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APROSTO Z  RATUSZAGraliśmy w KórniKu

29 listopada w Krakowie, w Collegium 
Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła 
się uroczysta Gala Finałowa I edycji kon-
kursu i programu certyfikacji Samorządowy 
Lider Edukacji. Konkurs skierowany jest do 
samorządów lokalnych mogących pochwalić 
się osiągnięciami  w rozwoju edukacji i dzia-
łalności na rzecz młodzieży na swoim terenie. 
O przyznaniu certyfikatu „Samorządowy Lider 
Edukacji” zdecydowało jury złożone z wybitnych 
przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy 
specjalizują się w problematyce rozwoju sys-
temu edukacji i promocji szkolnictwa. Komisji 
konkursowej przewodniczył prof. zw. dr hab. 
Dariusz Rott – członek Rady Głównej Szkol-
nictwa Wyższego, wykładowca Uniwersytetu 
Śląskiego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Kórnik zdobył wyróżnienie „Primus”. 
Przyznano je 15 gminom i powiatom, które 
uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingo-
wych przyznanych przez recenzentów komisji 
konkursowej.

ŁG

PodSUmowANo ETAP REmoNTU

W dniu 22 grudnia w Zamku Kórnickim 
podsumowano etap remontu pałacu: ka-
pitalny remont dachu i oczyszczanie fosy. 
W spotkaniu, obok przedstawicieli Rady 
Kuratorów Fundacji Zakłady Kórnickie i wy-
konawców remontu uczestniczył burmistrz 
Jerzy Lechnerowski. 

w kiERUNkU likwidAcji SPóŁki

Także 22 grudnia burmistrz spotkał się z 
wicedyrektorem Departamentu Środowiska 
Urzędu Marszałkowskiego Marzeną Andrze-
jewską. Przedstawiono ekspertyzę dotycząca 
składowiska odpadów w Czmoniu.  

Na podstawie tej ekspertyzy wydana 
została decyzja o zamknięciu, w której wy-
szczególnione są warunki tego zamknięcia 
oraz sposób rekultywacji.

W dniu 30 grudnia w Warszawie odbyło się 
„nadzwyczajne zgromadzenie” wspólników sp. 
Sater Kórnik, w którym udział wziął burmistrz 
Jerzy Lechnerowski.

Zgromadzenie przyjęło uchwałę w sprawie 
rozwiązania wszystkich umów wiążących spół-
kę. Jest to kolejny krok w kierunku likwidacji. 
Wątpliwości burmistrza budzi  propozycja cesji 
na Gminę Kórnik umowy spółki z firmą Ener-G. 
Decyzja w sprawie tej cesji umowy zostanie 
podjęta po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości.  

Kolejna rozpatrywana podczas zgroma-
dzenia uchwała dotyczyła przyjęcia spra-
wozdania Likwidatora Spółki za okres od 
2.11.2010r. do 30.12.2011r. Sprawozdanie 
przyjęto większością głosów. Burmistrz w 
imieniu Gminy Kórnik wstrzymał się od głosu, 
gdyż decyzje gminy były często podważane i 
zaskarżane przez likwidatora. 

Edyta Wereszczyńska-Nurzyńska pod ko-
niec obrad zgromadzenia złożyła rezygnację 
z funkcji likwidatora.

„SchRoNiSko”

W Kostrzynie, 28 grudnia  odbyło się 
zgromadzenie związku międzygminnego 
Schronisko.  Gminę Kórnik reprezentował 
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Podjęto 
uchwały w sprawach budżetu na 2012 rok 
oraz wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2012-29.

Planowany koszt budowy schroniska to 11 
milionów złotych. Połowę tej sumy powinno 
przekazać Starostwo Powiatowe.  

wSPóŁPRAcA oSP Z fiRmą mARTEch

Wiceburmistrz Antoni Kalisz oraz komen-
dant OSP Kórnik Leszek Orlewicz spotkali się 
30 grudnia z Zenonem Małkowskim z firmy 
Martech. Omówiono możliwości współpracy. 
Martech zadeklarował pomoc, miedzy innymi 
przy organizacji przypadającego w tym roku 
jubileuszu OSP w Kórniku.

 kTo ZmodERNiZUjE mościENicką 

Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz wice-
burmistrz Antoni Kalisz spotkali się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu z wi-
cestarostą Tomaszem Łubińskim. Głównym 
tematem rozmów była modernizacja ul. 
Mościenickiej w Mościenicy. 

Nadal trwają rozmowy kto i w jakim 
zakresie wykona to zadanie. Droga jest 
administrowana przez Powiat. Gmina jest 
zainteresowana współpracą przy realizacji, 
a nawet jest skłonna do przejęcia realizacji 
zadania, jeśli Starostwo ureguluje sprawę 
własności gruntów.  Przypomnijmy, że w 
kórnickim budżecie zabezpieczono na ten 
cel  300 tys. zł. 

Opr. ŁG

RocZNicA PowSTANiA

W dniu 27 grudnia, w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego  pod pomnikiem Powstań-
ców Wielkopolskich w Kórniku złożono kwiaty. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy, kombatanci, 
przedstawiciele samorządu, szkół, organizacji i środowisk lokalnych.  Tegoroczne obchody rocznicy 
poświęcone były głównie wpomnieniu o pierwszym dowódcy Powstania Stanisławie Taczaku.

„Primus” 
dla KórniKa

opłata do 16 stycznia
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 

Urzędu Miejskiego w Kórniku przypomi-
na o obowiązku zapłaty opłaty z tytułu 
umieszczenia w pasie drogowym dróg 
gminnych urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrze-
bami zarządzania drogami lub potrze-
bami ruchu drogowego. 

Opłaty roczne zostały naliczone w 
bezterminowych decyzjach Burmistrza 
Gminy Kórnik, dlatego każdy kto kie-
dykolwiek otrzymał taką decyzję winien 
pamiętać o uregulowaniu tej należności. 
Termin płatności upływa 15 stycznia 2012 r. 
Jednak z uwagi na fakt, iż data ta w roku 
2012 przypada w niedzielę, płatności 
można dokonać również w poniedziałek 
16 stycznia 2012 r., bez obawy, że zosta-
ną naliczone odsetki za zwłokę. Do wpłat 
dokonanych po 16 stycznia 2012 r. należy 
doliczyć odsetki ustawowe w wysokości 
13% w skali roku. Zapominalskim zostaną 
wysłane upomnienia.

w minioną niedzielę, 8-go stycznia 
br., już po raz dwudziesty w całej Pol-
sce, ale i  za granicą, zagrała „wielka 
orkiestra świątecznej Pomocy”. w 
całym kraju odbyło się wiele koncertów 
charytatywnych i ponad 100 tysięcy licy-
tacji. w tegorocznym finale wośP, który 
przebiegał pod hasłem „Gramy z pompą! 
Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdro-
we dziecko”, wzięło udział 120 tysięcy 
wolontariuszy, w tym 122 z kórnika, któ-
rzy przez cały dzień zbierali do puszek 
pieniądze na urządzenia do ratowania 
życia wcześniaków i pompy insulinowe 
dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. 

Finał WOŚP w Kórniku odbył się w Kórnickim 
Centrum Rekreacji „OAZA”. Oficjalnego otwarcia 
Finału dokonali: burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
wiceburmistrz Antoni Kalisz, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kórniku Maciej Marciniak, rad-
ny Marek Broniewski, komendant OSP Leszek 
Orlewicz, Krystyna Janicka, inicjatorka „Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy” w Kórniku 
oraz Robert Jankowski, szef sztabu WOŚP w 
Kórniku. Po odczytaniu przez burmistrza Lech-
nerowskiego listu od Jurka Owsiaka, zagrała 
Harcerska Orkiestra Dęta z Kórnika, a po niej 

wystąpili lokalni artyści i goście: „Zespół Pieśni i 
Tańca Ziemi Kórnickiej”, Ola Idkowska, „Triolki”, 
Chór „Viva la Musica”, Formacja Hip-Hop z 
KOK-u, Stowarzyszenie Teatralne „Legion” oraz 
zespoły: „Good Staff”, „The Frankenstein”, „The 
Alzhaimer” i „Wolna Sobota”. Tak więc przez cały 
dzień w „OAZIE” rozbrzmiewała muzyka. 

Dla najmłodszych organizatorzy przygoto-
wali różnego rodzaju gry i zabawy z Klownami, 
a największą atrakcją były zabawy z pieskami z 
Fundacji Kynoterapeutycznej „Sekret Gai”. 

Dla miłośników motocykli i nie tylko, członko-
wie Klubów Motocyklowych Mad Dogs FG Kór-
nik i Sinners FG Poznań przygotowali „Wystawę 
Motocykli Zabytkowych oraz Współczesnych”. 

Amatorzy biegania mogli wspólnie z członka-
mi Stowarzyszenia Biegowego „Brylant Kórnik” 
wziąć udział w biegu „Policzyć się z cukrzycą”. 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bnina 
zadbały, aby nikt z imprezy nie wyszedł głodny 
i częstowały kawą i herbatą oraz wspaniałym 
tortem, upieczonym przez piekarnię Mar-Piek 
z Kórnika, natomiast przed „OAZĄ” szef kuchni 
Hotelu „Rodan” Przemysław Czekała serwował 
żurek staropolski. Tak więc z pewnością na brak 
atrakcji w tym dniu nie można było narzekać. 

Przez cały dzień Robert Jankowski, szef 
sztabu WOŚP w Kórniku, licytował orkiestrowe 
gadżety, a wśród nich najcenniejszy gadżet – 
„Kórnickie złote serduszko z brylantem”, które 
zostało wylicytowane za 2 500 zł. Zdmuchnięcie 
świeczek na torcie wylicytował komendant OSP 
Kórnik Leszek Orlewicz. Przy tej okazji wszyscy 
zebrani zaśpiewali sto lat dla członków obcho-
dzącej w tym roku jubileusz Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Gdy wylicytowano już „okładkę Kórni-
czanina” okazało się, że chęć na nią ma więcej 
osób. Wyjątkowo więc w tym roku zlicytowano, 
aż dwie okładki - cóż- w końcu to jubileuszowy 
- 20ty finał. W sumie- dzięki wolontariuszom 
zbierającym pieniądze i harcerzom liczącym 
zebrane fundusze, a przede wszystkim dzięki 
darom ludzkich serc  Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy zebrała w Kórniku ponad 40 000 zł 
(!), co jest wspaniałym wynikiem, jak podkreśla 
Krystyna Janicka koordynatorka działań finało-
wych „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” 
w Kórniku.

Aparatura „z serduszkiem” juz od 20 lat ratuje 
zdrowie i życie małych i dużych. Kolejne zebrane 
miliony niech posłużą ratowaniu kolejnych. 

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy



4 nr 1/2012 13 stycznia 2012r. 5

iN
fo

R
m

A
c

jE

R
A

d
A 

m
iE

jS
k

A

Policja
informuje

Z NoTATNikA SŁUŻBowEGo STRAŻY miEjSkiEj

STRAŻAcY w Akcji

Podsumowanie 
roKu 2011

wYkAZ ZdARZEŃ ZAiSTNiAŁYch 
NA TERENiE dZiAŁANiA 
komiSARiATU Policji 

w kóRNikU 
w 2011 rok.

Bójka, pobicie – 3
Fałszerstwo – 4
Groźby karalne – 28
Inne przestępstwa – 31
Kradzież – 136
Kradzież pojazdu – 41
Kradzież innego pojazdu silnikowego – 1 
Kradzież rozbójnicza – 1
Posiadanie substancji narkotycznej – 9
Naruszenie nietykalności cielesnej – 5
Oszustwo – 27
Przywłaszczenie mienia – 12
Rozbój – 4
Uszkodzenia ciała – 3
Uszkodzenie mienia – 36
Kradzież z włamaniem – 75
Wyłudzenie mienia – 1
Znęcanie się nad rodziną – 16.
Kierowanie pojazdem 
w stanie nietrzeźwości – 52
Kierowanie rowerem
w stanie nietrzeźwości– 39
Zatrzymanie poszukiwanej osoby – 59
Kradzieże sklepowe - 76
Uszkodzenia mienia – 20

wYkRocZENiA - RUch dRoGowY 
Kolizje drogowe 388
Wypadki drogowe -81

PoNAdTo  PRZEPRowAdZoNo:
 -  736 innych interwencji w miejscach 
publicznych,
 -  156 Interwencji domowych, w tym 5 - 
procedura „ Niebieskiej Karty” (przemoc 
w rodzinie)

Przepraszam pana Marcina Antko-
wiaka - funkcjonariusza Straży Miejskiej 
w Kórniku - za zmuszanie, naruszenie 
nietykalności cielesnej i spowodowanie 
lekkiego uszkodzenia ciała. Czynu tego 
dopuściłem się wobec pokrzywdzonego 
w dniu 1 kwietnia 2010 r. w miejscowości 
Biernatki, podczas czynności służbowych 
prowadzonych przez funkcjonariusza 
Straży Miejskiej

Grzegorz Sznura

Na przełomie grudnia i stycznia kórniccy strażacy uczestniczyli w następujących akcjach.
- 20 grudnia zabezpieczali miejsce kolizji na trasie Kórnik – Czmoń
- 22 grudnia także na trasie Kórnik – Czmoń zabezpieczyli miejsce wypadku.
- 26 grudnia zabezpieczali miejsce wypadku na obwodnicy Kórnika w kierunku do Śremu.
- 30 grudnia też zabezpieczali miejsce wypadku na trasie S 11 na wysokości Skrzynek.
- 31 grudnia usuwali plamę oleju w Bninie na skrzyżowaniu ulic Śremskiej i Zwierzynieckiej.
- 2 stycznia zabezpieczali miejsce wypadku na drodze nr 434 – obwodnicy Kórnika na 
skrzyżowaniu w kierunku na Radzewo.
- 2 stycznia zebezpieczyli miejsce wypadku na trasie S 11 na wysokości Skrzynek.
- 4 stycznia gasili pożar domku letniskowego w Błażejewie przy ulicy Krótkiej 3.

Oprac. Robert Wrzesiński

wyszczególnienie zdarzeń Razem

mandaty karne kredytowe
mandaty karne Gotówkowe

467
na kwotę 65070 zł

wnioski do  sądu 16

dowóz do izby wytrzeźwień 6

inne wyjazdy konwojowe 60

dowóz do domu 7

kolizja drogowa 9

legitymowania 1379

Pouczenia 721

Zgłoszenia 510

interwencje 1904

Zabezpieczenie imprez różnych 39

kontrole posesji 158

doprowadzenia asysty 3doprowadzenia /14asyst

Transport do schroniska 35psów /3 inne zwierzęta

Blokady 1

Zatrzymanie sprawcy 27

interwencje w s. kradzieży i odzysk. 4

uwaGa!
Straż Miejska po raz kolejny apeluje o 
zwracanie uwagi na znaki zakazu zatrzy-
mywania pojazdów, oraz o parkowanie 
samochodów tylko w miejscach, gdzie nie 
jest to zabronione.

Dotychczas w wielu przypadkach łama-
nia przepisów interwencja SM kończyła się 
pouczeniem. Szczególnie często zdarza 
się to na ul. Średzkiej oraz przy OAZIE (w 
zatoce dla autobusów lub na przejściu dla 
pieszych przy głównym wejściu.

Ponieważ nagminnie zdarza się par-
kowanie w miejscach zabronionych, funk-
cjonariusze będą w takich przypadkach 
nakładać częściej mandaty karne.     SM

finaŁ aKcji ZBiórKi dla scHronisKa w Gaju

XVi sesja Rady miejskiej w kórniku, 
która odbyła się 29 dnia ostatniego mie-
siąca w 2011 roku,  została podzielona 
na dwie części. Podczas pierwszej z 
nich omówiono i podjęto szereg uchwał 
bieżących. druga część przeznaczona 
była na prezentację założeń propozycji 
budżetu na rok 2012 oraz dyskusji na 
ich temat.

Szczegóły założeń budżetu przedsta-
wiliśmy w poprzednim numerze Kórnicza-
nina. Radni jednomyślnie podjęli uchwałę 
zatwierdzającą takie zaplanowanie wydat-
ków i wpływów do miejskiej kasy. Podczas 
dyskusji wskazywano, między innymi, na 
potrzebę ostrożnego przeglądania potrzeb 
jakie występują w różnych częściach gminy. 
Wpływy budżetowe, choć duże, nie wystar-
czają na wszystko, należy więc wybierać 
najważniejsze inwestycje i działania.

Radni prosili także o przygotowanie na 
obrady komisji informacji na temat poziomu 
wykonania zadań budżetowych zapla-
nowanych na miniony rok, oraz na temat 
działalności spółek gminnych. 

Podczas pierwszej części sesji podjęto 
uchwałę, której treść zainteresuje wielu 
mieszkańców naszej gminy. Radni zgodzili 
się, by na kórnickim rynku (Plac Niepodle-
głości) została ustanowiona Strefa Płatnego 
Parkowania Niestrzeżonego. 

Już od dłuższego czasu trwała dyskusja 
nad potrzebą ustanowienia takiej strefy. 
Podczas dnia rynek w Kórniku jest wielkim, 
zapchanym parkingiem. Często nie sposób 
znaleźć miejsca dla samochodu - choćby 
chciało się zaparkować na chwilę, by zała-
twić sprawę w urzędzie, banku lub zrobić 
krótkie zakupy. Nagminny jest natomiast 
proceder zostawiania samochodów na 
rynku, przy przystanku, na cały dzień, np. 
przez osoby podróżujące dalej do pracy 
autobusami.

