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Powstania Styczniowego
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ZgRomAdZENIE ZwIąZkU 
mIędZYgmINNEgo „SchRoNISko”

W dniu 18 grudnia wiceburmistrz 
Antoni Kalisz wziął udział w dwunastym 
Zgromadzeniu Związku Międzygminnego 
„Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO”, 
które odbyło się w Urzędzie Miejskim w 
Kostrzynie. Podczas zgromadzenia podjęto 
m.in. uchwały dotyczące zmiany budżetu 
Związku na 2012 rok, zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, wysokości składki na 
lata 2012-2029, wysokości składki inwesty-
cyjnej na 2013 rok  (10,24 zł od mieszkań-
ca) i budżetu związku na 2013 rok.

komITET moNIToRUjącY

W dniu 21 grudnia w Poznaniu odbyło 
się posiedzenie Komitetu Monitorującego 
WRPO, na którym dokonano przesunięcia 
środków finansowych w ramach prioryte-
tu V z działań dot. edukacji na poprawę 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 

Uczestniczący w posiedzeniu burmistrz Je-
rzy Lechnerowski zgłosił wniosek, aby w no-
wym programie unijnym na lata 2014 -2020 
przewidzieć środki na zadania związane z 
infrastrukturą oświatową oraz rekultywację 
składowisk odpadów komunalnych. 

SPoTkANIE Z AqUANET

W tym samym dniu burmistrz Jerzy 
Lechnerowski spotkał się z prezesem 
AQUANET Pawłem Chudzińskim w spra-
wie eksploatacji hydrantów na terenie 
gminy Kórnik. Prezes Spółki przedstawił 
burmistrzowi dwie opinie prawne, z których 
wynika, że bez zgody Państwowej Straży 
Pożarnej nie ma możliwości zmniejszenia 
ilości hydrantów w  gminie. Gmina musi 
ponosić koszty opłaty abonamentowej.

RocZNIcA PowSTANIA

W dniu 27 grudnia w 94-tą rocznicę 
Powstania Wielkopolskiego władze sa-
morządowe, kombatanci, przedstawiciele 

zakładów pracy, organizacji społecznych 
i szkół złożyli kwiaty pod Pomnikiem Po-
wstańców Wielkopolskich oraz na grobach 
powstańców na cmentarzach w Kórniku 
i Bninie.  

UdZIAŁY ZA ZŁoTówkę

Nadzwyczajne zgromadzenie spółki 
Sater Kórnik odbyło się 3 stycznia w 
Warszawie. Gminę Kórnik reprezentowa-
li: burmistrz Jerzy Lechnerowski, radca 
prawny Józefa Cieślak i kierownik Wydziału 
Finansów Marianna Malina. 

Podpisano umowę przedwstępną w 
sprawie nabycia przez Gminę Kórnik udzia-
łów spółki od wspólnika - Amest sp. z o. o. 
Uzgodniono, że Gmina zakupi te udziały 
za 1 zł. Do ostatecznego podpisania aktu 
notarialnego dojdzie pod koniec lutego bie-
żącego roku. Obecnie spółką zarządza li-
kwidator, a po transakcji powołana zostanie 
nowa rada nadzorcza i zarząd. Wymagana 
będzie także zmiana statutu spółki. 

Opr. MM-B i ŁG

Liczna delegacja rodzin powstańców, 
organizacji kombatanckich i harcerzy, na 
zaproszenie Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego wzięła udział w warszawskich 
obchodach rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Już od kilku lat, organi-
zując 28 grudnia uroczystości w stolicy, 
Wielkopolanie przypominają Polakom o 
zwycięskim zrywie niepodległościowym, 
dzięki któremu kolebka polskiej państwo-
wości stała się częścią II Rzeczpospolitej. 
Z zaproszenia marszałka Marka Woźniaka 
skorzystała także sześcioosobowa grupa 
członków Kórnickiego Koła Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wlkp. 1918-1919 z 
panią prezes Dorotą Przybylską na czele.

Pierwszym elementem warszawskich 
obchodów była msza św. w kościele 

O.O. Dominikanów. Poczty sztandarowe 
i członkowie delegacji udali się po niej  na 
Plac Marszałka Piłsudskiego, gdzie przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza, w asyście 
kompanii reprezentacyjnej i orkiestry 
Okręgu Warszawskiego Wojska Polskiego 
przeprowadzono apel poległych i złożono 
wiązanki kwiatów.  

„94 lata temu Wielkopolanie sięgnęli 
po broń, aby wywalczyć niepodległość. 
Zwyciężyli kosztem ponad 2 tys. zabitych i 
kilku tysięcy rannych. Po ponad 120 latach 
zaboru Wielkopolska mogła wrócić w grani-
ce Rzeczpospolitej. Spełniły się marzenia 
kilku pokoleń naszych przodków o wolnej i 
niepodległej ojczyźnie, marzenia okupione 
krwią i cierpieniem. (...) Przy Grobie Nie-
znanego Żołnierza oddajemy hołd tym, dla 

których Polska godna była ceny najwyższej 
i nie wahali się jej zapłacić” -powiedział 
marszałek województwa wielkopolskiego 
Marek Woźniak. 

Wśród delegacji składających kwiaty 
byli przedstawiciele Prezydenta, RP, Preze-
sa rady Ministrów, Prezydenta Warszawy, 
Ambasadorów Wielkiej Brytanii i Stanów 
Zjednoczonych,  Marszałek, Starosta 
Poznański Jan Grabkowski i wielu innych.

Wielkopolanie oddali także hołd uczest-
nikom Powstania Wielkopolskiego składa-
jąc kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym 
powstańców śląskich i wielkopolskich na 
cmentarzu wojskowym na Powązkach. 

ŁG

Uroczystości kU czci Powstańców wielkoPolskich w warszawie

oPŁATA do 15 STYcZNIA
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 

Urzędu Miejskiego w Kórniku przy-
pomina o obowiązku zapłaty opłaty z 
tytułu umieszczenia w pasie drogowym 
dróg gminnych urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego. Opłaty roczne zostały 
naliczone w bezterminowych decyzjach 
Burmistrza Gminy Kórnik, dlatego każdy 
kto kiedykolwiek otrzymał taką decyzję 
winien pamiętać o uregulowaniu tej 
należności. Termin płatności upływa 15 
stycznia 2013 r. Do wpłat dokonanych 
po 15 stycznia 2013 r. należy doliczyć 
odsetki ustawowe w wysokości 13% w 
skali roku. Zapominalskim zostaną wy-
słane upomnienia. 

Kończą się prace dotyczące rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Kórniku. Inwestycja ta realizowana jest w ramach Priorytetu V Infrastruktura dla 
kapitału ludzkiego, Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia 
ustawicznego, Schematu I Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W grudniu 
w szkole trwały prace wykończeniowe oraz montaż nowego wyposażenia – mebli i 
sprzętu multimedialnego - w pracowni językowej, bibliotece, świetlicy, szatni, w salach 
lekcyjnych i pomieszczeniach administracyjnych.

Miło nam Państwa poinformować, iż 28 grudnia 2012 roku otrzymaliśmy 993.238,21 
zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako refundację części kosz-
tów poniesionych przez Gminę Kórnik na realizację ww. projektu w okresie od 2007 
roku do końca września 2012 roku na przygotowanie dokumentacji projektowej dot. 
rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz na roboty budowlane.
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dochody  z podatków od os. prawnych, 
od os. fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej

71,13 %

12,05 %

12,47 %

4,35 %

Subwencja ogólna

dotacje celowe na zadania 
z zakresu administracji rządowej 

oraz na zadania własne

Pozostałe dochody

Planowane dochody:  91 415 530 zł

BUdżet Gminy kórnik na 2013 r. (Plan) 

Struktura dochodów przedstawia się 
następująco:
- 71,13% dochody od os. prawnych, od os. 
fizycznych i od innych jednostek nieposiadają-
cych osobowości prawnej 65.026.930 zł (było 
59.889.674 zł  )
- 12,05% - subwencja ogólna 11.016.303 zł 
(było 10.701.102 zł) w tym część oświatowa 
10.932.043 zł (było 10.657.311 zł).
- 4,35% - dotacje celowe na zadania z zakresu 
administracji rządowej oraz na zadania własne 
– 3.971.043 zł (4.971.800 zł), w tym na pomoc 
społeczną 3.865.609 zł (było 4.182.123zł )
- 12,47% - pozostałe dochody

w tym m.in.:
-  ze sprzedaży składników majątkowych 
3.082.370 zł
- dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Bu-
dowa ul. Głównej w Borówcu w tym budowa 
kanalizacji deszczowej” z Powiatu Poznań-
skiego w kwocie 2.000.000 zł
- wpływy z usług świadczonych przez Centrum 
OAZA w kwocie 2.647.680 zł
- dotacji w łącznej kwocie 701.081 zł na do-
finansowanie zadań pn. „Budowa świetlicy 
wiejskiej w Konarskim wraz z infrastrukturą” 
(244.152 zł); „Budowa świetlicy wiejskiej w 
Czołowie” (206.929 zł); „Budowa świetlicy w 
Robakowie-osiedlu” (250.000 zł) w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 
- dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Roz-
budowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kórniku” 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
w kwocie 670.000 zł (refundacja środków)
- dotacji z Funduszu Dopłat na dofinansowanie 
zadania pn. „Budowa budynku socjalnego w 
Dachowie” w kwocie 300.000 zł
- z dzierżaw i najmu składników majątkowych 
gminy w kwocie 444.064 zł, w tym z najmu w 
budynku Centrum w kwocie 200.000 zł
- wpływy z usług świadczonych przez Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Kórniku w kwocie 
290.000 zł
- odsetki w kwocie 237.576 zł, w tym odsetki 
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 
opłat w kwocie 71.500 zł
- dotacja w łącznej kwocie 86.251 zł na  re-
alizacją projektu pn. „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci 
realizujących I etap edukacyjny w szkołach 
podstawowych z terenu Gminy Kórniku” (Pro-
gram Operacyjny Kapitał Ludzki).

- dotacje w wysokości 250.000 zł z tytułu 
otrzymanych dotacji od innych gmin na dzieci 
uczęszczające do przedszkoli na terenie 
gminy Kórnik
- wpłaty przekazywane przez Urząd Marszał-
kowski oraz wpływy za usuwanie drzew w 
kwocie 100.000 zł

- wpływy z wieczystego użytkowania nieru-
chomości i opłat za zarząd w kwocie 36.500 zł
- wpływy z usług opiekuńczych realizowanych 
przez OPS w kwocie 30.000 zł.

W pierwszej pozycji (dochody od osób 
prawnych i fizycznych ) :
-  33.298.230  zł  - podatek od nieruchomości 
(36,43% dochodów gminy) (było 32.041.904 
zł), w  tym 28.522.702 od osób prawnych 
(było 27.616.166 zł), 4.775.528 od osób 
fizycznych (było 4.425.738 zł)
  -  20.795.305 zł -  to 37,42%  (było 37,26%) 
udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych (22,75 % dochodów gminy) (było 
19.053.932 zł)
- 2.100.000 zł -  podatek od czynności 
cywilnoprawnych (2,3 % dochodów) (było 
1.630.000 zł) 
- 1.940.769 zł  - podatek od środków trans-
portu (2,13 %  dochodów) ( było 1.993.350 zł)
- 1.800.000 zł  - to 6,71% udział w podatku 
dochodowym od osób prawnych (1,97 % 
dochodów gminy) (było 1.611.700 zł)
- 1.357.455 zł  – podatek rolny (1,49 % do-
chodów gminy) (było 1.083.402 zł)

Inne dochody :
- opłata za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi 2.000.000 zł
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu 360.000 zł
- za zajęcie pasa drogowego                 900.000 zł
- opłata za korzystanie z przystanków na terenie 
gminy 45.900 zł
-   podatek od spadków i darowizn   80.000 zł
-   opłata za posiadanie psów 9.672 zł
-   opłata targowa 47.000 zł

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

Wysokość planowanych wpłat z tytułu 
podatków i opłat lokalnych jest oszacowana 
na podstawie przyjętych przez Radę Miejską 
stawek podatkowych. W przeważającej części  
stawki podatkowe zostały podwyższone o 4 % 
w stosunku do stawek obowiązujących w 2012r.

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

Do obliczenia wpływów z tytułu podatku 
rolnego przyjęto stawkę 60 zł za kwintal żyta, 
tj. 150 zł z 1 ha przeliczeniowego (było 125 zł).
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Planowane wydatki: 88 690 530  zł
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10 11 12 13 14Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej: 

1. 27,13 % oświata i wychowanie  24.057.718 zł (było 24.530.595 zł)
2. 14,92 % transport i łączność  13.228.347 zł (było 18.087.907 zł)
3. 9,55 % administracja publiczna 8.469.829 zł (było 8.327.386 zł)
4. 9,08 % gospodarka komunalna i ochrona środowiska   8.051.459 zł 
    (było 6.709.930 zł) 
5.  7,54 % kultura fizyczna i sport  6.687.622 zł (było 6.888.537 zł)
6. 7,81 %  pomoc społeczna 6.922.730 zł (było 6.865.633 zł)
7. 7,01 % kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.215.524 zł 
    (było 3.034.504 zł)
8.  4,78 % różne rozliczenia  4.243.021 zł (było 2.831.804 zł)
9.  3,90 %  gospodarka mieszkaniowa  3.455.000 zł (było 2.600.281 zł) 
10. 2,93 % obsługa długu publicznego 2.602.413 zł (było 2.485.120 zł)
11. 1,58% rolnictwo i łowiectwo 1.398.000 zł (było 2.530.439 zł)
12.1,51% bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa 1.338.905 zł (było 2.083.941zł) 
13. 1,00 % działalność usługowa 890.125 zł (było 733.279 zł)
14. 1,26% pozostałe 

Po stronie wydatków największymi  
pozycjami są:  oświata 27% oraz  transport 
i łączność 15% (w tym środki dla Spółki 
KOMBUS w wys. 4 mln zł).

Po raz pierwszy w budżecie zaplanowa-
no dochody i wydatki związane z gospodarką 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy.

Wydatki przeznaczone na jednostki 
organizacyjne gminy i inne (nie wg działów 
klasyfikacji budżetowej):
Spółka KOMBUS

4.000.000 zł (było 4.000.000 zł)
Ośrodek Sportu i Rekreacji                         

1.061.060 zł (było 1.191.920 zł)
Kórnicki Ośrodek Kultury                               

715.000 zł (było 703.000 zł)
Biblioteka Publiczna                                       

510.000 zł (było 498.500 zł)
Ośrodek Pomocy Społecznej                       

6.191.580 zł (było 6.349.593 zł)
Środowiskowy Dom Samopomocy  
     381.150 zł (było 330.999 zł)
Szkoły podstawowe                                     

10.345.859 zł (było 9.829.856 zł)
Gimnazja                                                    

5.010.199 zł (było 4.858.529 zł)
Przedszkola                                                

3.393.274 zł (było 3.249.954 zł)
Punkty Przedszkolne 217.648 zł 
Przedszkola niepubliczne                             

1.300.000 zł   (było 1.140.000 zł)
Ochotnicza Straż Pożarna                            

633.000 zł (było 1.400.000 zł)
Straż Miejska 627.800 zł (było 608.800 zł)
Centrum Rekreacji i Sportu OAZA               

5.070.886 zł (było 5.064.726 zł)

Razem na szkoły podstawowe i gimnazja 
przeznaczymy w 2013r. kwotę 15.356.058 zł 
przy subwencji na te zadania w wysokości 
10.932.043 zł (różnica 4.424.015 zł).

