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Podpisanie umowy o współpracy
Bukowina Tatrzańska - Kórnik

„S łuszna sprawa górę  wzię ła
Morskie  Oko nasze! ”

Władysław Zamoyski

18 XI 1853
3 X 1923
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KomUNiKAcjA 
dlA TERENów iNwESTYcYjNYch

W dniu 16 listopada wiceburmistrz Antoni 
Kalisz spotkał się z przedstawicielami firmy 
Panattoni. Dyskutowano na temat rozwiązań 
komunikacyjnych w rejonie terenów inwesty-
cyjnych zaplanowanych w okolicach Dachowy 
i Robakowa. 

TABlicA PAmiąTKowA

W dniu 17 listopada burmistrz Jerzy 
Lechnerowski spotkał się z przewodniczącym 
Rady Powiatu Poznańskiego Piotrem Burda-
jewiczem. Rada Powiatu pragnie upamiętnić 
postać Marka Serwatkiewicza fundując tablicę, 
która umieszczona zostanie na placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej w Radzewie. Plac 
ten ma nosić imię zasłużonego dyrektora i 
radnego.

o PRoBlEmAch SKRZYNEK

Także 17 listopada wiceburmistrz Antoni 
Kalisz uczestniczył w spotkaniu wiejskim wsi 
Skrzynki. Dyskutowano na temat możliwości 
pozyskania terenów dla sołectwa, które mo-
głyby być przeznaczone na cele rekreacyjno-
-sportowe. Poruszono także temat stanu dróg, 
potrzebę budowy oświetleń i kanalizacji.

wSPólNA SESjA 
NAd moRSKim oKiEm

W dniach 18-20 delegacja kórnickiego sa-
morządu wyjechała do Bukowiny Tatrzańskiej. 
W schronisku nad Morskim Okiem odbyła się 
uroczysta sesja rad miejskich Bukowiny oraz 
Kórnika, podczas której podpisano umowę o 
partnerskich stosunkach.

liKwidAcjA SP. SATER

W dniu 22 listopada burmistrz Jerzy Lech-
nerowski spotkał się z likwidatorem spółki 
Sater Polska Edytą Wereszczyńską oraz 
przedstawicielem Satera Michałem Dziobą. 
Obecnie opracowywany jest bilans zamknięcia 
spółki i najprawdopodobniej w grudniu podpi-
sany będzie mógł być akt notarialny dotyczący 
rozwiązania spółki. 

KolEjNE dZiAŁANiA dlA BNiNA

Tego samego dnia w bnińskim ratuszu 
odbyło się spotkanie dotyczące dalszych 
działań w kierunku przywrócenia praw miej-
skich Bninowi.

W spotkaniu, obok przedstawicieli inicja-
torów działań, uczestniczyli także: burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, przewodniczący RM 
Maciej Marciniak, radna Irena Kaczmarek, 
sekretarz Leszek Książek.

ZNów SUKcES w RANKiNgU

Także 22 listopada odbyła się konferencja 
pod tytułem „Samorząd zrównoważonego 
rozwoju” zorganizowana przez Fundację 
Polskiego Godła Promocyjnego, Wydział 
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w 
Poznaniu oraz Fundację Best Place Europejski 
instytut Marketingu Miejsc. 

Podczas konferencji ogłoszono wyniki 
kolejnej edycji Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 
2011. W kategorii Gmin Miejsko-Wiejskich 
Gmina Kórnik znalazła się na bardzo wysokim 
5. miejscu w kraju.

SPoTKANiE w ŻERNiKAch

W dniu 23 listopada odbyło się spotkanie 
mieszkańców wsi Żerniki. Uczestniczył w nim 
wiceburmistrz Antoni Kalisz. Dyskutowano na 
temat Planu Odnowy Miejscowości. Przedsta-
wiono także wniosek dotyczący dodatkowego 
kursu autobusu na linii Kórnik -Żerniki.

PiENiądZE NA „KAmYcZEK”

W dniu 28 listopada podpisano umowę 
między Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu 
a Gminą Kórnik, dotyczącą przeznaczenia 
przez władze województwa kwoty 5 tys. zł na 
budowę placu zabaw i bulodromu „Kamyczek” 
w Kamionkach. Dotacja jest możliwa w ramach 
konkursu „pięknieje wielkopolska wieś”. 

PRZETARg NA SZKoŁę

Także 28 listopada otwarto oferty w przetar-
gu na wykonanie rozbudowy Szkoły Podstawo-
wej w Bninie. Wpłynęło aż 19 ofert.

Opr. ŁG

AUDIOBUS
Bezpłatne badania słuchu

zapisy telefoniczne 
pod nr 783 440 010
w dni powszednie 

od godz. 8:00-19:00
Badania odbywać się będą:

w dniu 1 grudnia 
na placu przy KCRiS „Oaza”

ul. Krasickiego 1
od 9:00 do 14:00

w dniu 2 grudnia
na placu OSP Kórnik, 
ul. 20 Października
od 9:00 do 14:00

Pomogliśmy 
wyremontować 

dach domu ludowego 
w Bukowinie tatrzańskiej

W maju rozpoczął się remont dachu za-
bytkowego Domu Ludowego im. Franciszka 
Ćwiżewicza w Bukowinie Tatrzańskiej.

Renowacja 1600 metrów kwadratowych 
gontowego pokrycia  kosztowała ponad 400 
tysięcy złotych.

Również Gmina Kórnik ma swój udział 
w  tej inwestycji, gdyż decyzją samorządu  
przekazaliśmy na ten cel 2 tys. zł. 

Prezentujemy Państwu podziękowania 
dla Gminy Kórnik za finansowe wsparcie 
remontu.

Wybudowany w latach 1928-1932 Dom 
Ludowy w Bukowinie jest miejscem sku-
piającym działaność okolicznych twórców 
ludowych i zespołów folklorystycznych.  Od 
wielu lat organizuje się tu także ogólnopol-
skie imprezy: „Góralski Karnawał” - zimą i 
„Sabałowe Bajania” - latem.

ŁG

w dniu 18 listopada br., w rocznicę 
urodzin hrabiego władysława Zamoy-
skiego, w Schronisku PTTK nad mor-
skim okiem odbyła się  uroczystość 
podpisania umowy o stosunkach part-
nerskich pomiędzy gminą Bukowina 
Tatrzańska a gminą Kórnik. Umowa 
została podpisania podczas wspólnej 
sesji Rady gminy Bukowina Tatrzańska 
i Rady miejskiej w Kórniku.

Gminę Kórnik reprezentował burmistrz 
Jerzy Lechnerow-
ski, skarbnik Gminy 
Kórnik Katarzyna 
Szamałek, przewod-
niczący Rady Miej-
skiej w Kórniku Ma-
ciej Marciniak i radni 
Rady Miejskiej w 
Kórniku. Natomiast 
gminę Bukowina Ta-
trzańska reprezen-
tował wójt Stanisław 
Łukaszczyk, prze-
wodniczący Rady 
Gminy Bukowina 
Tatrzańska Włady-
sław Piszczek, radni 
Rady Gminy Buko-
wina Tatrzańska oraz 
zaproszeni goście, 
m.in. starosta tatrzański Andrzej Gąsienica 
– Makowski, wicestarosta tatrzański Andrzej 
Skupień, przewodniczący Rady Powiatu 
Tatrzańskiego Edward Tybor, zastępca Ko-
mendanta Straży Granicznej w Zakopanem 
Grzegorz Skrzypek, dyrektor Tatrzańskiego 
Parku Narodowego Paweł Skawiński, pre-
zes Związku Podhalan Oddział Zakopane 
Ognisko Poznań Michał Zielewicz, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Brzegach Piotr Bo-

czek, dyrektor Zespołu Szkół w Bukowinie 
Tatrzańskiej Adam Sztokfisz i przedstawiciele 
Zarządu Powiatu Tatrzańskiego: Tadeusz 
Piszczek i Zbigniew Proszowski.  

Pierwsze kontakty między gminą Bukowi-
na Tatrzańska a Kórnikiem zostały nawiązane 
jeszcze w latach 90-tych, a wydarzeniem, 
które z pewnością wzmocniło te kontakty było 
nadania imienia hr. Władysława Zamoyskiego 
Szkole Podstawowej w Brzegach. Od tego 
czasu uczniowie szkoły w Brzegach wielo-

krotnie przyjeżdżali do Kórnika, zwiedzając 
miejsca związane z pobytem patrona szkoły, 
a młodzież z Kórnika wyjeżdżała do Brzegów 
i Bukowiny Tatrzańskiej.

Ważnym wydarzeniem w rozwoju kontak-
tów między obu gminami były zorganizowane 
w maju 2004 roku obchody 80-tej rocznicy 
utworzenia fundacji „Zakłady Kórnickie”. Na 
uroczystość zaproszona została młodzież 
ze szkoły w Brzegach, która spotkała się 

z uczniami gimnazjum w Kórniku, którego 
patronem jest również Władysław Zamoyski 
i wspólnie wzięli udział w Rajdzie Zamoy-
skiego.

Od kilku lat, zespoły ludowe z gminy 
Bukowina Tatrzańska, przyjeżdżają na 
„Kórnickie Spotkania z Białą Damą”, uświet-
niając nasze święto, a kórnicki chór Tutti 
Santi bierze udział  w różnych przeglądach 
i uroczystościach organizowanych w gminie 
Bukowina Tatrzańska. Przedstawiciele naszej 

gminy wspólnie z 
„Białą Damą” biorą 
udział  w „Sabało-
wych Bajaniach”, 
święcie folkloru, tra-
dycji ludowej, gwary, 
śpiewu i tańca.

W 2007 roku kór-
nickie „Stowarzysze-
nie Teatralne Legion” 
wystawiło w kórnic-
kim zamku spektakl 
„Dar i zmaganie”, 
opowiadające o 
20-letnim procesie 
hr. Władysława Za-
moyskiego o Mor-
skie Oko. Spektakl 
ten został pokazany 
również w Miejskiej 

Galerii Sztuki na Kuprówkach w Zakopanem.
To właśnie wielkie zasługi i dokonania 

hr. Władysława Zamoyskiego dla Bukowiny 
Tatrzańskiej i Kórnika stanowią, jak podkre-
ślali przedstawiciele obu gmin podczas pod-
pisywania umowy partnerskiej, podwaliny 
współpracy i wzór dla wspólnego działania.

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

gmina kórnik PodPisała umowę Partnerską
 z gminą Bukowina tatrzańska

osobą, która na stałe połączyła hi-
storię Bukowiny Tatrzańskiej i Kórnika 
jest hrabia władysław Zamoyski.

To właśnie on - spadkobierca kór-
nickich dóbr działyńskich uratował 
dla Polski „najpiękniejszy jej zaką-
tek”, czyli okolice leżącego dziś na 
terenie gminy Bukowina Tatrzańska 
morskiego oka.

Rozpalony w XIX wieku spór o Morskie 
Oko był nie tylko waśnią ziemian o 350 hek-
tarowy skrawek majątku, ale dzięki zaangażo-
waniu wielu patriotycznych środowisk pozosta-
jącego pod zaborami narodu, urósł do rangi 
symbolu walki o „polskie kresy południowe”.

Reprezentujący galicyjskie (polskie) in-
teresy Towarzystwo Tatrzańskie starało się 
wykorzystać legalne ścieżki prawne, podczas 
gdy strona węgierska często stosowała nie-
czyste chwyty i politykę faktów dokonanych. 
Dodatkowo cesarsko-królewska administracja 
wyraźnie faworyzowała wątpliwe roszczenia 
węgierskio-pruskiego księcia Hohenlohego.

Zaangażowanie Władysława Zamoyskie-
go stanowiło przełom w sprawie.

Właściciel dóbr kórnickich w 1889, kierując 
się nie prywatnym interesem, ale chęcią wspie-
rania sprawy narodowej oraz wolą polskiej 
opinii publicznej nabył dobra zakopiańskie, 
w skład których wchodziła także Bukowina 
Tatrzańska i część Doliny Rybiego Potoku z 
Morskim Okiem.

Hrabia zdawał sobie doskonale sprawę 
z faktu, że nabywając ten majątek staje się 
stroną w konflikcie o Morskie Oko, co stanowiło 
dla niego dodatkowy bodziec.

Upór Zamoyskiego - jedna z cech tak dla 
niego charakterystycznych - mimo licznych 
trudności, pozwolił doprowadzić sprawę Mor-
skiego Oka do szczęśliwego końca. Dzięki 
niemu sprzeciw wobec działań Hohenlohego 
nie opierał się już tylko na oficjalnych wystąpie-
niach przed trybunałami. Zamoyski zaktywizo-
wał górali i leśników, by czynnie przeciwstawiali 
się podstępnym działaniom Węgrów. Dopiero 
w roku 1902 sąd w Grazu zawyrokował o racji 
Zamoyskiego. 

Sukces ten odbił się szerokim echem nie 
tylko po podhalańskich dolinach ale równie 
dobitnie rozbrzmiewał na całym historycznym 
terytorium Polski.

Entuzjazm Polaków najlepiej oddaje uło-
żona w tym czasie parafraza zwrotki tekstu 
„Mazurka Dąbrowskiego”: „Jeszcze Polska nie 
zginęła/Wiwat plemię lasze/Słuszna sprawa 
górę wzięła/Morskie Oko nasze!” 

Majątek Zamoyskiego - w tym dobra 
kórnickie oraz bukowińskie stały się dzięki 
woli Zamoyskiego częścią ustanowionej w 
1924 roku Fundacji Zakłady Kórnickie, daru 
wielkiego ziemianina dla Narodu Polskiego.

Wielkie zasługi Władysława Zamoyskiego 
dla Bukowiny Tatrzańskiej i Kórnika nie są 
zapomniane. Dali temu wyraz górale licznie 
przybywając do Kórnika na pogrzeb swego 
dobroczyńcy. Jego imieniem nazwano szkoły: 
Podstawową w Brzegach oraz Gimnazjum 
w Kórniku. Niedawno, czerpiąc z tradycji 
Działyńskich i Zamoyskich to właśnie na 
Zamku Kórnickim uroczyście wznowiono 
działalność wielkopolskiej komórki Związku 
Podhalan.  Wraz z podpisaniem umowy part-
nerskiej między naszymi gminami, to właśnie 
dokonania Władysława Zamoyskiego mogą 
stać się podwaliną współpracy i wzorem dla 
wspólnego działania.

Łukasz Grzegorowski

uratował najPiękniejszy zakątek Polski
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BURmiSTRZA gmiNY KóRNiK
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 
199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku 
Uchwały nr XIII/162/2011 z dnia 25 paździer-
nika 2011 r. w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Koninko, w części 
dotyczącej dz. nr ewid. 105/10 i 105/9, 
gm. Kórnik.

Przedmiotem uchwały jest przeznacze-
nie obszarów objętych przystąpieniem na 
tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko ww. projektu 
planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicz-
nym i powinny zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczą.

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

Z NoTATNiKA SŁUŻBowEgo STRAŻY miEjSKiEj

W dniu 16 listopada funkcjonariusze  Ko-
misariatu Policji w Kórniku zatrzymali dwóch 
mężczyzn, którzy dokonali kradzieży złączek 
mosiężnych  o wartości 16.405  zł.