Strefa płatnego parkowania ma zała-
twić ten problem i odciążyć Plac Niepod-
ległości, zwiększając rotację parkujących 
na rynku samochodów.

Według założeń przyjętej uchwały 
parkowanie ma być płatne  od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8ºº do 16ºº 
oraz w soboty w godzinach od 8ººdo 13ºº. 
Jednorazowa opłata za parkowanie w 
Strefie  ma wynosić: 50 gr. za 1/2 godziny, 
1 zł za pierwszą godzinę postoju oraz 1,2 
zł za każdą następną godzinę.  Mieszka-
niec okolic strefy będzie mógł wykupić 
kartę abonamentową na parkowanie w 
strefie, której koszt ustalono na 50 zł za 
6 miesięcy lub 100 zł za rok. Kartę taką 
będą mogli wykupić właściciele pojaz-
dów zameldowani na terenie strefy, lub 
na ulicach przylegających bezpośrednio 
do strefy (szczegóły określa regulamin, 
który przedstawimy w jednym z kolejnych 
numerów Kórniczanina).

Firmy będą mogły wykupić abona-
ment za 50 zł na 1 miesiąc lub 280 zł za 
6 miesięcy. „Koperta” - czyli zastrzeżone 
stanowisko postojowe kosztować będzie 
400 zł miesięcznie. 

Na rynku usytowane mają być „par-
komaty”. Pobieraniem opłaty zajmie się 
wybrany w drodze przetargu administrator. 
Przetarg rozpisany będzie najprawdopo-
dobniej nie wcześniej niż w marcu. 

Radni zatwierdzili aktualizację Progra-
mu Ochrony Środowiska dla Gminy Kórnik 
na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 
2014-2019. 

Zaopiniowano także zmiany do pro-
jektu planu aglomeracji Kórnik. Twór ten 
wyznaczony został Rozporządzeniem Nr 
192/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 
25 września 2006r. Aglomeracja Kórnik 
obejmuje swym zasięgiem tereny gminy 
miejsko- wiejskiej w Kórniku, gminy miej-
sko – wiejskiej Mosina oraz gminy miejskiej 
Poznań, objęte systemem kanalizacji 

zbiorczej zakończonym oczyszczalnią 
ścieków zlokalizowaną w miejscowości 
Borówiec.

Obszar aglomeracji Kórnik ograniczono 
do terenów  miejscowości położonych w 
gminie Kórnik (Kórnik, Borówiec, Dzieć-
mierowo, Kamionki), w gminie Mosina 
(Daszewice) oraz część południowa miasta 
Poznania  (Głuszyna, Piotrowo, Sypniewo).

Jak czytamy w uzasadnieniu do opinii: 
„Nowe ustalenia odnoszące się do aglome-
racji Kórnik obejmują zmianę polegającą na 
wyłączeniu z aglomeracji następujących 
miejscowości, w gminie Kórnik: Biernatki, 
Błażejewo, Błażejewko, Koninko, Moście-
nica, Prusinowo, Skrzynki oraz Szczytniki. 
Powyższe miejscowości zostają wyłączone 
z aglomeracji ze względów ekonomicznych. 
Koncentracja mieszkańców w tych miejsco-
wościach jest poniżej 120 mieszkańców 
na km sieci kanalizacyjnej planowanej do 
realizacji. Dla miejscowości wyłączonych 
z aglomeracji zostanie opracowana alter-
natywna koncepcja oczyszczania ścieków 
komunalnych”.

Dokonano zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego tere-
nu wsi Borówiec, oraz przystąpiono do 
sporządzania zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania terenów aktywizacji 
gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i 
Gądek. Zadecydowano o zbyciu w drodze 
przetargu  nieruchomości zabudowanej, 
położonej w Czmoniu.

Treść wszystkich uchwał oraz ich uza-
sadnienia odnaleźć można na stronie: 

http://esesja.pl/sesja/202
Opr. ŁG

Uwaga- kolejna sesja 
Rady miejskiej w kórniku 

odbedzie się w środę 
(nie we wtorek) 

25 stycznia 2012r. 

sesja: Budżet ucHwalony, 
BędZie strefa PŁatneGo ParKowania

W dniu 2 grudnia 2011 r. miało miejsce 
zakończenie akcji zbiórki karmy oraz rzeczy 
dla bezdomnych zwierząt ze schroniska 
w Gaju. Inicjatorem akcji byli pracownicy 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Kórniku. Zbiórka trwa-
ła od 14 grudnia do 21 grudnia, a podczas 
jej trwania  zebrano: 100 kg suchej karmy, 
kilkadziesiąt puszek i „kiełbasek”, koce, 
kołdry, ręczniki i miski. Dary przekazane 
przez ludzi dobrej woli dostarczone zostały 
do schroniska przez Strażników Miejskich. 
W imieniu pracowników schroniska przeka-
zujemy najserdeczniejsze podziękowania 
wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji.

Informacji na temat schroniska 
www.schroniskogaj.pl

Robert Jankowski – KCI 

uwaGa!
w lecznicy dla Zwierząt 

przy ul. młyńskiej w kórniku 
można przygarnąć 

dwa czteromiesięczne 
owczarki „wilczki”. 

Psy są zdorwe, 
szczepione 

i oczekuja na życzliwych ludzi, 
którzy zechcą sie nimi zaopiekować 

kontakt: kórnik, ul. młyńska 44
tel. 61 8170 167
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dzień 27 grudnia, w wielkopolsce od 
lat jest obchodzony odświętnie jako rocz-
nica wybuchu zwycięskiego Powstania 
wielkopolskiego. dało ono niepodległość 
i przyłączenie wielkopolski do Polski 
odrodzonej po 123 latach niewoli. czas 
przypomnieć to wszystkim mieszkańcom 
Polski ponieważ do niektórych fakty te 
docierają z trudnością.

Tradycyjnie o 11tej delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów na miejscach pamięci 
związanych z Powstaniem Wielkopolskim 
w Kórniku i Bninie. W spotkaniu Bractwa 
Kurkowego na strzelnicy wziął udział Maciej 
Marciniak – przewodniczący Rady Miejskiej 
w Kórniku,  wiceburmistrz Antoni Kalisz 
oraz gość specjalny prezes Stowarzyszenia 
Sołtysów Wielkopolskich Barbara Czachura 
sołtys Gruszczyna koło Swarzędza. Pani 
Prezes była zachwycona wystrojem strzel-
nicy i dokonaniami Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego. 

Roch Tarczewski kandydujący do Brac-
twa przygotował referat poświęcony udzia-
łowi Kompanii Kórnickiej w Powstaniu 
Wielkopolskim. Uświadomił on obecnym, 
że jest wiele nieznanych epizodów i faktów 
oczekujących na wyjaśnienie. Podkreślił 
on, że pierwszym oddziałem zbrojnym w 
Poznaniu 27 grudnia 1918 r. była Kompa-
nia Kórnicka i odegrała ona istotną rolę w 
pierwszych godzinach Powstania. Drugą 
kwestią jest brak danych osobowych żoł-
nierzy Kompani Kórnickiej. W dalszym ciągu 
nie ma pełnej listy poległych w potyczkach. 
Obecni z dużym zainteresowaniem wysłu-
chali interesującego wystąpienia po czym 
wywiązała się ożywiona dyskusja, a na bis 
prelegent odczytał swój wiersz o Kórniku.

Na spotkanie przybyli również sympa-
tycy Bractwa Kurkowego. Jednym z nich 
jest Marian Karwacki, absolwent Wydziału 
Filologii Polskiej UAM, który napisał i poda-
rował  „Pieśń Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego” z następującą dedykacją: „w 
dowód sympatii i uznania dla Braci z KBBK 
oraz wieloletniej przyjaźni z Markiem Bara-
nowskim aktualnym Prezesem Bractwa”.

Dla strzelców kurkowych najważniejszą 
częścią spotkania były jak zwykle turnieje. 
W szranki strzeleckie zjechali do Kórnika 
strzelcy z Dolska, Jutrosina, Książa, Po-
znania, Śmigla i Włoszakowic. Odbyły się 
trzy turnieje.

Po emocjonującej walce o Tarczę Po-
wstańczą, zwycięzcami zostali: Eugeniusz 
Nawrocki z KBS Śmigiel (zwycięzca), Jan 
Goliński z KBS Książ Wlkp. i Szymon No-
wacki z KBBK Kórnik-Bnin.

Tarczę Kompanii Kórnickiej zdobył Tade-
usz Dekier z KBS Śmigiel, II miejsce i puchar 
zdobył Ryszard Bura z KBS Włoszakowice 
oraz III miejsce zajął Jan Ciszewicz z KBS 
Dolska.

W strzelaniu do Kura ostatni jego frag-
ment strącił Jan Goliński z KBS Książ Wlkp., 
II miejsce Tadeusz Dekert KBS Śmigiel oraz 
III miejsce Krzysztof Smoleński z KBS z 
Jutrosina. 

Turniej Powstańczy w Kórniku nabiera 
charakteru Wielkopolskiego. Tak jak w 1918 
r. Kórniccy Powstańcy gdy„zabrzmiał złoty 
róg” zjawili się pierwsi, tak jak w 1987 r. jako 
pierwsi wskrzesili ruch kurkowy w Polsce, tak 
w 2011 wzywają wszystkich do realizacji ha-
sła: „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”.

     
 Kazimierz Krawiarz 

PiEśŃ 
kóRNicko-BNiŃSkiEGo 
BRAcTwA kURkowEGo

(do melodii: „Przyjechało wojsko…”)

1. Towarzystwo doborowe 
–Kórnickie Bractwo Kurkowe 

Bracia z Bnina i Kórnika 
od Szczepana Janasika

Refren:
Tra-ta-ta! Bracia znów strzelają, króla 

wybierają
Na następny rok.

Tra-ta-ta! Kto wygra strzelanie, 
ten królem zostanie

Na następny rok, na następny, 
Na następny rok.

2. Znani z cnót i obyczaju, 
za granicą oraz w kraju 
Najpierw idą do kaplicy, 

potem strzelać na strzelnicy.

Refren: Tra-ta-ta!...

3. Bractwo nasze w świecie znane, 
przed wiekami powołane, 

Aby ćwiczyć się w sprawności 
dla poprawy obronności

Refren: Tra-ta-ta!

4. Przywilej wydała sama, 
znana jako „Biała Dama” 

Teofila Potulicka 
– ówczesna Pani Kórnicka.

Refren: Tra-ta-ta!...

ANdRZEj hAŁUPkA (1955 – 2011) 
BRAT kURkowY. iN mEmoRiAm.

Kto znał Andrzeja Hałupkę, ten wie co ozna-
cza radość życia, oraz aura która towarzyszy 
ludziom otwartym, pomocnym, zaangażowa-
nym i pracowitym. Dzisiaj nie ma go już wśród 
nas. Niech więc pozostanie pamięć o Andrzeju.

Urodził się 11 grudnia 1955 r. w Poznaniu. 
Jego ojciec Józef był blacharzem. Matka Janina 
Brania, wywodziła się z rodu Branickich  z Kra-
kowa. Uczył się i zdobywał zawód w Technikum 
Budowlano-Drzewnym przy ul. Raszyńskiej 
w latach 1970-1975. Po kilku latach pracy 
trafił do Bnina zauroczony urodą Magdaleny 
z Mikołajczaków. Ożenił się w 1981 r. i wrastał 
w klimat Bnina. Jako budowlaniec tutaj zaczął 
budować również swój dom i świat towarzyski. 
Hałupkowie wychowali trzech synów: Radosła-
wa (ur. 1982 r), Macieja ( ur. 1984 r.) i Jakuba 
(ur. 1986 r.).

Do Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kur-
kowego im. Ks. Szczepana Janasika został 
przyjęty 6 maja 1993 r. Ślubowanie złożył 29 
maja podczas turnieju zielono świątkowego i 
brał aktywny udział w życiu Bractwa z wielkim 

zaangażowaniem. Dwukrotnie, w 1994 i 1997 
r. zdobył tytuły króla żniwnego i jego nazwi-
sko zostało wyryte na srebrnych ogniwkach 
łańcucha królewskiego. Prowadził osobistą 
dokumentację organizacyjną którą kończy 
zaproszenie Andrzeja Tomiaka na Statutowy 
Turniej Niepodległościowy w dniu  11 listopada 
2011 r.

Pracował w firmach budowlanych i kierował 
pracami instalacyjnymi. Przewodniczył wiele lat 
Komitetu Osiedlowemu w Bninie.

Dnia 2 grudnia 2011 nieoczekiwanie dla 
wszystkich zakończył swoje pracowite życie. Na 
cmentarzu w Bninie 6 grudnia, w jego ostatniej 
drodze, uczestniczyły liczne delegacje kurkowe: 
z Mosiny, z Poznania, ze Śremu, z Kórnika-
-Bnina oraz licznie mieszkańcy Kórnika i Bnina. 
Pożegnano go honorową salwą armatnią. W 
imieniu Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowe-
go im. Ks. Szczepana Janasika pnad grobem 
przemówił prezes Marek Baranowski.  W imie-
niu kolegów szkolnych i nauczycieli odczytano 
list jego wychowawczyni Hanny Kurasińskiej. 
Pozwólmy więc razem z nią oddać się zadumie 
nad naszym losem, nad przeznaczeniem brata 
Andrzeja Hałupki z Bnina.

„Andrzeju! Według greckiej starożytnej 
anegdoty: do Anastagorasa, zajętego rozprawą 
filozoficzną w gronie towarzyszy, przystąpił ktoś 
donosząc, że zmarli mu dwaj synowie. Wiado-
mość ta w ogóle go nie poruszyła – powiedział: 
wiedziałem od ich urodzenia, ze są śmiertelni”. 
W tej anegdocie jest tylko część prawdy – ta, że 
wszyscy jesteśmy śmiertelni. Nie jest prawdą, 
że śmierć osoby z którą jesteśmy związani 
więzami rodzinnymi lub więzami przyjaźni nas 
nie poruszy.

Różne w życiu bywają przyjaźnie, różne są 
ich okresy i trwałości – ale jedno jest pewne: 
jakie one są zależy od nas samych. Tak się 
złożyło, że kilku z Was tutaj dzisiaj obecnych 
łączyła z Tobą  przyjaźń, która przetrwała ponad 
40 lat. Chodziliście do jednej szkoły i jednej 
klasy. Ten okres, myślę, ukształtował też wasze 
zainteresowania i postawy życiowe. Tworzyli-

ście zgrany zespół, którym – dziś poczytuję to 
sobie za zaszczyt – miałam okazję przez 3 lata 
się opiekować. W tym zespole zawsze byłeś 
Ty – zawsze Andrzej – moja „prawa ręka”, ale 
zawsze lojalny wobec rówieśników. W tamtych 
czasach prawie nie było telewizji i telefonów, nie 
było pubów i dyskotek – były za to rajdy, obozy 
wędrowne, spotkania na różnych, często z 
Waszej inicjatywy organizowanych imprezach 
organizowanych w klasie i w szkole, były wspól-
ne wieczory w Waszych domach rodzinnych. I 
zawsze był Andrzej!

Po maturze nasze drogi trochę się rozeszły 
– każdy z Was pracował gdzie indziej, ja dalej 
„belfrowałam” w szkole. Założyliście rodziny. 
Wasze spotkania trwały. Może stały się rzadsze 
i zmieniły nieco swój charakter, ale uczestnicząc 
w niektórych z nich, miałam przekonanie, że 
możecie w życiu na siebie liczyć. I ja także!

Tak się złożyło, że nie mogę fizycznie 
uczestniczyć w Twojej ostatniej, ziemskiej dro-
dze ale jestem pełna żalu i zadumy. Zadumy 
nad tym, że każdy z nas prędzej czy później 
przekroczy ten próg, który Ty masz za sobą. 
Za wcześnie! Bo są rzeczy w życiu które trudno 
uwierzyć i sytuacje, z którymi nie sposób się 
pogodzić!

Andrzeju! Bardzo pracowity i zaradny. 
Wiecznie młody. Zatroskany, ale nie bezradny. 
Wrażliwy, ale stanowczy. Lubiący z ludzmi 
rozmawiać i umiejący ich słuchać. Zawsze 
lojalny wobec otoczenia. Bezpośredni, a pełen 
szacunku dla starszych. Świetny organizator. A 
CO NAJWAŻNIESZE: ZAWSZE OPTYMISTA! 
ZAWSZE UŚMIECHNIĘTY! „CHŁOPAK Z 
GITARĄ”. Takiego będę Ciebie pamiętać – nie 
tylko ja, ale również inni Twoi nauczyciele z 
„raszyńskiej budowlanki”. 

Hanna Kurasińska, Lidia Klafkowska, Aniela 
Krzyżaniak, Eugeniusz Sztelle, W. Breliński”

W imieniu Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego im. Ks. Szczepana Janasika dzisiaj 
przenoszę Go do historycznych postaci Bnina.

