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Uczciliśmy pamięć 
Tytusa 

Działyńskiego

Serdeczne życzenia radości i siły 
płynącej z istoty Świąt Wielkanocnych,

by uśmiech i wiosenny optymizm  
 towarzyszyły Wszystkim każdego dnia                                                 

składają              
                                          Przewodniczący Rady Miejskiej                     Burmistrz Gminz Kórnik              
                                                     Maciej Marciniak                                     Jerzy Lechnerowski                                                              

wraz ze Współpracownikami 
oraz Redakcja Kórniczanina
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APROSTO Z  RATUSZAMsza za duszę Tytusa Działyńskiego od-

prawiona została w Kolegiacie Kórnickiej 16 
kwietnia o godzinie 18:00. W nabożeństwie 
wziął udział poczet sztandarowy Szkoły Pod-
stawowej im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, 
przedstawiciele samorządu Kórnika, Powiatu 
Poznańskiego oraz delegaci Fundacji Za-
kłady Kórnickie, Biblioteki Kórnickiej PAN 
oraz przede wszystkim mieszkańcy naszych 
miasteczek i wsi. Podczas liturgii śpiewał chór 
Castellum Cantans. Była to część obchodów 
150 rocznicy śmierci tego wielce zasłużonego 
dla Kórnika i Wielkopolski arystokraty.

Po mszy złożono wiązanki kwiatów pod 
tablicą na ścianie krypty Działyńskich. Koro-
wód delegacji, któremu kolorytu dodawała 
grupa członków Teatru Legion przebrana w 
stroje z epoki, przemaszerował pod pomnik 
Działyńskiego przy Zamku Kórnickim, gdzie 
także złożono wiązanki kwiatów.

Wcześniej, od 12 kwietnia w Poznaniu 
odbywały się inne elementy jubileuszu 
zainaugurowane mszą świętą w Kościele 
OO. Franciszkanów na Górze Przemysła w 
Poznaniu, której oprawę stanowił chorał gre-
goriański w wykonaniu chóru Liquescentes. 
Po mszy w Pałacu Działyńskich - miejscu 

narodzin i ostatnich chwil życia Tytusa Dzia-
łyńskiego - poznańscy historycy przyblizyli 
zebranym postać hrabiego, a zespół muzyki 
dawnej Galakticus wykonał Psalmy Dawido-
we w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego z 
muzyką Mikołaja Gomółki.

Kórnickie Koło PiS także pamięta o jubi-
leuszu. W dniu 27 kwietnia o godz. 19:00 w 
salce Domu Parafialnego w Kórniku przy ul. 
Wojska Polskiego zorganizowany zostanie 
wykład dr Jacka Kowalskiego pt. „Tytus hrabia 
Działyński Patriota, Mecenas, Społecznik”.

ŁG

Uczciliśmy Pamięć TyTUsa Działyńskiego

Z góralskim rozmachem reaktywowa-
no działalność poznańskiego oddziału 
Związku Podhalan. Uroczystość odbyła 
się w Kórniku, w mieście zasłużonego 
dla Podhala Wielkopolanina Władysława 
Zamoyskiego.

Dnia 8  kwietnia, najpierw do Kolegiaty 
Kórnickiej, przyjechali przedstawiciele 
Związku Podhalan, założyciele i kandydaci 
na członków z poznańskiego oddziału, sa-
morządowcy z gmin Bukowina Tatrzańska, 
Kórnik, Poronin i Suchy Las oraz powiatów: 
poznańskiego i zakopiańskiego.

Mszę świętą, którą odprawił ks. pro-
boszcz Eugeniusz Leosz muzyką góralską 
ukrasiła góralska kapela, która spontanicznie 
zagrała także przed kościołem.

Po mszy uczestnicy przeszli do komnat 

Kórnickiego Zamku, gdzie w wyjątkowo 
kameralnych warunkach (razem z góralami 
przybył w nasze okolice silny wiatr - chyba 
nawet halny - powodując chwilowy brak prą-
du) odbyło się ślubowanie nowych członków 
oraz podpisanie przez władze Unii Wielkopo-
lan oraz zakopiańskiego Oddziału Związku 
Podhalan listu intencyjnego o  współpracy. 

Po części oficjalnej w przyziemiach 
zamku na gości czekało przyjęcie z jadłem 
i napitkiem, a kapela góralska znów zapre-
zentowała swój kunszt. 

Impreza była okazją do zacieśnienia 
współpracy samorządów. Do wspólnych 
działań szykują się Powiat Poznański z 
Powiatem Zakopiańskim, Gmina Poronin z 
Gminą Suchy Las, oraz Gmina Bukowina 
Tatrzańska z Gminą Kórnik.

Jeszcze przed uroczystościami  do 
Kórnika przybyli: Wójt Gminy Bukowina 
Tatrzańska Stanisław Łukaszczyk, radny i 
przewodniczący Komisji Ekonomiki Józef 
Górka, dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Zamoyskiego z Brzegów Piotr 
Boczek oraz dyrektor bukowińskiego Domu 
Ludowego Bartłomiej Koszarek.  Przedsta-
wiciele Bukowiny Tatrzańskiej spotkali się z 
burmistrzem Jerzym Lechnerowskim, prze-
wodniczącym RM Maciejem Marciniakiem, 
dyrektorem KOKu Sławomirem Animuckim 
oraz pracownikami Wydziału Promocji Gmi-
ny UM w Kórniku.  Dyskutowano na temat 
nawiązania oficjalnej współpracy, oraz przy-
gotowania i podpisania umowy partnerskiej. 

Goście zwiedzili także kórnicką „Oazę”.
ŁG

górale w kórnikU

SPoTKANiE Z BURmiSTRZEm ŚREmU

W dniu 5 kwietnia w Urzędzie Miejskim 
w Śremie wiceburmistrz Hieronim Urbanek 
spotkał się z burmistrzem Adamem Lewan-
dowskim, naczelnikiem Pionu Rolnictwa i 
Gospodarki Komunalnej UM w Śremie Ro-
bertem Mielcarkiem oraz prezesem spółki 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Śremie Andrzejem Szczepaniakiem.

Dyskutowano na temat możliwości i per-
spektyw współpracy Gminy Kórnik z Gminą 
Śrem w zakresie prowadzenia wspólnej 
gospodarki wodno-ściekowej w południowej 
części Gminy Kórnik.

Omówiono propozycję budowy ma-
gistrali wodociągowej Niesłabin-Orkowo, 
która poprawi parametry techniczne syste-
mu wodociągowego w tym terenie, a dzięki 
temu ureguluje zaopatrzenie w wodę wsi: 
Czmoniec, Czmoń, Radzewo i Trzykolne 
Młyny. Poruszono sprawę partycypacji 
finansowej Gminy Kórnik  w tej inwestycji 
oraz kwestie możliwości technicznych od-
bioru ścieków z w/w terenów. 

4. FoRUm GoSPodARcZE AP

Wiceburmistrz Hieronim Urbanek 
uczestniczył 6 kwietnia w Poznaniu w 4. 
Forum Gospodarczym  Aglomeracji Po-
znańskiej. 

Forum było elementem Poznańskich 
Dni Przedsiębiorczości. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele polityki, biznesu i nauki. Te-
matem przewodnim forum były inwestycje w 
mieście i w aglomeracji, a hasło przewodnie 
brzmiało „Inwestuj w to, co najlepsze”. 

Do dyskusji tradycyjnie zostali zapro-
szeni przedstawiciele środowisk samorzą-
dowych, naukowych i przedsiębiorcy. 

Tematami paneli dyskusyjnych towarzy-
szących forum były:

- Ocena klimatu inwestycyjnego aglo-
meracji. Uczestnicy mieli okazję poznać 
opinię o atrakcyjności inwestycyjnej na-
szego regionu dla przedsiębiorców, którzy 
zdecydowali się na ulokowanie swoich 
biznesów w Poznaniu i okolicy, dowiedzieć 
się jak zmieniły się plany inwestycyjne w 
związku z aktualną sytuacją gospodarczą

- Kierunki rozwoju gospodarczego 
aglomeracji w kontekście założeń strategii 
opracowanych dla regionu i koniunktury 
różnych sektorów przemysłu. Przedstawio-
na została oferta samorządów aglomeracji 
dla inwestorów w ramach partnerstwa pu-
bliczno-prawnego.

- Ocena innowacyjności inwestycji re-
alizowanych w aglomeracji.

KoNFERENcjA Wod+KAN

W dniu 8 kwietnia w Rokosowie Sto-
warzyszenie Wodociągi Wielkopolskie 
pod patronatem Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego zorganizował konferencję 

„Przyszłość usług wodociągowo-kanaliza-
cyjnych jako zadania własnego gminy”.

W konferencji uczestniczył wicebur-
mistrz Hieronim Urbanek.

Dyskutowano nad zagadnieniami do-
tyczącymi:
-zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania ścieków w strategii woje-
wództwa  wielkopolskiego i programach 
krajowych,
-środków finansowych na realizację zadań 
sektora wodociągowo –kanalizacyjnego, 
- zadań gmin i przedsiębiorstw wodociągo-
wo-kanalizacyjnych w zakresie świadczenia 
usług  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków, 
-podstawowych wyzwań stojących w naj-
bliższych latach przed gminami i przedsię-
biorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi.

ZAKUPioNo dom LUdoWY 

 W dniu 11 kwietnia burmistrz Jerzy 
Lechnerowski oraz reprezentujący Polską 
Akademię Nauk dyrektor Zakładu Doświad-
czalnego PAN Seweryn Waligóra podpisali 
akt notarialny w sprawie wykupu przez 
Gminę Kórnik prawa własności budynku, 
w którym mieści się Dom Ludowy w Dzieć-
mierowie oraz wieczystego użytkowania 
gruntu o powierzchni 2470 m² na którym 
stoi budynek.

SPoTKANiE PRZEWodNicZącYm 
RAdY KURAToRóW FZK 

W dniu 13 kwietnia burmistrz Jerzy 
Lechnerowski spotkał się z Przewodniczą-
cym Rady Kuratorów Fundacji Zakłady Kór-
nickie prof. dr hab. Andrzejem B. Legockim, 
któremu przedstawił postulaty dotyczące 
kierunków rozwoju Kórnika, które bezpo-
średnio dotyczą terenów administrowanych 
przez PAN. Rozmawiano między innymi 
o sposobie zagospodarowania terenów 
pomiędzy ulicą Zamkową, a ulicą Średzką. 
Burmistrz wyraził także opinię, że najlepszą 
lokalizacją dla planowanej przez Fundację 
Zakłady Kórnickie budowy Centrum Edu-
kacyjnego jest teren należący do PAN przy 
węźle komunikacyjnym Kórnik Południe. 
Przypomnijmy, że z powodu realiów wła-
snościowych FZK chce budować kompleks 
edukacyjny z planetarium, muzeum historii 
naturalnej i innymi atrakcjami na swoim 
terenie w Gądkach.

oBchodY RocZNicY

 Burmistrz Jerzy Lechnerowski re-
prezentował kórnicki samorząd podczas 
zorganizowanych 13 kwietnia przez Urząd 
Marszałkowski  obchodów 71. rocznicy 
Zbrodni Katyńskiej i masowej zsyłki Pola-
ków na Sybir. Rozpoczęła je msza święta 

w kościele OO. Dominikanów. Po niej do-
konano poświęcenia tabliczek epitafijnych 
w Kaplicy Katyńskiej i przemarszu pod 
Pomnik Ofiar Katynia i Sybiru. 

Współorganizatorami uroczystości 
były: Stowarzyszenie „Katyń” w Poznaniu, 
Wojewódzka Rada Związku Sybiraków 
Wielkopolska, Poznański Oddział Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina 
Policyjna 1939”.

ZGRomAdZENiA LidERA

W dniu 14 kwietnia 2011r., w Kórniku w 
restauracji „Biała Dama” odbyło się drugie 
w tym roku Walne Zebranie Członków Sto-
warzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski. 
Gospodarzem zebrania był burmistrz Jerzy 
Lechnerowski . Po raz pierwszy uczest-
niczyły w zebraniu osoby reprezentujące 
nowe Gminy Członkowskie - (Mosinę i 
Brodnicę), które zostały przyjęte w poczet 
członków przez Walne Zebranie w dniu 15 
lutego 2011r. 
Na 150 członków stowarzyszenia obecnych 
i uprawnionych do głosowania przybyło 
77 osób. Przedmiotem Walnego Zebrania 
Członków było podjęcie uchwał w sprawie 
aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej 
Wielkopolski spowodowane rozszerzeniem 
terytorium Stowarzyszenia o nowe, wyżej 
wymienione Gminy. Kolejnym punktem 
obrad było podjęcie uchwał w sprawie  
rozszerzenie składu Zarządu Stowarzysze-
nia o osoby: Kazimierz Balcerak (Gmina 
Brodnica) i Andrzej Socha (Gmina Mosina); 
Rady Stowarzyszenia o osoby: Anita Kowa-
lak (Gmina Brodnica) i Karolina Adamczyk 
(Gmina Mosina), oraz Komisji Rewizyjnej 
o przedstawicieli:
Ewa Mieczysława Lisek (Gmina Brodnica) 
i Małgorzata Krystyna Kasprzyk (Gmina 
Mosina). Ponadto została podjęta uchwała 
w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.
Reprezentanci nowych Gmin członkow-
skich otrzymali materiały promocyjne. Na 
zakończenie zebrania wszyscy obecni 
spożyli wspólny posiłek.   (opr. Marta 
Mańkowska)

ZGRomAdZENiE 
WSPóLNiKóW AqUANET

W dniu 18 kwietnia odbyło się Zwy-
czajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 
Aquanet. Kórnicki samorząd reprezentował 
na nim wiceburmistrz Hieronim Urbanek. 
Przedstawiono i zatwierdzono sprawozda-
nie z działań zarządu oraz sprawozdanie 
finansowe, udzielono także absolutorium 
członkom zarządu oraz radzie nadzorczej 
spółki. Odwołano dotychczasowego przed-
stawiciela wspólników mniejszościowych, 
w miejsce którego na roczną kadencję 
powołano zastępcę burmistrza Swarzędza 
Adama Trawińskiego. 

(Dokończenie na str. 4)



4 nr 8/2011 22 kwietnia 2011r. 5

A
K

TU
A

LN
o

Śc
i

R
A

d
A 

m
iE

jS
K

A

W święto Bibliotekarzy, 9 maja, o godz. 
17, w sali Edwarda hrabiego Raczyńskie-
go Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, 
przypomnimy sceną faktu „Strzał” postać 
jej twórcy. Współorganizatorem spektaklu 
jest Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół 
Książki. Wstęp wolny. Wszystkich kórniczan 
serdecznie zapraszamy, tym bardziej, że 
nie brak tu analogii do wielkiego bibliofila 
z sąsiedztwa, Tytusa hrabiego Działyń-
skiego, którego postać została przybliżona 
kwietniową rocznicą 150-lecia jego śmierci i 
który postępował podobnie ofiarnie co hra-
bia Raczyński. Edward Raczyński osiągał 
60 tysięcy talarów rocznego dochodu, z 
czego ledwie tysiąc przeznaczał na własne 
wydatki, a więc niecałe 1.7%, 3 tysiące 
na wydawnictwa. Dla porównania: Tytus 
Działyński osiągał 28 tysięcy talarów, a 
więc niespełna połowę dochodów sąsiada, 
na zakup książek do biblioteki zamkowej 
asygnował 2 tysiące. 

Największym dziełem Raczyńskiego 
było wybudowanie wspaniałego gmachu 
w Poznaniu, wzorowanego na paryskim 
Luwrze, w którym została pomieszczona 
biblioteka publiczna. Na budowę tego gma-

chu, na zakup książek i fundusz wieczysty 
wydał Raczyński przeszło 120 tysięcy 
talarów. Otwarcie nowego budynku, któ-
rego budowa trwała 7 lat, nastąpiło 5 maja 
1829 roku. Formalne przekazanie Biblioteki 
miastu nastąpiło w dniu 8 lutego 1832 roku. 
Ze zgromadzonych tu księgozbiorów mogły 
korzystać „wszystkie bez różnicy osoby”. 
Inne dzieła Edwarda hr. Raczyńskiego  
służą nam nadal w Poznaniu i Rogalinie. 

Tragiczny finał jego życia do dziś budzi 
kontrowersje i rodzi pytania. Czy oskar-
żenie,  rzucone  prowincji przez Cypriana 
Kamila Norwida, jest zasłużone i czy zo-
stało przyjęte?: „A prowincja ta niech okupi 
grzech przeciw staremu Raczyńskiemu, 
który powiadam wam, że ciąży na niej”. Czy 
apel żony Konstancji Raczyńskiej został 
zrealizowany?: „Jeżeli kiedy jaki sejm w 
przyszłości zechce oddać sprawiedliwość 
Raczyńskiemu, to przychyli się do jego żą-
dania i każe wrócić napis, który w rozpaczy 
wymazał: Ofiarowane do kaplicy Piastów 
przez Edwarda Nałęcza Hrabiego Raczyń-
skiego”. I czy postać wrażliwego arystokraty 
to nie ofiara mediów ówczesnych? 

