazwy zespołów 
prosimy zgłaszać do 

nauczycielki wf Iwony Rauk 
w terminie do 25 lutego 2011.

Symboliczne 10 zł. od zespołu 
przeznaczone zostanie 

na potrzeby SKS.
System gry będzie ustalony w zależno-

ści od ilości zgłoszonych drużyn.

ZAPRASZAMY 
I ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU

Ponad 250 osób zgromadził V jubile-
uszowy Turniej kibiców lecha  pod patrona-
tem marszałka województwa marka woźnia-
ka w radzewie, który odbył się 29.01.2011 
w godzinach wieczorno – nocnych. warto 
nadmienić, iż jest to najdłużej rozgrywany 
coroczny turniej Fanatyków lecha. 

W turnieju wystąpili: Grupa A:  FC BNIN, 
Tylko Pasy, Sekcja Rataje , FC Tarnowo Pod-
górne, FC Murowana Goślina, 

Grupa B: Bnin Wyjazdowicze,  FC Leszno, 
Sekcja Piątkowo, FC Kępno, FC Wolsztyn,

Ponadto na trybunach obecni m.in. LPU, 
FC Szamotuły, RB, WiW. 

Przed rozpoczęciem turnieju autobus z 
kibicami z Poznania wraz z delegacją kibiców 
z Bnina dotarł na cmentarz gdzie został po-
chowany wielki sympatyk turnieju i zarazem 
dyrektor Szkoły, w której dobywa się turniej śp. 
Marek Serwatkiewicz, który niestety nie dożył 
5 jubileuszowego turnieju.

Sam turniej został poprzedzony minutą 
ciszy, na sali został wywieszony baner upa-
miętniający śp. Marka a na ręce nowej dyrektor 
szkoły zostały przekazane piłki a także zapro-
szenie na Bułgarską dla dzieci z tejże szkoły.  

Podczas niemalże całego turnieju prowa-
dzony był bardzo żywiołowy doping z wyko-
rzystaniem bębna. 

Wyniki spotkań:
FC BNIN - Tylko Pasy 0:2
Bnin Wyjazdowicze - FC Leszno 1:6
Sekcja Rataje - FC TP 4:2
Sekcja Piątkowo - FC Kępno 3:1
FC MG - FC BNIN 2:5
FC Wolsztyn - Bnin Wyjazdowicze 1:1
Tylko Pasy - Sekcja Rataje 1:2
FC Leszno - Sekcja Piątkowo 2:5
FC TP - FC MG 3:1
FC Kępno - FC Wolsztyn 1:3
FC BNIN - Sekcja Rataje 2:2
Bnin Wyjazdowicze - Sekcja Piątkowo 2:4
Tylko Pasy - FC TP 3:3
FC Leszno - FC Kępno 4:2
Sekcja Rataje - FC MG 7:2
Sekcja Piątkowo - FC Wolsztyn 4:3
FC BNIN - FC TP 5:5 
Bnin Wyjazdowicze - FC Kępno 5:2

Tylko Pasy - FC MG 5:1
FC Leszno - FC Wolsztyn 6:0
O 3 miejsce zagrały: 
FC Leszno : Tylko Pasy 8:3

Natomiast w finale spotkały się Sekcja 
Piątkowo z Sekcją Rataje, po wyrównanym 
spotkaniu górą w derbach była sekcja Piątkowo, 
która wygrała 3:1. 

Dodatkowo został rozegrany mecz towarzy-
ski pomiędzy LPU – Bnin Wyjazdowicze. 

Podczas turnieju zapewniony został cate-
ring: bigos i grochówka.

Za pomoc w organizacji turnieju dzięku-
jemy:

- kks lech Poznań, 
- Firma grześkowiak sp. j. – 

świeże surówki, 
- Alarm-Patrol-system 

Firma usługowa ryszard Bąkowski
- Variovac Polska – odkurzacze 
centralne – roman krawczyk 

- T. Bukczyński  – surówki 
i przetwórstwo

dzięki za przybycie !