     
Kazimierz Krawiarz

We wtorek 27 grudnia br., w 93. rocz-
nicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 
w całej Wielkopolsce odbywały się uro-
czystości związane z tym patriotycznym 
wydarzeniem.

W Kórniku obchody 93 rocznicy wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego rozpoczęły 
się o godz. 11.00 przy Pomniku Powstań-

ców Wlkp., który został odsłonięty 2008 
roku - w 90 rocznicę wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego.

Uroczystość otworzył burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, który przybliżył zebranym 
fakty historyczne, dotyczące Powstania 
Wielkopolskiego i udziału Kórniczan.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu 

państwowego delegacje m.in. przedstawi-
cieli kombatantów, władz samorządowych, 
szkół, organizacji społecznych, kórnickich 
firm i środowisk w asyście werbli złożyły 
wiązanki kwiatów pod pomnikiem Powstań-
ców Wlkp. Uroczystość zakończyła się 
odśpiewaniem roty.

Robert Jankowski – KCI 

93. rocZnica wyBucHu Powstania wielKoPolsKieGo

turniej PowstaŃcZy 
KórnicKo-BniŃsKieGo Bractwa KurKoweGo

Przedstawiciele kórnickiego koła To-
warzystwa Pamięci Powstania wielkopol-
skiego w dniu 28 grudnia 2011r. byli człon-
kami delegacji wielkopolan, która oddała 
w warszawie hołd uczestnikom Powstania 
wielkopolskiego.

Delegacji z Wielkopolski przewodniczył 
Marszałek Marek Woźniak. Wśród zaproszo-
nych gości byli m.in. Lech Dymarski, Prze-
wodniczący Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, 
członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego 1918/1919,  w tym Kórniczanie 
oraz członkowie Warszawskiego Klubu Wielko-
polan, harcerze i poczty sztandarowe. 

O godz. 13.00 rozpoczęła się uroczystość 
na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza.

Poprzedziła je Msza święta w kościele Oj-
ców Dominikanów przy ul. Freta 10. Modlitwę 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza odprawił 
Jego Eminencja ks. kard Kazimierz Nycz - 
Metropolita Warszawski, który w kilku słowach 
nawiązał do związku Powstańców Wielkopol-

skich z Powstańcami Śląskimi.
Po uroczystościach zebrani goście prze-

jechali na Wojskowe Powązki, by tam złożyć 
wiązanki pod pomnikiem upamiętniającym 
Powstańców Wielkopolskich i Śląskich oraz na 
mogiłach bohaterów. Delegacja Wielkopolan 

złożyła wiązankę także pod Pomnikiem Ofiar 
Tragedii Smoleńskiej.

Uroczystości ogólnopolskie zorganizowane 
były po raz czwarty z inicjatywy Marszałka 
Marka Woźniaka.

DP

oddali HoŁd PowstaŃcom

Kórniczanie na Placu Józefa Piłsudskiego 
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W 80tym roku, po pamiętnym sierp-
niu,  pojawił się wielki zapał, poruszenie w 
społeczeństwie. Nie inaczej było i u nas w 
Instytucie Dendrologii. Rozmawiałem wtedy 
ze współpracownikami, szczególnie tymi 
młodszymi.  Sam nim byłem - miałem wtedy 
28 lat. Początkowo pojawił się pomysł, by 
założyć własny związek zawodowy. Trochę 
wynikało to również z faktu, że władze stero-
wały tak opinią publiczną by odciągać ludzi 
od Solidarności. Wymyśliliśmy więc sami 
nazwę, napisaliśmy statut i te dokumenty 
zostały wysłane do Sądu Wojewódzkiego w 
Warszawie. Po pewnym czasie zaproszono 
nas do stolicy na spotkanie z sędziną, zor-
ganizowane dla omówienia szczegółów. 
Wybrana delegacja otrzymała na miejscu 
informację, na co może zgodzić się sąd, a 
na co nie ma szans. Sprawa rozbiła się o 
„kierowniczą rolę PZPR”. W międzyczasie 
nawiązałem kontakt z działaczami rodzą-
cych się oficjalnych struktur Solidarności 
w wielkopolskich placówkach Polskiej 
Akademii Nauk.

Zrobiliśmy zebranie pracowników, 
przyjechała koleżanka z Solidarności Mi-
rosława Posern-Zielińska, opowiedziała, 
na jakim etapie jest budowa struktur 
„branżowych” związku i zachęciła do 
współpracy. Choć były i głosy przeciwne, 
większość uczestników spotkania opo-
wiedziała się za przyłączeniem się do 
NSZZ Solidarność. Wtedy w całej Polsce 
podobne decyzje były na porządku dzien-
nym i w tym względzie nie różniliśmy się 
od placówek naukowych w kraju. Powiew 
wolnościowych zmian staraliśmy się z 
jakąś nadzieją pozytywnie wykorzystać. 

Większość z nas nie miała prakty-
ki - choćby w prowadzeniu zebrań, i tu 
przydało się doświadczenie prof. Zbi-
gniewa Steckiego, który w tym zakresie 
miał wprawę z czasów swojej aktywności 
w Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Zebranie wyborcze powierzyło mu rolę 
przewodniczącego, ja zostałem jego za-
stępcą, a dziesięcioro kolegów i koleżanek 
tworzyło ścisłe kierownictwo. Mnie wybrano 
dodatkowo delegatem do poznańskich 
struktur związku. 

Z biegiem czasu atmosfera w kraju gęst-
niała. Była „sprawa bydgoska”, czyli pobicie 
Jana Rulewskiego i dwóch innych działa-
czy Solidarności, były kolejne incydenty i 
propagandowa nagonka. Coraz wyraźniej 
było widać, że władza dąży do konfrontacji 
i pod koniec 1981 roku było już jasne, że 
nie obędzie się bez siłowego rozwiązania.

Ciągle pojawiały się myśli i rozmowy, co 
znaczy, co może zrobić grupka naukowców, 
badaczy, tu na uboczu w Kórniku. 

Kilka dni przed 13 grudnia podczas dys-
kusji w gronie kolegów z różnych placówek 
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu próbo-
waliśmy wariantowo przedyskutować, co 
powinniśmy zrobić, gdyby... Nikt nie wiedział, 
że to będzie nazywało się „stan wojenny”, 
nikt nie wiedział co szykuje władza, ale 
wiedzieliśmy, że w razie eskalacji konfliktu, 
powinniśmy być po prostu solidarni. 

No i 13 grudnia obudził mnie głos gene-
rała ... Pojechałem do siedziby Solidarności 
na Zwierzyniecką, tam zastałem szpaler 
ZOMO. Pod Kaponierą ktoś rozdawał ulotki 
z listą internowanych. 

W poniedziałek przyjechałem do pracy. 
Spotkaliśmy się w gabinecie przewodniczą-
cego, prof. Zbigniewa Steckiego. Wiadomo 
było, że czołgów nie wygonimy z miast, 
ale wielu z nas nie chciało biernie patrzeć 
na internowania i zamach na rodzącą się 
wolność. Zaproponowałem by zapytać 
wszystkich członków naszego instytutowe-
go związku o zdanie. To było już właściwie 
nielegalne, bo dekret o stanie wojennym 
zakazał związkowych zebrań. Prof. Stecki 
porozmawiał z prof. Bugałą - ówczesnym 
dyrektorem Instytutu - obaj panowie zresztą 
się przyjaźnili. Zebranie zwołał ostatecznie 

dyrektor, jako zebranie całej załogi i przyszli 
na nie wszyscy, w tym ci mający na nas 
baczenie (donosy kilku z nich znalazły się 
potem w naszych „teczkach” w SB).

Po omówieniu spraw bieżących rozgo-
rzała dyskusja na temat tego co działo się 
w kraju i tego co my powinniśmy zrobić. 
Wcześniej, wiedząc, że będziemy głoso-
wać, przygotowałem kartki zaznaczone 
czerwoną kreską. Ich istnienie było potem 
często podkreślane podczas przesłuchań, 
dochodzenia i procesu i stawiane za dowód 
knucia i premedytacji działania.

W głosowaniu większość z pracowników 
opowiedziała się za akcją protestacyjną. 
Wynik powieszono na instytutowej tablicy 
ogłoszeń. Po pewnym czasie kartkę ktoś 
zerwał, zniszczył i wyrzucił do stojącego 
obok kosza. 

Dzień pracy się skończył. Wróciłem do 
Poznania, gdzie mieszkałem. Kolejnego 
dnia pojawiły się obostrzenia w porusza-
niu się. Na drodze do Kórnika stał czołg, 
sprawdzano dokumenty, a aby wyjechać z 

Kórnika trzeba było w ratuszu uzyskać glejt 
wojskowego komendanta miasta. 

W Instytucie od rana panował nastrój 
strachu. Później z moich akt sądowych i 
z tzw. teczki rozpracowania operacyjnego 
dowiedziałem się, że czterech „tajnych 
współpracowników” SB w instytucie doniosło 
o tym, że coś się szykuje.  

W nocy w Kórniku byli funkcjonariusze 
Służby Bezpieczeństwa i wręczyli prof. Stec-
kiemu wezwanie na ul. Kochanowskiego do 
Poznania, do siedziby „bezpieki”. Pojechał 
tam od rana ze swoim zięciem, panem Bała-
buchem. Zięć długo czekał na teścia, którego 
gdzieś zabrano. Zaczęła się zbliżać godzina 
milicyjna, poszedł więc zapytać, gdzie jest 
prof. Stecki. Odpowiedziano mu, że taki tu 
nie wchodził ... 

Poruszony sprawą napisałem list prote-
stacyjny, do władz cywilnych i wojskowe-
go „Komisarza Komitetu Obrony Kraju” 
Miasta i Gminy Kórnik, żądając wyjaśnień 
w sprawie zniknięcia kolegi.

Atmosfera była napięta. Wszyscy 
martwili się, trochę było pretensji do mnie, 
że może „za ostro poszliśmy”. 

17 grudnia w ratuszu, gdzie mieścił 
się wtedy posterunek Milicji Obywatelskiej 
przesłuchiwano pracowników. W komi-
sariacie porozstawiano łóżka polowe, 
funkcjonariusze w pełnym rynsztunku, z 
najprawdziwszymi „pepeszami”. Kórniccy 
milicjanci zresztą wyglądali na równie 
skonfundowanych jak ja. 

Wychodząca przede mną koleżanka, 
która nota bene następnego dnia miała 
wyznaczony termin obrony doktoratu, 
zapłakana powiedziała mi, że mnie to 
„chyba zamkną”. 

Byłem na końcu kolejki do przesłu-
chania. Z pomieszczenia obok poczekalni 
dochodziły odgłosy milicyjnych komuni-
katów radiowych. Podano informacje o 
ofiarach śmiertelnych w kopalni „Wujek”. 

Dwóch panów, metodą „na dobrego 
i złego glinę” wypytywało o zdarzenia 

z 14 grudnia. „My już wszystko wiemy od 
waszych kolegów, a wy nie chcecie mówić”. 
Wymachiwano mi przed nosem dowodem 
osobistym, w którym wpisane miałem dzieci: 
dwuletniego syna i 11-miesięczną córkę. To 
ode mnie przesłuchujący dowiedzieli się, 
że w „Wujku” zginęli ludzie. Starszy zapytał 
tylko czy było to podczas akcji. „Podczas 
działań pacyfikacyjnych? - cóż - taka kolej 
rzeczy”.

Puszczono mnie na noc do domu. 
Jeszcze przed przesłuchaniem pani Anna 
Stecka zaopatrzyła mnie w ciepłe rzeczy, 
gdyż przypuszczalnie mogły mi się przydać, 
gdybym został zatrzymany na dłużej. Zo-
stawiłem je w domu. Następnego dnia, gdy 
przyjechałem do Instytutu, już na schodach 
natknąłem się na komendanta posterunku z 
dwoma milicjantami w pełnym rynsztunku. 
„My do pana -chyba wie pan w jakim celu? 
Ma pan ciepłe ubranie?”. Odpowiedziałem, 
że nie, ale komendant posyłając w eskorcie 
sierżanta z „pepeszą” pozwolił mi pójść do 
pani Steckiej po kolejne kalesony i sweter. 

Gospodyni powiedziała, że nie wypuści 
mnie bez ciepłego posiłku, tonem nie znoszą-
cym sprzeciwu kazała „eskorcie”, której mówiła 
po imieniu usiąść i czekać. Jemu też zapropo-
nowała posiłek, którego odmówił. W czasie 
gdy ja łyżka za łyżką wduszałem w siebie 
gorącą pomidorówkę, Ona przygotowywała, 
mimo moich sprzeciwów, kanapki smarując je 
obficie otrzymaną przed kilkoma dniami przez 
wszystkich pracowników Instytutu mięsną 
pastą z holenderskich paczek.

– Co wy robicie?! Czy wy zdajecie sobie 
sprawę kogo aresztujecie?! – wyrzuciła z 
siebie nagle smarując zamaszyście chleb  
słusznych rozmiarów kuchennym nożem i to 
w dodatku przed samym nosem milicjanta.

– My wykonujemy tylko rozkazy, a poza 
tym, gdyby nie nasza szybka interwencja, to 
oni by nas wszystkich wyrżnęli – wykrzyczał 
w odpowiedzi mundurowy.

W panią Stecką wstąpił w tym momencie 
bies. Nie licząc się już zupełnie ze słowami 
powiedziała, co myśli o władzy, która takim 
jak on robi wodę z mózgu, o namiotach 
w których na mrozie owa władza trzyma 
niewinnych ludzi i o dzieciach, które trafiają 
do specjalnych sierocińców, bo ich rodzice 
są zabierani do więzień i obozów tylko za 
to, że byli prawdziwymi Polakami.

– A ty Franek – ciągnęła pani Stecka, 
wykonując w dalszym ciągu energiczne 
ruchy nożem – czy do reszty zgłupiałeś? 
Miał ciebie zamordować mój mąż – docent, 
który zabierał ciebie jeszcze w dzieciństwie 
na polowania? A może ten chłopak, który 
jest ojcem dwójki małych dzieci i dobrze 
zapowiadającym się naukowcem?

Później, przeglądając dokumenty 
SB dowiedziałem się, jak bardzo władza 
bała się osób takich jak pani Ania. Jej 
działalność społeczna polegająca na 
pomocy samotnym matkom w trudnej sy-
tuacji życiowej i nie tylko, za którą później 
nagrodzono ją tytułem „Wielkopolanina 
Roku 1999” była pod ciągłą obserwacją 
służb. Pani Anna Stecka miała równie 
grubą „teczkę” jak jej internowany mąż.

Odwieziono mnie na posterunek, gdzie 
oczekiwałem na rozwój wydarzeń. Przy-
szedł rozkaz wywiezienia mnie z Kórnika w 
kierunku Poznania. Na wysokości Borów-
ca, drogą radiową nakazano funkcjonariuszom 
wywieźć mnie do lasu ... 

Skręciliśmy w kierunku Obserwatorium 
Astronomicznego. Tam w lesie czekaliśmy. Po 
chwili nadjechał samochód wojskowy (z ludźmi 
uzbrojonymi już w kałasznikowy, a nie „pepe-
sze”) oraz czarny samochód marki Wołga z 
cywilną rejestracją. Przekazano mnie nowej 
eskorcie. Kórniccy milicjanci poprosili o po-
twierdzenie przekazania aresztanta pod nową 
kuratelę, ale w odpowiedzi tylko ich zbesztano i 
usadzono mnie z tyłu Wołgi, pomiędzy dwoma 
„smutnymi” panami. Po drodze ten z prawej 
otworzył moją teczkę i zaczął czytać dane 
osobowe. Gdy tylko zerknąłem w papiery 
ujawnili swój poziom kultury i usłyszałem: „W 
ryja chcesz? Gdzie patrzysz?”.

Zawieziono mnie do Poznania na ul. Ko-
chanowskiego, gdzie spotkałem tych samych 
panów, którzy przesłuchiwali mnie w Kórniku. 
Dostałem także postanowienie o areszto-
waniu na 3 miesiące. Tam także spotkałem 

przy drzwiach do pokoju przesłuchań prof. 
Steckiego, i dopiero wtedy dowiedziałem się 
co się z nim działo. 

Kolejne przesłuchania wyglądały podobnie 
jak te w Kórniku. Odniosłem wrażenie, że 
„władza” zdaje sobie sprawę z tego, że to co 
zrobiliśmy nie było jakąś wielką zbrodnią, ale 
chcieli się wykazać wobec zwierzchników, oraz 
propagandowo to  wykorzystać. Moja matka 
w Jeleniej Górze o aresztowaniu mnie dowie-
działa się z telewizji. Nagłośniono wszelkie 
tego typu sprawy pokazowo, by wystraszyć 
środowisko solidarnościowe. 

Odeskortowano mnie do więzienia, gdzie 
najpierw odbiliśmy się od drzwi bo „u wrót” 
usłyszeliśmy, że już nie przyjmują. Po inter-
wencji prokuratora otwarto bramę. Procedura 
„przyjęcia na oddział” odbyła się jak na filmach- 
rewizja, oddawałem swoje rzeczy do depozytu. 
W teczce, w której miałem książkę i kilka 
innych rzeczy zapodział mi się skalpel i cienki 
pilnik do metalu, co skrupulatnie odnaleziono 

i zrobiono aferę. 
Pierwszą noc w więzieniu spędzało się 

w specjalnej sali, w której więzienne nary i 
taborety są zabezpieczone, przymocowane 
do podłogi i ścian - to dla tego by nie zrobić 
sobie krzywdy. Nie myślałem oczywiście  o 
samookaleczaniu, ale z posiłkiem przyniesiono 
mi łyżkę z zaostrzonym jak nóż uchwytem. 