Zapraszamy na scenę faktu Stowarzy-

szenia Teatralnego Legion „Strzał. Rzecz 
o Edwardzie hrabim Raczyńskim”, która 
pozwoli na refleksje nad tymi problemami. 
Wymowę podkreślają bajki polityczne, 
zawsze aktualne:

Moi panowie, widzicie przykłady,
Nie posądzajcież cnotliwych o zdrady.
Ojczyzna na tym najwięcej szkoduje, 
Wy się gryziecie, któż ją poratuje! 
Na przypomnienie zasług i dzieł twórcy 

Biblioteki Raczyńskich zaprasza Stowa-
rzyszenie Teatralne Legion i Wielkopolskie 
Towarzystwo Przyjaciół Książki, życząc 
za  Konstancją Raczyńską: „aby Ojczyzna 
moja mogła dużo posiadać Raczyńskiemu 
podobnych”. W święto bibliotekarzy i księ-
garzy pamiętajmy o ich potrzebnej pracy.

Anna Łazuka-Witek 
„Strzał. Rzecz o Edwardzie hrabim 

Raczyńskim”.  Scenariusz Anna Łazuka-
-Witek. Reżyseria Wojciech Kopciński. 
Kostiumy Maria Gierczyńska. Występują: 
Joanna Ignasiak, Wojciech Kopciński, Anna 
Łazuka-Witek oraz kórnicka młodzież: Artur 
Buda, Aleksandra Ignasiak, Jakub Ignasiak, 
Anna Jarmuszkiewicz Maria Serafiniak, 
Agnieszka Smolińska, Anna Woźnicka

legion  o  Twórcy  BiBlioTeki  raczyńskicH

Vii SESjA 
RAdY miEjSKiEj W KóRNiKU 

odbędzie się 
w czwartek - 28 kwietnia 2011r. 

o godz. 13.00 
w Kórniku, ul. Rynek 1 (ratusz bniński) 
z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum 
i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady 

Miejskiej.
4. Informacje Przewodniczącego Rady 

o działaniach podejmowanych w okresie 
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 Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Kórnik na lata 2011-2019,

b) zmiany budżetu Gminy Kórnik na 
2011 rok,

c) określenia górnych stawek opłat po-
noszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych,

d) zmieniająca uchwałę nr V/45/2011 
Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie prze-
jęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych 
zadań publicznego zarządzania drogami 
powiatowymi,

e) wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia o powierzeniu Gminie Kórnik przez 
Gminę Środa Wielkopolska wykonywania 
zadania publicznego w zakresie organizacji 
publicznego transportu zbiorowego,

f) przystąpienia do Programu „Wielko-
polska Odnowa Wsi” finansowanego ze 
środków budżetu województwa wielko-
polskiego,

g) studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kórnik, ze zmianami obejmującymi: część 
obrębów Błażejewko i Czołowo oraz               
m. Czmoniec i Trzykolne Młyny, obręb 
geod. Czmoniec,

h) przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego strefy ochronnej terenu 
zamkniętego w Borówcu obejmującej 
obszary obrębów Borówiec, Szczytniki, 
Koninko, Gądki i Robakowo,

i) zmian w składach osobowych Komisji 
Rady Miejskiej w Kórniku,

j) upoważnienia Burmistrza Gminy 
Kórnik do udzielenia odpowiedzi do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu na skargę Sater Kórnik Sp. z o.o. 
w likwidacji oraz do udzielenia pełnomoc-
nictwa do reprezentowania przed sądami 
administracyjnymi

8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski. Informacje. 
10. Zakończenie sesji.

DyżUry 
raDnycH

julia Bartkowiak - ostatni czwartek 
miesiąca 10:00-11:00 w Biurze Rady Miej-
skiej, w ratuszu bnińskim.

marek Broniewski - trzeci piątek mie-
siąca 12:00-13:00 w Biurze Rady Miejskiej, 
w ratuszu bnińskim.

iwona cupryjak- ostatni piątek mie-
siąca 18:00-19:00  w świetlicy w Runowie.

Roman Genstwa -  ostatni poniedzia-
łek miesiąca 14:00-16:00 w Biurze Rady 
Miejskiej, w ratuszu bnińskim.

Tomasz Grześkowiak - pierwszy 
czwartek miesiąca 19:30 w świetlicy w 
Borówcu. 

Irena Kaczmarek - trzeci wtorek mie-
siąca 11:00-12:00 w Biurze Rady Miejskiej, 
w ratuszu bnińskim. 

Adam Lewandowski -ostatnia środa 
miesiąca 10:00-11:00 w Biurze Rady 
Miejskiej, w ratuszu bnińskim oraz ostatni 
poniedzialek miesiąca 14:30-15:15 Gimna-
zjum w Kórniku -sala14.

maciej marciniak - każdy poniedziałek 
12:00-14:00 w Biurze Rady Miejskiej, w 
ratuszu bnińskim. 

Przemysław Pacholski - ostatni piątek 
miesiąca 9:00-10:00 w Biurze Rady Miej-
skiej, w ratuszu bnińskim.

Piotr Plewka - pierwszy poniedziałek 
miesiąca od 18:00 do 19:00 w świetlicy 
OSP Szczytniki.

dorota Półchłopek - pierwszy ponie-
działek miesiąca 15:00-16:00 w Biurze 
Rady Miejskiej, w ratuszu bnińskim. 

jerzy Rozmiarek - pierwszy poniedzia-
łek miesiąca 9:00-10:00 w Biurze Rady 
Miejskiej, w ratuszu bnińskim. 

Andrzej Surdyk - pierwszy wtorek 
miesiąca 15:30-17:00 Gimnazjum w Ro-
bakowie.

małgorzata Walkowiak - ostatni ponie-
działek miesiąca 18:00-19:00 w świetlicy w 
Kamionkach.

Bogdan Wesołek - pierwszy czwartek 
miesiąca 14:00-15:30 w Biurze Rady Miej-
skiej, w ratuszu bnińskim.

Na podstawie 
www.kornik.pl

Nowe Przedszkole

Bajkowy Dwór
w Kórniku

na ul. Młyńskiej 39
Nabór na rok 2011/2012

tel. 518 671 759

(Dokończenie ze str. 3) 
Członek rady nadzorczej, dyrektor biura 

nadzoru właścicielskiego Urzędu Miasta 
Poznania Beata Kocięcka poinformowała, 
że w drugiej połowie maja zostanie przed-
stawiony wspólnikom pod obrady regulamin 
z nowymi zasadami wprowadzania przez 
gminy aportów rzeczowych oraz nowe 
zasady dzierżawienia przez spółkę ma-
jątku poszczególnych gmin udziałowców, 
na którym prowadzona jest działalność 
wodociągowa i kanalizacyjna.

Na spotkaniu poruszono kwestię wzro-
stu stawek za odbiór ścieków dowożonych, 
które to nie podlegają regulacji taryfowej.

Przewodniczący rady nadzorczej Sta-
nisław Tamm poinformował zebranych, 
że w najbliższym czasie rada zajmie się 
problemem ścieków dowożonych oraz 
wysokością ustalonej przez spółkę ceny. 

ZjAZd SToWARZYSZENiA 
GmiN i PoWiATóW WiELKoPoLSKi

Dnia 20 kwietnia w Sali Sesyjnej 
Urzędu Wojewódzkiego odbył się Zjazd 
Sprawozdawczo – Wyborczy Przedstawi-
cieli Członków SGiPW. Obradom Zjazdu 
przewodniczył burmistrz Gminy Kórnik 
Jerzy Lechnerowski. W imieniu ustępują-
cego  Zarządu sprawozdanie z działalności 
Stowarzyszenia w 2010r. złożył dotychcza-
sowy Prezes Michał Chojara. Zjazd udzielił 
Zarządowi absolutorium. Podjęto również 
uchwały w sprawie planu pracy oraz w 
sprawie budżetu na rok 2011. 

Szczególnym punktem Zjazdu było 
wręczenie statuetek laureatom konkursu 
„Lider wśród aktywnych”, które otrzymały 
Gmina Kórnik i Powiat Pilski. Statuetki 
wręczyli laureatom Prezes Michał Chojara, 
Wojewoda Piotr Florek i Marszałek Woje-
wództwa Marek Woźniak. W imieniu Gminy 
Kórnik statuetkę odebrał burmistrz Jerzy 
Lechnerowski.

Podczas Zjazdu wybrano nowe władze 
Stowarzyszenia (na 4-letnią kadencję). 
Nowym Prezesem SGiPW wybrany został 
burmistrz Chodzieży Jacek Gursz. 

Opr. ŁG

Pamięci oFiar kaTasTroFy PoD smoleńskiem
 Dnia 10 kwietnia 2011 roku o godzinie 

18:00 w Zamku Kórnickim odbył się kon-
cert poświęcony pamięci ofiar katastrofy 
pod Smoleńskiem w ramach X Wieczoru 
Zamkowego. Koncert otworzył burmistrz 
Jerzy Lechnerowski - przypominając w kil-
ku słowach tragedię sprzed roku. Wystąpił 
zespół Meccorre String Quartet w składzie: 
Wojciech Koprowski – I skrzypce,  Alek-
sandra Tomasińska – II skrzypce, Michał 
Marceli Bryła – altówka, Karol Marianowski 
– wiolonczela. Koncert prowadziła Maria 
Banaszkiewicz-Bryła. Wykonane zostały 
utwory: Franciszek Schubert – kwartet d-
-moll D 810 „Śmierć i dziewczyna”, Karol 
Szymanowski – kwartet smyczkowy nr 2 
op. 56.

RJ

W dniach 16 i 17 kwietnia odbył się VIII Zlot Gwiaździ-
sty na Jasną Górę im. ks. Zdzisława Peszkowskiego, czyli 
uroczyste Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego 2011. Na 
jasnogórskie błonie przybyło ponad 30 tys. motocykli, a 
liczba motocyklistów sięgnęła blisko 50tyś. Nie mogło tam 
zabraknąć Reprezentantów Kórnika. Już czwarty raz z rzędu 
Klub Motocyklowy Mad Dogs Kórnik zawitał motocyklami do 
Częstochowy by uczestniczyć w inauguracji Sezonu Moto-
cyklowego. W tym roku Klub pojawił się na Jasnej Górze w 
osiemnastoosobowym składzie na dwunastu motocyklach. 
W niedzielę, 17 kwietnia o godzinie 12.00 odbyła się Msza 
Święta oraz święcenie motocykli co z pewnością pomoże nam 
w szczęśliwym przejeżdżeniu sezonu 2011. 

Organizatorem Zlotów Gwieździstych jest Stowarzyszenie 
Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński (http://www.
rajdkatynski.net)

FG Mad Dogs
Kontakt z Klubem Motocyklowym Mad Dogs Kórnik

maddogskornik@wp.pl, www.maddogs.kornik.pl 

moTocykliści w częsTocHowie
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Biernatki
Sołtys Anna Plucińska informuje, że w 

czwartek, 14 kwietnia odbyło się zebranie 
wiejskie. Wzięło w nim udzial 20 miesz-
kańców wsi.

Podczs dyskusji poruszano problemy 
Biernatek. Wskazano na to, że droga po-
wiatowa prowdząca do Jaszkowa od 30 lat 
nie była równana. Mieszkańcy skarżyli się 
na niedrożne, zapchane rowy melioracyjne. 
Czekają na spotkanie z Zarządem Dróg 
Powiatowych. Zakład Energetyczny we 
Wrześni powinien przyciąć gałęzie drzew 
wyrastające na linie energetyczne.

Na zebraniu utworzono grupę lokalną. 
Dzięki temu można było podjąć decyzję o 
przystąpieniu Biernatek do konkursu „Wiel-
kopolska odnowa wsi”.

czmoniec
Po raz pierwszy odbyła się w Czmońcu 

w sobotę, 9 kwietnia akcja wiosennego 
sprzątania wsi oraz ścieżki edukacyjno-
-przyrodniczej. Jej inicjatorami byli: sołtys 
Zbigniew Tomaszewski (zaangażowała 
się Rada Sołecka i mieszkańcy sołectwa 
Czmoniec), Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego reprezen-
towany przez Agatę Grunt, Urząd Miejski 
w Kórniku, którego przedstawicielem był 
kierownik Wydziału Ochrony Środowi-

ska i Rolnictwa – Antoni Kalisz. Do tego 
przedsięwzięcia włączyła się także Szkoła 
Podstawowa w Radzewie. Uczniowie 
sprzątali pod opieką dyrektor Krystyny Kieł-
pińskiej oraz nauczycielki przyrody – Lidii 
Laszewicz. Sołtys Zbigniew Tomaszewski 
jest pod wrażeniem przebiegu tej akcji. 
Dziękuje wszystkim osobom, które wzięły 
w niej udział. 

Zbigniew Tomaszewski informuje, że 
we wtorek, 12 kwietnia na zebraniu w sali 
OSP w Kórniku został wybrany na drugą 
kadencję na prezesa Koła Gminnego 
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa 
Wielkopolskiego. W spotkaniu wyborczym 
uczestniczyli: prezes SSWW – Barbara 
Czachura, burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
wiceburmistrz Hieronim Urbanek, kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku – 
Bożena Kiełtyka, członkowie stowarzysze-
nia, sołtysi i byli sołtysi  z kórnickiej gminy.

Sołtys Zbigniew Tomaszewski życzy 
mieszkańcom sołectwa i gminy Kórnik zdro-
wych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

Szczodrzykowo
Zgodnie z tradycją Rada Sołecka z 

okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 
zorganizowała spotkanie dla pań. Zostały 
one ugoszczone ciastkami, herbatą, kawą, 
winem. Sołtys Ireneusz Majchrzak mówi, że 
spotkało się ok. 50 kobiet, zatem frekwencja 
dopisała.

W poniedziałek, 11 kwietnia odbyło się 

zebranie wiejskie z udziałem burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego i radnago – Ro-
mana Genstwy.

Sołtys Ireneusz Majchrzak przedstawił 
sprawozdanie z działalności nowej Rady 
Sołeckiej oraz plan jej pracy na ten rok. 

Burmistrz Jerzy Lechnerowski omówił 
plan inwestycji dla Szczodrzykowa oraz 
całej gminy. W bieżącym roku ma być 
wykonana w Szczodrzykowie kanalizacja 
deszczowa na ulicy Polnej i Leśnej. 

Podczas zebrania mieszkańcy poruszali 
problemy dotyczące stanu dróg i oświetle-
nia oraz inne sprawy. Atmosfera w trakcie 
zebrania była burzliwa.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele 
„Wód Polskich”, którzy poinformowali o no-
wych propozycjach ceny za metr sześcien-
ny ścieków, za które trzeba będzie płacić 
po wybudowaniu oczyszczalini lokalnej w 
Szczodrzykowie. Mieszkańcy są na razie 
niezadowolni z tych propozycji, dlatego 
że wynoszą one o 100 procent więcej niż 
złożone poprzednio. Zatem oczekują na 
korzystniejsze propozycje.

Następne spotkanie przedstawicieli 
„Wód Polskich” z mieszkańcami odbędzie 
się w środę, 4 maja o godzinie 18 w Szkole 
Podstawowej w Szczodrzykowie.

Rada Sołecka dziękuje wychowawczy-
niom i dzieciom z Przedszkola oraz Szkoły 
Podstawowej w Szczodrzykowie za pomoc 
w akcji „Sprzątania świata”.

Robert Wrzesiński

W dniu 9 kwietnia w czołowie odbyło 
się „Sprzątanie Świata” oraz, zgodnie z 
ustalonym na zebraniu tematem, sadze-
nie drzew na terenie przyszłego boiska 
dla mieszkańców wsi.

Od godziny 11 rozpoczęto prace, po-
sadzono 30 iglaków, 22 lipy i 400 krzaków 
żywopłotu, tak, aby w przyszłości  stały 
się naturalnym płotem boiska. Mieszkańcy 
przy użyciu odpowiednich maszyn zasiali 
na tym terenie trawę.  W „akcji” brało udział 
dwudziestu pięciu mieszkańców wsi, w tym 
dzieci. O godzinie 14 większość drzewek 
było już posadzonych, pozostało tylko przy-
cięcie krzaków żywopłotu i przygotowanie 
się do wspólnego ogniska. Mimo wietrznej 
pogody, pełni zapału mieszkańcy zasiedli 
do smażenia kiełbasek i rozmów. Cały dzień 
można zaliczyć do bardzo udanych.  Wszy-
scy mają nadzieję, że już niedługo efekt 
tych prac będzie cieszył oczy mieszkańców 
pięknymi zielonymi listkami i trawą. Pani 
Sołtys Dorota Dłubała oraz Rada Sołecka 
dziękuje wszystkim za tak pracowity dzień.

KAK

„sPrząTanie świaTa” 
w czołowie

W dniu 9 kwietnia 2011r. w Czmoń-
cu odbyła się akcja sprzątania ścieżki 
edukacyjnej Bobrowy Szlak. Był to efekt 
wspólnego działania z Zespołem Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielko-
polskiego reprezentowanego przez Panią 
Agatę Grunt, Urzędu Miejskiego w Kórniku 
reprezentowanego przez Pana Antoniego 
Kalisza, Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kórniku panią Bożenę Kiełtyka, Radę 
Sołecką wsi Czmoniec Jolantę Walczak, 
Tadeusza Wolskiego, Józefa Wierzbińskie-
go, Stanisława Izydorczyka, Sołtysa wsi 
Czmoniec Zbigniewa Tomaszewskiego, 
Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza 
w Radzewie reprezentowanej przez Panią 
Krystynę Kiełpińską oraz Lidię Laszewicz, 
a także 30 uczniów tej szkoły.