W 2013r. planuje się wykonać 30 zadań 
inwestycyjnych o wartości 17.288.104 zł. 
Zadania inwestycyjne to m.in.: 

-  w zakresie oświetlenia:
1. budowa oświetlenia przy ul. Kasztanowej 
w Błażejewku  85.000 zł
2. budowa oświetlenia w Błażejewie (projekt) 

20.000 zł
3. budowa oświetlenia we wsi Borówiec 
100.000 zł
4. oświetlenie drogi Runowo -Pierzchno 
30.000 zł
5. oświetlenie ul. Kwiatowej w Robakowie 
(projekt) 14.000 zł
6. oświetlenie ul. Poznańskiej w Gądkach 
12.000 zł
7. oświetlenie ulic Agatowej i Diamentowej 
w Kamionkach (projekt) 6.000 zł

- w zakresie dróg 
1. budowa ul. Głównej w Borówcu, w tym 
budowa kanalizacji deszczowej 4.000.000 zł
2. budowa dróg, oświetlenia i kanalizacji 
deszczowej na os. przy Drodze Kalejskiej 
800.000 zł
3. budowa drogi w Czmońcu 350.000 zł
4. budowa drogi w Żernikach (projekt)   
71.586 zł
5. budowa drogi wraz z kanalizacją deszczo-
wą na ul. Flensa  600.000 zł
6. budowa ul. Okrężnej w Dachowie 500.000 zł
7. budowa ul. Zamoyskiego w Kórniku 
150.000 zł
8. modernizacja ul. Leśnej w Robakowie 
(projekt) 15.000 zł
9. modernizacja ulic Jeziornej i Cmentarnej 
w Bninie 200.000 zł
10. budowa parkingu dla samochodów 
osobowych w Kórniku w rejonie bloku przy 
ul. Staszica 100.000 zł

- w zakresie budowy chodników:
1. budowa chodnika w Szczodrzykowie 
40.000 zł
2. budowa chodnika we wsi Pierzchno (pro-
jekt) 5.000 zł
3. budowa chodnika we wsi Robakowo-wieś 
33.000 zł
4. budowa chodnika we wsi Żerniki (projekt) 
5.664 zł
5. budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. 
Młyńskiej w Kórniku 20.000 zł

- w zakresie budowy budynków 
mieszkalnych
1. budowa budynku socjalnego w Dachowie 
1.200.000 zł
2. modernizacja budynku Prowent 6 250.000 zł

3. modernizacja budynku Rynek 7 w Bninie 
50.000 zł

- budowa kompleksu edukacyjnego 
w północnej części gminy - budowa szkoły 
podstawowej, gimnazjum oraz przedszkola 
3.115.000 zł

- w zakresie infrastruktury kulturalnej
1. budowa centrum rekreacyjno-sportowego 
w Mościenicy 100.000 zł
2. rewitalizacja Kórnika i Bnina (w tym mo-
dernizacja Rynku w Kórniku) 3.200.000 zł
3. rozbudowa świetlicy w Dębcu 500.000 zł
4. budowa świetlicy w Robakowie-osiedlu 
800.000 zł

Planuje się również wydatki majątkowe 
(kwota 3.144.995 zł):

- wniesienie aportu pieniężnego do AQU-
ANET SA w kwocie 1.015.000zł z przezna-
czeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w 
północnej części gminy 

- zakup wiaty przystankowej w Szczytni-
kach 4.000 zł (fundusz sołecki)

- wykup nieruchomości przez gminę w 
kwocie 595.000 w tym płatność za nierucho-
mość w Kórniku (kwota 295.000 zł)

- zakup sprzętu komputerowego oraz 
agregatu prądotwórczego dla Urzędu Miej-
skiego w kwocie 180.000 zł

- dotacja przeznaczona na dofinanso-
wanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków w kwocie 46.000 zł 

- wniesienie aportu pieniężnego do Za-
kładu Gospodarki Odpadami spółki z o.o. 
w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach w 
kwocie 897.100zł w tym 100.000 zł z prze-
znaczeniem na organizację punktu groma-
dzenia odpadów problemowych w Czołowie

- dotacja dla związku gmin na dofinan-
sowanie budowy schroniska dla zwierząt w 
Gminie Kostrzyn w kwocie 215.665 zł

- dotacja dla Kórnickiego Ośrodka Kul-
tury w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem 
na zakup instrumentów muzycznych oraz 
zakup komputera i oprogramowania dla KOK

- zakupy majątkowe dla Centrum Re-
kreacji i Sportu w Kórniku OAZA w kwocie 
132.230 zł

(cd na str. 6)

27,13 %

oświata 
i wychowanie

Transport 
i łączność

14,95 %

Administracja 
publiczna

9,55 %
9,08 %

Gospodarka 
komunalna
i ochrona

środowiska
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(cd ze str. 5)
Wśród zaplanowanych zadań majątko-

wych, 10 będzie wykonanych z funduszu 
sołeckiego. Po raz czwarty Rada Miejska 
utworzyła (zgodnie z ustawą) fundusz so-
łecki. W 2013r. będzie to kwota 592.380 zł 
(było 534.660 zł) .  

W 2013r. Gmina Kórnik wpłaci do bu-
dżetu Państwa z tytułu podwyższonych 
dochodów 3.484.071 zł  (o 969.771 zł więcej 
niż w 2012r.) .

W wydatkach  przewidziano również 
odsetki od wyemitowanych przez gminę 
obligacji, na ogólną sumę 2.602.413 zł, co 
stanowi 3,23% planowanych wydatków. 

W 2013 roku planuje się przychody w 
kwocie 2.475.000 zł z tytułu pożyczki JES-
SICA, którą przeznaczy się na finansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja 
Kórnika i Bnina (w tym modernizacja Rynku 
w Kórniku). 

Po stronie rozchodów uwzględniono wy-
kup obligacji na łączną kwotę 5.200.000 zł. 

Łączna kwota przypadających w roku 
2013 do wykupu obligacji wraz z należnymi 
odsetkami oraz z kredytem krótkotermino-
wym (lub obligacjami) w kwocie 2.000.000 
zł na 2013r. wynosi 7.802.413 zł, co stanowi 
8,54% planowanych dochodów (dopuszczal-
ny wskaźnik wynosi 15%).

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty 
wynosi 19,95% przy planowanym wskaźniku 
łącznej spłaty zobowiązań do dochodów w 
2013r. w wysokości 8,54%.

Prognozowana łączna kwota długu 
Gminy Kórnik na koniec 2013 roku wyniesie 
33.625.000 zł, co stanowi 36,79% planowa-
nych dochodów (dopuszczalny wskaźnik 
60%).

Wskaźnik zadłużenia zmniejszy  się 
z prawie 60% w 2011r. do 37% w 2013r. 
Oznacza to, że sytuacja finansowa gminy 
jest stabilna;  dochody gminy systematycznie 
się zwiększają. Założenia przyjętej w roku 
ubiegłym Wieloletniej Prognozy Finansowej 
sprawdzają się. Gmina rozwija się w sposób 
zrównoważony, czego potwierdzeniem jest 
ponownie zajęcie wysokiej (6) pozycji w 
Polsce wśród gmin miejsko-wiejskich.

Burmistrz Gminy Kórnik 
Jerzy Lechnerowski

ogŁoSZENIE BURmISTRZA gmINY kóRNIk

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku
           Uchwały nr XXVIII/326/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie:

zmiany uchwały nr XXIV/275/2012 Rady miejskiej w kórniku z dnia 25 lipca 2012 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla miejscowości mościenica, gm. kórnik.
Przedmiotem uchwały jest zwiększenie obszaru opracowania, w ten sposób, by 

obejmował on w całości dz. nr ewid: 123/2, 123/4 i 123/5.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektro-
nicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

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

ogŁoSZENIE BURmISTRZA gmINY kóRNIk

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 w 
związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku 

Uchwały Nr XXVI / 286 / 2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie:
 przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy kórnik 

– dla części obrębu Skrzynki oraz części obrębu kórnik.
Przedmiotem zmiany studium jest określenie nowych zasad zagospodarowania 

obszaru objętego ww. uchwałą.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany studium. 
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektro-
nicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej 
sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl), 
w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Gminy Kórnik. 

ZHP Kórnik informuje, 
że są jeszcze wolne miejsca 

na biwak zimowy w
terminie 19-23.01.2013 r.

 w Rogalinie.
Szczegółowe informacje 

tel. 668320302

dZIEŃ kARIERY ZAwodowEj
24 stycznia 2013 r. godz.12.00–17.00

PoRAdNIA PSYchoLogIcZNo - PEdAgogIcZNAw moSINIE FILIA w kóRNIkU
ZAPRASZA

UcZNIów ZESPoŁU SZkóŁ w kóRNIkU  
oRAZ mŁodZIEŻ  z TERENU mIASTA I gmINY kóRNIk (15 – 19 LAT)

NA SPoTkANIE Z  PSYchoLogIEm  w cELU:         
- Określenia predyspozycji i zainteresowań edukacyjnych oraz zawodowych.
- Pomocy w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu. 
- Wskazania warunków jakie trzeba spełniać, by móc podjąć pracę w danym zawodzie.

Spotkanie odbędzie się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  
w mosinie Filia w kórniku ul. Poznańska 34a, 62-035 kórnik, tel. 61 8170 - 907

Oddano od użytku kolejną wykonaną 
w 2012 roku świetlicę wiejską. 5 stycznia 
bieżącego roku w Konarskim otwarto nową 
świetlicę. W uroczystym otwarciu wzięło 
udział wielu gości i oczywiście nie zabrakło 
władz gminy w osobie: burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego oraz przewodniczącego 
Rady Miejskiej Macieja Marciniaka oraz 
radnych. Poświęcenia nowego obiektu do-
konał ks. proboszcz Franciszek Sikora. Po 
części oficjalnej gospodarze nowego obiek-
tu zaprosili wszystkich na poczęstunek.

SZcZEgóŁY  INwESTYcjI:
Projektant: Pracownia projektowa „GOYA” 
Sławomir Gierliński z Kórnika
wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-
-Usługowe „GOSBUD” z Gostynia 

Nadzór: Dariusz Szymkowiak – nadzór 
branży budowlanej, Andrzej Szafrański 
– nadzór branży elektrycznej, Zdzisław 
Urbaniak – nadzór branży sanitarnej
Termin rozpoczęcia: Podpisanie umowy 
SE.ZP.272.1.12 w dniu 26 stycznia 2012r. 
Przekazanie  placu budowy w dniu 26 
stycznia 2012r.
 Zakres robót 

Powierzchnia działki: 2310,0 m2
Powierzchnia zabudowy: 259,06 m2
Powierzchnia użytkowa 211,31 m2 

w budynku świetlicy wiejskiej mieszczą się: 
biuro rady sołeckiej, sala imprez okoliczno-
ściowych z zapleczem kuchennym, toalety, 
hall wejściowy.

Obiekt zrealizowany w technologii 
tradycyjnej – murowanej. Zaprojektowany 

został na rzucie prostokąta, jako obiekt 
parterowy z poddaszem nieużytkowym, 
nakryty dachem stromym wielospadowym, 
z główną kalenicą równoległą do frontowej 
granicy działki. 
koszt inwestycji brutto:  565.122,67 PLN 
(670.426,67PLN wraz z projektem, nadzo-
rami, uzgodnieniami i meblami)

dofinansowanie:  Działanie: „Odnowa i 
rozwój wsi” objętego programem rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w 
wysokości 244 045,00 (50% kosztów kwa-
lifikowanych, bez VATu).

Termin zakończenia prac:  
12 grudnia 2012r.

Opr. RJ

konarskie ma nową świetlicę

Radny Tomasz Grześkowiak poinformował Redakcję Kórniczanina o zniszczeniu przez nieznanych sprawców kilku znaków drogo-
wych w okolicach Borówca. Tablice pomalowano (patrz zdjecie powyżej).

Choć napis na zabazgranym znaku sugeruje separatystyczne nastroje w Borówcu (chcą osobnej gminy?), udowadnia tylko tyle, że 
w tej okolicy „nagminnie” zdarzają się akty wandalizmu. Koszt nowego znaku obciąży nas wszystkich  - podatników. Nie dziękujemy!

ŁG
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Okres Świąteczny, zwany po staropolsku 
Godami trwa od Bożego Narodzenia do święta 
Trzech Króli i zwyczajowo w tym okresie orga-
nizowane są liczne spotkania organizacyjne. 
Są one okazją do składania sobie życzeń, 
podsumowań, wręczania upominków, do wy-
miany doświadczeń i poglądów i wytyczania 
nowych planów. Jest też okazją do dzielenia 
się opłatkiem, jako symbolem chleba, który 
powinien być szanowany jak życie i zdrowie.

W połowie grudnia w restauracji „Biała 
Dama” przy wykwintnie zastawionym stole 
spotkali się kórniccy mundurowi; byli żołnie-
rze 31 Dywizjonu Obrony Przeciwlotniczej w 
Kórniku, jednostki stacjonującej kiedyś w lesie 
Czołowo, obecnie członkowie stowarzyszenia 
o tej nazwie. Organizatorem spotkania był płk 
Ryszard Grześkowiak. Uczestnicy spotkania, 
obecnie rozproszeni po całej Polsce byli żoł-
nierze tej jednostki wojskowej ufundowali zasłu-
żonym członkom stowarzyszenia pamiątkowe 
imienne szable i upominki. W spotkaniu wzięli 
udział  przedstawiciele kórnickich władz, oraz 

mundurowa delegacja Bractwa Kurkowego.
Spotkanie opłatkowe członków Kórnicko-

-Bnińskiego Bractwa Kurkowego i tradycyjnie 
delegacji członków byłego  31 Dywizjonu 
Obrony Przeciw Lotniczej, zaszczycili przed-
stawiciele władz Kórnika i proboszczowie parafii 
Kórnickiej i Bnińskiej.  Spotkanie było okazja do 
przypomnienia krótkiej historii odnowienia idei 
bractw kurkowych w Polsce, w której oprócz 
Krakowa znaczny wkład pochodzi z Kórnika. 
Dnia 17 grudnia 1987 r. Naczelnik Urzędu 
Miasta i Gminy inż. Czesław Brocki podpisał 
decyzję o rejestracji stowarzyszenia o nazwie 
Bractwo Kurkowe, jako pierwszego po wojnie 
w Polsce.  To otworzyło drogę do dalszego 
rozwoju idei bractw kurkowych w Polsce, do 
nawiązania kontaktów z podobnymi organiza-
cjami w Europie, do utworzenia Zjednoczenia 
Bractw Kurkowych Rzeczypospolitej Polskiej i 
tworzenia jej struktur okręgowych.

W Sali „Domu Żołnierza” w Poznaniu, 29 
grudnia, spotkali się bracia kurkowi Okręgu 
Poznańskiego na tradycyjnym spotkaniu 

gwiazdkowym. Nadzwyczajnymi gośćmi 
spotkania byli: Arcybiskup Poznański Jego 
Eminencja Stanisław Gądecki, generał brygady 
Zdzisław Głuszczyk oraz pułk. Janusz Dobrzań-
ski - prezesi LOK w Poznaniu. Z zaproszenia 
nie skorzystały władze miejskie, powiatowe 
i wojewódzkie Poznania. Wzorem dla nich, 
mogą być władze Krakowa dla których Bractwo 
Strzeleckie stanowi wizytówkę miasta. 

