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W numerze także:
- Wyniki wyborów do Rady Powiatu Poznańskiego
- Sesja i prace nad budżetem, wywiad z przewodniczącym RM
- Zimowe zmagania ze śniegiem
- Turniej Reiss Cup
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Zielone światło dla GPZtu

Rozmowy z Aquanet

Rozwiązano ostatnią (miejmy nadzieję)
przeszkodę na drodze do pobudowania
długo oczekiwanego głównego punktu
zasilania w Robakowie. Niezbędna do zapewnienia zasilania dla terenów aktywizacji
gospodarczej inwestycja była dotychczas
blokowana przez negocjacje, dotyczące
ustawienia jednego słupa linii 110kV na
terenach należących do spółki Marcinbud.
6 grudnia wiceburmistrz Hieronim Urbanek
spotkał się z prezesem zarządu Marcinbudu
Przemysławem Woźniakiem. Owocem spotkania była zgoda na usytuowanie spornego
słupa a przez to umożliwienie Enei Poznań
budowy punktu zasilania w Robakowie.

8 grudnia wiceburmistrz Hieronim
Urbanek gościł w siedzibie spółki Aquanet,
gdzie spotkał się z dyrektorem Andrzejem
Kazirodem oraz przedstawicielami wydziałów inwestycji, planowania, uzgodnień
technicznych i członkami biura zarządu.
Dyskutowano na cztery główne tematy:
- projekt i budowa magistrali wodociągowej Parkowa- Celichowskiego w Kórniku,
- wydanie warunków technicznych dla
projektowania i budowy magistrali od Krauthofera do Śremskiej w Bninie (zasilającej
między innymi osiedle przy ul. Śremskiej),
- zaopatrzenie w wodę miejscowości
Szczodrzykowo, Runowo, Pierzchno,
Kromolice. Problem wynika ze względów
sanitarnych obecnych ujęć oraz stanowiska
nowego właściciela „Jagrolu” co do organizacji działalności gospodarstwa.
- budowa magistrali Krasickiego-Staszica w Kórniku wraz z przebudową ulicy.
Urząd Miejski w Kórniku jako główny
inwestor budowy mediów przejmie funkcję
inwestora zastępczego dla Aquanetu w
temacie budowy wodociągu.

Tylko edukacja

• Ogrodzenia kute
• Bramy kute
• Balustrady schodowe i balkonowe
• Lampy
• Lekkie konstrukcje stalowe
• Ponadto oferujemy elementy skręcane
oraz tralki gięte
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Wiceburmistrz Hieronim Urbanek
spotkał się 7 grudnia z zastępcą dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych
Walerianem Klepasem. Dyskutowano na
temat przekazania gminie przez Agencję
3 działek o łącznej powierzchni 8 tys. m² w
Kamionkach. Na wspomnianych terenach
ma być wybudowany kompleks edukacyjny (przedszkole, szkoła podstawowa,
gimnazjum). Rozmowy wraz z korespondencją w tej sprawie prowadzone są od
2006 roku.
Dotychczas koncepcja zagospodarowania przewidywała także
inne elementy (ośrodek
zdrowia, posterunek policji, dodatkowe boiska i
inne). Zgodnie ze stanowiskiem Agencji, wszystkie dodatkowe funkcje
muszą być z koncepcji
usunięte. Grunty mogą
być przeznaczone tylko
pod kompleks edukacyjny.
Jak stwierdził wiceburmistrz Urbanek, przebieg rozmów pozwala
mieć nadzieję, że sprawa
przekazania części gruntów zakończy się w 2012
roku.
Umowa na prawie pół miliona
Umowę na dofinansowanie budowy
„Miejsca integracji społeczności wiejskiej
– świetlicy wiejskiej w Czołowie” podpisali
7 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim
skarbnik Katarzyna Szamałek i burmistrz
Jerzy Lechnerowski.
Gmina, zgodnie z kosztorysem otrzymać ma 472 326 złotych, co stanowi 75%
zakładanych nakładów. Dokładna kwota
zostanie urealniona po rozstrzygnięciach
przetargowych.
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Krzyże powstańcze
Dnia 9 grudnia 2010 roku o godz. 11.00
w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopol-

Szanowni Państwo!

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

W dniu 27 grudnia br. o
godzinie 11:00 w
92. rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego
nastąpi uroczyste złożenie
kwiatów pod pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich
w Kórniku
(Plac Powstańców
Wielkopolskich).

Serdecznie zapraszam
Burmistrz
Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
konkursu pani dyrektor Bożena Czerniak
i sekretarz Kórnickiego Koła Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego pani
Dorota Przybylska wręczyły dyplomy oraz
nagrody. Zwyciężyła drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Bninie, drugie miejsce
zajęła drużyna z Gimnazjum w Kórniku, a trzecie
ze Szkoły Podstawowej
w Kórniku. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy
wytrwałości ( konkurs trwał
kilka tygodni), wiedzy i
umiejętności.
Konferencja
sołtysów

skich w Robakowie odbyła się uroczystość
wręczenia przez Burmistrza Gminy Kórnik
Jerzego Lechnerowskiego pamiątkowych
medali „90 Rocznicy Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego”. Uroczystość uświetnił
wykład pana doktora Kazimierza Krawiarza.
Gimnazjum w Robakowie oraz Kórnickie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego pod patronatem Kórniczanina zaprosiło dzieci i młodzież z gminy
Kórnik do zmagań w konkursie dotyczącym
udziału mieszkańców Kórnika i okolic w
Powstaniu Wielkopolskim. Podczas uroczystości związanych z patronem naszego
gimnazjum ogłoszono wyniki i laureatom

15 grudnia w hotelu
Daglezja, Stowarzyszenie
Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego z Barbarą Czachurą na czele
zorganizował przy współudziale Urzędu
Miejskiego w Kórniku konferencję, której
głównym tematem były doświadczenia dotyczące funduszu sołeckiego. Na spotkanie
przybyło kilkudziesięciu sołtysów z całej
Wielkopolski. Otwarcia konferencji dokonał
burmistrz Jerzy Lechnerowski, który przedstawił informacje o Gminie Kórnik i omówił
krótko dokonania samorządu w ostatnich
latach. Rok doświadczeń związanych
z funkcjonowaniem funduszu w naszej
gminie przedstawił Krzysztof Ratajczak z
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
UM Kórnik.
Opr. ŁG i RJ
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RADA MIEJSKA

Prezentujemy Państwu rozmowę z
radnym Maciejem Marciniakiem Przewodniczacym Rady Miejskiej w Kórniku
kadencji 2010-14

Jaka to będzie kadencja?
Jakie cele na najbliższe 4 lata?
Na wstępie jeśli Pan pozwoli, podziękuję
wyborcom, którzy na mnie oddali swój głos w
wyborach. Na pewno Państwa nie zawiodę.
Bardzo dziękuję.
Odpowiadając na pytanie powiem tak.
Będzie to zapewne kontynuacja działań z
poprzedniej kadencji. Proszę zauważyć, że
dwie trzecie obecnych radnych to radni, którzy
współtworzyli strategię rozwoju gminy, decydowali o kształcie budżetu w poprzednich latach
i konstruowali wieloletni plan inwestycyjny. A
więc będzie to kadencja zrównoważonego
rozwoju gminy i jednocześnie utrzymania
wysokiego poziomu rozwoju, tak jak to Komitet Wyborczy burmistrza Lechnerowskiego
deklarował w kampanii. Myślę, że radnym
wybranym do Rady Miejskiej po raz pierwszy,
też na tym zależy.
O tym, że rozwój gminy zmierza w dobrym
kierunku i nie wymaga rewolucyjnych zmian,
świadczą statystyki, rankingi, a przede
wszystkim wynik wyborczy burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego.
Czy będą jakieś zmiany organizacyjne
związane z funkcjonowaniem RM? Czy
sesje będą się odbywać nadal w ostatnią

środę miesiąca? Jakie będą terminy obrad
poszczególnych komisji?
Zasadniczych zmian nie będzie. W kadencji 2002-2006, kiedy również miałem
przyjemność przewodniczyć Radzie Miejskiej
wprowadziliśmy szereg zmian w funkcjonowaniu rady i urzędu miejskiego. Zmiany te
dyscyplinowały zarówno urzędników, jak i
radnych. Do dzisiaj działa to bez większych
problemów. Obecnie chcę koncentrować się
na stworzeniu systemu komunikowania się
rady z mieszkańcami. Przede wszystkim za
pośrednictwem Internetu, ale nie tylko. Może
darmowy „Kórniczanin” lub inny biuletyn
mógłby docierać do mieszkańców z szeroką
bieżącą informacją.
Pyta Pan o terminy posiedzeń rady i
komisji. Będzie to ostatnia środa lub wtorek
każdego miesiąca. Dotychczas były to środy, rozważamy jednak wtorki, a to z uwagi
na kolizję terminów z posiedzeniami Rady
Powiatu. Wtorek byłby dniem, który dawałby
nam możliwość goszczenia na sesjach radnego powiatowego, czy innych przedstawicieli powiatu, a zależy nam na dobrej i ścisłej
współpracy z władzami Powiatu Poznańskiego. Posiedzenia komisji odbywać się będą
tradycyjnie w tygodniu przed sesją. Będą to
stałe dni i godziny, aby każdy zainteresowany
mieszkaniec po zapoznaniu się z programem
posiedzenia komisji mógł się na niej pojawić i
czynnie uczestniczyć w jej pracach.
Przypomnę, że wszystkie posiedzenia
organów Rady Miejskiej są jawne i ogólnodostępne, więc serdecznie zapraszam.

Trwają już przyspieszone prace nad
budżetem zaproponowanym przez burmistrza. Jak toczyć się będzie procedura
uchwalania budżetu?
Procedura uchwalania budżetu uregulowana jest uchwałą Rady Miejskiej, gdzie
podano kolejne kroki, jakie trzeba wykonać,
aby uchwalić budżet. Obecnie przekazałem
projekt budżetu opracowany przez burmistrza
do wszystkich stałych komisji Rady, które po
zapoznaniu się z nim kierują swoje uwagi
i wnioski do komisji budżetu i finansów. Ta
zaś, w obecności przewodniczących wszystkich komisji formułuje ostateczne wnioski do
burmistrza. Burmistrz albo się z nimi zgadza,
albo nie. Ewentualne rozbieżności między
radą a burmistrzem rozstrzygane są poprzez

głosowanie radnych na sesji budżetowej, którą
zamierzamy odbyć w dniu 29 grudnia 2010 r.
Pana pierwsze spostrzeżenia na temat
projektu budżetu 2011…
Podejmując odważną – tak uważam –
decyzję o budowie hali sportowej z basenem,
godziliśmy się na nieco większe zadłużenie
gminy. Konsekwencją tego kroku było wyemitowanie pakietu obligacji w celu sfinansowania
budowy. Nie znam przypadku, by jakaś gmina
wybudowała taki obiekt z własnych środków.
W roku 2011 rozpoczyna się wykup obligacji,
który potrwa do roku 2018. Przyszłoroczny wydatek na ten cel to kwota 3,9 miliona złotych.
Odnośnie dochodów i wydatków w roku
2011 będą to kwoty odpowiednio: 72,7 i 67,8
mln złotych, a więc nieco niższe dochody
od ubiegłorocznych (74,7 mln.zł), i wydatki
dużo niższe (94,0 mln.zł). Przypomnę, że w
ubiegłorocznych wydatkach była dodatkowa
kwota w wysokości 18,5 mln. złotych (obligacje) przeznaczona na „Oazę”. W nowy roku
takiego wydatku już oczywiście nie będzie, a
z racji wyemitowanych obligacji, ustawowe
dopuszczalne wskaźniki zadłużenia gminy
nie pozwalają w przyszłym roku na zaciąganie
większych kredytów i projekt budżetu tego nie
przewiduje. W konsekwencji w najbliższych
dwóch latach inwestowanie zwolni nieco
tempo, ale nie oznacza to, że w gminie nic się
nie będzie działo.
Lista przyszłorocznych zadań jest długa
i pewne inwestycje będą realizowane, choć
niektóre warunkowo. Oczywiście szczegółowy
budżet będzie dostępny po uchwaleniu przez
radę, jak sądzę w terminie, który wcześniej
podałem.
Jak Pan jako radny i przewodniczący
RM zamierza kontaktować się z mieszkańcami?
Dyżurował będę w każdy poniedziałek w
siedzibie Rady Miejskiej w ratuszu w Bninie od
godziny 12:00 do 14:00. Pocztę mailową proszę kierować na adres: radamiejska@kornik.
pl Telefon do biura Rady: 618170 277.
Dziękuje za rozmowę
i życzę owocnej pracy.
Rozmawiał ŁG

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59

WYDAWCA: Gmina Kórnik - Kórnicki Ośrodek Informacji i Wydawnictw
w likwidacji

TYMCZASOWY ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik - Bnin, Rynek 3, tel. 663 579 924,
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By dopełnić formalności, związanych
ze ślubowaniem burmistrza, nowy przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku
zwołał II sesję nowej kadencji na dzień
6 grudnia 2010r.
Nieoczekiwanie pierwszą ważną decyzją, jaką musieli podjąć radni podczas
obrad było wygaśnięcie mandatu radnego
Andrzeja Zielińskiego.
Przypomnijmy, że Andrzej Zieliński został wybrany na stanowisko radnego Rady
Miejskiej w Kórniku z okręgu nr 7 (Borówiec,
Kamionki, Szczytniki), desygnował go Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Wspólne
Sprawy, a poparło go 434 mieszkańców
(niemal 30 procent głosujących).
Krótko po wyborach, przed ślubowaniem
złożył on jednak rezygnację tłumacząc, że
nie może podjąć obowiązków radnego
Rady Miejskiej w Kórniku i rezygnuje z mandatu radnego, gdyż „pełnienie obowiązków
radnego kolidowałoby ze statusem sędziego NSA w stanie spoczynku” (informacja za
portalem maszglos.pl).
Zdaniem ekspertów (opinia również na
stronie maszglos.pl), status sędziego w
stanie spoczynku nie stanowi przeszkody
do wykonywania mandatu radnego.
Jeszcze przed pierwszą sesją Andrzej
Zieliński wycofał swoją rezygnację i złożył
ślubowanie, prowadził nawet pierwszą
część obrad.
Kilka dni później radny znów zmienił
zdanie i po raz kolejny zrezygnował.
Przewodniczący Maciej Marciniak przeczytał treść pisma informującego o rezygnacji, w którym Andrzej Zieliński informuje
między innymi, że: „wobec powtarzających
się zastrzeżeń co do prawidłowości objęcia
przeze mnie mandatu radnego, uprzejmie
informuję ze nie widzę już możliwości
wypełniania związanych z nim powinności
i definitywnie rezygnuję z tej funkcji. Mam
nadzieję, że moja rezygnacja spolaryzuje
nastroje i zapewni Państwu radnym spokojne, pozbawione emocji działanie.”
Radni jednogłośnie wygasili mandat
Andrzeja Zielińskiego.
Czekają wiec nas wybory uzupełniające
w okręgu nr 7, które odbyć się powinny
w przeciągu 3 miesięcy od wygaśnięcia
mandatu.
Jerzy Lechnerowski, wybrany po
raz kolejny na stanowisko Burmistrza
Gminy Kórnik złożył ślubowanie.
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Druga sesja RM
i prace nad budżetem 2011

nr 23/2010

Radni już na pierwszej sesji składali
deklaracje dotyczące chęci pracy w poszczególnych komisjach rady. Na sesji
drugiej oficjalnie ustanowiono skład komisji
(patrz wykaz obok).
W ostatniej części obrad, jedyny kontrkandydat burmistrza Lechnerowskiego w
wyborach - Aleksander Jaroniec (16,4%
poparcia) w elegancki sposób pogratulował
rywalowi wyboru i życzył owocnej pracy.
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Pierwsze dyskusje rady
w sprawie budżetu na 2011r.
14 grudnia podczas spotkania Komisji
Budżetu i Finansów burmistrz Jerzy Lechnerowski przedstawił radnym (obecnych
było 13 z 14 radnych) założenia projektu
budżetu.
Dochody do budżetu oszacowano na
kwotę 72 697 553 zł.
20,5 miliona wpłynąć ma z podatku od
nieruchomości.
Ponad 9,5 miliona pochodzić będzie z
subwencji oświatowej. Kwota 3,6 miliona
to dotacja na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej.
16,9 miliona wpłynie z udziału gminy w
podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dodatkowo 2 miliony to udział w podatku
dochodowym od osób prawnych.
4 miliony ma wpłynąć z tytułu sprzedaży nieruchomości (bierze się pod uwagę
zbycie przynajmniej 2 z 4 nieruchomości:
pl. Powstańców Wielkopolskich 13, pl.
Niepodległości 26 - z budynkiem do rozbiórki, działka w Dziećmierowie przy węźle
Kórnik Południe oraz teren w okolicy ul
Zwierzynieckiej w Bninie). Podatek rolny
przysporzy gminie nieco ponad pół miliona
złotych.
Wydatki z budżetu wyliczono na kwotę
67 802 353 złotych.
Wydatki majątkowe ustanowiono na
poziomie 7 321 269 złotych.
Wśród zaproponowanych przez burmistrza inwestycji znalazły się:
- dokończenie wodociągowania Czmońca –
250 tys. zł.
- 2 zatoki autobusowe przy ul. Poznańskiej w
Robakowie 9,8 tys. zł.
- budowa ul. Mościenickiej w Mościenicy
300tys. zł.
- przebudowa ul. Poznańskiej w Borówcu w tym
kanalizacja deszczowa 200 tys. zł.
- budowa chodnika przy ul. Leśniej w Gądkach
9 tys. zł z funduszu sołeckiego
- budowa chodnika we wsi Robakowo Wieś
25,5 tys. zł w tym fundusze sołeckie
-budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece
Kopli na ul. Szczególnej w Szczytnikach 10 tys. zł w tym fundusze sołeckie.
-budowa parkingu we wsi Robakowo Osiedle
20 tys. zł.
- budowa ul. Mostowej w Szczytnikach w
kwocie 300 tys. zł.
- budowa ul Okrężnej w Dachowie w kwocie
600 tys. zł.
- budowa ul. Staszica w Kórniku 100 tys. zł.
- budowa ul Zamoyskiego w Kórniku 250 tys.
zł.
- budowa promenady 100 tys. zł
- budowa budynku socjalnego w Dachowie
600 tys. zł.
- na zadanie: modernizacja ogrzewania w
budynku
Prowent 5 przeznaczono 85 tys. zł.
- budowa sieci szerokopasmowej w Kórniku
240 tys. zł.
(Dokończenie na str .7)