W trakcie sprzątania, pani reprezen-
tująca Zespół Parków Krajobrazowych, 

przeprowadziła pogadankę o tematyce eko-
logicznej, dotyczącej głównie odpowiedniej 
segregacji odpadów w naszych domach, 
a tym samym potrzeby zmniejszenia ich 
ilości. Na zakończenie wszyscy uczniowie 
dostali mapę Parków Krajobrazowych Wo-
jewództwa Wielkopolskiego oraz naklejki i 
książeczki o tematyce ekologicznej. Ścież-
ka edukacyjna na terenie Rogalińskiego 
Parku Krajobrazowego została uprzątnięta. 
Zapraszamy turystów do zwiedzania tych 
pięknych zakątków Polski, a jednocześnie 
zwracamy się z prośbą o zachowanie czy-
stości, aby w przyszłości nie było potrzeby 
sprzątania tych terenów.

Informacja na temat tej akcji ukazała 
się także na stronie internetowej Zespołu 
Parków Krajobrazowych www.zpkww.pl w 
zakładce Aktualności.

 Uczniowie SP Radzewo

„sPrząTamy szlak BoBrowy”

Borówiecki Ring Rekreacyjny w dniu 
16-go kwietnia znów wypełnili miłośnicy 
rowerów. Sezon rozpoczęło ponad 30-tu 
Borówczan i nie tylko. Swoją obecność 
zaznaczyli również goście z sąsiednich 
miejscowości. Impreze poprowadził sołtys 
BORÓWCA p.Maciej Słowiński, do którego 
musiałem sie zwrócić z tą prośbą z uwagi 
na borykanie się ze skutkami narciarskich 
dokuczliwosci. Na sołtysie zawsze moż-
na polegać! Uczestnictwo najmłodszych 
uczestnikow, zostało wynagrodzone souve-
nirami Burmistrza naszej gminy i napewno 
będzie stanowić miłą zachęte do wzięcia 
udziału w następnych imprezach oraz wie-
lokrotnego przejazdu BRR. 

Z kolarskim pozdrowieniem 
Tomasz Grześkowiak

oTwarcie sezonU na Borówieckim ringU rekreacyjnym

Przeprawa przez rzeczkę

Siedmioro uczestników zajęć w Świetli-
cy Opiekuńczo-Wychowawczej w Kamion-
kach zostało aktorami i pod okiem Romany 
Lange przygotowało przedstawienie w 
oparciu o bajkę pt. „Czerwony Kapturek” z 
książki Jana Brzechwy „Bajki samograjki”.

Młodzi ludzie przygotowywali się do 
tego spektaklu około miesiąca. Robili to 
bardzo chętnie, bo jak żartobliiwe stwier-
dziła Romana Lange, lubią oni to bardziej 
niż odbrabiać lekcje i przygotowyawanie się 

do sprawdzianów.
Przedstwienie odbyło się w piątek, 

15 kwietnia w sali OSP. Romana Lange 
podziwiała, że przybyli na nie widzowie. 
Spektakl był skierowany do mieszkańców 
Kamionek, część z widowni stanowły dzieci 
ze znajdującej się w Kamionkach filii Przed-
szkola „Skrzaty”.

W rolę Wilka wcieliła się Kinga Walko-
wiak, Czerwonego Kapturka zagrała Natalia 
Koślakowicz, a Julia Regińska dwie role: 

Mamy i Babci. Gajowego odegrał Hubert 
Szymaniak. Trzema narratorkami były: 
Sandra Rymelska, Angelika Frydryszak, 
Nicole Ratajczak.

Jak to w „Czerwonym Kapturku” wszyst-
ko skończylo się dobrze i groźny Wilk 
poniósł zasłużoną karę.

Po spektaklu wszyscy młodzi ludzie 
zostali poczęstowani cukierkami.

Tekst i foto: Robert Wrzesiński

„czerwony kaPTUrek” w kamionkacH

Tegoroczna akcja sprzątania rozpo-
częła się  9 kwietnia o godzinie 10:00 pod 
hasłem „Żernicka Ziemia w Twoich rękach” 
. Pogoda jaka była dzień przestraszyła nas 
wiatrem, i wielu myślało, że w taką pogodę 
będziemy gonić latające śmieci. Lecz udało 
się, pogoda poprawiła się, było słonecznie 
i tylko trochę wiało. 

Myślę sobie nawet, że ten wiatr nam 
trochę pomógł, przygonił sporo ludzi, a było 
nas około 30 osób, w tym dorośli i  dzieci.

Jak sami wiemy śmieci jest dużo, nie 
tylko w Żernikach, ale gdzie się nie obrócić 
worek za workiem. Zadajemy sobie pytanie 
dlaczego ? Po co? Przecież mamy pojemni-
ki, mamy tez darmowe worki do segregacji, 
ale nam się zwyczajnie  nie chce. 

Moi Dordzy Mieszkańcy wsi Żerniki, na 
łamach „ Kórniczanina” składam piękne 
podziękowania dla wszystkich tych miesz-

kańców, którzy tego dnia wyszli z nami w 
świat brudu i śmieci. To nic ,że było nam 
dane słuchać śmiesznych i niemądrych 
uwag ze strony ludzi, którzy pewnie nie 
wiedzą o tym,że zbieramy ich śmieci. Dali-

śmy radę, lecz i tak zostało jeszcze sporo 
do zrobienia, ale myślę,że taka akcja nie 
była jednorazowa i znowu się zbierzemy i 
odmienimy naszą wieś .

Sołtys

„żernicka ziemia w TwoicH rękacH”
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kryminalna

W  dniu 5 kwietnia Komisariat Po-
licji w Kórniku został powiadomiony o  
uszkodzeniu pojazdów: Skody (wartość 
strat 5000 zł.) i Volkswagena (straty 
2500 zł.), które miało miejsce w Kór-
niku. W tym samym dniu również w 
Kórniku miała miejsce kradzież pojazdu 
marki Peugeot. Straty oszacowano na 
93000 zł .

Także 5 kwietnia zgłoszono kradzież 
elementów od pojazdu ciężarowego w 
Dziećmierowie - wartości strat 5000 zł.

W dniu 7 kwietnia w Szczytnikach 
funkcjonariusze Komisariatu Policji w 
Kórniku zatrzymali mężczyznę, który 
był poszukiwany w celu ustalenia miej-
sca pobytu.

W tym samym dniu zgłoszono wła-
manie do sklepu w Dziećmierowie i kra-
dzież roweru oraz pieniędzy o łącznej 
wartości strat 730 zł.

W tym samym dniu Komisariat został 
powiadomiony o włamaniu w Kamion-
kach do będącego w budowie domu i 
kradzieży z niego agregatu tynkarskie-
go - wartość strat 8000 zł. 

W dniu 8 kwietnia w Czołowie funk-
cjonariusze zatrzymali poszukiwaną 
kobietę oraz zatrzymali w Biernatkach 
mężczyznę, który kierował pojazdem 
marki Renault pomimo prawomocnego 
zakazu sądowego.

10 kwietnia powiadomiono Komi-
sariat Policji o włamaniu do baru w 
Kórniku i kradzieży z automatów do gry 
pewnej sumy pieniędzy.

11 kwietnia funkcjonariusze zatrzy-
mali w Szczytnikach poszukiwanego 
mężczyznę.

W tym samym dniu zgłoszono Policji 
incydent, który miał miejsce  w rejonie 
Robakowa, grożono mężczyźnie po-
zbawieniem życia i pobiciem.

Tego samego dnia funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Kórniku zatrzyma-
li w miejscowości Robakowo mężczy-
znę, który kierował rowerem znajdując 

się w stanie nietrzeźwości (0,75 mg/l 
alkoholu w wydychanym powietrzu). 
Natomiast funkcjonariusze Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Poznaniu zatrzymali w miej-
scowości Gądki mężczyznę, który kie-
rował pojazdem ciężarowym także pod 
wpływem alkoholu (0,54 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu).

W  dniu 12 kwietnia zatrzymano w 
Pierzchnie kolejnego kierowcę prowa-
dzącego pojazd „pod wpływem”. Kie-
rowca Renaulta miał 0,60 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu. 

W tym samym dn iu  w  Kórn iku 
Policjanci zatrzymali poszukiwanego 
mężczyznę, którego doprowadzono do 
Aresztu Śledczego.

W dniu 13 kwietnia Komisariat Po-
l icji w Kórniku został powiadomiony 
o włamaniu do budynku biurowo-so-
cjalnego w Kórniku i kradzieży radia, 
kubków o wartości około 120 zł.

Dzień później w Błażejewie zatrzy-
mano mężczyznę, który był poszukiwa-
ny w celu zatrzymania i doprowadzenia 
do Aresztu Śledczego. 

W dniu 15 kwietnia zgłoszono kra-
dzież kabla telekomunikacyjnego w 
Dziećmierowie.

Tego samego dnia funkcjonariusze 
zatrzymali w Dziećmierowie poszu-
kiwanego mężczyznę i doprowadzili 
go do Aresztu Śledczego oraz zatrzy-
mali w miejscowości Czołowo dwóch 
mężczyzn, którzy dokonali kradzieży 
metalowych elementów o wartości 
strat 300 zł. 

W dniu 16 kwietnia w Mościenicy 
Po l i c janc i  za t rzymal i  mężczyznę, 
który posiadał przy sobie substancję 
narkotyczną.

Dzień później funkcjonariusze za-
trzymali w Borówcu mężczyznę, który 
kierował pojazdem marki VW  pomimo 
prawomocnego zakazu sądowego.

W dniu 18 kwietnia w Kórniku za-
trzymano mężczyznę, który kierował 
samochodem marki Toyota, a u którego 
stwierdzono  1,24 mg/l alkoholu w wy

dychanym powietrzu. 
W tym samym dniu Komisariat Po-

licji w Kórniku został powiadomiony o 
włamaniu do pomieszczenia w miejsco-
wości Biernatki i kradzieży rusztowania, 
taczek, szpadli, młota - wartość strat 
1200 zł.

KoLiZjE dRoGoWE

6 kwietnia w  Kórniku kierujący  
pojazdem marki Peugeot w wyniku nie-
prawidłowo wykonywanego manewru 
wyprzedzania doprowadził do zderze-
nia z pojazdem marki Renault,

7 kwietnia także w Kórniku niezi-
dentyfikowany kierowca doprowadził 
do zderzenia ze stojącym Fordem, po 
czym oddalił się z miejsca zdarzenia.

9 kwietnia w Czmoniu kierujący 
pojazdem marki Renault doprowadził 
do zderzenia z pojazdem marki Skoda.

12 kwietnia w  miejscowości Żer-
niki kierujący  pojazdem marki Skoda 
wjechał w wyrwę w jezdni uszkadzając 
pojazd.

13 kwietnia w Gądkach kierujący 
pojazdem marki VW nie udzielił pierw-
szeństwa      przejazdu i doprowadził 
do zderzenia z innym Volkswagenem.

14 kwietnia w miejscowości Boró-
wiec kierująca pojazdem marki Chrysler 
wjechała w wyrwę w jezdni uszkadzając 
pojazd.

W tym samym dniu w miejscowości 
Gądki  kierujący  pojazdem marki Ford  
doprowadził do zderzenia z  pojazdem 
marki Honda.

15 kwietnia w miejscowości Ka-
mionki kierujący pojazdem marki Audi  
wjechał w wyrwę w jezdni uszkadzając 
pojazd.

Na podstawie informacji 
z KP w Kórniku 

opr. ŁG

Nareszcie udało się wygospodarować 
sporo miejsc postojowych przy kórnickim 
Ośrodku Zdrowia. Dotychczas brak prze-
strzeni do parkowania był sporym pro-
blemem dla pacjentów. W tej pozytywnej 
sytuacji jest tylko jeden mankament. Kilku 
mieszkańców zgłosiło nam problem z sze-
rokością miejsc postojowych. Jak sprawdzi-
łem duża część wyznaczonych linii została 
wyznaczona za blisko siebie. Szczególnie 
miejsca parkingowe usytuowane pod kon-
tem innym niż prosty w wielu przypadkach 
w praktyce nie mają nawet 2 metrów sze-
rokości. O ile z trudem można zaparkować  
zgodnie z liniami auto przy aucie- nie ma 
jednak miejsca na otwarcie drzwi. Problem 
dotyczy szczególnie uprzywilejowanego 
miejsca dla niepełnosprawnych. 

Z powodu za wąskich miejsc posto-
jowych na parkingu musi trwać „wolna 
amerykanka”, bo nie sposób parkować 
zgodnie z liniami.

Jak dowiedziałem się w Wydziale Eks-
ploatacji Infrastruktury Technicznej Urzędu 
Miejskiego problem zostanie dokładnie 
sprawdzony i naprawiony.

ŁG 

za wąsko

oGŁoSZENiE
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kórnik 

ze zmianami obejmującymi 
obręb czołowo i Konarskie 

oraz część obrębu Skrzynki i Bnin.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 
2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmia-
nie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustawy o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 
130 poz. 871) oraz art. 39 w związku z art. 
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Kórniku Nr XXXIII/356/2008 z 
dnia 30 grudnia 2008 r. zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o 
możliwości zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją projektu studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kórnik ze zmianami 
obejmującymi obręb Czołowo i Konarskie 
oraz część obrębu Skrzynki i Bnin, wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko, w 
dniach od 12 maja 2011 r. do 22 czerwca 
2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Kór-
niku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
w godzinach urzędowania. Przedmiotem 
projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kórnik ze zmianami jest dostosowanie do-
kumentu do zaspokojenia potrzeb społecz-
ności lokalnej oraz stworzenia warunków 
dla dalszego rozwoju ww. gminy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie studium ze zmianą rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 2 czerwca 2011 r., 
w siedzibie Urzędu Miasta w Kórniku, Pl. 
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, o godz 
14:00 w pok. 106.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby praw-
ne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi do projektu studium ze zmia-
ną. Uwagi mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicz-
nym, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, na adres Urzędu Miejskiego w 
Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
(e-mail: kornik@kornik.pl) w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 22 lipca 2011 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
będzie Burmistrz Gminy Kórnik.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 
śp

Zbigniewa Bąclera
Rodzinie, przyjaciołom, księdzu, sąsiadom, znajomym, dele-
gacjom z zakładów pracy za złożone intencje mszalne, kwia-

ty, komunie święte, ciepłe słowa
serdeczne podziękowania składa 

żona z rodziną

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 
śp

Henryka Rydjana
Księdzu Zbigniewowi, Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, 
działkowcom, znajomym, pracownikom OPS, za złożone 
intencje mszalne, kwiaty, komunie święte, ciepłe słowa, 

serdeczne podziękowania
składa 

żona z córką i synami

Panu
Romanowi Docie

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Matki
składa

Prezes Zarządu oraz koledzy i koleżanki
KPA „KOMBUS”

W nocy z 29 na 30 kwietnia 
na basenie kórnickiej Oazy 

o godzinie 0:00 
wystartuje

I Sztafetowy Maraton Pływacki 

ku czci Jana Pawła II

Wybrani uczestnicy będą pływać 
na wyznaczonym, wydzielonym torze 

przez 21 godzin i 37 minut 
(do godziny śmierci Papieża Polaka)

Około godziny 21 odbędzie się pokaz 
materiału filmowego z tegorocznego 
Kórnickiego  Nocnego Półmaratonu 

im. Jana Pawła II.
Organizatorami wydarzenia jest Kór-
nicki Klub Biegowy Brylant Kórnik 

oraz KCRiS Oaza

Stowarzyszenie 
Polsko -Ukraińskie 

organizuje 
wyjazd na Ukrainę 
w dniach 24 czerwca 

- 2 lipca 2011r.

W programie:
 Kijów-Odessa-Umań-Lwów.

Koszt wyjazdu 
1000 zł. 

Wolnych miejsc: 10
Chętnych prosimy o kontakt: 

515 229 677 
lub 692 407 594
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ARECENZJE KSIĄŻEK 

Pozycje książkowe dostępne są 
w Bibliotece Publicznej w Kórniku

.
dLA doRoSŁYch:

immAcULéE iLiBAGiZA, STEVE ERWiN 
„ ocALoNA ABY PRZEBAcZYć”

Wiosną 1994 roku 
przez trzy miesiące naród 
ruandyjski był pogrążony 
w otchłani najokrutniejsze-
go i najbardziej krwawego 
ludobójstwa, jakie widział 
świat. Immaculee Ilibagiza, 
młoda studentka, cudem 
przeżyła okres dzikiej rze-
zi, w której zginęła prawie 
cała jej rodzina, większość 

przyjaciół i ponad milion jej rodaków. W książce 
pt.:”Ocalona, aby przebaczyć” Immaculee 
zabiera nas ze sobą w niezwykłą podróż. 
Dzięki jej prostemu, wyrazistemu językowi, 
widzimy, jak radzi sobie z przeciwnościami 
i cierpieniem, jak walczy o przetrwanie, jak 
próbuje odnaleźć sens i cel życia w świecie, 
przez który przetoczyło się ludobójstwo. Oto 
historia prostodusznej, wrażliwej, młodej ko-
biety, która osierocona wędruje przez ponury 
i nieprzyjazny świat, kierując się niezachwianą 
wiarą w Bożą opiekę i Boże przewodnictwo.