Dwa dni później Policjanci  w Dziećmie-
rowie dokonali zatrzymania mężczyzny, który 
będąc „pod wpływem” kierował ciągnikiem 
rolniczym m-ki Ursus. Zanotowano u niego 
0,69 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W tym samym dniu  w Błażejewie do-
konano zatrzymania poszukiwanej kobiety.

W dniu 19 listopada w Kórniku zatrzyma-
no mężczyznę, który trzymając w ręku nóż 
groził innemu mężczyźnie. 

W dniu 22 listopada funkcjonariusze Po-
licji zatrzymali w Dachowie poszukiwanego 
mężczyznę. 

W tym samym dniu powiadomiono Policję 
o dokonanej w Szczodrzykowie kradzieży piły 
spalinowej o wartości około 500 zł. 

Także 22 listopada funkcjonariusze na 
terenie Gądek zatrzymali mężczyznę, który 
po pijanemu kierował pojazdem marki Daf. 
Okazało się, że miał 0,57 mg/l alkoholu w 
wydychanym powietrzu.

Dzień później zatrzymany został nieletni, 
który w Kórniku dokonał „zaboru w celu krót-
kotrwałego użycia” samochodu Toyota oraz 
spowodował kolizj drogową. 

W dniu 24 listopada  Sąd Rejonowy w 
Środzie Wlkp. zastosował areszt tymczasowy 

na okres 3 miesięcy wobec mężczyzny po-
dejrzanego o dokonanie w dniu 12 listopada 
w Kórniku rozboju przy użyciu noża.

W tym samym dniu  Komisariat Policji w 
Kórniku  został powiadomiony o dokonanej 
w Gądkach kradzieży kamery marki SONY 
o szacunkowej wartości 2000 zł.
                  Kolizje drogowe 

W dniu 17 listopada w Kamionkach  kierują-
ca  pojazdem marki Renault wjechała w wyrwę 
w jezdni uszkadzając pojazd.

Trzy dni później w miejscowości Prusinowo 
kierujący pojazdem marki Fiat w wyniku niepra-
widłowo wykonywanego manewru wyprzedza-
nia doprowadził do zderzenia z Fordem.

W dniu 21 listopada w Kórniku  kierująca  
pojazdem marki Renault w wyniku nieprawi-
dłowo wykonywanego manewru wyprzedzania 
doprowadziła do zderzenia z pojazdem marki 
Opel.

W dniu 24 listopada w Biernatkach  kierują-
cy pojazdem marki Skoda w wyniku zjechania 
na przeciwległy pas ruchu  doprowadził do 
zderzenia z pojazdem marki Opel.

W  tym samym dniu  w Kórniku  kierujący 
pojazdem marki Mercedes w nieustalony 
sposób doprowadził do zderzenia ze znakiem 
świetlnym STOP, po czym oddalił się z miejsca 
zdarzenia.

KP Kórnik

iNFoRmAcjA doTYcZącA 
ZimowEgo UTRZYmANiA dRóg 

NA TERENiE gmiNY KóRNiK 
w SEZoNiE 2011/2012

Urząd Miejski w Kórniku informuje, że w 
sezonie zimowym 2011/2012 utrzymanie zi-
mowe dróg gminnych na terenie gminy Kórnik 
koordynowane będzie przez: 
wydział Eksploatacji infrastruktury Tech-
nicznej Urzędu miejskiego w Kórniku tel. 
(61) 8170-411, 8972-603, 8972-606 w.657, 
a wykonawcą robót będzie:
Spółka wodociągi Kórnickie 
i Usługi Komunalne wodKom Kórnik, 
ul. Poznańska 71c, 62-035 Kórnik 
tel. (61) 8170-172, 8170-041, 0-606-683-502.

Utrzymanie zimowe dróg gminnych zo-
stało zaliczone do III i V standardu zimowego 
utrzymania.

Do standardu III zaliczone zostały główne 
ciągi komunikacyjne na terenie gminy Kórnik. 

Pozostałe drogi o nawierzchni utwardzonej 
(bitumiczne, z kostki brukowej, z płyt betono-
wych) zaliczono do kategorii V.  Łączna dłu-
gość dróg do utrzymania w sezonie zimowym 
na terenie gminy Kórnik wynosi ca 55,0 km.

Pragniemy poinformować, że w ostatnich 
latach gmina wydatkowała spore środki finan-
sowe na zimowe utrzymanie prawie wszyst-
kich (także o nawierzchniach gruntowych i 
gruntowych ulepszonych) dróg gminnych. 

Koszt  utrzymania dróg w sezonie zimo-
wym 2009-2010 wyniósł ok. 820 tys. zł., a w 
sezonie zimowym 2010-2011  prawie półtora 
miliona złotych, obejmując także  koszty 
usuwania skutków gwałtownych roztopów i 
podstopień. 

W nadchodzącym sezonie zimowym z 
uwagi na ograniczone środki finansowe w 
budżecie gminy, Urząd Miejski w Kórniku 
zamierza zminimalizować wydatki na odśnie-
żanie  i usuwanie śliskości na drogach.

W związku z tym wprowadza się zmiany w 

zakresie utrzymania ciągłego dróg głównych 
poprzez ograniczenie odcinków prostych dróg 
posypywanych mieszanką piaskowo-solną 
z uwzględnieniem wyłącznie miejsc niebez-
piecznych tj. łuki, wzniesienia, skrzyżowania 
i przystanki autobusowe. 

Jednocześnie pragniemy przypomnieć 
wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, że:

- działania służb drogowych mają na celu 
jedynie  łagodzenie skutków niekorzystnej 
aury na drogach;

- w zmiennych warunkach drogowych 
należy zachować szczególną ostrożność, 
zwłaszcza na mostach, wiaduktach przy 
zbiornikach wodnych, czy też na terenach 
zalesionych; 

- prędkość  należy dostosować do panują-
cych warunków  atmosferycznych;

- apelujemy o zmianę opon z letnich na 
zimowe.

 Wydział EIT UM Kórnik

Finał  
wielkiej

orkiestry 
w kórniku

20. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy odbędzie się 8 stycznia 2012 roku. 
Temat cieszącej się największym zaufaniem 
społecznym w Polsce akcji charytatywnej 
przedstawia się następująco: Gramy z pompą! 
Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe 
dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia wcześniaków 
oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych 
z cukrzycą.

Po 20. Finale Fundacja planuje zakupić 
kolejnych kilkaset urządzeń, aby w 100% za-
spokoić potrzeby przyszłych matek. Najbliższy 
Finał ma być także okazją do przeprowadzenia 
ogromnej kampanii medialnej na rzecz walki z 
tą chorobą wszystkich Polaków, bez względu 
na ich płeć czy wiek.

Jesteśmy tu konsekwentni – mówi Jurek 
Owsiak - Przypominamy, że ogromnym sukce-
sem zakończyła się realizacja Programu Lecze-
nia Pompami Insulinowymi Dzieci z Cukrzycą. 
Fundacja kupiła blisko 3000 urządzeń i w chwili 
obecnej program ten przejęło Ministerstwo 
Zdrowia. W styczniu przyszłego roku zaprosimy 
więc po raz kolejny na organizowany przez nas 
bieg „Policz się z cukrzycą”. Uczestnicząc w nim 

każdy będzie miał okazję do zamanifestowania 
swojej solidarności z osobami borykającymi się 
z tą uciążliwą chorobą.

23 listopada w KCRiS OAZA odbyło się 
pierwsze spotkanie organizacyjne w sprawie 
20. Finału WOŚP. Podczas spotkania został 
przedstawiony harmonogram działań. Uczestni-
cy spotkania wymienili zdania na temat miejsca 
oraz formy przeprowadzenia imprezy. Jak co 
roku Kórnik włączy się aktywnie w akcję WOŚP. 
Wzorem lat poprzednich stawiamy na artystów 
lokalnych i liczymy na hojne serca kórniczan. 
Poczyniliśmy pierwsze ustalenia; tegoroczny 
Finał w Kórniku 8 stycznia 2012 roku odbędzie 
się w hali KCRiS OAZA. 

Serdecznie dziękujemy Panu kierownikowi 
KCRiS OAZA Wojciechowi Kiełbasiewiczowi 
za przychylność oraz nieocenioną pomoc. 
Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy! 
Jeśli ktoś chce się włączyć w organizację lub 
przekazać przedmioty lub usługi na licytację 
proszę o kontakt. 

Krystyna Janicka - tel. 502-492-540, e-mail: 
k.janicka@vp.pl

Robert Jankowski - tel. 515-229-684, e-mail: 
robert.jankowski@kornik.pl 

wosp.org.pl

Szef Sztabu WOŚP w Kórniku 
Robert Jankowski 

BURmiSTRZ gmiNY KóRNiK
iNFoRmUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 2 grudnia 2011 r. 
do dnia 27 grudnia 2011 r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w najem niżej 
wymienionej nieruchomości:

najem lokalu użytkowego
- znajdującego się na działce opisanej numerem 281  

położonego w Borówcu w świetlicy wiejskiej.

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 674.

Betlejemskie 
światło Pokoju

18 grudnia o godzinie 16:00 
w Poznańskiej Farze odbędzie się 

uroczysta msza święta, 
podczas której dokonane zostanie 

przekazanie 
Betlejemskiego Światła Pokoju 

wielkopolsce.

19 grudnia w Kolegiacie Kórnickiej, 
podczas Rorat 

(msza święta o godzinie 18:00) 
harcerze przekażą 

Betlejemskie Światło Pokoju 
Parafiom z terenu gminy Kórnik. 

Strażnicy ognia będą czuwać 
przy Betlejemskim Świetle Pokoju 

w kórnickiej Sadybie 
(ul. Poznańskiej 34A 

-budynek ośrodka Zdrowia w Kórniku) 
w dniach:

23 grudnia 14:00-18:00
24 grudnia 11:00-13:00

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

śp.Wandy Jankowiak
Rodzinie i Przyjaciołom,

Księdzu Wikariuszowi z Parafii Bnińskiej, 
firmie pogrzebowej Orlewicz, znajomym i sąsiadom 

za ofiarowane intencje mszalne, komunie św. 
i złożone kwiaty oraz odprawione modlitwy różańcowe

serdeczne podziękowania składa
Mąż z Rodziną

ProBlemy 
krwidawców

Ostatnią akcję krwiodawczą Klub Honoro-
wych Dawców Krwi PCK im. Św. Floriana przy 
OSP w Kórniku przeprowdził w marcu bieżące-
go roku. Niestety, kolejnych takich poborów krwi 
w tym roku już nie było i nie będzie. 

Prezes Klubu – Mirosław Saczuk wyjaśnia 
dlaczego w Kórniku nie mogą odbywać się takie 
akcje. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Poznaniu ustala ich terminy 
nawet z rocznym wyprzdzeniem. Tymczasem 
w sali OSP są organizowane m. in. wesela, 
których terminy ustala sie półtora – miesiąc 
wcześniej. Trudno zatem zaplanować daty akcji 

krwiodawczych. OSP nie może zrezygnować 
z organizacji wesel oraz innych imprez, gdyż 
przynosi to zyski. Tymczasem na akcje krwio-
dawcze sala jest udostępniana nieodpłatnie. 
Zdaniem Mirosława Saczuka RCKiK woli 
zaoszczędzić sfinansowaniu kosztów akcji 
krwiodawczych i prowadzić je w specjalnym 
autobusie przy CK „Zamek” i na Ratajach w 
Poznaniu. Jednak w ten sposób zmniejsza się 
liczba pobieranej krwi. 

Strażacy z kórnickiej OSP oddają krew 
indywidualnie w RCKiK w Poznaniu. Ale muszą 
na to przeznaczać robocze dni, zwalniać się z 
pracy. A nie każdy pracodawca wyraża na to 
zgodę. Łatwiej im było, kiedy akcje odbywały się 
w niedziele. Przynosiło to też lepsze rezultaty.

Robert Wrzesiński
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otwarte  konkursy  oFert na wsParcie  i  Powierzenie  realizacji 
zadań PuBlicznych 

gminy  kórnik w roku 2012  
BURmiSTRZ  gmiNY KóRNiK ogŁASZA oTwARTE KoNKURSY oFERT 

NA  wSPARciE i PowiERZENiE  REAliZAcji  ZAdAŃ  PUBlicZNYch gmiNY  KóRNiK  w RoKU 2012   

Na postawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności i o wolontariacie  t.j. (Dz. U.  z 2010r. Nr 234, poz. 1536 
z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwałą Nr XIII/158/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 października 2011r. w sprawie  
rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  
publicznego,  na  2012 rok.

I. 
1. Ogłaszam  otwarte konkursy ofert na wsparcie  i powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2012 na następujące 

zadania szczegółowe dotyczące:

a) PomocY SPoŁEcZNEj, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:     

Nazwa   zadania Planowane wydatki 
w 2012 roku

Wydatki  
w roku 2011

- realizacja zadań  polegających na rozwiązywaniu  problemów społecznych dotyczących w 
szczególności: ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności,
- zorganizowania wypoczynku poza Kórnikiem dla dzieci i młodzieży  z rodzin skierowanych 
przez OPS, pedagogów szkolnych i organizacje realizujące zadania z zakresu pomocy 
społecznej,
- realizacja zadań  zapobiegających ubożeniu oraz aktywizujących środowiska seniorów i 
wsparcie działań samopomocowych, zorganizowanie spotkań świątecznych dla samotnych 
i ubogich,
- zorganizowania dystrybucji żywności w ramach pomocy z UE.

25 000,00 zł. 26 000,00 zł.

b) dZiAŁAlNoŚci  NA RZEcZ oSóB NiEPEŁNoSPRAwNYch, w tym:

Nazwa  zadania Planowane wydatki 
w roku 2012

Wydatki 
w roku 2011

- działalność rehabilitacyjna, edukacyjna (w tym zakresie edukacji   społecznej), sportowa, 
turystyczna, terapeutyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca środowisko osób 
niepełnosprawnych oraz likwidująca bariery w komunikowaniu,
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,
- organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
z terenu Gminy Kórnik.

21 000,00 zł. 35 000,00 zł.

c) dZiAŁAlNoŚci wSPomAgAjącEj RoZwój wSPólNoT i SPoŁEcZNoŚci   loKAlNYch, w tym:

Nazwa  zadania Planowane wydatki 
w roku  2012

Wydatki 
w roku 2011

- organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnych
  

3 200,00 zł. 7 000,00 zł.

e) wYPocZYNEK  dZiEci  i  mŁodZiEŻY, w tym:

d) NAUKi, SZKolNicTwA wYŻSZEgo, EdUKAcji, oŚwiATY i wYchowANiA, w tym:

Nazwa  zadania Planowane  wydatki 
w roku 2012

Wydatki  
w roku 2011

- działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży – kształtowanie postaw 
patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych i regionalnych,
- realizacja   działalności harcerskiej jako działalności wychowawczej i oświatowej dla dzieci 
i młodzieży,
- wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów tematycznych i 
przedmiotowych dla dzieci  i młodzieży oraz poprzez promowanie  dzieci i młodzieży 
uzdolnionej

3 000,00 zł. 2 000,00 zł.