Organizatorzy  

 
 

I KÓRNICKA LIGA 
SZACHOWO – WARCABOWA 

 
Miejsce: Szko a Podstawowa w Radzewie 

 
TERMINARZ TURNIEJÓW NA ROK 2011 

 
27.02. WARCABOWY TURNIEJ KARNAWA OWY 
13.03. SZACHOWY TURNIEJ WIELKOPOSTNY 

03.04. 
WARCABOWA SETKA 

Otwarte Mistrzostwa Mieszka ców Gminy Kórnik  
w warcabach 100-polowych 

25.09 SZACHOWY TURNIEJ JESIENNY 
02.10. WARCABOWY TURNIEJ PA DZIERNIKOWY 
27.11. SZACHOWO-WARCABOWY TURNIEJ ANDRZEJKOWY 

28.12. NOWOROCZNA SYMULTANA SZACHOWA 
Podsumowanie rozgrywek sezonu 2011 

  
Poza Lig : II FAMILIADA WARCABOWA PAMI CI MARKA 

SERWATKIEWICZA – 23.10. lub 30.10. (w zale no ci od terminu 
wyborów parlamentarnych) 

 
Turnieje maj  charakter OTWARTY 

Startowa  mog  wszyscy ch tni, bez wzgl du na wiek, miejsce zamieszkania 
czy stopie  zaawansowania. 

 

 Pocz tek turniejów o godz. 11:00 
 Zapisy w dniu zawodów do 10:50 lub elektronicznie na ni ej podane adresy 
 Wpisowe: Uczniowie SP i GIM 2 z , pozostali 4 z  
 Czeka wiele nagród rzeczowych !!! 

 

INFORMACJE O TURNIEJACH: KAROL NIEMIER (696 090 964, 
karolniemier@wp.pl), RYSZARD BARTKOWIAK (rbartkowiak@op.pl) 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO RADZEWA !!! 
 

O r g a n i z a to r z y :   M U K S  „ Wi e a  K ó r n i c k a ”  
SKS „Sokó ” w Radzewie 

Zadanie wspiera:  Urz d Miejski w Kórniku 
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ZAPRASZAMY

V tuRniej kibiców lecha w Radzewie

Kórnicki Sztab 
19 Finału 

Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 

dziękuje 
Sztabowi Finansowemu 

naszej imprezy, 
który od lat stanowią 

instruktorzy ZHP Hufca Kórnik, 
członkowie Komendy Hufca 

(komendant, skarbnik 
i gospodarz) 

oraz instruktorzy 
Kręgu Instruktorskiego 

„Starszacy”:
hm. Krystyna Antkowiak

hm. Marek Smoliński
phm. Maria Pawłowicz

pwd. Anna Szyc
pwd. Grażyna Mytko

pwd. Wiesław Przymusiński
pwd. Andrzej Regulski

dh. Teresa Przymusińska
za wytrwałą pracę 

przy zbiórce i liczeniu 
zebranych pieniędzy.

Dziękujemy także 
Robertowi Jankowskiemu 

oraz Arturowi Hoffmannowi 
za pomoc organizacyjną 

i prowadzenie imprezy w Oazie.

Krystyna Janicka
Szef sztabu w Kórniku
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NiEZAwodNA mAriANNA

W Półfinałach Mistrzostw Powiatu Po-
znańskiego w koszykówce dziewcząt gim-
nazjów, które odbyły się w hali „OAZA” w 
Kórniku startowały szkoły z Swarzędza, 
Lubonia i Kórnika. Kórnickie gimnazjalistki 
mimo nie najlepszych warunków fizycznych, 
pokonały znacznie wyższe koleżanki ze 
Swarzędza 24: 17 i z Lubonia 23:16 . Z kolei 
Swarzędz pokonał Luboń 18:9. W zespole 
kórnickim najwięcej punktów zdobyła Ma-
rianna Frąckowiak, która została „ królem 
strzelców” zdobywając 28 pkt. dalej  Beata 
Jakubowska -10 pkt., Natalia Łąkowska- 6 
pkt. i Nikol Płosaj- 3 pkt. Ponadto w zespole 
grały: Dominika Robak, Weronika Karpińska, 
Natalia Radzicka, Marta Karpińska i Agniesz-
ka Smolińska.  