    
„AKAdEmiA RYSUNKU”  

Akademia rysunku jest wszechstronnym 
kursem, opartym na programach rysunku 
stosowanych w czołowych szkołach plastycz-
nych. Pierwotnie dostępny był w czterech 
osobnych częściach. Ta nowa, znacznie więk-
sza książka, zawiera je wszystkie i przedstawia 
kompletny program nauczania każdego 
aspektu omawianej sztuki.Część pierwsza. 
Podstawy rysunku - Materiały, narzędzia 
oraz podstawowe zasady. Omawia się tu 
formę, proporcje, tonalne zakresy i inne.Część 
druga. Linia i cieniowanie w rysunku - Kontro-
lowanie szerokości oraz intensywności linii w 
rysunkach, rozwijanie technik sugerujących 
wymiary oraz faktury powierzchni.Część trze-
cia. Światło i cień w rysunku - Sposoby, w jaki 
światło pada na model oraz rozmaite metody 
prezentowania światła i cienia dla stworzenia 
dramatycznych efektów.Część czwarta. Ry-
sunek perspektywiczny - Zrozumienie zasad 
geometrycznych, które spajają rysunki, oraz 
postrzeganie tematów z nowego punktu wi-
dzenia. Pozwala to uzyskiwać zaskakujące 
rezultaty.

dLA dZiEci: PAWEŁ BERęSEWicZ 
„cZY WojNA jEST dLA dZiEWcZYN?”

Historia małej Elki, którą pewnego dnia 
zaskoczyła II wojna świa-
towa i bardzo popsuła 
jej dzieciństwo. Piasko-
we kulki zamieniły się 
w groźne bomby, tatę 
wezwały ważne sprawy 
i w ogóle nie chciały wy-
puścić, a mama-lekarka 
to już naprawdę prawie 
nie mogła wyjść z pracy. 
Elka uczy się uważać na 

słowa. Radzić sobie, nie beczeć. I nawet robić 
opatrunki! I dochowywać najprzeogromniej-
szych tajemnic. Chociaż wolałaby te małe, te 
kolorowe, dziecięce.

 „dzień Przedsiębiorczości” 
w Bibliotece Publicznej w Kórniku
Po raz kolejny Biblioteka Publiczna w 

Kórniku oraz Filia w Bninie przyłączyły się 
do akcji „Dzień Przedsiębiorczości”. Twórcą 
tego programu jest Fundacja Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości (pozarządowa organiza-
cja pożytku publicznego), której celem jest 
przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w 
warunkach gospodarki rynkowej oraz umoż-
liwienie młodym ludziom zdobycie wiedzy 
i praktycznych umiejętności ułatwiających 
realizację planów zawodowych. Dzień Przed-
siębiorczości skierowany jest do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i ma pomóc młodzieży w 
podjęciu decyzji w planowaniu dalszej drogi 
edukacyjnej i zawodowej. W dniu tym młodzież 
zapoznaje się ze specyfiką pracy zakładu czy 
firmy, w której być może za kilka lat znajdzie 
zatrudnienie. 

W dniu 31 marca w ramach „Dnia Przed-
siębiorczości” gościłyśmy w naszych placów-
kach uczniów klasy trzeciej Liceum Ogólno-
kształcącego w Kórniku.  Anna Drewnowska 
odbyła jednodniowe praktyki w Bibliotece 

Publicznej w Kórniku,  a  Dominika Szarek  i 
Łukasz Walkowiak - w Filii w Bninie. Liceali-
ści dowiedzieli się między innymi na czym 
polega codzienna praca bibliotekarzy, jakich 
kompetencji i wiadomości oczekuje się od 
kandydatów chcących pracować w zawodzie 
bibliotekarzy, jaką drogę musi przejść książka 
zanim trafi w ręce czytelnika. Mamy nadzieję, 
że zdobyte doświadczenie pomoże młodzieży 
w wyborze kierunku studiów. Życzymy Im 
powodzenia na egzaminie dojrzałości i wiele 
szczęścia w dorosłym życiu.

KAK

„Pasjoteka w Bibliotece” 
„Wielkanocne wycinanki”

W dniu 4 marca odbyło się kolejne spo-
tkanie w ramach „Pasjoteki w bibliotece”. 
Tematem warsztatów były „Wielkanocne 
wycinanki”.  Pani Ewa Nowak, nasza krajanka 
i czytelniczka Biblioteki Publicznej w Kórniku 
oraz Filii w Bninie, zajmująca się, jak sama 
mówi „bastlowaniem”, pokazała wszystkim 
uczestnikom swoje wspaniałe wycinanki, a 
następnie wszyscy zabrali się do pracy. Pa-
nie wycięły między innymi kurę z pisklętami, 
młodego króliczka i starego zająca, „zdener-
wowanego kurczaka”, zająca w szortach, 
wielkanocne jajko oraz wiele innych. Pani Ewa 
opowiedziała jakich narzędzi używać do wyci-

nania, jak należy prawidłowo wycinać wzory, 
w jaki sposób je kleić i ozdabiać. 

KAK
 „Kwiat - broszka z tafty” 

W dniu 11 kwietnia na warsztatach „Pa-
sjoteki w bibliotece” wykonałyśmy „Kwiat-
-broszkę z tafty”. Ta tajemniczo brzmiąca 
nazwa,  TAFTA, to nic innego jak tkanina 
tkana z dwóch kolorów przędzy, gdzie nitka 
osnowy i wątku różni się kolorem.  Efektem 
tego jest  tzw. „mienienie” się tkaniny, a do-
danie przędzy metalowej, utrwala kształt.  Na 
życzenie wszystkich Pań przygotowano taki 
właśnie temat zajęć, gdyż pasuje do obecnej 
pory roku i najnowszych trendów w modzie.  
Rozpoczęłyśmy od przygotowania poszcze-
gólnych elementów broszki: naszycia agrafki 
na prostokąt z tafty, wykonania środka kwiatka 
wypełnionego włókniną,  ręcznego sfastrygo-
wania głównej części kwiatu, wykonanego z 
paska o długości 60 cm i szerokości 8 cm. Po 
odpowiednim zmarszczeniu przystąpiłyśmy do 
kształtowania kwiatu i połączenia wszystkich 
elementów. Dzięki temu powstały przepiękne 
i niepowtarzalne broszki. Wbrew pozorom nie 

jest to zbyt łatwe, ale nasze utalentowane Pa-
nie  bardzo dobrze poradziły sobie z tak trudną 
techniką.  Dziękujemy wszystkim Paniom za 
pomysłowość i kreatywność.

Wszystkich zainteresowanych „Pasjoteką 
w bibliotece” zapraszamy na naszą stronę 
www.biblioteka.kornik.pl, gdzie w zakładce: 
Galeria  znajdują się zdjęcia z warsztatów.

Na następne warsztaty  „Pasjoteki w biblio-
tece” zapraszamy 16 maja.

 KAK

Tradycje i obrzędy
Uczniowie klasy IA z Kórnika poznawali 

„Tradycje i obrzędy Wielkanocne” w Bibliotece 
Publicznej.

W dniu 8 kwietnia pierwszaki z kórnickiej 
podstawówki odwiedziły gościnne progi Biblio-
teki Publicznej w naszym mieście. 

Miłe Panie Bibliotekarki przygotowały dla 
dzieci mnóstwo atrakcji. Dzięki tej wizycie 
uczniowie poznali tradycje i obrzędy wielka-
nocne. Wysłuchali wierszy i obejrzeli książki 
tematycznie związane z Wielkanocą. Ucznio-
wie uczestniczyli w ciekawych zajęciach pla-
styczno-technicznych. Wykonali przepiękne 
kurczaczki, które na pewno staną się ozdobą 
świątecznych stołów lub tradycyjnej święconki 
wielkanocnej. 

D.S. 

w kórnickiej BiBlioTece
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informuję, że te-

goroczne święto gminy Kórnik – XVIII 
Kórnickie Spotkania z Białą Damą  
odbędą się w dniach 28 do 29 maja.

W tym roku inspiracją stały się 
kobiety! Właśnie dlatego, z myślą o 
Paniach przygotowano blok kobiecy, 
czyli odkrywanie tajemnic ich piękna, 
urody i talentów. 

W przestrzeni kórnickiego pod-
zamcza prezentowana będzie sztuka 
kobiet, dla kobiet, o kobietach. Swych 
rad na temat mody, zdrowia i urody 
oraz aktywności zawodowej udzielą 
zaproszeni specjaliści. Dzięki wyko-
rzystaniu telebimu możliwe będą nie 
tylko prezentacje na żywo, ale również 
multimedialne.

We współpracy z Agencją Showbiz 
Models po raz pierwszy odbędą się 
wybory Miss Polonia gminy Kórnik. 
Spośród tutejszych Pań wybrane 
zostaną Miss, Wicemiss oraz Biała 
Dama 2011. 

 W trakcie koncertów nie zabraknie 
znanych i lubianych artystów estrady. 
W wyborze najpiękniejszych kórni-
czanek pomoże sam Norbi. Gwiazdą 
wieczoru będzie pełna temperamentu 
i urody Małgorzata Ostrowska. Nie 
zabraknie pokazu sztucznych ogni 
oraz wieczornej dyskoteki.  Drugiego 
dnia Spotkań swoją charyzmę odsłoni 
Maciej Maleńczuk w koncercie „Psy-
chodancing”.

Dla dzieci i młodzieży przygotowa-
no sprzęt rekreacyjny. Będziemy też 
świętować zbliżający się Dzień dziec-
ka. Dla najmłodszych przewidziano 
spektakl, gry, zabawy i wiele niespo-
dzianek. Smakoszy ucieszą bogato 
zaopatrzone stoiska gastronomiczne.

W imieniu organizatorów serdecz-
nie zapraszam zarówno mieszkańców 
gminy Kórnik,  jak i gości z Polski.

 
  

Sławek Animucki
dyrektor Kórnickiego Ośrodka Kultury

Dnia 16 kwietnia 2011 roku w Kórnickim 
Ośrodku Kultury obył się już IX Festiwal 
Młodych Muzyków. Otwarcia festiwalu 
dokonał kierownik KOK-u Pan Sławomir 
Animucki. Pomysłodawcą festiwalu oraz 
jego  współorganizatorem jest Pan Zygmunt 
Szram. 

Festiwal adresowany był do dzieci i 
młodzieży uczącej się gry na dowolnym 
instrumencie muzycznym, lecz niepobiera-
jącej nauki w szkołach muzycznych. 

W festiwalu brało udział 30 uczestników 
w dwóch kategoriach: 1. fortepian, 2. inne 
instrumenty.  Poniżej publikujemy wyniku 
IX Festiwalu Młodych Muzyków. 

Wszystkim młodym muzyką gratulujemy!

Opr. RJ

WYNIKI
instrumenty różne

I miejsce - Maciej Wyrwas
II miejsce - Mateusz Lester
III miejsce - Artur Stelmach

Wyróżnienie - Jolanta Lester
Fortepian - grupa młodsza
I miejsce -  Jakub Brambor
II miejsce -  Wiktoria Litka

III miejsce - Maria Piątkowska
Fortepian - grupa średnia

I miejsce - Magdalena Błaszków
II miejsce - Jakub Lehmann 
III miejsce - Filip Jarzyński
Fortepian - grupa starsza

I miejsce -  Beata Zwierzyńska
II miejsce -  Hanna Giertych, 

Marta Lehmann
Wyróżnienie - Beata Norkiewicz

konkUrs młoDycH mUzyków

Po eliminacjach wybrano kandydatki 
w kórnickim konkursie miss Polonia. 
informujemy, że ostatecznie umowy 
na udział w Finale miss Polonia gminy 
Kórnik podpisało 11 kandydatek. 

Są to:
1. Justyna Burzyńska
2. Joanna Gielniak
3. Monika Jóskowiak
4. Magda Kordzielewska
5. Julia Łomińska
6. Marta Maciejewska
7. Patrycja Michalak
8. Izabela Oboda
9. Marta Perdoch
10. Paulina Szulda
11. Ewelina Wdowczyk

W sobotę16 kwietnia w KOK wszystkie  
kandydatki wzięły udział w pierwszej próbie 
choreograficznej. Dziewczyny ćwiczyły 
chód, autoprezentację, układ choreogra-
ficzny. Reszty nie zdradzę. To tajemnica   
kobiecej kuchni.W następnym tygodniu 
czeka je sesja zdjęciowa, a po niej  kolejne 
coraz trudniejsze próby.  

Sławek Animucki

wyBrano kanDyDaTki na miss
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jan Działyński
żołnierz 

PowsTania 
sTyczniowego

Powstanie styczniowe zapisało się po 
wsze czasy w świadomości Polaków jako 
czyn zbrojny o odzyskanie niepodległej 
ojczyzny, było motywem do dalszej pracy 
konspiracyjnej w dobie zaborów i dążeń 
kolejnych pokoleń o wyzwolenie spod 
jarzma zaborów wolnej ojczyzny. Ten zryw 
powstańczy 1863 roku odbił się szerokim 
echem wśród Wielkopolan z Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego, a na zew zbrojnej 
już walki podążali z zaboru pruskiego 
ludzie różnych stanów i klas społecz-
nych, ziemian, mieszczan, ludu wiej-
skiego, duchownych, rzemieślników  i 
uczniów gimnazjalnych. 

Toteż gdy w nocy z 22 na 23 stycz-
nia wybuchło w zaborze rosyjskim 
powstanie mieszkańcy Poznania i 
poznańskiego spieszyli rodakom za 
kordonu z pomocą, przesyłając broń, 
amunicję i biorąc udział w walkach z 
wojskami carskimi. 

W pierwszych dniach marca po-
wstał w Poznaniu tajny Komitet zwany 
komitetem Działyńskiego przybrał on 
nazwę od nazwiska jego przewodni-
czącego Jana hr. Działyńskiego zie-
mianina z Kórnika pod Poznaniem. W 
skład komitetu weszli przedstawiciele 
znani, o poglądach patriotycznych i 
narodowych. 

Najbliższymi współpracownikami 
Działyńskiego zostali Aleksander Gut-
try, Władysław Niegolewski, Włodzi-
mierz Wolniewicz, Roger hr. Raczyński 
z Rogalina. 

Komitet działający w całkowitej 
konspiracji postawił sobie za cel 
zbieranie pieniędzy, wysyłanie broni i 
amunicji do Królestwa oraz formowa-
nie oddziałów powstańczych, komitet 
mimo trudnych warunków pracował 
bardzo sprawnie świadczyło o tym m. in. 
zbieranie ekwipunku dóbr ochotników i 
wyekwipowanie trzech oddziałów powstań-
czych liczących około 1500 ochotników. 

Co najmniej kilkunastu mieszkańców 
Kórnika i okolic brało udział w potyczkach i 
walkach powstania styczniowego 1863 roku 
walcząc w różnych oddziałach operujących 
na pograniczu królestwa i zaboru pruskiego. 

Godni pamięci są synowie właściciela 
majątku ziemskiego Radzewo dr Lucjan 
Szmyt, który zginął w powstaniu, brat jego 
Jan zmarły od ran i Józef ur. w 1835 roku 
w Radzewie pod Kórnikiem.  W czasie 
powstańczych bitew Józef ciężko ranny  
przewieziony do Mikoszyna, leczył się tam 
4 miesiące. Powróciło Księstwa Poznań-
skiego w końcu roku 1863, po powrocie 
został aresztowany przez władze pruskie 
i osadzony na 3 miesiące w Śremie za 

odmowę zeznań w sprawie śledczej puł-
kownika Edmunda Calliera, uwięzionego 
w Hausrogtei w Berlinie. Wiele lat po po-
wstaniu został Józef Szmyt dziennikarzem 
i współredaktorem Ziemianina wydawanego 
w Poznaniu. Zmarł w 1907 roku jego mogiła 
zachowała się po dziś dzień na Cmentarzu 
Zasłużonych Wielkopolan na wzgórzu św. 
Wojciecha w Poznaniu.

Z mieszkańców Kórnika przedostali się 
przez granicę do szeregów powstańczych 
20 – letni rymarz Leon Król, który zginał 5 
grudnia 1863 roku, Kubiak, cieśla z Kórnika, 
który odniósł ciężkie rany w jednej z bitew 
i zmarł, Herman Węclewicz też śmiertelnie 
raniony, który także niebawem zmarł. 

Teofila Przymusińska dowiedziała się w 
Kórniku o śmierci swojego brata Henryka 
Wrończyńskiego i o udanej ucieczce do 
Francji drugiego brata Adama. 

Z niedaleko położonego od Kórnika Bni-
na w powstaniu walczył jego mieszkaniec 
Raczyński, który również odniósł rany. 

W pięć lat po powstaniu styczniowym 
został proboszczem w Bninie ksiądz 
Bolesław Antoniewicz, który w okresie 
powstania jako wikary podążył do oddziału 
gen. Edmunda Taczanowskiego, w którym 
był kapelanem podległych generałowi od-
działów. Ranny w rękę wrócił ponownie do 
zaboru pruskiego i w Wielkopolsce zajął 
się zbieraniem funduszów na uzbrojenie 
powstańców. Dzięki jego zabiegom zdołał 
zgromadzić większą część broni i amuni-
cji w powiecie ostrowskim, zanim został 
tu utworzony komisariat powstańczy. Za 
jego pośrednictwem i pomocą komisarz 
powiatowy uzbrajał oddział Edmunda Ta-
czanowskiego. Aresztowany w maju 1863 
roku przez władze pruskie przebywał kilka 

miesięcy, w czasie trwania śledztwa w 
berlińskim więzieniu w Moabicie. Policja 
przechwyciła listy zbieranych przez niego 
składek pieniężnych, lecz w procesie kar-
nym Antoniewicz, zaprzeczył zarzutom, 
przyznając się tylko do zbiórki na rzecz 
pogorzelców w Miechowie. Uwolniony od 
zarzutu zdrady głównej ksiądz Bolesław 
Antoniewicz został uwolniony z więzienia. 
Po wyjściu na wolność włączył się w dzia-
łalność narodową, tak polityczną jak i spo-
łeczną będąc proboszczem bnińskim dał się 
poznać jako bojownik sprawy narodowej, 
niemal do końca swego życia był aktywnie 
czynny nie tylko na niwie kościelnej, od 
1897 roku był członkiem zarządu Towarzy-
stwa Pożyczkowego w Kórniku, reprezen-
tując oddział na sejmikach Związku Spółek 
Zarobkowych, interesował się również 
działalnością kółek na swoim terenie. Za 

jego duszpasterstwa powstało w 1896 
roku w Bninie Katolickie Towarzystwo 
Robotników Polskich. Zmarł ksiądz 
Antoniewicz w Bninie 12.02.1905 roku 
i został pochowany na cmentarzu przy 
nieistniejącym obecnie kościele para-
fialnym w Bninie. 