Nazwa  zadania Planowane wydatki 
w roku 2012

Wydatki 
w roku 2011

- zorganizowanie jednodniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych (rajdy piesze, 
rowerowe, spływy kajakowe,  wycieczki autokarowe i inne)  dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Kórnik,
- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kórnik,
- wymiana krajowa i zagraniczna młodzieży z terenu Gminy Kórnik 35 000,00 zł. 40 000,00 zł.

f) KUlTURY, SZTUKi, ochRoNY dóBR KUlTURY i dZiEdZicTwA NARodowEgo , w tym:

Nazwa  zadania Planowane wydatki  
w 2012 roku

Wydatki 
w roku  2011

- organizacja festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych; 
organizacja konkursów z zakresu kultury,
- organizacja wystaw, koncertów, warsztatów: teatralnych, muzycznych i tanecznych, 
filmowych, literackich, plastycznych i pisarskich; organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji,
- kultywowanie lokalnej tradycji  narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój  świadomości  
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- podejmowanie działań mających na celu ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie na 
terenie gminy

80 000,00 zł. 110 000,00 zł.

g) wSPiERANiE i UPowSZEchNiANiE  KUlTURY  FiZYcZNEj  i  SPoRTU, w tym:

Nazwa  zadania Planowane wydatki 
w roku 2012

Wydatki 
w roku 2011

- organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych dyscyplinach  
sportowych,
-przygotowanie i uczestnictwo klubów sportowych różnych dyscyplin w miejskich, regionalnych, 
ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprezach sportowych,
-zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach Uczniowskich Klubów Sportowych,
- współorganizowanie  różnych imprez sportowych,
- popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do 
uprawiania gier zespołowych na terenie gminy.

400 000,00 zł. 280 000,00 zł.

2. Na realizację zadań z pkt.  I w roku 2012 
planuje się przeznaczyć  łączną kwotę w wyso-
kości  567 200,00 zł. 

3. Terminy i szczegółowe  warunki  realizacji 
zadań zostaną zawarte w umowach podpisa-
nych z wybranymi oferentami.

II. Termin i warunki składania ofert
1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć 

organizacje pozarządowe, osoby prawne i jed-
nostki organizacyjne działające na podstawie 
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o 
stosunku  Państwa do innych kościołów  i związ-
ków wyznaniowych  oraz gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności   pożytku 
publicznego, stowarzyszenia jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne 
podległe organom  administracji publicznej lub 
przez nie nadzorowane, oraz inne podmioty, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, które pro-
wadzą działalność statutową  w dziedzinie objętej 
konkursem i zamierzają realizować zadania na 
rzecz mieszkańców Gminy Kórnik.

2. Uczestnicy  konkursu składają pisemne 
oferty realizacji zadania według wzoru określone-
go w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 
2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru 
umowy  dotyczących  realizacji zadania publicz-
nego oraz wzoru sprawozdania z wykonania 
tego zadania  (Dz. U.   Nr  6, poz. 25).

3. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi 
formalne zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie t.j. (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 
1536 z późn. zm.). Należy dołączyć:

a) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Re-
jestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

b) w przypadku wyboru innego sposobu 
reprezentacji podmiotów składających ofertę 
wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub innego właściwego rejestru - 
dokument potwierdzający upoważnienie do 
działania w imieniu oferenta(-ów).

4. Oferty należy składać do dnia  23 grudnia  

2011r.  do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Miesz-
kańca Urzędu Miejskiego w Kórniku osobiście 
lub drogą pocztową (decyduje data stempla 
pocztowego).

5. Druk oferty można pobrać ze strony inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Kórniku – www.
kornik.pl /http://bip.kornik.pl (dział ogłoszeń) lub 
otrzymać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w 
Biurze Obsługi Mieszkańca bądź w Wydziale 
Promocji Gminy, Kultury i Sportu  (Pl. Niepod-
ległości 41).

6. W przypadku złożenia oferty niekomplet-
nej, dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie 
brakujących załączników w wyznaczonym termi-
nie. Oferenci zostaną wezwani do uzupełnienia 
dokumentacji  pisemnie. Oferty, które nie zostaną 
uzupełnione w wyznaczonym terminie zostaną 
odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów 
formalnych. 

III. Wkład własny organizacji i innych pod-
miotów uprawnionych do wzięcia udziału w 
konkursie rozumiany jest jako wkład finansowy 
wykonany i pozafinansowy (wkład rzeczowy, 
wolontariat).

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie winno być wykonane w roku 2012.
2. Zadanie winno być zrealizowane  z naj-

wyższą  starannością w zakresie opisanym w 
ofercie zgodnie z zawartą umową oraz z obo-
wiązującymi standardami i przepisami.

3. Zadanie winno być zrealizowane na 
terenie  Gminy Kórnik lub dla mieszkańców  
Gminy Kórnik.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty
1. Wyniki otwartego konkursu ofert  zostaną 

ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu wyboru 
ofert.

2. Wszystkie oferty  programowe złożone 
zgodnie z przepisami zawartymi w punkcie  II  
zostaną oceniane pod względem formalnym i 
merytorycznym. 

3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy 
Kórnik, który dokonuje wyboru ofert najlepiej 
służących realizacji zadań w ramach  priorytetów, 
o których mowa w ogłoszeniu. Oferty przed 
ostateczną decyzją Burmistrza Gminy Kórnik 

opiniują Komisje Opiniujące. Rozstrzygnięcie 
konkursu podaje się do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Kórniku. Wydział Promocji Gminy, 
Kultury i Sportu zawiadamia wnioskodawców o 
przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu w 
formie pisemnej. 

4. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o 
następujące kryteria:

a. oceny możliwości realizacji zadania pu-
blicznego przez organizację pozarządową lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

b. oceny przedstawionej kalkulacji kosztów 
realizacji zadania publicznego, w tym w odnie-
sieniu do zakresu rzeczowego zadania

c. oceny proponowanej jakości wykonania 
zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których 
organizacja pozarządowa lub podmioty okre-
ślone w art. 3 ust. 3 będą realizować  zadanie 
publiczne

d. uwzględnienie planowanych przez orga-
nizację pozarządową lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3  udziału  środków finansowych 
własnych lub środków pochodzących z innych 
źródeł na realizację zadania publicznego

e. uwzględnienie planowanych przez organi-
zację pozarządową lub podmioty wymienione w 
art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w 
tym świadczeń wolontariuszy i pracę społeczną 
członków

f. uwzględnienie analizy i oceny realizacji 
zleconych zadań publicznych w przypadku 
organizacji  pozarządowej lub podmiotów wymie-
nionych w art.3 ust.3, które w latach poprzednich 
realizowały  zlecone zadania publiczne, biorąc 
pod uwagę rzetelność i terminowość oraz spo-
sób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

g. zgodność  merytoryczna złożonej oferty  
z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym 
ogłoszeniu

5. W konkursie nie będą brały udziału oferty, 
które:

a. zostały złożone po upływie wyznaczonego  
terminu

b. zostały złożone na innych drukach
(dokończenie na str. 8)
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Szanowni  K l i enc i !
In formujemy  o  godz inach  o twarc ia  ob iek tu :

WIGIL IA  (24  grudz i eń)  –  c z ynne  6 :30  –  12 :00
PIERWSZE  ŚWIĘTO  (25  grudz i eń)  –  zamknię t e

DRUGIE  ŚWIĘTO  (26  grudz i eń)–czynne  12 :00  –  22 :00
SYLWESTER  (31  grudz i eń)  –  c z ynne  6 :30  –  14 :00

NOWY  ROK (1  s t y c zeń)  –  c z ynne  14 :00  –  22 :00
Serdeczn ie  zapraszamy !

Święta tuż, tuż… 
biegasz za prezentami i nie masz pomysłu? 

Przyjdź do nas, mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. 
Zamów karnet dla wybranej osoby, 

a my spakujemy go w  UPOMINKOWE ETUI. 
Już od Andrzejek karnety w promocyjnych cenach!!! 

Szczegóły promocji świątecznych karnetów 
w kasie KCRiS „OAZA”. 

Zapraszamy!

Kochane dzieciaki!!
Ogłaszamy KONKURSY: na NAJDŁUŻSZY oraz NAJCIEKAWSZY ŁAŃCUCH CHOINKOWY !!!

Święta tuż tuż, już niedługo wszyscy będziemy stroić swoje choinki, dekorować mieszkania, itd. 
W tym roku „Oazową” choinkę pragniemy udekorować pięknymi łańcuchami. 

Dzieciaki, potrzebujemy do tego Waszej pomocy !!! 
Zachęcamy wszystkich przedszkolaków (w grupach) oraz uczniów szkół  (w klasach) do tworzenia 

jak najdłuższych łańcuchów choinkowych. 
Zwycięzca (grupa bądź klasa) otrzyma darmowe wejściówki na basen oraz gadżety Oazy.

Do drugiego konkursu zapraszamy dzieci, które samodzielnie chcą przygotować 
łańcuch na naszą choinkę. 

To od Was zależy, jak Wasz łańcuch będzie wyglądał, w jakich będzie kolorach, 
bądź z czego będzie wykonany. 

Zwycięzca najpiękniejszego łańcucha otrzyma 3 darmowe wejściówki 2h na basen oraz gadżety Oazy.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, przewidziane również nagrody niespodzianki !!!

Wykonane prace należy składać w kasie Centrum „Oaza” do 5 grudnia br.
Ogłoszenie zwycięzców konkursu w Mikołajki - 6 grudnia na stronie internetowej 

www.oaza.kornik.pl oraz w gablocie informacyjnej przy kasie.

Najbliższe mecze koszykówki w oAZiE:

4.12.2011 godz. 16:30 PBg BASKET jUNioR – Polonia 1912 leszno

11.12.2011 godz. 18:00 mUKS Kórnik – mKK Sokołów S.A.

18.12.2011 godz. 16:30 PBg BASKET jUNioR – mKS moS Konin

20.12.2011 godz. 14:30 mUKS Kórnik – KKS olsztyn

UWAGA MIESZKANCY

Tradycją Uczniów Gimnazjum 
im. Władysława hr. Zamoyskiego 

w Kórniku
jest zbiórka żywności 
i przygotowywanie 

paczek świątecznych 
dla najbardziej potrzebujących 

osób w Naszej Gminie.
Po raz kolejny 

Nasi Wolontariusze 
będą na Was czekać 
w INTERMARCHE, 

które jak co roku dzielnie 
wspiera Nas w tej akcji. 

Zbiórka odbędzie się w dniach: 

7.12-14.12.2011r.

Dziękujemy za okazane serce

krótko z Powiatu
NowE AUTo dlA oŚRodKA

Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w 
Owińskach będą od teraz podróżować nowym 
pojazdem. Wieloosobowego Volkswagena T5 
podarowała ośrodkowi firma Steel-Building 
z Poznania. Przekazanie auta zbiegło się z 

tegorocznym jubileuszem 65-lecia istnienia 
prowadzonej przez Powiat Poznański placówki. 

Kluczyki do nowego samochodu z rąk Ma-
cieja Grzempowskiego, Prezesa Zarządu Steel-
-Building odebrała Maria Tomaszewska, dyrektor 
powiatowej jednostki. W uroczystości wzięli udział 
wychowankowie oraz pracownicy ośrodka.

Obecny na spotkaniu Jan Grabkowski, 
Starosta Poznański podziękował Zarządowi 
Steel-Building za wkład firmy w rozwój ośrodka 
w Owińskach. Podkreślił, że nowy samochód 
zapewni podopiecznym placówki komfortowy 
transport na zajęcia edukacyjne oraz wycieczki. 
Z auta będą również korzystać specjaliści z 
działającego na obszarze powiatu poznańskie-
go zespołu wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka.

Michał Dziedzic Asystent Starosty

NARodowE ŚwięTo NiEPodlEgŁoŚci

Złożeniem kwiatów pod tablicami upa-
miętniającymi wybitnych Polaków: Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, Franciszka Ratajczaka, 

Ignacego Paderewskiego oraz pod Pomnikami 
Powstańców Wielkopolskich i 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich rozpoczęły się tegoroczne obcho-
dy Święta Niepodległości w Poznaniu. Jak co 
roku, w uroczystościach uczestniczył Starosta 
Poznański, Jan Grabkowski.

Po Mszy Świętej w intencji Ojczyzny 
odprawionej w poznańskiej Farze, zebrani 
goście wraz z setkami mieszkańców Poznania 

przemaszerowali w asyście Orkiestry Repre-
zentacyjnej Sił Powietrznych na Plac Wolności. 
Na początku oficjalnych uroczystości złożono 
meldunek Dowódcy Garnizonu, podniesiono 
flagi państwowe oraz odegrano hymn. Na-
stępnie głos zabrał Wojewoda Wielkopolski, 
Piotr Florek. Ostatnim akcentem piątkowych 

uroczystości był Apel Pamięci oraz defilada 
pododdziałów wojskowych. 

Narodowe Święto Niepodległości upamięt-
nia odzyskanie przez Polskę niepodległości w 
1918 roku. Przez 123 lata - licząc od momentu 
ostatniego rozbioru dokonanego przez Austrię, 
Prusy i Rosję - Polska była wymazana z mapy 
Europy. Święto Niepodległości ustanowione zo-
stało ustawą z 1937 roku. W III RP przywrócono 
je jako święto państwowe w 1989 r. 

Tomasz Skupio
Asystent Starosty

w hANowERZE 
o AglomERAcji PoZNAŃSKiEj

Wykład pt. „Kooperacja miasta i regionu na 
przykładzie Aglomeracji Poznańskiej”  wygłosił  
prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek z Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wystą-
pienie to stanowiło jeden z głównych punktów 
programu konferencji naukowej, zorganizowa-
nej przez władze Regionu Hanower. Spotkanie 
pt. „Co przynosi region regionowi? Planowanie 
i zarządzanie regionami miejskimi” zainicjo-
wano z okazji obchodów 10-lecia powstania 
tego regionu, wieloletniego partnera Powiatu 
Poznańskiego. Prócz prof. Kaczmarka, wśród 
prelegentów znaleźli się naukowcy oraz politycy 
z regionu, w tym jego prezydent, Hauke Jagau 
oraz prof. Axel Priebs, zastępca prezydenta.  

Aglomeracja Poznańska, funkcjonująca 
dziś pod nazwą Metropolia Poznań obejmuje 
obszar 23 gmin skupionych wokół stolicy wiel-
kopolski. Została ona powołana w 2007 roku 
na mocy porozumienia podpisanego przez 
Starostę Poznańskiego, Prezydenta Miasta 
Poznania oraz włodarzy pozostałych gmin.   

Artur Paszkowiak 
Gabinet Starosty

Referat Współpracy Zagranicznej 
i Promocji Przedsiębiorczości 

(dokończenie ze str. 7)
c. oferent jest nieuprawniony do ubiega-

nia się o dotację
d. złożona oferta jest niezgodna z warun-

kami udziału w konkursie (np. proponowane 
działania nie wchodzą w zakres konkursu).