Skład komisji RM

RADA MIEJSKA

to będzie kadencja zrównoważonego rozwoju

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
1. Przemysław Pacholski
– przewodniczący
2. Adam Lewandowski
- wiceprzewodniczący
3. Julia Bartkowiak
4. Roman Genstwa
5. Tomasz Grześkowiak
6. Irena Kaczmarek
7. Jerzy Rozmiarek
8. Andrzej Surdyk
9. Małgorzata Walkowiak
10. Bogdan Wesołek
KOMISJA
POLITYKI PRZESTRZENNEJ
1. Małgorzata Walkowiak
– przewodnicząca
2. Tomasz Grześkowiak
– wiceprzewodniczący
3. Julia Bartkowiak
4. Marek Broniewski
5. Iwona Cupryjak
6. Maciej Marciniak
KOMISJA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1. Marek Broniewski – przewodniczący
2. Przemysław Pacholski
– wiceprzewodniczący
3. Iwona Cupryjak
4. Roman Genstwa
5. Tomasz Grześkowiak
6. Adam Lewandowski
7. Dorota Półchłopek
8. Jerzy Rozmiarek
9. Małgorzata Walkowiak
KOMISJA EDUKACJI,
KULTURY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1. Irena Kaczmarek – przewodnicząca
2. Adam Lewandowski
– wiceprzewodniczący
3. Julia Bartkowiak
4. Marek Broniewski
5. Pacholski Przemysław
6. Małgorzata Walkowiak
7. Bogdan Wesołek
KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY
ŚRODOWISKA
1. Julia Bartkowiak – przewodnicząca
2. Jerzy Rozmiarek
– wiceprzewodniczący
3. Iwona Cupryjak
4. Roman Genstwa
5. Tomasz Grześkowiak
6. Dorota Półchłopek
7. Andrzej Surdyk
KOMISJA REWIZYJNEJ
1. Bogdan Wesołek – przewodniczący
2. Iwona Cupryjak
3. Irena Kaczmarek
4. Dorota Półchłopek
5. Andrzej Surdyk
6. Jerzy Rozmiarek
Podczas ślubowania
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Obecnie kolejne komisje RM dyskutują
nad założeniami budżetu. Mają one prawo
zgłosić wnioski o przemieszczenie środków, rezygnację z poszczególnych zadań
inwestycyjnych i wprowadzenie nowych.
Wnioski zebrane zostaną podczas kolejnej Komisji Budżetu i Finansów.
Burmistrz przeanalizuje wnioski i przedstawi wersję budżetu po ewentualnych
korektach.
Głosowanie nad budżetem być może
nastąpi 29 grudnia
Opr. ŁG
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WIEŚCI
SOŁECKIE
KONRASKIE
Rada Sołecka i mieszkańcy wsi przed
zimą - nasadzili drzewka i krzewy przy placu
zabaw. Sołtys Józef Bartkowiak mówi, że w
świetlicy „praca wre”. Odbywają się zajęcia
świetlicowe z dziećmi i młodzieżą. Dla pań
jest aerobic. Sołtys zaznacza, że czynione
są starania, aby w świetlicy było przytulnie. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
postanowiły we własnym zakresie odnowić
podłogę. Zatem wyczyściły ją, pomalowały,
polakierowały. Sołtys Józef Bartkowiak z zadowoleniem stwierdza, że teraz w świetlicy
jest pięknie. Jak co roku jest organizowane
bożonarodzeniowe spotkanie ze śpiewem
kolęd oraz wręczeniem przez Gwiazdora
paczek dla 49 dzieci.
Z okazji Bożego Narodzenia sołtys życzy wszystkim mieszkańcom Konarskiego
zdrowych, spokojnych i wesołych świąt.

Podziękowanie
Pragnę wyrazić wdzięczność
i podziękować mieszkańcom
Bnina, którzy głosowali na mnie
w wyborach samorządowych w
dniu 21 listopada 2010 roku.
Dzięki Państwa poparciu
nabieram przekonania, że to co
robię dla środowiska jest akceptowane społecznie i daje mi siłę
do dalszego angażowania się w
nasze wspólne sprawy.
Z należnym szacunkiem
Krystyna Janicka

SZCZODRZYKOWO
Sołtys Ireneusz Majchrzak informuje,
że w grudniu ruszyła budowa oczyszczalni
ścieków.
W czwtarek, 16 grudnia w Szkole
Podstawowej w Szczodrzykowie zostało
przygotowane dla dzieci spotkanie z Gwiazdorem. Otrzymały paczki zakupione przez
Radę Sołecką.
Sołtys Ireneusz Majchrzak i Rada
Sołecka Szczodrzykowa życzą zdrowych,
spokojnych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Dosiego Roku 2011.
SKRZYNKI
W grudniu zostało oddane do użytku
oświetlenie ulic Wiśniowej i Jeziornej, z
czego mieszkańcy Skrzynek są bardzo
zadowoleni.
Sołtys Beata Bruczyńska informuje, że
na poniedziałek, 20 grudnia została zaplanowana „Gwiazdka” dla około 70 dzieci.
Impreza ta odbędzie się w Przedszkolu
„Śpiewające Włóczykije” w Skrzynkach.
Młodzi ludzie obejrzą przedstawienie teatru
cieni z Poznania. Zostaną też obdarowane
paczkami ze słodyczami.
Robert Wrzesiński

BURMISTRZ
GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Kórniku
od dnia
17 grudnia 2010 r.
do dnia
11 stycznia 2011 r.,
wywieszony został wykaz dotyczący
oddania w dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości:
- część działki nr 217
położona w miejscowości Konarskie
Nieruchomość przeznaczona jest
na nieodpłatne cele rekreacyjne wsi
Konarskie
Bliższe informacje można zasięgnąć
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku,
pok. 203,
tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 17 grudnia 2010 r.
do dnia 11 stycznia 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę
oraz wynajem niżej wymienionych nieruchomości:
- dzierżawa: część działki nr 282 położonej w miejscowości Borówiec,
- najem lokalu użytkowego: znajdującego się na działce opisanej numerem 281 w
miejscowości Borówiec.
Nieruchomości przeznaczone są na zaplecze biurowe oraz plac – zaplecze budowy
sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Borówiec,
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.

nr 23/2010

Biało wszędzie, czyli zmagania z zimą
Śnieg na ulicach, drogach, parkingach,
skwerach, podwórkach – wszędzie biały
puch. Taka ilość śniegu w grudniu zaskoczyła chyba wszystkich. Służby drogowe
ledwo nadążają z odśnieżaniem dróg, a
mieszkańcy z oczyszczaniem ze śniegu
chodników. Jednym słowem, mamy prawdziwą białą zimę, która w ostatnich latach
nie występowała zbyt często.
Jeszcze kilkanaście lat temu mroźna
zima w grudniu była normą, a świętom Bożego Narodzenia zwyczajowo towarzyszył
śnieg. W ostatnich latach zimy zaczynają
się zdecydowanie później i są przeważnie
dość ciepłe, na święta zaś częściej od
śniegu pada deszcz. Dlatego, zapewne
tak wielkim zaskoczeniem dla wielu były
intensywne opady śniegu już od początku
grudnia tego roku, które sparaliżowały ruch
na drogach. Ze sklepów zaczęły znikać –
niczym świeże bułeczki – wszelkie sprzęty
służące do odśnieżania śniegu.
Jak czytamy na portalu ekologia.pl za
mroźne, chociaż najczęściej słoneczne
zimy w Polsce, odpowiadają masy powietrza polarnego kontynentalnego, napływające do nas najczęściej z Rosji. Sprawcą
srogich zim, często połączonych z dużymi
opadami śniegu bywa też powietrze arktyczne napływające z nad Morza Barentsa.
Z reguły kilkuletnie okresy łagodnych zim
rozdziela zima ostra.
Garść historycznych faktów
Portal ekologia.pl informuje, że „zimą
stulecia” była słynna zima z przełomu
1978/79 roku, kiedy to kraj sparaliżowały
rekordowe opady śniegu. Śnieg zaczął
sypać w noc sylwestrową, jednak apogeum
opadów nastąpiło w styczniu. W efekcie
w większości miast nie funkcjonowała
komunikacja miejska, a
ludzie poruszali się tunelami wykopanymi wśród
kilkudziesięciocentymetrowej warstwy śniegu. Szyny
pękały na tyle często, że
do elektrociepłowni węgiel
docierał sporadycznie. W
wielu mieszkaniach temperatura nie przekraczała
7-9°C, podczas gdy na dworze temperatura nierzadko
spadała poniżej -20°C. Do
odśnieżania wojsko często
używało czołgów. Równie
sroga była zima w 1962/63
roku, kiedy to zamknięto
większość szkół, teatrów
i muzeów, a produkcja w
fabrykach była znacznie
ograniczona. Na porządku
dziennym były kilkugodzinne przerwy w dostawach prądu, a sklepowe
półki świeciły pustkami. Wszystko przez
duże opady śniegu i kilkunastostopniowe
mrozy. Jednak zimowe rekordy ujemnych
temperatur padały jeszcze wcześniej. 11
stycznia 1940 roku w Suwałkach odnotowano -41°C. Jeżeli cofniemy się w czasie

17 grudnia 2010 r.

jeszcze dalej, warto wspomnieć zimę z
1830 roku o średniej temperaturze -9,7°C,
podczas gdy dla większości zim oscyluje
ona w granicach od -6°C do 0°C. Źródła
historyczne przytaczają takie zimy, kiedy
to towary z Polski do Szwecji transportowano saniami po zamarzniętym Bałtyku.
Do tradycji należało stawianie drewnianej
karczmy na środku naszego morza, które
nierzadko było skute lodem jeszcze do
końca marca.
To oczywiście historia, ale doświadczenia ostatnich lat wskazują, że zima nie
powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Służby pracują na pełnych obrotach
Opady śniegu od początku grudnia
powodują, że służby drogowe pracują
„na pełnych obrotach”, także w nocy i w
dni wolne od pracy. – To nieprawda, że

sprzęt do odśnieżania, jakim dysponuje
WODKOM pojawia się na ulicach miasta
dopiero po godz. 7.00, bo pracownicy na
tą godzinę przychodzą do pracy – tłumaczy Włodzimierz Matuszak, prezes WODKOM. – Od godz. 7.00 czynne jest biuro
spółki, a służby odśnieżające drogi czy

AKTUALNOŚCI

INFORMACJE

(Dokończenie ze str. 6)
- modernizacja budynku OSP Kórnik
150 tys. zł.
- rozbudowa SP. nr 2 450 tys. zł.
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu w Szczodrzykowie
40 tys. zł.
- budowa kanalizacji deszczowej Droga Kalejska 100 tys. zł.
- projekt budowy kanalizacji deszczowej
ul. Lotnicza i Nowa w Kamionkach 40 tys. zł.
- projekt budowy kanalizacji deszczowej
ul. Steckiego w Kórniku 15 tys. zł.
- budowa kanalizacji Deszczowej w
ul. Kasztanowej w Błażejewku 250 tys. zł.
-kanalizacja deszczowa ul Główna w Borówcu i
ul. Poznańska w kamionkach 100tys. zł.
- rekultywacja wyeksploatowanego składowiska w Czmoniu 50 tys. zł.
- projekt oświetlenia drogi na Dworzyska 4 tys.
zł z funduszy sołeckich.
- oświetlenie ul Polnej i Słonecznej w Dziećmierowie 14 tys. zł (fundusz sołecki).
- projekt oświetlenia w Pierzchnie 7 tys. zł z
funduszu sołeckiego.
- mini-centrum kulturalno-rekreacyjne w
Czołowie 200 tys. zł.
- rewitalizacja Kórnika i Bnina (w tym modernizacja rynku w Kórniku) 100 tys. zł.
- modernizacja budynku tawerny oraz oświetlenia na OSiRze 10 i 11,5 tys. zł.
- dotacja dla spółek wodnych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków 175 tys. zł.
- aport do spółki KOMBUS na zakup autobusu
420 tys. zł (warunkiem przekazania jest otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych).
-wykup nieruchomości 873, 7 tys. zł.
-zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 230 tys. zł.
- dotacja na zakup wozu strażackiego dla OSP
Kamionki 150 tys. zł.
- aport do Zakładu Gospodarki Odpadami
Jarocin 265,7 tys. zł
- zakup kosiarki dla Konarskiego z funduszu
sołeckiego 6 tys. zł.
- bas-tuba dla orkiestry dętej 7 tys. zł.
- zakupy majątkowe dla CRiS w Kórniku
300 tys. zł.
- zakupy majątkowe dla OSiRu 13 tys. zł.
Rezerwa inwestycyjna 193 tys. zł.
Szczegóły propozycji budżetu znajdziecie Państwo na stronie www.kornik.pl
w dziale projektów uchwał rady Miejskiej
w Kórniku.

chodniki zaczynają pracę zdecydowanie
wcześniej – dodaje. WODKOM dysponuje
3 posypywarkami, 1 dużym pługiem, 2
średnimi pługami i 1 małym pługiem dołączonym do zamiatarki. – W razie potrzeby
i naprawdę intensywnych opadów śniegu,
gdy nasz sprzęt nie sprawdza się, posiłkujemy się sprzętem cięższym, wynajętym
od innych firm – informuje Matuszak.
Spółka WODKOM odśnieża 70km dróg
utwardzonych na terenie gminy Kórnik,
zakontraktowanych przez Urząd Miejski w
Kórniku. Oprócz tego istnieje także 150km
dróg nieutwardzonych, które odśnieżane
są w sytuacjach awaryjnych, na wskazanie UM lub telefony mieszkańców.
WODKOM zgromadził na sezon zimowy 2010/11 ponad 300 ton piasku i ponad
70 ton soli, z czego połowa już została
zużyta. – Niezbędne będą nowe dostawy
– powiedział Włodzimierz Matuszak.
Okazuje się, że nie tylko samo usuwanie śniegu staje się problemem. Niewiele mniej przysparzają hałdy śniegu,
powstające zwłaszcza po odśnieżaniu
chodników przed naszymi posesjami.
Takie góry śnieżne stanowią zagrożenie
w ruchu drogowym (mniejsza widoczność, węższy przejazd), dlatego w miarę
możliwości, usuwane są z kolejnych ulic.
Prezes WODKOM poinformował, że śnieg
wywożony jest z poboczy ulic na zlecenie
kórnickiego ratusza. Do tej pory służby
komunalne usunęły góry śniegu (niekiedy
dwukrotnie) w Kórniku z Placu Niepodległości, z połowy ulicy Poznańskiej, z
parkingów przy ulicach Wyspiańskiego
i Krasickiego, przy Centrum Rekreacji i
Sportu „OAZA”, z ulicy Wojska Polskiego,
Staszica, Strzeleckiej, Wróblewskiego,
Patriotów, Mickiewicza, Średzkiej, z
miejskiego targowiska w
Kórniku, z jednej strony
ulicy Błażejewskiej, rynku w
Bninie, ulicy Jeziornej wraz
z parkingiem, z parkingów
przy ulicy Jabłońskiego,
Steckiego i przy Prowencie.
Jak udało nam się dowiedzieć, śnieg wywożony
jest na plac między ulicą
Woźniaka a Poznańską (za
gazownią).
Z kolei za drogi powiatowe na terenie gminy Kórnik
odpowiada Zarząd Dróg
Powiatowych w Poznaniu
(dyżurny zimowego utrzymania dróg tel. 618 593437, 438, 439 lub 508-236315)
a za drogi
wojewódzkie Wielkopolski
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu (dyżurny zimowego utrzymania dróg tel. 618 26-50-98). To do nich
należy kierować uwagi, w przypadku
odcinków tych dróg przebiegających na
terenie naszej gminy.
Zebrała: Barbara Morasz-Zawitaj
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Fundacja Zakłady Kórnickie oraz Biblioteka Kórnicka PAN
serdecznie zapraszają
na cykl imprez kulturalnych,
które będą się odbywać przez okres trzech lat
począwszy od 15 stycznia 2011 r.
w ramach projektu
Najcenniejsze klejnoty kultury
– spotkania kórnickie w Klaudynówce
na Podzamczu i Zamku Kórnickim
Przez pierwsze cztery miesiące roku spotkania będą dotyczyć
niezwykłej historii rękopisu w historii,
towarzyszyć im będą warsztaty materiałów i narzędzi pisarskich.
W weekendy majowe zaprezentujemy w Zamku kórnickim
najcenniejsze zbiory Biblioteki,
w tym rękopis III części Dziadów Adama Mickiewicza.
W kolejnych miesiącach prezentować będziemy
dzieje starodruku w historii piśmiennictwa
poparte warsztatami praktycznymi ze sztuki ich tworzenia.
W ostatnich trzech miesiącach roku
spotkania będą dotyczyły XIX-wiecznej rewolucji w historii książki,
a prelekcje będą urozmaicone przykładami cennych druków
ze zbiorów Biblioteki.
Imprezy będą odbywać się
w każdą sobotę i niedzielę w godzinach 11-13:30,
z wyjątkiem maja, kiedy zbiory będą udostępniane
w każdy weekend od 11:00 do 15:00.
Wszystkim spotkaniom towarzyszyć będą
ciekawe prezentacje, warsztaty praktyczne
oraz wystawy najcenniejszych zbiorów bibliotecznych.
Wstęp wolny do wyczerpania miejsc.
Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.
Kontakt i dodatkowe informacje:
Tel: +48 61 8980291
Email: czytelniapdz@bkpan.poznan.pl
www. fzk.pl
Projekt współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013.

FundacjaZakųadyKórnickieͼpl.NiepodlegųoƑci49ͼ62Ͳ035Kórnikͼtel.+48(61)8980291ͼtel./fax+48(61)8980024ͼsekretariat@fzk.plwww.fzk.pl
Regon634376651ͼNIP777Ͳ26Ͳ72Ͳ430ͼKRS0000120123

Pierwsze imprezy:
15,16,29,30 stycznia 2011
Piękno i unikatowość rękopisu na przestrzeni wieków
– wykład z prezentacją multimedialną.
Prezentacja bezcennych zbiorów Biblioteki Kórnickiej
ograniczona liczba uczestników 20 osób

Z dalekiego Betlejem, z groty narodzenia
Chrystusa, po raz kolejny BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU dotrze do Polski, do Kórnika
Harcerki, harcerze i instruktorzy Związku
Harcerstwa Polskiego, jak tradycja każe, poniosą
ŚWIATŁO POKOJU do naszych domów i wszędzie tam, gdzie zostanie przyjęte.
Przygotujmy się do tego wydarzenia aby
Święty Ogień mógł być bezpiecznie przekazywany do miejsc przeznaczenia aby w Wigilię Bożego
Narodzenia zapłonął we wszystkich kórnickich
rodzinach.
Pragniemy, aby Światło z Betlejem jednoczyło
ludzi, wyzwalało w nich dobro, dawało pokój i
poczucie wspólnoty z innymi.