Z sąsiednich cel dobiegały stuki. Nagle w 
rogu celi zauważyłem poruszający się patyk. Z 
sąsiedniego pomieszczenia usłyszałem głos: 
„za co siedzisz?”, „za Solidarność” odpowie-
działem. „Nie martw się k..., będzie dobrze. Te 
Pałki są spokojne”. 

Kolejnego dnia zabrano mnie do innej 
celi. Był tam współwięzień- jak się okazało 
kryminalny i to recydywista. Okazał się całkiem 
sympatyczny. Wprowadził mnie w arkana wię-
ziennego życia. Dużo mówił, ale i słuchał. Jak 
się okazało informacje o naszych rozmowach 
znalazły się później w mojej teczce. Pewnie 
za te usługi miał różne więzienne przywileje. 

Początkowo proces miał odbyć się 2 
lub 3 stycznia 1982 r. Moi koledzy dotarli do 
arcybiskupa Jerzego Stroby, który napisał list 
do władz proponując rozmowy. By nie musieć 
poruszać trudnych tematów aresztowań pro-
ces przyspieszono, i odbył się on ostatecznie 
30 grudnia. 

Środowisko solidarnościowe zrobiło zbiór-
kę funduszy na pomoc dla nas. Pieniądze 
nie były potrzebne, bo nieocenioną pomoc 
nasi adwokaci świadczyli bezinteresownie. 
Zebraną kwotę oddaliśmy później do komitetu 
pomocy internowanym i aresztowanym przy 
o.o. Dominikanach.

Mnie bronił między innymi  mecenas 
Aleksander Berger (nota bene autor rozdziału 
„Ofiary i straty ludzkie” z książki „Poznański 
Czerwiec”). Spotkałem się z nim. Omówiliśmy 
„taktykę” obrony i możliwe scenariusze. 

Podczas rozprawy w pierwszym rzędzie 
zasiedli znani jeszcze z czasów Poznańskiego 
Czerwca zasłużeni adwokaci. 

Z profesorem Steckim mieliśmy „moc-
ne” wejście na salę, gdyż skuto nas -ręka 
w rękę- kajdankami. 

Dostałem tak samo jak prof. Stecki rok  
więzienia w zawieszeniu, grzywnę oraz 
zakaz opuszczania kraju. 

Kolega z celi był zrozpaczony, że traci 
towarzystwo, a ja szczęśliwy, że wyjdę 
jeszcze tego dnia.

O kulisach mojej odsiadki wiele infor-
macji znalazłem właśnie w archiwach SB. 
Założono na mnie i prof. Steckiego sprawę 
operacyjnego rozpracowania pod kryptoni-
mem „Cis”. W SB musiało być najwyraźniej 
wielu dendrologów, o czym dobitnie świad-
czą kryptonimy flagowych akcji z grudnia 
1981 roku: „Azalia” (opanowanie central 
telefonicznych), „Jodła” (internowanie 
członków opozycji) oraz „Klon” (rozmowy 
ostrzegawcze z opozycjonistami).

Po odtajnieniu akt SB dowiedziałem się 
także o wielu faktach, które tworzą równo-
ległą do oficjalnej historię Kórnika i okolic. 

W śród mieszkańców  Kórnika, z 
powodu bliskości wojskowej jednostki 
rakietowej było wyjątkowo wielu tajnych 
współpracowników „bezpieki”. Szacuję ich 
liczbę na przeszło 200. Cała zagraniczna 
korespondencja mieszkańców była otwie-

rana przed dostarczeniem do adresata. Przez 
lata non stop śledzono wytypowane osoby, 
zarówno wojskowych jak i cywili, w tym przy-
najmniej 5 osób z Instytutu. Proces inwigilacji 
był szczegółowo dokumentowany i sterowany 
odgórnie. Dla przykładu natrafiłem na doku-
menty zawierające scenariusze rozmów jakie z 
prof. Steckim mieli przeprowadzać tajni współ-
pracownicy. Taki scenariusz był zatwierdzany 
przez funkcjonariuszy prowadzących. 

Potem spotkanie, rozmowa agenta z 
inwigilowanym była szczegółowo relacjono-
wana i spisywana. Czytałem też różne wersje 
odpowiedzi na pismo arcybiskupa Stroby. W 
pierwszej wersji zaczynało się od nagłówka 
„Obywatel Jerzy Stroba”, w kolejnej „Arcybi-
skup Stroba”, a w trzeciej „Jego Ekscelencja 
Arcybiskup”. 

Ze spisu treści wynikało, że teczkę naszego 
rozpracowania operacyjnego otwierały dwie 
strony spisu agentury z Instytutu Dendrologii. 

(cd. na str 10)

GrudZieŃ 1981r. - wsPomnienia Prof. jacKa oleKsyna
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(cd. ze str. 9)
Wyrwano je nim zapewne w czasie zmiany 
władzy w początku lat 1990-tych.. Niemniej 
poznałem nazwiska wszystkich czterech 
donosicieli, którzy zawiadomili „władzę” o 
zebraniu w Instytucie. 

Co ciekawe, później naszą sprawę 
powiązano z doniesieniem jednego z miesz-
kańców o produkcji na terenie Kórnika niele-
galnych ulotek, które potem ponoć trafiały do 
Poznania. Pierwszymi podejrzanymi byliśmy 
oczywiście my - bo byliśmy „notowani” przez 
służby i mieliśmy wyrok w zawieszeniu. 
Jeden z agentów donosił wtedy „Zbigniew 
Stecki i Jacek Oleksyn, po rozprawie są-
dowej (wyrok w zawieszeniu), po owacyj-
nym powitaniu przez współpracowników 
wytworzyli wokół siebie atmosferę współ-
czucia, która trwa do dziś. Toteż podczas 
odbywającej się weryfikacji kadr uzyskali 
od przełożonych nienaganne opinie o pracy 
naukowej i postawie społeczno-politycznej. 
Opinii tych nie zakwestionowana też komisja 
weryfikacyjna mimo, że poinformowano ją o 
ciążącym na obydwu wyroku. Z informacji 
naszych wynika, że zarówno Stecki jak i 
Oleksyn nie podejmują działań godzących 
w interes państwa”.

Grudzień 1981 roku stał się dla mnie 
sprawdzianem. Nigdy nie żałowałem tych 
doświadczeń. Dzięki takim próbom człowiek 
może poznać sam siebie, sprawdzić, jak za-
chowa się w trudnej sytuacji. Mnie udało się 
sprostać wyzwaniu i zachować się przyzwo-
icie. Ceną był strach o siebie i o bliskich oraz 
kilkuletnie zablokowanie możliwości wyjazdu 
za granicę - co dla kariery naukowej bywa 
przecież ważne. Nieocenionym zyskiem 
było natomiast poczucie solidarności, jakie 
zapewnili mi przyjaciele, współpracownicy, 
a czasem nieznane osoby. Poznałem ilu 
jest wokół mnie ludzi życzliwych i przyjaciół. 
Szczególną rolę w galwanizowaniu pomocy 
dla więźniów politycznych i działalności 
charytatywnej w czasie trwania całego stanu 
wojennego, odgrywała nasza instytutowa ko-
leżanka Pani Hanna Straus. To właśnie tacy 
ludzie jak Ona byli prawdziwymi bohaterami 
tamtych czasów.

W okresie tych trudnych dni, od razu i 
bezinteresownie, wielu ludzi pomagało mo-
jej rodzinie. Koledzy zorganizowali zbiórkę 
funduszy na poczet grzywny. Dodatkowo, 
gdy wróciłem do pracy, ktoś anonimowo 
włożył do mojej Instytutowej korespondencji 
kopertę z równowartością trzech moich ów-
czesnych pensji. Pieniędzy na szczęście nie 
potrzebowałem i oddałem je wraz z innymi 
zebranymi dla nas w Kórniku i Poznaniu 
Ojcom Dominikanom, ale do dziś nie wiem 
komu podziękować za ten ważny gest. Prof. 
Białobok - stawiając na szali swoją pozycję 
zawodową - napisał list do Sądu Najwyż-
szego  w mojej i prof. Steckiego obronie.  
Podobnych oznak wsparcia było wiele. Z 
perspektywy czasu to właśnie tą międzyludz-
ką solidarność, która łączyła tak wielu ludzi 
w tamtych dniach, zapamiętałem najlepiej. 

Rozmowę z 
prof. Jackiem Oleksynem

spisał ŁG

Po raz 23 Zarząd miejsko-Gminny 
Polskiego komitetu Pomocy Społecznej 
w kórniku – koło Emerytów i Rencistów 
zorganizowali wigilię. Została ona przygo-
towana dla 100 osób starszych, samotnych, 
odbyła się natomiast w zajeździe „hedan” 
w Trzebisławkach, w piątek 23 grudnia. 
jak zawsze przebiegła w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze. 

Prezes ZM-G PKPS, radny Bogdan 
Wesołek we wstępie przypomniał początki 
organizowania tych Wigilii, gdy na pierwszym 
spotkaniu przygotwanym przez niego wspólnie 
z nieżyjącym już Jerzym Taciakiem w „Kaprysie” 
było 7 osób. 

Powitał gości: przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kórniku – Macieja Marciniaka, 
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego. Była 
obecna także przewodnicząca Komisji Edukacji 
RM – Irena Kaczmarek. Bogdan Wesołek witał 
również przedstawicieli instytucji, przedsię-
biorstw, spółek, fundacji. Przy organizacji tej 
imprezy wsparcia udzielił też Urząd Miejski w 
Kórniku.

Hm Krystyna Antkowiak z Komendy Hufca 
Związku Harcerstwa Poskiego im. Tyusa hr. 
Działyńskiego w Kórniku przekazała Betlejem-
skie Światło Pokoju, które dotarło do Polski 
21 raz.

W imieniu Komendanta Chorągwi Wiel-
kopolskiej ZHP Jaroslawa Rury udekorowała 
Bogdana Wesołka Srebrną Honorową Od-
znaką Przyjaciół Harcerstwa. Bogdan Wesołek 
podkreślił, iż nie spodziewał się, że w swoim 
wieku otrzyma takie wyróżnienie. Zwierzył się, 
iż w harcerstwie był tylko rok, bo jego dziadków 
nie bylo stać na zakup mundurka harcerskiego.

Bogdan Wesołek podzielił się refleksjami   

m. in. na temat świąt. Wspomniał zmarłe osoby, 
których pamięć uczczono minutą ciszy. Zaprosił 
do wspólnego śpiewania kolęd, bo podkreślił, 
iż śpiew jest modlitwą. Życzył, by nowy rok był 
dobry. Zaznaczył, że jest potrzebna miłość, 
poszanowanie drugiego człowieka

Tę Wigilię swoim występem uświetniła śpie-
wająca kolędy Ola Grzelak – studentka I roku 
edukacji muzycznej na Akademii Muzycznej w 
Poznaniu,  ucząca się prywatnie klasycznego 
śpiewu operowego.

Nastąpiło „łamnie się” opłatkiem, złożono 
sobie wzajemnie życzenia. 

Na Wigilię dotarł ks. kanonik Stanisław Bo-
rowiak, który poprowadził modlitwę. Następnie 
opowiedział o narodzeniu Jezusa. Zebrani 
spożyli wigilijną wieczerzę.

Burmistrz Jerzy Lechnerowski życzył 
wszystkim zdrowia i życzliwości.

Radna Irena Kaczmarek przekazała Bogda-
nowi Wesołkowi miniaturowe drzewko.

W trakcie spotkania Bogdan Wesołek 
wspominał o tym, co dzialo się w minionym 
roku – m. in. o koncercie dobroczynnym An-
drzeja Rosiewicza, którego wspłorganizatorem 
był Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Kórniku, 
przy wsparciu ze strony kórnickich władz sa-
morządowych. 

Dochód z tamtej imprezy przeznaczono 
na organizację Wigilii pod rondcem Kaponiera 
w Poznaniu.

Ks. kanonik Stanisław Borowiak dzielił się 
wrażeniami ze spotkania w Gnieźnie z Pry-
masem, biskupami oraz księżmi seniorami, w 
którym uczestniczył tego samego dnia.

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

w wiGilijnym nastroju

„Gdy kilku małych ludzi, w kilku małych 
miejscowościach uczyni kilka małych rze-
czy- mogą zmienić oblicze Naszej Ziemi”- 
przysłowie afrykańskie

To już tradycja, że Uczniowie Gimnazjum 
im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku 
przeprowadzają zbiórkę żywności w ramach 
Tygodnia Wolontariatu.

Od 7 grudnia do 14 grudnia 2011r. przy 
współpracy i ogromnej życzliwości Pana 
Prezesa INTERMARCHE oraz wszystkich 
Pracowników, Wolontariusze zbierali żywność 
dla najuboższych i potrzebujących osób w 
Gminie Kórnik. Dzięki ich poświęceniu oraz 
hojności mieszkańców Kórnika i okolic udało się 

zebrać znaczną ilość produktów niezbędnych 
do codziennego przygotowywania posiłków. 

Makarony, mąki, ryże, kasze, kawy, herbaty, 
oleje, budynie, kisiele, zupki, bakalie, sosy, arty-
kuły chemiczne i środki czystości, oraz ogromne 
ilości słodyczy w postaci: czekolad, wafelków, 
czekoladowych gwiazdorów, cukierków, ciaste-
czek, batoników, pierników, a także zabawek 
trafiły do 38 rodzin i osób samotnych, wywo-
łując często niedowierzanie, ogromną radość i 
niewyobrażalną ilość podziękowań za okazane 
serce i pamięć. Przy wsparciu Indywidualnych 
Darczyńców zebraliśmy również 900 zł, za 
które zostały zakupione produkty żywnościowe 
i higieniczne, zabawki oraz odzież.

Do każdej paczki świątecznej dołączona 
została kartka z życzeniami wykonana przez 
Uczniów w ramach zajęć technicznych pod 
czujnym okiem nauczyciela.

Dodatkowo każda klasa, we własnym 
zakresie przygotowała Świąteczną Paczkę’ 
spisali się na medal i należą im się ogromne 
podziękowania. 

Dziękujemy Wszystkim za okazane serce i 
wrażliwość. Pamiętajcie o wsparciu Naszej akcji 
w kolejnym Tygodniu Wolontariatu.

D. Gulczyńska – Halik
J. Woźniak

tydZieŃ wolontariatu w GimnaZjum w KórniKu

Spotkanie Noworoczne „idzie sty-
czeń, niesie wiele życzeń” jest już 
tradycyjną imprezą organizowaną na 
początku roku przez kórnickie Stowa-
rzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym 
intelektualnie i Ruchowo „klaudynka”. 
odbyło się ponownie i w tym roku, w 
niedzielę, 8 stycznia w restauracji „Biała 
dama” w kórniku. 

Prezes Anetta Szarzyńska na wstępie 
zgodnie z nazwą imprezy złożyła noworoczne 
życzenia - dużo zdrowia dla zebranych, ich 
rodzin, najbliższych, powo-
dzenia w życiu osobistym, 
zawodowym. Życzyła też, 
by każdy znalazł pracę. 
Powitała gości: burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego, 
przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kórniku – Ma-
cieja Marciniaka, przewod-
niczącą Komisji Oświaty 
RM – Irenę Kaczmarek, 
siostry Urszulę i Zdzisławę z 
Zakonu Siostr Miłosierdzia. 
Wskazała, iż „Klaudynka” 
ma siedzibę blisko sióstr, 
wyarażając nadzieję, że 
Stowarzyszenie nie jest 
uciążliwym sąsiadem. Po-
witała także gospodarzy, 
przypominając, iż od sze-
regu lat coroczna impreza odbywa się w 
restauracji „Biała Dama”. Maciej Walendowski 
– właściciel restauracji został uhonorowany 
upominkiem, i sam przekazał życzenia.

Anetta Szarzyńska podziękowała mamom 
podopiecznych za wypieki. Poinformowała, iż 
paczki przygotowano  m. in. dzięki członkom 
Centrum Wolontariatu, którzy sprzedawali 
ciasto na świątcznym kramiku oraz zbierali na-
krętki. Wsparcia udzielili także przyjaciele z Ho-
landii, których zaocznie nagrodzono brawami. 

Anetta Szarzyńska podkreśliła, iż miniony 
rok był bardzo pracowity, została wyremon-
towana siedziba „Klaudynki”. Rozpoczyna w 
niej działalność Środowiskowy Dom Samo-
pomocy, o którego powstanie zabiegano od 
dłuższego czasu. Przypomniała, iż w tym roku 
przypada 10 rocznica powstania „Klaudynki”. 
Swteirdziła, że wiele sponsorów zna tylko z 
e-maili, telefonów, zatem teraz będzie oka-
zja, by uścisnąć im dłoń. Anetta Szarzyńska 

powiedziała, że z okazji jubileuszu podzieli 
się swoimi wspomnieniami o sukcesach, 
ale też porażkach... Poinformowała, że w 
niedzielę 12 lutego ponownie odbędzie się 
bal przebierańców. Natomiast już 21 stycznia 
będzie Charytatywny „Bal maskowy”, z którego 
dochód zostanie przeznaczony na działalność 
Środowiskowego Domu Samopomocy.