Siedziba Wojewódzkiego Zarządu LOK w 
Poznaniu kojarzy się  z rozmowami prowadzo-
nymi tam prawie 30 lat temu (1983-1985) z płk 
Januszem Dobrzańskim oraz przedstawicielką 
Zarządu  Głównego LOK Panią Orłowską z 
Warszawy w sprawach rejestracji Bractwa 
Kurkowego w Kórniku oraz rejestracją tego 
stowarzyszenia. Starania te zakończyły się 
sukcesem i stowarzyszenie Bractwo Kurkowe 
w Kórniku, jako pierwsze po wojnie,  zarejestro-
wano w Kórniku 17 grudnia 1987 r., czyli 25 lat 
temu.     
       Kazimierz Krawiarz

„W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość 
niczym nie dającej się  zapełnić pustki”

                        Józef Tischner

Pani Katarzynie Pucek, wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu śmierci

Matki

składają::
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie

Szkoły Podstawowej nr1 im. T. Działyńskiego w Kórniku

„Chociaż wiemy, że kiedyś nastąpi,
Śmierć zawsze wydaje się niespodziewana”

Pani Krystynie Wesołowskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Matki
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Koleżanki i Koledzy
z Banku Spółdzielczego w Kórniku

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci” 
Wisława Szymborska

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszej byłej 
Współpracownicy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku 

 ŚP Bożeny Pawłowskiej

W tych smutnych chwilach łączymy się w bólu z Rodziną
i składamy wyrazy szczerego współczucia

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr1 im. T.Działyńskiego  w Kórniku

tUrnieJ 
PowSTAŃcZY 

kóRNIcko-BNIŃSkIEgo 
BRAcTwA kURkowEgo
(dNIA 6 STYcZNIA Ad 2012 

w TRZEch kRóLI).
Dzień 27 grudnia, w Wielkopolsce od lat jest 

obchodzony odświętnie jako rocznica wybuchu 
zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Dało 
ono niepodległość i przyłączenie Wielkopolski 
do Polski odrodzonej po 123 latach niewoli, co 
w pełni i formalnie nastąpiło 17 stycznia 1920 r. 
Czas przypomnieć to wszystkim mieszkańcom 
Polski ponieważ o niektórych faktach długiej 
wojny o Wielkopolskę ludzie nie pamiętają.. 

Dnia 6 stycznia 1919 r. Kompania Kórnicka, 
osławiona brawurowymi akcjami w Poznaniu 
(27-29 XII 1918) i w Śremie (31 XII. 1918),  już 
jako IV kompania batalionu śremskiego wyru-
szyła na front zachodni pod Zbąszyń i właśnie 
w tę rocznicę będą się odbywać Turnieje Po-
wstańcze w Kórniku. Jak to uzasadnił prezes 
bractwa Marek Baranowski  czcimy rocznicę 
wyruszenia Kórnickich Powstańców na front 
wojny o Wielkopolskę.    

Na strzelnicę w Kórniku-Skrzynkach przy-
byli strzelcy kurkowi z 10 bractw wielkopolskich 
(Jutrosin, Książ Wlkp., Śmigiel, Śrem, Poznań 
1253, Poznańskie Bractwo Kurkowe, Bractwo 
Grodu Przemysława, Wolsztyn, Włoszakowice 
i Wrześna). 

Roch Tarczewski przygotował referat 
poświęcony udziałowi Kompanii Kórnickiej 
w Powstaniu Wielkopolskim i uświadomił 
obecnym, że jest wiele nieznanych epizodów i 
faktów oczekujących na wyjaśnienie. Podkreślił  
zasługi organizatorów Rewolucji w Kórniku 
Sylwestra Gawrycha i Mariana Trawińskiego, 
że pierwszym oddziałem zbrojnym utworzonym 
w Wielkopolsce była Kompania Kórnicka (15.

XI.1918, o godzinie 22:00), że w Poznaniu 27 
grudnia 1918 r. odegrała ona istotną rolę w 
pierwszych godzinach Powstania. W spotkaniu 
brali udział Bracia Kurkowi, członkowie rodzin 
powstańczych: z Poznania bracia Mirosław 
i Zdzisław Paruccy synowie Józefa, Marian 
Olejnik z Dziećmierowa syn Walentego, Rafał 
Olejnik wnuk Walentego, Florian Chmielnik z 
Bnina wnuk Jana Niemiera. Roman M. Czecho-
ski wspominał swojego dziadka Leona Czech-
-Czechoskiego (1881-1919), członka ścisłego 
kierownictwa Rady Robotników i Żołnierzy w 
Poznaniu, sygnatariusza wielu dokumentów 
tych władz. Roman M. Czechoski ufundował 
pamiątkową tarczę i nagrody upamiętniające 
jego dziadka powstańca wielkopolskiego. 
Wspomniał też o jego związkach z Kórnikiem, 
gdyż brat dziadka Leona, Ignacy Czechoski 
pełnił w Kórniku, w latach 1923-1925 funkcję 
komisarycznego Burmistrza. Dyskusję prowa-
dził Kazimierz Krawiarz wspominając o innych 

działaniach upamiętniających, o patronie 
bractwa ks. Szczepanie Janasiku powstańcu 
wielkopolskim, o planowanych wydawnictwach, 
o mundurach wielkopolskich bractw kurkowych 
krojonych na wzór mundurów powstańczych, 
o 150-ej rocznicy wybuchu Powstania Stycz-
niowego.

Na strzelnicy KBBK odbyły się turnieje: 
1. Turniej o Statutową Tarczę Powstania Wiel-
kopolskiego dla Członków Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego, ufundowaną przez KBBK.
Zwyciężył Szymon Nowacki z Biernatek, II 
miejsce Norbert Biniek z Poznania, III miejsce 
Zbigniew Kościelniak z Kórnika.
2. Turniej o Tarczę Kompanii Kórnickiej Po-
wstania Wielkopolskiego ufundowaną przez 
Stanisława Szczęsnego.

Zwyciężył Andrzej Tomiak z Bnina, II miej-
sce Krzysztof Jakubczak z Poznania, III miejsce 
Alicja Czyż z Poznania
3. Turniej o Tarczę Powstańczą Leona Czech-

Tarczę Powstańczą Leona Czech-Czechoskiego, członka Rady Robotników i Żołnierzy w 
Poznaniu 1918-1919 r. ufundowaną przez Romana M. Czechoskiego,  

zdobył Marek Balcerek (foto archiwum  R.M Czechowskiego)

Gwiazdkowe sPotkanie ad 2012 
oraz 25 – LEcIE REAkTYwowANIA BRAcTwA kURkowEgo w kóRNIkU

-Czechoskiego, członka Rady Robotników i 
Żołnierzy w Poznaniu 1918-1919 r. ufundowaną 
przez Romana M. Czechoskiego, wnuka Leona 
Czech-Czechoskiego.

Zwyciężył Marek Balcerek z Jutrosina, II 
miejsce Marek Baranowski, III miejsce Ryszard 
Bura z Włoszakowic.
4. Turniej o Tarczę  Urodzinową ufundowaną 
przez Szymona Nowackiego z okazji 30 
urodzin.

Zwyciężył Krzysztof Smoleński z Książa 
Wlkp., II miejsce Marek Balcerek z Jutrosina, 
III miejsce Andrzej Bialik z Poznania. 

W strzelaniu do kura najlepszym okazał 
się Andrzej Tomiak, który strącił ostatni frag-
ment drewnianego kura. Współtowarzyszami 
zwycięzcy byli Roman Fludra z Bnina i Rafał 
Olejnik z Dziećmierowa.

Zwycięzcy zebrali cenne pamiątki: tarcze, 
puchary i liczne nagrody. Niech te pamiątki 
przypominają im o historii do których są one 
przypisane. 

  Kazimierz Krawiarz

2 lutego br. zorganizowany zostanie 
przez k-BBk doroczny XXII królewski 
Bal kórkowy. Poczatek o 20:00 w re-
stauracji Podróżnik w koszutach. Zgło-
szenia: zakład fotograficzny Foto Rmc  
przy Placu Niepodległości w kórniku.

na wiGilii 
PkPs

Tym razem Wigilię dla ok. 90 osób 
starszych, samotnych, ubogich Zarząd 
Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Po-
mocy Społecznej w Kórniku zorganizował 
w kórnickiej strażnicy OSP w sobotę, 22 
grudnia. Spotkanie jak co roku przebie-
gało w świątecznej, rodzinnej atmosferze 
przepełnionej zadumą. Jego uczestnicy 
przystąpili do niego z wielką powagą. Przy 
wigilijnym stole nie zabrakło miejsca dla 
każdego człowieka chcącego skorzystać 
z tej wieczerzy. Oczywiście był tradycyjny 
pusty talerz dla wędrowca.

Prezes ZM-G PLPS w Kórniku – Bog-
dan Wesołek powitał gości, wśród których 
byli: ks. proboszcz parafii pw. Wszystkich 
Świętych – Eugeniusz Leosz, burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, przewodniczący RM – 
Maciej Marciniak, dyrektor OPS – Bożena 
Kiełtyka, komendant OSP – Leszek Orle-
wicz, przewodnicząca Komisji Edukacji i 
Polityki Społecznej RM – Irena Kaczmarek. 

Bogdan Wesołek omówił bieżącą dzia-
łalność PKPS. W imieniu Zarządu Miejsko-
-Gminnego PKPS wręczył podziękowania 
za wieloletnią współpracę i pomoc udziela-
ną osobom potrzebującym. Podziękowania 
te otrzymali: prezes Zarządu firmy TFP Sp 
z o. o. - inż. Lucjana Kuźnicka Tyldenda, 
burmistrz Jerzy Lechnerowski, Tomasz 
Małecki, Leszek Orlewicz, dr Wanda Ernst 
Smolik.

Ks. proboszcz - Eugeniusz Leosz po-
rowadził modlitwę. Zebrani podzielili się 
opłatkiem i przystąpili do Wigilii, na którą 
złożyło się 12 potraw. Posiłek tym razem 
przygotowali państwo Maryla i Czesław 
Matysiakowie. Spotkanie wigilijne swoim 
śpiewem kolęd uświetniła Ola Grzelak. 
Do niektórych kolęd dołączyli zebrani. Ten 
śpiew u wielu z nich wywołał wzruszenie. 

Bogdan Wesołek składa podziękowania 
wszystkim sponsorom, dzięki którym odbyło 
się spotkanie wigilijne, a także Leszkowi 
Orlewiczowi za udostępnienie sali, straża-
kom za pomoc w szatni, państwu Maryli i 
Czesławowi Matysiakom za przygotowanie 
posiłku.

Robert Wrzesiński
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Tegoroczne Spotkanie Noworoczne 
„Idzie styczeń, niesie wiele życzeń” 
zorganizowane przez kórnickie Stowa-
rzyszenie Pomocy osobom z Niepełno-
sprawnością Intelektualną i Ruchową 
„klaudynka” odbyło się w  niedzielę, 6 
stycznia w restauracji „Biała dama” w 
kórniku. jasełka przygotowane przez 
uczestników i opiekunów Środowisko-
wego domu Samopomocy w kórniku 
rozpoczęły wspólne biesiadowanie.

Wykonawcy zaśpiewali wiele kolęd, w 
tym m. in. „Mędrcy świata”, a jedna z nich  -  
„Pójdźmy wszyscy do stajenki” miała specjalnie 
ułożone słowa. Podczas jasełek zwracano się 
do Boga, by błogosławił wszystkie dzieci na 
świecie. Wszyscy zebrani występ aktorów – 
amatorów nagrodzili głośnymi brawami.

Prezes Anetta Szarzyńska otwierając ofi-
cjalnie to spotkanie podkreśliła, iż zagościło ono 
na stałe w historii Stowarzyszenia. Mówiła, że 
tegoroczne wpisało się w jeszcze świąteczną 
atmosferę odbywając się w Dniu Objawienia 
Pańskiego - Święta Trzech Króli. „Tym bardziej 
skłania do refleksji, żebyśmy zdawali sobie 
sprawę z tej prawdy, która wynika z naszej 
wiary”. 

Anetta Szarzyńska powitała burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego, przewodniczącą 
Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady 
Miejskiej w Kórniku – Irenę Kaczmarek, sio-
stry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo, pracowników Środowi-
skowego Domu Samopomocy oraz uczest-
ników prowadzonych w nim zajęć, składając 
im podziękowanie za przepiękne, wspaniałe 
jasełka. Witała też wolontariuszy oraz panią 
Annę Dłużewską, której już za kolejną gościnę 
w „Białej Damie”. Przypomniała, iż rok 2012 był 
10. rokiem działalności „Klaudynki”. 

Anetta Szarzyńska dziękowała rodzicom 
za zaangażowanie w pracę Stowarzyszenia, 
zaznaczając, że muszą wkładać więcej trudu w 

wychowanie swoich niepełnosprawnych dzieci, 
niż inni rodzice. Złożyła życzenia w imieniu 
Zarządu Stowarzyszenia - zdrowia, optymizmu 
i nadziei na lepsze jutro. Życzyła wielu przyja-
znych sponsorów, dziękując tym, którzy już są. 
Przypomniała m. in. o darczyńcach z Holandii. 
Poinformowała, że tegoroczne upominki na to 
spotkanie ufundowała spółka TFP Sp. z o.o. Za-
kład Kórnik. Przypomniała, iż 19 stycznia odbę-
dzie IV charytatywny bal karnawałowy, na który 
serdecznie zaprasza wszystkie chętne osoby, 
które w taki sposób chcą finansowo wesprzeć 
działalność statutową stowarzyszenia. Bilety w 
cenie 85 zł od osoby ciągle są do nabycia. 10 
lutego zostanie zorganizowany balik karnawa-
łowy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w 
Domu Gościnnym „Hedan” w Trzebisławkach.

Burmistrz Jerzy Lechnerowski stwierdził, 
że rok 2012 był bardzo ważny dla społeczności 
osób niepełnosprawnych w naszej gminie. W 
szczególności dla „Klaudynki” obchodzącej 
10-lecie działalności oraz dla Środowiskowego 
Domu Samopomocy, który właśnie w marcu 
ubiegłego roku rozpoczął swoja działalność z 

inicjatywy tego Stowarzyszenia przy współdzia-
łaniu władz samorządowych. Złożył podzięko-
wania dla kierującej ŚDS Anity Wachowiak, 
prezes Klaudynki Anetty Szarzyńskiej i sióstr 
miłosierdzia. Wyraził nadzieję, że uda się 
zwiększyć do 25 osób liczbę uczestników zajęć 
w ŚDS, co jest uzależnione od Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

Irena Kaczmarek podkreśliła otwartość 
na potrzeby ŚDS, który odwiedziła i jest pod 
ogromnym wrażeniem tego, co w nim zoba-
czyła. Przekazała na ręce Anetty Szarzyńskiej 
słodycze.

Z koncertem kolęd granych na flażolecie 
wystąpił podopieczny „Klaudynki” - Frycek. 

Przybył także długo oczekiwany gość – 
Gwiazdor z prezentami, w którego postać po raz 
kolejny wcielił się niezastąpiony Janusz Kellner.

Uczestnicy spotkania zrobili sobie z Gwiaz-
dorem pamiątkowe grupowe zdjęcie, a potem 
rozpoczęła się taneczna zabawa.

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

noworoczne sPotkanie „klaUdynki”

Stowarzyszenie „Klaudynka” serdecznie zaprasza na 

IV Charytatywny Bal maskowy 
który odbędzie się 19 stycznia 2013 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 pomocową skierowaną 
do podopiecznych Stowarzyszenia. 

 
 

 
Bilety do nabycia w restauracji „Biała Dama” w Kórniku 

dzieci i młodzież uczęszczająca do 
szkół z naszego regionu już szykują się do 
zimowych wakacji. Rozesłaliśmy do kór-
nickich placówek oświatowych pytanie - co 
przygotowały one na ten czas dla swoich 
uczniów na okres?

Oto czego się dowiedzieliśmy:

W kórnickim Zespole Szkół ogólnokształ-
cących w drugim tygodniu ferii zimowych będą 
się odbywały zajęcia taneczno-aerobikowe 
zespołu „Kórniczanki”. 