KRÓTKO
Z POWIATU....
Jan Grabkowski
ponownie Starostą Poznańskim
We wtorek, 30 listopada, odbyła się

Odznaczenia państwowe
i awanse dla strażaków
Z okazji Dnia Niepodległości w Sali
Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, odbyła się uroczystość, na której wojewoda Piotr Florek
oraz Wielkopolski Komendant Wojewódzki
PSP, nadbryg. Wojciech Mendelak, wręczyli
odznaczenia państwowe oraz awanse
oficerskie i aspiranckie funkcjonariuszom

W niedzielę 19 grudnia
na mszy św. o godzinie 11.15
BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU
zapłonie w naszym kościele.
Harcerki i harcerze są w szczególny
sposób powołani,
by być strażnikami tego Światła.
Ogniobranie dla społeczeństwa będzie:
19.12.2010- w niedzielę
- po mszach św. w kościele
23.12.2010- w czwartek
- w godz. 14.00-18.30
w harcerskiej sadybie
24.12.2010- w piątek- w godz. 11.00-13.00
w harcerskiej sadybie
Wraz z Betlejemskim Światełkiem Pokoju
niesiemy najlepsze, świąteczne życzenia
i dobro, które tkwi w symbolu skautowego
światła
Komenda Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego
im. Tytusa hr. Działyńskiego
w Kórniku

Święta Bożego Narodzenia to
czas, kiedy każdy z nas w szczególny sposób pragnie rodzinnego
ciepła i ludzkiej życzliwości.
Wtedy też słowa, które sobie
przekazujemy nabierają ogromnej
mocy.
Życzę więc Państwu, by te
wyjątkowe chwile przyniosły spokój, nadzieję i wszelki dostatek,
a Nowy Rok spełnił najskrytsze
marzenia.

inauguracyjna sesja IV kadencji Rady
Powiatu w Poznaniu. Radni docenili pracę
dotychczasowego Starosty, Jana Grabkowskiego, wybierając go na kolejną 4-letnią
kadencję. Starosta wnioskował, aby Wicestarostą pozostał Tomasz Łubiński. Na
Członków Zarządu Powiatu powołano Ewę
Dalc oraz Mieczysława Ferenca, którzy pełnili tę funkcję także w poprzedniej kadencji.
Przewodniczącym Rady Powiatu został
Piotr Burdajewicz, natomiast jego zastępcami Marek Lis i Krzysztof Robaszyński.
Na pierwszej sesji zaprzysiężono nowych radnych powiatu poznańskiego w
składzie: Zbigniew Andrusiak, Barbara Antoniewicz, Paweł Bocian, Piotr Burdajewicz,
Jarosław Dobrowolski, Agnieszka Dolata,
Jacek Durski, Grażyna Głowacka, Jan
Grabkowski, Małgorzata Halber, Zbigniew
Jankowski, Jan Kałuziński, Przemysław
Kiejnich, Jolanta Korcz, Andrzej Laskowski,
Ewa Lesińska, Katarzyna Lewandowska,
Marek Lis, Tomasz Łubiński, Zdzisław
Mikołajczak, Leszek Nowaczyk, Mariusz
Palka, Ryszard Pomin, Leszek Przybylski,
Krzysztof Robaszyński, Krystyna Semba,
Andrzej Sobiło, Seweryn Waligóra, Mirosław Wieloch.
Wybory samorządowe w powiecie
poznańskim zdecydowanie wygrała Platforma Obywatelska. Dzięki temu wynikowi
w 29-osobowej Radzie Powiatu zasiadać
będzie 17 przedstawicieli Platformy, 5
przedstawicieli „Niezależnych dla powiatu” 3 radnych Prawa i Sprawiedliwości, 3
Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz 1
osoba reprezentująca Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Tomasz Skupio
Asystent Starosty

straży pożarnej.
Starosta Poznański, Jan Grabkowski,
otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla
Ochrony Przeciwpożarowej”. Starosta
podkreślił w wystąpieniu, że nagroda ta
jest wyróżnieniem dla służb i pracowników
powiatu poznańskiego, którzy swoją pracą
i poświęceniem zapewniają mieszkańcom
bezpieczeństwo i pomoc. Podziękował
także funkcjonariuszom za ciężką pracę,
którą wykonali w trakcie tegorocznej akcji
przeciwpowodziowej.
Tomasz Skupio
Asystent Starosty
Przekazanie sprzętu dla SOSW
w Owińskach
W ostatnich dniach listopada w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyło
się spotkanie, na którym Starosta Poznański,
Jan Grabkowski, przekazał sprzęt zakupiony
w ramach projektu pn. „Wykluczamy wykluczenie
– projekt
Powiatu Poznańskiego
w zakresie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych” uczestnikom projektu ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych w Owińskach, dla
którego Powiat Poznański jest organem
prowadzącym.
Po krótkim wystąpieniu Starosta wręczył obecnym sprzęt zakupiony w ramach
projektu: 2 linijki brajlowskie i 24 dyktafony.
Kształcenie osób niewidomych wymaga

Z POWIATU

INFORMACJE

BETLEJEMSKIE
ŚWIATŁO POKOJU 2010

zastosowania dodatkowych urządzeń wspierających. Linijki brajlowskie, które zastępują
osobom niewidomym wzrok, pozwolą im
odczytać zawartość ekranu. Koszt linijki to
około 24 000 zł.
Z kolei dyktafony w sposób istotny poprawią komfort i jakość pracy uczestników
projektu, dzięki możliwości nagrywania
zajęć. Ponadto umożliwią im w przyszłości
powrót do zagadnień realizowanych w
ramach warsztatów z języka angielskiego
i innych.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu
państwa w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Jego celem
jest zwiększenie aktywności zawodowej i
umiejętności społecznych 88 osób niepełnosprawnych,
wychowanków lub absolwentów
Specjalnego Ośrodka
SzkolnoWychowawczego dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach, uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Owińskach oraz wychowanków lub absolwentów Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie w okresie od września 2010 do sierpnia
2012 roku.
Agnieszka Przybylska
Wydział Edukacji

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Jan Grabkowski
Starosta Poznański
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Naszymi przedstawicielami w radzie Powiatu Poznańskiego zostali trzej kandydaci
z Gminy Mosina: Jan Kałuziński, Zbigniew
Andrusiak, Zdzisław Mikołajczak oraz Seweryn Waligóra z Kórnika (1811 głosów w całym
okręgu), radny Rady Miejskiej w Kórniku kilku
poprzednich kadencji.

Serdecznie gratulujemy, życzymy powodzenia i sukcesów w pracy samorządowej.
Mamy także nadzieję goszczenia kórnickiego przedstawiciela w powiecie na naszych
łamach.
ŁG

Wyniki głosowania w Wyborach do rady Powiatu Poznańskiego na terenie Gminy Kórnik
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
obwody głosowania >

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RAZEM

1

Budziński Roman

19

28

13

6

7

14

20

20

26

1

154

2

Ziółkowska Joanna

20

30

19

8

5

13

48

29

43

1

216

3

Grzegorczyk Elżbieta

0

6

5

3

4

4

11

24

18

1

76

4

Jankowski Robert

22

25

33

5

4

6

18

9

13

2

137
583

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
obwody głosowania >

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RAZEM

1

Tomaszewski Zbigniew

39

59

98

52

226

75

30

15

10

9

613

2

Kałuziński Jan

8

10

1

2

3

6

5

4

3

3

45

3

Waligóra Andrzej

26

40

83

22

29

29

30

3

15

3

280

4

Tomczak Witold

0

5

6

4

6

3

7

1

1

0

33

5

Bartkowiak Dawid

4

3

10

3

35

10

10

4

0

1

80
1 051

Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
obwody głosowania >

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RAZEM

1

Andrusiak Zbigniew

28

57

39

16

6

29

58

125

129

11

498

2

Waligóra Seweryn

306

324

195

87

49

163

140

107

91

41

1 503

3

Kasprzyk Małgorzata

22

46

14

22

4

21

62

125

136

25

477

4

Pałka Jacek Maria

5

8

6

0

0

21

17

17

18

3

95

Nie dostosował prędkości
do warunków ruchu
1 grudnia w Gądkach, na wiadukcie
nad drogą S11, kierujący oplem w wyniku
niedostosowania prędkości do warunków
ruchu zderzył się z renault.
Nietrzeźwi kierowcy
1 grudnia w Gądkach, zatrzymano
mężczyznę, który kierował oplem będąc w stanie nietrzeźwości. Kierowca
miał 1,66‰ alkoholu w wydychanym
powietrzu.
6 grudnia w Błażejowie, „wpadł” kolejny pijany kierowca. Tym razem, kierujący
skodą miał 1,5‰ alkoholu. Z kolei 10
grudnia, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP Poznań dokonali
zatrzymania mężczyzny, który kierował
samochodem mercedes w Koninku,
mając 1,18‰ alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Błędne manewry
2 grudnia w Żernikach, kierujący oplem w wyniku nieprawidłowego
manewru cofania zderzył się z innym
oplem. 7 grudnia w Borówcu, w wyniku
nieprawidłowego manewru wymijania
doszło do zderzenia samochodów mercedes i seat.

2 573

Nie udzielił pierwszeństwa przejazdu
8 grudnia w Gądkach, kierujący
samochodem iveco nie udzielił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z
daewooo.

Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
obwody głosowania >

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RAZEM

1

Mikołajczak Zdzisław

33

26

32

9

18

9

35

9

40

5

216

2

Kominek Roman

87

106

88

30

14

85

69

15

11

21

526

3

Szynklewski Jarosław

1

0

0

2

1

0

5

1

2

1

13

4

Jędrzejczak Przemysław

9

23

12

7

1

2

7

1

1

3

66

5

Leśniczak Renata

7

0

4

6

4

8

13

5

11

0

58

6

Jaroniec Aleksander

14

26

14

5

9

14

23

7

15

19

146

7

Kreczmer Anna

3

0

3

2

0

6

0

6

6

0

26

8

Guzik Piotr

41

39

17

10

6

61

12

5

8

13

212
1 263

Lista nr 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI DLA POWIATU
obwody głosowania >

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RAZEM

1

Kalisz Zbigniew

92

137

105

40

32

74

119

26

43

18

686

2

Piechocki Dariusz

2

1

1

1

1

1

10

7

9

1

34

3

Gruszczyński Jan

24

17

23

5

0

12

5

9

8

3

106

4

Wyszyński Wojciech

1

1

3

0

0

1

3

2

3

0

14

5

Łuczak Dorota Anna

3

4

6

5

2

5

10

29

88

5

157

6

Budzińska Aurelia

3

4

5

2

3

1

10

6

17

0

51

7

Sznura Jacek

5

10

19

53

7

3

5

5

5

1

113

8

Brzeziński Rafał

2

2

4

0

2

0

8

9

1

32

4

Zderzył się z dzikiem
9 grudnia, na drodze nr 434 Kórnik
– Śrem, kierujący samochodem seat
zderzył się z dzikiem, który wbiegł na
jezdnie i uszkodził pojazd.
Kradzieże, włamania
• 6 grudnia w Błażejewie, pracownicy Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa
ujawnili kradzież gazu o wartości ok.
20 000 zł,
• 12 grudnia doszło do włamania do
jednego ze sklepów na terenie Kórnika
i kradzieży z niego artykułów spożywczych, papierosów i alkoholu o ogólnej
wartości 49 500 zł,
• 12 grudnia skradziono w Kórniku
portfel z zawartością dokumentów i pieniędzy, wartość start to 310 zł.
Opr. BMZ

1 193
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Wybraliśmy radnych rady powiatu poznańskiego

Prezentujemy Państwu wyniki głosowania
na terenie naszej gminy w wyborach do Rady
Powiatu Poznańskiego. Przypomnijmy, że w
tych wyborach znaleźliśmy się razem z Gmina Mosina w okręgu nr 6. Ogólnie w okręgu
nr 6 głosowała niemal połowa uprawnionych
(49,9%).

17 grudnia 2010 r.

W tym roku zima wcześnie dała o sobie znać.
Zimno odczuwamy nie
tylko my – ludzie. Dotkliwy
chłód czują także zwierzęta. W ostatnim czasie
na terenie gminy Kórnik
właściciele dość często
porzucają swoje psy. Te
wyrzucone z samochodu
lub przywiązane gdziekolwiek (ostatnio dwa psy
pozostawiono przy markecie Biedronka) będą miały
dużo szczęścia, jeśli trafią
do schroniska. Tam zawsze czeka na nie miska
karmy i w miarę ciepła buda. Schroniskiem, które przygarnia bezpańskie
psy z gminy Kórnik, jest schronisko dla
zwierząt w Gaju k. Śremu. W ostatnim
czasie trafiło tam kilkadziesiąt czworonogów z naszego terenu.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Szczodrzkowie postanowili pomóc bezpańskim psiakom i
czynnie wzięli udział w zbiórce karmy
dla tego schroniska.
Akcja rozpoczęła się w dniu 25
października obchodami „Dnia Kundelka”. W tym dniu uczniowie z koła
czytelniczego zaprezentowali przez
szkolny radiowęzeł audycję o zwierzętach mieszkających w schroniskach,
w bibliotece przygotowano wystawę
książek, których głównymi bohaterami
były psy, na korytarzach wystawiono
tablice informacyjne z plakatami tych
zwierząt, a także ogłoszono konkurs
plastyczny dla uczniów pt. „Marzenia
naszych zwierząt”. Dzień później rozpoczęła się w szkole zbiórka karmy,
która trwała przez trzy tygodnie. W
akcji wzięło udział 120 uczniów i 6 nauczycieli. Zebraliśmy w sumie 350 kg
karmy. Oto najaktywniejsi uczniowie:

Julka Bubacz z kl. IIIC – 25,5 kg
Alan Kujawa z kl. IIIA – 25 kg
Bartek Ajchsztet z kl. IIIA – 12,5 kg
Wyróżnieni w akcji uczniowie zostali nagrodzeni, a w maju 40 spośród tych, którzy
wzięli udział w akcji, odwiedzi schronisko
w Gaju. Ponadto na konkurs wpłynęły 82
prace plastyczne, z których 12 zostało
nagrodzonych.
Na zakończenie akcji w dniu 24 listopada
odwiedziła szczodrzykowską podstawówkę
pani Lucyna Własińska – prezes Fundacji
dr Lucy – oraz pani Paulina Piasecka –
kierownik schroniska. Podczas spotkania
z uczniami klas „0” – IV pani Lucyna snuła
opowieści o losach zwierząt trafiających do
schroniska, o adopcji na odległość, o pozyskiwaniu karmy dla swoich podopiecznych,
pani Paulina natomiast opowiadała o 120
psach, którymi się opiekuje i o tym, jak musi
sobie radzić w przypadku, gdy brakuje już
miejsc, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania dla zwierząt i ich opiekunów.
Wszyscy uczestnicy spotkania uznali,
że takie akcje są potrzebne i należy je
organizować częściej.
Serdecznie dziękujemy Urzędowi
Miejskiemu w Kórniku za wsparcie naszej
akcji.
Organizator

I.K.
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W naszym kraju, we Wigilię, gdy
pierwsza gwiazda zabłyśnie na niebie
dzielimy się opłatkiem i zasiadamy do
stołu, na którym według tradycji powinno znaleźć się dwanaście potraw,
które większość z nas wymieni jednym
tchem. Obdarowujemy się prezentami
i śpiewamy kolędy. W pozostałe dni
świąteczne najczęściej spotykamy się
w gronie rodzinnym. A jak wyglądają
Święta Bożego Narodzenia w innych
krajach Europy?

Austria
W zależności od regionu, w Austrii kultywowane są różne tradycje. W Wiedniu na
wigilijnym stole króluje karp, a w Karyntii
pieczona kaczka. Najpopularniejsze jest
zwyczajne ciasto: z mleka, mąki, soli,
masła i miodu. Ma ono przynieść zdrowie
w następnym roku. Do świątecznych przysmaków należą pierniki, wino z korzeniami,
gorące kasztany i pieczone migdały. W
zachodniej Austrii potrawy wigilijne podaje
się na zimno. W Tyrolu, w każdy czwartek
Adwentu, grupa wiernych chodzi od domu
do domu, śpiewając stare pieśni i składając
życzenia na nadchodzący rok. W Wigilię, w
małych tyrolskich miasteczkach mieszkańcy zbierają się na rynku i śpiewają kolędy.
To właśnie w Austrii, w Oberndorf, małej
wiosce koło Salzburga, w grudniu 1818
roku powstała jedna z najpiękniejszych
kolęd świata „Cicha noc, święta noc” (Stille
Nacht, Heilige Nacht). Słowa napisał ksiądz
Joseph Mohr, a muzykę organista Franz
Xavier Gruber.
Belgia
Na bożonarodzeniowym stole w Belgii
mogą się znaleźć zarówno ostrygi, homary,
jak i indyk oraz baba z kremem mokka. Po
pasterce jada się bouguettes, rodzaj kutii z
pęczakiem. Mak jest tu karmą dla ptaków.
Głównym daniem jest dziczyzna w sosie
śliwkowym i sorbet. Belgowie nie jedzą ryb
słodkowodnych, z wyjątkiem pstrągów.
Dania
Duńska choinka jest bardzo charakterystyczna: zdobią ją liczne małe chorągiewki,
Dannebrog. Najważniejszym punktem wigilijnego spotkania jest obdarowywanie prezentami. Przynosi je Julemanden (Mikołaj).
Te święta mają w Danii całkowicie świecki
charakter. Na wigilijnym stole koniecznie
musi się znaleźć pieczona kaczka - danie
główne oraz ris r l`amande, czyli ryż z owocami i przyprawami. Do jednej z miseczek z
tą potrawą wkłada się migdał, a ten, kto go
znajdzie dostaje jeszcze jeden prezent.
Finlandia
Czas świątecznych przygotowań rozpoczyna się w tym kraju dużo wcześniej
niż w pozostałych państwach UE, wraz z
tzw. małymi świętami (Pikkujoulu). W każdą niedzielę Adwentu zapala się kolejne
świeczki. Kiedy już wszystkie zapłoną,
dzieci otrzymują pierwsze prezenty. Tradycyjnym fińskim napojem świątecznym jest
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grog - napój z czerwonego wina z ziołami,
rodzynkami i migdałami. Święta w Finlandii
rozpoczynają się 24 grudnia. Około szóstej
rano rozpoczyna się msza ku czci narodzin
Chrystusa. W kościołach przy każdej ławce
płoną świeczki.