Jak wiadomo z najnowszych ba-
dań, prócz przesyłek broni i amunicji 
z zaboru pruskiego poszło do po-
wstania około 4 tysiące osób. Dużą 
przychylność dla sprawy powstańczej 
wykazał hr. Jan Działyński, który na 
wieść o wydarzeniach w Królestwie 
powrócił z zagranicy do kraju widząc 
potrzebę pomocy rodakom walczącym 
w królestwie, na rzecz organizacji 
powstańczej pożyczył natychmiast na 
hipotekę dóbr swoich milion złotych. 

Chwalebnym przykładem wykazał 
się ziemianin Roger hr. Raczyński 
z Rogalina, który wydał w ratach na 
uzbrojenie grup powstańczych ponad 
500 tysięcy złotych, ze składek zaś 
prywatnych wpłynęło około 100 tysięcy 
złotych.

Szybko przeprowadzono organi-
zację powiatową i okręgową w całym 
Księstwie, wyznaczając odpowiednich 
komisarzy, którzy zajęli się werbun-
kiem, uzbrojeniem i kierowaniem 
ochotników podążających do powstań-
czych oddziałów. 

Komitet Działyńskiego wytyczył trzy 
trakty, którymi transportowano broń i 
ochotników do Królestwa. Duża grupa 
ochotników podążających do powstania kie-
rowała się przez powiat średzki – obszar ten 
spełniał w czasie powstania ważne funkcje 
był obszarem przerzutu ludzi i broni oraz 
terenem koncentracji ochotników do formu-
jących się oddziałów, gotowych do walki po 
przekroczeniu granicy prusko – rosyjskiej. 

Drugi trakt prowadził przez środkową 
część powiatu średzkiego na Drzazgowo, 
gdzie w tamtejszych lasach przeprowa-
dzano koncentrację. Trzeci trakt wiódł 
przez południową część powiatu, przez 
lasy nadwarciańskie, od Zaniemyśla do 
Orzechowa i dalej do granicy w powiecie 
wrzesińskim.  Na początku funkcję opie-
kuna tej trasy pełnił wikary średzki, ksiądz 
Augustyn Szamarzewski. Aresztowano go 

podczas przekraczania granicy prusko – ro-
syjskiej w powiecie wrzesińskim. Dzielnego 
kapłana skazano na 19 miesięcy więzienia. 
Po nim nadzór nad traktem przerzutowym 
objął mecenas średzki Antoni Trompczyń-
ski, uczestnik powstania listopadowego i 
Wiosny Ludów.  Pomagali mu najmłodsi 
synowie, Bolesław i Zygmunt, przewożąc 
broń i amunicję z pomocą leśniczego Felik-
sa Lipińskiego, weterana powstań narodo-
wych, chłopcy przeprowadzali także ochot-
ników ku granicy, organizowano ucieczki 
więźniów z aresztu średzkiego, udzielono 
pomocy i chwilowego schronienia. Jeden 
ze zbiegów, przebrany za kobietę przedo-
stał się z pomocą Bolesława do Drezna. 
Tych trudów nie wytrzymał najmłodszy syn 
Zygmunt, który zaziębił się podczas nocnej 
służby, zachorował na galopujące suchoty 
i zmarł 8 sierpnia 1864 roku. Niestrudzony 
uczestnik trzech powstań, Antoni, po stracie 
w powstaniu starszych synów Kazimierza i 
Władysława, zmarł nagle 24 września 1863 
roku zostając pochowanym na cmentarzu 
w Środzie. Pomimo obserwacji ruchów Ko-
mitetu Działyńskiego przez policję pruską, 
donosicieli i patroli wojska jego członkowie 
bywali na naradach terenowych, których 
zebrania i spotkania z komisarzami powia-
towymi odbywano potajemnie po ziemiań-
skich dworach. 

Jan Działyński pochodził ze starego 
rodu, którego przodkowie brali udział we 
wszystkich powstaniach jakie miały miejsce 
na terenie kraju począwszy od roku 1794, 
1806, 1831, 1848 aż po powstanie roku 
1863, choć Jan Działyński nie odegrał w 
całym zrywie powstańczym znaczącej roli 
tu w Wielkopolsce dzięki jego wstawien-
nictwu nie tylko za granicą Komitet mógł 
wspomóc Wielkopolan bez tej pomocy 
materialnej trudno było by wyekwipować 
powstańców operujących na pograniczu 
prusko – rosyjskiego. Pierwszy wziął udział 
w potyczce w pasie nadgranicznym oddział 
ochotników z okolicy Środy i Zaniemyśla 
pod dowództwem płk. Edmunda Calliera. 
Zebrał się on 1 marca 1863 roku w lasach 
pod Zaniemyslem i Brodowem. Przez 
dłuższy czas kwaterował w owczarni Zofi-
jówka koło Łękna, liczył on około 400 ludzi. 
Następne rzuty ochotników gromadziły 
się w lasach po mniej więcej 100 ludzi w 
środkowej części powiatu pod komendą 
osiadłego w Środzie Ślązaka, nauczyciela 
Władysława Szrajera, a później Mrozińskie-
go, Karpińskiego i Hieronima Drożdzew-
skiego, grupa powstańców w liczbie około 
400 ludzi ukrywała się przez kilka dni przed 
pruską policją w lesie pod Babinem, skąd 
szczęśliwie przeszła granicę. Szlak na lasy 
drzązgowskie wybrała sonie inna liczna 
grupa, która gromadziła się pod wodza 
Francuza Young de Blankenheima. Oddział 
ten również zdołał przekroczyć granicę i jak 
wcześniejsze grupy brały w późniejszym 
czasie udział w walkach z carskimi woj-
skami. Walki powstańcze przybierały na 
sile zwłaszcza w tym pierwszym okresie 
wiosenno – letnim. Toteż komitet widząc 
duże zaangażowanie społeczeństwa Wiel-
kopolskiego organizował dalsze przerzuty 
ludzi i broni do walczacych już oddziałów 

operujących na danym terenie duże wspar-
cie otrzymała partia generała Edmunda 
Taczanowskiego. Pomimo znacznych 
sił pruskich jakie stacjonowały w rejencji 
poznańskiej wielu grupom udawało prze-
drzeć się  do Królestwa jeszcze w okresie 
jesieni 1863 roku. Już 3 lutego 1863 roku 
naczelnym dowódcą czterech korpusów 
przygranicznych: poznańskiego, śląskiego, 
pomorskiego i królewickiego został pruski 
generał August Werder. Jego główna kwa-
tera znajdowała się w Poznaniu. Od czasu 
nominacji Werdera wzrosły prześladowania 
patriotów polskich w zaborze pruskim. W 
samym Poznaniu aresztowano nie tylko 
emisariuszy powstańczych przebywających 
z tajną misją ale i kurierów powstańczych 
szlaków więziono również tych obywateli 
którzy sprzyjali działaniom powstańczym 
osadzając ich w więzieniach i aresztach 
fortecznych. Największy cios na Komitet 
Działyńskiego spadł 28 kwietna 1863 roku 
kiedy to policja dokonała rewizji w pałacu 
Działyńskich w Poznaniu w jej ręce wpadł 
portfel Jana hr. Działyńskiego, który pró-
bował go bezskutecznie ukryć, zawierał 
on listę działaczy Komitetu spowodowało 
to liczne aresztowania. Do niemal końco-
wych dni powstańczych 1863 na 1864 roku 
działał z dużym poświęceniem Komitet Nie-
wiast Wielkopolskich pośród wielu nazwisk 
ziemianek szczególną postacią wyróżniała 
się Emilia Sczaniecka weteranka powstań 
1831 – 1848 w składzie zarządu tego 
Stowarzyszenia stanęła wdowa po Tytusie 
Działyńskim, znana już z działalności w 
1831 roku Gryzelda Celestyna Działyńska, 
matka Jana Działyńskiego, mocno zaan-
gażowanego w akcję powstańczą. Jej syn 
widząc groźbę natychmiastowego aresz-
towania zbiegł do oddziału powstańczego 
i tylko mandat poselski uchronił wówczas 
Działyńskiego przed aresztowaniem. W 
oddziałach gen. Edmunda Taczanowskiego 
służył m. in. Jan Działyński który za zebra-
ne pieniądze doskonale go wyekwipował, 
służył poseł Władysław Niegolewski i wielu 
innych. Obóz Taczanowskiego w Pyzdrach 
swą liczebnością prawie liczący 2000 ludzi 
po potyczce pod Pyzdrami przemieszczał 
się w pośpiechu do Zagórowa stamtąd do 
Czocza i Rychwału aż docierając do Koła 
ciągle będący w walkach i potyczkach. 
Generał Taczanowski dowodząc dobrze 
wyszkolonym oddziałem po długim i uciążli-
wym marszu zatrzymał się w Ignacewie na 
naradzie starszyzny w której wzięli także 
udział przedstawiciele miejscowego społe-
czeństwa w tym obydwaj posłowie Niego-
lewski i Działyński uzgadniając o przyjęciu 
walki w tymże miejscu choć pozycja nie była 
korzystna dla powstańców. Niemniej Tacza-
nowski chciał tam przetrwać aż do nadej-
ścia oddziałów Seyfrieda, któremu wysłał 
rozkaz natychmiastowego przybycia z po-
mocą. Nazajutrz rano, czyli w dniu 8 maja, 
ukazały się pierwsze podjazdy kozackie 
około południa żołnierze rosyjscy rozpoczęli 
atak. Powstańcy ze swoich pozycji ostrzelali 
ich ogniem karabinowym, a gdy Rosjanie 
doszli na odległość kilkuset metrów kolum-
na kosynierów ruszyła do ataku. Pomimo 
silnego ognia artylerii dopadli wroga, który 

cofnął się w nieładzie. Przez cały ten czas 
Taczanowski mimo choroby znajdował się 
na pierwszej linii bojowej siły powstańców 
liczyły w tym starciu 570 strzelców, 600 
kosynierów i niewielki oddział jazdy, dys-
ponujący dwoma armatami. Nieprzyjaciel 
nadciągał w przeważającej znacznie liczbie 
liczącej 3 tysiące piechoty, 600 jazdy i 6 
armat walka rozegrała się tam krwawa. 
Znaczna liczba oficerów była zabita, cięż-
ko ranna lub poparzona. Dowództwo nad 
niedobitkami powstańczymi objął wówczas 
samorzutnie dotychczasowy szeregowiec 
Jan Działyński, który zręcznym odwrotem 
wyprowadzając resztki oddziałów w lasy 
Kazimierzowskie i tam wobec zupełnej 
dezorganizacji, zmordowania żołnierzy 
i upadku ducha kazał broń zakopać, a 
ludzi rozpuścił. Klęska ignacewska, którą 
kilkaset młodzieży poznańskiej, kaliskiej i 
kujawskiej przypłaciło życiem czy trwałym 
kalectwem zakończyła ten pierwszy okres 
walk na Kujawach. Po tej klęsce pod Igna-
cewem Jan Działyński przekradł się do 
Francji. Tam mianowano go w lutym 1864 
roku głównym organizatorem sił zbrojnych 
zaboru pruskiego. Oskarżony o zdradę sta-
nu, skazany został zaocznie tzw. procesie 
berlińskim 1864 roku na śmierć i konfiskatę 
dóbr. W kwietniu 1869 roku udało mu się 
uzyskać amnestię i pełne uwolnienie. Po 
powrocie do kraju poświęcił się działalności 
społeczno – kulturalnej. Osłabione zdrowie 
było przyczyną ataków paraliżu, nawiedza-
jącymi go od 1869 roku, zmarł w Kórniku 
30 marca 1880 roku jako ostatni z Działyń-
skich, przekazując testamentem majątek i 
bibliotekę w Kórniku swemu siostrzeńcowi 
W. Zamoyskiemu. 

Wielkopolanie raz jeszcze zaświadczyli 
swym udziałem w powstaniu styczniowym 
o łączności narodowej z innymi dzielnicami 
Polski, raz jeszcze udowodnili gotowość 
do bohaterskich czynów i wszelkich ofiar 
dla odzyskania wolności, całości i jedności 
narodu polskiego. Po roku 1863 kraj pra-
wie cały jakby odwrócił się od staruszków 
– emigrantów. Sam okaleczały i cierpiący 
niewiele mógł mieć zrozumienia dla emi-
gracji. Tymczasem ci osiwiali już bojownicy, 
mający za sobą udział w jednym, dwu a 
nawet trzech powstaniach spoglądając 
wówczas w głąb swego życia, spostrze-
gali, że są nędzarzami ideowymi, bo choć 
piersi ich zdobiły krzyże Virituti Militari, oni 
sami stracili ostatnią nadzieję, a ponadto 
pozbawieni byli stałych środków utrzymania 
i możliwości ich zdobycia. Było to tragiczne 
pokolenie żołnierzy, często jeszcze z 1831 
roku którzy poszli na nową tułaczkę, na 
której czekała ich bezdomność i nędza. 

Powstanie styczniowe było ostatnim 
zbrojnym ruchem Polaków w XIX stuleciu.

Po jego upadku na widownię dziejową 
weszły nowe pokolenia aż do kolejnego 
zrywu Wielkopolan 1918 – 1919 roku z 
którego powstała wolna niepodległa Rze-
czypospolita po 123 latach niewoli. 

Ryszard Jaruszkiewicz 
regionalista 



14 nr 8/2011 22 kwietnia 2011r. 15

iN
Fo

R
m

A
c

jE

iN
Fo

R
m

A
c

jE

oBWiESZcZENiE
Burmistrza Gminy Kórnik o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 pkt. 1, 2, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 ze zmianami), zawiadamiam o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego 

dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka promenady w Kórniku na działkach z obrębu geodezyjnego:
- Kórnik, nr ewid.: 654, 656/1, 659/1, 681/1, 953/1, 956/1, 961.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za moim pośrednictwem 
w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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oGŁoSZENiE
BURmiSTRZA GmiNY KóRNiK

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 
z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 
1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Kórniku Uchwały nr 
VI/67/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy 
mieszkaniowej na dz. nr ewid. 54/1 i 57, 
obręb Szczytniki, gm. Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest zmiana zasad 
zagospodarowania terenu obszarów obję-
tych przystąpieniem, w celu umożliwienia 
lokalizacji zabudowy bliźniaczej na terenach 
zabudowy jednorodzinnej. Informuję o 
jednoczesnym przystąpieniu do przeprowa-
dzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko ww. projektu planu miejscowego. 
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisem-
nej, ustnie do protokołu, za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o 
którym mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny 
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z doku-
mentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy 
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego 
projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kór-
nik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie 
21 dni od daty ukazania się niniejszego 
ogłoszenia. Organem właściwym do rozpa-
trzenia złożonych wniosków jest Burmistrz 
Gminy Kórnik.

oGŁoSZENiE  BURmiSTRZA GmiNY KóRNiK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w Koninku – rejon ulicy drukarskiej, gm. Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 
dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
Nr 199 poz. 1227), w związku z uchwałą Nr LVII/602/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 
września 2010 r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Koninku – rejon ulicy drukarskiej, Gm. 
Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  2 maja 2011r. do 
1 czerwca 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 
Kórnik, w godz. pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu  30 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodle-
głości 1, 62-035 Kórnik, pokój 106 o godz. 13:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, 
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2011 r., na ad-
res: Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub kornik@kornik.pl. 
Organem właściwym do rozpatrywania uwag będzie Burmistrz Gminy Kórnik.

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

BURmiSTRZ GmiNY KóRNiK
iNFoRmUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku 
od dnia 22 kwietnia 2011 r. do 16 maja 2011 r.  

wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej 

w celu poprawienia warunków zagospodarowania:  
-działki położonej w Szczytnikach 
opisanej nr ewidencyjnym 179/7 

o powierzchni 0,0252 ha.
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 

tut. Urzędu, 
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, 

pok. 203, tel. (61) 8170411 wew. 675

BURmiSTRZ GmiNY KóRNiK
 o G Ł A S Z A

przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  nie-
zabudowanych, położonych w miejscowości KAMIONKI gmina KÓRNIK , 
zapisanych w księdze wieczystej  Nr KW 27 894, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka o numerze:

44/83 o powierzchni 0,0494  ha za cenę wywoławczą 72 700,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dwa-tysiące-siedemset  00/100)

44/84 o powierzchni 0,0380  ha za cenę wywoławczą 55 900,00 zł,
(słownie złotych: pięćdziesiąt-pięć-tysięcy-dziewięćset  00/100)

44/85 o powierzchni 0,0380  ha za cenę wywoławczą 55 900,00 zł,
(słownie złotych: pięćdziesiąt-pięć-tysięcy-dziewięćset  00/100)

44/86 o powierzchni 0,0494  ha za cenę wywoławczą 72 700,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-dwa-tysiące-siedemset  00/100)

do cen uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT

WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD TEREN ZABU-
DOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI ZGODNIE Z MIEJSCOWYM 
PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABUDOWY MIESZ-
KANIOWEJ „OSIEDLE PÓŁNOCNE” W KAMIONKACH, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONYM 
UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 30.06.1999 R. NR XIII/114/99 (DZ. URZ. 
WOJ. WLKP. NR 56, POZ. 1188 Z DNIA 10.08.1999 R.) ORAZ ZMIANĄ MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZABUDOWY MIESZKA-
NIOWEJ „OSIEDLE PÓŁNOCNE” KAMIONKI, GM. KÓRNIK, ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ 
RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU Z DNIA 30.04.2008 R.      NR XXIII/232/2008 (DZ. URZ. 
WOJ. WLKP. NR 117, POZ. 2155 Z DNIA 21.07.2008 R.)