Szkoła Podstawowa nr 2 od 14 do 18 
stycznia proponuje:

- poniedziałek wyjazd na basen do OAZY ( 
9:20 – zbiórka uczestników)

Koszt: 10 zł/osoby
- wtorek 15.01. (Zbiórka o 9:30)  „W świecie 
hieroglifów” - warsztaty artystyczne w KOK-u  

oraz pokaz filmu. Koszt: 5 zł/osoby
-środa (zbiórka o 9:00) wyjazd do kina Cinema 
City Kinepolis w Poznaniu i projekcja filmów 
,,Hobbit: Niezwykła podróż” 2 D dla kl. IV – VI 
(dubbing), lub  „Strażnicy Marzeń” 2D animo-
wany dla kl. I – III (dubbing). Koszt: 14 zł/osoby
  - czwartek (zbiórka 8:00)  zwiedzanie szopek 
bożonarodzeniowych w Katedrze i kościołach 
przy poznańskim Rynku, pokaz laserowy „Gród 
Pierwszych Piastów”, oglądanie koziołków na 
wieży Ratusza. Koszt: 11 zł/osoby
-piątek (zbiórka 9:00)  wyjazd do kina Cinema 
City Kinepolis w Poznaniu i projekcja filmu 
„Życie Pi” 2 D dla kl. IV – VI (dubbing), lub „ 
Ralph Demolka” 2 D animowany dla kl. I – III 
(dubbing). Koszt: 14 zł/osoby

Całkowity koszt zimowiska wynosi 54 zł 
Dzieci zapisują się na dowolnie wybrany 

dzień zimowiska i uczestniczą w zajęciach 
zgodnie z zapisami. Każde dziecko może też 
zapisać się na obiad w dowolnie wybranym dniu 
(koszt obiadu 4 zł). 

Szkoła nie organizuje śniadań, dlatego 
dzieci muszą zjadać je w domu. Każdego dnia 
własne kanapki i napój.  Ilość miejsc ograniczo-

na – obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zapisy na 
zimowisko i obiady przyjmuje sekretariat szkoły.

Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie 
w okresie od 14.01.2013 (poniedziałek) do 
18.01.2013 (piątek), w godz. 9:00 - 13:00 zor-
ganizuje dla uczniów dwa wyjazdy ( poznańska 
Katedra i KCSiR OAZA) oraz zajęcia zarówno 
sportowe jak i artystyczne (teatralne i plastycz-
ne). Owocem ferii w Szczodrzykowie będzie 
galeria dzieci uzdolnionych. 

Szkoła Podstawowa w Radzewie w tym 
samym terminie i w tych samych godzinach 
proponuje: 
- w poniedziałek wyjazd na turniej halowej 
piłki nożnej i piłkarzyków  w Robakowie oraz 
projekcję filmów animowanych, turniej „kalam-
burów”, „Dziecięcy savoir vivre, czyli jak stać się 
rycerzem lub księżniczką dobrego zachowania”
- we wtorek mistrzostwa szkoły w pływaniu sty-
lem dowolnym na basenie OAZY oraz zajęcia 
w Bibliotece – Przedstawienie Baśni.
- w środę zajęcia plastyczne, muzyczne, 
wokalne i taneczne oraz zajęcia w centrum 
multimedialnym
- w czwartek zbiórka harcerska oraz podchody 
i zabawy w terenie oraz prezentacja życia 
harcerskiego, a także Matematyka na wesoły: 
quizy matematyczne, zabawy z liczbami
- w piątek miniturnieje sportowe oraz - turniej 
„Scrable”,  quiz „Biblijny” oraz projekcja filmu 
„Epoka Lodowcowa”.

Zaproszenie na sportowe zmagania w 
gimnazjum w Robakowie znajdą Państwo 
na str. 19. 

Przed końcem składania tego numeru nie 
otrzymaliśmy informacji o zajęciach w innych 
szkołach.

Życzymy wszystkim uczniom dobrej pogo-
dy, ciekawych zajęć i dobrej zabawy. 

Opr. ŁG

Ferie 
w szkołach

WARSZTATY ZIMOWE W KOK
14 - 25 stycznia 2013 r. w godz. 10-14

 

S P O T K A N I A  Z  I KO N ¥

S Y M B O L I K A  S A K R A L N E G O  M A L A R S T WA  E U R O P E J S K I E G O

 - o d  Œ r e d n i o w i e c z a  d o  B a r o k u

S Y M B O L I K A  S A K R A L N A  S TA R O ¯ Y T N E G O  E G I P T U

W PROGRAMIE :

- spotkania z historykami sztuki

- warsztaty pisania ikon

- warsztaty malowania na p³ótnie 

- zajêcia z glin¹

- warsztaty plastyczne

- kino m³odego widza

Szczegó³owy harmonogram warsztatów na 

stronie www.kornickiosrodekkultury.pl

Warsztaty poprowadz¹ : 
Halina Œwirska - historyk sztuki
Lidia Peatz - historyk sztuki
S³awomir Animucki - re¿yser
Piotr Mastalerz - plastyk

Kórnicki Oœrodek Kultury 62-035 Kórnik,  ul.Prowent 6
w w w . k o r n i c k i o s r o d e k k u l t u r y . p l
 

Zapisy do 14 stycznia 2013
pod numerem tel. 503 016 249 lub 515 229 660
lub e-mail: 

Koszt 10 dniowych warsztatów za osobê 100 z³

kontakt@kornickiosrodekkultury.pl
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IA 22 stycznia 2013 roku o godz. 18.00, w 
150 rocznicę wybuchu powstania stycz-
niowego, w kórnickiej kolegiacie odpra-
wiona zostanie uroczysta msza Święta 
za dusze uczestników i organizatorów 
powstania związanych z kórnikiem. 

O udziale kórniczan w powstaniu stycz-
niowym wiemy wiele, ale – jak napisał autor 
podstawowego opracowania, Ryszard Mar-
ciniak – „nazwisk pewnej ilości ochotników 
nigdy już się nie dowiemy – ślad o nich 
zaginął; o niektórych tylko blade wspomnie-
nie następnych pokoleń przekazało wieść”. 
Ostatnie lata pouczają, że ta lista wciąż 
jeszcze może zostać uzupełniona. Tu apel 
do czytelników: jeśli ktokolwiek ma jakąś 
wiedzę na ten temat – prosimy o 
kontakt. 

Na przykład – o wpis na założoną 
właśnie w tym celu stronę:  

www.okruchy1863.pl. 
Tymczasem, apelując do rodzinnej 

pamięci mieszkańców Kórnika, nie za-
szkodzi przypomnieć podstawowe fakty.

komITET dZIAŁYŃSkIEgo
Zacznijmy od wspomnień siostry 

Jana Działyńskiego i Sługi Bożej Ja-
dwigi Zamoyskiej – Anny z Działyńskich 
Potockiej: 

„Gdy przyszła pierwsza wieść o 
powstaniu, krzyk boleści się rozległ naj-
pierw; bo wszyscy od razu zrozumieli, że 
to nieszczęście straszne się gotuje, że 
sił zabraknie, że przygotowania innego 
potrzeba, że chwila źle wybrana. Ale […] 
zaraz wszelkie usiłowania zwróciły się 
do tego, by nieść pomoc powstaniu w 
ludziach, pieniądzach, odzieży i amunicji.” 

Ośrodkiem organizującym tę pomoc 
stał się tajny Komitet Działyńskiego z sie-
dzibą w Pałacu Działyńskich w Poznaniu 
i zapleczem w dobrach kórnickich: 

„Dom nasz [Pałac Działyńskich] w 
jedną wielką pracownię się zamienił. 
U Brata mego [Jana Działyńskiego] na 
górze ludzi ciągle naradzających się po 
dniach i nocach pełno było; lano kule, spo-
rządzano broń,  pisano. Na dole Matka moja 
cały warsztat na odzienia otworzyła. […] wraz 
ze mną poszła od sklepu do sklepu, prosząc 
o poparcie sprawy […] Pamiętam jeszcze te 
ogromne bale płótna, flaneli, sukna, stosy cie-
płych rękawic, filcowych butów, wreszcie cygar 
i wódek. Cały dzień w domu i całą noc prawie 
krajano, fastrygowano  i robotę  po domach 
roznoszono. Wieczorem przy czytaniu gazet 
robiłyśmy szarpie i krajały bandaże.”

BojowY chRZEST kóRNIcZAN
W tym czasie kilkudziesięciu kórniczan za-

siliło już oddział sławnego dowódcy Kazimierza 
Mielęckiego. Pobity pod Nową Wsią, wycofał się 
w lasy pod Kazimierzem Biskupim koło Konina. 
Tu dołączyli kolejni kórniczanie. Wsród nich – 
były oficer rosyjski Aleksander Magnuski, który 

objął ponoć funkcję szefa sztabu, oraz kowal z 
zakładów Cegielskiego Czesław Olsztyński. 
Po powstaniu obaj zamieszkali w Kórniku, 
gdzie Magnuski zmienił nazwisko na Antoni 
Szulczewski i prowadził w Rynku znany sklep 
z cygarami i tytoniem, Olsztyński zaś spokrewnił 
się z rodziną Kociałkowskich. Po zwycięskiej 
potyczce pod klasztorem w Bieniszewie dotarł 
do Mielęckiego oddział płk. Antoniego Garczyń-
skiego, a w nim syn kórnickiego rolnika Antoni 
Izikiewicz. Zginął on kilka dni później pod Dobro-
sołowem; po tej klęsce powstańcy Mielęckiego 
uciekli na stronę pruską, aby lizać rany. 

cALLIER NA kóRNIckIm PRoBoSTwIE 

Tymczasem do Kórnika przyjechał wiel-
kopolanin francuskiego pochodzenia, były 
żołnierz legii cudzoziemskiej, a potem znany 
historyk Edmund Callier. „Porzucił bez wahania 
stanowisko swoje, pożegnał rodzinę i przyjaciół, 
i pospieszył ku granicy, by z najpierwszym od-
działem wyruszyć w pole”. Wspomina uczestnik 
tej wyprawy, Józef Szmyt z Radzewa:

 „W niedzielę w pierwszych dniach marca 
1863 r. przybył Callier wieczorem na probostwo 
do Kórnika w chęci porozumienia się, w jaki 
sposób i gdzie zebrać oddział  ochotników. […] 
hr. Jan Działyński […] zawezwał swego pomoc-
nika i nadleśniczego i polecił im wydobyć z dóbr 
60 tysięcy talarów na poparcie powstania. […] 
Ofiarował Callierowi wszelką broń, jaką miał 
w zbrojowni zamkowej (reszta zamówionej 
przezeń w Belgii broni nadchodziła z wolna i 
dostawała się oddziałom później się tworzą-

cym) i przesłał ją w skrzyni na miejsce zborne 
ochotników, na Zofiówkę, folwark należący do 
Wielkich Jezior pod Zaniemyślem.” 

Rozkazy hrabiego wypełniali ponoć Kazi-
mierz Gierliński, który jako leśnik ze Zwierzyńca 
miał wozić broń oraz urzędnicy kórnickich dóbr 
Józef Szlagowski i Jan Szrejbowski. Podobnych 
wypraw było więcej. Niektórzy ochotnicy dali się 
jednak schwytać przez Prusaków. I tak w dniu 
21 marca pojmani zostali kórniczanie: lakiernik 
Telesfor Blachowski, szewc Bonawentura 
Szelążkiewicz, igielnik Andrzej Smoczyński, 
uczniowie szewscy Marcin Kochankiewicz i 
Franciszek Pełczyński, czeladnicy rzeźniccy 
Ignacy Pełczyński, Jan Kopankiewicz i Stani-

sław Chmielewski, czeladnik blacharski 
Adam Rychlicki, czeladnik ślusarski 
Szymon Kowalski, czeladnik kuśnierski 
Antoni Pawłowicz, uczeń krawiecki Miko-
łaj Wujek, czeladnik murarski Kazimierz 
Ptaszyński oraz Władysław Królikowski. 
Wszyscy oni trafili na czas jakiś do 
poznańskiej Cytadeli, ale niektórzy po 
uwolnieniu znów ruszyli do powstania.

BITwA Pod oLSZAkIEm
Tymczasem Callier przedostał się 

do Mielęckiego w lasy kazimierskie pod 
Koninem. Byli wówczas z nim (między 
licznymi innymi, których nazwisk nie 
znamy) Józef i Jan Szmytowie – czyli 
panicze z Radzewa (ich brat Lucjan 
znalazł się już wcześniej u Mielęckiego 
jako lekarz), Byczyński z Bnina, szewc 
Hermogenes Węclewicz z Kórnika oraz 
Wojciech Jaskóła i Stanisław Kucharski 
z Małych Jezior pod Zaniemyślem. 
W obozie stanęli też dwaj wujowie 
kórniczanki Anny Michałowskiej (pra-
babki piszącego te słowa) – Maciej 
i Stanisław Kryszkiewicze. Wszyscy 
razem pokazali, co potrafią, w sławnej 
bitwie stoczonej w dniu 22 marca pod 
Olszakiem (nazywanej też bitwą pod 
Pątnowem, Tartakiem lub pod Olszo-
wym – dziś przedmieścia Konina). Po 

pięciogodzinnej walce rosyjski dowódca, 
książę Emil de Wittgenstein był przekonany, 
że ma do czynienia z czterokrotnie silniejszym 
przeciwnikiem – i wycofał się. Jednak Callier 
został ciężko ranny, a sam Mielęcki – śmier-
telnie. U ich boku rany odnieśli też Józef 
Szmyt, walczący jako strzelec i Aleksander 
Magnuski. Jeszcze tego samego dnia druga 
kolumna rosyjska majora Nielidowa zasko-
czyła powstańców pod Mikorzynem koło 
Ślesina. Tu zginął Maciej Kryszkiewicz, a 
cały oddział poszedł w rozsypkę. Część ludzi 
przeszła do innych dowódców; Hermogenes 
Węclewicz uszedł za granicę pruską. 

YoUNg I TAcZANowSkI
Ale otwierał się nowy etap powstańczych 

walk. Za sprawą Komitetu Działyńskiego 
wyekwipowano trzy oddziały, oddane pod 

dowództwo Edmunda Taczanowskiego oraz 
Francuzów: Léona Younga de Blanhkenheim 
i Emila Faucheux. Rozłożyły się one obozami: 
w Pyzdrach, pod Słupcą i w lasach kazi-
mierskich jako zalążek armii, planowanej na 
10.000 żołnierzy. 26 kwietnia pod Nową Wsią 
Young zmusił do ucieczki za granicę pruską 
majora Nelidowa. U Younga służył już wów-
czas Leon Król, rymarz i siodlarz z Kórnika 
(przodek kórnickich rodzin Andrejewskich, 
Ciastowskich, Kościańskich, Królów, Krzyżo-
staniaków i Tomczaków), który pozostawił po 
sobie pamiętnik, zdeponowany w zbiorach Bi-
blioteki Kórnickiej. Jak sam pisze, znajdował 
się „w drugiej kompanii, która się z samych 
poznańczyków składała, pod kapitenem 
Maryjańskim”. Younga wspomógł oddział 
Józefa Alojzego Seyfrieda, w którym służyli 
Byczyński z Bnina i dwaj bracia Szmytowie 

z Radzewa. Byczyński i Jan Szmyt zostali 
ranni, ten ostatni, jak się okazało – śmiertel-
nie. Za to Lucyan Szmyt już przed tą bitwą 
zrezygnował z funkcji medyka, mianowany 
adiutantem kapitana Zielińskiego, a wkrótce 
awansowany na porucznika. 