Francja
Święta we Francji obchodzone są w
gronie rodziny i przyjaciół tylko 25 grudnia.
W Wigilię dzieci zostawiają swe buty przy
kominku, wierząc, że Mikołaj (Pere Nol)
wypełni je prezentami. Po uroczystej kolacji
zostawia się na dworze płonące świeczki na
wypadek gdyby przechodziła Matka Boska.
We Francji choinka zdobi mieszkanie tylko
dzień. Spośród świątecznych dań w Alzacji
popularna jest pieczona gęś, w Burgundii
- indyk, a w Paryżu - ostrygi. Tradycją jest
również wypiekanie trzynastu chlebów
symbolizujących dwunastu apostołów i
Jezusa.

Wesołych świąt Bożego
Narodzenia życzy
Redakcja Kórniczanina

Grecja
W Grecji najważniejszym świątecznym
dniem jest 25 grudnia. Nie obchodzi się tu
Wigilii, a jeśli już, to o bardzo późnej porze.
Nie ma również Świętego Mikołaja, choć
w tym dniu ludzie szczodrze obdarowują
się prezentami. Obchody świąt Bożego
Narodzenia trwają w Grecji aż 12 dni. Przed
mszą Bożego Narodzenia chłopcy śpiewają
kolędy, za co w wioskach dostają słodkości:
migdały i orzechy, a w miastach pieniądze.
Nabożeństwo zaczyna się o czwartej rano
i trwa do wschodu słońca. Ważną potrawą
dla Greków jest christopsomo, czyli chleb
Chrystusa: duży, okrągły chleb z orzechami,
z odciskiem drewnianej pieczęci z symbolem religijnym. Tradycyjne świąteczne potrawy to również pieczone jagnię, pieczony
prosiak lub indyk nadziewany kasztanami
i ryżem. Ksiądz chodzi od domu do domu
i kropi święconą wodą głównie te miejsca,
gdzie mogą się znajdować kallikantzari
(złe duszki). Grecką tradycją jest stawianie
zamiast choinki przystrojonego świątecznie

modelu żaglowca. Jest to najważniejszy
symbol bożonarodzeniowy w tym kraju. Jeśli
natomiast ktoś decyduje się na choinkę, to
jest ona bardzo kolorowo udekorowana i
przybrana świeczkami.
Hiszpania
W Boże Narodzenie Hiszpanie odwiedzają kościoły. W małych miejscowościach
zwyczajem jest gromadzenie się wiernych
przy „urnie losu”. Każdy wrzuca do niej
karteczkę ze swoim imieniem, następnie
losuje się dwie z nich. Wylosowana para
będzie parą najlepszych przyjaciół w nadchodzącym Nowym Roku. Ważniejsza od
choinki jest w Hiszpanii szopka. Mimo, iż
w Wigilię przygotowuje się uroczystą kolację, to jednak najważniejsze znaczenie
ma święto Trzech Króli. To wtedy właśnie,
dwanaście nocy po Bożym Narodzeniu,
dzieci otrzymują prezenty, od Trzech Króli.
W zamian za podarki dzieci przygotowują
im słodycze i kostki cukru dla wielbłądów.
Tradycyjnym ciastem jest keks, w którym
zapieka się drobne niespodzianki, np.
monety. Kto na nie trafi, musi w następnym
roku upiec takie ciasto.
Holandia
W Holandii nie ma ani wieczerzy wigilijnej, ani postu, ani prezentów pod choinką.
Święty Mikołaj, Sinter Klaus, nie przyjeżdża
tu do dzieci saniami lecz przypływa łodzią,
a one wyczekują go w porcie Schevingen.
Gdy dopłynie do brzegu (5 grudnia), rozpoczyna się świętowanie i obdarowywanie
prezentami. Święta obchodzone są 25 i
26 grudnia. Holendrzy pielęgnują tradycję
pasterki, uroczystej mszy wigilijnej. Nie ma
tu jednak specjalnych potraw świątecznych
czy wypieków. Można jednak zauważyć
przed domami choinki bogato ozdobione
sznurami lampek i świątecznie udekorowane okna. W przedświąteczne dni Holendrzy
piszą i wysyłają kartki z życzeniami. Każda
rodzina z okazji świąt Bożego Narodzenia
wysyła około 30 - 50 kartek, a te, które
dostaje, wywiesza w oknach bądź ustawia
na komodach.
Luksemburg
W Luksemburgu okres świąteczny
rozpoczyna się w pierwszą niedzielę grudnia wielką paradą, która kończy się pod
miejskim Ratuszem. Biorą w niej udział
Klees`chen (Święty Mikołaj) i Houseker
(Czarny Piotruś), którzy wszystkim napotkanym dzieciom rozdają słodycze. Także oni
w nocy z 5 na 6 grudnia rozdają dzieciom
prezenty, wkładając je do bucików wystawianych przed drzwi sypialni. W Wigilię Bożego
Narodzenia, wczesnym wieczorem, rodziny
zbierają się wokół choinki na wspólnych
rozmowach. Podobnie jak w Niemczech,
tak i tutaj przysmakiem bożonarodzeniowego stołu jest bakaliowe ciasto stollen.
Do tradycji należy również podanie buche
de Nol (świąteczne lody). O północy wiele
rodzin uczestniczy w pasterce. Prezenty pod
choinkę przynosi Dzieciątko Jezus,
(dokończenie na str. 14)
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TYNKI

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

MASZYNOWE

Bnin, ul. Topolowa 6

Tel.

tel. 607 706 477

To było miejsce
na Twoją reklamę

603 613 479

www.restauracja-casablanca.pl

USŁUGI

PIZZA
KEBAB
OBIADY DOMOWE
Z DOWOZEM

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

REMONTOWOBUDOWLANE

Zatrudnię

PRODUCENT

kosmetyczkę/
recepcjonistkę
z Kórnika lub okolic
spa.rodan@gmail.com
tel. 607-848-443

REKLAMY

TRADYCJE

Święta Bożego Narodzenia w krajach europejskich

• altan, huśtawek,
• domków narzędziowych z
drewutnią,
• ocieplanych bud dla psów,
• wiatraków, placów zabaw,
piaskownic
•stołów i krzeseł

tel. 793-153-278

MARKIZY ROLETY
ROLETKI MATERIAŁOWE
Moskitiery (rolowane, ramkowe), bramy, napędy
PPHU JUNI TECH
Jerzy Niemier

tel. (fax.) 0618 190-291 lub 0 604-457-724

tel. 606-931-232

Restauracja Casablanca
czynna codziennie od 11.00 do 22.00
w piątki i soboty do 23.00

NAPRAWA
PRALEK, LODÓWEK, ZMYWAREK,
KUCHENEK ELEKTRYCZNYCH

tel. 601 84 39 88

UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne pojazdów
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Emerytalne
Grupowe

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i używanych
serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing
60-123 Poznań, ul. Albańska 10
tel./fax (061) 865 11 27, (061) 661 57 36
kom. 0602 806 693
www.sintex.pl
sintex@sintex.pl
godz. otwarcia: 9.00–17.00
Adres domowy: Koninko, ul. Granatowa12
tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych
przedsiębiorstw
Rolnicze - ubezp. upraw z
dopłatą z Budżetu Państwa
Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC
Dojazd do klienta bezpłatny!

Koszuty 61,Tel. 061 28 77 120, tel. Kom. 069 126 77 27

Pracownia Projektowa Ewa Lorens
a r c h i t e k t u r a / kon s t ru kc j a
O F E R U J E M Y:
Projektowanie w budownictwie Projekty indywidualne
Adaptacje projektów typowych Inwentaryzacje
Uzyskanie pozwolenia na budowę Bezpłatne konsultacje przedprojektowe
i doradztwo w zakresie projektowania

To było
miejsce
na Twoją
reklamę

ul. Mickiewicza ԟ- Kórnik / Tel., Fax: -87..8
Tel. kom.: .. ԟMail: EWA.LORENS@GMAIL.COM
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Niemcy
Zwyczaj wprowadzenia do domów bożonarodzeniowego drzewka upowszechnił się
w mieszczańskich rodzinach niemieckich w
XVIII w., skąd, w wieku XIX przeszedł na
pozostałe kraje europejskie. Na trzy tygodnie przed świętami zawiesza się specjalny
kalendarz, w którym dzieci znajdują czekoladki. Najbardziej uroczystym momentem
jest świąteczny obiad, po którym rozpakowuje się złożone pod choinką prezenty.
Charakterystycznym przysmakiem, który
pojawia się na niemieckich stołach podczas
świąt Bożego Narodzenia jest bakaliowe
ciasto stollen. Kształtem przypomina nowo
narodzone dzieciątko zawinięte w becik.
Portugalia
Na kolację wigilijną jada się tu wieprzowinę i frutti di mare, czyli owoce morza z
nieodzownym dorszem. Później jest pasterka. Prezenty przynosi Pai Natal, Święty
Mikołaj, ale najwięcej upominków świątecznych otrzymuje się w święto Trzech Króli.
Szwecja
Ośnieżona o tej porze roku Szwecja
ma prawdziwie świąteczną aurę. Do bożonarodzeniowych zwyczajów w tym kraju
należy dekorowanie domostw świątecznymi
ornamentami: figurkami św. Mikołaja, aniołkami, gwiazdkami. Okres świąteczny trwa
tu od pierwszej niedzieli Adwentu aż do 13
stycznia. Na świątecznym stole nie może
zabraknąć pierników domowego wypieku.
Tradycyjną skandynawską potrawą wigilijną
jest przede wszystkim ryż z migdałami, a
najpopularniejszym symbolem świąt - prosiak. Święta rozpoczynają się 24 grudnia
uroczystą kolacją wigilijną i rozdaniem
prezentów, które przyniosły krasnoludki.
Wigilia nie jest postna, a jej obfitość to
nawiązanie do czasów pogańskich i składania darów pogańskim bożkom, podobnie
jak zapalanie świec. Z drugiej zaś strony:
choinka, prezenty i Pasterka, poranna
msza pierwszego Dnia Świąt, nawiązują
do tradycji chrześcijańskiej. Świąteczne
drzewko dekoruje się najczęściej kilka dni
przed Wigilią, prawdziwymi świeczkami
oraz zabawkami ze słomy i siana.
Wielka Brytania
Brytyjczycy świąteczne przygotowania
rozpoczynają już w połowie listopada kupując prezenty swym najbliższym. W Londynie, na Trafalgar Square, ludzie gromadzą
się wokół wielkiej choinki, która od czasów
II wojny światowej jest tradycyjnym darem
Norwegów. W czasie świąt, występują tam
chóry z różnych stron świata, śpiewają kolędy. Nie obchodzi się tu Wigilii, a świąteczny
posiłek spożywa się 25 grudnia, około piątej
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po południu. Wtedy rodzina i przyjaciele
siadają do stołu, na którym króluje indyk
nadziewany kasztanami. Na deser podaje
się Christmas Pudding (przepis podajemy
na końcu) i placek z bakaliami. Wcześniej,
o godz. 15.00 świąteczne orędzie wygłasza
królowa. W Boxing Day, 26 grudnia, rozpakowuje się prezenty przyniesione przez
Santa Claus (Święty Mikołaj).
Włochy
We Włoszech tradycja bożonarodzeniowa nierozerwalnie jest związana z religią
chrześcijańską. Przed Wigilią obowiązuje
ścisły post, a święta rozpoczynają się 24
grudnia uroczystą wieczerzą. Tradycyjne
potrawy to: ryby, sałatki, słodycze i owoce.
Tego dnia nie jada się mięsa. Bożonarodzeniowe słodycze to głównie ciasteczka
nadziewane figami i orzechami. Oczywiście najwięcej radości mają dzieci. Oprócz
Świętego Mikołaja, czyli Babbo Natale, niektóre czekają na czarownicę, Befanę, która
roznosi prezenty. Według legendy Trzej
Królowie zatrzymali się w chacie Befany,
by spytać o drogę do Betlejem. Zachęcali
ją, aby przyłączyła się do nich. Odmówiła,
bo była bardzo zajęta. Pasterza, który zachęcał ją do złożenia hołdu Dzieciątku też
nie posłuchała. W nocy zobaczyła na niebie
olśniewające światło. Wówczas pożałowała, że nie ruszyła w drogę z Trzema Królami.
Zebrała więc zabawki swego dziecka i
pobiegła szukać Trzech Króli i pasterza.
Niestety, nie znalazła. Od tego czasu co
roku szuka Dzieciątka i Trzech Króli bez
skutku... Zostawia więc te zabawki
Norwegia
Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia rozpoczynają się już podczas
Adwentu, kiedy to Norwegowie zaczynają
generalne porządki oraz pieczenie swoich
ulubionych ciasteczek. A musi ich być przynajmniej 7 rodzajów! Dzieci w tym czasie
odliczają w swoich Kalendarzach Adwentowych dni pozostałe do świąt. Zazwyczaj
mają 2 kalendarze – kupiony w sklepie, w
którym kryją się czekoladki, oraz zrobiony
własnoręcznie w domu. W tym kalendarzu
dzieci znajdują drobne prezenty.
Po dokonaniu ostatnich zakupów, około
godziny 16-tej Norwegowie wybierają się do
kościoła na uroczystą mszę. Po powrocie
rodziny zasiadają do świątecznego posiłku,
którego głównym daniem jest pinnekjtt – solone jagnięce żeberka. Później cała rodzina
tańczy przy choince i śpiewa tradycyjne
norweskie kolędy.
W dniu następnym, zaraz po pobudce, dzieci rozpakowują prezenty, które w
nocy zostawił dla nich norweski Święty
Mikołaj czyli Julenisse, który jest dużo
mniej skomercjalizowanym krewnym amerykańskiego Mikołaja. Norweska nazwa
Julenisse pochodzi od imienia Nikolaus
(Nils) i Yule - słowa oznaczającego święta.
Norweski Mikołaj bardziej przypomina elfa
lub gnoma i lubi płatać figle. W Wigilię należy go poczęstować dużą porcją owsianki,
wtedy będzie grzeczny. Bożonarodzeniową
tradycją w norweskim domu jest rodzinne

robienie specjalnych choinkowych ozdób
– łańcuchów i koszyczków. Przygotowuje
się je z ozdobnego, kolorowego papieru i
wiesza na choince. Do koszyczków wkłada
się słodycze, orzechy lub owoce. Sosnowe
lub świerkowe drzewko jest bardzo ważnym elementem norweskich świąt, choć
zadomowiło się tam dopiero w 1900 roku.
Najbardziej znane drzewka, wysyłane
każdego roku prosto z norweskiego lasu,
stoją na Union Station w Waszyngtonie
oraz na Trafalgar Square w Londynie. Jest
to kontynuacja tradycji zapoczątkowanej
w 1947 roku, kiedy władze brytyjskie w
podziękowaniu za okazaną Norwegii pomoc
i wsparcie w czasie okupacji, dostały z Oslo
wspaniałe bożonarodzeniowe drzewko.
Zebrała: Barbara Morasz-Zawitaj
Informacje zostały zaczerpnięte z
książki Anais Vially „Święta na stołach
świata. Przepisy kulinarne, obyczaje z
wszystkich kontynentów”
PRZEPIS NA ANGIELSKI
CHRISTMAS PUDDING
SKŁADNIKI PUDDING
• 1/2 szklanki brandy
• 25 dag masła
• po 1/4 szklanki brązowego i białego
cukru
• 3 jajka
• 1 szklanka mąki
• po 1 łyżeczce cynamonu i przyprawy
do piernika
• 25 dag tartej bułki
• 150 ml mleka
• 3/4 szklanki sułtanek
• 1,5 szklanki koryntek
• 1 szklanka daktyli
• 3/4 szklanki suszonych moreli
• po 2/3 szklanki smażonej skórki pomarańczowej i migdałów
SOS:
• 750 ml śmietany 36-proc.
• 1/4 szklanki brandy
• 1 laska wanilii
• 6 żółtek
• 5 łyżek cukru
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej
• 6 łyżek mleka
Bakalie zalej brandy i odstaw na całą
noc. Masło utrzyj z cukrem. Kolejno wbijaj
jajka, ciągle ucierając. Dodaj bakalie i
resztę składników. Mieszaj drewnianą
łyżką, aż wszystko się połączy. Przygotuj
płótno o wymiarach 1x1 m. Zanurz we
wrzątku, odciśnij, oprósz mąką. Pośrodku
ułóż kulę z przygotowanego ciasta i bardzo
ciasno zawiąż. Pudding włóż do dużego
garnka z wrzątkiem, gotuj 4,5 godziny.
Wyjmij, osącz, ostudź, włóż na 2 miesiące
do lodówki. Przed podaniem podgrzej we
wrzącej wodzie (45 minut), odcedź (15 minut) i rozwiń. Zrób sos: podgrzej śmietanę z
brandy i rozkrojoną wanilią. Utrzyj żółtka z
cukrem. Mąkę utrzyj z mlekiem. Żółtka zalej
przecedzoną ciepłą śmietaną, cały czas
mieszając. Dodaj mąkę, podgrzewaj do
zgęstnienia (nie zagotuj!). Pudding pokrój
jak tort, podawaj z sosem.
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Święto i świętowanie
Koncert laureatów XIX Konkursu
recytatorskiego zorganizowanego przez
Bibliotekę Publiczną w Kórniku przy
współpracy Urzędu Miejskiego w Kórniku i Kórnickiego Ośrodka Kultury odbył
się 11 grudnia w Sali KOKu.
Tematem tegorocznych recytatorskich
popisów było „Święto i świętowanie w polskiej
poezji współczesnej”
Niestety do konkursu nie zgłosiło się zbyt
wielu uczestników. Nie umniejsza to jednak
klasy laureatów, którymi zostali:
I miejsce - Małgorzata Pomin z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku, (wiersze:
Jan Twardowski - „Wigilia”, Jarosław Marek
Rymkiewicz - „Ogród w Milanówku.
Pieśń nocnego wędrowca”)
II miejsce i nagroda specjalna KTPSuAgnieszka Chmielewska z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku,
(wiersze: Wisława Szymborska - „Dnia 16
maja 1973 roku”, Zbigniew Herbert „Chrzest”)
II miejsce - Krzysztof Pawlicki z Liceum Ogólnokształcącego w Śremie,
(wiersze: Stanisław Grochowiak - „Misterium”,
Konstanty Ildefons Gałczyński „Wielkanoc Jana Sebastiana Bacha” (fragmenty) )
Wyróżnienie otrzymała - Anna Mańkowska z
Liceum Ogólnokształcącego w Śremie, (wiersze Stanisław Barańczak - „Garden Party”,
Julian Tuwim - „Wiosna. Dytyramb”)
W tym roku w skład jury weszli:
Sławomir Animucki – przewodniczący,
Maria Kuczyńska-Nowak – polonistka,
Katarzyna Sibilska - polonistka
Domicylla Sierszchuła-Filipowska - instruktor z
działu Instrukcyjno-Metodycznego Bibliotek z
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu.
Koncert laureatów rozpoczął się od
wręczenia nagród laureatkom Małgorzacie
Pomin oraz Agnieszce Chmielewskiej –
niestety pogarszająca się zimowa pogoda
uniemożliwiła przybycie innym laureatom.
Upominki wręczali Elżbieta Duszczak, dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku, burmistrz
Jerzy Lechnerowski oraz przewodniczący
RM Maciej Marciniak.