VI. Postanowienia końcowe
1. Szczegółowe i ostateczne warunki 

realizacji, finansowania i rozliczenia zadania  
reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem 
Gminy Kórnik, a podmiotem otrzymującym 
dotację.

2. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany 
pod rygorem rozwiązania umowy zamiesz-
czać we wszystkich drukach związanych 
z realizacją zadania (plakatach, zaprosze-
niach, regulaminach, komunikatach itp.), 
a także w ogłoszeniach prasowych, rekla-
mach, wykazach sponsorów, itp. informacji 
o tym, iż zadanie jest dotowane ze środków 
budżetowych Gminy Kórnik. Powyższe infor-
macje winny być podane także do wiadomo-
ści publicznej w trakcie realizacji zadania.

3. Dotacje nie będą przyznane na wydat-
ki nie związane bezpośrednio z realizacją 
danego zadania.

4. Zleceniodawca może 

sfinansować  jedynie działania wykazane 
w harmonogramie i kosztorysie realizacji 
zadania publicznego przez Zleceniobiorcę 
i na ich realizację podpisać z nim umowę.

5. Dotowany podmiot, który otrzyma 
dotacje z budżetu Gminy Kórnik jest zo-
bowiązany do dostarczenia na wezwanie 
właściwego Wydziału Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, nadzorującego merytorycznie 
wykonywanie zadania wykazu oraz po-
świadczonych  kserokopii faktur i rachunków, 
celem prawidłowości wydatkowania dotacji 
oraz  prowadzenia właściwej  dokumentacji 
z nią związanej.

6. Wszystkie stwierdzone uchybienia 
w realizacji  zadań zleconych wpływają na 
ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu 
i przy udzielaniu środków finansowych w 
kolejnych latach.

7. Szczegółowe informacje w zakre-
sie konkursu udzielane są przez Wydział 
Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, 

tel. 61-8170-411 wew. 680 lub 681, 
mail: ngo@kornik.pl    

bądź   promocja@kornik.pl  
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w naszej wsi Błażejewo w ,,domu ludo-
wym” od roku odbywają się różnego typu 
,warsztaty twórcze dla dzieci. organizujemy 
także imprezy i wydarzenia takie jak hallo-
ween, Andrzejki, ubieranie choinki, balik 
karnawałowy, spotkanie wielkanocne, dzień 
dziecka. w planach mamy także nowy cykl 
warsztatów  ,,Ekologiczno-Książkowych”. 

Cieszymy się, że dzieci bardzo chętnie biorą 
udział w organizowanych przez nas spotka-
niach. Również rodzice biorą czynny udział w 
zabawach i pracach zręcznościowych.

Tytuł warsztatów z którego pochodzi zdjęcie 
umieszczone obok, to ,,Halloween i Święto 
Ziemniaka”. Dzieci (z pomocą rodziców) wy-
drążyły dynie,  robiły stempelki z ziemniaków. 
Na koniec odbył się poczęstunek - tradycyjne 
wielkopolskie pyry w mundurkach z gzikiem. W 
organizacje angażują się wszyscy rodzice oraz 
rada sołecka wraz z sołtysem wsi.

Iwona Woźniak-Koprucka.

dom ludowy w Błażejewie tętni życiem

Kto z polskich artystów estrady, kina i teatru gra najlepiej w tenisa?
Można się o tym przekonać podczas Gwiazdkowego Turnieju Gwiazd 

16-18 grudnia w Skrzynkach koło Kórnika.
Gwiazdkowy Turniej Gwiazd – taką nazwę nosi ekskluzywne spotkanie miłośników białego 
sportu, które połączone zostało z akcją charytatywną na rzecz dzieci z domów dziecka. 
Zbigniew Górny kilka lat temu rzucił pomysł, a artyści rzucili swoje zajęcia i stawili się 
chętni do pomocy. Apel poznańskiego kompozytora i dyrygenta dotarł nawet za ocean, 
bo i stamtąd przybywa Stan Borys. Znani i lubiani wezmą również udział w specjalnym 
koncercie „Przy choince” oraz koncercie „Artyści dzieciom”. Naszemu muzycznemu spo-
tkaniu, tradycyjnie już  towarzyszyć będzie charytatywna  aukcja dzieł sztuki, tak wybitnych 
twórców jak: Grażyna Strykowska, Katarzyna Zygadlewicz, Tomasz Akusz, Sylwester 
Łachacz, Tadeusz Sobkowiak, Mikołaj Obrycki, Grzegorz Ratajczyk, Agnieszka Opala.
W niedzielne przedpołudnie gwiazdami staną się również dzieci podczas finału wszystkich 
kategorii wiekowych Dziecięcego Turnieju Mikołajkowego. Równocześnie odbędzie się 
koncert „Gwiazdy Dzieciom” z udziałem Tomasza Gęsikowskiego. Dochód z imprezy 
przekażemy na wsparcie domów dziecka w województwie wielkopolskim. 
Miło nam donieść, że starujemy 16 grudnia na terenie Hotelu Rodan.
 Swój udział w koncercie zapowiedzieli między innymi:
Urszula Dudziak, Aleksandra Mikołajczak, Tomasz Gęsikowski, Władysław Grzyw-

na,  Tomasz Stockinger, Henryk Sawka, Leszek Malinowski,  Krzesimir Dębski,  
Ryszard Szurkowski, Maurycy Polaski, Alosza Awdiejew, Anna Guzik, 

Grzegorz Poloczek, Krzysztof Hanke, Krzysztof Antkowiak…
 

Program turnieju:
PIĄTEK, SOBOTA: przyjazd  uczestników, powitanie,gry eliminacyjne, ćwierćfinały

NIEDZIELA
10.00  - 13.00  

finały wszystkich kategorii wiekowych Dziecięcego Mikołajkowego Turnieju Tenisa
10.00  - 14:00  

mecze półfinałowe i finałowe gwiazd     
10.00  -12:00 

koncert „Gwiazdy Dzieciom” z udziałem Tomasza Gęsikowskiego, 
występy Klaunów,   jasełka, występ taneczny par na wózkach inwalidzkich

 14.00 
uroczyste zakończenie turnieju oraz wręczenie nagród i upominków

POMAGAJMY SOBIE...

Kórnicki Caritas 
nieodpłatnie przyjmie 

dla biednych, 
wielodzietnych rodzin:

-  szafki kuchenne;
-  czteropalnikową 
kuchenkę gazową;

-  komodę;
-  szafkę na buty;

-  narożnik lub tapczan;
-  łóżeczko;

a także inne artykuły 
tj. mleko w proszku, 

odżywki dla niemowląt, 
pieluchy jednorazowe

itp.   
Wszelkie informacje 

i propozycje 
proszę kierować 

na nr tel.530 087 956 
w każdy wtorek 

i czwartek 
w godz.14.00 do 17.00
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Była jesień 1996 roku, kiedy to z 
inicjatywy ks. Błażeja Dojasa powstał 
w parafii pw. Wszystkich Świętych w 
Kórniku  zespół dziecięcy. Nawiązując 
do parafialnych patronów, inicjator wy-
myślił nazwę: „Tutti Santi”. I pod tym 
szyldem już 15 lat istnieje chór dziecię-
cy, który bierze udział w życiu parafii, 
lokalnych wydarzeniach kulturalnych 
oraz promuje naszą miejscowość w 
kraju i za granicą.

W dniu 19 listopada z okazji jubi-
leuszu piętnastolecia, opiekunowie 
chórzystów zrzeszeni w Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Tutti Santi, zaprosili wszyst-
kich sympatyków zespołu do auli bniń-
skiej podstawówki na specjalny koncert. 

Swój kunszt zaprezentowały dwa 
„podzespoły”: chór dziecięcy i zespół 
dziewczęcy. Nie zabrakło popisów solo-
wych oraz instrumentalnych. W jednym 

z utworów śpiewakom towarzyszyły trzy 
gitary, na których grały trzy panie zwią-
zane z zespołem: Dobrochna Martenka, 
Dorota Pielichowska - Borysiewicz oraz 
Jadwiga Chałupka. Całość koncertu 
prowadziła Agata Kiełpińska (tegorocz-
na Biała Dama). 

Nie zabrakło podziękowań, które 
przedstawiła prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Tutti Santi Katarzyna Zim-
niak: dla przedstawicieli samorządu z 
burmistrzem Jerzym Lechnerowskim 
na czele, dla księży, którzy opiekowali 
się zespołem (ks. Błażeja Dojasa, ks. 
Przemysława Koniecznego i ks. Mirka 
Skórnickiego oraz licznej rzeszy opieku-
nów duchowych chóru), dla dyrygentek 
i rodziców tak bardzo zaangażowanych 
w organizację działalności i dla wszyst-
kich tych, którzy pomagali i pomagają 
chórkowi.

Występy dzieci i młodzieży prze-
pleciono pokazem archiwalnego filmu, 
nakręconego w maju 1997 roku podczas 
koncertu „Dla Mamy”.

Wielu widzów zgromadzonych na 
widowni wśród rzeszy uwiecznionych na 
filmie, rozśpiewanych dzieci rozpoznało 
siebie. Wśród śpiewających wtedy „Dla 
Mamy” chórzystek, była także obecna dy-
rygentka „Tutti Santi” Jadwiga Chałupka. 

Większości współczesnych członków 
zespołu nie było wtedy na świecie. Jed-
nak to w nich nadzieja, że za kolejne 15 
lat przyjdzie chórkowi świętować podob-
ny jubileusz. 

Obu zespołom występującym pod 
szyldem Tutti Santi, dyrygentce oraz 
członkom stowarzyszenia życzymy 
powodzenia, wielu pomysłów oraz po-
myślności w ich realizacji.

ŁG

15 lat tutti santi wsPomnienie
Ponieważ w tym roku minęła 15 rocz-

nica założenia dziecięcego  chóru „Tutti 
Santii” przy parafii wszystkich Świętych 
w Kórniku, ks. dziekan Eugeniusz leosz 
i p. Łukasz grzegorowski poprosili mnie, 
bym napisał wspomnienie z początków 
tworzenia tej grupy duszpasterskiej. czynię 
to z wielką radością, na ile moja pamięć nie 
będzie „strajkowała” przy wspomnieniach 
i pozwoli się umieścić na stronie interneto-
wej Parafii  czy Kórniczanina. 

Kiedy 1 lipca 1996 roku zostałem skiero-
wany do pomocy duszpasterskiej w Kórniku, 
razem z ks. Grzegorzem Baranowskim, poszli-
śmy na rozmowę do ks. Proboszcza Jerzego 
Kędzierskiego – nie tyle by się poznać, co 
ustalić zakres naszych obowiązków duszpa-
sterskich. Ksiądz Proboszcz początkowo nie 
był za bardzo wylewny w rozmowie, przyglądał 
się nam i chyba trochę się obawiał - widząc 
takich „dwóch oryginałów” -  w jakim kierunku 
pójdzie duszpasterstwo. Ale po dłuższej chwili 
powiedział: „rozkręćcie duszpasterstwo w Kór-
niku, tylko na miarę rozsądku, i po pieniądze 
nie przychodźcie, bo ja mam remont kościoła”. 
Proboszcz Kędzierski był w tych stwierdze-
niach urokliwy. Mając błogosławieństwo 
Proboszcza zabraliśmy się do Bożej Roboty. 
Ks. Grzegorz zajął się młodzieżą, a ja dziećmi.  

Została ustanowiona niedzielna Msza św. 
z udziałem dzieci. Kiedy poprosiłem by dzieci 
podeszły do ołtarza, oczom nie wierzyłem, było 
ich zaledwie ośmioro.  Więc zadanie domowe 
dla nich, by stały się małymi apostołami i każdy 
miał przyprowadzić na Mszę św. niedzielną 
swojego kolegę czy koleżankę. I się zaczęło. 
Dzieci apostołowały. Coraz więcej przychodzi-
ło dzieci, rodziców, starszych. Potrzeba było 
coś jeszcze dla nich zrobić. Pomyślałem, może 
uda się zorganizować grupę śpiewającą?

W pierwszą wrześniową sobotę na godz. 
11.00 zwołaliśmy dzieciaki do salki nad zakry-
stią, by zorientować się w sytuacji. Przyszło 
ponad 70 dzieci. Te, które nie nadawały się do 
śpiewania, ze względu na niski talent muzycz-
ny, nie zostały odrzucone, dla nich bowiem 
stworzyliśmy przy parafii grupę Pomocników 
Matki Kościoła. 

Próby odbywały się w każdą sobotę. Od 
samego początku pamiętam ogromne zaan-
gażowanie Rodziców tych dzieci szczególnie 
pani K. Boratyńskiej, A. Chałupka, D. Szary, J. 
Woźnej i wielu, wielu innych. Powstał zespół 
muzyczny, którego szefową była Joasia Olejnik 
grająca na skrzypcach, Jakub Szary grający 
na organach i Ignaś Woźny grający na skrzyp-
cach. Emisję głosu oraz fonetykę prowadziła 
Danuta Błaszyk. Cały chór został podzielony 
na dwa głosy. Pierwszy głos ćwiczyła Marzen-
ka Szczepaniak, a z drugim głosem zajęcia 
miałem sam. 

Dzięki życzliwości pana H. Grześkowiaka 
próby chóru mogły odbywać się na terenie Za-
kładu Doświadczalnego PAN. Tam właśnie na 
jednej z prób padła propozycja nazwy chóru. 
Zaproponowałem, że skoro działamy w parafii 
p.w. Wszystkich Świętych to może WSZYSCY 
ŚWIĘCI w tłumaczeniu włoskim TUTTI SANTI 
trochę na wzór włoskiego dziecięcego chóru 

Piccolo Coro. Dzieci z gromkimi oklaskami 
nazwę nagrodziły. I tak od tego momentu tj. 
od listopada 1996 roku powstała grupa dusz-
pasterska o nazwie TUTTI SANTI.

Pierwszy publiczny występ - koncert odbył 
się na Boże Narodzenie 1996 roku. Dzieci 
zaśpiewały polskie kolędy. Trema była wielka. 
Ale chórzyści stanęli na wysokości zadania i 
zaśpiewali pięknie rozgrzewając serca wszyst-
kich w bardzo zimnym kórnickim kościele. 

Muszę też zaznaczyć, że dużą pomocą 
była młodzież kórnicka zgrupowana przy ks. 
Grzegorzu Baranowskim. To oni, jak był kon-
cert zapowiadali poszczególne utwory i czuwali 
nad całością, by wszystko się udało. Od tego 
koncertu chórzyści śpiewali na niedzielnych 
mszach św. upiększając Liturgię.

W styczniu 1997 roku będąc na kolędzie 
zostałem zapytany przez jednego z gospo-
darzy odwiedzanych domów „jak pomóc, by 
ten chór się jeszcze bardziej rozwijał i prze-
trwał”. Odpowiedziałem:„że warto ujednolicić 
dzieciom stroje. Wtedy jest bardziej pewne, 
że ten chór tak szybko się nie rozpadnie”. 
Gospodarz powiedział, że on chętnie pomoże 
i powiedział „Proszę zakupić materiał, uszyć 
a ja za wszystko zapłacę. Z jednym  zastrze-
żeniem,  by ksiądz nie podawał publicznie kto 
jest sponsorem”.   