Grano systemem „ każdy z każdym” 
w skróconym czasie, cztery kwarty po 6 
minut.

Dziewczęta Gimnazjum Kórnik, wy-
grywając turniej awansowały do finałów 
mistrzostw powiatu, które po feriach odbędą 
się w Mosinie. 

Niestety nie udało się kórnickim gimna-
zjalistom awansować do finałów  mistrzostw 
w koszykówce. W półfinałach, które odbyły 
się również w hali „OAZA” koszykarze zajęli 
drugie miejsce i ostatecznie zajmą w powiecie 
miejsce od 5-8.

Nasi gimnazjaliści zaprzepaścili szansę 
awansu w meczu z zespołem z Czerwonaka, 
z którym  przegrali 7:10. Z kolei Czerwonak 
przegrał 18 : 30 z Swarzędzem. Inny był 
mecz Kórnika ze Swarzędzem, gdzie nasi 
gimnazjaliści wygrali 41:39.O końcowych 
miejscach zespołów decydował lepszy 
stosunek koszy zdobytych do straconych w 
całym turnieju. Ostatecznie zwyciężyło Gim-
nazjum nr 1 ze Swarzędza przed Kórnikiem 
i Czerwonakiem.

mEdAlowE miEjscE 
kórNickicH gimNAZjAlisTów

Z kolei siatkarze z kórnickiego gimnazjum 
startowali w Finałach Mistrzostw Powiatu Po-
znańskiego w siatkówce. Mistrzostwa wygrało 
Gimnazjum z  Mosiny przed  gospodarzami 
z Suchego Lasu. Gimnazjum Kórnik pod 
kierunkiem p. Anetty Szarzyńskiej wywal-
czyło medalowe trzecie miejsce,  pokonując 
czwarty zespół finalistów Gimnazjum z Iwna 
2:0.W zawodach grali: Marcin Buszkiewicz, 
Filip Toś, Leszek Pawlak, Patryk Szczepa-
niak, Michał Madajewski, Wojciech Kapusta, 
Kamil Rychlewski, Jakub Fludra, Aleksander 
Wieczorkiewicz.

TrZEciE miEjscE w rEjoNiE 
licEAlisTEk

Koszykarki z Liceum Ogólnokształcącego 
w Kórniku  startowały w Finałach Mistrzostw 
Rejonu Poznań- Zachód w Opalenicy. Dziew-
częta kolejny już raz w finałach zajęły trzecie 
miejsce, pokonując zespół z Grodziska 20:13. 
Wcześniej uległy dziewczętom z Opalenicy. 
Zawody wygrała szkoła z Międzychodu a z 
tym zespołem kórnickie dziewczęta spotkały 
się tydzień wcześniej w półfinałach mistrzostw. 
Zespół z Kórnika prowadzony przez p. Iwonę 
Rauk grał w składzie: Beata Zwierzyńska, 
Marta Lehmann, Agnieszka Waszak, Kinga 
Wrzesińska, Anna Zwierzyńska i Kamila 
Janasik.

 
kórNiccY skocZkowiE wZwYŻ

Przy okazji, w uzupełnieniu artykułu z 
poprzedniego numeru „Kórniczania”, podaję 
pominięte nazwisko kórnickiego skoczka 
wzwyż , który startując w zawodach lekko-
atletycznych w barwach MKS Kórnik miał 
najlepszy wynik 190 cm. 

Był nim Tomasz Dominiak, absolwent 
Szkoły Podstawowej w Kórniku, później Tech-
nikum Budowlanego w Poznaniu.

ZwYcięsTwA BNiNA 
i sZcZodrZYkowA 

w kosZYkówcE

W Szczodrzykowie przez dwa dni trwały 
mistrzostwa gminy szkół podstawowych  w 
koszykówce.