RECENZJE KSIĄŻEK
.

Małgorzata Pomin

Obie recytatorki przedstawiły jeszcze raz
swój kunszt w konkursowych utworach.
Zwyciężczyni dodatkowo popisała się
talentem muzycznym wyśpiewując kolejne
utwory m. in. z tekstem Agnieszki Osieckiej.
Było to preludium do występu zespołu Good
Staff. Zespół może nie jest bardzo znany,
jednak odnosił już sukcesy. Zdobył między
innymi 3. nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej w Ślesinie (2010),
1. nagrodę na Piaseczyńskim Zlocie Piosenki
Różnej (PZPR) w Piasecznie (2010) i 1. nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Piosenki
Artystycznej w Stargardzie Szczecińskim
(2010).
Michalina Brudnowska, Wojciech Winiarski, Jacek Skowroński, Paweł Głowacki i
Robert Rekiel zaprezentowali kolaż muzyczno-poetycki inspirowany poezją Leopolda
Staffa oraz innych polskich poetów. Ciepłe,
liryczne teksty, podobna w klimacie, pełna
pozytywnej energii muzyka spodobała się
licznej publiczności.
Za rok XX Konkurs.
Juz dziś zachęcamy do szlifowania talentów i spróbowania swoich sił.
ŁG
Good Staff

Pozycje książkowe dostępne są
w Bibliotece Publicznej w Kórniku.
DLA DOROSŁYCH
JACK WHYTE
„RYCERZE CZERNI I BIELI”

KULTURA

TRADYCJE

(dokończenie ze str 12)
a rozpakowuje się je dopiero w Boxing
Day (pierwszy Dzień Świąt). W pierwszy
Dzień Świąt podaje się „Czarny pudding”,
pieczeń z zająca lub dziczyznę, czasem
nawet indyka, jak w Wielkiej Brytanii. Po
obfitym posiłku jest czas na wspólny, rodzinny spacer.

„Rycerze czerni i bieli” to pierwszy tom trylogii,
osnuty wokół tajemniczych
początków templariuszy,
najsłynniejszego zakonu w
dziejach. Hugon de Payns,
zgodnie z tradycją rodu,
wstępuje do tajemniczego Zakonu. Przerażony
okrucieństwem pierwszej
krucjaty i poczynaniami łacinników oddaje się
Bogu i wraz z towarzyszami postanawia strzec
pątników pielgrzymujących do Ziemi Świętej.
Zakon jednak ma dla niego zadanie. Hugon
musi odnaleźć ukryty na Wzgórzu Świątynnym
jego skarb. Wydaje się to niewykonalne, lecz de
Payns obmyśla plan, którego wątek, niczym tkanina z Bayeaux snuty cierpliwie i misternie wiele
lat - pozwoli w samym sercu najświętszego z
miejsc w Jerozolimie odkryć coś, co może wręcz
wstrząsnąć posadami toczonego od wewnątrz
rakiem zepsucia Kościoła...
MARIE CLAYTON
„WIELKA KSIĘGA SZYCIA”

„Wielka księga szycia”
jest wypełniona wyczerpującymi informacjami
dla początkujących i zaprawionych w bojach entuzjastów szycia. Każdy
rozdział zawiera podstawowe techniki, którym
towarzyszą jasne i skondensowane instrukcje i łatwe do naśladowania
ilustracje krok po kroku. Od podstawowych
technik po zaawansowane krawiectwo, zabiegi
pielęgnacyjne i reperacje, te niezbędne zalecenia są przepełnione po brzegi informacjami
dla władających igłą na wszystkich poziomach
umiejętności. W tym obszernym przewodniku
znajdziemy łatwe do naśladowania techniki i
ponad 1000 ilustracji, które poprowadzą entuzjastów szycia przez każdą fazę tej sztuki. Będzie
to uniwersalne źródło, do którego będziesz
często wracać.
DLA DZIECI
JOANNA FURGALIŃSKA
„ENTLICZEK PENTLICZEK
CZYLI POLSKIE WYLICZANKI”

Wyliczanki są żywe i
ruchliwe jak dzieci. Zmieniają się, tak jak zmienia
się otaczający dzieci świat.
Bywają śmieszne albo niezrozumiałe. Niektóre uderzają trafnością spostrzeżeń,
inne tajemniczym brzmieniem. Towarzyszą nam
od blisko dwustu lat i dzięki dzieciom mają się
doskonale, ponieważ używane są przez nie w
bardzo wielu sytuacjach.
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Już od pięciu lat, dzięki współpracy partnerskiej naszej gminy z gminą
Königstein w Niemczech, w pierwszy
weekend grudnia przedstawiciele naszej gminy wspólnie z przedstawicielami stowarzyszenia Königstein - Kórnik
organizują w Königstein stoisko na
kiermaszu świątecznym, zwanym „Weinachtsmarkt”. Nasz wspólny stragan,
na którym sprzedawana jest polska
kiełbasa, bigos i makowce przywiezione z Kórnika, z roku na rok, cieszy się
coraz większym zainteresowaniem.
Tegoroczny kiermasz świąteczny
zbiegł się z jubileuszem 5-lecia współpracy między naszymi gminami. Do
Königstein na uroczystość jubileuszu
5-lecia podpisania umowy partnerskiej
udali się: burmistrz Jerzy Lechnerowski, kierownik Wydziału Promocji
Gminy, Kultury i Sportu Magdalena
Matelska-Bogajczyk i inspektor w/w

wydziału Robert Jankowski. Na uroczystość do Königstein miał udać się również kórnicki chór Castellum Cantans,
który jednak ze względu na bardzo złe
warunki pogodowe nie pojechał.
Uroczystość jubileuszu 5-lecia naszej współpracy zorganizowana została w budynku Centrum Katolickiego w
Königstein, czyli w miejscu, w którym 5
lat temu doszło do podpisania umowy
partnerskiej. W uroczystości podpisania umowy brali udział przedstawiciele
obu gmin oraz Konsul Generalna RP w
Niemczech pani Elżbieta Sobótka, nazwana „matką chrzestną partnerstwa
Königstein – Kórnik”. Pani Konsul ze
względu na obowiązki służbowe nie
mogła przyjechać na uroczystość do
Königstein, ale przekazała na ręce
przewodniczącego Stowarzyszenia
Königstein – Kórnik pana Klausa
Schwope list gratulacyjny z okazji

Jubileuszu 5-lecia współpracy dla
burmistrza Lechnerowskiego.
Od 2005 roku, kiedy to nasze gminy łączy oficjalna umowa partnerska,
delegacje naszych miast kilka razy
w ro ku o dw i e d za j ą si ę p rzy o ka zj i
różnych uroczystości. Dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia
Königstein – Kórnik doszło do wymiany
młodzieży i chórów z naszych Gmin
i nawiązania wielu kontaktów osobistych i przyjaźni.
Podczas trzydniowej wizyty naszej
delegacji doszło do wielu spotkań
z przedstawicielami stowarzyszenia
z Königstein, podczas których ustalono
program współpracy na nadchodzący
rok.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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Kiermasz parafialny po raz drugi

Po raz drugi parafianie z Kórnika i nie
tylko mogli wziąć udział w Kiermaszu Świątecznym.
Ta „nowa”, niezupełnie „świecka tradycja”
wydaje się doskonale wpisywać w nastrój
grudniowego, adwentowego okresu radosnego oczekiwania.
Jak podkreślali organizatorzy: celem
tego spotkania, jest integracja naszego lokalnego środowiska, a także oderwania się
od świata komercyjnych reklam, aby nieco
inaczej przeżyć przygotowanie do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Tym razem namioty i stragany stanęły

17 grudnia 2010 r.

na dziedzińcu Probostwa. Wychodzącym z
kościoła parafialnego o kiermaszu przypominali gwiazdorzy a dalej prowadził zapach
jadła i napojów.
Po zakosztowaniu kulinarnych rarytasów kuchni polskiej, wyśmienitych ciast
wszelakich lub bezalkoholowego grzańca
można było zrobić przedświąteczne zakupy.
Dekoracje i kartki świąteczne wykonane
w Domu Dziecka w Bninie, dewocjonalia
bożonarodzeniowe, kalendarz parafialny,
płyta Tutti Santi, stroiki, sianko, opłatki,
miody, owoce , to tylko cześć z bogatego
asortymentu licznych straganów.
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Jubileusz 5-lecia współpracy między
Kórnikiem a Königstein w Niemczech

A jak jeszcze pieniędzy w portfelu zostało
można było wziąć udział w loterii z licznymi
nagrodami.
Co najistotniejsze dochód z imprezy
pomoże przygotować pomoc świąteczną dla
dzieci, których w tym roku rodzice utracili dorobek całego życia w wiosennej powodzi.
Wszystko w myśl motta „Wszystko,
co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili” (Mt
25,40), które przyświeca grupie inicjatorów
letnich festynów parafialnych i zimowych
kiermaszów.
ŁG
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oczekiwania na przyjście Pana, dla innych
czas amerykańskich Santa Clausów z reklamami, dla jeszcze innych – zwykłe dni.
A w Pro Sinfonice to czas dorocznej Konwencji, czas podsumowań
i
planów. Kończy się Rok Chopinowski, tak
bogaty w wydarzenia w Polsce, w Europie,
w świecie, w naszym ruchu także.

Instrumentalna, w stylu dixie, wersja
„Życzenia” Fryderyka Chopina jest swoistym potwierdzeniem tych słów.
I wreszcie kolędy, pełne radości i jazzowej improwizacji… i słowo sekretarza Pro
Sinfoniki
o istocie Adwentu, o historii
kolędy, o refleksjach Phila Bosmansa.
- 35 lat temu powstała w Kórniku Pro
Sinfonika – prowadzący wraca do historii
ruchu – bo tak wymarzył sobie prezes i to

marzenie zrealizowała wtedy pani Teresa
Rogozia. Jest z nami po dzień dzisiejszy, z
rodziną – małżonkiem Markiem i córką Joanną. Rzecz niezwykła, mocny fundament,
można śmiało budować przyszłość, snuć
marzenia… To już wasze zadanie - pan
Hoffmann zwraca się do młodzieży.
- Zatrzymajcie się na chwilę w gonitwie
codziennych spraw – cytuje teraz słowa Małgorzaty
Stolarskiej – uciszcie Wasze
myśli…
- Księże Proboszczu
– zwraca się do ks. Eugeniusza Leosza – zgodnie z
tradycją prosimy o życzenia… Słowa duszpasterza
dopełnia prezes Pro Sinfoniki, Alojzy Andrzej Łuczak.
- Dziękuję wszystkim,
Pani Teresie, Panu Burmistrzowi, młodzieży. Miejcie
marzenia. Życzę radosnych
Świąt, pełnych miłości…
- Życzę Ci jeszcze radości płomienia - niech biały
opłatek w dłoni nie drży z
lęku jak zimna, niech drży
szczęściem wzruszony –
Antoni Hoffmann cytuje
słowa Roberta Łobko i zachęca do łamania się „chlebem miłości”.
Jeszcze kolejne życzenia, pani Ireny Kaczmarek
skierowane na ręce Opiekunki kórnickiego Klubu,
dosłownie, z pięknym świątecznym stroikiem i już kelnerzy serwują pyszny sernik
i aromatyczną kawę.
- Jakże nie myśleć ciepło o Państwu Bejma
– rozkoszuję się smakiem ciasta – udzielają nam gościny, podejmują poczęstunkiem,
który to już raz…
Dixie Company
znów gra, tym razem
jazzowe standardy.
Znakomici artyści tej
formacji są wielką muzyczną niespodzianką
– dla wszystkich. Aż
chce się słuchać… a
tu… pora kończyć.
Ragtime z filmu
„Va banque”, tradycyjne wspólne zdjęcie
i wpis do kroniki: czas wkraczać w następne 35-lecie.
Z zachętą prezesa, z zapałem Pani
Teresy Rogozi-Olejnik, z zaangażowaniem
młodych ludzi na pewno się uda!
Wesołych Świąt i
Szczęśliwego Nowego Roku!

W Służbie Bociana

W dniach 06-07.11.2010, Kórnik
stał się siedzibą położnych, nie tylko z
Wielkopolski ale także z całej Polski.
Stowarzyszenie „Dobrze Urodzeni”,
właśnie w naszej miejscowości, w
Hotelu Rodan i w Malinowej Szkole
Rodzenia, zorganizowało tę konferencję. Położne zjechały z niemal
całej Polski. Nie zabrakło przedstawicielek tego zawodu, min. z Lublina,
Warszawy, Szczecina i wielu innych
miast i miasteczek naszej Polski.
Było to spotkanie zorganizowane
przez położne dla położnych.
Na początku konferencji, bardzo miło przywitał wszystkich jej
uczestników, Burmistrz naszego
Miasta, Jerzy Lechnerowski , promując i zachęcając min. wszystkich
uczestników, do zwiedzania naszego
pięknego miasta i okolicy.
Kilka godzin ciekawych wykładów
w Hotelu Rodan, pokazały, jak ważne
są zmiany, które są nie uniknione w
najbliższym czasie, dla wszystkich
rodzących. Panie Katarzyna OIeś
- Prezes Stowarzyszenia „Dobrze
Urodzeni”, Edyta Dzierżak-Postek
- położna niezależna z Warszawy,
Katarzyna Grzybowska, pierwsza
położna w Polsce, która otwarła Dom Narodzin
w Warszawie oraz Prezes Fundacji Rodzić po
Ludzku z Warszawy, Anna Otffinowska, podkreślały, jak ważna jest samodzielność zawodu
położnej. Przedstawiając nowy standard opieki
okołoporodowej, który wchodzi w życie w maju
2011 roku, dowiedziałyśmy się ,że kobieta w
Polsce będzie miała możliwość wyboru miejsca narodzin swojego dziecka – może to być
szpital, dom jak i izba porodowa. Będzie mogła
wybrać osobę opiekującą się nią podczas

Wigilia ZNP
10 grudnia 2010 odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne członków Związku
Nauczycielstwa Polskiego aktywnych zawodowo i emerytów. W świątecznie udekorowanym Saloniku Różanym przygotowana
została wigilia przez Restaurację Biała Dama.

ciąży i porodu oraz będzie mogła rodzić swoje
dziecko w pozycji, która jest dla niej najwygodniejsza a więc w pozycjach wertykalnych, co
jest jednoznaczne z końcem rodzenia dziecka
w pozycji najmniej fizjologicznej, z leżeniem na
plecach z podkurczonymi nogami. Standard,
kładzie duży nacisk, na indywidualne a nie
rutynowe traktowanie każdej rodzącej oraz na
poszanowanie min. jej praw.
Te i inne tematy poruszane na konferencji,
dodały wiary i siły w walce z różnymi przeciwKatarzyna Bortlisz prezes Zarządu Oddziału
ZNP w Kórniku powitała wszystkich bardzo
serdecznie i w imieniu członków złożyła
gratulacje panu Jerzemu Lechnerowskiemu
z okazji wyboru na Burmistrza Kórnika na
kolejną kadencję. Burmistrz podziękował za
życzenia i gratulacje i przekazał wszystkim
pracownikom oświaty najgorętsze życzenia
spokojnych i radosnych Świąt Bożego Na-

nościami, jakie my położne, spotykamy na swojej codziennej drodze.
Wystąpienie profesora Krzysztofa Szymanowskiego- zastępcy
ordynatora oddziału porodowego w
szpitalu przy ul. Polnej w Poznaniu,
zaowocowało gromkimi brawami,
gdyż okazało się, że są lekarze,
którym bardzo zależy na dobrej
współpracy z położnymi .Profesor
jest za dialogiem między lekarzami a
położnymi. My bardzo cieszymy się
z tego, ponieważ od tej współpracy,
zależy również jakość naszych usług,
względem kobiety rodzącej ,jakość
narodzin.
Swój głoś w konferencji zabrała
„ Matka porodów domowych”, Irena
Chołuj, która opowiadała o swojej
wieloletniej pracy zawodowej, o pracy
„pod prąd” i o porodach domowych,
w których uczestniczy prawie każdego dnia.
Warsztaty w Malinowej Szkole
Rodzenia ”Rubus” w Kórniku, były
dopełnieniem tej konferencji. Położne
ćwiczyły różne pozycje wertykalne,
które należy stosować podczas
porodu fizjologicznego aby ułatwić
kobiecie poród, jak i rodzącemu się
dziecku ułatwić wyjście na świat.
To doświadczenie, umocniło położne w
swojej pracy na rzecz naturalnych narodzin,
ponieważ nadchodzi czas nieuniknionych
zmian, zmian dla rodzących kobiet, ich dzieci
i położnych. Warto było podjąć trud i zorganizować tę konferencję, na rzecz poprawy
jakości narodzin.
Jedna z organizatorek ,Niezależna
Położna, Iwona Marczak

OŚWIATA
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36 KONWENCJA PRO SINFONIKI W KÓRNIKU

Wspaniała, żywa choinka, biały obrus, opłatek, ciepło kominka, radosny
gwar… za oknem biało… myślę sobie:
jaki cudowny jest świat… and I think to
myself… what
a wonderful
world
Czy tylko myślę, czy może słyszę śpiew
i muzykę tego wielkiego przeboju Louisa
Armstronga w wykonaniu
Dixie Company?
Tak! To przecież czwartkowe późne popołudnie, 9
grudnia 2010 r. w Motelu
„Nestor”. Kórnik, ul. Poznańska 34 – drugi, „odświętny”
adres Klubu Pro Sinfonika
im. Mieczysława Karłowicza
przy Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Właśnie
rozpoczęło się świąteczne
spotkanie w ramach 43 Konwencji Pro Sinfoniki, podsumowujące 35 lat działania
kórnickiego klubu.
Lista gości wyjątkowo
długa. Joanna Olejnik i Łukasz Błaszyk witają: burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, byłego dyrektora: p.
Kazimierza Zimniaka, p. Ewę
Zwierzyńską – byłą prezeskę
klubu, p. Marię Kuczyńską
Nowak, naszych przyjaciół:
p. Barbarę Miarę, p. Macieja
Małeckiego, p. Stanisława
Gorzałczanego, redaktora
naczelnego Kórniczanina
Łukasza Grzegorowskiego i
Roberta Jankowskiego z Kórnickiego Centrum Informacji
oraz sekretarza Pro Sinfoniki
p. Antoniego Hoffmanna. A na końcu gościa najważniejszego
– „naszego drogiego,
legendarnego prezesa prezesów, Pana
Alojzego Andrzeja Łuczaka”.
Prof. Teresa Rogozia-Olejnik, Opiekunka
Klubu z trudem przekrzykuje oklaski na
cześć prezesa. – Chcę
powiedzieć, że nasz
prezes na koncercie
4 grudnia w Auli UAM
otrzymał Nagrodę
Główną Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego.
- To wyróżnienie jest potwierdzeniem
Pana olbrzymich zasług w kreowaniu
i popularyzowaniu kultury w Wielkopolsce.
Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze
gratulacje – Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, Jerzy Lechnerowski spieszy z listem i
bukietem róż. Znowu oklaski…
- Adwent – rozpoczyna Antoni Hoffmann – to dla jednych czas radosnego

rodzenia oraz spełnienia marzeń i dalszej
owocnej współpracy w Nowym 2011 Roku.
Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu
życzeń wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu
biesiadując i nucąc kolędy.
tekst i forto: Małgorzata Pawlaczyk
Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP
w Kórniku