Słowa dotrzymałem. Dziś po 15 latach 
myślę, że jestem już zwolniony z tej tajemnicy 
i chcę tą drogą podziękować p. Wojciechowi 
Przychodzkiemu, właścicielowi Zakładu Za-
opatrzenia Medycznego ANMED za ten dar 
serca. To jest wielka sprawa, że znalazł się 
taki darczyńca, który nie szczędził pieniędzy 
dla dzieci kórnickich. 

W dniu 3 lutego 1997 roku odbyło się 
spotkanie dzieci, ich Rodziców oraz Przyjaciół 
chóru i koncert z okazji św. Błażeja na Strażni-
cy OSP w Kórniku. Wtedy to p. Profesor Maciej 
Giertych zaproponował – widząc pracę i talenty 
tych dzieci - by przy tym chórze powstało Sto-
warzyszenie Rodziców tego chóru. I tak też 
się stało. Powstało Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chóru Tutti Santi, którego pierwszym preze-
sem została p. Krystyna Boratyńska.

A później to już tylko coraz bardziej 
staraliśmy się ćwiczyć głosy i rozszerzać 
repertuar. Cały czas przyjmowaliśmy nowych 
chórzystów.

Nie zapomniany koncert z okazji dnia 
Matki. Wiele osób wspomina go do dziś. To 

był maj, miesiąc Matki Bożej, piękna słoneczna 
pogoda, uśmiechnięte, ale trochę stremowane 
Tutti Santi, wypełniona po brzegi  Świątynia i 
ten niezapomniany śpiew „Cudownych Rodzi-
ców Mam” w wykonaniu chóru i solistki Jadzi 
Chałupka. To wszystko stwarzało cudowny 
klimat modlitwy i wdzięczności i nie kończący 
się aplauz - najpierw Matce Bożej, a potem 
wszystkim Matkom. Na koniec dzieci z Chóru 
wniosły kosz kwitnących rododendronów i 
podarowały go Matce Bożej. To był piękny 
czas, który Pan Bóg pozwolił mi doświadczyć 
we wspólnocie kórnickiej. 

Kiedy przyszło się rozstawać z parafią po 
11 miesiącach i wędrować dalej do kolejnej 
parafii,  chór TUTTII SANTII zgromadził się 
przed wikariatem i wspólnie zrobiliśmy so-
bie piękne zdjęcie. Nie było wtedy jednego 
dziecka o imieniu Marek. Na Mszy świętej 
pożegnalnej po wystąpieniu ks. Dziekana 
Jerzego Kędzierskiego i po „łzach” ks. Grze-
gorza Baranowskiego chórzyści wręczyli mi 
duże oprawione zdjęcie wcześniej zrobione. 
Bardzo się ucieszyłem. Ale kiedy dokładnie 
spojrzałem, u dołu było włożone małe papie-
rowe serce. Zaś na tym serduszku z jednej 
strony był napis: „ dla ks. Błażeja od Marka”, 
na drugiej stronie, taśmą klejącą przyklejona 
kępka włosów. Po Mszy św. podszedł do mnie 
ten chłopiec i to serce objaśnił. Ponieważ nie 
mógł być na zbiorowym zdjęciu chóru, stąd 
taka forma, bym go zapamiętał. I pamiętam i 
modlę się za niego do dnia dzisiejszego.    

Dziś po latach, patrząc na to dzieło powsta-
łe w 1996 roku, mogę spokojne powiedzieć 
, że była to Wola Boża byśmy się spotkali, 
ciężko pracowali, sobą się cieszyli, ale przed 
wszystkim byśmy razem się modlili śpiewając 
Bogu na chwałę a ludziom ku radości. 

Gratulując pięknego Jubileuszu, życzę 
Kochanej Pani Dyrygent Jadwidze Chałupka 
dobrego zdrowia, cudownej współpracy ze 
św. Błażejem patronem od chorób gardła, nie 
szczędzenia czasu i serca dla chórzystów; 
dzieciom życzę, by kochały swoją Dyrygentkę, 
pilnie przychodziły na próby i były posłuszne; 
Drogim Rodzicom i STOWARZYSZENIU pięk-
nej współpracy a wszystkim by Opatrzność 
Boża czuwała nad Wami.

Z  pozdrowieniami 
ks. Błażej Dojas

Jeden z pierwszych koncertów Tutti Santi- Dzień Matki
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konkurs o tytusie działyńskim rozstrzygnięty
Rozstrzygnięto zorganizowany przez 

Kórnickie Koło PiS konkurs poświęcony 
Tytusowi działyńskiemu. Serdecznie 
zapraszam na podsumowanie konkursu 
oraz rozdanie nagród w dniu 7 grudnia 
2011 r. o godz. 17:00 do salki domu Pa-
rafialnego w Kórniku.

obok prezentujemy niektóre pracę 
konkursowe, a więcej o konkursie 
napiszemy w kolejnym numerze Kór-
niczanina.

ŁG

22 listopada, najstarsi przedszkolacy 
zamienili się w posłów i posłanki Opty-
mistycznego Sejmu, utworzonego przy 
Przedszkolu nr 2 „Cztery Pory Roku” w 
Kórniku. Na początku Pani Agnieszka wy-
jaśniła dzeciom, czym jest Sejm, kto w nim 
pracuje oraz nad czym posłowie i posłanki 
tak debatują. Obrady Optymistycznego  
Sejmu rozpoczęło wspólne odśpiewanie 
„Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie Mar-
szałek Sejmu – Zosia Niemier, rozpoczęła 
obrady. Każda grupa posiadała swoich 
reprezentantów, którzy dyskutowali nad 
zasadami życia w naszym przedszkolu. 
Każdy mógł podejść do mównicy i przd-
stawić swoje zdanie. Marszałek Sejmu 

bacznie nadzorował obrady, pilnując po-
rządku wśród posłów. Po wyczerpujących 
obradach, odbyło się głosowanie. Ustalone 
zasady zostały zapisane przez Sekretarza – 
panią Izę i po podpisaniu przez Marszałka 
Sejmu, zawieszone w holu przedszkola. 
Zmęczeni posłowie i posłanki udali się na 
zasłużony odpoczynek, gdzie w kuluarach 
Sejmu mogli skosztować słodki poczęstu-
nek. Gratulujemy wszystkim dzieciom, które 
stanęły na wysokości zadania! Jednak z 
przeprowadzonych rozmów wynika, że 
dzieci nie chciałyby wykonywać takiej pracy.  

Izabela Kobielak 
- wychowawczyni

oPtymistyczny sejm

u włóczykijów
dZiEŃ mAlUchA 

czyli pasowanie na włóczykija
Był środek października, sobotnie przed-

południe. Zebraliśmy się w przedszkolu całymi 
rodzinami, aby świętować Dzień Malucha. To 
miła uroczystość, na której najważniejsi są 
najmłodsi, czyli ci, którzy dołączyli 
do grona naszych przedszkolaków, 
Śpiewających Włóczykijów. Po cza-
sie adaptacji, wzajemnego pozna-
wania, budowania zaufania i dobrej, 
przyjaznej, domowej atmosfery, 
mogliśmy wyśpiewać i wytańczyć 
radość z bycia przedszkolakiem. 
Pokazaliśmy rodzicom i wszystkim 
zaproszonym gościom, jak bawimy 
się w naszym przedszkolu na co 
dzień. Śpiew i taniec, zabawy ru-
chowe i słowne, zabawy z językiem 
angielskim, zabawy z KLANZĄ, to 
wszystko co wypełnia życie Włó-
czykijów. W czasie poczęstunku, 
przygotowanego wspólnymi siłami 
przez rodziców, mogliśmy obejrzeć 
pokaz slajdów przedstawiających dzieci, w 
różnych codziennych sytuacjach od wykony-
wania prac plastycznych, spacerowania, po 
leżakowanie  Tego dnia każdy Maluch wrócił 

do domu dumnie z Medalem Przedszkolaka, 
z kolorowanką Włóczykija, będącą prezentem 
od starszych kolegów, oraz z niespodzianką , 
upominkiem od naszego wędrownego przyja-
ciela… Relacje z wydarzeń na naszej stronie: 
www.spiewajacywloczykije.pl

ŚwięTo NiEPodlEgŁoŚci 
W PRZEDSZKOLU

Czy można z kilkulatkami rozmawiać na 
poważnie o wolności, patriotyzmie, walce o pol-
skość? Z pewnością tak. Świętując 11 listopada, 
dzieci z zerówki, z naszego przedszkola, wraz 

z wychowawcami, podjęli właśnie tę tematykę. 
Była to okazja do poznania symboli narodo-
wych, przybliżenia najmłodszemu pokoleniu 
wydarzeń historycznych i  bohaterów walki 
o niepodległość. W wieczornicy, przy blasku 
świec, wspólnie z rodzicami śpiewaliśmy Rotę, 
zasłuchaliśmy się w wiersze o Polsce deklamo-
wane przez 5 i 6- lenie dzieci. 

Kto ty jesteś? - Polak mały. Jaki znak twój 
– orzeł biały…

Na dużych fotografiach wy-
świetlanych z projektora rodzice 
zobaczyli jak wyglądały przygo-
towania. Białe orzełki wyklejane 
małymi paluszkami, samodzielnie 
wykonane biało – czerwone flagi, 
nauka trudnych wierszy i pieśni, 
może to właśnie pozostanie w 
pamięci naszych dzieci… Wyjąt-
kowość wieczoru, który wspólnie 
przeżyliśmy w przeddzień święta 
narodowego, poczuli mali i duzi. Z 
pewnością można na poważnie, 
choć niekoniecznie ze smutkiem, 
z kilkulatkami rozmawiać o pa-
triotyzmie…

Ewa i Dariusz Ziętek 
„Śpiewający Włóczykije”

Jak co roku 25 listopada obchodzimy 
Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej 
okazji w naszym przedszkolu zaroiło się 
od pluszowych misiów. Były te zupełnie 
małe – misie przytulanki i te wielkie, które 
trudno było objąć. W zabawie udział wzięły 
przedszkolaki z czterech grup : Średniaków, 
Starszaków I, Starszaków II oraz Zerówka. 
Podczas „parady misiów” w rytmie muzyki 
dzieci prezentowały swoje ulubione maskot-
ki a słodki miód okazał się przysmakiem 
nie tylko misiów ale także i dzieci. Na za-
kończenie uczestnikom zabawy wręczono 
„misiowy dyplom” oraz  upominki, które były 
nagrodą w rodzinnym konkursie pt. „Mój 
przyjaciel miś” . Ten dzień był dla wszystkich 
dzieci bardzo udany i wyjątkowo słodki. 

Agnieszka Sójka 
– Przedszkole Szczodrzykowo

dzień misia w szczodrzykowie
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26 listopada z inicjatywy Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Domu 
Strażaka w Kórniku odbył się Gminny Przegląd 
Pieśni Powstańczej. Uroczystość otworzyła 
pani Dorota Przybylska przybliżając w kilku 
zdaniach historię Powstania Wielkopolskiego. 
Następnie burmistrz Jerzy Lechnerowski 
wręczył medale pamiątkowe 90 Rocznicy 
Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Medale 
otrzymali: Urszula Grądzielewska – wnuczka 
powstańca Stanisława Stanisławskiego ze 
Skrzynek, Bogusława Płócieniak – wnuczka 
powstańca Wincentego Szefnera z Kórnika, 
Hubert Czachowski – wnuk brata powstańca 
Kazimierza Czachowskiego z Kórnika, Maria 
Kominek – córka powstańca Romana Króli-
kiewicza z Kórnika, Elżbieta Żegleń – wnuczka 
powstańca Anotniego Kmieciaka z Kórnika, 
Joanna Regulska – córka powstańca Anto-
niego Jankowiaka z Sosnowca k. Śremu, ks. 
Dariusz Walkowiak – za pomoc w gromadzeniu 
informacji o powstańcach. Bardzo wzruszającą 
częścią wydarzenia było wykonanie pieśni 
powstańczych przez młodzież szkół gminy 
Kórnik. Na zakończenie uroczystości została 
odśpiewana Rota. 

RJ – KCI 

Przegląd Pieśni Powstańczych

W piątek, 25 listopada w Przedszkolu 
„Bajkowy Dwór” w Kórniku miała miejsce 
uroczystość z okazji Światowego Dnia 
Pluszowego Misia. Tego dnia wszystkie 

misie obchodziły swoje święto, w związku 
z tym nasze przedszkolaki przyszły do 
przedszkola ze swoimi najlepszymi przy-
jaciółmi – pluszowymi misiami. Dzieci 

zostały zaproszone przez nauczycielki 
do Krainy Pluszowych Misiów, a tutaj 
dowiedziały się o tym, kto wprowadził 
to święto do powszechnych obchodów. 
Przedszkolaki w trakcie zabawy utrwaliły 
wiadomości na temat zwyczajów niedź-
wiedzi – biorąc udział w quizie; zabawiły 
się w odgadywanie tytułów znanych 
filmów animowanych z udziałem popular-
nych misiów; zaprezentowały piosenkę 
oraz wiersz dla swoich ulubieńców. Brały 
również udział w konkursie wylizywania 
miodu na czas, dorysowywaniu misiowi 
brakujących części ciała oraz „nawigo-
wały” nauczycielki podczas rysowania 
misiów z zasłoniętymi oczami. Wszystkie 
konkurencje zakończyły się zabawami z 
kolorową chustą animacyjną oraz wspól-
nym poczęstunkiem – tortem z podobizną 
bohatera tego święta.

Ten dzień na długo pozostanie w 
naszej pamięci!

AHZ

światowy dzień Pluszowego misia w „Bajkowym dworze” 

Pasjoteka w Bibliotece 
- „Szydełkowe gwiazdki”

W dniu 7 listopada odbyły się kolejne 
warsztaty „Pasjoteki”. 

Po konsultacjach z Paniami, jednogłośnie 
ustaliłyśmy temat: „Szydełkowe gwiazdki na 
Boże Narodzenie”. Od godziny siedemnastej 
rozpoczęłyśmy manualne szaleństwo. Panie 
otrzymały kilka pięknych wzorów - schema-
tów gwiazdek i natychmiast rozpoczęły pracę. 
Na warsztaty przyszły także osoby, które po-
znawały, dopiero, technikę pracy na szydełku. 
Panie mające doświadczenie uczyły te, które 
pierwszy raz trzymały szydełko w dłoniach. 
„Pasjoteka” wpisała się już na stałe w kanon 
warsztatów promujących rękodzieło arty-
styczne, które (ku naszej radości) zaczyna 
być bardzo modne na Świecie i w Kórniku. 
Nadchodzi renesans rękodzieła i elementów 
ludowych, dzięki którym każdy człowiek może 
utożsamiać się z krajem, regionem, okolicą, 
dlatego tak ważne jest to, aby uczyć się 
sztuki rękodzielniczej powoli zapomnianej i 
jednocześnie tak wspaniałej i cennej.