Anetta Szarzyńska złożyła podziękowania 
za współpracę Anicie Wachowiak – Gminne-
mu Rzecznikowi Osób Niepełnosprawnych, 
która będzie kierownikiem ŚDS.

W swoim wystąpieniu burmistrz Jerzy 
Lechnerowski przypomniał, iż kilka lat trwały 
starania o utworzenie Środowiskowego Domu 
Sampomocy. Przedsięwzięcie to wspiera 
samorząd kórnicki, jednak na działalność tej 
placówki były potrzebne środki od wojewody, 
które udało się pozyskać. Burmistrz życzył 
zebranym wszystkiego najlepszego. 

Radna Irena Kaczmarek przekazała cukier-
ki podarowane przez Jerzego Lechnerowskie-
go oraz Macieja Marciniaka.

Odbyła się część artystyczna imprezy. Naj-
pierw siostra Zdzisława przy 
akompaniamencie gitary 
grała i śpiewała kolędy, a ze-
brani włączyli się do śpiewu. 
Członek „Klaudynki” - Józef 
Grzegorz odważnie zaśpie-
wał solo.

Dwa utwory grał na 
flażolecie Fryderyk Zyg-
manowski z „Klaudynki”. 
Dotarł Gwiazdor, „w cywilu” 
Janusz Kellner, który rozdał 
podopiecznym upominki. 
Poczęstował też zebranych 
cukierkami.

Siostra kolejnego pod-
opiecznego Stowarzysze-
nia – Stasia Idkowskiego 
– Ola Idkowska zaśpie-
wała piosenkę, ilustrując 

ją tańcem.
Dużą atrakcją był występ Integracyjnego 

Klubu Tańców Polskich działającego przy „Ce-
pelii” pod kierunkiem Jagody Banaś. Przybył on 
na zaproszenie Małgosi Pilińskiej – należącej 
do „Klaudynki”, która jest w nim 3 lata. Sprawni 
z osobami niepełnosprawnymi zatańczyli 
kujawiaka i oberka. Małgosia poruszając się 
na wózku inwalidzkim wykonała kujawiaka. 
Występ omówiła Anna Ptak – mama jednej z 
osób występujących w tym zespole. 

Uczestnicy spotkania zrobili sobie z Gwiaz-
dorem pamiątkowe zdjęcie.

Następnie była taneczna zabawa.
Zbigniew Hałat – podopieczny „Klaudynki” 

był jednym z wolontariuszy zbierających pie-
niądze na rzcz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Pozyskiwał je także m. in. podczas 
tego spotkania.

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

noworocZne sPotKanie „KlaudynKi”
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 PRZY wiGilijNYm STolE 
w SZcZYTNikAch

dnia 17 grudnia w domu Straża-
ka w Szczytnikach koło Gospodyń 
wiejskich i ochotnicza Straż Pożarna 
zorganizowały spotkanie opłatkowe.

Przy wspólnym stole gościliśmy księ-
dza wikarego z naszej parafii w Głuszy-
nie, seniorów mieszkańców wsi Szczytni-
ki i Koninko oraz dzieci i młodzież.

W uroczystości udział brało 90 osób. 
Na początku piękne widowisko jasełko-
we, połączone ze śpiewem kolęd przed-

stawiły dzieci ze świetlicy w Szczytni-
kach. Piękną grą na gitarze oraz pięknym 
głosem zachwyciła wszystkich zebranych 
Patrycja Szalczyk z Koninka. Następnie 
po wspólnej modlitwie dzieliliśmy się 
opłatkiem, składając życzenia świątecz-
ne i noworoczne.

Przy stołach zastawionych wigilijnymi 
potrawami, ciastami własnego wypieku 
mile upływał nam czas.

Najbardziej zadowoleni ze spotkania 
byli nasi seniorzy, którzy mogli spotkać 
się w tym wyjątkowym dniu w roku. 
Uzgodniono, że znowu za rok wszyscy 

spotkamy się przy wigilijnym stole w 
Szczytnikach. 

Podziękowania należą się wszystkim, 
którzy przyczynili się do uświetnienia tej 
uroczystości. W szczególności dziękuje-
my p. Urbaniak i p. Wacław za przygo-
towanie części artystycznej, zaproszeń i 
życzeń dla seniorów, a członkiniom KGW 
za smaczne wypieki.

I ja tam byłam, smaczny barszczyk 
piłam, a co widziałam wszystko opisałam.

   Genowefa Błotna

Dzień 1 grudnia  można przyjąć za dzień 
w którym ul. Poznańska stała się w miarę 
przejezdna. Myślę, że niedługo mieszkańcy 
Borówca zapomną o dręczącym ich  kosz-
marze z jakim zmuszeni byli borykać się 
przez kilka dobrych miesięcy. Koszmar ten, 
związany z budową kanalizacji  i  przebudo-
wą ulicy minął, lecz prace związane z ozna-
kowaniem jezdni, budową chodnika trwają 
nadal i oby zakończyły się jak najwcześnej.                                                                                                                                     
       4 grudnia 2011 r. Rada Sołecka przygo-
towała tradycyjne już MIKOŁAJKI dla dzieci. 
Zarówno najmłodszych, jak i dorosłych 
doskonale zabawiali młodzi aktorzy „Do-
brego Teatru” z Poznania. Na zakończenie 
poszukiwany przez dzieci Mikołaj wręczył 

wszystkim dzieciom gwiazdkowe upominki.  
W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 dzieci.                                                                 

11 grudnia Teatr Borówiecki  skupiający   
grupę lokalnej młodzieży, prowadzony przez 
Pana Piotra Rogalińskiego wystawił spektakl 
pt. „Żałosne miłowanie”. Gromkie owacje 
ponad 70 osobowej widowni w pełni zaapro-
bowały pierwszy występ teatru. Myślę, że 
zimowa aura nie ochłodzi gorącego zapału 
młodych adeptów sztuki aktorskiej i nadal 
będą oni szkolić swoje aktorskie talenty.

19 grudnia- kolejne coroczne, przemiłe 
opłatkowe spotkanie  Stowarzyszenia „SE-
NIOR” z Borówca, w którym uczestniczyli 
wiceburmistrz Antoni Kalisz,  przewodniczą-
cy RM Maciej Marciniak, kierownik OPS Bo-

żena Kiełtyka i tradycyjnie grupa Strzelców 
Konnych Wielkopolskich.  Spotkanie otwo-
rzył Proboszcz Parafii Borówiec Grzegorz 
Gałkowski tradycyjną modlitwą i wspólnym 
łamaniem się  opłatkiem. Po wspaniałej 
kolacji wigilijnej śpiewano kolędy i piosenki 
ułańskie. Bardzo miła i rodzinna atmosfera.

28 grudnia pan Piotr Rogaliński, miesz-
kaniec Borówca prowadzący zajęcia teatral-
ne dla naszej młodzieży, aktor, animator 
kultury w jednej osobie wspólnie z żoną 
zaprezentowali dla społeczności borówiec-
kiej SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ. Po 
spektaklu  sześćdziesięcioosobowa widow-
nia śpiewała kolędy – bawiąc się doskonale.

Sołtys Maciej Słowiński

Grudzień w Borówcu przyniósł dwa wyda-
rzenia teatralne, które były okazją do spotkania 
się w Starej Szkole mieszkańców Borówca i 
gości spoza naszej gminy.

11 grudnia miała miejsce premiera spekta-
klu L’amer – żałość i miłowanie. Przedstawie-
nie powstawało w trakcie kilkumiesięcznych 
warsztatów prowadzonych  przez Piotra 
Rogalińskiego, mieszkańca Borówca.  Pracow-
nia Teatralna Borówiec (jak została nazwana 
grupa młodzieży z Borówca) oraz młodzież z 
Grupy Teatralnej Domu Bretanii w Poznaniu 
opowiedziała historię miłości Tristana i Izoldy 
przeplecioną wierszami Haliny Poświatowskiej.  
Akcja rozegrała się w niewielkiej przestrzeni, 
otoczonej publicznością, w scenografii której 
dwa bieguny wyznaczone były przez drzewo – 
tajemniczy, nieprzebyty las i przez ławę i kamień 

z  żaren – ognisko domowe, stabilność, ład. Pod 
koniec spektaklu drzewo staje się zwodzonym 
mostem, po którym Izolda idzie do Tristana, 
próbując połączyć te dwa odmienne światy; 
kres mostu jest jednak kresem życia.

Wykonawców i reżysera nagrodziły gorące 
brawa, a tajemniczy napój (miłosny?), którym 
aktorzy częstowali publiczność sprawił, że 
ten wieczór miał również posmak radości ze 
wspólnego spotkania – wokół L’amer.

Kolejną okazją, która zgromadziła miesz-
kańców Borówca i zaproszonych gości, była 
Szopka Bożonarodzeniowa Małgorzaty i Piotra 
Rogalińskich, zagrana 28 grudnia, przy licznym 
udziale dzieci, rodziców, dziadków... Szopka 
łączyła wątki biblijne, ludowe i współczesne. 
Diabeł rozbawiał, Herod przerażał a Królowie 
nieśli powagę. Nad wszystkim wznosiła się i 

świeciła gwiazda zrobiona z tzw. dziurek od 
kotła. Kulminacją było otwarcie szopki z Ma-
ryją Dzieciątkiem i Józefem. Wtedy gromko 
zabrzmiały kolędy znane i nieznane. 

Pomoc pana Sołtysa Borówca i żywa 
odpowiedź mieszkańców na oba wydarzenia 
oraz serdeczna atmosfera pokazują, że istnieje 
realna potrzeba organizowania podobnych 
spotkań. Już w lutym planujemy kolejne wy-
darzenie: Wieczór o Miłości. Zabrzmią teksty 
Pieśni nad Pieśniami, Haliny Poświatowskiej 
a także Platona. Planujemy zaprosić Teatr z 
Bydgoszczy ze świetnym, żywiołowym wyko-
naniem Uczty Platona. 

Informacje o naszych imprezach zamiesz-
czamy na stronie Borówca www.naszborowiec.
pl  Już teraz gorąco zapraszamy. 

MS

wieści Z soŁectw Grudniowe Kalendarium BorówiecKie

Foto. Małgorzata Przyszczypkowska Foto. Paulina Jeske Choińska

NowA TABlicA w cZmoŃcU
Niecodzienne wydarzenie miało 

miejsce w Sołectwie Czmoniec w dniu 
07-01-2012 roku na Osiedlu Nadwar-
ciańskim.Z inicjatywą zakupu tablicy 
informacyjnej wyszedł mieszkaniec 
tego osiedla Pan Ireneusz Poduszczak 
.Tablica została ufundowana ze środków 
prywatnych Pana Poduszczaka.Przy 
wkopaniu tablicy pomagali mieszkańcy 
osiedla oraz Sołtys wsi Czmoniec Zbi-
gniew Tomaszewski.Sołtys podziękował 
za tą społeczną postawę w imieniu 
mieszkańców którzy bardzo cieszą się 
że będą mogli  zapoznawać się na bie-
żąco z informacjami przekazywanymi 
od sołtysa.

Sołtys

mikoŁAjki w koNARSkim

Mimo braku śniegu, w dniu 6 stycznia 
2012r., w Święto „Trzech Króli”, przybył do 
wioski św. Mikołaj z prezentami dla dzieci. 
W ten szczególny dzień odbył się także kon-
cert kolęd i pastorałek w wykonaniu Wioli 
Kazimierczak ze Środy Wlkp., a prowadzą-
cym był Artur Hoffmann. Do śpiewania kolęd 
włączyli się: dzieci i dorośli mieszkańcy wsi.

Do uświetnienia tej uroczystości przy-
czyniły się panie z KGW, które wystroiły 
świątecznie sale, oraz zastawiły stoły 
słodkościami i kawą.

Na koniec miło spędzonego czasu 
Sołtys w imieniu Rady Sołeckiej złożył 
wszystkim noworoczne życzenia, życząc 
wszystkim „Do Siego Roku”.

BJ
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   każdy miesiąc w przedszkolu jest 
wyjątkowy; każdy miesiąc rządzi się 
swoim prawem. Grudzień, który dla 
rzeszy dorosłych kojarzy się z przed-
świąteczną bieganiną, dla naszych 
przedszkolaków był czasem oczekiwa-
nia, wielkich emocji i uczty dla zmysłów.

Już od pierwszych dni grudnia w całym 
przedszkolu unosił się zapach pierników wy-
piekanych przez dzieci. Wzrok przyciągały ko-
lorowe prace plastyczne nawiązujące tematyką 
do Świąt Bożego Narodzenia, a dochodzący ze 
wszystkich sal śpiew kolęd i pastorałek wpro-
wadzał nas w świąteczny nastrój.

Wzorem lat ubiegłych, również i w tym roku, 
wszystkie grupy przedszkolaków przygoto-
wały dla swych rodziców wyjątkowy prezent 
– przedstawienie jasełkowe. Po wielu dniach 
pracy nad wyborem repertuaru, przydziałem 
ról, nauką układów choreograficznych nasze 
przedszkolaki wystawiły przedstawienia ja-
sełkowe. W dniach 12 – 14 grudnia wszystkie 
grupy przedszkolne zaprezentowały tradycyjną 
wersję Narodzenia Pana Jezusa, gdzie na tle 
przepięknych dekoracji, w kostiumach przygoto-
wanych przez rodziców role aniołów, pasterzy i 
kolędników, z wielkim zaangażowaniem odgry-
wały dzieci. Przedszkolaki obdarowały również 

swych najbliższych własnoręcznie wykonanymi 
upominkami.

W grudniu obchodziliśmy także Mikołajki, 
zasiadaliśmy do wigilijnego stołu oraz go-
ściliśmy Gwiazdora, który obdarował dzieci 
prezentami.

Grudniowe dni, choć pracowite, pozostaną 
na zawsze w pamięci naszych przedszko-
laków.

Wychowawca grupy starszaków II
 Magdalena Czapkiewicz

Jak co roku w Przedszkolu  w Szczo-
drzykowie odbył się finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Dzieci i cały personel 
ubrany był w czerwone barwy symbolilujące 
serduszka. Wszyscy aktywnie włączyli się w 
zbiórkę pieniędzy, które przeznaczone będą 
na dzieci urodzone przedwcześnie oraz na 
pompy insulinowe dla mam z cukrzycą.

Podczas uroczystości dzieci dowie-
działy się o historii WOŚP oraz bawiły 
się i śpiewały. Na zakończenie był słodki 
poczęstunek i pamiątkowe zdjęcie.

Paulina Plewka 
oraz Agnieszka Sójka

wośP w PrZedsZKolu w sZcZodrZyKowie

GrudZieŃ w PrZedsZKolu w sZcZodrZyKowie

GwiAZdoR 
Okres Świąt Bożego Narodzenia 

obfituje w liczne imprezy w każdym 
przedszkolu. Również nasze przedszkole 
przygotowywało się do przeżywania tych 
radosnych świąt. Dzieci wraz z nauczy-
cielkami brały udział w dekorowaniu 
przedszkola, piekły świąteczne pierniki, 
śpiewały kolędy. W związku z tym, dzień 
22 grudnia stał się okazją, do rodzinnego 
spotkania z gwiazdorem, który odwiedził 
nasze dzieci. Zanim jednak nastąpiło 
rozdanie prezentów, wszyscy pracownicy 
przedszkola wzięli udział w inscenizacji 
teatralnej pt. „Jasełka”. Podczas spek-
taklu dzieci dowiedziały się skąd wzięły 
się święta, czyje urodziny podczas nich 
wspominamy oraz miały okazję, by wraz 
z rodzicami zaprezentować swoje umie-
jętności wokalne wykonując znane kolędy. 

Spotkanie zakończyło się wzajemnym 
składaniem życzeń Wesoły Świąt oraz 
szczęśliwego Nowego 2012 Roku.

wiGiliA w PRZEdSZkolU
Ostatni dzień przed Świętami Bożego 

Narodzenia stał się okazją do wspólnego 
spotkania wigilijnego przy stole. Wszyscy 
pracownicy przedszkola wraz z dziećmi i 
zaproszonymi z tej okazji gośćmi zasiedli 
do wspólnego obiadu, na który składały 
się potrawy typowo wigilijne. Spotkanie 
rozpoczęliśmy wspólnym podzieleniem 
się opłatkiem i życzeniami, a następnie 
rozpoczęła się konsumpcja. Wszystkim 
bardzo smakowały przygotowane przez 
Panią Alę potrawy, które wprowadziły nas 
w klimat zbliżających się świąt.

A.A

w BajKowym dworZe

Kolędowanie w KoleGiacie

Charytatywny 
„Bal maskowy”

Odbędzie się 
21 stycznia 2012 r. 

o godz. 20.00 
w Restauracji 
„Biała Dama”.

Cena biletu 85,00 zł 
od osoby.

Przewidywanych jest 
wiele atrakcji!
Dochód z balu 

zostanie przeznaczony 
na działalność

 Środowiskowego 
Domu Samopomocy 

w Kórniku.