29 kwietnia rosyjski generał Kostanda 
uderzył na Younga pod Brdowem. Walczyli 
tam kórniczanie Król i Olsztyński, nadto 
Ludwik Gasiński (syn rajcy kórnickiego 
Kazimierza), tapicer Marceli Igler, Stani-
sław Pudelski, Wojciech Twardowski, dwaj 
synowie mistrza rzeźnickiego Marcina 
Kopankiewicza: Jan (czeladnik szewski) 
i Marcin (prawdopodobnie rzeźnik) oraz 
Telesfor Blachowski, a także wspomniany 
już Stanisław Kryszkiewicz i Franciszek 
Kosmalski, późniejszy bninianin. Po czte-
rech godzinach walki oddział rozproszył się; 

Jan Kopankiewicz zginął, Blachowski został 
wzięty do niewoli i zesłany w głąb Rosji, a 
Gasiński, Pudelski oraz Igler osadzeni w 
więzieniu w Koninie. Twardowski, Olsztyński 
i Marcin Kopankiewicz przedostali się do 
Kórnika. Król przeszedł do oddziału Alojzego 
Seyfrieda, którym potem dowodził Ludwik 
Oborski. W tej bitwie poległ też Young de 
Blankenheim. Wedle długo utrzymującej się 
legendy miał jednak uciec do Kórnika i ukry-
wać się w domu państwa Rozmiarków przy 
ul. Dworcowej, a po ozdrowieniu powrócić 
do ojczystej Alzacji. Ta plotka zrodziła się 
zapewne – jak sądził Ryszard Marciniak – za 
sprawą kórnickich podkomendnych Younga. 

hRABIA jEdZIE do oBoZU
Zarazem w Poznaniu w dniu 28 kwietnia, 

po rewizji w Pałacu Działyńskich, doszło do 

dekonspiracji Komitertu. Aresztowano sekre-
tarza tajnej organizacji – Józefa Rustejkę, 
kórnickiego bibliotekarza. Hrabia Jan uciekł 
do obozu Taczanowskiego w Pyzdrach. 
Przedostali się tam również znani nam już 
Czesław Olsztyński, Hermogenes Węcle-
wicz, Franciszek Kosmalski, a ponadto Jan 
Mikołajczak (który, podobnie jak Olsztyński 
i Szulczewski, został kórniczaninem już 
po powstaniu). 29 kwietnia wzięli udział w 
zwycięskim odparciu rosyjskiego ataku na 
Pyzdry. Innym ochotnikom nie poszczęściło 
się – na granicy zatrzymani zostali zdążają-
cy do powstania dwaj czeladnicy szewscy 
z Kórnika, Józef Czechlewski i Stanisław 
Głódziński oraz parobek Ignacy Machay. 

Wkrótce oddział Taczanowskiego musiał 
cofnąć się przed nadchodzącym generałem 
Brunnerem. Powstrzymano go wprawdzie 

pod Kołem (wiemy, że miał tu walczyć Węc-
lewicz), ale pojawiła się kolejna kolumna ma-
jora Mikołaja Krasnokutskiego. W lesie pod 
kolonią Ignacewo, pomiędzy Sompolnem a 
Ślesinem, doszło do sławnej i długiej bitwy 
z połączonymi siłami Rosjan. Na znanej 
akwareli uwiecznił ją wkrótce Juliusz Kos-
sak. Walczyli tu Węclewicz, Kryszkiewicz i 
Mikołajczak, który został ciężko ranny. Udział 
wzięli też zapewne wszyscy pozostali wyżej 
wymienieni kórniczanie. Ponieśli klęskę, 
bo niemieccy koloniści wskazali Rosjanom 
ukrytą drogę na tyły polskich szyków. Od-
znaczył się wówczas hrabia Jan Działyński. 
Przytoczmy wspomnienia kawalerzysty – 
Wyskoty Zakrzewskiego: 

„Z mojego miejsca widziałem także Dzia-
łyńskiego, stojącego na szańczyku i strzela-
jącego z prawdziwie budującym spokojem 

ze swego 16-tu strzałowego karabinu jak 
prosty żołnierz. Prawda, czynił on to samo 
pod Pyzdrami, ale tam stali nasi za sosnami w 
bardzo łagodnym ogniu – tu biło w szańczyk, 
mający co najwyżej 120 kroków długości, 8 
armat i strzelało do niego 1000 karabinów.”

Po klesce hrabia Jan objął dowództwo 
nad częścią ocalałych powstańców i wypro-
wadził ich z okrążenia, przekroczył granicę 
zaboru pruskiego i udał się do Paryża, gdzie 
został przedstawicielem Rządu Narodowego. 
W stajniach zamkowych w Kórniku pozostał 
jego rumak „z 24-ma ranami po bitwie pod 
Ignacewem” (jak zapisała siostra hrabiego, 
Anna). Na jakiś czas wrócił do Kórnika tak-
że i Hermogenes Węclewicz, a Stanisław 
Kryszkiewicz bodaj wówczas wpadł w ręce 
Prusaków i został uwięziony w Śremie.

(cd na str 14)

kórniczanie w PowstaniU styczniowym

Bitwa pod Ignacewem, akwarela Juliusza Kossaka. Obraz znajduje się w kolekcji Muzeum Historycznego w Warszawie.

Epitafium Jana Działyńskiego 
w kaplicy MB przy kolegiacie kórnickiej 

foto. Mikołaj Potocki
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(cd ze str 13)

RAjdY TAcZANowSkIEgo, 
cALLIERA I INNYch

Jednak część kórnickich ochotników 
pozostała w szeregach – jak Leon Król – 
a inni wkrótce do nich powrócili. W maju 
pojawił się znów niezmordowany Edmund 
Callier. Kiedy 10 czerwca poniósł klęskę 
pod Kleczewem, byli z nim kórniczanie 
Stanisław Czubała i cieśla Kubalak, którzy 
zmarli z ran; zapewne był też bninianin 
Czajkowski, uwięziony przez Prusaków, gdy 
przedzierał się na powrót do Księstwa. W 
lipcu zatrzymani zostali na granicy zdąża-
jący do powstania kórnicki rzeźnik Błażej 
Chmielewski i pisarz z dóbr Działyńskiego 
w Źrenicy pod Środą, Hektor Grochalski. 
Edmund Taczanowski ze swoją dywizją 
jazdy przemierzał wówczas Wielkopolskę 
wzdłuż i wszerz. Pod Taczanowskim służyli 
znani nam już dobrze Franciszek Kosmal-
ski, Olsztyński (który otrzymał na ten cel 
wsparcie finansowe od hrabiny Celestyny 
Działyńskiej), Węclewicz i Król. Kosmalski 
jako członek sztabu dosłużył się podobno 
stopnia majora, a po powstaniu został 
nadleśniczym w dobrach kórnickich. Król 
jako strzelec wziął udział w wielu starciach 
podczas trzymiesięcznej kampanii Ta-
czanowskiego. W swoich wspomnieniach 
barwnie opisał zwycięską potyczkę pod Sę-
dziejowicami w dniu 26 sierpnia 1863 roku:

„Po dosyć forsownym dwudniowym 
marszu udajemy się na spoczynek do 

Sędziejowic, strzelcy i kosynierzy obozują 
w boru małą mileczkę od Sędziejowic; nad 
ranem kiedy się zaczął dzień robić, napada 
50-ciu książąt rosyjskich na kawaleryją 
polską w Sędziejowicach; po dwugodzinnej 
utarczce zostali owi książęta wyparci za 
wieś, za wsią na cmentarzu ustawili konie w 
czworobok i walka szła dali. Dopiero jak my 
strzelcy nadeszli i daliśmy ognia dwa razy, 
konie popadały, a książęta przyduszeni. 
Reszty kosyniery dokonali. Adjutantem przy 
Jenerale Taczanowskim był pan Stanisław 
Dąbski; naraz daje się słyszeć głos: „Stasiu 
Dąbski ratuj, jestem Orusow [właściwie: 
Urusow, przyp. JK]”. Dąbski komenderuje: 
„stój”. I o dziwo z tego rumowiska trupów 
wydobywają księcia Orusowa żywego, który 
potem został ułaskawiony i na wolność 
puszczony.” 

Zagłada doborowego oddziału kawa-
lerii, w którym służyli synowie rosyjskich 
arystokratów, zelektryzowała rosyjskie 
dowództwo. W dniu 29 sierpnia, jak pisze 
tenże Leon Król,

„Po paru potyczkach z Kozakami zosta-
liśmy rozbici pod Kruszyną. Ja szczęśliwie 
i zdrowo z bitwy wyszedłem. Najwięcej 
kawaleryja ucierpiała, gdyż na nią rakiety 
puszczali, a konie nie ujeżdżone w po-
płochu jeźdźców pozrucały i nogi sobie 
łamały”. 

Król walczył dalej, wstąpiwszy „do 
żandarmeryi pod dowództwem kapitana 
Powidzkiego”. Swój szlak bojowy za-
kończył dopiero bitwą pod Jeżewem 5 

grudnia, gdzie został ranny. Po powrocie 
do Wielkopolski „wzięty za karę do wojska 
pruskiego” odbył kilka kampanii, aby potem 
zamieszkać w Kórniku, gdzie, jak pisano, 
„otoczony szacunkiem współobywateli” 
doczekał wolnej Polski. 

Inni walczyli nieco krócej. Czesław 
Olsztyński opuścił szeregi przed klęska 
kruszyńską, Węclewicz w listopadzie. 
Doktor Lucjan Szmyt z Radzewa poległ 
25 września „w bitwie pod Strykowem, 
cięty szablą w głowę przez Czerkiesa, w 
tej właśnie chwili, kiedy runął pod nim koń 
w biegu, a on wypadłszy z siodła, powstał 
i konia podnieść usiłował”. 

INNI kóRNIccY wETERANI
Obok nich powstańcem był też zmarły w 

1930 roku kórnicki murarz Franciszek Le-
ciejewicz, choć nie wiadomo, gdzie walczył. 
Inny kórniczanin, Ignacy Wieruszewski, 
działał w Warszawie w drużynach Rządu 
Narodowego. Został pojmany i skazany do 
rot aresztanckich; ślad po nim zaginął. Żyją 
też w Kórniku rodziny osiadłe później, które 
mają w żywej pamięci swoich antenatów – 
powstańców styczniowych. I tak przodek 
państwa Suszków, inż. Karol Firganek ze 
Stanisławowa, służył kolejno w dwu oddzia-
łach, które przedostały się do Królestwa z 
Galicji, biorąc udział m.in. w potyczce o 
dwór w Glanowie. Pozostawił też po sobie 
niezwykle ciekawe pamiętniki, których odpis 
znajduje się w Bibiotece Kórnickiej. 

Jacek Kowalski

Fotografia z roku 1912. 
W drzwiach domu przy ul. Poprzecznej stoi Czesław Olsztyński, weteran 1863 r., 
obok rodzina Kociałkowskich i Olsztyńskich. 
Odbitka ze zbiorów rodzinny Michałowskich, z podarunku p. Marii Kociałkowskiej

do sieGo 
2013 rokU!!!
Styczeń, to czas podsumowań naszych 

działań i postanowień noworocznych, co 
niniejszym czynimy.

We wrześniu 2012 r. Stowarzyszenie 
Teatralne Legion ruszyło z kolejnym projek-
tem w ramach Ogólnopolskiego Konkursu 
Grantowego 2012- „Równać Szanse” Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności, administro-
wanego przez Polską Fundację Dzieci i 
Młodzieży, pod hasłem: „Zakórnikowani w 
sztuce- wyrażamy siebie poprzez musical”.

Przypomnijmy, że misją programu 
„Równać Szanse” jest wyrównywanie szans 
na dobry start w dorosłe życie młodzieży 
z terenów wiejskich i małych miast (do 20 
000 mieszkańców). Dobry start rozumiany 
jest jako realizowanie przez młodych ludzi 
samodzielnie i realistycznie określonych 
celów życiowych (w tym także celów edu-
kacyjnych). 

Dwudziestopięcioosobowa grupa mło-
dzieży z gminy Kórnik spotyka się co 
miesiąc w Kórnickim Ośrodku Kultury. 
Zintegrowani, roześmiani, pełni zapału - a 
tego nigdy za wiele, bo pracy jest bardzo 
dużo! Ale jakiej przyjemnej pracy; przy-
jemne z pożytecznym, a do tego wiele 
można się nauczyć. Czy każdy ma na co 
dzień możliwość pracowania z operatorem 
kamery, poznawania technik filmu i fotogra-
fii? Czy wszyscy zafascynowani tańcem 
mają możliwość rozwijać swoją pasję pod 
okiem profesjonalistów? A czy każdy może 
korzystać z pomocy i wsparcia zawodowca 
w pisaniu scenariusza?

Zwykle rozwijanie takich i innych hobby 
niestety kosztuje. A sobotnie spotkania w 

KOKu są dla uczestników programu Rów-
nać Szanse bezpłatne. 

Nasze spotkania rozpoczęły się pierw-
szego września. Celem jest zrealizowa-
nie, przedstawienie naszego własnego 
projektu, który stworzymy od A do Z. 
Postanowiliśmy wyrazić siebie przez mu-
sical. Tematem będą codzienne sprawy, 
problemy i fascynacje młodych ludzi- w 
znanym nam otoczeniu, językiem, którym 
posługujemy się na co dzień…  C o 
zrobiliśmy dotychczas? Określiliśmy plany, 
cele i przebieg naszych spotkań. Każdy z 
nas określił, czym chce się zajmować, do 
czego się nadaje- musical nie oznacza, że 
wszyscy z nas świetnie śpiewają i tańczą! 
Jest też miejsce dla cichych i nieśmiałych, 
wolących zostać w cieniu- oprócz aktorów 
są wśród nas twórcy scenariusza, reżyse-
rzy, operatorzy kamery, osoby zajmujące 
się dźwiękiem, scenografią, reklamą, itp. 
Scenariusz jest napisany, dokonywane 
są ostatnie poprawki. Osoby śpiewające 
zostały przesłuchane przez wokalistkę.

Stworzyliśmy grupy, każda z nich zajmu-
je się czymś innym, ale ma jeden główny 
cel: wzajemna współpra i  wspólne dążenie 
do mety :

-grupa scenariuszowa
-grupa taneczna
-grupa wokalna
-grupa plastyczna
-grupa techniczna
-grupa odpowiedzialna za reklamę i 

kontakt z mediami
-grupa poszukująca sponsorów, bez 

wsparcia których nasz projekt nie będzie 
mógł być zrealizowany w 100%, ponie-
waż musimy sami pokryć część kosztów 
projektu!!!

Drugiego października 2012 odwiedzili 
nas w KOKu panowie zPolskiej  Fundacji 
Dzieci i Młodzieży z Warszawy, główny 

koordynator fundacji pan Artur Łęga i pra-
cownik pan Łukasz Prochwicz. Rozmawiali 
z koordynatorką projektu, Joanną Ignasiak 
i prezesem Legionu – Anną Łazuką-Witek 
oraz z młodzieżą. Mieliśmy się poznać, 
omówić najważniejsze działania w ramach 
projektu, wyjaśnić niepewności, a przede 
wszystkim poczuć, że to co robimy jest 
ważne nie tylko dla nas, i że jest ktoś, kto się 
nami opiekuje i w razie problemów pomoże. 
Dziękujemy!

„Pracujemy” z przyjemnością, wymie-
niamy się informacjami, pomysłami, uwaga-
mi i wspólnie zbliżamy się do celu. Każdy z 
nas realizuje się w inny sposób, ale wszyscy 
mamy poczucie rozwoju pasji, talentów i 
pokonywania własnych barier i ograniczeń. 

Wynikiem naszych zmagań będzie 
premiera musicalu we wrześniu 2013r. na 
Zamku w Kórniku. I tutaj mamy prośbę. 
Życzcie nam Państwo dotarcia do tego 
wygórowanego celu, zdobycia sympatii 
widzów i oklasków na zakończenie. Prosi-
my również Wszystkich, którzy mogą nas 
wspomóc finansowo o pomoc w realizacji 
naszych marzeń. Za dotychczasową pomoc 
dziękujemy Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży 
oraz TFP Spółce z O.O.

Wam, drodzy czytelnicy, życzymy w tym 
Nowym Roku 2013 osiągnięcia wszystkich 
zamierzonych celów oraz wiary w swoją 
moc i talenty.

Pozdrawiamy, ZAKÓRNIKOWANI :)
AI

W dniu 3 stycznia w bibliotece w Bninie 
zabrzmiały kolędy w wykonaniu młodych 
muzyków, doskonalących swoje umiejętno-
ści pod kierunkiem pani Lidii Pedy. 