Następne spotkanie odbędzie się 5 
grudnia 2011 r. i również będzie promowało 
„szydełkowanie” a w związku ze zbliżającymi 
się Świętami Bożego Narodzenia, kolejne 
warsztaty odbędą się już tydzień później, czyli 
12 grudnia 2011 r. a tematem zajęć będzie 
„Świąteczne nakrywanie stołu”.

Światowy dzień Pluszowego misia 
obchodzony w Bibliotece Publicznej w 

Kórniku
W dniu 25 listopada obchodzony jest 

„Światowy Dzień Pluszowego Misia”.
W porozumieniu ze Szkołą Podstawową i 

biblioteką, zorganizowano spotkanie z klasą 
Ib kórnickiej podstawówki.

Pani Krystyna Knasiak przygotowała 
ciekawe zajęcia dla uczniów.

Poznali oni historię pluszowego misia, 
który na całym Świecie nosi nazwę Teddy, 
dowiedzieli się od ilu lat Święto Misia jest 
obchodzone w Polsce i jakie „misie” wystę-
pują w przyrodzie. Każde z dzieci przyniosło 
również swojego ukochanego misia, którego 

przyozdobili w piękne kokardki, aby miś po-
czuł atmosferę odświętności. 

Dzieci miały możliwość obejrzenia ksią-
żek z misiami, tymi żywymi i tymi, które są 
bohaterami bajkowych przygód. Doskonale 
znały Kubusia Puchatka, Misia Uszatka, Misia 
Koralgola, Misia Paddingtona, Pana Misia i 
wiele innych.

Uczniowie wysłuchali również krótkiej 
opowiastki – dialogu, w wykonaniu Pani Krysi 
i Kasi, co nagrodziły gromkimi oklaskami. Po 
„książkowym” wstępie dzieci otrzymały wycię-
tego z brązowego bristolu misia i „ubrały go” 
w oczy, uszka, buźkę, guziczki na brzuszku. 
Zadanie polegało na naklejeniu tych elemen-
tów na sylwetkę misia.

Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci 
doskonale się bawiły i wesoło zapamiętają 
ten dzień. My, jako pracownice biblioteki, 
dziękujemy bardzo Pani wychowawczyni, 
Renacie Śniecińskiej za przybycie a dzieciom 
za wspaniałą pracę artystyczną i sympatycz-
ną atmosferę.

KAK

wieści z BiBlioteki

juBileuszowy 
XX konkurs 

recytatorski
Biblioteka Publiczna w Kórniku od 20 

lat, każdego roku, organizuje konkurs recy-
tatorski. jakże wielu uczniów, ile młodzieży 
i tych starszych mieszkańców i gości brało 
udział w tej imprezie - trudno zliczyć.

organizatorzy zawsze dbają, by oprawa 
była odpowiednia, nagrody cenne a jury 
kompetentne. Tak było również w tym roku. 

Wyobraźnię recytatorów poruszyć miał 
temat konkursu „W górach jest wszystko 
co kocham”.

Wszystko było „dopięte na ostatni guzik”  
Niestety ... zabrakło odważnych do stanię-
cia w szranki konkursowe. 

Dlaczego tak się stało? Nie odważę się 
odpowiedzieć na to pytanie.

Można snuć przypuszczenia, że jeste-
śmy bardziej „zabiegani” i nie potrafimy 
zatrzymać się na chwilę i skupić na pięknie 
poetyckiego słowa. Być może młodzież w 
wieku 16  i więcej lat (bo dla ludzi w tym 
wieku skierowany jest konkurs)  znajduje 
inne, różne od sztuki recytowania sposoby 
ekspresji swoich emocji ...

Niestety coraz bardziej „na czasie” są 
słowa Wisławy Szymborskiej z wiersza  
„Niektorzy lubia poezję”

„Niektórzy -
czyli nie wszyscy.

Nawet nie większość wszystkich 
ale mniejszość. 

Nie licząc szkół, gdzie się musi,
i samych poetów,

będzie tych osób chyba dwie na tysiąc (...)”

Jedyną odważną okazała się Bogna 
Stępa. Była tym razem bezkonkurencyjna w 
dosłownym tego słowa znaczeniu. Co istotne 
pani Bogna mimo młodego wieku jest „wete-
ranką” kórnickiego konkursu, gdyż startowała 
w nim po raz piąty (zdobywając wyróżnienia, 
nagrodę publiczności, wygrywając zarówno 
w grupie młodszej jak i starszej).

Podczas uroczystego podsumowania 
konkursu jakiego dokonano w dniu 27 
listopada w salach Zamku Kórnickiego or-
ganizatorów wsparły recytacjami laureatki 
poprzednich konkursów: Alicja Halama 
– Zygmanowska, Agnieszka Gacek , oraz 
Agnieszka Chmielewska (która w tym roku 
także prowadziła „konferansjerkę” podczas 
podsumowania) i Ewa Ziętek, która prowadzi-
ła poprzednie konkursy. Nagrodę i upominki 
wręczał burmistrz Jerzy Lechnerowski i radna 
Irena Kaczmarek.

Organizatorzy zadbali  także (zresztą 
jak zwykle ) o godną oprawę muzyczną im-
prezy. Zespół  Gentle Jazz Trio, wspaniale 
wprowadził wszystkich przybyłych w Świat 
swingującego jazzu.  

Życzymy organizatorom wytrwało-
ści. oby za rok udało się zorganizować 
konkurs, w którym wystąpią choćby te 
„dwie osoby na tysiąc”. 

ŁG

organizatorzy ślą podziękowania dla: 
- członków Jury: Pani Domicylli Sierszchu-
ły – Filipowskiej kierownik Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji 
Kultury z Poznania, Pani Marii Kuczyn-
skiej-Nowak, które zasiadały w jury przez 
kilkanaście edycji konkursu, Pani Annie 
Łazuka- Witek, Pani Katarzynie Sibilskiej.
Urząd Miejski  w Kórniku był współorganizato-
rem konkursu.

Szczególne podziękowania dla Zamku Kór-
nickiego i Biblioteki Kórnickiej, dyrektora Pana 
prof. dr hab. Tomasza Jasińskiego.

Bardzo serdeczne podziękowania dla  Pani 
Lucyny Pepel oraz Barbary Kłodzińska, Danuty 
Nestorowicz.

Podziękowania dla Pani Hanny Straus oraz 
prezes KTPS Krystyny Janickiej za wieloletnie 
zaangażowanie oraz nagrody dla najmłodszych 
uczestników konkursów recytatorskich.

Specjalne podziękowania dla Szkoły 
Muzycznej w Poznaniu, której to uczniowie 
przez osiemnaście edycji konkursu uświetniali 
występy podczas Koncertu Laureatów.
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RYwAliZAcjA  KóRNicKich SZKóŁ w 
PowiEciE

KoSZYKówKA- gimnazja i SP
14 listopada 2011- w hali OAZA w 

Kórniku na Półfinałach Mistrzostw Powiatu 
Poznańskiego w koszykówce chłopców szkół 
gimnazjalnych spotkali się mistrzowie gmin: 
Swarzędza, Mosiny, Komornik i Kórnika.

Gimnazjaliści z Kórnika przegrali dwa 
mecze tylko jednym punktem: z Pecną  gm. 
Mosina 18:19 i  z G. 2 Swarzędz 12:13. Wy-
grali mecz z Komornikami 13:8 i ostatecznie 
zajęli trzecie miejsce nie awansując do 
finałów mistrzostw. Turniej wygrał Swarzędz 
( awans) przed Pecną.

Grano systemem „każdy z każdym” w 
skróconym czasie po 5 min. tercje. W całym 
turnieju punkty z Gimnazjum Kórnik zdoby-
wali: Krzysztof Madajewski- 14, Wojciech 
Kapusta-12, Patryk Rajkowski-8, Patryk 
Szczepaniak- 6 i Filip Kotecki -3.

Niestety w kategorii szkół podstawowych 
reprezentujące nas dziewczęta z Szkoły Pod-
stawowej w Bninie przegrały w Plewiskach 
wszystkie 3 mecze półfinałowe. Ostatecznie 
w powiecie  zajmą 10 miejsce.
wARcABY-szkoły podstawowe- Bnin - 

15.11.2011

23 dziewczyny i 24 chłopców ze szkół 
podstawowych posuwało pionki na planszach 
grając w mistrzostwach powiatu poznań-
skiego w warcabach. Duży sukces odnieśli 
uczniowie p. Karola Niemiera z Szkoły 
Podstawowej w Radzewie. Joanna Rybak i 
Mateusz Kazyaka wygrali wszystkie rundy i 
zostali mistrzami        powiatu. Jednocześnie 
zakwalifikowali się do zawodów wojewódz-
kich, do których przechodziło zarówno wśród 
dziewcząt jak i chłopców tylko dwóch najlep-
szych. Ponadto Bogumiła Sibilska z Kórnika 
i Marcin Tomaszewski z Radzewa zajęli miej-
sca czwarte. Także w rywalizacji drużynowej  
szkół, wśród  16  sklasyfikowanych szkoła z 
Radzewa była pierwsza a z Kórnika szósta i 
z Bnina  jedenasta.

wARcABY- gimnazja- Bnin 16.11.2011
Warcabistki z 11 szkół i warcabiści z 9 

szkół gimnazjalnych powiatu poznańskiego 
walczyli o medale i awans do zawodów 
wojewódzkich w warcabach. Z naszej gminy 
medale wśród 16 dziewcząt i 16 chłopców 
wywalczyły dwie osoby z Gimnazjum Kór-

nik. Pierwsze miejsce i złoty medal zdobyła 
Ewelina Staniszewska oraz trzecie-medal 
brązowy Maciej Sznura. Jednak do zawodów 
wojewódzkich awansowała Ewelina ( awan-
sowało tylko 2 najlepszych).

W rywalizacji zespołowej Gimnazjum 
Kórnik zajęło miejsce pierwsze a Gimnazjum 
Robakowo czwarte na dwanaście szkół 
punktowanych.
SiATKówKA – gimnazja- Kórnik oAZA 

-17/23.11.2011
OAZA  gościła kolejne szkoły walczące 

w ramach mistrzostw powiatu w siatkówce 
chłopców. Startowali mistrzowie z gmin: 
Czerwonak, Rokietnica, Swarzędz, Suchy 
Las i z Kórnika. Naszą gminę reprezento-
wało Gimnazjum w Robakowie, które zajęło 
czwarte miejsce. Robakowo wygrało mecz z 
G. Koziegłowy 2:0 ale przegrali rywalizację z 
Suchym Lasem 0:2, z Zalasewem 1:2, i Ro-
kietnicą 1:2.Z kolei dziewczęta z Gimnazjum 
Kórnik po przegranych meczach 0:2 z Klesz-
czewem i 1:2 z Swarzędzem zajęły w grupie 
ostatnie czyli trzecie miejsce. Ostatecznie na 
szczeblu powiatu chłopcy z Robakowa zajmą 
miejsce 7-9 a dziewczęta z Kórnika 9-12 .
SiATKówKA-szkoły podstawowe- mosi-

na -18.11.2011
W Półfinałach Mistrzostw Powiatu Po-

znańskiego szkół podstawowych byliśmy 
reprezentowani przez  chłopców ze Szkoły 

Podstawowej w Radze-
wie. Niestety nie spisali 
się nie najlepiej, gdyż 
zajęli 5 miejsce.
PiŁKA RęcZNA –gim-
nazja— Kleszczewo 

18.11.2011
Dziewczęta z Roba-

kowa zajęły w półfinałach 
mistrzostw miejsce trze-
cie co dało im w powiecie 
miejsce od 7-9.

licEAliSTKi wicEmiSTRZYNiAmi 
w KoSZYKówcE

- Kórnik oAZA 21.11.2011
8 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu 

poznańskiego walczyło o mistrzostwo w 
koszykówce dziewcząt. Otwarcia zawodów 
dokonała p. dyrektor ZS w Kórniku Emilia 
Stanny, która podziękowała m. in. dyr. 
OAZY p. Wojciechowi Kiełasiewiczowi za 
udostępnienie hali. Turniej był niezwykle 
trudny, ponieważ w jednym dniu musiano 

rozgrywać kilka meczy. Najpierw rozgrywano 
mecze w 2 grupach z udziałem 4 szkół. Grano 
systemem „każdy z każdym” o skróconym 
czasie. Zwycięskie szkoły z dwóch grup grały 
przemiennie w półfinale z zespołami, które 
zajęły miejsca drugie. Te szkoły, które wygrały 
mecze półfinałowe walczyły dalej o miejsce 
od 1-2 a przegrane o miejsce 3-4.Ostatecz-
nie po prawie sześciu- godzinach  imprezy , 
zwyciężyło Liceum z Tarnowa Podgórnego 
pokonując w finale Zespół Szkół z Kórnika 
18:16. Złote medalistki - licealistki z  Tarnowa 
Podgórnego  oraz  srebrne -  koszykarki z 
Kórnika  awansowały do zawodów rejono-
wych. Brązowe medale za trzecie miejsce 
nieoczekiwanie wywalczyły dziewczęta z ZS 
z Mosiny. W sumie cztery pierwsze zespoły 
rozgrywały w jednym dniu 5 meczy.

Kolejność szkół: 1 LO Tarnowo Podgórne, 
2. ZS Kórnik, 3. ZS Mosina, 4. ZS 1 Swa-
rzędz, 5. ZS Rokietnica i ZS 2 Swarzędz a 7. 
LO Puszczykowo. i LO Pobiedziska-Letnisko.

Wyniki meczy kórnickich licealistek: 
Kórnik-Pobiedziska 35:2, Kórnik- Rokietnica 
26:10, Kórnik – Mosina 16:11, Kórnik – 1 
Swarzędz 18:16 i w finale Kórnik- Tarnowo 
Podgórne 18:21.

W zespole kórnickim prowadzonym przez 
p. Iwonę Rauk grały: Marianna Frąckowiak- 
53 pkt., Anna Zwierzyńska- 30 pkt., Beata 
Jakubowska – 13 pkt., Jagoda Szabelska- 6 

pkt., Weronika Płóciennik- 5 pkt., Klaudia 
Jaskuła, Kamila Janasik, Marta Karpińska 
po 2 pkt. oraz Agnieszka Smolińska i Marta 
Przybył.

Zawody obserwowała m.in. radna powiatu 
poznańskiego p. Barbara   Antoniewicz, dyr. 
OAZY p. Wojciech   Kiełbasiewicz i liczni 
kibice ze strony szkół kórnickich. Zawody 
sędziowali p.p. Krzysztof Ciesielski i Hubert 
Nowicki. W organizacji tak dużej imprezy 
głównej organizatorce p. Iwonie Rauk poma-
gali działacze SZS oraz pracownicy OAZY.  

sPort szkolny

13 listopada 2011 r. w sali Ośrodka Kul-
tury w Swarzędzu odbył się doroczny Wielki 
Turniej Warcabowy. Zorganizowało go 
Swarzędzkie Stowarzyszenie Użyteczności 
Publicznej i Integracji Społecznej – Klub 
Abstynenta “Kotwica”. Drugi rok z rzędu 
udział w nim wzięli członkowie Szkolnego 
Klubu Sportowego „Sokół” przy Szkole 
Podstawowej w Radzewie.