Kolejne zwycięstwo w kategorii dziewcząt 
w grach zespołowych wywalczyła Szkoła 
Podstawowa w Kórniku- Bninie. Zespół w 
składzie: Weronika Duda, Marianna Ja-
skuła, Małgorzata Lewandowska, Klaudia 
Suchorska, Ewa Szymaniak, Kamila Wiciak, 
Kornelia Zaporowska, Martyna Stępa, Monika 
Ruszkowska, Dominika Marciniak, Karolina 
Holderna, Monika Musielak pokonał drużynę 
z Szczodrzykowa 22:14, z Radzewa 37:4 
i z Kórnika 28:15.Drugie miejsce zajęła re-
prezentacja gospodarzy wygrywając 22:2 z 
Radzewem i remisując 14:14 z Kórnikiem, 
trzecie miejsce wywalczyła szkoła z Kórnika 
wygrywając z Bninem 28:15 a czwarte miejsce 
zajęły dziewczęta z Radzewa.

Najwięcej punktów w całym turnieju zdo-
były: Weronika Duda z Bnina i Justyna Skała z 
Szczodrzykowa po 36 oraz Klaudia Suchorska 
z Bnina punktów 16.

Wśród chłopców zwyciężyli gospoda-
rze- Szkoła Podstawowa z Szczodrzykowa. 
Mistrzostwo gminy wywalczyli: Rafał Jaskuła, 
Marcin Kałużny, Kacper Surdyk, Łukasz We-
sołek, Jakub Szymankiewicz., Michał Hernes, 
Filip Kujawa, Tomasz Frąszczak, Marcin Wu-
jek , Mateusz Owsianny, Kamil Szczepaniak, 
Piotr Kozłowski. Szkoła z Szczodrzykowa 
wygrała mecze z Bninen 12:7, z Radzewem 
9:4 i zremisowała z Kórnikiem 8:8, Drugie 
miejsce zajęli chłopcy z Kórnika wygrywając 
8:6 z Bninen i remisując kolejny mecz 17:17 z 
reprezentacją z Radzewa. Szkoła z Radzewa 
zajęła trzecie miejsce  wygrywając z kolei z 
Bninem 18:8 . „Królem strzelców” z ilością 30 
pkt. został Karol Siejak  z Radzewa.

Najlepsze zespoły będą reprezentowały 
gminę Kórnik w zawodach powiatowych.

ARA

31 stycznia w pierwszy dzień ferii zimo-
wych w gimnazjum im. Powstańców wlkp. 
w robakowie odbyła się druga edycja 
memoriału Powstańców wielkopolskich w 
piłce nożnej halowej. Po raz pierwszy or-
ganizatorem tego turnieju był uks sokół 
robakowo oraz dyrekcja gimnazjum.

Zawody odbyły się w dwóch katego-
riach wiekowych: dla szkół podstawo-
wych oraz gimnazjów.

W kategorii szkół podstawowych 
zwyciężyła drużyna o nazwie Nie Myśl 
Głową z Konarskiego w składzie: O. 
Wachowiak, K. Siejak, D. Matuszewski, 
A. Górny, którzy wygrali wszystkie swoje 
spotkania. Królem strzelców został Karol 
Siejak, który zdobył 13 goli. II miejsce 
zajęła drużyna Dynamix Robakowo, a 
miejsce III Dragon Szczodrzykowo.

W rywalizacji szkół gimnazjalnych, 
także z kompletem wygranych I miej-
sce zajęła ekipa PKS Bombardier w 
składzie: D. Achtenberg, Sz. Korcz, 
J. Sobczak, K. Starosta, Ł. Brylewski. 

Królem strzelców w tej grupie wiekowej 
został Szymon Korcz. II miejsce zajęła 
drużyna Miotacze, a miejsce III Atomo-
we Jądra z Kórnika.

Poszczególni zwycięzcy grup oraz 
najlepsi strzelcy otrzymali puchary, a 
wszyscy obdarowani zostali drobnymi 
nagrodami i dyplomami.

Z funduszów pozyskanych od spon-
sorów dla wszystkich uczestników i 
opiekunów przygotowany został poczę-
stunek oraz napoje.