Koncert rozpoczął się od muzycznego 
upominku w wykonaniu p. Lidii. Następnie 
kolejno przedstawiane kolędy i pastorałki 
wykonywane były przez młodych artystów. 
Bogaty repertuar składał się z tych mniej i 
bardziej znanych utworów. Występowali: 
KatarzynaTaciak, Martyna Jurga, Natalia 
Woźniak, Wiktoria Bortlisz, Gabriela Doma-
gała, Mateusz Kuligowski, Mateusz Fludra 
oraz debiutujący muzycy: Aleksandra Gnyś 
i Wiktoria Nawrocka. Publiczność nagra-
dzała artystów gromkimi brawami i chętnie 
włączała się we wspólne kolędowanie. 
Dodatkowo państwo Pedowie sprawili 
gościom miłą niespodziankę i wykonali w 
duecie kilka świątecznych utworów.

Spotkanie, dzięki wsparciu rodziców 
zakończono wspólną biesiadą przy domo-
wych wypiekach. 

W imieniu Filii serdecznie dziękuję 
wszystkim muzykom za wyjątkowy klimat, 

wspaniałe doznania duchowe i artystyczne 
oraz Rodzicom dzieci za wkład i pomoc w 
przygotowaniu wieczoru. 

Klaudyna Przybylska-Pawłowska

śPiewali i Grali dzieciątkU
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Tej zimy do odśnieżania używa się nawet ciężkiego sprzętu.

W czwartkowy wieczór, 20 grudnia, odbyło 
się w naszym przedszkolu spotkanie wigilijne, 
w którym uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami. 
Na wszystkich czekała niespodzianka- Jasełka. 
Niezwykłe Jasełka, ponieważ aktorami byli 
rodzice dzieci uczęszczających do naszego 
przedszkola. Przedstawienie było piękne. 
Wprowadziło wszystkich w świąteczny na-
strój poprzez wspólne śpiewanie kolęd przy 
wspaniałym akompaniamencie skrzypiec, 
wiolonczeli i akordeonu, na których swój talent 
prezentowali: Anna Ufnalska, Basia Ufnalska i 
Pan Jerzy Cepka. Po obejrzeniu przedstawienia 
dzieci udały się do swoich sal, gdzie czekał na 
nich...Prawdziwy Gwiazdor. Na szczęście z 
prezentami...Bez rózgi...

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, 
którzy brali udział w przygotowaniu Jasełek, 
rodzicom- aktorom i muzykom. Dobrze, że 
są wśród nas dorośli, którzy dzięki swojemu 
wysiłkowi potrafią i chcą sprawiać przyjemność 
i radość dzieciom...

Beata Krakowska

wiGiliJne sPotkanie U misia Uszatka

UwAgA
 RodZIcE dZIEcI 

w wIEkU 2-4 LAT!!!
Przedszkole w Szczodrzykowie
zaprasza dzieci w wieku 2-4 lat,

 które nie uczęszczały dotychczas 
do przedszkola, wraz z rodzicami 

na wyjątkowe zajęcia 
pt. „Zanim będę przedszkolakiem”

Grupa I: 21-23 stycznia 2013r. 
od godz. 9.00 do godz. 11.00
Grupa II: 23 stycznia 2013r. 

od godz. 11.30 do godz. 13.30,
   24-25 stycznia 2013r. 

od godz. 9.00 do godz. 11.00

 Nabór do Grupy II po wyczerpaniu 
miejsc w Grupie I.

Podczas zajęć dzieci:
- będą miały możliwość nawiązania 

kontaktu z rówieśnikami,
- będą uczestniczyć 

w twórczych zabawach 
dostosowanych do ich możliwości,

- poznają różnorodne 
techniki plastyczne,

- odkryją w sobie radość tworzenia.

Dzieci podczas zajęć znajdują się pod 
opieką rodziców. Uprzejmie prosimy o 
zabranie obuwia zmiennego zarówno 

dla dzieci, jaki i rodziców.

Koszt udziału w 3-dniowym cyklu zajęć 
wynosi 5zł (materiały plastyczne + poczę-

stunek)
Ilość miejsc ograniczona – zapisy na 

zajęcia telefonicznie lub w sekretariacie 
do dnia 16.01.2013r.

 Szczodrzykowo, ul. Dworcowa 11. Tel: 
61 8171-827

Serdecznie zapraszamy!!!

sPotkanie z 
Gwiazdorem i 

śnieżynką
21 grudnia dzieci z Punktu Przedszkol-

nego oraz Oddziału Zerowego radzewskiej 
szkoły brały udział w spotkaniu z Gwiazdo-
rem i Śnieżynką.

Przedszkolaki bardzo chętnie uczestni-
czyły w zabawach i grach proponowanych 
przez przybyłych gości. Uroczystość za-
kończyła się wręczeniem przez Gwiazdora 
prezentów.

 Serdeczne podziękowanie sponsorowi 
tej imprezy- firmie „IRMAL” z Trzechkolnych 
Młynów składają dzieci wraz z wychowaw-
czyniami.

K.Szymankiewicz
R.Rakoniewska       

tUrnieJ 
w radzewie

Dnia 12 grudnia 2012r. w murach naszej 
szkoły odbyła się XI Gminna Sztafeta Mate-
matyczna kl.I-III. Uczniowie rywalizowali w 5 
konkurencjach „domino”, „kangurek”, „znam wy-
nik”, „wyścig między liczbami” i „ukryte liczby”.

Pierwsze miejsce i puchar zdobyli uczniowie 
zeSzkoły Podstawowej ze Szczodrzykowa. 
Drugie miejsce, po zaciętej walce  przypadło w 
udziale uczniom z Bnina, a drużyny z Kórnika i 
Radzewa zajęły równorzędne, trzecie miejsce. 
Gratulujemy wszystkim zawodnikom!   

 Dziękujemy bardzo nauczycielkom ze szkół  
naszej gminy za pomoc w przeprowadzeniu 
zawodów, które przygotował pan Waldemar 
Wlazły i pani Elżbieta Gajewska.

K. Kiełpińska

Jasełka w radzewie

Pięknym zwyczajem Szkoły Podstawowej 
im. Jana Wójkiewicza w Radzewie  jest przygo-
towywanie przez dzieci jasełek, które przybliżają 
nam wydarzenia Betlejemskiej Nocy, wprowa-
dzają w świąteczną atmosferę, pobudzają do 
refleksji. Również w tym roku dzieci wystąpiły 
z przedstawieniem jasełkowym. Przygotowały 
je najmłodsi: dzieci z Punktu Przedszkolnego 
pod kierunkiem pani Renaty Rakoniewskiej 
oraz z klasy „0” pod opieką pani Katarzyny 
Szymankiewicz.

 Z dziecięcą prostotą przypomniały wszyst-
kim, że obchodzimy Boże Narodzenie, aby się 

uśmiechać do siebie i sobie przebaczać, uczyć 
się miłości i podawać sobie ręce.

Jasełka były wystawiane dwa razy: w 
czwartek 20 grudnia 2012r. po południu dla 
rodziców, dziadków i okolicznych mieszkań-
ców oraz w piątek 21 grudnia 2012r. przed 
południem dla społeczności szkolnej i zapro-
szonych gości.

Wychowawczynie wraz z dziećmi skła-
dają serdeczne podziękowania rodzicom za 
przygotowanie strojów do występu i pomoc w 
zorganizowaniu  Wigilii.

K.Kiełpńska

„Jest taka noc na którą człowiek czeka i za którą tęskni.
 Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść, 
wieczór  gdy łamiemy się  opłatkiem. 
To noc wyjątkowa… jedyna… niepowtarzalna…
Noc Bożego Narodzenia.”

wiesci 
z kórnickieJ 

„Jedynki”
BIjATYkA mIkoŁAjów!

Samorząd Uczniowski ma niezłego cela! 
Rok temu trafił w dziesiątkę wymyślając 
zawody zaprzęgów św. Mikołaja. W tym 
roku wystrzelił z drugą edycją. 

W czwartek 20 grudnia zebraliśmy się 
na sali gimnastycznej, by obserwować 
zmagania uczniów  klas IV – VI w przed-
świątecznym konkursie „Zaprzęgów św. 
Mikołaja”. W konkurencjach sprawnościo-
wych brało udział 5 osób z każdej klasy. 
Zaprzęg składał się ze św. Mikołaja oraz 
czterech reniferów. 

Pierwsza konkurencja polegała na 
pokonaniu toru przeszkód. Mikołaj siedział 
w zaprzęgu (np. na kocu), a cztery renifery 
przemykały między pachołkami. O zwy-
cięstwie decydowała gepardzia szybkość 
(czas przejazdu) i kocia zwinność (liczba 
niepotrąconych pachołków). 

Druga konkurencja to zmagania Miko-
łajów. Rywalizacja polegała na jak najszyb-
szym przejściu przez komin (duży worek). 
Zwycięzca musiał być szybki jak wiatr.

Celem trzeciej konkurencji było trafienie 
prezentami w wyznaczony punkt. Tutaj 
Mikołajowie musieli popisać się sokolim 
wzrokiem i chirurgiczną precyzją.

Do końcowej punktacji wliczano też do-
ping klasowy, imiona reniferów oraz wygląd 
zaprzęgów. Imprezę poprowadzili nauczy-

ciele: Łukasz Remszel i Dawid Waśkowiak.

WYNIKI
klasy IV
1.IVc, 2.ex IVb, IVa
klasy V
1. Vc, 2. Va, 3. Vb
klasy VI
1. ex VIa, VI c, 2. VIb

Michał Dzieliński

PRZEdSTAwIENIE jASEŁkowE
W dniu 21 grudnia br. w naszej szkole 

odbyły się dwa przedstawienia jasełkowe: 
dla klas pierwszych, drugich i trzecich oraz 
dla klas czwartych, piątych i szóstych. 
Jasełka zostały przygotowane przez 
uczniów klas trzecich, czwartych i piątych. 
Przedstawienia przygotowane zostały przez 
uczniów kierowanych przez Panie: Danutę 
Wawrzyniak, Elżbietę Gibasiewicz, Ewę 
Szybiak i Lidię Jakubowską. W inscenizacji 

dla klas starszych występował także chór, 
który śpiewał kolędy. W inscenizacji dla klas 
młodszych chór nie brał udziału, a kolędy 
śpiewane były przez wszystkich zgroma-
dzonych na sali.

Nowością tegorocznych jasełek był ta-
niec polonez, wykonany przez dziewczynki 
klas trzecich, które odgrywały rolę aniołów. 
Próby do przedstawienia rozpoczęły się 
w listopadzie i odbywały się trzy razy w 
tygodniu. Dzieci uczestniczące w przed-
stawieniu zasługują na wyrazy uznania za 
pracowitość i sumienność. Na szczególne 
wyrazy uznania za przygotowanie pięknych 
strojów zasługują rodzice dzieci biorących 
udział w jasełkach. Przedstawienia zostały 
przyjęte z dużym aplauzem i nagrodzone 
zostały brawami.

Po jasełkach odbył się konkurs dla klas 
4 - 6. Każda z klas miała do wykonania 
jedną wcześniej wylosowaną kolędę.

Elżbieta Gibasiewicz

Poza Gwiazdkowym Turniejem Gwiazd 
(o ktorym Kórniczanin donosił w poprzed-
nim numerze) tradycją Hotelu Rodan 
stało się już coroczne rodzinne malowanie 
świątecznych bombek. Trudno byłoby 
wyobrazić sobie dzisiejsze Święta Bożego 
Narodzenia bez choinki i bombek. W tym 
roku, w niedzielne popołudnie 9 grudnia 
2012 r., ponad 40 osób wzięło udział w tym 
pięknym przedświątecznym wydarzeniu. 
Najstarszą uczestniczką malowania bom-
bek była 87 letnia Pani Aniela z Kórnika, 
a najmłodsi artyści mieli zaledwie 3 latka. 
Przygotowywanie ozdób świątecznych to 
doskonała zabawa dla wszystkich i wcale 
nie wymaga specjalnego talentu plastycz-
nego. Ubieranie choinki jest jednym z 
najpiękniejszych rodzinnych zwyczajów, 
głęboko zakorzenionych w polskiej tradycji. 
Najwięcej radości sprawia dzieciom – a 
ich radość będzie tym większa, jeśli będą 
mogły zawiesić na choince własnoręcznie 
wykonane ozdoby. Malowanie bombek i 
choinkowych ozdób wciąga nie tylko dzieci, 
warto więc spróbować! 

jUŻ wkRóTcE w RodANIE…
Podobnie jak cały ubiegły rok - tak samo 

rok 2013 w Hotelu Rodan będzie obfitował 
w liczne atrakcyjne wydarzenia. W stycz-
niu przygotowaliśmy dla dzieci „Tenisowe 
półkolonie zimowe 2013”. Na przełomie 
stycznia i lutego zapraszamy wszystkich 

chętnych na  „Bale karnawałowe” oraz 
„Warsztaty kulinarne” - kuchnia francuska i 
grecka. Szczegółową relację z tych wszyst-
kich wydarzeń przedstawimy w kolejnych 
wydaniach „Kórniczanina”.

Elżbieta Maciak

GrUdzień w „rodanie”
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Święta Bożego Narodzenia to najpięk-
niejszy okres roku. Jest to szczególny czas 
- czas bliskości,  składania życzeń, śpiewa-
nia kolęd, wręczania prezentów. Wigilia to 
szczególna uroczystość w naszej  klasie 
i wyjątkowe wydarzenie, które integruje 
dorosłych i dzieci.

W piątkowe przedpołudnie wszyscy 
zajęliśmy miejsca przy odświętnie nakry-
tych stołach,  aby zjeść wspólną wigilię. 
Dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy 
sobie życzenia.    

Śpiewane kolędy oraz płonące lampki 
choinkowe wpłynęły na uroczysty, świątecz-

ny nastrój pełen życzliwości i serdeczności, 
który jeszcze bardziej podkreśliła obecność 
Gwiazdora z pełnym workiem prezentów 
dla wszystkich.

Agata Dopierała
wychowawca kasy Od

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku

wiGilia klasowa-  21.12.2012

TEATRZYk o Św. mIkoŁAjU 
w BAjkowYm dwoRZE! 

Już po raz kolejny mieliśmy zaszczyt 
zaprosić do naszego przedszkola wspania-
łych gości z Krakowa. Tym razem tematem 
przedstawienia, które odbyło się 10 grudnia, 
był św. Mikołaj. Dzieci miały okazję „od kuch-
ni” przyjrzeć się pracy Mikołaja, ale też bliżej 
poznały samą postać św. Mikołaja – jego 
historię. Przybył do naszego przedszkola 
wraz ze swoimi pomocnikami, bez których, 
jak wiadomo sam by sobie nie poradził chcąc 
obdarować każde dziecko prezentem. Był 
zatem m.in. renifer. Cała sceneria działa się 
oczywiście w oddalonej Laponii – siedzibie 
św. Mikołaja. Wspaniałe tło, reżyseria spra-
wiły, że choć na chwilę przenieśliśmy się w 
te rejony. 

mIkoŁAjkI w BAjkowYm dwoRZE!
W czwartek 6 grudnia do naszego przed-

szkola dotarł prawdziwy Mikołaj! Czekaliśmy 
na ten moment od wielu dni, dlatego niecier-
pliwi wyszliśmy przed budynek przedszkola, 
aby go powitać! Ubrany w prawdziwy czer-
wony strój i długą brodę przybył do nas z tak 
daleka. Zaprosiliśmy Mikołaja oczywiście do 
środka, po czym odśpiewaliśmy specjalnie 

przygotowaną na tę okazję piosenkę. Był 
bardzo zadowolony. Następnie odwiedził po 
kolei nasze sale i obdarował nas workiem 
prezentów! Na to czekaliśmy najbardziej. 
Spełniły się nasze marzenia, nie tylko te zwią-
zane z prezentami, ale głównie to największe 
– odwiedziny św. Mikołaja, który nie tylko o 
nas pamiętał, ale i obiecał odwiedzić za rok. 