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2011 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu miejskiego w Kórniku

przy Placu Niepodległości 1

- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.    
- Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywo-

ławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na 

każdą działkę osobno w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 
- za działkę numer 44/83 – 7 270,00 zł
- za działkę numer 44/84 – 5 590,00 zł
- za działkę numer 44/85 – 5 590,00 zł
- za działkę numer 44/86 – 7 270,00 zł 
na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 1188 

0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 6 maja 2011 r. z dopiskiem w 
tytule przelewu numeru działki, której kupnem jest się zainteresowanym. 
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 
rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć 
do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę 
odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomo-
ści. 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 
przetargu.

- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania prze-

targu podając przyczynę. 

Bliższych informacji, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. 
(0-61) 81-70-411 wew. 674

oGŁoSZENiE
BURmiSTRZA GmiNY KóRNiK

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu 
miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ul. Głównej i Poznańskiej, 

dz. nr ewid.: 199/2, 200/2 i 200/3, 
obręb geod. Borówiec.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) 
oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku z 
uchwałą Nr XLV/458/2009 Rady Miejskiej 
w Kórniku z dnia 28 października 2009 r. 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ul. Głównej i Poznańskiej, dz. nr 
ewid.: 199/2, 200/2 i 200/3, obręb geod. 
Borówiec wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 2 maja do 
1 czerwca 2011 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik, w godz. pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w pro-
jekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 19 maja 2011 r. w 
siedzibie Urzędu miejskiego w Kórniku, 
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
pokój 106 o godz. 14:00. Zgodnie z art. 
18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w 
formie pisemnej, ustnie do protokołu, za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 
czerwca 2011 r., na adres: Urzędu Miej-
skiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-
035 Kórnik lub kornik@kornik.pl Organem 
właściwym do rozpatrywania uwag będzie 
Burmistrz Gminy Kórnik. 

Jednocześnie, w związku z postępo-
waniem w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko informuję, 
że zainteresowani mogą zapoznać się z 
niezbędna dokumentacją sprawy w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
Pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 210.  
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wyniki Konkursów „Złota Żaba”  i „Złota Żabka” 
w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego oraz 
w Dziedzinie Matematyki -  organizowanych 
dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych 
przez Fundację Edukacji Społecznej „EKOS” 
w Swarzędzu. W tegorocznej XVIII już  edycji 
konkursu wzięło udział 12 395  uczestników z 
Wielkopolski i lubuskiego.

Uroczysta gala, podczas której 
wręczono najlepszym z najlepszych 
statuetki „Złotej Żaby” odbyła się w 
auli I Liceum Ogólnokształcącego w 
Swarzędzu. 

W Konkursie dla gimnazjalistów w 
Dziedzinie Języka Polskiego i Literatury 
pierwsze miejsce zajęła Maria Piszcz z 
Gimnazjum w Borowie koło Czempinia 
- w ostatnich czterech latach to trzeci 
uczeń z tej szkoły wśród nagrodzonych. 
Zwyciężczyni jest uczennicą pana 
Sebastiana Zbitkowskiego. Kolejne 
dwa miejsca zajęli uczniowie  jednej 
szkoły - Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie 
- Maksymilian Sych, do konkursu 
przygotowany przez panią Ewę Korzybską 
i Izabela Kwiecień, przygotowywana przez 
panią Jadwigę Chełminiak. Ucznia z tej szkoły 
nagradzaliśmy też w roku ubiegłym. 

„Złotą Żabę” w Dziedzinie Matematyki 
zdobył Grzegorz Łukaszczuk z Gimnazjum nr 
1 w Lesznie - uczeń pani Iwony Kusz, drugie 
miejsce wywalczył Grzegorz Adamski z Gim-
nazjum w Zespole Szkół nr 1 w Szamotułach 
- uczeń Grażyny Skórnickiej. Przypomnieć 
należy, że w roku ubiegłym uczeń pani Skór-
nickiej zajął pierwsze miejsce. Miejsce trzecie 
zajęła  Maria Piotrowska z Gimnazjum nr 1 w 
Lesznie - uczennica pani Iwony Kusz. To bez 
mała tradycyjne już wysokie miejsca uczniów 
tego gimnazjum i ich wspaniałej nauczycielki – 
w ostatnich czterech latach nagrody otrzymało 
czternastu uczniów z tej szkoły! 

Wśród uczestników konkursu przeprowa-
dzanego w szkołach podstawowych – „Złota 
Żabka” - najlepszymi polonistami okazali się: 
I miejsce - Katarzyna Dostatni z Publicznej 
Salezjańskiej SP w Poznaniu - uczennica pani 
Karoliny Piaseckiej, II miejsce - Stanisław Bryś 
ze SP nr 84 w Poznaniu - uczeń pani Magdale-
ny Postół  i miejsce III -Marta Rozalska ze SP w 

Skórzewie -  uczennica pani Wioletty Dziomby.
  „Złote Żabki” w Dziedzinie Matematyki 

wygrali: I miejsce - Piotr Futymski z Publicznej 
SP Zakonu Pijarów w Poznaniu - uczeń pani 
Małgorzaty Markowskiej (w roku ubiegłym 
uczniowie tej szkoły odnieśli duże sukcesy w 
matematyce), II miejsce - Wiktor Hoffmann 
ze SP w Przeźmierowie – uczeń pani Iwony 

Janickiej – Leśniewskiej, III miejsce - Wiktoria 
Mejzińska ze SP nr 79 w Poznaniu - uczennica 
pani Justyny Krawczyk.  

Uczennice SP nr 1 w Kórniku odniosły tak-
że sukcesy w „Złotej Żabce”. Siódme miejsce 
z matematyki zajęła Magdalena Cyra – uczen-
nica pani Izabeli Buszkiewicz, czternaste z 
języka polskiego i literatury Urszula Michalak 
- uczennica pani Ewy Szybiak. 

Dyplomy, nagrody i wyróżnienia przyznano 
łącznie 80 uczniom. Rozdano 41 statuetek, 13 
bibliotek elektronicznych wraz z czytnikami 
e-booków, liczne programy komputerowe 
zawierające ćwiczenia usprawniające  proce-
sy zapamiętywania, koncentracji i szybkiego 
czytania, gry edukacyjne, książki i pomoce 
naukowe, a także akcesoria komputerowe 
i słodkie upominki. Wielu nagrodzonych 
otrzymało także specjalne zaproszenia do 
dobrych szkół społecznych prowadzonych 
przez Fundację Edukacji Społecznej „EKOS”. 
Tradycyjnie też nagrody rzeczowe otrzymali 
nauczyciele uczniów, którzy zajęli w konkur-
sach miejsca  I-III. 

„Złota Żaba” łączy walory edukacyjne 
z cechami znakomitej zabawy i rozrywki 

intelektualnej. Celem organizatorów jest 
premiowanie uczniów, którzy wykazują się 
wyobraźnią i umiejętnością szukania nieba-
nalnych rozwiązań. 

Wysoko ocenia „Złotą Żabę” i „Złotą Żabkę” 
Jerzy Lechnerowski, burmistrz Kórnika. „To  
jedne z najlepszych konkursów w Wielkopol-
sce, zarówno pod względem merytorycznym, 

jak i organizatorskim. Wielkie słowa 
uznania dla Fundacji EKOS w Swa-
rzędzu, która od kilkunastu lat w zna-
komity sposób promuje naukę języka 
polskiego i matematyki. Uczestnikami 
konkursów są również uczniowie kór-
nickich szkół, którzy zawsze bardzo 
chętnie biorą udział w tych konkursach, 
a także zdobywają nagrody. 

Zadania konkursowe są zawsze 
inspirujące i ciekawe. Laureaci i wy-
różnieni to ludzie niezwykle uzdolnieni. 
Każdemu z nich warto pomagać.

Fundacja uznana została ostatnio 
przez Minister Edukacji Narodowej za 
Miejsce Odkrywania Talentów.

Ten prestiżowy tytuł przyznany 
został swarzędzkiej Fundacji jako jedynej 
instytucji  w powiecie poznańskim. Uzasad-
niając, Katarzyna Hall napisała w swoim 
liście, że „… placówka ta przyczynia się do 
odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień 
dzieci i młodzieży”. 

Swarzędzkie konkursy są współfinanso-
wane ze środków publicznych pochodzących 
z budżetów  miast i gmin: Poznania, Swa-
rzędza, Kórnika, Lubonia, Kłodawy a także 
powiatów: leszczyńskiego i wolsztyńskiego. 
Nagrody dla laureatów ufundowały w tym 
roku ponadto władze samorządowe: Ko-
strzyna, Murowanej Gośliny, Suchego Lasu, 
Czempinia, Gminy Września. Sponsorami są 
firmy: Żabka Polska S.A., Terravita sp. z o. o., 
ENEA S. A., Drukarnia Swarzędzka Stanisław 
i Marcin Witeccy, EVER sp. z o. o. i ProCopy. 
Patronat merytoryczny sprawował Instytut Filo-
logii Polskiej UAM i miesięcznik „Polonistyka”, 
opiekę medialną zapewniły „Radio Merkury” i 
„Tygodnik Swarzędzki”.

Organizatorzy

złoTe żaBy i żaBki 2011 rozDane

oSoBY Z RocZNiKóW 1946-1965 ZAPRASZAmY NA  BEZPŁATNE  i BEZ SKiERoWANiA BAdANiA
W KiERUNKU  WcZESNEGo WYKRYWANiA choRóB NoWoTWoRoWYch PRZEWodU PoKARmoWEGo  oRAZ

W KiERUNKU WcZESNEGo WYKRYWANiA choRóB TARcZYcY

Badania wykonuje NZOZ Szpital w Puszczykowie.
Badanie polega na analizie pobranych próbek krwi ( nie trzeba być na czczo)
Dla osób zameldowanych w Gminie Kórnik badania odbędą się w terminie:

11.05.2011r.
plac przed Ochotniczą Strażą Pożarną w Kórniku ul. 20 Października 93

Rejestracja od poniedziałku do piątku:
Tel. 61-8-98-40-78, 61-8-98-40-88 w godz. 10.00 – 14.30

Tel. 61-8-98-40-31 w godz. 1430-18.00
Niezbędne jest podanie numeru PESEL

Więcej informacji o badaniach :
www.szpitalpuszczykowo.com.pl

PROGRAM ZDROWOTNY FINANSOWAY ZE ŚRODKÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO

BURmiSTRZ GmiNY KóRNiK
ogłasza konkursy  na kandydata na stanowisko dyrektora:

1/ Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie, ul. Ogrodowa 21, 62-035 Kórnik, 
2/ Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie, ul. Szkolna 3, 62-023 Gądki.
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Mini-
stra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach 
publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek  (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub 
placówki;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata; 
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
-  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo 
-  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 
4) oryginały  lub  poświadczone  przez  kandydata  za  zgodność  z  oryginałem   kopie  dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa  w punkcie 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwier-
dzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub 
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych  z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia 
kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stano-
wisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscy-
plinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy 
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), 
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
12 )oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy 
lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 
140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, 
z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw 
publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. 
zm.) w celach przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora.
Kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji konkursowej oryginały dokumentów, o których mowa w 
ust. II pkt. 2, 4, 5, 11 i 12 ( w przypadku gdy w ofercie przedłożono jedynie kopie poświadczone przez 
kandydata).  Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą 
i własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów winny być one 
poświadczone za zgodność z oryginałem. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez 
lekarza uprawnionego do jego wystawienia (lekarz medycyny pracy). 
Jednocześnie przypomina się, iż dyrektorzy szkół publicznych, którzy złożyli oświadczenie lustracyjne, 
do Wielkopolskiego  Kuratora Oświaty w związku z pełnieniem funkcji dyrektora szkoły publicznej, na 
podstawie art. 4 pkt 45 oraz art. 8 pkt 42 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o 
dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 
r. nr 63 poz. 425 z późn. zm.) winni, wyrażając zgodę na kandydowanie, złożyć do Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty informację o wcześniejszym wypełnieniu oświadczenia lustracyjnego. 
III. Oferty  z w/w dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrot-
nym i dopiskiem :
,,Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”  
                               ( wpisać nazwę szkoły)
na adres: Urząd Miejski  w Kórniku , Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik w terminie do 05.05.2011 r. 
do godz. 15.30

Konkursy przeprowadzą  komisje konkursowe, powołane przez Burmistrza Gminy Kórnik. O ter-
minie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni 
indywidualnie.

oGŁoSZENiE 
BURmiSTRZA GmiNY KóRNiK

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Robakowo – działki nr ewid.: 206/9 i 

206/10, gm. Kórnik.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. 
zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. Nr 199 
poz. 1227), w związku z uchwałą Nr 
LIII/528/2010 Rady Miejskiej w Kórniku 
z dnia 28 kwietnia 2010r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Robakowo – działki nr ewid.: 206/9 i 
206/10, gm. Kórnik  wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach 
od  2 maja 2011r. do 1 czerwca 2011r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórni-
ku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, 
w godz. pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu  12 maja 
2011 r. w siedzibie Urzędu miejskiego 
w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-
035 Kórnik, pokój 106 o godz. 13:00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w 
formie pisemnej, ustnie do protokołu, za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym, 
z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adre-
su, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 14 czerwca 2011 r., 
na adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub 
kornik@kornik.pl. Organem właściwym 
do rozpatrywania uwag będzie Burmistrz 
Gminy Kórnik.

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

Niezwykle udanie rozpoczęli sezon 
szosowy młodzi zawodnicy i zawodniczki 
UKS Jedynka Limaro Kórnik. Jak na razie 
nie ma zawodów, czy to międzynarodo-
wych, czy ogólnopolskich, na których 
reprezentant Kórnika 
nie stał by na podium. 
Otwarcie sezonu kolar-
skiego 2011, nastąpiło 
w Dzierżoniowie, pod-
czas Międzynarodowe-
go kryterium ulicznego. 
Zawodnicy Limaro byli 
w tym czasie na zgru-
powaniu szkoleniowym 
w Jugowicach, gdzie 
pracowali nad ostatnim 
szlifem siłowo-wytrzy-
małościowym. Do wyści-
gu w Dzierżoniowie tre-
ner Taciak desygnował 
tylko nielicznych swoich 
zawodników, gdyż owe 
kryterium uliczne, jest 
bardzo ciężkie i spe-
cyficzne. Nie wszyscy 
zawodnicy byli tego dnia 
przygotowani na tak 
ciężką próbę, szcze-
gólnie po zgrupowaniu, które miało 
zupełnie inne zadanie. Najlepiej w 
Dzierżoniowie zaprezentowała się 
juniorka młodsza Alicja Ratajczak, 
która zajęła trzecie miejsce, a Wik-
toria Żegleń została sklasyfikowana 
na siódmej pozycji. Następnego 
dnia odbył się wyścig szosowy w 
Sobótce, podczas którego corocznie 
sezon szosowy otwiera ponad 700 
kolarzy. W tym wyścigu, który jest 
dużo prostszy i preferujący bardziej 
przygotowanie siłowo-wytrzymało-
ściowe, ekipa Limaro wystartowała 
w komplecie. Znów najlepsze wra-
żenie pozostawiła Alicja Ratajczak, 
która zajęła drugie miejsce ulegając 
minimalnie Litwince Risie Pocyayte. 
Na ósmym miejscu sklasyfikowano Wiktorię 
Żegleń. W wyścigu kobiet open również 
ósme miejsce zajęła startująca pierwszy 
sezon wśród seniorek Paula Fronczak. Je-
dyny  przykry akcent wyścigu w Sobótce, to 
wypadek naszej zawodniczki Jagody Gar-
czarek, która z podejrzeniem wstrząsu mó-
zgu, została odwieziona do Wrocławskiego 
szpitala, gdzie przebywała na obserwacji 
3 dni. Na szczęście wszystko skończyło 
się dobrze i po dwóch tygodniach przerwy 
nasza zawodniczka ponownie będzie mogła 
stanąć na starcie.