Organizator Stowarzyszenie 
„Klaudynka”

Serdecznie zaprasza

Kórnickie chóry: Castellum Cantans pod 
dyrekcją Marka Gandeckiego oraz Tutti Santi 
kierowany przez Jadwigę Chałupkę zaprosiły 
wszystkich na koncert kolędowy, który odbył się 
8 stycznia w Kolegiacie Kórnickiej. Początkowo 
koncert - jak informowaliśmy w ostatnim nume-
rze  miał odbyć się 6 stycznia. Ostatecznie odbył 
się dwa dni później (za zmianę przepraszamy). 

Tutti Santi wystąpił w swoich dwóch wcie-
leniach: najpierw wystąpił zespół młodzieżowy 
- chórek dziewczęcy. Potem wielką radość 
śpiewania i coraz większe umiejętności poka-
zała grupa młodsza. 

Chór Castellum Cantans zaprezentował 
część repertuaru, z którym z powodzeniem 
występował ostatnio na Krakowskim Festiwalu 
Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych, 
ale także przypomniał znane publiczności już z 
lat poprzednich interpretacje utworów. 

Koncert prowadził prof. Władysław Chałup-
ka, który barwnie opowiedział o bogactwie pol-
skiej kultury związanej z Bożym Narodzeniem 
i o wyjątkowości polskich kolęd. 

Zwrócił też uwagę na zatracanie prawdzi-
wego sensu i klimatu Świąt. To co jest Naj-
ważniejsze rozmywa się w komercji, laicyzacji 
i w codziennym zabieganiu współczesnego 
człowieka. 

ŁG

Poniżej prezentujemy zdjęcie -jak zwykle 
pięknego Żłóbka w Kolegiacie Kórnickiej oraz 
pieknej „instalacji” jaką obudowano w okresie 
świątecznym ołtarz w borówieckim kościele. Foto. Łukasz Błaszyk 
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- Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych 
zobowiązań i obciążeń.    
- Cena postąpienia działki nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągle-
niem  w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
- Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami terminy poprzednich przetar-
gów: I – 16 maja 2011 r., II  - 25 sierpnia 2011 r.      
- Cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną 
przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosow-
nie do art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami obniżono o kwotę:
- działka numer 294/1 – 564 000,00 zł,
- działka numer 294/2 – 676 000,00 zł,
- działka numer 294/3 – 846 000,00 zł,
- działka numer 294/4 – 702 000,00 zł. 
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 
10% ceny wywoławczej tj. 
- za działkę numer 294/1 – 153 300,00 zł,
- za działkę numer 294/2 – 183 800,00 zł,
- za działkę numer 294/3 – 205 200,00 zł,
- za działkę numer 294/4 – 202 800,00 zł, 
na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w 
Kórniku nr 55 1610 1188 0027 5062 2000 0003 
w terminie do dnia 12 marca 2012 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 przetar-
gowej dowód osobisty.

- Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca 
wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważ-
niona do jej reprezentowania powinna przed-
łożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego 
rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego 
organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie 
nieruchomości. Za aktualny wypis z właści-
wego 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 nieruchomości.
- W przypadku uchylenia się przez uczestnika, 
który przetarg wygrał od zawarcia umowy, wa-
dium ulega przepadkowi na rzecz organizatora 
przetargu.
- Wadium wpłacone przez uczestników prze-
targu po zakończeniu przetargu zostanie nie-
zwłocznie zwrócone na konto oferenta.
- Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetar-
gu lub odwołania przetargu podając przyczynę. 
Bliższe informacje, można zasięgnąć w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 
Urzędu,  Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 
203, tel. (61) 81-70-411 wew. 675
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 
od dnia 10 stycznia 2012 r. do dnia  14 marca 
2012 r.

BURmiSTRZ GmiNY kóRNik iNfoRmUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 13 stycznia 2012 r. 
do dnia 6 lutego 2012 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzier-

żawę niżej wymienionej nieruchomości:
1) nieruchomość przeznaczona na pod plac – zaplecze budowy „przebudowa 

dróg gminnych ulicy Krasickiego i ulicy Staszica w Kórniku”:
- część działki nr 749/2 położona w obrębie Kórnik,
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 

tut. Urzędu,  Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 674.

BURmiSTRZ GmiNY kóRNik oGŁASZA
iii przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowa-
nej, położonej w kóRNikU obręb BNiN przy ul. Zwierzynieckiej, gmina kóRNik, 

zapisanej w księdze wieczystej nr kw 29 434, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerze:

294/1 o powierzchni 1,5326 ha za cenę wywoławczą 1.533.000,00 zł
(słownie złotych: jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące  00/100)

294/2 o powierzchni 1,8380 ha za cenę wywoławczą 1.838.000,00 zł
(słownie złotych: jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy 00/100)

294/3 o powierzchni 1,8649 ha za cenę wywoławczą 2.052.000,00 zł
(słownie złotych: dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące  00/100)

294/4 o powierzchni 1,8433 ha za cenę wywoławczą 2.028.000,00 zł
(słownie złotych: dwa miliony dwadzieścia  osiem tysięcy  00/100)

do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT

DZIAŁKI NR 294/1, 294/2, 294/4 SĄ NIEZABUDOWANE I ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ 
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK O WARUNKACH ZABUDOWY nr WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010 
r. PRZEZNACZONE SĄ POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ ORAZ TEREN ULIC WEWNĘTRZNYCH.

działki położone są w rejonie uzbrojenia w sieć: 
elektroenergetyczną, wodociągową, gazową i kanalizacji sanitarnej.

DZIAŁKA NR 294/3 JEST NIEZABUDOWANA I ZGODNIE Z OSTATECZNĄ DECYZJĄ BURMISTRZA 
GMINY KÓRNIK nr WB.PP.7331-7/10 Z DNIA 29.03.2010 r. PRZEZNACZONA JEST POD 

ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ WRAZ Z TERENAMI USŁUG.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2012 r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu miejskiego w kórniku przy Placu Niepodległości 1

oGŁoSZENiE

Burmistrz Gminy kórnik podaje do 
publicznej wiadomości, że ogłasza i 
przetarg ofertowy na najem lokalu 
użytkowego  będącego  własnością 
Gminy kórnik

miEjScowośĆ: Borówiec
UlicA: ul. Szkolna 2

lokAliZAcjA: świetlica wiejska
NUmER dZiAŁki: 281

PowiERZchNiA lokAlU: 94 m2
ilośĆ PomiESZcZEŃ: 3

cZAS TRwANiA UmowY: do 3 lat
wYwoŁAwcZY cZYNSZ 

NAjmU lokAlU: 960,00 zł/m-c
(słownie: dziewięćset-sześćdziesiąt 
00/100 ). Do czynszu uzyskanego w 
przetargu zostanie doliczony 23% po-
datek VAT 

-  W/w n ie ruchomość n ie  jes t 
przedmiotem żadnych zobowiązań 
i obciążeń.   

- Czas trwania najmu ustalony 
zostanie w umowie najmu na okres 
do 3 lat, z przeznaczeniem na cele 
prowadzenia zajęć fitness i zajęć 
dla dzieci.

-  Fo rmu la rz  o fe r towy  można 
odebrać do dnia 10 lutego 2012 r. w 
Urzędzie Miejskim  w Kórniku – Wy-
dział Gospodarki Nieruchomościami 
pok. 203 w godz. 900 do 1400,

- Oferty należy składać w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku w terminie do 
dnia 14 lutego 2012 r.  do godziny 
945 z dopiskiem na zabezpieczonej 
kopercie: „OFERTA  NA  NAJEM 
LOKALU, NIE OTWIERAĆ PRZED 
GODZ. 1000 14.02.2012”,

- Oferent składa oświadczenie, że 
zapoznał się z warunkami przetargu 
i nie wnosi zastrzeżeń,

- Oferty złożone przez osoby, 
które maja jakiekolwiek zaległości 
finansowe wobec Gminy Kórnik będą 
automatycznie odrzucane.  

- Oferty nie spełniające w/w wymo-
gów lub złożone poza obowiązującym 
trybem bądź  po terminie składania 
ofert, nie będą rozpatrywane,

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 
lutego 2012 r. o godz. 1000 w Urzę-
dzie Miejskim  w Kórniku,

- Zastrzega się możliwość unie-
ważnienia przetargu lub odwołania 
przetargu podając przyczynę.

- Informację dotyczące przedmiotu 
i warunków najmu (projekt umowy 
najmu) można uzyskać: 

w Urzędzie Miejskim w Kórniku 
– Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami, 
Pl. Niepodległości 1, pok. 203, 

tel. (61) 8-170-411,

 Niniejsze ogłoszenie wywiesza 
się na okres od dnia 13 stycznia 2012 r. 
do dnia 13 lutego 2012 r.

oGŁoSZENiE
BURmiSTRZA GmiNY kóRNik
o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Kórniku - obr. geod. Bnin 
i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej 
- etap II-III.

 Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu 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 infor-
macji 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 XX/207/2008 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 27 lutego 2008 r. 
oraz uchwałą Nr LIV/541/2010 z dnia 26 maja 
2010 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w Kórniku - obr. geod. Bnin i Błażejewko - 
rejon ul. Lipowej i Śremskiej - etap II-III wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 20 stycznia do 20 lutego 2012 
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, 
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w godz. 
pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązania-
mi odbędzie się w dniu 6 lutego 2012 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 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, 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 pod-
pisie elektronicznym, z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 5 marca 2012 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 postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zainte-
resowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 210.    

oGŁoSZENiE
BURmiSTRZA GmiNY kóRNik
o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy mieszka-
niowej, usługowej w Kórnik – w rejonie ulic 
Staszica, Krasickiego, Stodolnej a drogą S11.

 Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu 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 infor-
macji 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 XII/121/2007 Rady Miejskiej w 
Kórniku z dnia 25 lipca 2007 r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej w Kórnik – w rejonie ulic 
Staszica, Krasickiego, Stodolnej a drogą S11 
wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko, w dniach od 20 stycznia do 20 lutego 
2012 r. 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 31 stycznia 2012 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 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, 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 pod-
pisie elektronicznym, z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 5 marca 2012 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 postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zainte-
resowani mogą zapoznać się z niezbędna 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 210.    

oGŁoSZENiE
BURmiSTRZA GmiNY kóRNik
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru zabudowy 
mieszkaniowej, usługowej w Kórniku – w 
rejonie ulic Wiatracznej, Wróblewskiego i 20 
Października.

 Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu 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 środowi-
sku 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 

XII/120/2007 Rady Miejskiej w Kórniku 
z dnia 25 lipca 2007 r.  zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy miesz-
kaniowej, usługowej w Kórniku – w rejonie 
ulic Wiatracznej, Wróblewskiego i 20 Paź-
dziernika wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 20 stycznia do 20 
lutego 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kór-
nik, w godz. pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w 
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 30 stycznia 2012 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 ww. 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje usta-
lenia 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 bezpiecz-
nym podpisem, o którym mowa w ustawie 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elek-
tronicznym, z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 
marca 2012 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 postępowa-
niem w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko informuję, że zainte-
resowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok. 210.    

W związku z organizowaniem uroczystości wręczenia medali nadanych przez Prezydenta RP 
za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 

Urząd Stanu Cywilnego w Kórniku prosi o zgłaszanie par małżeńskich, 
które zawarły związek małżeński w roku 1962, 

a także par które obchodziły ten jubileusz w latach poprzednich , ale nie zostały uhonorowane w.w. medalem. 
Zgłoszenia: USC Kórnik, tel. 61 8170 411 w.609 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Kórniku, pok. nr 12, 

do 31 stycznia 2012r. 
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w BiBlioTEcE w BNiNiE

Muzyka zawsze była i będzie nieodzownym 
elementem uroczystości. Filia w Bninie kultywu-
jąc tradycję wspólnego śpiewania kolęd i pasto-
rałek zorganizowała 5 stycznia pierwszy w 
Nowym Roku wieczór poetycki, poświęcony 
poezji bożonarodzeniowej i kolędowaniu. 

Gościnnie przybyli na spotkanie: p. 
Beata Majocha wraz z dziećmi z klasy 0 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz p. Marek 
Galubiński, którzy ubogacili uroczystość 
wspaniałą oprawą muzyczną. Swój talent 
zaprezentowali p. Beata i p. Marek tworząc 
zgrany duet na akordeonie i trąbce oraz 
mali śpiewacy, ubrani w anielskie stroje. 
Mogliśmy usłyszeć takie kolędy jak: Cicha 
noc, Gdy się Chrystus rodzi, Przybieżeli do 
Betlejem, Dzisiaj w Betlejem, Wśród nocnej 
ciszy oraz Pójdźmy wszyscy do stajenki w 
wersji tradycyjnej i dziecięcej. Zgromadzona 
licznie publiczność chętnie włączyła się we 
wspólne kolędowanie, co podkreśliło uroczysty 
nastrój i wywołało niezapomniane wrażenia. 
Swoje umiejętności wokalne zaprezentowały 
dodatkowo Ania Galubińska, która zaśpiewała 

solo kolędę Jezus malusieńki i Nadzieja Paw-
łowska, która wykonała a cappella kolędę Gdy 
śliczna Panna.

Wieczór dopełniły rozważania ks. Jana 
Twardowskiego o Świętach Narodzenia 
Pańskiego oraz słowa Matki Teresy z Kalkuty 

mówiące o tym, jak należy postępować, aby 
każdego dnia w naszych sercach było Boże 
Narodzenie. Bibliotekarki przypomniały też o ko-
lędowaniu, zwyczaju chodzenia z Turoniem, ży-
wymi zwierzętami, z gwiazdą i z szopką oraz jak 
wyglądały i jakie znaczenie miały kuligi, kiedy 

zimą śniegu jeszcze nie brakowało. Publiczność 
mogła ponadto wysłuchać wierszy tematycznie 
związanych z Wigilią, kolędą oraz Świętem 
Trzech Króli. Bibliotekarki zaprezentowały 
utwory polskich poetów: K. Jabłońskiego, J. 
Kochanowskiego, L. Staffa, E. Waśniowskiej, J. 

Ficowskiego T. Pietrzyckiego. W czasie spo-
tkania nie zapomniano także o tych, których 
nie ma już wśród nas. Podziękowaniem dla 
nich był zaprezentowany utwór muzyczny 
Beaty Rybotyckiej Kolęda dla nieobecnych. 
Wszyscy uczestnicy spotkania wysłuchali 
ponadto kolęd w wykonaniu zespołów: 
Mazowsze, Gang Marcela, Skaldowie, oraz 
Eleni i Grażyny Brodzińskiej. 

Świąteczne spotkanie bardzo podobało 
się publiczności, a dowodem tego były 
gromkie brawa, wzruszenie i wiele miłych 
słów pod adresem wszystkich artystów. 

Kierownik Filii Klaudyna Przybylska-
-Pawłowska składa gorące podziękowa-

nia dla p. Beaty Majochy, dzieci i p. Marka 
Galubińskiego za współpracę, artystyczne 
zaangażowanie się w ten wieczór i za piękną 
oprawę muzyczną.

   K.P-P.

„PASjoTEkowE” wiEści Z BiBlioTEki
W dniu 12 grudnia odbyło się kolejne 

spotkanie warsztatów „Pasjoteki”. Tym razem 
temat zajęć był związany ze zbliżającymi się 
Świętami Bożego Narodzenia – „Dekorowanie 
świątecznego stołu”. Na początku, Panie mogły 
obejrzeć 4 propozycje nakrycia stołu z wykorzy-
staniem wszelkich drobiazgów, które większość 
osób ma w domu. Doskonałymi elementami 
dekoracyjnymi okazały się zarówno muszelki, 
jaki i kamyki, świecące gwiazdecz-
ki, ramia do dekorowania świec, 
podstawki w różnych kształtach 
i oczywiście wymyślnie złożone 
serwetki. Ciekawym elementem 
wzbogacającym wystrój są wła-
snoręcznie zrobione szydełkowe 
aniołki i serwetki. 

Po części zapoznawczej Pani 
Maria Gołębiowska, pracownik 
biblioteki, uczyła Panie - krok po 
kroku - jak składać serwetki.  

W drugiej części zajęć Pani 
Ela Duszczak uczyła, jak wykonać 
piękną gwiazdę z papieru, dosko-
nałą i efektowną ozdobę na okno. 
Nie zabrakło, jak zawsze podczas 
tych spotkań, wspaniałej atmosfery 
i cudownego nastroju. 

Kolejne spotkanie odbędzie się 16 stycznia 
2012 roku, na którym będziemy poznawać 
kolejne wzory szydełkowe. 

kURS dEcoUPAGE-U
W dniu 13 grudnia w Bibliotece przepro-

wadzono „kurs Decoupage-u”, który zapre-
zentowała firma Corex, dystrybutor produktów 
renomowanego producenta farb i artykułów 
plastycznych NERCHAU. 

Bezpośredni kontakt z tą firmą ma sklep 
„KM PARTNER” z Kórnika i dzięki przemiłej 
współpracy, ustaliliśmy kurs dla zainteresowa-
nych tą techniką, Pań. Przedstawicielka firmy 

Corex opowiedziała o jednej, jak się okazuje, z 
najstarszych technik postarzania przedmiotów. 
Każda uczestniczka otrzymała puzderko, które 
następnie pokrywała poszczególnymi warstwa-
mi farb i lakierów. 