Małgorzata Grzelczak 

mAgIA ŚwIąT 
w BAjkowYm dwoRZE

Grudzień to wyjątkowy czas: śnieżno-
biały krajobraz, przystrojone lampkami ulice, 
cudowna Szopka Betlejemska w pobliskim 
kościele i najpiękniejsze święta w roku. Czyż 
to nie idealna atmosfera do delektowania się 
magią nadchodzących świąt Bożego Naro-
dzenia, zapachem cynamonowych wypieków 
i dźwiękami kolęd? Nastrój ten przeniósł się 
do przedszkola Bajkowy Dwór w Kórniku. Już 
od pierwszych dni grudnia w całym przed-
szkolu unosił się zapach pierników wypieka-
nych przez dzieci. Dochodzący ze wszystkich 
sal śpiew kolęd i pastorałek wprowadzał nas 
w świąteczny nastrój. Tradycyjnie, na kilka 
dni przed Bożym Narodzeniem, odbyło się 
wigilijne spotkanie. Odświętnie ubrane dzieci 

wraz z personelem przedszkola zasiedli do 
uroczyście udekorowanych stołów, gdzie nie 
zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw przy-
gotowanych przez Panią Alę Kosmaczewską. 
Po podzieleniu się opłatkiem i zjedzeniu 
bożonarodzeniowych potraw, odwiedził nas 
niezwykły gość. Był nim Gwiazdor wraz ze 
swoim nietypowym pomocnikiem – psem 
terapeutą, który pomagał swojemu panu w 
rozdawaniu słodkich upominków. Po południu 
dla zgromadzonych dzieci i ich rodziców 
czekało ,,inne” niż zazwyczaj wystawiane 
przedstawienie z okazji zbliżających się świąt. 
Nasi goście mieli okazję obejrzeć przedsta-
wienie o niesfornej lisiczce, która w okresie 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
przysporzyła wielu przykrości swoim przy-
jaciołom z pobliskiego lasu. Przedstawienie, 
w wykonaniu aktorów z teatru ARLEKIN z 
Białegostoku wzbudziło wśród najmłodszych 
widzów wiele emocji. Po przedstawieniu 
przybył ,,kolejny” Gwiazdor, który obdarował 
najmłodszych prezentami. Nie zabrakło 
również upominków dla rodziców w postaci 
własnoręcznie wykonanych przez dzieci 
pierników, czy powideł z dyni.

Sylwia Łopka

GrUdzień w BaJkowym dworze

klsa 
ogŁoSZENIE 

W lutym ruszają rozgrywki Kórnickiej 
Ligi Siatkówki Amatorów. Drużyny pragnące 
przystąpić do rozgrywek KLSA w roku 2013 
proszone są o zgłoszenie do 31.01.2013 . 
Zgłoszenia przyjmowane są w OSiR Kórnik 
telefonicznie 618170183 lud mailem adam-
nowicki10@wp.pl

 Mecze rozgrywane będą w niedziele 
rano ( od 9:00) na salach w gminie Kórnik. 
Wpisowe dla drużyn z poza terenu Gminy 
Kórnik wynosi 350,00 złotych. 

FERIE NA SPORTOWO 
W ROBAKOWIE

UKS SOKÓŁ ROBAKOWO 
14 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) 

KOLEJNY RAZ ORGANIZUJE 

TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ 
ORAZ MISTRZOSTWA GMINY 

W FUTBOLU STOŁOWYM

III MEMORIAŁ 
IM. POWSTAŃCÓW 
WIELKOPOLSKICH 
W PIŁCE HALOWEJ  

GIMNAZJA – ROCZNIK 1997 I MŁODSI
SZKOŁY PODSTAWOWE – ROCZNIK 2000 I MŁODSI

Zapisy do dnia turnieju godz. 9:00 
w sekretariacie szkoły.

DRUŻYNY LICZĄ 2+BRAMKARZ 
+ MAX 2 REZERWOWYCH

SYSTEM ROZGRYWEK UZALEŻNIONY BĘDZIE 
OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH DRUŻYN

II MISTRZOSTWA GMINY 
W PIŁCE STOŁOWEJ 

(PIŁKARZYKI)
MISTRZOSTWA ODBYWAJĄ SIĘ W KATEGORII 

PARY OPEN ROCZNIK 1997 I MŁODSI 
SYSTEM ROZGRYWEK UZALEZNIONY BĘDZIE 

OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH PAR, 
PARY MOGĄ BYĆ MIESZANE

ZGŁOSZENIA DO TURNIEJÓW NALEŻY KIERO-
WAĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY

 TEL61-8171-172, PAN ANDRZEJ SURDYK TEL. 
604126690, LUB NAUCZYCIELI W-F

 PAN PAWEŁ PAWLACZYK, 
MARCIN STANIKOWSKI

DLA UCZESTNIKÓW TURNIEJÓW 
PRZEWIDZIANE SĄ PUCHARY, 

NAGRODY ORAZ POCZĘSTUNEK.
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

UKS SOKÓŁ ROBAKOWO
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ŚwIETNY wYSTęP 
kASI PAwŁowSkIEj 

NA SZEŚcIodNIówcE 
w RoTTERdAmIE

Dwie Polskie zawodniczki, Katarzy-
na Pawłowska i Małgorzata Wojtyra,                                                                         
zostały zaproszone na jedne z najbardziej 
widowiskowych i prestiżowych zawodów 
torowych na świecie – „Six Days of Rotter-
dam” (kolarską sześciodniówkę do Rotter-
damu). Zawody jak sama nazwa wskazuje 
to wielobój i trwają aż sześć dni, podczas 
których codziennie odbywa się po kilka 
konkurencji (wyścig, punktowy, scretch, 
wyścig australijski i 200m ze startu lotnego). 
Za każdą konkurencję zwycięzca dostaje 
1pkt, a np. dwudziesty na mecie 20 pkt. 
Zwycięzcą całej imprezy zostaje zawod-
niczka, która po sześciu dniach uzbiera 
najmniej punktów!. Ostatecznie zawodnicz-
ka UKS Jedynka Limaro Kórnik stanęła na 
podium tej słynnej imprezy zajmując trzecie 
miejsce. Zwyciężyła przedstawicielka go-
spodarzy Holenderka Kirsten Wild przed 
Hiszpanką Leire Olabeirrą. Druga z Polek 
Małgorzata Wojtyra zajęła w klasyfikacji 
generalnej trzynaste miejsce. Kasia już trzy-
nastego stycznia wylatuje na Puchar Świata 
do Meksyku, który jest ostatnią eliminacją 
do lutowych Mistrzostw Świata w Mińsku.    

PŁoSAj I RAdZIckA
 ZdomINowAŁY ZAwodY
 „SZUkAmY NASTęPców 

oLImPIjcZYków”
W przerwie zimowej na torze kolarskim 

w Pruszkowie odbywają się ogólnopolskie 
zawody z cyklu „Szukamy Następców 
Olimpijczyków”. Doskonale podczas te-
gorocznej edycji zaprezentowała się mło-
dzież z kórnickiego Limaro. W wyścigach 
juniorów młodszych Kórniczanin Szymon 
Korcz dwukrotnie zajmował doskonałe 
drugie miejsca w swoich wyścigach. Za 
pierwszym razem w wyścigu punktowym, 
za drugim w wyścigu scretch. W konkurencji 
młodzików również bardzo dobrze wypadali 
młodzi adepci z Limaro. W wyścigu punk-
towym Sebastian Szymaniak zajął drugie 
miejsce, Mikołaj Ratajczak szóste, a Jan 
Łamaszewski siódme, natomiast w wyścigu 
scretch zwyciężył Sebastian Szymaniak, 
a na najniższym stopniu podium stanął 

Mikołaj Ratajczak. W wyścigu australijskim, 
Szymaniak, Ratajczak I Łamaszewski zajęli 
kolejno miejsca 3, 4, i 6. Wśród młodziczek 
dwukrotnie piąte miejsca zajmowała Klau-
dia Kuffel, w wyścigu punktowym i scretch. 
Do Pruszkowa na wszystkie trzy serie 
jeździły juniorki młodsze. Na pierwszej były 
obie Natalie i obie całkowicie zdominowały 
zawody, dzieląc między siebie pierwsze i 
drugie miejsca. Na 250m ze startu lotnego 
zwyciężyła Natalia Radzicka przed Natalią 
Nowotarską, taka sama kolejność była w 
wyścigu Australijskim, natomiast w wyścigu 
scretch i punktowym zwyciężała Nowotar-
ska, a drugie miejsca zajmowała Radzicka. 
Na kolejne serie do Pruszkowa pojechały 
Nikol Płosaj i Natalia Radzicka, w domu 
niestety musiała pozostać kontuzjowana 
Natalia Nowotarska. Podczas drugiej serii 
na 250m ze startu lotnego zwyciężyła 
Natalia Radzicka, a Nikol Płosaj zajęła 
trzecie miejsce. Natalia najlepsza była 
również w wyścigu scretch wyprzedzając 
Nikol, natomiast w wyścigach punktowym 
i australijskim pierwsze miejsca zajmowała 
Nikol, przed Natalią. Obie zwyciężyły rów-
nież w wyścigu sprintu drużynowego. Na 
ostatniej trzeciej serii zawodów, młode Kór-
niczanki nie pozostawiły żadnych złudzeń  
rywalkom, zdobywając wszystkie złote i 
srebrne medale. Natalia Radzicka zwycię-
żyła w wyścigu na 250m ze startu lotnego 
i w wyścigu punktowym, a Nikol Płosaj w 
scretchu i australijskim. Zimowa aura jak 

widać nie przeszkadza młodym kolarzom 
w przygotowaniach do sezonu. Najbliższy 
start zawodników Limaro to mistrzostwa 
Polski w kolarstwie przełajowym, które od-
będą się na Śląsku w Koziegłowach 12-13 
stycznia br. Oczywiście będziemy trzymać 
kciuki szczególnie za nasze juniorki, które 
jak zwykle mają apetyt na medale. Zapyta-
ny o szanse swoich podopiecznych trener 
Robert Taciak powiedział.

- Co roku z Mistrzostw Polski wracamy 
z medalem, dobrze byłoby podtrzymać 
tą doskonałą passę. Zdobycie jednego 
choćby brązowego krążka będzie mnie 
cieszyć, choć zdaje sobie jednak sprawę, 
że tym razem realizacja marzeń może być 
niezmiernie trudna. Pięć naszych juniorek 
zostało powołanych do siedmioosobowej 
kadry narodowej na torze, dlatego tor stał 
się naszym priorytetem i spory nacisk 
kładziemy na szkolenie torowe. W cztero-
osobowej drużynie na 4km na Mistrzostwa 
Europy i Świata, być może wystartują aż 
trzy zawodniczki Limaro. Przełaje w tym 
sezonie traktujemy całkowicie treningowo. 
Mając teraz tor w Pruszkowie, możemy się 
na min szkolić i z powodzeniem przygoto-
wywać do sezonu letniego. W wyścigach 
przełajowych mamy aż sześć tygodni 
przerwy, dlatego rywalizacja z najlepszymi 
specjalistami od przełaju w kraju, którzy 
startują w nich co weekend nawet po dwa 
razy, będzie niezmiernie trudna.

Paweł Marciniak    

Grzegorz Hajdrych (Śrem). Pośród kobiet 
prym wiodły te nieco później urodzone, 
gdyż 1. miejsce zajęła Patrycja Litka (Bnin, 
35), a 2. Ewelina Toboła (Konarskie, 35). 
Dopiero trzecie miejsce zajęła Halina Haj-
drych (Śrem, 34). Oprócz tradycyjnej rywa-
lizacji odbyły się także konkursy dla dzieci. 
W podbijaniu piłeczki do tenisa stołowego 
w poszczególnych kategoriach zwyciężali: 

Mirella Rozmiarek, Milena Langner, Michał 
Szczepaniak i Marcin Najewski. Najwięcej 
emocji wzbudzał konkurs rzutów lotką do 
balonika, bowiem za celne rzuty otrzymy-
wało się losy, a na szczęśliwców czekały 
super-pluszaki. Szczęście uśmiechnęło się 
do piątki dzieci, a były nimi: Roksana Tobo-
ła, Mirella Rozmiarek, Natalia Kubiak, Piotr 
Michurski i Kamil Stempniak. Ogrom nagród 

w wielkim worze przywiózł ze sobą Gwiaz-
dor, który osobiście dekorował zawodników, 
oczywiście co niektórych zapoznał też ze 
swoją rózgą... Oprócz tego na zawodników 
czekały puchary, medale, dyplomy, no i 
duża dawka zabawy i życzliwości.

KN

sPortowy 
GrUdzień 

w radzewie
Ostatni miesiąc 2012 roku w Radzew-

skiej Krainie Sportu był bardzo intensywny 
i obfitował w liczne turnieje, które zgroma-
dziły na starcie dużą liczbę zawodników. Ich 
organizatorami byli: UKS „Jedynka-Kórnik” 
(SKS „Sokół” Radzewo), MUKS „Wieża 
Kórnicka” oraz Urząd Miejski w Kórniku.

2 grudnia odbył się Mikołajkowy Turniej 
Gier Podwójnych w tenisie stołowym. W 
najliczniej obsadzonej konkurencji debli 
mężczyzn rywalizacja była bardzo zacięta, 
a poziom niezwykle wysoki. Ostatecznie 
pośród 22 zgłoszonych par zwycięstwo 
odnieśli Jerzy Baranowski i Robert Krupa 
(Poznań). Drugie miejsce wywalczyli Ma-
rek Podobiński (Poznań) i Michał Łuczak 
(Skoki), a trzecie Grzegorz Włodarczak i 
Tomasz Deryło (Poznań). Czwartą lokatę 
zajęła najwyżej sklasyfikowana para zło-
żona z mieszkańców gminy Kórnik: Jakub i 
Andrzej Szymankiewicz (Kromolice). Nieco 
mniej emocji było w rywalizacji mikstów, 
gdzie pewne zwycięstwo odnieśli Adrian-
na Drygas i Jerzy Kiedrowicz (Poznań). 
Kolejne miejsca zajęli: Agnieszka Toboła 

(Prusinowo) w parze z Karolem Rybakiem 
(Kleszczewo) oraz Klaudia Olejniczak 
(Czmoniec) w duecie z Karolem Niemierem 
(Czmoń). Niestety nie zgłosiło się więcej 
par. Konkurencję debli kobiet bez walki 
wygrały Klaudia Olejniczak i Agnieszka 
Toboła, które były jedynymi zawodniczkami. 
Zwycięskie zespoły nagrodzono pucharami, 
a za zajęcie trzech pierwszych miejsc za-
wodnicy otrzymali medale. Nagrodę główną 
wylosował Jakub Szymankiewicz.

9 grudnia miał miejsce Szachowo-
-Warcabowy Turniej Mikołajkowy i była to 
ostatnia runda II edycji Kórnickiej Ligi Sza-
chowo-Warcabowej. Wśród 25 zgłoszonych 
zawodników 1 miejsce z dorobkiem 9.5 
pkt zajął Jakub Zgarda (Dziećmierowo), 
a obok niego na podium stanęli także: 
2. Dawid Miszczak (Błażejewo, 8.5) i 3. 
Błażej Biernacki (Kórnik, 8.0), który był 
także najlepszy w kategorii chłopców. Tuż 
za podium uplasowała się Zuzanna Zięta, 
zwyciężczyni kategorii kobiet. Najlepsza z 
dziewcząt – Joanna Rybak (Kleszczewo) 
zgromadziła 6.5 pkt i zajęła miejsce 12. 
Grano 6 rund, w której zawodnicy najpierw 
rywalizowali w szachy, a zaraz potem w 
warcaby. Do zdobycia było więc w sumie 
12 pkt. Każdy startujący mógł wybrać sobie 
nagrodę rzeczową, a na najlepszych cze-
kały okolicznościowe dyplomy.