Paweł Pawlaczyk  

halowa piłka w Robakowie
Trener sekcji taekwondo Zamek kórnik 

v-ce Prezesem Polskiego Związku 
Taekwondo olimpijskiego

Środowisko taekwondo w zdecydo-
wanej większości obdarzyło moją osobę 
zaufaniem. Nowo wybrany Zarząd PZTO 
wybrał mnie v-ce Prezesem związku. 
Przyjąłem na siebie odpowiedzialność za 
wizerunek związku jak i za sprawowanie 
nadzoru nad przeprowadzanymi egzamina-
mi uczniowskimi i mistrzowskimi. Chciałbym 
również wpływać na oczekiwaną zmianę 
wielu przepisów i regulaminów, 
które powinny być zbieżne 
z przepisami światowej czy 
europejskiej federacji taekwon-
do. Wielkopolska w obecnym 
zarządzie posiada jeszcze jed-
nego członka zarządu kol. Ro-
berta Sadurskiego, który został 
szefem wyszkolenia, Mistrz 
Soo Kwang Lee został trene-
rem Kadry Polski Seniorów i 
Młodzieży Kobiet trener Wal-
demar Łakomy został trenerem 
Kadry Kadetów i Juniorów. To 
najsilniejsza reprezentacja 
wielkopolskiego taekwondo na 
kluczowych stanowiskach od 
wielu lat. Myślę, że ta funkcja 
również pośrednio będzie mia-
ła wpływ na rozwój taekwondo 
w Kórniku.

Nie trzeba było długo czekać na wy-
mierne efekty sprawowanej funkcji w 
zarządzie związku. Udało się przekonać 
zarząd PZTO, aby pierwsze zgrupowania 
Kadry Narodowej w Taekwondo odbyło 
się w Kórniku. Dwunastoosobowa ekipa 
najlepszych w kraju, która przygotowuje się 
do startu w Mistrzostwach Świata i turnieji 
kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich, 
trenuje na ośrodku sportowym OAZA. 
Bazę noclegową zabezpieczył hotel Rodan, 
transport zapewnia przedsiębiorstwo trans-

portowe Kombus. Zawodnicy mają zapew-
nione wystarczające warunki treningowe. 
Sala do sportów walki na terenie ośrodka 
OAZA choć mała jest dobrze wyposażona i 
spełnia wszelkie wymogi treningowe sportu 
taekwondo.  Zawodnicy dodatkowo korzy-
stają z basenu i siłowni. Pracownicy hotelu 
Rodan zapewnili miła atmosferę, dobre 
warunki pobytu i wyżywienia. Na początku 
wynikło małe zamieszanie z transportem 
zawodników na trening, ale problem roz-
wiązało przedsiębiorstwo Kombus. Ta, że 

po pierwszych niedociągnięciach wszystko 
gra jak w zegarku. Trenerzy i zawodnicy 
zadowoleni są ze stworzonych warunków 
szkolenia. Jestem przekonany, że nie jest to 
ostatnie zgrupowanie kadr narodowych ta-
ekwondo w Kórniku. Na dobrej współpracy 
miasta z sekcją Zamek Kórnik mogą zyskać 
mieszkańcy gminy świadczący swoje usługi 
gospodarcze. Myślimy, również o organi-
zacji Mistrzostw Polski w Kórniku i jest to 
bardzo realne przy przychylności miasta 
dla rozwoju sportu. 

Egzamin uczniowski 
w sekcji Zamek kórnik

Jesteśmy, tuż po pierwszym egzami-
nie uczniowskim w sekcji Zamek Kórnik. 
Udział w egzaminie zadeklarowało 46 osób. 
Tradycyjnie głównym egzaminatorem był 
Mistrz Koreański Soo Kwang Lee. Z grupy 
uczestników egzaminu  Hubert Jańczyk  
zdał na najwyższy stopień 2 kup (czerwony 
pas). Mistrz wyróżnił kilka osób, którzy zdali 
podwójny egzamin, a byli nimi: Damian Wal-
kowiak, Arki Paulina, Piotr Marciniak, Kon-

rad Kościelski, Nina Sołowiej, 
Igor Kłodziński, Anna Osajda, 
Ireneusz Osajda, Michał Pacz-
kowski, Michał i Maksymilian 
Ratajczak. Mistrz koreański 
podczas egzaminu przekazał 
wiele nowych elementów, 
które weszły jako obowiązu-
jące w taekwondo. Uczestnicy 
egzaminu zapoznali się z 
nowym nazewnictwem bloków 
i ciosów jak i technicznymi 
nowinkami wykonywanych 
ćwiczeń. 