Pracę rozpoczyna się od pomalowania 
pudełka farbką akrylową – to jest kolor, który 
będzie widoczny w spękaniach, następnie 
pokrywa odpowiednie krawędzie lakierem 
„pękającym”, dalej nakleja fragmenty wycię-

tej serwetki i maluje wielokrotnie lakierem 
bezbarwnym. To wszystko po to, aby zwykłe 
pudełeczko nabrało wyrazu, cieszyło oko i 
ozdabiało wnętrza pomieszczeń. Podczas 
kursu, oczywiście, nie obyło się bez niespodzia-
nek. Aby przyspieszyć schnięcie lakieru zostało 
uruchomionych około dziesięciu suszarek i 
nagle nastała ciemność, co wywołało najpierw 
strach a następnie śmiech. Zapewne wszystkie 
uczestniczki zapamiętają te zajęcia na wesoło. 

W imieniu Biblioteki dziękujemy Pani Kindze 
Kowal i „KM PARTNER” za kontakt z firmą 
Corex a naszym Paniom za uczestnictwo w 
zajęciach. 

„BoŻE NARodZENiE 
w EURoPiE”

 - PRZEdSTAwiENiE klASY iiA 

Przed Świętami, dokładnie 21 grudnia, 
na wszystkie Panie z biblioteki czekała miła 
niespodzianka. 

Po wcześniejszych ustaleniach wycho-
wawczyni klasy z Panią Krystyną Knasiak 
z wypożyczalni dla dzieci i młodzieży, 

uczniowie klasy IIA z SP w 
Kórniku przygotowali wspaniałe 
przedstawienie pt.: „Boże Naro-
dzenie w Europie”. 

Odbyło się on w salce na 
piętrze. Każdy uczeń „reprezen-
tował” inny kraj w Europie i wier-
szem scharakteryzował Święta 
w poszczególnym państwie Unii 
Europejskiej.

Po przedstawieniu, nagro-
dzonym sowicie oklaskami, na 
dzieci czekała mała niespo-
dzianka. Nagle do drzwi zapukał 
ktoś w czerwonych spodniach i z 
wielkim workiem na plecach . 
Okazało się, że to „Gwiazdor” w 
wydaniu odrobinę innym niż tra-

dycyjnie. Każde z dzieci losowało prezent, 
jednak najpierw musiało wykonać coś, co 
zadowoli „Świętego Mikołaja”, czyli opo-
wiedzieć wiersz, zrobić skłony, szpagat czy 
inne wygibasy. Wszystkie dzieci otrzymały 
prezenty i mamy nadzieję, że się przy tym 
świetnie bawiły. 

W imieniu dyrektor Pani Eli Duszczak, 
dziękujemy wychowawczyni Pani Danusi 
Szary za tak miły prezent a dzieciom za 
odwagę i chęci w przygotowaniu przed-
stawienia.

KAK

wieści Z BiBlioteK misZcZaK 
mistrZem

cZYli PodSUmowANiE 
i klSZ-w – SEZoN 2011

28 grudnia 2011 r. w murach Szkoły 
Podstawowej im. jana wójkiewicza w 
Radzewie odbyło się uroczyste podsu-
mowanie pierwszej edycji kórnickiej ligi 
Szachowo-warcabowej.

Organizatorami rozgrywek byli: MUKS 
Wieża Kórnicka oraz SKS Sokół Radzewo, 
a duża część zadania była dotowana przez 
Urząd Miejski w Kórniku. Zgodnie z planem, 
w ramach całego cyklu przeprowadzono 
6 turniejów, w których udział wzięło 159 
startujących osób. Najwięcej – 38 osób 
stanęło na starcie 13 marca podczas 
Szachowego Turnieju Wielkopostnego, a 
najmniej – 18 uczestników zanotowano 
2 października w czasie Warcabowego 
Turnieju Październikowego. Zawody za 

każdym razem rozgrywano w jednej grupie, 
po czym rozdzielano nagrody na kategorie 
wiekowe – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 
Łącznie w całorocznej rywalizacji sklasyfi-
kowano 73 zawodników (26 – mężczyźni 
open, 19 – chłopcy SP, 16 – dziewczęta 
SP, 12 – kobiety open). Startowali szachiści 
i warcabiści z 20 miejscowości (13 z gminy 
Kórnik), 5 gmin, 4 powiatów i 2 województw. 
Najwięcej uczestników było mieszkańcami 
Radzewa – 12. Różnorodność turniejów 
(3 warcabowe, 2 szachowe i 1 szachowo-
-warcabowy), w tym m.in. rozegranie po 
raz pierwszy Otwartych Mistrzostw Gminy 
Kórnik w warcabach 100-polowych pozwoli-
ło na wzrost zainteresowania grami umysło-
wymi, zwłaszcza wśród graczy na co dzień 
nie grających w klubach sportowych. We 
wszystkich turniejach, bez wyjątku, każdy 
uczestnik otrzymywał nagrodę rzeczową, 
co znacznie uatrakcyjniło cykl rozgrywek 
i przyciągało kolejnych zawodników, 
zwłaszcza  tych najmłodszych. Rywalizacja 
była bardzo wyrównana, o czym świadczy 
chociażby fakt, iż każdy turniej wygrywał 

inny zawodnik. Zwycięzcą I edycji KLSz-W 
został ostatecznie Dawid Miszczak (Błaże-
jewo). Warto przypomnieć, iż jeszcze jako 
uczeń Gimnazjum w Kórniku w roku szkol-
nym 2000/2001 na zawodach w Sopocie 
został on drużynowym Mistrzem Polski w 
szachach! Drugie miejsce w naszej Lidze 
przypadło w udziale Karolowi Niemierowi 
(Czmoń), liderowi rozgrywek jeszcze po 4 
rundach. Trzecie miejsce wywalczył Karol 
Rybak (Radzewo), a tuż za nim znaleźli 
się: 4. Łukasz Frąckowiak (Trzykolne 
Młyny) – pierwszy w historii Mistrz Gminy 
Kórnik w warcabach 100-polowych oraz 5. 
Rafał Matuszewski (Konarskie). Czołówka 
Ligi pokryła się z czołówką klasyfikacji w 
kategorii mężczyzn. W pozostałych katego-
riach najlepszymi zawodnikami okazali się: 
Kobiety open: 1. Zuzanna Zięta (Moście-
nica), 2. Karolina Piechowiak (Czołowo), 
3. Anna Grewling (Wągrowiec); Dziew-
częta SP: 1. Joanna Rybak (Radzewo), 
2. Joanna Brylewska (Czmoń), 3. Justyna 
Rumińska (Czmoń); Chłopcy SP: 1. Teofil 
Zięta (Mościenica), 2. Błażej Biernacki 

(Kórnik), 3. Bartosz Wójkiewicz (Radze-
wo). Najlepszym zawodnikom zostały 
wręczone okolicznościowe puchary, a tym 
uczestnikom, którzy byli obecni na więcej 
niż połowie turniejów pamiątkowe dyplo-
my. Tuż po ceremonii wręczania trofeów z 
okazji zakończenia sezonu zorganizowano 
Noworoczną Symultanę Szachową, a w rolę 
mistrza wcielił się Jakub Zgarda – czołowy 
zawodnik Wieży Kórnickiej. Niestety nawet 
Dawid Miszczak był tego dnia bezsilny i 
symultana zakończyła się wynikiem 14:0...

Liczymy, iż w II edycji na starcie turnie-
jów pojawi się jeszcze więcej uczestników! 
Pierwszy turniej w 2012 r. już 5 lutego, a 
będzie to Warcabowy Turniej Karnawałowy.

Szachowego Nowego Roku!!! Wielu 
matów i nie doprowadzania do patów 
oraz radości z gry toczonej na 64- bądź 
100-polowej planszy życzą niżej podpisani 
organizatorzy rozgrywek:

Ryszard Bartkowiak 
(MUKS WIEŻA KÓRNICKA)

Karol Niemier 
(SKS SOKÓŁ RADZEWO

ii kóRNickA liGA
SZAchowo – wARcABowA
miejsce: Szkoła Podstawowa 

w Radzewie 
TERmiNARZ TURNiEjów 

NA Rok 2012

05.02.
wARcABowY TURNiEj 

kARNAwAŁowY

04.03.
i SZAchowA BŁYSkAwicA

Blitz – szachy błyskawiczne P’5

01.04
wARcABowA SETkA 2012

ii otwarte mistrzostwa Gminy kórnik 
w warcabach 100-polowych

30.09.
SZAchowY TURNiEj jESiENNY

25.11.
wARcABowY 

TURNiEj ANdRZEjkowY

09.12.
SZAchowo-wARcABowY
 TURNiEj mikoŁAjkowY

28.12.
Noworoczna Symultana Szachowa 

lub warcabowa
(Podsumowanie rozgrywek sezonu 2012)

Poza ligą

21.10.
iii fAmiliAdA wARcABowA 

PAmięci mARkA SERwATkiEwicZA

Turnieje mają charakter oTwARTY
Startować mogą wszyscy chętni, 

bez względu na wiek, 
miejsce zamieszkania 

czy stopień zaawansowania.

Do klasyfikacji generalnej zaliczać się 
będzie 5 najlepszych turniejów
• Początek każdych zawodów 
o godz. 11:00
• Zapisy elektronicznie na niżej podane 
adresy lub w dniu zawodów do 10:50
• Wpisowe: Uczniowie SP i GIM 2 zł, 
pozostali 4 zł
• Czeka WIELE nagród rzeczowych i 
innych trofeów !!!

INFORMACJE O TURNIEJACH: 
KAROL NIEMIER (696 090 964, karolnie-
mier@wp.pl), RYSZARD BARTKOWIAK 
(rbartkowiak@op.pl), www.kornik.pl (za-
kładka SPORT -> WIEŻA KÓRNICKA)

SERdEcZNiE ZAPRASZAmY 
do RAdZEwA !!!

organizatorzy: 
mUkS „wieża kórnicka”, 

SkS „Sokół” Radzewo
Zadanie wspiera: 

Urząd miejski w kórniku
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W tekście z cyklu „Sport Szkolny” 
umieszczonym w Kórniczaninie nr 23/2011 
„Pływają coraz szybciej” (str. 25) pomylono 
nazwisko jednego z młodych sportowców. 
Na drugim miejscu wśród chłopców z klas   
I i II sklasyfikowano Jakuba Smajdora.

Za pomyłkę przepraszamy.
ŁG

PóŁmETEk wSPóŁZAwodNicTwA SPoRTowEGo SZkóŁ GmiNY kóRNik
Trwa rywalizacja sportowa szkół naszej gminy. Na półmetku w szkołach podstawowych 

prowadzi Radzewo przed Kórnikiem, Bninem i Szczodrzykowem a w gimnazjach Kórnik 
przed Robakowem.

Oprócz w/w imprez pozostały jeszcze zawody powiatowe w unihokeju SP i gimnazjów, 
czwórboju lekkoatletycznym SP, siatkówce plażowej gimnazjów i SPG, indywidualnej LA 
gimnazjów, piłce nożnej SP i gimnazjów-Orliki.

ARA

Termin Rodzaj imprezy miejsce-organizator
18.01.2012 Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa w szachach SP i Gim. Bnin- Wieża Kórnicka
20.01.2012 Powiatowe Drużynowe zawody SPG  ZS Kórnik-Wieża Kórnicka
30.01.2012 Gminny unihokej SP dziewcząt Radzewo
31.01.2012 Gminny unihokej SP chłopców Radzewo
20.04,2012 Gminna siatkówka plażowa dz. i chł. Błonie-G. Robakowo
23.04.2012 Gminny Turniej Tańca SP Szczodrzykowo
k. kwietnia Powiatowa siatkówka plażowa SPG Błonie-ZS Kórnik
30.04.2012 Gminne zawody LA Gimnazjów Błonie-gimnazja
25.05.2012 Gminne indywidualne biegi przełajowe –„Bieg z Białą Damą” SZS-OSiR
4.06.2012 „Zabawa nie zna granic” dla SP  kl.I-IV Szczodrzykowo
12.06.2012 Gminna piłka ręczna SP dz. OAZA-SP Kórnik
13.06.2012 Gminna piłka ręczna SP chł. OAZASzczodrzykowo
22.06.2012 Gminne mistrzostwa szkół w pływaniu- SP i Gim. OAZA-SZS
23.06.2012 Gminna piłka ręczna gimnazjów- dz. i chł. OAZA-gimnazja

czerwiec Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół SZS- Promocja

KalendarZ 
imPreZ 

sZs KórniK
ii semestr 2011/2012

Zawody gminne 
rozpoczynają się 

o godz. 9:00, 
powiatowe 

o godz. 9:30

informacje 
uKs oaZa
EGZAmiN UcZNiowSki

Rekordowa ilość członków UKS Oaza 
Kórnik sekcji taekwondo bo aż, 76 osób wzięło 
udział w grudniowym egzaminie uczniowskim.  
Egzaminy w taekwondo są stałym elementem 
szkolenia podczas którego zdający prezen-
tuje nabyte umiejętności w zakresie: technik 
nożnych i ręcznych, układów formalnych, 
testów siły, samoobrony i walki sportowej. 
Oceną egzaminu jest zdobycie kolejnego pasa 
uczniowskiego. Początkujący adept nosi pas 
biały, następnie zdobywa żółty,  zielony, nie-
bieski, czerwony. Celem każdego ćwiczącego 
jest zdobycie pasa czarnego. Tu również jest 
degradacja. Pierwszym stopniem mistrzowskim 
jest 1 dan, a najwyższym 9 dan.

Mamy ogromne szczęście współpracować 
z mistrzem koreańskim Panem Soo Kwang Lee 
posiadaczem najwyższego stopnia w taekwon-
do 9 dan. Niewiele, klubów w Polsce korzysta 
z okazji nabywania wiedzy bezpośrednio od 
mistrza koreańskiego. Również zdanie egza-
minu na kolejny pas przed mistrzem tej rangi, 
to niebywałe przeżycie dla zdających. 

Ze względu na ilość uczestników egzaminy 
musieliśmy przenieś na dużą salę ośrodka 
sportowego Oaza w Kórniku.

Przed samym egzaminem mistrz Lee, 
przeprowadził seminarium podczas którego 
zapoznawał z technikami, które później wyma-
gał na egzaminie.

Po blisko dwóch godzinach ogłoszono wy-
nik egzaminu. Pomyślnie wszyscy uczestnicy 
zaliczyli egzamin. Jednak 32 osoby w uznaniu 
mistrza prezentowały się znacznie lepiej i tych 
premiował zdaniem egzaminu o dwa pasy. 

Na najwyższe stopnie uczniowskie t.j. 4 kup 
(niebieski pas) zdali: Janusz Kubiszewski, Ania 
Osajda, Ireneusz Osajda, Michał Paczkowski i 
Michał Ratajczak. 

Kolejny egzamin odbędzie się za pół 
roku. Czas ten członkowie klubu poświęcą na 
intensywny trening. Wśród ćwiczących mamy 
już, kilka wysokich czerwonych pasów, osób 
które trenują taekwondo od wielu lat. Jednak 
zdobyć czarny pas nie jest łatwo. Przeciętnie 
upragniony pas mistrzowski zdobywa się po 
około 3-5 lat treningu przy osobie utalentowanej. 
Życzyć należy wszystkim wytrwałości w dąże-
niu do celu. I czekamy za pierwszym w klubie 
mistrzowskim pasem. 

TURNiEj wESoŁEk cUP
Z jedenastoma medalami powrócili zawod-

nicy UKS Oazy Kórnik z finałowego starcia XI 
Turnieju Wesołek Cup 2011 w Śremie 

Najlepszy wynik osiągnęła Ania Osajda, 
która wywalczyła dwa srebrne medale. Jed-
nak w klasyfikacji generalnej na najlepszego 
zawodnika, najwyższą pozycję wywalczyła 
Zuzanna Szpak.

W śremskich zawodach wzięło udział 453 
zawodników z 27 klubów Polski. UKS Oazę 
Kórnik reprezentowało 18 zawodników w 
wieku od 5-14 lat. W stawce blisko 30 klubów 
Polski startujących w zawodach zajmowaliśmy 
dobre miejsca w klasyfikacjach drużynowych. 
Ósme miejsce w konkurencji sprawnościowej i 
trzynaste miejsce w walce sportowej. 

Na pozycje drużynowe składają się indy-
widualne wyniki:
Zuzanna Szpak trzy brązowe medale
Wojciech Skrzypczak srebrny i brązowy medal
Ania Osajda dwa srebrne
Olga Bursztyn brązowy medal
Julia Szpak srebrny i brązowy medal
Piotr Skrzypczak brązowy medal
Wiktor Bursztyn brązowy medal  

Grudniowy turniej w Śremie zakończył 
rok sportowy sekcji taekwondo Oaza Kórnik. 
Pierwsze starty w zawodach sportowych zwe-
ryfikowały zawodników w klubie. Wyklarował się 
skład kadry zawodniczej na 2012 rok. Będzie-
my mieli pięciu zawodników rywalizujących w 
Systemie Sportu Dzieci i Młodzieży. W kategorii 
młodzik: Wiktora Kościelskiego, Kamila Sadow-
skiego i Olgę Bursztyn. W kategorii juniora: 
Adama Walerczyka i Zuzannę Szpak.