16 grudnia przeprowadzono III Świą-

teczny Turniej Gwiazdkowy. Rywalizację 
tenisistów stołowych podzielono tym razem 
na 2 kategorie: „Mini”, która obejmowała 
dziewczęta i chłopców do 5 klasy szkoły 
podstawowej oraz „Max”, w której startowali 
wszyscy starsi. W tej pierwszej zwycięstwo 
odniosła Milena Langner (Poznań), 2 
miejsce zajął Jakub Zawodni (Kromolice), 
a trzecie Monika Stempniak (Konarskie). 
W tej starszej wygrał Paweł Daszkiewicz 
(Koziegłowy), na drugim stopniu podium 
stanął Witold Minkisiewicz (Stęszew), a 
na trzecim Bogusław Sibila (Kamionki). 
Tradycyjnie już najwięcej startujących od-
notowano w rzucie lotką. Pasjonującą walkę 
o zwycięstwo do ostatnich minut toczyli 
ze sobą Karol Niemier (Czmoń) i Andrzej 
Olejniczak (Kórnik). Obaj uzyskali wynik 
32 pkt, jednak minimalnie większą precyzją 
wykazał się ten pierwszy. Trzecie miejsce 
z wynikiem 30 pkt uzyskał Maciej Chudy 
(Luboń). Rywalizację kobiet sensacyjnie 
wygrała Mirella Rozmiarek (Radzewo, 
30) – uczennica klasy trzeciej. Tuż za nią 
znalazły się: Zofia Rozmiarek (Radzewo, 
27) i Katarzyna Szymankiewicz (Kromolice, 
26). Wysoki poziom obserwowano także 
w strzelaniu z wiatrówki. Wśród mężczyzn 
bezkonkurencyjny okazał się Marian Litka 
(Bnin), który jako jedyny strzelił maksymal-
ną liczbę punktów, czyli 36. Punkt mniej 
wystrzelali: 2. Roman Starosta (Kórnik) i 3. 

Po planowym rozegraniu 6 turniejów 
szachowych i warcabowych przyszedł czas 
na podsumowanie II edycji kórnickiej Ligi 
Szachowo-warcabowej. odbyło się ono 28 
grudnia 2012 r. w murach Szkoły Podstawo-
wej w Radzewie.

W 2012 r. w turniejach organizowanych 
przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sporto-
wy „Wieża Kórnicka”, Szkolny Klub Sportowy 
„Sokół” Radzewo oraz gminę Kórnik udział 
wzięło 178 startujących (w 2011 – 159). Wzrost 
frekwencji cieszy szczególnie zważywszy 
na bardzo bogatą ofertę sportową na terenie 
naszej gminy. Najwięcej – 37 osób zjawiło się 
5 lutego podczas Warcabowego Turnieju Kar-
nawałowego. W klasyfikacji generalnej znalazło 
się 74 zawodników (w 2011 – 73), z których 8 
zanotowało 100-procentową frekwencję i uzy-
skało tytuł wzorowych uczestników cyklu. Byli to: 
Dawid Miszczak, Karol Niemier, Zuzanna Zięta, 
Rafał Matuszewski, Karolina Piechowiak, Bar-
tosz Wójkiewicz, Mirella Rozmiarek i Eugeniusz 
Rybak. Zawodnicy ci otrzymali także dyplomy z 
biało-czerwonym paskiem (na wzór szkolnych 
świadectw) oraz uwzględnieniem uzyskanych 
wyników. Dyplomy uznania wręczono także 
wszystkim osobom, które były obecne na 
przynajmniej 4 turniejach. Z dużym zadowole-
niem należy przyjąć fakt, iż często największą 
grupę startujących stanowili najmłodsi. Ogółem 
w całorocznej rywalizacji sklasyfikowano 24 
dziewczęta i 14 chłopców oraz 22 mężczyzn i 

14 kobiet. W radzewskich turniejach uczestni-
czyli mieszkańcy 21 miejscowości (14 z gminy 
Kórnik), 7 gmin, 4 powiatów i 2 województw. 
Najwięcej uczestników pochodziło z Czmonia i 
Radzewa (po 11). Emocji w trakcie całego roku 
nie brakowało. Zwycięstwa turniejowe odnieśli: 
po 2 – Jakub Zgarda i Karol Niemier oraz po 
1 – Dawid Miszczak i Jerzy Duszczak-Zieliń-
ski. Ostatecznie mistrzowski tytuł z 2011 roku 
obronił Dawid Miszczak, który już po pierwszej 
rundzie nowego cyklu został liderem i pozycji 
tej nie oddał aż do jego zakończenia. Co god-
ne podkreślenia, za każdym razem plasował 
się on w pierwszej trójce zawodów. Zażarta 
walka toczyła się natomiast za jego plecami. 
Ostatecznie drugie miejsce, podobnie jak w 
roku ubiegłym zajął Karol Niemier, a trzecie ze 
stratą zaledwie 0,5 pkt Jakub Zgarda. Tuż za 
podium klasyfikacji ogólnej znalazła się najwy-
żej sklasyfikowana reprezentantka płci pięknej 
– Anna Grewling, a na miejscu piątym przed-
stawiciel młodej generacji – Błażej Biernacki. 
Poniżej szczegółowe wyniki w każdej kategorii 
(w pierwszym nawiasie miejsce w klasyfikacji 
ogólnej, w drugim suma uzyskanych punktów):

Mężczyźni open: 1. (1) Dawid Miszczak, 
Błażejewo (40.0), 2. (2) Karol Niemier, Czmoń 
(35.5), 3. Jakub Zgarda, Dziećmierowo (35.0). 
Kobiety open: 1. (4) Anna Grewling, Wągrowiec 
(32.0), 2. (7) Zuzanna Zięta, Mościenica (28.0), 
3. (9) Karolina Piechowiak, Czołowo (27.5), 4. 
(23) Barbara Rybak, Konarskie (11.5). Chłopcy 

SP: 1. (5) Błażej Biernacki, Kórnik (30.0), 2. (11) 
Bartosz Wójkiewicz, Radzewo (26.5), 3. (12) 
Jakub Sułkowski, Czmoń (25.0). Dziewczęta 
SP: 1. (10) Joanna Rybak, Kleszczewo (27.0), 
2. (13) Mirella Rozmiarek, Radzewo (23.0), 3. 
(14) Magdalena Sułkowska, Czmoń (22.5)... 5. 
(18) Ewelina Toboła, Konarskie (15.0).

Najlepsi zawodnicy otrzymali okolicznościo-
we puchary. Przed wręczeniem trofeów odbyła 
się Staroroczna Symultana Szachowa pod 
hasłem „Zgarda kontra reszta Ligi – rewanż”. 
Zawodnik kórnickiej Wieży Jakub Zgarda od-
niósł pewne zwycięstwo 12:1, a honorowy punkt 
wywalczył jeden z najmłodszych – Bartosz Wój-
kiewicz. Z kolei po ceremonii wręczania pucha-
rów przeprowadzono Noworoczną Symultanę 
Warcabową pod hasłem „Bij Miszcza(-ka)”. 
Nowy-stary mistrz wygrał pewnie 11:3, ulegając 
tylko Karolowi Rybakowi, Karolowi Niemierowi 
oraz Bartoszowo Wójkiewiczowi. Sędzią 
głównym obu symultan jak i poszczególnych 
turniejów w 2012 roku był Ryszard Bartkowiak. 
Organizatorzy życzą wszystkim miłośnikom gier 
umysłowych samych zwycięstw oraz satysfakcji 
z każdej rozegranej partii w nowym, 2013 roku. 
Pierwszy turniej trzeciej edycji KLSz-W już 10 
lutego, a będzie to Szachowy Turniej Karna-
wałowy. Zapraszamy do zabawy wszystkich 
mieszkańców gminy Kórnik. Nagrody czekają 
na wszystkich!!!

KN

miszczak mistrzem Po raz drUGi
...cZYLI PodSUmowANIE kLSZ-w – SEZoN 2012
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*Do wynajęcie lokal 73 m² w Kórniku, ul. 20 Października  na działalność gospodarczą (warsztat, magazyn). Tel.692 695 002
*Układanie płytek,szpachlowanie,malowanie Tel.603 117 555
*Rzeczoznawca Samochodowy, wyceny samochodów, opinie techniczne tel 609 152 586 
*Sprzedam działkę budowlana w Błażejewie pow. 660m² cena 90 tys. ładna spokojnaokolica, tel. 661 799 283 
*Zatrudnię do nowej apteki w kamionkach magistra/technika farmacji. Tel. 501 027 271 lub 502 657 271
*Dom w Szczytnikach sprzedam w dobrej cenie, nowy, gotowy do wykończenia 904m²/137m². Tel. 601 47 44 21 
*Karcher - czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej. Tel. 607 128 265
* Opieka i/lub pomoc w odrabianiu lekcji obok szkoły w Szczodrzykowie. Tel. 604 781 555
* Naprawa rolet zewnętrznych. Tel. 501 645 939
* Oddam panu w wynajem pokój w Kórniku z dostępem do kuchni i łazienki. Tel. 501 645 939
* Sprzedam transportery odzieżowe+wieszaki. Tel. 501 645 939
* Sprzedam budy dla psów. Tel. 501 645 939
* Okna i drzwi PCV, rolety zewnętrzne, roletki materiałowe, vertikale, demontaż i montaż, obróbka. Tel. 501 645 939
* Oddam w wynajem mieszkanie dwupokojowe w Kórniku. Tel. 501 645 939
* Oddam w wynajem pomieszczenia biurowe 45m² w Kórniku. Tel. 501 645 939
* Oddam w wynajem lokal handlowo-usługowo-biurowy, doskonale położony, przy kórnickim rynku. Tel. 723 664 210
* Poszukuję niedrogiego mieszkania do wynajęcia na terenie Kórnika lub w jego okolicy. Tel. 691 056 899
* Kto odda komputer lub laptopa uczniowi szkoły podstawowej? Tel. 691 056 899
* Drewno opałowe i kominkowe. Tel. 721 130 110
* Taksówka osobowa Kórnik. Tel. 696973600
* Sprzedam junkers gazowy. Tel. 666 054 509
* Sprzedam lodówko-zamrażarkę, 2-letnią 170/60. Cena do uzgodnienia. Tel. 722 326 114
* Do wynajęcia nowy lokal w ciągu handlowym , 42 m²,ścisłe centrum Mosiny, Tel.605152052
* Szukam dodatkowej pracy na pół etatu lub na kilka godzin w tygodniu. Tel. 600 978 857
* Kupię grunt rolny w Gminie Kórnik i okolicy. Tel. 788-045-298
* Sprzedam Renault Thalia 1,4 (wersja Expresion)  2003r., ciemnoszary metalic, 109 tys. km, z salonu, pierwszy właściciel, stan bdb, Tel. 509 777 404 (po 16.00)
* Sprzedam działkę budowlaną w Robakowie o powierzchni 1845 m²,.Tel: 504-063-106
* Bezczynszowe mieszkania z ogrodami. Pełna własność. Płatność w transzach. Tel. 530-290-290
* Mieszkania za 211 tys z działką. Ostatnie wolne lokale. Spędź kolejne święta na swoim. Tel. 530-290-290
* Dom z duszą...Budowa domów z drewna marzenie i ciepło kominka w 3 miesiące. Tel. 602152790
* Kupię działkę budowlaną w Bninie do 70 tyś. Tel.518-910-353
* Sprzedam fotelik samochodowy firmy Coneco Zenith ( 0 -36 kg ) stan bardzo dobry 5-stopniowa regulacja oparcia. Tel: 506 490 723
* Sprzedam Fiata Ducato Maxi  rp.2008, przebieg 155tys.km (wystawiam fakturę vat). Tel: 506490723
* Sprzedam mechanizm do mocowania koła zapasowego do Fiata Ducato 2006 - 2012, oraz inne części.  Tel: 506 490 723
* Sprzedam spacerówkę, łóżeczko turystyczne, konia na biegunach wszystko jak nowe. Tel: 506 490 723
* Usługi transportowe, przewóz towarów do 1,5 tony , kraj - zagranica, przeprowadzki. Tel: 506 490 723
* Sprzedam, aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic oraz  magnetofon szpulowy z taśmami. Tel: 506 490 723 Cena do negocjacji
* Sprzedam  suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168 ( tanio ) . Płaszcz damski skórzany nowy rozm .36/38, wzr.164/168. Tel: 506 490 723
* Sprzedam, matę edukacyjną,   nowe ciuszki, kurtki, buty, sweterki itp dla dziewczynki od 0-4lat. Tel: 506 490 723
* Sprzedam  Subwoofer + 4 głośniki  firmy THOMSON, oraz kompletny  ubiór do jazdy konnej rozm M/S.   Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
* Sprzedam  telefon komórkowy   Nokia 6020,  Nokia 2330, oraz LG BL-20. Ceny do negocjacji. Tel: 506 490 723
* Haki holownicze do samochodów osobowych i dostawczych, przyczepy samochodowe części oraz naprawy. Tel. 609 152 586, Kórnik ul. Błażejewska 9
* Sprzedam działki budowlane w Mieczewie. Wielkość od   820 m² do 1500 m² Tel. 667 215 907
* Kręgarz - nastawianie kręgosłupa i stawów. Chiropraktyka, terapia manualna, masaż. Witaszyce. Tel. 696 843 092

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

gŁówNY INSPEkToR SANITARNY
oSTRZEgA

przed spożywaniem alkoholu niewia-
domego pochodzenia oraz nieprzezna-
czonego do spożycia dla ludzi i zwraca 
się z prośbą o informowanie pijących 
alkohol o konsekwencjach picia alkoho-
lu pochodzącego z nieznanego źródła.
4-15 ml (½ kieliszka do wódki) alkoholu 
metylowego uszkadza nerw wzrokowy, 
30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu 

metylowego to dawka śmiertelna
gdzie najczęściej występuje metanol:

- w alkoholu niewiadomego pochodzenia 
-  w płynach do spryskiwaczy

-  w denaturacie
-  w odmrażaczach do szyb
-  w rozpuszczalnikach

Objawy zatrucia alkoholem metylowym:
-  pierwsze objawy po wypiciu alkoholu mety-
lowego są takie same jak po wypiciu alkoholu 
spożywczego (etylowego)
-  następnie pojawiają się:-  bóle i zawroty gło-
wy, przyspieszony oddech, nudności, wymioty
-  silne bóle brzucha, światłowstręt i inne za-
burzenia widzenia, przyspieszone bicie serca
- senność, śpiączka i głębokie zaburzenia 
świadomości (utrata przytomności, bez moż-
liwości dobudzenia zatrutego)

Pierwsza pomoc:
-  wezwać pogotowie ratunkowe
-  jeśli zatruty jest przytomny:
-  wywołać u niego wymioty
-  podać do picia ½ szklanki bezpiecznego 40% 
alkoholu etylowego (wódki)
-  jeśli nie ma wódki, to podać łyżkę sody 
oczyszczonej lub proszku do pieczenia roz-
puszczonych w ½ szklanki wody

w przypadku wystąpienia powyższych 
objawów należy niezwłocznie udać się do 
najbliższego szpitala lub wezwać pomoc

TEL: 999, 997 lub 112
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Podczas kórnickiego finału 
WOŚP w OAZIE będzie czekało 
na wszystkich mobilne studio 
fotograficzne w którym można 
bedzie nieodpłatnie wykonać 
sobie ciekawy portret foto-
graficzny i tym samym zostać 
częscią projektu Kórniczanin 
Portret Wspólny, czyli częscią 
dzieła sztuki.

WYLICYTUJ OKŁADKĘ
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