Po kilku miesiącach dzia-
łalności sekcji Zamek Kórnik 
w Oazie trenuje blisko 60 
osób w trzech grupach trenin-
gowych. Koniecznym będzie 
uruchomienie czwartej grupy 
treningowej dla dorosłych. 

Wszystkich chętnych trenowaniem pod 
okiem mistrzów taekwondo zapraszamy 
w każdy czwartek w godz. 17.00-20.00 i 
sobotę w godz. 10.00-13.15 Szczegółowe 
informacje znajdziecie państwo na 

www.taekwondo-wesolek.pl 
lub tel. 602185526

Piotr Wesołek

taekwondo - Sekcja zaMek kóRnik

Kadra narodowa w Kórniku
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*Sprzedam VW GOLF V 1.6 FSI 2004 rok,tel.61 8971 251 
*Firma Euro-Astar PPHU w Czołowie ul.Kórnicka 3 pilnie zatrudni: montażystów /montażystki. Tel 61 8179 100 lub centrala@euro-astar.com.pl 
*Kupię motor MZ 250. Tel. 603 434448
*Do wynajęcia pokoje mieszkalne w Centrum Kórnika. Tel. 662 441 353
*Lokal do wynajęcia, 40 m² - sklep lub inna działaność, ul. Pocztowa 4. Tel 788 170 413
*Sprzedam Poloneza Truck’a Roy 1,9D, 1998r., 5 drzwiowy +2m paka. Tel. 692 930 181
*Sprzedam Forda Fiestę 1,1 benzyna, 1990, 5 drzwiowy, 1000zł. Tel 692 930 181
*Drewno kominkowe, opałowe 607-860-657
*Poszukuję nauczyciela gry na gitarze dla dziecka. Tel. 661 665 752
*Kurki odchowane sprzedam 506 494 770
*Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 53 m² Szczodrzykowo. Tel. 501150612
*Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy (biura lub inne) około 70 m²  w Szczodrzykowie. Tel. 501150612 
*P.P.U.H. „Kuraś” zatrudni osobę na stanowisko magazynier -kierowca. Tel. 602-111-810
*Dom jednorodzinny, wolnostojący w bardzo dobrym stanie wynajmę. Kórnik-Bnin. Tel. 692551592 
*Korepetycje z języków angielskiego i francuskiego, możliwość dojazdu do ucznia. Tel. 607-572-119
*Lokal do wynajęcia 35 m², Kórnik ul. Staszica. Tel. 885539962
*Sprzedam tanio kredens+pomocnik dębowy rzeźbiony, międzywojenny i zegar stojący Beker. Tel 693-217-140
*Korepetycje z matematyki, pomoc w przygotowaniu do matury oraz testów gimnazjalnych. Tel. 531-740-926
*Sprzedam działkę 3400 m² lub 1 ha gruntu z możliwością podziału na mniejsze działki w Kórniku. Tel. 667 860 884
*Sprzedam owczarki niemieckie długowłose, oraz opony letnie 165/R13. Tel. 516049006
*Sprzedam piękną solidną szafkę narożną RTV z litego dębu w idealnym stanie, Kórnik. Tel 501303029 
* Wynajmę lub sprzedam lokal na działalność w Szczodrzykowie, 70 m² - tel. 501 150 612
* Drewno kominkowe, opałowe, rozpałkowe oraz workowany węgiel brunatny – tel. 696 843 092
* Potrzebna fryzjerka- tel. 61 8939 814
* Mieszkanie do wynajęcia - osobne wejście – tel. 790 738 948  
* Pokój z łazienką do wynajęcia – tel. 790 738 948
* Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w centrum 1200 zł. Tel. 698 865 187  
* Sprzedam kamienie polne. Tel. 618971128
* Oddam w najem 3-pokojowe mieszkanie w bloku, w Kórniku. Tel. 886629963
* Bliźniak Borówiec deweloperski 105/380 370 tys. Tel. 792 884 454
* Sprzedam bramę garażową uchylną „Wiśniowski” 3,50x2,90 oraz butle tlenową z reduktorem. Tel. 792 –884-454