Niezwykle udanie nasza młodzież wy-
startowała w I serii Pucharu Polski, który się 
odbył w drugi weekend kwietnia w Strzel-
cach Krajeńskich. Zawody Pucharowe są 
również eliminacją do Mistrzostw Polski i 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Pierw-
szego dnia rozegrano jazdę indywidualną 

na czas, gdzie wśród juniorek młodszych 
brylowały zawodniczki Limaro Kórnik. Aż 
cztery z nich uplasowały się w pierwszej 
ósemce zawodów. Zwyciężyła zdecydo-
wanie Alicja Ratajczak przed Litwinką 
Pocyate i koleżanką klubową, młodziutką 
Nikol Płosaj. Na szóstym miejscu uplaso-
wała się Diana Wiza a na ósmym Wiktoria 
Żegleń, wszystkie Limaro. Na trzynastym 
miejscu ukończyła zawody kolejna nie-

zwykle utalentowana Kórniczanka Natalia 
Radzicka, ale i ona w niedługim czasie 
powinna znacznie poprawić swoją pozycję, 
gdyż w Strzelcach startowała bezpośrednio 
po kontuzji. Bardzo dobrze na czasówce 
wypadła również nasza Mistrzyni Polski 
juniorek młodszych z ubiegłego roku Karo-
lina Jurczak, która od tego sezonu startuje 
już kategorię wyżej. W wyścigu juniorek 
stanęła na najniższym stopniu podium 
ulegając jedynie medalistkom Mistrzostw 
Polski z ubiegłego roku. Jako ciekawostkę 
można podać, że rok wcześniej również 
na tym wyścigu zajęła trzecie miejsce, a 
za trzy miesiące została Mistrzynią Polski. 
Będziemy trzymać kciuki by historia się 
powtórzyła. Doskonale wśród seniorek 
wypadła również Paula Fronczak, która 
startując pierwszy raz w tak doborowym 
gronie uplasowała się na ósmym miejscu. 
Na koniec warto odnotować bardzo dobrą 

postawę juniorów młodszych, Szymona 
Rozmiarka, Adama Radzickiego i Patryka 
Rajkowskiego, którzy w stawce blisko stu 
zawodników zajęli kolejno miejsca ósme, 
dziewiąte i jedenaste. Cała ta trójka również 
ma zapewniony awans do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Gorzej powiodło się 
jedynie Patrykowi Matuszakowi, który zajął 
miejsce pod koniec trzeciej dziesiątki o 
awans będzie musiał jeszcze powalczyć 

na kolejnych seriach 
Pucharu .  Drug iego 
dnia zawodów roze-
grano wyścigi ze startu 
wspólnego. Bardzo bli-
ska ustrzelenia dubletu 
była Alicja Ratajczak, 
która uciekła od stawki 
zawodniczek z Litwinką 
Pocyate, ale niestety 
na finiszu po bruku w 
momencie gdy mijała 
rywalkę…… wypiął jej 
się but i musiała uznać 
wyższość Litwinki. Dzię-
ki wspaniałej postawie 
Wiktorii Żegleń, która w 
pokazowy sposób roze-
grała końcówkę wyści-
gu, wygrała rywalizację 
z grupy pościgowej i 
zajęła trzecie miejsce, 
ponownie dwie zawod-
niczki Kórnickiego Li-

maro stanęły na podium w bardzo 
prestiżowej imprezie. Na miejscu 
dziewiątym finiszowała Diana Wiza a 
na dwunastym Nikol Płasaj. Podczas 
tego wyścigu doskonale współpraco-
wała z koleżankami również Natalia 
Radzicka, której niestety nie opusz-
cza pech w tym sezonie. Na finiszu, 
na ostatnim zakręcie z powodu 
wielkiego nieudactwa miejscowej 
Policji, która zabezpieczała wyścig, 
znalazł się samochód dostawczy, na 
którego wpadła nasza zawodniczka. 
Natalia zajęła by ósme miejsce, które 
również zagwarantowało by jej udział 
w Olimpiadzie Młodzieży. Niestety 
wspomniany wypadek spowodował, 
że Natalia ze złamanym obojczykiem 

będzie pauzować kolejnych kilka tygodni i 
nie wiadomo czy na zakwalifikowanie się do 
najważniejszej imprezy w roku wystarczy jej 
czasu. Trzymajmy kciuki, żeby przez nieod-
powiedzialnych ludzi nasza zawodniczka 
nie zmarnowała całego sezonu. W wyścigu 
juniorów młodszych najlepiej wypadł Patryk 
Rajkowski zajmując miejsce trzynaste, a 
w wyścigu kobiet Open Paula Fronczak 
minęła linię mety na ósmym miejscu. Od na-
stępnych startów udział w wyścigach będzie 
już brała nasza wicemistrzyni Europy Kasia 
Pawłowska, co powinno znacznie podnieść 
poziom w kobiecym peletonie. Kasia obec-
nie odpoczywa po bardzo ciężkim sezonie 
torowym, który przypomnijmy, zakończył się 
złamanym obojczykiem podczas Pucharu 
Świata w Manchesterze.

Paweł Marciniak

Dekoracja czasówki w Strzelcach

Szymon Rozmiarek na starcie do czasówki

Lechita Kłecko- Kotwica Kórnik 3:1  
Wyjazdowy mecz w Kłecku Kotwica 

rozpoczęła od atakowania rywali. W npo-
czątkowych minutach zawodnicy wywalczyli 
serię rzutów rożnych, żaden z nich nie za-
kończył się jednak celnym uderzeniem na 
bramkę gospodarzy. W kolejnych minutach 
mecz się wyrównał, a gra toczyła się głów-
nie w środkowej strefie boiska. W 35’ po 
strzale M. Zawiei piłka uderzyła w słupek, 
dobijał ją jeszcze A. Barczak, ale futbo-
lówka minęła bramkę rywali. W końcówce 
pierwszej połowy gracze Lechity zaczęli 
sprawiać lepsze wrażenie. W 43’ przepro-
wadzili ładną, szybką akcję, ale zabrakło 
celnego strzału. W kolejnych atakach piłka 
zatrzymywała się na obrońcach Kotwicy i 
tym samym pierwsza połowa zakończyła 
się bezbramkowym remisem. 

W przerwie spotkania trener dokonał aż 
trzech zmian. W 55’ M. Kamiński, który w 
drugiej połowie pojawił się na boisku zdo-
był gola na 1:0. W 65’ ten sam zawodnik 
dostał dobrą piłkę i wychodził sam na sam 
z bramkarzem, ale sędzia odgwizał spalo-
nego.  Potem strzelali już tylko zawodnicy 
Kłecka, niemiłosiernie wykorzystując błedy 
w obronie kórnickiej drużyny. I tak mimo 
obiecującego gola na początku drugiej 
połowy, Kotwica pozwoliła strzelić gospo-
darzom 3 bramki, a w końcówce spotkania 
czerwoną kartkę obejrzał jeszcze J. Lasek.

Kotwica Kórnik- Warta Śrem 1:1   
Od początku spotkania Kotwica grała 

bardzo zdecydowanie, u zawodników było 
widać determinację i chęć wygrania. W 14’ 
dobre zagranie M. Kamińskiego starał się 
wykorzystać Ł. Słabolepszy, który z pierw-
szej piłki uderzył na bramkę, ale dobrze 
zareagowali obrońcy Warty, wybijając fut-
bolówkę na rzut rożny. Piłkę dośrodkowywał 
D. Klarkowski, a dobre uderzenie tym razem 
K. Przybyła, znów wybili obrońcy gości. Na 
zakończenie strzelał Ł. Słabolepszy, ale 
piłkę pewnie złapał bramkarz Warty. W 20’ 
szybki kontratak lewym skrzydłem wypro-
wadził D. Klarkowski, świetnie zagrał do K. 
Przybyła, ale sędzia odgwizdał spolonego.  
W 30’ znakomitą piłkę z rzutu wolnego w 
pole karne dograł D. Chandze, odegrał ją 
P. Landskowski, a Z. Banaszyk bez zasta-
nowienia uderzył na bramkę rywali i zdobył 
gola na 1:0.W końcówce spotkania obrona 
Kotwicy zaczęła grać nieco chaotycznie, a 
2 świetne sytuacje mieli zawodnicy Warty, 
ale intuicyjnie bronił M. Dobrzyński. 

Na początku drugiej połowy po zagraniu 
D. Chandze Kotwica była bliska podwyż-
szenia wyniku spotkania na 2:0, ale przed 
bramką z piłką minęło się kolejno trzech 
piłkarzy Kotwicy: Z. Banaszyk, K. Przybył 
i M. Kamiński. W 60’ fatalne zachowali się 
obrońcy Kotwicy - wszyscy uczestniczyli w 

ataku i po stracie piłki nie zdążyli cofnąć 
się do obrony, a trzech zawodników Warty 
wyszło z kontratakiem i bez problemów 
pokonali M. Dobrzyńskiego. W 70’ ładną, 
trójkową akcję rozegrali D. Chandze, M. Ka-
miński i T, Szymczak, ale strzał ostatniego 
zdołali wybić obrońcy gości. W ostatnich 20 
minutach spotkania gra się wyrównała, ale 
też zaostrzyła, dużo było niepotrzebnych 
fauli obu drużyn, w końcówce drugą żźółtą 
kartkę obejrzał J. Frankowski

źródło: www.kotwicakornik.pl

Kolejne mecze 
Seniorów Kotwicy Kórnik

(gospodarze- goście)

23 kwietnia -16:00
Piast Kobylnica- Kotwica Kórnik

30 kwietnia-16:30
Kotwica Kórnik - huragan Pobiedziska

3 maja -15:00
Stella Luboń - Kotwica Kórnik

7 maja -16:30
Kotwica Kórnik - TPS Winogrady 

(Poznań)
14 maja- 16:00

Wełna Rogoźno - Kotwica Kórnik

kolejne mecze koTwicy kórnik

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się akcja „Kawa 
za złotówkę”, którą zaproponowaliśmy Kórnickim Seniorom od 
początku kwietnia. Do dnia zakończenia składu tego numeru Kór-
niczanina już ponad 160 osób odebrało certyfikaty uprawniające 
do skorzystania z kawy lub herbaty za złotówkę w kawiarniach i 
restauracjach biorących udział w projekcie.

Jak wynika z informacji, jakie do nas docierają, wielu z 
Państwa, którzy certyfikaty odebrali, już korzysta z przywileju i 
odwiedza kawiarnie i restauracje w wyznaczonych terminach.

Pełną, uzupełnioną listę partnerów akcji i dni i godziny, w 
których można korzystać z promocji podajemy obok.

Odbierając certyfikaty pytają nas państwo o szczegóły i kulisy 
akcji.

Oto najczęściej pojawiające się pytania:
dlaczego ograniczone są dni i godziny promocji 

„kawa za złotówkę”?
W sprawie wyznaczenia dni i godzin promocji daliśmy wolna 

rękę kawiarniom i restauracjom, które zgodziły się wziąć udział w 
projekcie. To  ich właściciele ponoszą cały „ciężar” obniżenia ceny 
kawy i herbaty (organizatorzy akcji, czyli Wydział Promocji Gminy 
i Kórnickie Centrum Informacji nie dopłacają, tylko promują akcję), 
dlatego tak dostosowano harmonogram trwania promocji, by nie 
kolidowała ona  z terminami, gdy np. w danej restauracji klientów 
jest więcej, lub odbywają się inne imprezy.
dlaczego by skorzystać z promocji należy posiadać certyfikat?

Promocja skierowana jest do konkretnej grupy osób, - miesz-
kańców Gminy Kórnik w wieku od 60 lat. Wprowadzając certyfikaty 
po pierwsze mamy pojęcie jakie jest zainteresowanie akcją (juz 
ponad 160 osób), a po drugie posiadając certyfikat nie potrzeba 
w inny sposób (np. za pomocą dowodu tożsamości) udowadniać 
w jakim jest się wieku.

Po co ta akcja?
Akcja ma przede wszystkim na celu aktywizację mieszkańców 

„w sile wieku”, którzy często są juz na emeryturze, pobudzić ich 
do spotkań towarzyskich i miłego spędzania czasu.

Zapraszamy Państwa do Wydziału Promocji Gminy Kórnik i Kórnickiego centrum informacji (pl. Niepodległości 41) 
w godzinach urzędowania po certyfikaty i dokładne informacje.
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kórnicka liga siaTkówki amaTorów
tabela wiosna 2011 stan na dzień 11.04.2011

Mc. Drużyna Mecze Zw. Po. + - Punkty
1 Jagrol 10 9 1 30 5 27
1 ZHP Kórnik 8 7 1 22 8 20
3 Dalkia 8pp 5 3 19 10 16
4 Amatorzy 8 6 2 21 10 18
5 Dynamix 7p 4 3 15 13 12
6 Everblue 8pp 4 4 14 16 10
7 KPS 9p 2 7 11 21 8
8 LO 10 2 8 7 26 6
9 Żniwiarze 10 0 10 2 30 0

p- mecz przełożony

misTrz Polski 
w canicrossie

W dniach 2-3 kwietnia w Zdunowicach 
koło Kędzierzyna-Koźla odbywały się Mi-
strzostwa Polski Psich Zaprzęgów w sprin-
cie, w warunkach bezśnieżnych. Była to 
impreza przeniesiona z grudnia ubiegłego 
roku, gdyż wtedy intensywne opady śniegu 
uniemożliwiły rozegranie zawodów. 

Wyścigi odbyły się z użyciem specjal-
nych wózków, w kilku kategoriach, w za-
leżności od ilości psów w zaprzęgu i od ich 
rasy. Jedną z kategorii był  „canicross”, czyli 
bieg z psem. W tej kategorii bardzo dobrze 
spisał się mieszkaniec Kórnika Andrzej 
Lewandowski, reprezentujący klub Taris z 
Puszczykowa, który zdobył w swej kategorii 
wiekowej (pow. 50 lat) tytuł Mistrza Polski. 

Zawody odbywały się w ciągu dwóch 
dni, a o końcowym wyniku decydowała 
suma czasów z dwóch biegów. Pierwszego 
dnia dystans wynosił 3,5 km, a zawodnicy 
startowali w półminutowych odstępach cza-
su. Nazajutrz dystans miał być wydłużony 
do 7,5 km, jednak ze względu na wysoką 
temperaturę, nieodpowiednią  dla psów, 
dystans pozostawiono bez zmian. W odróż-
nieniu do dnia pierwszego, w drugim dniu, 

iNdYWidUALNE 
miSTRZoSTWA WiELKoPoLSKi 

W TENiSiE SToŁoWYm
W finałach mistrzostw wojewódzkich 

w Objezierzu, po wygraniu zawodów 
powiatowych i rejonowych startowali 
tenisiści p. Dariusza Śmigielskiego ze 
Szkoły Podstawowej w Szczodrzyko-
wie. W rywalizacji indywidualnej  Filip 
Kujawa zajął czwarte, a Jakub Szyman-
kiewicz szóste miejsce. Szczególnie 
miejsce Jakuba jest zaskoczeniem dla 
nauczyciela, bowiem jako jeden z nie-
licznych tenisistów nie uprawia tej dys-
cypliny w klubie. Obydwoje zawodnicy 
przysporzyli swojej szkole cenne punkty 
do rywalizacji w wojewódzkim współza-
wodnictwie na najbardziej usportowioną 
szkołę podstawową w Wielkopolsce. 

ŻERKóW GoŚciŁ NAjLEPSZYch 
PRZEŁAjoWcóW

W dniu 9 kwietnia 2011 do Żerkowa 
w powiecie jarocińskim przyjechal i 
najlepsi biegacze przełajowcy ze szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych  z całej Wielkopol-

ski. Startowała także grupa młodych 
biegaczy z Bnina i Kórnika. Z naszych 
uczniów najwyższe miejsca wśród 
kilkudziesięciu biegaczy startujących 
w każdej kategorii wiekowej zajęli: z 
SP Kórnik Michał Suszka – trenujący 
wioślarstwo, który zajął miejsce 10/11 
oraz Klaudia Sucharska ze szkoły w 
Bninie, która wbiegła na metę na pozycji 
17. Trasy biegowe były bardzo trudne, 
z dużymi wzniesieniami górskimi, a do 
tego zawodnicy biegali przy bardzo sil-
nym wietrze. Wymienieni uczniowie byli 
punktowani i dla swojej szkoły dopisali 
punkty do współzawodnictwa szkół w 
konkursie wojewódzkim.

FiNAŁY 
miSTRZoSTW 

WiELKoPoLSKi 
W AERoBiKU

Po zawodach powiatowych i rejo-
nowych odbyły się  Finały Mistrzostw 
Wielkopolski w aerobiku. Zmagania 
najlepszych szkół z całego wojewódz-

twa  odbywały  się w hali Arena w Po-
znaniu. Startowały dziewczęta Szkoły 
Podstawowej w Szczodrzykowie. Wśród 
25 zespołów tanecznych ze szkół pod-
stawowych  grupa p. Barbary Jańczyk 
zajęła 21 miejsce. Zawody te liczyły 
się do rywalizacji szkół w konkursie 
wojewódzkim. W mistrzostwach wy-
grywały szkoły, których zawodniczki w 
przewadze mają podstawy z baletu oraz 
z gimnastyki akrobatycznej i specjalizu-
jące się tylko w tej dyscyplinie.

RAdZEWo miSTRZEm PoWiATU 
W UNihoKEjU

Jest to największy sukces naszych 
szkół podstawowych w zawodach po-
wiatowych w tej dyscyplinie sportu.

Chłopcy p. Karola Niemiera ze Szko-
ły Podstawowej w Radzewie w Finałach 
Mistrzostw Powiatu Poznańskiego, które 
odbyły  się w Gułtowach wywalczyli 
pierwsze miejsce. 

Mistrzowie powiatu grając w skła-
dzie: Karol Siejak - 3 bramki, Oskar 
Wachowiak – kapitan, Artur Górny – 
bramkarz, Jarosław Sznura, Mikołaj 

Ratajczak, Damian Organiściak, Marcin 
Tomaszewski, Grzegorz Kudła, Dawid 
Matuszewski, Marek Zandecki, Bartosz 
Wójkiewicz, Wojciech Kowalski pokonali 
szkołę z Rogalinka 2:1, ze Swarzędza 
1:0 i zremisowali z Przeźmierowem 0:0. 