Naszą gminę reprezentowali: 9-letnia 
uczennica Joanna Rybak, rodzic Karol 
Rybak oraz nauczyciel Karol Niemier. 
Impreza złożona była z dwóch turniejów: 
najpierw zawodnicy rywalizowali ze sobą 

w warcabach 100-polowych (polskich), 
gdzie każdy ma na początku po 20 kamieni 
i praktycznie nieograniczoną liczbę możli-
wych do założenia „pułapek”, a frajda ze 
zbicia za jednym ruchem nawet 5 pionków 
jest bezcenna. W drugiej części zawodów 
warcabiści rozgrywali pojedynki w warca-
bach toczonych na planszy takiej jak do 
szachów. Radzewiacy zaprezentowali się 
całkiem przyzwoicie i wracali z zawodów z 
1 pucharem za drugie miejsce w warcabach 
100-polowych.

KN

Pani Iwona przygotowała dla wszystkich szkół 
okolicznościowe dyplomy a medale i puchar 
dla najlepszych szkół z funduszy powiatu za-
pewniło SZS PP.              

REjoNowY TENiS SToŁowY 
gimnazjów i szkół podstawowych

-16.11.2011
Do Niechanowa wyjechała nasza dwójka 

najlepszych tenisistów stołowych z Gimnazjum 
w Robakowie, którzy wygrali zawody powiato-
we. Wśród 6 najlepszych szkół biorących udział 
w imprezie i reprezentujących powiaty : Śrem , 
Gniezno, Września, Gostyń oraz dwóch z  pow. 
Poznań, Filip Kujawa i Jakub Szymankiewicz w 
rejonie Poznań- Wschód zajęli drugie miejsce i 
awansowali do zawodów wojewódzkich.

Z kolei tenisiści ze Szkoły w Radzewie grali 
w Zbąszyniu, w rejonie Poznań- Zachód. Marcin 
Tomaszewski, Mateusz Kazyaka, Grzegorz 
Kudła  zajęli 5/6 miejsce nie awansowali wyżej.

W finałach Mistrzostw Wielkopolski mogą 
startować we wszystkich typach szkół tylko dwie 
najlepsze szkoły z rejonu.

ZmAgANiA SZKóŁ 
w AERoBiKU-28.11.2011

W OAZIE odbyła się kolejna impreza SZS, 
organizowana w ramach rywalizacji szkół o 
mistrzostwo gminy i awans do zawodów powia-
towych. Tym razem szkoły walczyły w aerobiku 
grupowym, w którym musi brać udział minimum 

8 osób. Oprócz Gimnazjum z Robakowa star-
towały wszystkie szkoły z naszego środowiska. 
Głównym organizatorem imprezy była Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Kórniku, która ufundowała 
dla podstawówek dyplomy i medale a p.p. Po-
wąscy z Kórnika sponsorowali także upominki 
dla gimnazjalistek. Zespoły musiały zgodnie 
z regulaminem zatańczyć układy aerobikowe 
m.in. przy zaskakującej choreografii, w rytm 
porywającej muzyki, wykonać równo ćwiczenie 
akrobatyczne, zrobić wrażenie artystyczne i 
zaskoczyć ciekawym zakończeniem.

W kategorii szkół podstawowych kolejność 
szkół była następująca:

1. SP Szczodrzykowo w składzie: Paulina 
Sobierajska, Julia Piętka, Dominika Sosnow-
ska, Zuzanna Jankowska, Patrycja Golan, 
Marta Nowak, Julia Kawalec, Gabrysia Tatary-
nowicz i jedyny męski rodzynek Jakub Zawodni.

2. SP 1 Kórnik : Agnieszka Wlazły, Maria 
Woźna, Gabriela Cyra, Klara Grząślewicz, Ka-
tarzyna Suszka, Małgorzata Noskowiak, Maria 
Duszczak, Magdalena Zimniak. 

Te dwa zespoły będą reprezentowały gminę 
Kórnik w zawodach powiatowych.

Trzecie miejsce zajął zespół Szkoły Podsta-
wowej w Radzewie a czwarte ze szkoły w Bninie.

Ponadto w pokazach wystąpiły zespoły z 
Gimnazjum i z Zespołu Szkół w Kórniku, które 
przygotowują się także do zawodów powia-
towych. Mimo nawału imprez sportowych dla 
szkół i braku czasu na przygotowanie i zgranie 
zespołu, poziom wykonania aerobików był 
wysoki. Miejmy nadzieję, że w rywalizacji ze 
szkołami z całego powiatu poznańskiego 
również wypadniemy dobrze a to się okaże 
już wkrótce, bo 6 grudnia 2011 we Swarzędzu.

ARA

radzewiacy 
z warcaBową wizytą w swarzędzu

Klub biegowy 
Brylant Kórnik

i Centrum Sportowe Oaza 
zapraszają wszystkich 
na  bieg Mikołajkowy 
z olimpijką z Sydney 

Marzeną Pawlak

4 grudnia niedziela 
godz 9.00 OAZA

Zapraszamy 
wszystkich chętnych.

niespodzianka 
dla każdego uczestnika
wejscie na basen za 5 zł 

bez limitu czasu
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sobą pierwszy start w ogólnopolskim 
turnieju XI Edycji Wesołek Cup o Puchar 
Burmistrza Jarocina. W silnie obsadzonym 
turnieju, wśród 350 zawodników z 21 klu-
bów Polski, nasza szesnastoosobowa ekipa 
wywalczyła czternaście  medali.

Dziewięciu z nich stawało na podium:
wojciech Skrzypczak- złoto i srebro
Zuzanna Szpak - dwa srebrne i brąz

olga Bursztyn - złoto i srebro
Ania osajda - dwa brązowe

michał Ratajczak – złoto
laura otto – jeden srebrny

julia Szpak - brąz
Piotr Skrzypczak - brąz 

wiktor Kościelski – jeden brązowy
W tej stawce nasz klub wywalczył do-

bre 10 miejsce w klasyfikacji drużynowej. 
Cieszy fakt, że kilku naszych uczniów 
wzięło udział w konkurencji walki sportowej. 
Przeszli pierwszy szlif, obyli się psychicznie 
z wymagającą konkurencją. W tym gronie 
najlepiej zaprezentowała się Julia Szpak. 
Jednak najcenniejsze złote medale przy-
padły Wojciechowi Skrzypczakowi, Oldze 
Bursztyn i Michałowi Ratajczakowi. W 
najciekawszej rywalizacji na najwszech-
stronniejszego zawodnika, najwyżej z 

naszych zawodników sklasyfikowany został 
Wojciech Skrzypczak. Przed finałowym 
turniejem, który odbędzie się w grudniu w 
Śremie zajmuje 38 miejsce na blisko 300 
sklasyfikowanych zawodników. Pierwsze 
medale zwiastują sukcesy sportowe. Już 
w przyszłym roku wystawimy pięciu za-
wodników w zawodach objętych rywalizacją 
Sportu Dzieci i Młodzieży. Mamy nadzieję, 
że wywalczymy pierwsze punkty w presti-

żowej punktacji Ministra Sportu.
Udział w jarocińskich zawodach to 

również wyjazd po doświadczenie organi-
zacyjne. W przyszłym roku będziemy orga-
nizatorem turnieju taekwondo w Kórniku. 
Po rocznej przerwie do naszego miasta 
powróci turniej Wesołek Cup, ale tym razem 
jako pierwsza w Polsce Liga Taekwondo. 

PW

12 medali dla uks oazy kórnik - taekwondo
Tradycyjnie już przełom października i 

listopada jest jednym z bardziej pracowitych 
okresów dla zawodników Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „TKD-Kórnik”. Po okresie 
wakacyjnym i powrocie na treningi, to właśnie 
wówczas najwięcej się dzieje. 

Już 8 października Kórniczanie wzięli udział 
w III Rodzinnym Turnieju Szakal Cup, który 
został rozegrany w pobliskim Szczodrzykowie. 
Jest to cykliczna impreza, w której w poszcze-
gólnych konkurencjach biorą udział drużyny 
w skład, których wchodzi rodzic i zawodnik. 
W tegorocznej edycji Turnieju, ze względu 
na szerokie zainteresowanie, startujących 
podzielono na dwie kategorie wiekowe: do 
10 lat oraz powyżej 10 lat. Rodzice mogli się 
zmieniać przy poszczególnych konkurencjach. 
Z Kórnika wzięły udział trzy drużyny: Rafał i 
Damian Jaśkowiak, Monika, Marek i Mateusz 
Marciniak, oraz Piotr i Jakub Posadzy. Wygląda 
na to, że „niedaleko pada jabłko od jabłoni”. 
Jak wiadomo, Damian, Mateusz i Jakub są 
utytułowanymi zawodnikami Klubu, ale jak 
się okazało ich rodzice nie są wcale gorsi. W 
każdej z konkurencji Nasze drużyny zdobywały 
miejsca na podium. I tak:
• konkurencja slalom:
I miejsce- Piotr i Jakub Posadzy 
II miejsce- Marek i Mateusz Marciniak 
• konkurencja elektroniczne Hogo (pomiar siły 
uderzenia):
I miejsce- Marek i Mateusz Marciniak 
II miejsce- Rafał i Damian Jaśkowiak 
• konkurencja twio olgul ap chagi (wyskok 
dosiężny):
I miejsce- Monika i Mateusz Marciniak 
II miejsce- Piotr i Jakub Posadzy 
III miejsce- Rafał i Damian Jaśkowiak 
• konkurencja przeskokowe dollyo chagi (kop-
nięcia naprzemienne w czasie 10s):
I miejsce- Piotr i Jakub Posadzy 
II miejsce- Marek i Mateusz Marciniak 
III miejsce- Rafał Damian Jaśkowiak 
• konkurencja poomsae synchroniczne (układy 
formalne w parach)
I miejsce- Piotr i Jakub Posadzy 
II miejsce- Marek i Mateusz Marciniak 
W klasyfikacji generalnej okazaliśmy się bez-
konkurencyjni:
I miejsce- Monika, Marek i Mateusz Marciniak 
II miejsce- Piotr i Jakub Posadzy 
III miejsce- Rafał i Damian Jaśkowiak 

Oprócz drużyn z Kórnika w zawodach wzięli 
udział oczywiście gospodarze czyli UKS Szakal 
Jeżyce i UKS Szakal Szczodrzykowo oraz 
UKS Taekwondo Środa Wielkopolska. Turniej 
uświetnił występ grupy pokazowej dorosłych  
GERIAVIT SZAKAL TEAM. Mimo niepogody, 
po zakończeniu turnieju uczestnicy uraczyli się 
kiełbaskami upieczonymi na ognisku i grillu. 
Rozegrano również mecz piłki nożnej Rodzice 
vs. Zawodnicy, którzy wygrali oczywiście … 
Rodzice!

Tydzień później, 15 października, sześcioro 
Naszych zawodników wzięło udział w między-
narodowym turnieju Sokol Cup w miejscowości 
Hradec Kralove w Czechach. Turniej ten wpi-
sany jest już na stałe do kalendarza klubowego 
jako start kontrolny po okresie wakacyjnym. 
Kórniczanie jak zwykle nie zawiedli. Mimo, iż 

dorobek medalowy był trochę gorszy niż w 
ubiegłym roku, to jednak każdy wrócił z meda-
lem (a właściwie ze statuetką). Na najwyższym 
stopniu stanął Mateusz Nowak, drugie miejsce 
zajęli Damian Jaśkowiak i Mateusz Marciniak, 
a trzecie Marcin Kozieł, Łukasz Nowak i Jakub 
Posadzy. Ważniejsze od zdobytych miejsc oka-
zało się zdobyte doświadczenie. Spostrzeżenia 
i wnioski  poczynione przez trenera Andrzeja 
Bartosiewicza pozwoliły na korektę  programu 
szkoleniowym na najbliższe miesiące. 

29 października Damian Jaśkowiak i Marcin 
Kozieł wystartowali w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików w Szczecinku. Są to 
zawody zaliczane do Systemu Sportu Dzieci i 
Młodzieży. Rozgrywane są jako dwubój, na 
który składa się  rywalizacja z zakresu ukła-
dów formalnych (tzw. poomsae) oraz walki 
sportowej. Pechowo, Nasi zawodnicy trafili 
do tej samej kategorii wagowej. W pierwszej 
kolejności rozegrano konkurencję poomsae, w 
której to Damian zdobył drugie, a Marcin piąte 
miejsce. Do walki pierwszy stanął Damian. Po 
emocjonującym pojedynku, 1 punktem przegrał 
walkę o trzecie miejsce. Marcinowi poszło w 
walce znacznie lepiej. Pierwsze dwie walki 
wygrał bez problemu, by ulec dopiero w finale. 
W tej konkurencji, Marcin był drugi a Damian 
piąty. Po zliczeniu zdobytych punktów, osta-
tecznie Marcin zajął trzecie a Damian szóste 
miejsce, mimo iż dzielił ich tylko jeden punkt! 
Była to bowiem bardzo wyrównana kategoria, w 
której pierwszych dwóch zawodników zdobyło 
po 12 pkt., kolejnych dwóch po 11pkt. i kolej-
nych dwóch po 10pkt. W przypadku remisu o 
zdobytym ostatecznie miejscu decyduje lokata 
w kategorii walki. 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzi-
ków były ostatnimi zawodami w Systemie 
Sportu Dzieci i Młodzieży. Klub na tych zawo-
dach zdobył 2pkt. i powiększył swój dorobek 

punktowy do liczby 41. Jest to najwyższa liczba 
punktów zdobyta w sezonie sportowym w całej 
dziesięcioletniej historii Klubu. 

Początek listopada zawodnicy UKS TKD 
KÓRNIK spędzili na przygotowaniach do po-
kazu na I-wsze urodziny Kórnickiego Centrum 
Rekreacji i Sportu „Oaza”. Dzieciaki blisko 
dwa tygodnie trenowały aby pokaz się udał. 
Nie obyło się bez dodatkowych treningów, ale 
było warto. Zebraliśmy bardzo dobre recenzje 
od osób obserwujących pokaz oraz dostaliśmy 
kilka ciekawych propozycji współpracy do roz-
ważenia. Oprawę muzyczną i efekty specjalne 
zapewnili DJ Hejwi oraz MC Stork z Poznania, 
którym bardzo serdecznie dziękujemy za 
pomoc.

W ostatni weekend listopada, siódemka 
Naszych zawodników wzięła udział w konsul-
tacji klubowej w Bornem Sulinowie. Razem 
z zawodnikami z UKS Szakal Jeżyce, UKS 
Taekwondo Środa Wlkp. oraz ULKS Borne 
Sulinowo intensywnie przygotowywali się do 
nowego sezonu sportowego. 