   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
Tymczasowo: ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277
e-mail: radamiejska@kornik.pl
urząd miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
tel. 61 817 04 11, 61 8170182, 
fax. 61 817 04 75
gminne centrum reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
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 
(Stara Gazownia)
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
„Falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
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. 61 817 01 20/30
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
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
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski, tel. 601 179 596, 
tel.61 8170411 wew. 693, aders e-mail korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Halina Danieluk, Anna Rauk, Robert Wrzesiński
SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski

WYDAWCA: Gmina Kórnik 
DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
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URZEDU MIEJSKIEGO W KÓRNIKU:
Magdalena Matelska-Bogajczyk, Agnieszka Kałka, Beata Pawłowicz-Żak, 
Robert Jankowski
ADRES REDAKCJI: 
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 , 
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Następny numer kórniczanina ukaże się 25-go lutego  2011r.
materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 18-go lutego 2011 r.

NZOZ SZPITAL 
W PUSZCZYKOWIE

PROGRAM ZDROWOTNY 
FINANSOWANY 
ZE ŒRODKÓW BUD¯ETOWYCH
POWIATU POZNAÑSKIEGO

OSOBY Z ROCZNIKÓW 1946-1965 
ZAPRASZAMY NA BEZP£ATNE BADANIA

W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA 
CHORÓB NOWOTWOROWYCH 
PRZEWODU POKARMOWEGO

W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA 
CHORÓB TARCZYCY

Badania wykonuje NZOZ Szpital w Puszczykowie. 
Badanie polega na analizie pobranych próbek krwi 

(nie trzeba byæ na czczo)

BEZP£ATNIE I BEZ SKIEROWANIA

Dla osób zameldowanych w Gminie Kórnik badania odbêd¹ siê w terminach:
23.02.2011 ŒR 14.00 – 18.00 Borówiec, œwietlica wiejska, ul. Szkolna 
28.02.2011 PN 8.00 – 12.00 Przychodnia lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”, 

Kórnik ul. Poznañska 34 a 

REJESTRACJA OD PONIEDZIA£KU DO PI¥TKU: tel. (61) 89 84 078, (61) 89 84 088 w godz. 10.00 – 14.30, tel. (61) 89 84 031 w godz. 14.30 – 18.00
NIEZBÊDNE JEST PODANIE NUMERU PESEL

WIÊCEJ INFORMACJI O BADANIACH: www.szpitalwpuszczykowie.com.pl



afRyka w koku
uczestników ferii w koku odwiedzili 

niezwykli goście: Agnieszka i jakub 
wilkensowie, którzy przez rok mieszkali 
i pracowali jako nauczyciele w szkole 
w Tanzani. 

Młodym słuchaczy z Kórnika opowiedzieli 
o swoich przeżyciach i doświadczeniach, 
a opowieść zilustrowali pięknymi slajdami 
i prezentacją przedmiotów typowych dla 
kultury afrykańskiej. Polscy uczniowie ze 
zdziwieniem słuchali opowieści o miejscu, 
gdzie chodzenie do szkoły jest wyróżnieniem, 
którego pragną wszystkie dzieci.

Wizyta podróżników była znakomitym 
dopełnieniem trwających w ferie w KOKu 
warsztatów artystycznych, których główną in-
spiracją była opowieść o Kazimierzu Nowaku, 
który rowerem przemierzył Czarny Ląd. 

ŁG
Rysujemy Afrykę.

Tak sie nosi chustę „kanga”

Słuchacze w KOKu

Agnieszkę i Jakuba Wilkensów 
przedstawia Sławek Animucki