W finale mistrzostw startowały także 
dziewczęta p. Małgorzaty Iszkuło ze 
Szkoły Podstawowej w Kórniku- Bninie.

Ostatecznie zespół grając w skła-
dzie: Sucharska Klaudia, Duda Wero-
nika, Marciniak Dominika, Jaskuła Ma-
rianna, Szymaniak Ewa, Wiciak Kamila, 
Zaporowska Kornelia, Ruszkowska Mo-
nika, Hołderna Karolina, Stępa Martyna, 
Martyna Musielak zajął czwarte miejsce.

Do zawodów rejonowych kwalifiko-
wały się tylko dwa pierwsze zespoły. 
Chłopcy z Radzewa z p ierwszego 
miejsca wystartują 20 kwietnia 2011 w 
Zbąszyniu- Rejon Poznań – Zachód, 
gdzie powalczą o finał wojewódzki.

ARA

 XI RODZINNY TURNIEJ SZACHOWY
03.05.2011r  godzina 10:00  
- Świetlica OS i R w Kórniku  

tel.(061) 8170183
ORGANIZATORZY:  O S i R  Kórnik oraz 

sekcja szachowa  MUKS „WIEŻA KÓRNICKA”. 
SYSTEM ROZGRYWEK: turniej indywidual-
ny w jednej grupie, system szwajcarski 7 rund 

z czasem 2*15 minut, 
lub „każdy z każdym”

KOLEJNOŚĆ: indywidualnie -pkt, Buch. 
skrócony, Buch. pełen, liczba zwycięstw, 

progres,
drużynowo – suma pkt zdobytych przez 

drużynę, suma Buch. m. jw.
.ZGŁOSZENIA: telefonicznie lub w dniu 

zawodów do 9:55
 /decyduje kolejność zgłoszeń

WPISOWE-5 zł 
KLASYFIKACJA RODZINNA – startują 

dwuosobowe zespoły rodzinne, które przed 
turniejem wypełnią kartę drużyny.  

NAGRODY: organizatorzy przewidują: dy-
plomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych w 
turnieju indywidualnym oraz drużynowym. 

UWAGI-Ostateczna interpretacja regulaminu 
należy do organizatora. 
KÓRNICKIE SPOTKANIA 

Z BIAŁĄ DAMĄ
Urząd Miejski w Kórniku i sekcja szachowa 
MUKS „WIEŻA KÓRNICKA” organizują:

XVIII OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY

Turniej odbędzie 21 maja 2011r od godziny 
10:00 w Ośrodku  Sportu i Rekreacji

    przy  ul. Leśnej 6. Zapisy w dniu imprezy  
od 9:30-9:55. 

Turniej zostanie przeprowadzony systemem 
szwajcarskim na dystansie 7 rund.

    Tempo gry - 15’ na partię dla zawodnika. 
Obowiązują przepisy gry przyspieszonej.

O kolejności miejsc decydują /liczba zdoby-
tych punktów, punktacja Bucholza skrócona 

/punktacja Bucholza, liczba zwycięstw, 
progres.

XIII OTWARTY TURNIEJ WARCABOWY
Turniej odbędzie 21 maja 2011r początek 
około godziny 14:00 w OSiR w Kórniku  ul. 

Leśna 6
 Tempo gry: 5min. dla zawodnika na dystan-

sie 9 rund. Obowiązywać będą przepisy 
podane przed turniejem. Organizatorzy 
przewidują nagrody rzeczowe dla trzech 

najlepszych zawodników 
i najlepszej zawodniczki w turnieju szacho-

wym i warcabowym. 
Kojarzenie komputerowe.

Wstęp wolny.
Ponadto przewidujemy nagrody  dla naj-

lepszego juniora i juniorki. Nagrodę można 
otrzymać tylko

 z jednego tytułu.   Organizatorzy zastrzegają 
sobie ostateczną interpretację niniejszego 

regulaminu. 
W przypadku dużej ilości zawodników o 

udziale w turnieju decyduje kolejność zgło-
szeń-liczba miejsc ograniczona 50 osób. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

wiosenny maraTon 
aeroBikU w oazie
Na wspaniały pomysł wpadli instruktorzy 

prowadzący na co dzień zajęcia aerobiku 
w CSR „OAZA”, organizując w sobotę 9 
kwietnia 2011  kilkugodzinne ćwiczenia przy 
muzyce. W dużej hali zgromadziła się po-
nad kilkudziesięcioosobowa grupa głównie 
pań i dwóch odważnych panów w różnym 
wieku. Zajęcia rozpoczęły się od wspólnej 
rozgrzewki instruktorów  pod kierunkiem 
p. Wojtka na podwyższonej scenie, którzy 
ćwiczyli wspólnie z przybyłymi na tego 
rodzaju zajęcia amatorami aerobiku. Następ-
nie kolejno, zmieniając się co kilkadziesiąt 
minut prowadzili zajęcia: Patrycja, Magda, 
Wojtek Iwona i Asia pokazując różne formy 
aerobiku w postaci: Zumby, ABT, Dance, Fat 
Burning, Pilates. Każdy z uczestników starał 
się na miarę swoich możliwości aktywnie 
naśladować ćwiczenia oraz powstające 
układy, ćwicząc w rytm porywającej muzyki 
przygotowanej przez instruktorów.

 Dla niewtajemniczonych objaśnię , że :
- Dance aerobic - to połączenie różno-

rodnych ćwiczeń gimnastycznych z ruchami 
tanecznymi w krótkich układach tanecznych. 
W czasie zajęć pracują wszystkie mięśnie, 
poprawiamy kondycję, koordynację rucho-
wą, ćwiczymy pamięć ruchową, a także 
grację ruchu.

- ABT-  to zestaw prostych ćwiczeń 
wzmacniających przy muzyce m. in. na 
mięśnie brzucha, pośladków prowadzone 
w tempie umiarkowanym, połączone z ćwi-
czeniami rozciągającymi i relaksacyjnymi.

Fat  Burning- to ćwiczenia specjalistycz-
ne oparte na podstawowych krokach aerobi-
ku, łączące się w  nieskomplikowane układy.

Głównym celem tych zajęć jest spalanie 
tkanki tłuszczowej i zachęcanie przy zaba-
wie do ruszania się w rytm muzyki.

Pilates- wpływa m.in. na utrzymanie pra-
widłowej postawy, wzmacnianie m.m. tuło-
wia, rozwijanie równowagi, elastyczności, by 
figura była smukła, a chód lekki i swobodny.

Zumba -  ostatni trend aerobiku, to szybki 
ruch i przyjemność dla osób nie bojących się 
intensywnego wysiłku. Do ćwiczeń wprowa-
dzane są elementy tańców latynoamerykań-
skich z charakterystycznymi ruchami bioder 
i ramion, połączone z szybkimi i drobnymi 
kroczkami. 

Organizatorzy zapewnili uczestnikom 
posilenie się jabłuszkami oraz po trudach 
wysiłkowych skorzystania z napoju. Po 
skończonym maratonie tanecznym wśród 
uczestników odbyło się  losowanie nagród 
a były to m. in. karnety na kilka zajęć lub 
pojedyncze wejściówki.

Czy niebawem powtórzona zostanie tego 
typu ciekawa i pożyteczna impreza? Po-
dobno tak, we wrześniu 2011 – patrz strona 
internetowa „OAZY”. Myślę , że tego rodzaju 
zainicjowana rozrywka zachęci więcej pań 
do korzystania z zajęć w naszym centrum 
rekreacyjno - sportowym.

ARA

sPorT szkolny

13.03 ZHP – Jagrol 3-1 (-15,17,13,21)
13.03 ZHP – Everblue 3-0 (23,21,18)
13.03 Jagrol – Everblue 3-0 (12,19,17)
13.03 Dalkia – LO 3-0 (19,16,18)
13.03 Amatorzy – Żniwiarze 3-0 

13.03 Amatorzy - KPS 3-0 

13.03 KPS – Żniwiarze 3-0 
17.03 Dynamix – LO 3-1 (21,17,15,-23,18)
 Dynamix – Dalkia przełożony
20.03 Jagrol – Żniwiarze 3-0
20.03 Jagrol – LO 3-0
20.03 Żniwiarze – LO 1-3
20.03 Dalkia – Everblue 3-1 (21,17,-22,15)
20.03 Dalkia – KPS 3-0 (11,18,17)
20.03 KPS–Everblue 2-3 (-23,18,-23,17,14)
27.03 Dynamix – Żniwiarze 3-0
27.03 Everblue – Dynamix  3-2
04.04 Everblue – Żniwiarze 3-0
03.04 DynamiX –ZHP 3-1 (18,-18,24,21)
03.04 ZHP–Amatorzy 3-2 (23,-18,-22.18,6)
03.04 Amatorzy–Dynamix 3-1(20,-25,20,20)
03.04 LO – Żniwiarze 3-1 (-23,22,2319)
03.04 Jagrol – LO 3-0 (20,22,13)
03.04 Jagrol – Żniwiarze 3-0 (11,15,19)
03.04 Dalkia - KPS 3-0
 Dalkia – Everblue - przełożony
 KPS – Everblue - przełożony
10.04 Amatorzy – LO 3-0 (11,16,16)
10.04 Amatorzy–Everblue 3-1 (18,-28,15,17)
10.04 Everblue – LO 3-0 (16,13,8)

wyścig  odbywał się  ze startu wspólnego. Nasz zawodnik, praktycznie pierwszego dnia 
zapewnił sobie tytuł mistrzowski, pokonując dystans w czasie 13 minut i 1 sekundy, wyprze-
dzając na mecie kolejnego zawodnika - Henryka Wysockiego, członka kadry narodowej, o 
ponad minutę. Następnego dnia, startując z zapasem ponad jednej minuty, pozostało mu 
tylko kontrolować przebieg rywalizacji, co też z nawiązką uczynił. Pan Andrzej przybiegł 
jako pierwszy, dokładając kolejną minutę przewagi do drugiego na mecie zawodnika.

Gratulujemy.

Na mecie z Kapitanem - psem rasy Siberian Husky
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* Strzyżenie psów, trymowanie, rozczesywanie, kompanie, kosmetyka paurków i uszu, dojazd do klienta, nie usypiamy zwierząt. Tel. 608 642 499
* Komunie - komputer - monitor 21,5, 2,8GHz/36B/500GB- 1000 zł. Tel. 602 745 631 
*Komputer - mini quad, cena 900 zł, do lat 15, spalinowy, pilot, automat. Tel. 602 745 631
*Komunie - filmowanie+foto w domu. Śluby, fotografowanie+filmowanie 1000zł. Uroczystości rodzinne. Tel. 602 745 631
*Sprzedam VW GOLF V 1.6 FSI 2004 rok,tel.61 8971 251 
*Sprzedam płyty CD z muzyką dawną, pasyjną, wielkanocną renomowanych wytwórni -okazyjne ceny tel. 510385412 
*Firma Grześkowiak Sp. J. zatrudni: stróża nocnego. Aplikacje można składać osobiście: Kórnik-Bnin ul. Śremska 29, lub elektronicznie: praca@surowki.pl. 
*Zakład w Kórniku zatrudni szwaczki z doświadczeniem. Tel. 061 8 170 352
*Zatrudnię młodą, dyspozycyjną osobę do pracy w sklepie motoryzacyjnym. Tel. 604 138 949 
*Firma zatrudni:stolarzy, spawczy, pracowników warsztatowych. CV kontakt: Poznań ul. Ostrowskiej 484 (kontakt warsztat) 
*Dom w Borówcu wolnostojący 160/550 stan deweloperski. Tel. 602 214 931
* Bliźniak Borówiec 105/380. Stan Zamknięty. 300 tys. Tel. 792 884 454
* Sprzedam lokal na działaność, pow. około 70 m². Szczodrzykowo. Tel. 501150612 
* Sprzedam mieszkanie dwa pokoje 55 m² Szczodrzykowo. Tel. 501150612
*Kierowca kat. „D” szuka pracy. Kurs przewozu osób, karta kierowcy, badania lekarskie, doświadczenie. Tel. 506 409 723
* Szukam pracy na busa, doświadczenie, kurs przewozu osób, karta kierowcy, badania lekarskie. Tel. 506 490 723
* Sprzedam: wózek dziecięcy, leżaczek, nosidełko, rowerek trzykołowy, Łóżeczka 3 sztuki, 2 suknie ślubne, płaszcz damski. Tel. 506 490 723
* Wynajmę lub sprzedam lokal 35 m², Kórnik ul. Staszica. Tel. 885 539 962 lub 61 8170 105 
* Sprzedam ocieplaną solidną dużą budę dla psa typu owczarek i większy 200zł cena do negocjacji 660719402 
* Euro-Astar pilnie zatrudni:  stolarzy (także rencista), montażystów/montażystki (także renciści), ślusarza , narzędziowca , operatora strugarki czterostronnej. Tel. 618179100 
*Komputery-serwis, naprawa, wgrywanie oprogramowania, tworzenie stron internetowych, wiele więcej. Tanio! dojeżdżam do klienta. Tel. 691 204 312
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, stare gramofony 78 obr. militaria, różne starocie, przyjadę. Tel. 601 308 880 
* Drewno kominkowe, opałowe dąb-buk-grab-akacja-jesion-brzoza-sosna. Tel. 692 241 023
* Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel. 692 241 023
* Pawilon obornicki 6x4, cena 5 tys. zł. Tel. 607 553 320 
* Lodówka przeszklona stojąca 2m, 300 zł. Tel. 607 553 320
* Klimatyzacja z grzaniem, cena 2 tys. zł. Tel. 607 553 320
* Rejestrator z kamerą, 500 zł. Tel. 607 553 320
* Opel Astra II 1,7 DTI, srebrny. Tel. 607 553 320
* Szukam pracy w Kórniku. Ja kobieta 23 lata. Pilne. Tel. 723 048 990
* Firma meblowa w Borówcu zatrudni tapicerów i osoby do przyuczenia na stanowisku tapicer. Tel.: 695 933 604

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

Rada miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 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. 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

NAKŁAD: 2500 egz.

REDAKCJA : WYDZIAŁ PROMOCJI GMINY, KULTURY i SPORTU 
URZEDU MIEJSKIEGO W KÓRNIKU:
Magdalena Matelska-Bogajczyk, Agnieszka Kałka, Beata Pawłowicz-Żak, 
Robert Jankowski
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Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 13 maja  2011r.
materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 6 maja 2011 r.



Wystawa prac 
Lubomira Michalaka

Ratusz w Bninie

Wernisaż: 
29 kwietnia 

2011r. godz. 18:30

Wystawa:
 30 kwietnia, 
2,3,7,8 maja 

w godz. 12:00-17:00
W pozostałe dni 

tygodnia 
od 8:00 do 15:00

Twórcze życie -
między malarstwem 

a pedagogiką. 
Z okazji otwarcia pośmiertnej wystawy 

malarstwa, poświęconej twórczości wybit-
nego artysty i pedagoga, autora i ilustratora 
książek Pana mgr Artysty Plastyka Lubomira 
Michalaka mego przyjaciela pragnę przeka-
zać, iż był i pozostanie na zawsze polskiej 
kultury i sztuki chwałą. – Gdyż Ci ludzie, któ-
rych cenimy nie umierają nigdy, bo pamięć 
po nich i twórczość ich jest nieśmiertelna. 

Lubomir Michalak, człowiek o wielkim 
bogactwie twórczym i wartościach ludzkich 
był niezłomnym idealistą i polskim patriotą, 
jako wieloletni pedagog wychował i kształcił 
kilka pokoleń młodych ludzi budząc w nich 
wrażliwość na piękno, sztukę i kulturę. 

Był wybitnym człowiekiem, który żył 
wśród nas dając każdego dnia przykład 
innym. 

Jego talent i niepowtarzalna osobowość 
była znana i ceniona nie tylko w kraju, ale 
również za granicą w Holandii, Niemczech, 

Szwajcarii, Hiszpanii czy w Andorze, gdzie 
w żalu i smutku została przyjęta wiadomość 
o śmierci.

Nie mogąc przyjechać do Polski chciał-
bym pisząc tych parę myśli złożyć hołd  
memu przyjacielowi i jedynie dodać, iż są łzy, 
które nie z oczu spływają, – lecz z serca…

Przyjaciel 
Architekt 

Ewaryst Leonard Ellmann M.A. 

Mile spędzonych 

Świąt wielkanocnych, 

sMacznego jajka 

i  wesołej zabawy 

w lany poniedziałek 

najlepiej  na naszyM basenie 

(wody nie zabraknie! )

składają

kierownik i  pracownicy 

centruM oaza

przypominamy godziny otwarcia centrum 
w Święta wielkanocne:

wielka sobota (23 kwiecieŃ) 
- czynne od 6:30 do 14:30

wielkanoc (24 kwiecieŃ) - zamknięte
poniedziałek wielkanocny (25 kwiecieŃ) 

- czynne od 9:00 do 22:30
serdecznie zapraszamy!

wszystkie zajęcia zorganizowane 
typu aerobik, zumba,  nauka pływania 

w dniach 22-25 kwietnia nie odbywają się!  
szczegóły:www.oaza.kornik.pl

W Centrum OAZA pojawiła się niezwykła ozdoba wielkanocna. Kolorowe 
jajko o wysokości 2,2 m i śrdnicy 3,4 metra zawisło w holu i będzie je 
można podziwiać przez całe święta.