Kronikarz
Zdjęcia: Antoni Hoffmann
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Urodził się w Mieszkowie w rodzinie
kolejarskiej Józefa i Jadwigi z Głuszaków. W latach 50-tych z rodzicami
zamieszkał w Gądkach.
Pierwszą pracę podjął 1 września
1950 r. w ZNTK w Poznaniu w charakterze rzemieślnika w dziale technicznogospodarczym. W maju 1964 ukończył
Technikum Kolejowe i w grudniu uzyskał
tytuł mistrza w zawodzie ślusarz maszynowy. Po kursie dla referentów d/s
wynalazczości objął stanowisko starszego technologa w ZNTK w Poznaniu.
W swoim zawodzie przepracował ponad
42 lata i 10 sierpnia 1990 r. przeszedł na
wcześniejszą emeryturę. Kontynuował
pracę w niepełnym wymiarze czasowym
nieomal do końca życia w Przedsiębiorstwie „Styromur” w Dziećmierowie.
W pamiętnym w historii Polski, dniu
20 października 1956 r. zawarł ślub z
Gertrudą z Kowalewskich. Towarzyszył
jej nie tylko w domu, ale w jej pracy w
Klubie Rolnika w Dziećmierowie.
Jednym z największych dokonań
społecznych Juliana było, w latach 1982
– 1984, przewodniczenie społecznym
komitetom budowy gazociągu i wodociągu w Dziećmierowie. W 1988 uczestniczył w pracach Społecznego Komitetu
Upamiętnienia Konspiracji Kórnickiej.
W efekcie tych działań stworzono nowe
miejsce pamięci narodowej poświecone

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje…
Anecie Weber
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia
z powodu śmierci

TEŚCIA
składają
Dyrektor i pracownicy
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
w Robakowie
Społeczność Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
ze smutkiem żegna
Przyjaciela

JULIANA SERBĘ
Prezesa Koła Towarzystwa Przyjaciół
Powstańców Wielkopolskich
w Kórniku
20

Józefowi Szczepaniakowi, dowódcy
placówki AK w leśniczówce Drapałka w
czasie okupacji niemieckiej.
Zainteresowania swoją rodzina
doprowadziły go do stworzenia dzieła
życia, jakim było opracowanie historii,
genealogii dwóch rodzin: Serbów i Głuszaków. Materiały te przekazał Bibliotece Kórnickiej PAN. Opracowania swoje
wykorzystał do zwołania tych dwóch
rodów. W 1996 r., w Solcu zebrało się
z całego świata, 150 potomków rodu
Głuszakow. Rok później do Zbrudzewa
zjechało około 250 potomków rodu
Serbów.
Serbowie licznie uczestniczyli w
Powstaniu Wielkopolskim. W 2008 r
Julian Serba uczestniczył w pracach
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika
Powstania Wielkopolskiego w Kórniku.
Uznanie dla jego społecznych działań
spowodowało, że po zawiązaniu się
w 2008 r. w Kórniku Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego powierzono mu
funkcję prezesa tego Koła. Do ostatnich
chwil swojego życia interesował się
pracą koła.
Zmarł 2 grudnia 2010 r. i został
pochowany na cmentarzu w Kórniku.
Cześć jego pamięci.
		
					
Kazimierz Krawiarz

Chciałabym
serdecznie podziękować
panom sołtysom:
Henrykowi Hypsiorowi
z Dziećmierowa,
Jerzemu Rozmiarkowi z
Czmonia,
Dawidowi Rozmiarkowi
z Radzewa
za zbiórkę i transport
płodów rolnych,
które zostały przekazane
rolnikowi z Czmońca,
najbardziej
poszkodowanemu
w czasie tegorocznej
powodzi.
Była Przewodnicząca
Komisji Rolnictwa RM
Julia Bartkowiak
nr 23/2010

Kórnicki Wolontariusz Roku

Kórnickie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka” w tym roku po raz pierwszy
zorganizowało konkurs mający „Kórnicki
Wolontariusz Roku”. Nadanie tego tytułu
miało na celu uhonorowanie społecznej i
dobroczynnej działalności osób zamieszkałych w gm. Kórnik, które bez względu
na swój wiek, wykształcenie i stan zdrowia
pracują nieodpłatnie na rzecz osób potrzebujących.
Zaprosiliśmy do konkursu
różne organizacje pozarządowe, instytucje publiczne,
stowarzyszenia, a także parafie
gminne. Jednakże większość
tych instytucji, albo nie znalazła
w swoim gronie takich wyróżniających się osób, albo tłumaczyły
się one tym, że ich nieodpłatna
działalność jest ich statutowym
obowiązkiem.
Dlatego w tym roku Kapituła
Konkursu wybrała Kórnickiego
Wolontariusza Roku z grona
„klaudynkowych” wolontariuszy.
Mimo iż zgłoszeń nie było wiele,
Kapituła Konkursu wcale nie miała łatwego
zadania. W skład Kapituły konkursu oceniającej pracę poszczególnych wolontariuszy
weszli:
Pani Irena Kaczmarek – radna Rady
Miejskiej w Kórniku, Pan Adam Lewandowski – nauczyciel Gimnazjum w Kórniku
i również Radny, Pani Beata Dobrzyńska
– pracownik Wydziału Oświaty Urzędu
Miejskiego w Kórniku ks. Zbigniew Dobroń – wikariusz naszej Parafii oraz Alicja
Halama-Zygmanowska Vice – Prezes
Stowarzyszenia Klaudynka

Działalność dobroczynna kandydatek
(istnieją w Stowarzyszeniu również Wolontariusze, ale tym razem zgłoszono wyłącznie dziewczyny) jest imponująca: poza
pracą na festynach dla niepełnosprawnych
systematycznie pomagają w terapii zajęciowej. Większość Wolontariuszek również poświęca swój czas na indywidualne
zajęcia z osobami niepełnosprawnymi i
starszymi. Należy również dodać, że Wo-

lontariusze wykonują prace na sprzedaż
(kartki świąteczne, wypiek ciast), z których
dochód przeznaczony jest np. na upominki
świąteczne dla dzieci.
Dlatego Kapituła uhonorowała wszystkich zgłoszonych Wolontariuszy w dwóch
kategoriach wiekowych – do 18 roku życia i
w kategorii osób dorosłych. Nagrody zostały
wręczone w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza 5 grudnia w Kórnickim Ośrodku
Kultury, a uroczystość uświetnił występ części chóru Tutti Santi pod fachowym okiem
Pani Jadwigi Chałupki.

W kategorii młodzieżowej Kórnickim
Wolontariuszem Roku 2010 została Paula
Jasek, wyróżnienie otrzymała Karolina
Świątek, a dyplomy uznania Beata Piasecka i Joanna Rakoniewska.
W kategorii powyżej 18 roku życia
Kórnickim Wolontariuszem Roku 2010
została Karolina Walkowiak, a wyróżnienie
otrzymała Agnieszka Chmielewska.
Laureatki otrzymały cenne nagrody w
postaci aparatów cyfrowych.
Osoby wyróżnione – drobne
upominki.
Bardzo trudne jest ocenianie
pracy wykonanej bezinteresownie, każdy wolontariusz
zasługuje na uznanie, niemniej
jednak taki konkurs w czasach
tzw. „wyścigu szczurów” może
zmotywuje młodych ludzi do
tego, by poświęcić swój czas innym ludziom. Taka praca może
być wspaniałym sposobem
spędzania czasu, nadawać życiu sens, przy okazji uczy przydatnych w życiu umiejętności.
Wszyscy członkowie Kapituły
Konkursu byli za tym, by rozpropagować
ideę wolontariatu jak tylko się da. Mamy
również nadzieję, że w przyszłym roku inne
instytucje włączą się w ten konkurs i zaprezentują swoje kandydatury do tytułu.
Bardzo serdecznie dziękujemy Gminie
Kórnik oraz Powiatowi Poznańskiemu,
którzy dofinansowali zakup nagród, a także
panu Krzysztofowi Buszkiewicz, który nieodpłatnie wykonał grawer na statuetkach
Laureatów!
Alicja Halama-Zygmanowska
v-ce prezes Stowarzyszenia
Klaudynka

WOLONTARIAT

WSPOMNIENIE

SERBA JULIAN (16.12.1931 + 2.12.2010) - SPOŁECZNIK

XIX Wielki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
poświęcony będzie dwóm dziedzinom medycznym –nefrologii i urologii dziecięcej.
Po osiemnastu latach grania, cieszymy się doskonałą opinią Polaków.
Rezultaty naszych działań to kilkadziesiąt tysięcy najwyższej klasy urządzeń medycznych
o wartości 110 mil USD.
Na każdym z nich umieszczone jest nasze serduszko, które informuje,
że sprzęt nie tylko ratuje życie dzieci w sytuacjach codziennych,
ale tworzy także pięć narodowych programów medycznych i jeden edukacyjny.

Kórnik gra razem z Owsiakiem !!!

Jurek Owsiak

Na ulice Kórnika i pozostałych miejscowości gminy, w niedzielę 9.stycznia 2011 r.
wyjdą nasi wolontariusze zbierać pieniądze na rzecz Fundacji.
Wolontariusz WOŚP będzie wyposażony w identyfikator ze zdjęciem,
na którym jest pieczęć i hologram WOŚP.
Puszka oznaczona numerem wolontariusza, zabezpieczona banderolą z dwóch stron.
W zbiórce weźmie udział 80 naszych wolontariuszy,
są to młodzi ludzie z kórnickich szkół.
Bardzo proszę o życzliwe potraktowanie zbierających,
gdyż robią to z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy innym.
Krystyna Janicka
szef sztabu WOŚP w Kórniku
Każdy może pomóc w Finale WOŚP przekazując różne przedmioty
na licytację poprzez portal internetowy Allegro (wszelkie szczegóły na www.wosp.org.pl )

17 grudnia 2010 r.
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UL. ROGALIŃSKA 3, MIECZEWO
oferuje:

• instalacje - przeglądy, usuwanie wykrytych nieszczelności
• montaż i naprawa urządzeń gazowych: kotły, kuchenki,
junkersy, nagrzewnice
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

- węgiel kamienny i brunatny
- miał węglowy
- brykiet rekord

tel. (61) 8170 750
kom. 0601 586 966

EKO GROSZEK od 500zł/t

ZAMIENIĘ GRUNTY W GMINIE ZANIEMYŚL

TRANSPORT
OD 1 TONY TOWARU DO 20KM

(ok.8 ha, bardzo dobrej klasy,
przy szosie asfaltowej)
NA ZIEMIĘ W GMINIE KÓRNIK
(możliwa dopłata)
KUPIĘ GOSPODARSTWO ROLNE LUB
DUŻĄ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
NA TERENIE GMINY KÓRNIK
LUB GMINY ZANIEMYŚL

TEL. 666-934-670

Firma WACHOWIAK
OFERUJE:

-budowa domów mieszkalnych pod klucz,
-budowa budynków przemysłowych,
-ogrodzenia z klinkieru, kamienia,
-wylewki, posadzki przemysłowe,
-sprzedaż materiałów budowlanych z dowozem do klienta,
-usługi koparkami, transport i wykopy,
-tłuczeń granitowy, żwir, piasek, czarnoziem,
-instalacje Wod-Kan, C.O. instalacje elektryczne,

Przyjmiemy uczniów
na praktyczną naukę w zawodzie
mechanik samochodowy
tel. 696-424-276
NAPRAWA

To było miejsce
na Twoją reklamę

tel. /61/897-11-74
/61/ 830-03-59
601-75-91-75

Placówka Partnerska Banku Pekao S.A.
poszukuje pracownika na stanowisko
kasjer
CV prosimy przesyłać na adres e-mail:
lukaszewicz1@wp.pl

ul. Główna 29, Biernatki,
Tel/fax 61 81-70-482, kom.: 604-422-606,
mail: wachowiak.budownictwo@wp.pl
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%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

Lek. med. Maria Walkowiak
tel. (61) 287-02-50

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
Kórnik, ul. Poznańska 22
Realizujemy wszystkie recepty
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SPRZEDAŻ RATALNA

tel. 691-741-743

Z A P R A S Z A M Y

T R A F I K A

PAPIEROSY, TYTOŃ, CYGARA
AKCESORIA TYTONIOWE

PRALEK

WSZYSTKIE TYPY
TAKŻE LODÓWKI
i SPRZĘT AGD

G R AT I S

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

Sprzedaż detaliczna i hurtowa
Wystawiamy faktury VAT
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 18/13
tel. 503-042-723





W związku z tym,
że pojawiły się
nowe fakty
dotyczące
wypadku
drogowego
z dnia
27 września
2008 roku
w Bninie,
w którym śmierć
poniósł
Dariusz Banecki
–
poszukuję dokładniejszych
informacji o sprawcy.
Dla osoby, która poda dane sprawcy
przewidziana jest nagroda.
Wiarygodność informacji
zweryfikuje prywatny detektyw.

OGŁOSZENIA / REKLAMY

wykonuje



Iwona Banecka
telefon: 788-120-126,
mail: iwona.banecka@gmail.com

* Zakład tapicerski zatrudni krojczego tel. 601-719-699, 618 176-469
* Kupię w Kórniku 2 pokoje tel. 506-160-233
* Sprzedam okno używane, plastikowe, dwuskrzydłowe, białe, wymiary 1143x136 tel. 782-523-464
* Sprzedam działkę 3400m² lub 1ha gruntu z możliwością podziału na mniejsze działki w Konarskim tel. 667-860-884
* Sprzedam dom wolnostojący 130/550, Borówiec, 400 tys. zł tel. 602-214-931
* Sprzedam 2 bramy garażowe uchylne, 3,50 wys. x 2,90 szer., 1000zł i butlę tlenową z reduktorem tel. 602-214-931
* Sprzedam drewno opałowe liściaste i iglaste tel. 604-696-326
* Sprzedam łóżeczko dziecięce z materacem i wiele innych akcesoriów tel. 607-848-443 lub 667-248-552
* Sprzedam basen do karpi, 1000 litrów tel. 607-553-320
* Sprzedam klimatyzację i rejestrator z kamerą tel. 607-553-320
* Sprzedam ladę chłodniczą i lodówki stojące tel. 607-553-320
* Sprzedam pawilon z płyty obornickiej 6x4m tel. 607-553-320
* Sprzedam nissana navarę 2.5 TD, 2006r, serwisowany, 84 tys. km, czarny, bogata wersja, 42 tys. zł., raty tel. 782-170-471
* Sprzedam bliźniak w Borówcu w stanie deweloperskim, 110/200, za 250 tys. zł także na raty tel. 792-884-454
* Sprzedam telewizor – THOMSON 14 cali i nowy telewizor PANASONIC czarny tel. 618 170-105
* Lokal do wynajęcia o pow. 35m², Kórnik, ul. Staszica tel. 885-539-962
* Rodzice z dzieckiem pilnie szukają mieszkania dwupokojowego z kuchnią i łazienką w Kórniku, tanio tel. 607-248-192
* Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Kórniku, o pow. 33,5m², blok 15 tel. 501-369-509
* Kupię mieszkanie kawalerkę w Kórniku, może być do remontu tel. 515-229-686
* Szukam rzetelnej osoby do prac w ogrodzie na kilka godzin w tygodniu, z Bnina lub Kórnika tel. 601-704-233
* Wynajmę lokal 35m² w Kórniku, ul. Staszica tel. 885-539-962 (dzwonić po 18.00)
* Wynajmę mieszkanie osobom samotnym lub małżeństwu bezdzietnemu tel. 618 171-652
* Sprzedam działkę budowlaną na Al. Flensa tel. 618171-652 (dzwonić po 18.00)
* Zatrudnię stolarzy i pomocników stolarzy tel. 618 971-251
* Sprzedam VW GOLF V 2004 z „kratką” tel. 502-275-874
* Sprzedam mieszkanie 74m² na osiedlu Kościuszkowców w Swarzędzu tel. 513-162-832
* Sprzedam butlę tlenową z reduktorem, cena 200zł tel. 782-170-471
* Sprzedam w Borówcu bliźniak 120/200, cena 280 tys. zł, także częściowo na raty tel. 792-884-454
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, inne – przyjadę tel. 601-308-880
* Przyjmę na pokój w Kórniku, dostęp do kuchni i łazienki tel. 509-754-927
* Od zaraz przyjmę do obierania cebuli, transport gwarantowany tel. 530-725-666

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

SKŁAD WĘGLA

INSTALATORSTWO GAZOWE

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW

nr 23/2010
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Fortepian
Grupa I – do 10 lat
I miejsce Filip Jarzyński
(Murowana Goślina)
II miejsce Jakub Brambor
(Środa Wielkopolska)
Filip Radek (Środa Wielkopolska)
III miejsce Magdalena Dolińska
(Murowana Goślina)

WYRÓŻNIENIE Jakub Szuflak
(Środa Wielkopolska)
Agata Zdrojewska (Tarnowo Podgórne)
Maria Piątkowska (Kórnik)

Grupa II – od 11 do 13 lat
I miejsce Magdalena Błaszków
(Oborniki)
II miejsce Jakub Lehmann (Kórnik)
Mateusz Piechowiak (Chludowo)
III miejsce Beata Norkiewicz (Kórnik)
WYRÓŻNIENIE Katarzyna Cierpiszewska
(Oborniki)
Stanisław Kowalski (Kórnik)
Grupa III – od 14 lat
I miejsce Joanna Szuflak
Środa Wielkopolska)
II miejsce Marta Lehmann (Kórnik)
Baeta Zwierzyńska (Kórnik)
III miejsce Żaklin Grząślewicz (Kórnik)
WYRÓŻNIENIE Hanna Giertych
(Kórnik)

Keyboard
Grupa I – do 10 lat
I miejsce Bartosz Gołembiewski
(Poznań)
II miejsce Natalia Sot
(Nowe Miasto nad Wartą)
III miejsce Antoni Nowak
(Tarnowo Podgórne)
WYRÓŻNIENIE Patrycja Kubale
(Grodzisk Wielkopolski)
Grupa II i III – od 11 lat
I miejsce Artur Stelmach (Kórnik)
II miejsce Paweł Tabaka (Września)
WYRÓŻNIENIE Krystian Duda
(Poznań)
Martyna Kubale (Grodzisk Wielkopolski)
Foto via Organizatorzy

Niebiesko – Biały Mikołaj w Domu Dziecka w Bninie
Podobnie jak i przed rokiem Wiara
Lecha obdarowała prezentami dzieci z
domów dziecka i szpitali w całej Wielkopolsce.
Akcja mikołajkowa odbyła się m.in.
po raz drugi w Bninie, gdzie kibice Lecha
Poznań z Bnińskiego Fan Clubu złożyli
wizytę w miejscowym Domu Dziecka.
Tym razem dom dziecka odwiedziło 7
pomocników i jeden Mikołaj, który rozdał
wszystkim podopiecznym upominki m.in.
czapki zimowe, plecaki szkolne oraz najmłodszym puzzle. A w ręce opiekunów
trafiła specjalnie przygotowana dla domu
dziecka paczka.
Głównym celem akcji Niebiesko-Biały
Mikołaj jest sprawienie aby na twarzach
dzieci pojawił się uśmiech i dopóki on będzie występował będziemy starali się kierować nasze działania w tym kierunku.
Kibice po raz kolejny pokazali, że
pojęcie patriotyzmu i pomoc innym jest
dla nich bardzo ważne.