Dziś trudno powiedzieć kto z nich przyniesie 
chlubę dla klubu, czy wieloletni zawodnicy Wik-
tor, Kamil i Adam, czy młodzi adepci taekwondo 
Zuzanna i Olga. Ważne by zaistnieć w presti-
żowej punktacji Ministra Sportu. 

PW

Kolarstwo
kolARZE wYRóŻNiENi 

PRZEZ STARoSTę
Tradycyjnie na koniec roku Starosta Powia-

tu Poznańskiego ogłosił konkurs na najlepszych 
sportowców i trenerów Powiatu. Obecny rok był 
chyba najlepszym w historii jeśli chodzi o osią-
gnięcia młodych sportowców reprezentujący 
Powiat Poznański, tym bardziej cenne jest to iż 
w gronie laureatów we wszystkich kategoriach 
znaleźli się zawodniczki i trener UKS Jedynka 
Limaro Kórnik. Po raz drugi z rzędu zawodnicz-
ka Limaro, czterokrotna medalistka Mistrzostw 
Europy oraz zdobywczyni 18 medali mistrzostw 
Polski Katarzyna Pawłowska została najlep-
szym sportowcem w kategorii młodzieżowiec 
(do 23 lat). Wyprzedziła wicemistrzynie Europy 
w skoku w dal Annę Jagaciak i Kingę Łuczak 
obie z Juvenii Puszczykowo. W kategorii junior 
(15-18 lat) zwyciężył medalista Mistrzostw 
Świata w karate Bartosz Protasewicz UKS 
Błyskawica Rokietnica, przed Dominiką Bor-
kowską Tarnovia Tarnowo podgórne i 15 krotna 
medalistką Mistrzostw Polski w kolarstwie Alicją 
Ratajczak UKS Jedynka Limaro Kórnik. Dzięki 
doskonałej postawie swoich zawodników i 
zawodniczek w bieżącym roku, po raz drugi z 
rzędu trenerem roku w Powiecie Poznańskim 
został szkoleniowiec UKS Jedynka Kórnik Ro-
bert Taciak. Serdecznie gratulujemy.

PAwŁowSkA i TAciAk w dZiESiąTcE 
NA NAjlEPSZYch SPoRTowców i 

TRENERów PolSki lZS
W Warszawie odbyła się na podsumowa-

nie roku, Wielka Gala Ludowych Zespołów 
Sportowych, na której nie mogło zabraknąć 
przedstawicieli Kórnika. Sukcesy Katarzyny 
Pawłowskiej oraz wielu innych młodych 
zawodników i zawodniczek UKS Jedynka 
Limaro Kórnik zostały docenione również w 
kraju. Po raz pierwszy w historii reprezentantka 
Kórnika znalazła się w dziesiątce najlepszych 
sportowców LZS. Kasia Pawłowska została 
sklasyfikowana na szóstym miejscu w Polsce. 
Do historycznego grona wyróżnionych dołączył 
również trener Kórnickich kolarzy Robert Taciak, 
który znalazł się wśród dziesięciu najlepszych 
trenerów w Polsce pracujących w klubach zrze-
szonych w LZS. Na zakończenie wyróżniony 

został również cały klub UKS Jedynka Limaro 
Kórnik za zajęcie trzeciego miejsce w Polsce w 
dyscyplinie kolarstwo. 

AlicjA RATAjcZAk jUŻ miSTRZEm 
PolSki NA Rok 2012

Jeszcze na dobre nie rozpoczął się rok 
Nowy Rok, a już do boju o kolejne tytuły ruszyła 
brać kolarska. Tradycyjnie na początku stycz-
nia, tak jak w całej Europie i na Świecie o swój 
krajowy championat walczą kolarze przełajowi. 
Tegoroczne Mistrzostwa Polski odbyły się w da-
lekim Ełku na Mazurach, na których doskonałą 
formą błysnęły zawodniczki UKS Limaro Kórnik.

 - Tegoroczne przygotowania odbyły się 
bardzo spokojnie bez żadnych nacisków pod 
kontem wyniku w przełajach. Mamy w ostatnim 
czasie tak uzdolnioną młodzież, że naprawdę 
szkoda ich eksploatować w poważnym stopniu 
w okresie zimowym. „Przełąje” w tym roku 
potraktowaliśmy całkowicie treningowo, starty 
rozpoczęliśmy dopiero na koniec listopada, 
biorąc udział tylko w tych Pucharach Polski, 
które odbywały się w miarę blisko, a że sprzy-
jała pogoda pojechaliśmy również na krajowe 
Mistrzostwa aż do Ełku – powiedział trener 
Robert Taciak.

Efektem tego, skromna czteroosobowa 
ekipa dziewcząt z Kórnika zdobyła Klubowe Mi-
strzostwo Polski wśród kobiet, jak również dwa 
medale w dwóch kategoriach, w których młode 
Kórniczanki brały udział. Tradycyjnie klasą dla 

siebie była, jedna z największych talentów 
Polskiego kolarstwa ostatnich lat Alicja 
Ratajczak, która od nowego sezonu startuje 
już w kategorii junior. Nie dała ona żadnych 
szans rywalkom, deklasując wicemistrzynie 
Marię Ziółkowską z ULKS Sławno o 1 min 
51 sek i odwieczną rywalkę, faworyzowaną 
Łucję Pietrzak z Koźminianki, aż o 2 min 23 
sek. Jako ciekawostkę warto dodać, że ju-
niorki wystartowały w tym samym wyścigi co 
Elita Polskich pań, tyle że z 15 sekundowym 
opóźnieniem. Pomimo, że obie te kategorie 
wiekowe walczą o różne komplety medali, 
młodziutka Kórniczanka szybko dogoniła 
dużo starsze i bardziej doświadczone rywa-
li, meldując się na mecie jako druga wśród 
seniorek. Bardzo dobre piąte miejsce w 
wyścigu juniorek zajęła inna zawodniczka 
Limaro Viktoria Żegleń. O sporym pechu 
mogą natomiast mówić dwie młodsze 
koleżanki Alicji startujące w juniorkach 
młodszych, Natalia Radzicka i Nikol Płosaj. 
Pierwsza z nich tuż po starcie uczestniczyła 
w kraksie i po 3 minutach jazdy jechała do-
piero na 15 miejscu, ale dobra dyspozycja i 

ogromna determinacja pozwoliły jej jeszcze 
na odrobienie strat i zdobycie brązowego 
medalu Mistrzostw Polski. Niestety mniej 
szczęścia miała Nikol Płosaj, która od startu 
jadąc w ścisłej czołówce szczepiła się na 
jednym ze śliskich zjazdów z rywalkom, co 
spowodowało, że najeżdżając jej na rower 
przebiła oponę. Pół okrążenia do boksu ze 
sprzętem musiała pokonywać biegnąc, lub 
jadąc bez powietrza. Po zmianie roweru 
jechała dopiero na 11 miejscu ze sporą 
stratą do liderki. Uporczywa walka pozwo-
liła tylko na zajęcie 6 miejsca na mecie, 
za co również należą się dla niej ogromne 
słowa uznania. W wyścigu juniorów młod-
szych startował jeszcze Patryk Rajkowski 
z Kórnika, w sezonie specjalizujący się w 
konkurencjach torowych, zajmując bardzo 
dobre 10 miejsce, Natomiast inny wybitny 
torowiec Szymon Rozmiarek,  startujący 
wśród juniorów minął linię mety na 20 
miejscu. 

SREBRNY mEdAl 
kASi PAwŁowSkiEj 

NA PUchARZE świATA w kolUmBii
Nie poprzestaje dostarczać nam radości 

jedna z najlepszych Polskich kolarek w 
historii, reprezentantka Kórnickiego UKS-
-u Katarzyna Pawłowska. Podczas roz-
grywanego ostatnio w Kolumbijskim Cali, 
Pucharze Świata w kolarstwie torowym 

zdobyła ona srebrny medal w wyścigu 
scretch. Jest to wyścig bardzo czytelny i 
wymierny, w którym żeby wygrać, potrzeb-
ne są cechy siłowe, wytrzymałościowe i 
szybkościowe, oraz niezwykły spryt. Do 
ścisłego finału awansuje 20 zawodniczek 
wyłonionych uprzednio w eliminacjach. 
Wszystkie startują razem na dystansie 10 
km, a zwycięzcą zostaje ten, który pierwszy 
mija linie mety. Kasia zajęła drugie miejsce 
ulegając nieznacznie Belgijce Kelly Druyts. 
Trzecia na mecie uplasowała się Koreanka 
Ahreum Ka. W klasyfikacji generalnej Pu-
charu Świata w tej konkurencji Pawłowska 
zajmuje również drugie miejsce.  

  Paweł Marciniak

Alicji Ratajczak 
Foto.  Piotr Pawlak

Kasia Pawłowska
Laureaci z UKS Jedynka Limaro Kórnik

ze Starostą 
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*Sprzedam działkę budowlaną - Aleja Flensa, 1100 m². Tel. 506 202 405
*Sprzedam jajka wiejskie z dowozem do domu. 30 szt. 14 zł. Tel. 886 671 217
*Kurki odchowane sprzedam. Dowóz gratis. Tel. 506 49 47 70
*Kierowca C, E, D poszukuje pracy. tel. 604 961 160 
*Odstąpię pielucho-majtki - osoba dorosła, cena po refundacji NFZ. Tel. 692 144 569
*Sprzedam gazowy podgrzewacz wody „Neckars”, moc 19,6 KW, sprawność 86%, mało używany. Cena 200 zł. Tel. 515 675 975
*Borówiec -dom wolnostojący 120/550. 370 tys. zł. za gotowy do zamieszkania. Tel. 792 883 454
*Rencista 52 lata poszukuje dorywczej pracy na zlecenie: handel, motoryzacja. Prawo jazdy kat. B, C, D, T. Tel. 666 015 511
*Dyspozycyjna, solidna, uczciwa Pani przyjmie sprzątanie domu. Tel. 722 152 380
*Oddam w wynajem pokoje w Kórniku, z dostępem do kuchni i łazienki. Tel. 501 645 993
*Oddam w wynajem pomieszczenie biurowe 15m² w Kórniku. Tel. 501 645 939
*Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 48,80 m² w Kórniku z garażem i piwnicą. Tel. 532 442 939
* Sprzedam dom w Kórniku, blisko centrum, 5 pokoi, 200 m², przestronny i zadbany ogród. Tel. 606 241 031
*Sprzedam działki budowlane- Strzykowo koło Stęszewa. Tel. 664 561 313
*Sprzedam lub wynajmę lokal 34 m² w Kórniku, ul. Staszica. tel. 885 539 962
*Wynagrodzenie i odszkodowanie za linie energetyczne oraz gaz i inne przesyły przechodzące przez Państwa nieruchomości 501303029
*Wynajmę tanio nowe mieszkanie 30m² w Bninie. Tel. 609-805-156
*Stajnia w Mieczewie szuka osoby do pracy dorywczej przy koniach Tel. 663 755 153
*Instruktor gry w tenisa udzieli lekcji; doświadczenie w nauce osób w różnym wieku, tel. 795 734 799.
*Nauka gry na gitarze, cena oraz miejsce spotkań do uzgodnienia, tel. 795 734 799.
*Usługi protetyczne, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1, tel.: 607 11 86 86
*Szukam pracy. Mam 25 lat doświadczenie w pracy w administracji transporcie. Tel.697-474-896
*Sprzedam albę + dodatki (kołnierz, sznur, torebka) dla dziewczynki - 120 cm. Cena 50zł. Tel.502 167 531
*Sprzedam silnik oraz inne części do Daewoo Tico. Tel. 883 761 771
*Jestem osobą z doświadczeniem w opiece osób starszych. Pomogę przy codziennych obowiązkach, zrobię zakupy, oraz służę rozmową. Tel. 503-301-277
*Do wynajęcia kawalerka (przy Parku Kórnickim) pow.40m²-nowa b.ładna z balkonem. Tel.691594747-e-mail ellen@onet.pl
*Kupię ziemie rolną. Tel. 781 373 503
*Kobieta lat 18 szuka pracy w Kórniku lub okolicach. Tel. 725121962
*Nauczyciel angielskiego poszukiwany do współpracy. Tel. 608 217 113
*Wynajmę lokal na działalność lub mieszkanie w Szczodrzykowie, około 70 m². Tel. 501150612
*Absolwent 25 lat szuka pracy-biuro/magazyn. Wyższe, kat. B, obsł. urządzeń biurowych, doświadczenie w biurze. Tel.: 600 978 857
*Sprzedam ziemniaki jadalne, buraczki czerwone, seler. Tel. 697-161-171
*Poszukuję kwater pracowniczych, domu do wynajęcia niski standard,  Tel. 502-854-337
*Sprzedam nowy fotelik samoch. 9-36 kg, regulacja oparcia pod kątem oraz wysokości pod głowę lub możliwości samego siodełka. Cena 220 zł . Tel. 515 338 848
*Sprzedam psy rasy amstaff brązowe, czarne, błękitne Tel.607 865 181
*18 letnia uczennica klasy maturalnej pomoże w nauce dzieciom w wieku 5-13lat - popołudnia i weekendy. tel: 669 428 663
*Język angielski - zajęcia indywidualne z nauczycielem. Przygotuj się do matury, egzam. gim. lub sprawdzianów. Do 31stycznia 1 lekcja tylko 15zł. Tel.  798 477 336
*Sprzedam Opel Corsa D, 2009r., 1.0, czarny, 3 drzwi, klima, pełna elektryka, książka serwisowa, przebieg 70 tys, wnętrze zadbane. Tel. 515 338 848

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

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

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

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, 
tel. 61 8980475, fax. 61 8170 130
Gądki, tel. 61 817 11 62, 61 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul.Średzka 1, tel. 61 817 01 28
Kórnik, ul.Poznańska 14, tel. 61 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. 61 817 02 39
lecznice dla zwierząt/gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949 
Przedsiębiorstwo Autobusowe kom BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Zamek muzeum i Biblioteka kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
instytut dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33
Gminny Rzecznik osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
materiałów nie zamówionych nie zwracamy. 
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer kórniczanina ukaże się 27 stycznia  2012r.
materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 20 stycznia 2012 r.Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia 

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

Fundacja Zakłady Kórnickie oraz Biblioteka Kórnicka PAN 
serdecznie zapraszają na 

WEEKENDY Z RĘKOPISEM 
od stycznia do kwietnia 2012 roku

w każdą sobotę i niedzielę, godz. 11:00
Klaudynówka na Podzamczu w Kórniku

14, 15, 28,29 stycznia – Średniowieczna moda ukryta w najstarszych rękopisach – 
wykład, wystawa zbiorów i prezentacja strojów.

11, 12, 25, 26 luty – Jak napisać XIX-wieczny list? – wykład, wystawa zbiorów, 
warsztaty z pisania XIX-wiecznych listów.

10, 11, 24,25 marca – Geografia średniowiecznej Polski ukryta 
w rękopisach Jana Długosza – wykład, wystawa zbiorów, mapy.

14, 15, 28, 29 kwietnia – „...a Bogu co boskie”. Cześć Bogu oddawana na kartach 
średniowiecznych rękopisów (i nie tylko) – wykład, wystawa zbiorów.

21, 22 stycznia, 4, 5, 18, 19 luty, 3, 4, 17, 18, 31 marca, 1, 21, 22 kwietnia – 
Papier czerpany na sicie i atrament z liści dębu 

– sztuka tworzenia średniowiecznych rękopisów – warsztaty.
Wstęp wolny do wyczerpania miejsc.

Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.
Kontakt, rezerwacje i dodatkowe informacje: Grażyna Pietrzak, tel. 603508544 

oraz 
dr Magdalena Biniaś-Szkopek, tel: +48 724 410 027

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

HARCERSKA AKCJA 
ZIMA 2012

11, 12, 13, 14 lutego 2012
w Rogalinku

Zapraszamy wszystkich chętnych 
do udziału w ZIMOWYM BIWAKU 

– pod hasłem 

„Wypoczywaj i baw się 
razem z nami”.

     
Biwak nie tylko dla zuchów i 
harcerzy – dzieci i młodzież 

nie zrzeszona mile widziana; 
wiek uczestników od 7 – 14 lat.
Baza w Rogalinku jest bardzo 

atrakcyjna – budynek murowany 
(ciepło), sypialnie – łóżka, 

łazienki, prysznice – ciepła woda, 
kuchnia, stołówka, 

dwie świetlice, teren ogrodzony, 
okolica – piękne lasy 

– wymarzony teren do zabawy 
na świeżym powietrzu. 

Gwarantujemy:
- pyszne cztery posiłki
- atrakcyjny program
- profesjonalną opiekę 

wychowawczą i medyczną                            
- dojazd i powrót zamówionym 

autobusem.

Odpłatność 85.00 zł/osoba

Informacje w Komendzie Hufca:
- Sadybie ul. Poznańska 34A

- wtorki 18.30 - 19.30 
- czwartki 18.30 - 19.30
- we wtorki i czwartki 

tel. 618190818 
lub w pozostałe dni 668-32-03-02

Zebranie dla rodziców 
17.01.2012 o godz. 18.00

Do udziału zaprasza Komenda 
Hufca ZHP w Kórniku
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