Już w piątek po kolacji odbył się trening 
techniczny. W sobotę od rana – trening rozru-
chowy w terenie, a następnie dwa treningi po 
dwie godziny na sali gimnastycznej i ćwiczenia 
walki sportowej oraz sparingi. W niedzielę od 
rana rozruch i przed wyjazdem trening wy-
trzymałości w terenie. W tym roku z tej formy 
konsultacji skorzystali: Piotr Bajewski, Mateusz 
Nowak, Jakub Posadzy, Marcin Kozieł, Łukasz 
Nowak, Maciej i Bartosz Gąska. Kolejne dwu-
dniowe zgrupowanie planowane jest wiosną.

Zdjęcia z wydarzeń klubowych można 
obejrzeć w galerii klubu pod adresem www.
tkdkornik.prv.pl Wysokie zainteresowanie 
trenowaniem taekwondo w Naszym klubie 
spowodowało, że od połowy listopada wpro-
wadzono dodatkową trzecią grupę treningo-
wą.  Wszystkich chętnych do trenowania w 
Uczniowskim Klubie Sportowym „TKD-Kórnik” 
serdecznie zapraszamy: tel. 663 786 462; e-
-mail: tkdkornik@interia.pl. 

Zajęcia sportowe z zakresu taekwondo w 
UKS TKD Kórnik w roku 2011 dofinansowane 
są ze środków Gminy Kórnik.

PP

kolarstwo
Pierwsze Starty Przełajowe 
i Zwycięstwo Nikol Płosaj

 Do bardzo udanych można zaliczyć pierw-
sze wyjazdy zawodniczek UKS Jedynka Limaro 
Kórnik na zawody przełajowe z serii pucharu 
Polski. Stosunkowo późno młodzi Kórniczanie 
zaczęli sezon przełajowy, ponieważ bardzo póź-
no zakończył się sezon letni, który trwał aż do 15 
października. Jako pierwsza na podbój Polski 
ruszyła Natalia Radzicka, która jako jedyna z Li-
maro zadebiutowała w obecnej edycji podczas 
wyścigu w Strzelcach Krajeńskich, gdzie zajęła 
doskonałe trzecie miejsce. Zwarzywszy na fakt 
iż niektóre rywalki startowały już po raz ósmy, 
to wynik Natalii może wzbudzać podziw. Na  
kolejne dwa starty na Śląsku w Szczekocinach 
i Koziegłowach wyjechała już pięcioosobowa 
ekipa Limaro. W wyścigu juniorek dwukrotnie 
drugie miejsce zajmowała Alicja Ratajczak, 
ulegając nieznacznie jedynie Łucji Pietrzak z 
Darłowa. Druga juniorka Kórnickiego Limaro 
Viktoria Żegleń zajmowała kolejno miejsca  
siódme i piąte. Pomimo przygód (upadki i 
defekty) doskonale spisały się Kórniczanki 
w kategorii juniorek młodszych Nikol Płosaj i 
Natalia Radzicka, które w Szczekocinach zajęły 
kolejno miejsca trzecie i czwarte, natomiast 
w Koziegłowach czwarte i piąte. Pod koniec 
listopada młodzi kolarze wyjechali na kolejną 
serię pucharu Polski do Bieganowa (powiat 
Słubice), już w towarzystwie dwóch kolegów, 
świeżo upieczonego juniora Szymona Roz-
miarka, który zajął niezłe dziewiąte miejsce 
i juniora młodszego Patryka Rajkowskiego. 
Ten drugi długo jechał na szóstym miejscu, ale 
defekt roweru spowodował, że stracił wysoką 
pozycje, mijając linie mety ostatecznie na jede-

nastym miejscu. Bardzo dobrze radziły sobie na 
tej bardzo ciężkiej i trudnej technicznie trasie 
młodziutkie Nikol Płosaj i Natalia Radzicka. 
Pierwsza z nich zaatakowała już na pierwszym 
okrążeniu i oderwała się od stawki rywalek. 
Pod koniec wyścigu do prowadzącej Płosaj 
dołączyła jednak Zofia Rzeszutek z Baszty 
Bytów i doszło do niezwykle emocjonującej 
końcówki. Legitymująca się dopiero rocznym 
stażem piętnastoletnia  Kórniczanka, pokazała 
niezwykły spryt i chart ducha, nie pozwalając 
sobie wydrzeć pierwszego w karierze zwycię-
stwa w pucharze Polski. Koleżanka klubowa 
Nikol, Natalia Radzicka również radziła sobie 
doskonale zajmując miejsce tuż za podium. O 
dużym pechu może mówić Alicja Ratajczak, 
która prowadziła w wyścigu juniorek dość zde-
cydowanie, ale dublując jednego z chłopców 
(junior młodszy) szczepiła się z nim rowerami 
i w poważnym stopniu uszkodziła swój sprzęt. 
Straciła sporo czasu na usuwanie usterki, gdyż 
do boksu ze sprzętem zapasowym był spory dy-
stans i ostatecznie zajęła trzecie miejsce. Druga 
z naszych reprezentantek wśród juniorek, 
Viktoria Żegleń minęła linię mety jako czwarta.  

XiV ogólnopolskie wyścig o Puchar 
Burmistrza Kórnikai XXXViii wielki Festyn 
Rowerowy dla dzieci  nagrodzony przez 

ministerstwo Sportu i Turystyki
W tym niezwykle bogatym i rekordowym w 

sukcesy kolarskie roku, na zakończenie sezonu 
Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Kórnik 
spotkało jeszcze jedno ogromne wyróżnienie. 
Nagroda Ministra Sportu za zorganizowanie ko-
larskiego święta, które się odbyło na Kórnickim 
rynku 4 września br. Od lat nasza impreza była 
uznawana za jeden z najlepiej przygotowanych 
i organizowanych wyścigów kolarskich w na-
szym kraju, a Festyn Rowerowy dla Dzieci, w 

którym bierze udział ponad 150 dzieci, wręcz 
nie ma sobie równych. Władze Ludowych 
Zespołów Sportowych, postanowiły w tym 
roku zgłosić Kórnickie zawody do dorocznego 
konkursu na najciekawszą inicjatywę z zakresu 
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Do 
konkursu zakwalifikowano kilkadziesiąt imprez 
sportowych z całego kraju. Do finału zakwali-

fikowano najlepsze 32, a wśród nich tylko 3 
kolarskie. Ostatecznie Kórnickim zawodom 
przyznano 16 miejsce. Jest to najwyżej sklasyfi-
kowana impreza sportowa z Wielkopolski, oraz 
najwyżej sklasyfikowana młodzieżowa impreza 
kolarska w kraju. Nagrodę za to osiągnięcie 
miał zaszczyt odebrać główny organizator 
wszystkich kolarskich imprez w Kórniku, pomy-
słodawca i kontynuator od ponad dwudziestu 
lat Robert Taciak w towarzystwie wielokrotnej 
Mistrzyni Polski Pauli Fronczak. Jedną z nagród 
jest zakup sprzętu sportowego w wysokości 5 
000 zł ufundowany przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki.   

 Paweł Marciniak

jesienne zmagania zawodników uks tkd kórnik

Turnieje sportowe w RAdZEwiE
dla mieszańców gminy Kórnik

04.12.2011 
Turniej mikołajkowy

(Tenis stołowy, wiatrówka, rzut lotką)
11.12.2011 

mistrzostwa gminy 
w deblach i mikstach Tenisa Stołowego

miejsce: Szkoła Podstawowa w 
RAdZEwiE

iNFoRmAcjE: K. NiEmiER (696 090 
964, karolniemier@wp.pl), 
j. wAlcZAK (602 764 832)

SERdEcZNiE ZAPRASZAmY do 
RAdZEwA !!!

organizatorzy:
UKS „jedynka-Kórnik” 

– SKS „Sokół” w Radzewie
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*Czyszczenie dywanów, tap. meblowych Karcher, sprzątanie domów, mieszkań. Tel. 601 651 589 
*Sprzedam działkę rolną z możliwością zabudowy o pow. 3400 m² w Konarskim. Tel. 667 860 884
*Sprzedam mieszkanie umeblowane 76m²  z garażem w Błażejewku. Tel. 602 630 597
*Wynajmę tanio nowe mieszkanie 30 m² w Bninie. Tel. 609-805-156
*Dom Borówiec wolnostojący 124/550, 390 tys. zł. Gotowy do zamieszkania. Tel. 792 884 454
*Oddam w wynajem pokój w Kórniku z dostępem do kuchni i łazienki. Tel. 785 011 404
*Sprzedam jajka wiejskie, z dowozem do domu, 30 szt. 14 zł. Tel. 886 671 217
*Salon fryzjerski „Daria”, Robakowo, ul. Szkolna 24. Nowe usługi. Tel. 785 925 105
*Sprzedam drewno opałowe i kominkowe - pocięte i połupane. Sosna, Brzoza i inne. Tel. 604 696 326
*Kręgarz - nastawianie kręgosłupa ,terapia manualna, masaże. Rejestracja: 696 843092 
*Drewno kominkowe, opałowe dąb-buk-grab-akacja-jesion-brzoza-sosna, pocięte i połupane, konkretne szczapy. Tel. 692 241 023
*Płoty kute, ogrodzenia, bramy,  furtki, kraty, siatka ogrodzeniowa, ogrodzenia drewniane. Tel. 692 241 023
*Lakierowanie i konserwacja pojazdów. Tel. 607 597 701
*Sprzedam meblościankę jasną. Tel. 512 873 200
*Pan, 35 lat, bez nałogów, z orzeczeniem o niepełnosprawnosci podejmie pracę jako ochroniarz lub dozorca lub inne. Tel. 607 341 475
*Angielski z nauczycielem, zajęcia w Kórniku. Tel. 798 477 336
*Korepetycje z chemii (poziom gimnazjum). Tel. 512 014 345, 601 359 686
*Sprzedam małą działkę budowlaną, Bnin, ul. Brzozowa. Tel. 666 189 417
*Lombard-Komis, pożyczki pod zastaw, skup złota, serwis GSM. Tel. 697 294 351
*Nauczycielka udziela korepetycji z j.angielskiego i j.polskiego; dzieci i młodzież; zajęcia u mnie w domu w Kórniku. Tel. 784 703 269
*Sprzedam grunt rolny 3,72 ha w Śnieciskach kontakt: 664 727 680
*Sprzedam grunt AG, 1,22 ha, przy trasie Zaniemyśl-Środa (Brzostek). Tel.664 727 680”
*Do wynajęcia kawalerka (przy Parku Kórnickim) pow.40m²-nowa b.ładna z balkonem. Tel.691594747-e-mail ellen@onet.pl
*Sprzedam rozkładaną kanapę, materac(160 x 200). Cena do negocjacji. Tel.660787167
*Sprzedam mieszankę zbożową, ziemniaki jadalne, por, seler, buraczek. Tel:697161171
*Sprzedam rośliny na żywoploty: ligustry, berberysy, jaśminy, tuje, irgi. Tel.697161171
*Kobieta z dzieckiem szuka mieszkania(pokój z kuchnią+łazienka)  a w zamian oferuję pomoc osobie starszej. Kórnik i okolice Kórnika. Tel. Anna 503-301-277
*Kupię działkę budowlaną (Kórnik lub okolice) od 700 do 1200 m², z mediami . Tel. 796 17 17 18 lub 796 18 18 17 (e-mail: elphick.math@gmail.com).
*Sprzedam części do Daewoo Tico tel 883 761 771
*Sprzedam nową szlifierkę 630 wat , oraz 2 aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic. Cena do negocjacji. Tel: 506 490 723
*Sprzedam nowy profesjonalny, cyfrowy, wielofunkcyjny, z możliwością  rozruchu prostownik akumulatorowy 12/24V firmy  Norauto. Tel: 506 490 723
*Sprzedam 2 suknie ślubne (ecru, i biała), rozm. 36/38, wzr.164/168. Płaszcz damski skórzany nowy rozm .36/38, wzr.164/168. Tel: 506 490 723
*Sprzedam  nowy wózek dwu-funkcyjny (głęb. i spacer.), rowerek trzykołowy, łóżeczko drewniane, ciuszki i buciki dla dziewczynki od 0-3 lat. Tel: 506 490 723 
*Sprzedam nawigację samochodową GPS firmy  Blaupunkt Travel Pilot100, odblokowana, Auto Mapa Polski  6.8.1 + Europa .  Tel: 506 490 723 
*Kierowca kat .”D”  szuka  pracy, na autobus lub busa , kurs przewozu osób, badania lekarskie, karta kierowcy, doświadczenie. Tel: 506 490 723
*Sprzedam telefon komórkowy Nokia 6020,  magnetofon szpulowy z taśmami, oraz zaproszenia do I komunii świętej trzy rodzaje. Tel: 506 490 723 
*Wynagrodzenia i odszkodowania za linie energetyczne ,gaz lub inne przesyły przechodzące przez Państwa nieruchomości Tel 50130-30-29
*Sprzedam łódź z silnikiem. Tel. 601 729 833

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

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

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

Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, 
tel. 61 8980475, fax. 61 8170 130
Gądki, tel. 61 817 11 62, 61 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul.Średzka 1, tel. 61 817 01 28
Kórnik, ul.Poznańska 14, tel. 61 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. 61 817 02 39
lecznice dla zwierząt/gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949 
Przedsiębiorstwo Autobusowe Kom BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Zamek muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
instytut dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33
gminny Rzecznik osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 23 grudnia  2011r.
materiały do następnego numeru prosimy dostarczać do 16  grudnia 2011 r.Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia 

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



zasłużeni dla miasta i gminy kórnik

Podczas sesji Rady miejskiej w Kórni-
ku, która odbyła się 28 listopada bieżącego 
roku w bnińskim ratuszu, dokonano uro-
czystego aktu nadania tytułu „Zasłużony 
dla miasta i gminy Kórnik”. To zaszczytne 
miano przyznano prof. Andrzejowi legoc-
kiemu oraz prof. jerzemu Foglowi.

Wsród publiczności obecni byli członko-
wie Kapituły ds. nadawania tytułów Hono-
rowego Obywatela Miasta i Gminy Kórnik 
oraz Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik.

Wyróżnieni, przy wtórze dźwięków hejna-
łu Kórnika, z rąk burmistrza Jerzego Lechne-
rowskiego i przewodniczącego RM Macieja 
Marciniaka (jednocześnie członka Kapituły) 
odebrali pozłacane medale pamiątkowe, 
legitymacje oraz dyplomy aktu nadania. 

ŁG

prof. Jerzy Fogel prof. Anedrzej Legocki

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. 
Flagi powstańcze można kupić w cenie 10 zł w sklepach:

- Poznań - TIFOSI, ul. Ratajczaka 20,
- Śrem - Bronx, ul. Szkolna 15a,

- Środa Wielkopolska, Street Shop, ul. Paderewskiego 2.
Istnieje możliwość zamówienia flagi 
pod numerem telefonu 604 674 943.

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!
Kibice Lecha Poznań z Kórnika

W pierwszym rzedzie członkowie Kapituły:
(od lewej) sekretarz Gminy Leszek Ksążek, Jan Robiński, Krystyna Janicka,  

Wojciech Martyniak, Leon Mejnartowicz, Jerzy Cepka