Flagi powstańcze
można kupić w cenie 10 zł
w sklepach:
- Poznań - TIFOSI,
ul. Piekary 10,
- Śrem - Sklep Bronx
ul.Piłsudskiego 1,
- Września - Sklep Fanatic
ul. Jana Pawła II 32,
- Gniezno - Lokoshop
ul. Tumska 12.
Całkowity dochód ze sprzedaży
flag zostanie przeznaczony
na zakup zniczy,
które zapłoną
na mogiłach powstańców.
Dodatkowo w ramach akcji
kibice będą porządkować
groby poległych.
Pamiętajmy o Bohaterach, wywieśmy flagi na ich cześć!
Kibic Lecha Poznań
Flagi można także zamawiać na
forum Bnina
www.bnin.e12.pl/forum
oraz pod adresem:
energetycznecertyfikaty@wp.pl

prezes FC BNIN
Paweł Bukczyński
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Stowarzyszenie
Wiara Lecha
zachęca wszystkich mieszkańców
Wielkopolski
do wywieszania
biało-czerwonych flag
27 grudnia,
w celu uczczenia
rocznicy wybuchu
Powstania
Wielkopolskiego.
Wiara Lecha
przygotowała
specjalnie na tą okazję repliki flag
powstańczych
z 1918 roku.

nr 23/2010
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W świątecznym nastroju
KULTURA / SPORT

KULTURA

Kórniccy muzycy z konkursowymi laurami

Kórniccy młodzi adepci gry na fortepianie i keyboardzie po raz kolejny zdobywali
laury na Wielkopolskim Konkursie Muzycznym zorganizowanym w Domu Kultury „Orle
Gniazdo”. Spośród 26 nagrodzonych aż 9
to mieszkańcy Kórnika i okolic. Wszystkim
laureatom i ich nauczycielom gratulujemy i
zyczymy kolejnych sukcesów.
ŁG
WYNIKI
XVI WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU
MUZYCZNEGO
(fortepian, keyboard)

„W świątecznym nastroju” - tak zatytułowany muzyczno–poetycki koncert odbył się
10 grudnia 2010 r. w SP nr 2 w Kórniku. W
pięknej jesienno-świątecznej scenerii, przygotowanej przez pp. M. Matysiak i N. Noskowiak,
prowadzący koncert, Michasia Kominek,
Michał Radke i Klaudia Sucharska, przywitali
gości tego niezwykłego wieczoru: p. B. Kiełtykę - dyr. OPS w Kórniku oraz pracowników
tej instytucji, p. wicedyrektor A. Półchłopek,
rodziców oraz wykonawców - uczniów SP nr
2 w Kórniku. Koncert był podziękowaniem dla
codziennego trudu pracowników OPS z okazji
ich grudniowego święta. To OPS opłaca obiady dzieciom, organizuje konkursy, a przede
wszystkim prowadzi świetlice środowiskowe
dla dzieci. Również w naszej szkole działa
taka świetlica. Po południu dzieci bezpiecznie
pod opieką wychowawcy czekają na powrót
rodziców z pracy, rozwijając przy tym swoje
zainteresowania.
Motywem przewodnim koncertu była
jesień - ta piękna, złota, malowana słowami
piosenek, ale i ta zasnuta mgiełką listopadowego dżdżu, pokryta śnieżnym grudniowym
puchem, zziębnięta od chłodu, a mimo to
będąca inspiracją dla wielu artystów: kompozytorów, muzyków, wokalistów, poetów...Listopadowym wspomnieniem była piosenka „Pan
listopad”, a barw koncertowi przysporzył utwór
z repertuaru zespołu Dwa plus Jeden „Chodź,
pomaluj mi świat”. Na jesienną przejażdżkę
pociągiem zaprosił nas zespół wokalny, wykonując utwór M. Rodowicz - ”Remedium”.
Nie obyło się także bez poezji. Usłyszeliśmy
fragm. III ks. „Pana Tadeusza” w wykonaniu
Kajetana Tomczaka - laureata I miejsca w X
Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Wpisani w historię”, który odbył się w listopadzie
w Kórniku.
„Nie wyobrażam sobie bez niej Polski,
Fryderyku”-mówił o muzyce Chopina poeta
R. Brandstaetter. W naszym koncercie

również nie mogło zabraknąć akcentów
chopinowskich, bo kończący się rok 2010
poświęcony jest właśnie F. Chopinowi i jego
na wskroś polskiej muzyce. Mogliśmy usłyszeć
więc „Życzenie” oraz piosenki: „Zwariowany
fortepian”, „Gdy Chopin grał” w wykonaniu
członków zespołu wokalnego. Tematycznie
związanym z życiem i muzyką Chopina był
wiersz R. Brandstaettera „Rozmowa z siostrą”
w wykonaniu K. Sucharskiej, zdobywczyni
II m. w Konkursie Recytatorskim poezji o
Fryderyku Chopinie zorganizowanym przez
Stowarzyszenie „Życzliwi Dwójce” działające
przy naszej szkole.
W świąteczny klimat przeniosły nas piosenki „Święty Mikołaj”oraz „Dzwonki sań”. Z
Bożym Narodzeniem nierozerwalnie wiążą
się kolędy. Bo to w nich jest dostojność , skupienie, radość, matczyna czułość i marzenia
o pokoju. Usłyszeliśmy wiązankę polskich
kolęd w wykonaniu zespołu wokalnego oraz
kolędę „Lulajże Jezuniu”, którą solo zaśpiewał
M. Radke. Towarzyszyli mu A. Delestowicz i
zespół flażoletowy.
Na zakończenie, „Jak stary obyczaj
każe, według ojców starej wiary”, uczestnicy
koncertu przekazali wszystkim świąteczne
życzenia i piękne przesłania, „abyśmy nie
zatracili się w przedświątecznej bieganinie,
zatrzymali choć na chwilę, wsłuchali w siebie
i odkryli tam miłość, radość i zgodę - uczucia,
które powinny zagościć w naszych rodzinach,
szkołach, zakładach pracy – wszędzie tam,
gdzie jest człowiek”.
W koncercie przygotowanym przez p. Lidię
Brych-Pedę i G. Szklarek wystąpiły dzieci
uczestniczące w kołach wokalnym i artystycznym działających w naszej szkole, ale również
uczestnicy popołudniowej świetlicy.
Pracownikom OPS życzymy samych pogodnych dni i wielu pozytywnie załatwionych
spraw.
G. Szklarek

Mistrzostwa Wielkopolski w Karate
27 listopada 2010 roku w Krotoszynie, odbyły się VIII Mistrzostwa Wielkopolski w
Karate. Wśród 250 zawodników z 25 klubów z całej Wielkopolski, nie zabrakło reprezentantów z naszej gminy. Wiktor Grocholewski (8 lat) i Krzysztof Mrugas (9 lat) wywalczyli
brązowe medale w kategorii kumite indywidualnym +30kg. Po zaciętej walce, piąte miejsce
zdobyli: Filip Młynarczyk (8 lat) w kategorii kumite indywidualnym +30kg i Tymoteusz
Gabski (8 lat) w kategorii kumite indywidualnym +30kg.
Doskonałe wyniki, chłopcy zawdzięczają swojej ciężkiej pracy nad nienaganną techniką, szlifowaną, pod sprawnym okiem trenerów: Jacka Kruka i Małgorzaty Grzesiak. My
rodzice możemy jedynie podziękować i pogratulować trenerom i zawodnikom świetnych
osiągnięć oraz życzyć dalszych sukcesów.
Marcin Karczewski
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Sprzedam uzbrojoną działkę budowlaną
w Kórniku
o pow. 1000m²,
na przeciwko przedszkola.
Nadaje się na bliźniak.
Cena 385zł/m² lub do uzgodnienia

tel. 618 171-977

tel. 618 171-977

Pracownia Krawiecka

Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

garnitury damskie i męskie, płaszcze, sukienki wieczorowe.

Pogotowie krawieckie.

tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112
Robakowo, ul. Ogrodowa 30

ZAGRAJMY W INNE MANKALE
UWAGI: Przedstawiam trzy znane warianty
gier typu mankala (założenia - jak w grze wari).
Na początek wariant zwany kalaha. Podaję go
według uściśleń Williama Juliusa Championa.
REKWIZYTY: 12 dołków zgrupowanych
w 2 rzędach, plus 2 domy (zwane bazami). Na
każde pole (prócz baz) wkłada się po 6 kamieni
(diagram 1).

Sprzedam nowe drzwi modrzewiowe,
wewnętrzne, ozdobne,
wysokiej jakości,
malowane natryskowo,
30 szt., różne wymiary,

cena 990zł/szt.
tel. 618 171-977

Tapicerstwo

ZASADY: 1) Ruch polega na wyjęciu z dołka
własnego rzędu (czyli leżącego po swojej stronie)
wszystkich kamieni i rozsianiu ich po jednym do
kolejnych pól w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Przykładowy ruch przedstawia diagram 2.

Meblowo-samochodowe
Grzegorz Kowalski

62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3
tel. dom. (061) 8170356,
tel. kom. 0605781862

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

Rejestracja Poznań, tel. 61 8230-163,
601 819 926 lub na miejscu

tel. 666-934-670

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

USŁUGI KRAWIECKIE
Elżbieta Bladocha
Dziećmierowo, ul. Dworcowa 42a
tel. 618 171-127

Usługi instalacyjne
wod-kan, c.o., gaz

Drobne naprawy, kompleksowe remonty
Piotr Szymkowiak
tel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017
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Wynajmę obiekt handlowo-magazynowy
na terenie Kórnika-Bnina.
Powierzchnia 115m²
(z możliwością adaptacji dodatkowych
150m² na magazyn)
oraz dużym terenem wokół budynków.

BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH
mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany
tel. 602 220 560
oferuje:
- wykonanie projektów wszystkich
obiektów,
- wydawanie opinii rzeczoznawcy
budowlanego,
- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa
budowlanego.
Polecam konsultacje
przedprojektowe
Zapraszam

ELLMED
Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

2) Jak widać, kamienie rozsiewa się też do
baz (domów). W innych wersjach omija się bazę
przeciwnika, a także własne pola startowe (jeśli
rozsiewanie przekroczy 1 koło).
3) Jeśli gracz zasieje swój ostatni pion do
własnej bazy (gracze mają je po swojej prawej
stronie), otrzymuje ruch premiowy, wykonywany
natychmiast. Jeśli i on zakończył się w swojej
bazie, następuje kolejna premia itd., póki ruch nie
zakończy się na innym dołku.
4) W celu zdobycia kamieni należy zasiać
ostatni pion na pole własnego rzędu. Jeśli było ono
puste, gracz zdobywa wszystkie kamienie leżące
na przeciwległym polu przeciwnika. Np. na diagramie 3, po rozsianiu bierek z dołka 1, ostatni pion
wyląduje na pustym polu 2. Zdobyte kamienie z
pola 3, gracz umieszcza w swojej bazie.
3

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

Rejestracja lekarzy ogólnych
(neurolog, lekarz rodzinny,
chirurg, medycyna pracy,
dermatolog w soboty)
czynne:

pn. - pt. 800-2000, sob. 800-1400

tel. CENTRALA: 61 817-01-75
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Wg innych źródeł, gracz zawsze zdobywa
też swój ostatnio rozsiany pion, jeśli trafi on na
puste pole swojego rzędu (nieważne - czy z
biciem, czy bez).
5) Wolno pozbawić ruchu przeciwnika
poprzez zabranie mu ostatnich kamieni. Nie

17 grudnia 2010 r.

ma też obowiązku umożliwiania mu ruchu, jeśli
zabrakło pionów po jego stronie. Kończąc partię
w ten sposób, gracz zbiera pozostałe bierki do
swojej bazy.
6) Grę wygrywa zdobywca większej ilości
kamieni (co najmniej 37).
UWAGI: Toguz Korgool to narodowa gra
Kirgistanu i krajów ościennych. Dotarła tam wraz z
islamem tzw. jedwabnym szlakiem. Dziś poprzez
internet zdobywa cały świat.
ZASADY: 1) Plansza składa się z dwóch
rzędów po 9 dołków (zwanych tu kazanami).
W każdym z nich umieszcza się na starcie po
9 pionów (razem potrzeba więc 162 kamieni).
Pomiędzy rzędami znajdują się magazyny graczy
zwane domami (każdy ma go po swojej prawej
stronie). Startowe rozstawienie pól i kamieni
ilustruje diagram 4.

GRY LOGICZNE

REKLAMY

Sprzedam działkę przemysłową
o pow. 1ha,
między szosą serwisową a trasą katowicką,
środkowa działka pomiędzy dwiema
budującymi się firmami
(może być do podziału po 2500m²)

swoich pól – okrężnie, w dowolnie wybranym kierunku. Raz obrany kierunek obowiązuje przez cały
czas trwania tego ruchu (w następnym można
wybrać inny kierunek).
2) Ruch polega na wyjęciu ze swojego dołka
wszystkich kamieni i rozsianiu ich po jednym
do kolejnych pól (począwszy od następnego,
zgodnie z wybranym kierunkiem). Ruch można
rozpocząć od dowolnego swojego pola, które
zawiera co najmniej 2 kamienie.
3) Rozpoczęcie ruchu od pola zawierającego
tylko 1 kamień jest zakazane.
4) Jeśli ostatni z rozsianych pionów wpadnie
na pole, gdzie stał przedtem co najmniej jeden
pion, ruch nie kończy się. Kamienie z tego dołka
gracz wyjmuje (zostawiając go pustym) i rozsiewa
dalej, zgodnie z wcześniej obranym kierunkiem.
Koniec ruchu następuje dopiero wtedy, gdy ostatni
pion wpadnie do pustego dołka, bez przechwycenia kamieni przeciwnika.
5) Przechwycenie następuje, gdy ostatnio
rozsiany pion trafi na pole frontowe (nieważne:
puste, czy nie), a w przeciwległym dołku przeciwnika znajduje się jeden lub więcej pionów.
Gracz przekłada je wówczas na swoje pole (gdzie
właśnie zasiał swój ostatni pion), dzięki czemu
może (i ma obowiązek) dalej kontynuować swój
ruch. Spójrzmy na diagram 6.

2) Rozsiewanie dołka można rozpocząć tylko
ze swojego (bliższego sobie) rzędu. Zaczyna
się je nie od pola następnego, ale (uwaga!) od
wyjściowego – zawsze w kierunku przeciwnym
do wskazówek zegara. Wyjątek stanowi ruch z
kazana, gdzie gracz posiada tylko jeden kamień
– wtedy przemieszcza go na następne pole,
pozostawiając wyjściowe puste. Do domów nie
wkłada się rozsiewanych bierek.
3) Jeśli ostatni kamień wpadnie do kazana
przeciwnika, w którym w wyniku tego ruchu znajdzie się parzysta ilość bierek, gracz zagrywający
zdobywa te piony i przekłada do swojego domu.
3
4) Jeśli ostatni pion wpadnie do kazana przeciwnika, w którym były przedtem dokładnie dwa
2
1
kamienie, gracz zdobywa je (w sumie 3 piony),
8
7
przy czym pole to staje się jego tuzem. Każdy
4
5
6
późniejszy pion, który wpadnie do tuza staje się
łupem jego właściciela.
5) Każdy gracz może zdobyć tylko jednego
tuza w ciągu jednej partii. Żadnemu z nich nie
Gracz obiera kierunek ruchu w prawo. Po
wolno tworzyć go na ostatnim, 9 polu przeciwnirozsianiu
bierek z dołka 1 kończy posunięcie (ale
ka, ani na polu przeciwległym do tuza, który już
nie ruch!) na polu 2. Przekłada piony z dołka 3 na
utworzył przeciwnik.
6) Wygrywa gracz, który zdobędzie co swoje pole 2 i gra dalej (kolejne rozsiania: z nr 4,
najmniej 82 kamienie. Jeśli któryś z graczy nie 5, 6, 7; koniec ruchu: 8).
6) Jeśli gracz nie może wykonać ruchu (nie
ma ruchu (brak mu pionów w swoim rzędzie),
ma pola, na którym miałby co najmniej 2 kamiepozostałe kamienie zbiera przeciwnik.
UWAGI: HusBao to modna dziś na całym nie), przegrywa.
WARIANTY: HusBao bis: jeśli gracz przeświecie gra, wywodząca się z Tanzanii i Namibii,
gdzie występuje jako Hus oraz Bao. Dziś gra się chwytuje kamienie z dołka przeciwnika, za którym
na polu rzędu zaplecza również znajdują się piony,
w nią wszędzie - także w Polsce.
REKWIZYTY: 32 dołki rozmieszczone w 4 to także i one ulegają pobraniu.
HusBao front: jeśli rząd frontowy któregokolrzędach po 8 w każdym. Każdy gracz posiada
2 rzędy leżące po jego stronie. Wewnętrzne wiek z graczy zostanie całkowicie opróżniony gra
rzędy zwą się frontem, zewnętrzne – zapleczem. kończy się. Wygrywa gracz, który posiada więcej
Gracze umieszczają po 2 kamienie w każdym kamieni w swoich rzędach.
HusBao standard: na początku gracze ustapolu, oprócz czterech frontowych leżących po ich
prawych stronach (w sumie 48 pionów). Ilustruje lają kierunek rozsiewania bierek - obowiązuje on
przez całą partię.
to diagram 5.
Polecam prostszy, choć bogaty taktycznie waZASADY: 1) Jeden ruch może składać się z
jednego, kilku lub więcej posunięć. Polegają one riant front, bez łączenia go z innymi wariantami.
Laureaci konkursu pp. Adamscy
z Jurorami
Zygmunt
Szram
na rozsiewaniu kamieni w obrębie swoich i tylko
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Siatkówka gimnazjów
Nasze gimnazja walczyły między sobą
o prawo reprezentowania gminy w zawodach powiatowych w siatkówce. Nasze
środowisko reprezentować będą w powiecie

dziewczęta z Robakowa, które pokonały
koleżanki z Kórnika 3:1 oraz chłopcy z
Kórnika, którzy wygrali z reprezentacją z
Robakowa 3:2. Mecze odbyły się w hali
„OAZA” w Kórniku.

WOJEWÓDZKIE
SZACHY W KONINIE
Dziewczęta z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku, po zakwalifikowaniu się
z zawodów powiatowych do mistrzostw
wojewódzkich w szachach, startowały
w Koninie. Dziewczęta p. Iwony Rauk
wśród kilkudziesięciu szachistek ze szkół
ponadgimnazjalnych z całej Wielkopolski
zajęły następujące miejsca: 17. Karolina
Piechowiak ( 4,5 pkt.), 22. Dorota Taciak (
4 pkt.) i 31. Anita Rozmiarek -3 pkt. W prowadzonej punktacji zespołowej ( suma pkt.
dz. + chł. ) zajęły bez chłopców 17 miejsce,
które w tym roku szkolnym jest najwyższym
miejscem uzyskanym przez szkoły z naszej
gminy w innych dyscyplinach.
PÓŁMETEK
WSPÓŁZAWODNICTWA GMINNEGO
Po dotychczasowych rozegranych mistrzostwach gminy i powiatu ( bez siatkówki
SP) na czele współzawodnictwa w kategorii
szkół podstawowych znajduje się Szkoła
Podstawowa nr 1 w Kórniku gromadząc

87 pkt.
Na drugim miejscu znajduje się Szkoła
Podstawowa w Radzewie- 82 pkt., trzecie
–Szkoła Podstawowa w Kórniku-Bninie z
77,5 pkt. a czwarte Szkoła Podstawowa w
Szczodrzykowie- 48 pkt.
W gimnazjach przewodzi Kórnik-74 pkt.
przed Robakowem- 59,5 pkt.
W sumie szkoły startowały w 14 imprezach gminnych dla szkół podstawowych i
11 dla gimnazjów. Najlepsze nasze szkoły
podstawowe oraz gimnazja reprezentowały gminę na zawodach powiatowych w
16 dyscyplinach. Ponadto nasze szkoły
wyjeżdżały na zawody wojewódzkie w biegach na orientację, w sztafetowych biegach
przełajowych i szachach. Przed nami dalsze
rozgrywki aż do szczebla wojewódzkiego
m. In. w koszykówce, siatkówce, unihokeju,
aerobiku i wielu innych, które będą decydować o końcowym sukcesie naszych szkół
zarówno we współzawodnictwie gminnym
jak i powiatowym.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, zasłuzonwgo wypoczynku w gronie
rodzinnym oraz sukcesów i spełnienia
marzeń w Nowym Roku życzy wszystkim
sympatykom sportu szkolnego Anna
Rauk.
ARA

Reiss Cup w Oazie

W dniach 11-12 grudnia 2010 roku w
Centrum Rekreacyjno-Sportowym Oaza
w Kórniku odbył się turniej Reiss Cup
2010. Były to mikołajkowe zmagania
dzieci, z założonej we wrześniu tego roku
w kilku miastach Wielkopolski Akademii
Reissa. W turnieju wzięło udział blisko
500 zawodników miedzy innymi z: Plewisk, Skórzewa, Baranowa, Lubonia,
Kórnika, Poznania (Piątkowo i Rataje)
oraz Zbąszynia.
Podczas turnieju rywalizowano w
dwóch grupach wiekowych (5-6 oraz 7-8
lat). Oprócz zmagań
piłkarskich zaproponowano uczestnikom
wiele innych atrakcji:
zabawy w dmuchanym zamku, pomiar
siły strzału czy inne
konkursy.
Otwarcia turnieju
dokonali, oczywiście
Piotr Reiss w towarzystwie piłkarzy Lecha
Poznań: Krzysztofa Kotorowskiego, Jakuba
Wilka i Sławomira Peszki, oraz sekretarz
Leszek Książek. Organizatorzy zaprezentowali maskotkę szkółki, którą został piesek
Reksio.
Zawody starszych zawodników w kategorii wiekowej 9-11 lat odbyły się w drugim
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dniu turnieju. Młodzi zawodnicy mogli zdobyć autografy gości specjalnych, którymi
drugiego dnia byli Semir Stilic, Jasmin
Buric, Dimitrije Injac.
- Wspólnie podczas dwóch dni turnieju
stworzyliśmy atmosferę piłkarskiego święta.
Było wszystko, co w sporcie najważniejsze,
zdrowa rywalizacja, emocje, uśmiech i
zabawa. Obserwujemy wyraźne postępy
zawodników zwłaszcza w kontekście koordynacji ruchowej, co stanowi podstawę do

szkolenia stricte piłkarskiego. Szczególne
podziękowania dla trenerów i asystentów,
którzy na co dzień pracują z naszymi zawodnikami oraz rodziców, którzy gorąco
dopingowali swoje pociechy – powiedział
Piotr Reiss.

Punktem kulminacyjnym było wręczenie
wszystkim zawodnikom nagród oraz upominków mikołajowych przez Piotra Reissa
oraz burmistrza gminy Kórnik pana Jerzego
Lechnerowskiego.
Zwycięzcą turnieju w kategorii wiekowej 7-8 lat została drużyna z Baranowa,
natomiast w kategorii 9-11-latków, po
emocjonującym finale, zwyciężyli piłkarze
Poznań-Piątkowo.

W trakcie turnieju przeprowadzona
została loteria z nagrodami (zawodnicy
Lecha, na ten cel
przeznaczyli koszulki
ze swoimi autografami). Zebrane środki
przeznaczone zostały
na szczytny cel: leczenie 5-letniego Kacpra, rehabilitowanego
po poważnej operacji
guza mózgu.
Turniej stanowił
podsumowanie niespełna 3-miesięcznej
działalności szkółki
piłkarskiej. Akademia Reissa to obecnie
szkolenie w 8 lokalizacjach, w 26 drużynach, przez 20 trenerów i kilkunastu asystentów 520 młodych zawodników. A już w
styczniu kolejny projekt Akademii Reissa
zimowy obóz Sportowe Wakacje.
Opr. ŁG
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Kolarstwo
DWA ZWYCIĘSTWA
ALICJI RATAJCZAK
W PUCHARZE POLSKI

Nikol Płosaj na podium

Bardzo dobrze wypadli zawodnicy UKS
Jedynka Limaro Kórnik w rozegranym
przełajowym pucharze Polski w Górzycy
w dniach 11-12 grudnia. W wyścigach
juniorek młodszych potwierdziła swoją
wysoką formę Alicja Ratajczak, która

dwukrotnie odniosła przekonywujące
zwycięstwa. Doskonale wypadły również
w tych wyścigach jej koleżanki klubowe
Wiktoria Żegleń i Nikol Płosaj, które
pierwszego dnia minęły linię mety kolejno
na czwartym i piątym miejscu, natomiast
w niedziele zamieniły się miejscami i
Nikol była czwarta a Wiktoria piąta. Na
szczególne uznanie zasługuje w tym
przypadku Nikol Płosaj, dla której był to
zupełnie debiutancki występ. Jak dodamy
że trasa w Górzycy była niezwykle ciężka
i trudna technicznie, to wyniki osiągnięte
przez tą młodziutką zawodniczkę okazują
się imponujące. Nikol od organizatorów
otrzymała puchar dla najlepszego debiutanta w tegorocznej edycji Pucharu Polski.
Bardo dobrze w pierwszym wyścigu zaprezentowali się również nasi zawodnicy
w wyścigu juniorów młodszych, Patryk
Rajkowski i Szymon Rozmiarek. Ten
pierwszy zaraz po starcie uległ poważnemu upadkowi, w którym stracił ok. 30
sek. Pomimo to, pozbierał się, dogonił
czołówkę i ostatecznie zajął bardzo dobre
szóste miejsce. Szymon minął linię mety
na ósmej pozycji. Drugiego dnia Rajkowski powtórzył swoją bardzo dobrą pozycję,
natomiast Rozmiarek był dwunasty.

DOBRY WYSTĘP K. PAWŁOWSKIEJ
W PUCHARZE ŚWIATA
Dobry występ zaliczyły zawodniczki reprezentacji Polski podczas torowego Pucharu
Świata w Australijskim Melbourne. Była to
kolejna eliminacja do Igrzysk Olimpijskich w
Londynie. Trzyosobowa drużyna dziewcząt, w
której podstawową zawodniczką jest reprezentantka Kórnickiego Limaro Kasia Pawłowska,
zajęła pomimo 45 godzi w podróży bardzo
dobre dziesiąte miejsce. Mniej szczęścia
miały nasze dziewczyny podczas kolejnej
serii Pucharu Świata w Kolumbii. Tym razem
wyleciały na imprezę dużo wcześniej celem
aklimatyzacji, ale podczas podróży zginął im
cały sprzęt, rowery torowe jak i szosowe. Od
sześciu dni trenują na pożyczanym sprzęcie,
ale do startu pozostały już tylko dwa dni i jeśli
ich sprzęt do tego dnia się nie znajdzie, występ w kolejnej olimpijskiej kwalifikacji stoi pod
wielkim znakiem zapytania. Pech nie opuszcza
tych wspaniałych i uzdolnionych dziewczyn.
Najpierw musiały się potwierdzać zdobywając
m.in medale Mistrzostw Europy, bo nikt w
Ministerstwie Sportu w nie nie wierzył, a gdy
znalazły się finanse by mogły wziąć udział w
eliminacjach Olimpijskich, ginie sprzęt. Pozostaje trzymać kciuki, by Niemiecki przewoźnik
Lufthansa, który zawinił zrobi wszystko by
rowery się znalazły.
Paweł Marciniak

SPORT

SPORT

KOLEJNE BOJE SZKÓŁ
W GRACH ZESPOŁOWYCH
W dniu 29.11.2010 roku w OSiR w
Mosinie odbyły się zawody o Mistrzostwo
Powiatu Poznańskiego szkół ponadgimazjalnych w siatkówce chłopcow. Drużyna
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku,
prowadzona przez p. Andrzeja Palucha w
skladzie: Aleksander Matysiak, Wojciech
Kropiński, Maciej Ratajczak, Mateusz Pucek, Jakub Bortlisz, Michał Grajkowski, Piotr
Lehmann wywalczyła tak samo jak dziewczęta dobre, bo czwarte miejsce. Podobnie
jak rok temu zwyciężyła reprezentacja LO
Puszczykowo, która w finale pokonała ZS
Bolechowo. W walce o brązowy medal
nasza drużyna uległa 2:1 zespołowi z LO
w Pobiedziskach.
Wyniki meczów w naszej grupie:
LO Kórnik - ZS Rokietnica 2:0,
LO Kórnik - ZS Mosina 2:0 ,
LO Kórnik - LO Pobiedziska 0:2
Półfinał: LO Kórnik - ZS Bolechowo 0:2
Mecz o 3 miejsce:
LO Kórnik - LO Pobiedziska 1:2

Sport Szkolny

PODWÓJNA DAWKA TENISOWYCH EMOCJI W RADZEWIE

5 grudnia do Radzewa po raz kolejny
przybyli tenisiści stołowi, tym razem
jednak połączeni w pary, bowiem tego
dnia rozegrane zostały Mistrzostwa
Mieszkańców Gminy Kórnik w Deblach
i Mikstach Tenisa Stołowego. Jednocześnie startujący oddali hołd uczestnikom
powstania wielkopolskiego 1918/1919.
Z racji tego, iż były to zawody w grach
podwójnych, także emocje były dwa razy
większe niż zawsze. Wiele zaciętych,
pięciosetowych pojedynków, radość ze
zdobywanych punktów i sportowa złość po
minimalnie niecelnych zagraniach uczyniły
z zawodów bardzo ciekawe widowisko.
Nie było chyba osoby, która świetnie by
się nie bawiła, toteż wszyscy uczestnicy
demonstrowali szerokie uśmiechy od
ucha do ucha. Ostatecznie najwięcej powodów do radości mieli Agnieszka Toboła
i Jerzy Rozmiarek, którzy zdobyli po dwa
złote medale. A oto komplet medalistów i
medalistek:
Gra podwójna kobiet
(startowały 3 deble)
1. Agnieszka Toboła (Prusinowo)
Sylwia Frąckowiak (Trzykolne Młyny)
2. Barbara Radziejewska (Kórnik)
Jolanta Walczak (Trzykolne Młyny)
3. Magdalena Cychnerska (Radzewo)
Ewelina Szałamacha (Czmoń)
Gra podwójna mężczyzn
(startowało 10 debli)
1. Jerzy Rozmiarek (Radzewo)
Eugeniusz Staniszewski (Konarskie)
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2. Paweł Rybak (Trzykolne Młyny)
Sebastian Michurski (Trzykolne Młyny)
3. Karol Rybak (Radzewo)
Karol Niemier (Czmoń)
Gra mieszana
(startowało 7 mikstów)
1. Agnieszka Toboła
Jerzy Rozmiarek
2. Sylwia Frąckowiak
Paweł Rybak
3. Barbara Radziejewska
Eugeniusz Staniszewski
Miło było widzieć nowych zawodników,
którzy do Radzewa przybyli po raz pierwszy. Sekcja tenisa stołowego SKS „Sokół”

w Radzewie działająca w ramach UKS „Jedynka-Kórnik” zakończyła już cykl Kórnickich i Powiatowych Rozgrywek Ligowych w
sezonie 2010, ale wszystkich sympatyków
tenisa stołowego, a także rzutu lotką oraz
strzelania z wiatrówki zapraszamy bardzo
serdecznie w niedzielę, 19 grudnia na
Świąteczny Turniej GWIAZDKOWY do
Radzewa. Swoje przybycie zapowiedział
już Gwiazdor, który obiecał przywieźć wiele
prezentów, zwłaszcza dla tych najmłodszych, dla których oprócz turniejowych
konkurencji przewidziane są konkursy.
Regulamin dostępny na: www.kornik.pl,
kontakt: 696 090 964 lub
karolniemier@o2.pl.
Karol Niemier
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Telefony alarmowe:
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999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
Tymczasowo: ul. Prowent 6 (KOK), 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817-08-91
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 8 413 030 (700-1500) w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach
tel. 061 8 971-357 lub 0503-067-690
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

Taaaka ryba

• Kredyty
• Ubezpieczenia
• Turystyka
Ponad dziesięciokilogramowego szczupaka złowił weteran kórnickiego koła Polskiego
Związku Wędkarskiego Ireneusz Ciszak podczas zawodów w Sroczewie, jakie odbyły się
pod koniec października.
Gratulujemy taaakiej ryby!
ŁG

Szanowni Państwo!
Niniejszy numer Kórniczanina jest ostatnim wydanym przez
Kórnicki Ośrodek Informacji i Wydawnictw
Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miejskiego w Kórniku.
W wyniku zmian ustawowych wszystkie gospodarstwa pomocnicze muszą
zostać zlikwidowane, co w przypadku naszej jednostki stanie się
31 grudnia 2010 roku.
O tego dnia wszystkie jej zobowiązania i wierzytelności przejmie
Urząd Miejski w Kórniku.
Decyzją Burmistrza Gminy Kórnik dwutygodnik Kórniczanin będzie od
stycznia 2011 roku wydawany przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego.
Czasopismo nie będzie prowadzić komercyjnej działalności reklamowej,
a kolejne numery będą bezpłatnie rozprowadzane na terenie Gminy Kórnik.
Mam nadzieję, że taka formuła spotka się z akceptacją Czytelników.
Serdecznie dziękuję dotychczasowym Pracownikom i Współpracownikom
Kórnickiego Ośrodka Informacji i Wydawnictw – w szczególności paniom
Jolancie Ratajczak i Barbarze Morasz za lata współpracy przy wydawaniu
Kórniczanina.
Życzę powodzenia w dalszej karierze zawodowej i życiu prywatnym.
Łukasz Grzegorowski
Redaktor Naczelny

Następny numer Kórniczanina ukaże się
14-go stycznia 2011r.
Materiały prosimy dostarczać do 7-go stycznia 2011 r.
nr 23/2010

KÓRNIK

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

tel. 608 513 312

Miejsce
na Twoją reklamę

Bank Spóádzielczy w Kórniku

Zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego najlepszego w nadchodzącym Nowym 2011 Roku
życzy
Zarząd oraz pracownicy
Banku Spółdzielczego w Kórniku

Promocyjna „Taryfa opâat i prowizji
za czynnoĤci i usâugi bankowe”
dla nowo zakâadanych
rachunków oszczĐdnoĤciowo rozliczeniowych
dla osób fizycznych oraz
dla rachunków bankowych osób prawnych, innych
jednostek organizacyjnych nie posiadajċcych
osobowoĤci prawnej oraz osób fizycznych
prowadzċcych dziaâalnoĤþ gospodarczċ



Trwajċce promocje
Opâata od wpâat
gotówkowych na
rachunki za gaz tylko

Nowa oferta Banku
– sprzedaİ usâug
FIRST DATA
POLSKA SA

1,90 zâ

niezaleİnie

od wysokoĤci rachunku

Promocyjna lokata
SGB
Do wygrania
atrakcyjne nagrody!!!

Oddziaá w ZaniemyĞlu
63-020 ZaniemyĞl, ul. RaczyĔskiego 22
tel./fax (61) 285 70 14

Filia w Borówcu
62-023 Gądki, ul. PoznaĔska 38
tel. (61) 819 90 33

Centrala: Kórnik, Plac NiepodlegáoĞci 31, tel./fax (61) 817 04 01
Strona internetowa: www.bs.kornik.sgb.pl
e-mail: bs.kornik@alfa.cop.pl
e-mail: biuro@bs.kornik.sgb.pl e-mail: sekretariat.bs@neostrada.pl

Filia w Bninie
62-035 Kórnik, Bnin, Rynek 2
tel. (61) 898 01 60

e-mail: marketing.kornik@bs.horyzont.net

