DWUTYGODNIK * ROK XXV * 21 grudnia 2012 r. * NR 22 (399) * ISSN 0867-3225 * BEZPŁATNY

www.korniczanin.pl

Foto: ŁG - Jasełka w Przedszkolu „Cztery Pory Roku” w Bninie

Wesołych Świąt

Świąt wypełnionych radością i miłością
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku 2013 spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu i wiary, szczęścia i powodzenia
życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Gminy Kórnik

Maciej Marciniak

Jerzy Lechnerowski

W niedzielę 16 grudnia kórniccy harcerze odebrali z Poznańskiej Fary Betlejemskie Światło Pokoju.
Światło w drogę z Betlejem ruszyło po
raz pierwszy w 1986 roku, kiedy to harcerze
z Austrii zorganizowali akcję wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych
na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz
osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę
„Światło w ciemności”.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r.
Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa
się naprzemiennie raz na Słowacji raz w
Polsce. Tego samego dnia trafia ono do
Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pomocą rąk
harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym
bliskie jest przesłanie Betlejemskiego
Światła Pokoju.

PODZIĘKOWANIE!

Zespół Parafialny Caritas, przy parafii p/w
Wszystkich Świętych w Kórniku, ma zaszczyt
złożyć DROGIM FUNDATOROM PACZEK
POD CHOINKĘ DLA DZIECI ogromne, z serca
płynące podziękowania.
Jesteśmy pod wrażeniem Państwa reakcji
na świąteczne wezwanie: „Podaruj uśmiech.”
Sprawiliście Państwo obdarowanym dzieciom
olbrzymią i niekłamaną radość, a wspólnocie
kórnickiej przekonanie, że niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi jest nadal wartością i
co najważniejsze wśród nas ciągle obecną.
Wszystkim Darczyńcom składamy najpiękniejsze życzenia radosnych i spełnionych
Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu łask
Bożych w nowym 2013 roku.
Z poważaniem:
Zespół Caritas

Po raz 21
kórniccy harcerze
będą przekazywali
Betlejemski Ogień
w siedzibie Hufca-Sadybie
w niedzielę 23 grudnia
w godzinach od 15 do 18
oraz w poniedziałek 24 grudnia
w godzinach od 11 do 13.
ZHP

Część zgromadzonych przez kórnicki Caritas paczek.

Stowarzyszenie Wiara Lecha zachęca wszystkich mieszkańców Wielkopolski
do wywieszania biało-czerwonych flag 27 grudnia, w celu uczczenia
rocznicy wybuchuPowstania 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 kupna flagi na Allegro.
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

Wszystkim Czytelnikom „Kórniczanina”
najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia:
zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń,
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2013
składa
Redaktor Naczelny „Kórniczanina”
Łukasz Grzegorowski
wraz ze Współpracownikami

PROSTO Z RATUSZA
Podsumowanie Programu PEPE
Wiceburmistrz Antoni Kalisz wziął udział w
podsumowaniu Programu PEPE (Promocja
Ekologii Poprzez Edukację), które odbyło się
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Chalinie.
W podsumowaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów z Powiatu Poznańskiego,
policjanci, sołtysi i nauczyciele.
W trakcie realizacji programu w roku 2012
przeszkolono prawie 200 osób dorosłych.
Akcja edukacyjna trwała także w szkołach i
przedszkolach.
Obligacje
W dniu 6 grudnia burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz skarbnik Katarzyna Szamałek
podpisali w Poznaniu umowę z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego na emisję obligacji
komunalnych na kwotę 3,5 milionów złotych.
Wieloletnia Prognoza Finansowa przewidywała
takie działanie dopiero w roku przyszłym, jednak
ze względu na niewykonanie planowanych dochodów do budżetu gminy i trwające inwestycje
emisję przyspieszono.
Bank Gospodarstwa Krajowego złożył
najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przez
gminę przetargu.

Szanowni Państwo!
W dniu 27 grudnia br. o godzinie 11:00
w 94. rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego
nastąpi uroczyste złożenie kwiatów
pod pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich w Kórniku
(Plac Powstańców Wlkp.)
serdecznie zapraszam
Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Wszystkich Mieszkańców
Gminy Kórnik oraz Gości
zapraszam
31 grudnia
o godzinie 23:30
na rynek w Kórniku.
Powitajmy wspólnie
Nowy Rok 2013
burmistrz
Jerzy Lechnerowski

Prezes Przyłuski zadeklarował, że podejmie
się weryfikacji dokumentów i zajmie stanowisko
w sprawie budowy parkingów przez TBS Partner w terminie 30 dni.
Ponadto poinformował, że teren, na którym
była planowana zabudowa szeregowa garaży
został podzielony na dwie odrębne działki (dz.
nr ewid. 1003, 1004), których właścicielem jest
spółka zależna od TBS Partner. W 2012 roku
dla tych działek zostały wydane nowe warunki
zabudowy na obiekty handlowe, niemniej
spółdzielnia podtrzymuje ofertę sprzedaży tych
terenów gminie.
Dyskutowano także na temat problemów
z ruchem samochodowym na osiedlowych
drogach. Drogi na osiedlu Krasickiego są
oznakowane znakiem „strefa zamieszkania”
(D-40), zgodnie z którym parkowanie powinno
odbywać się w wyznaczonych do tego miejscach. Takie miejsca do parkowania na osiedlu
Krasickiego nie zostały wyznaczone. Mieszkańcy bloków są zmuszeni do parkowania na
drogach wewnętrznych, co powoduje zagrożenie w ruchu drogowym oraz uniemożliwia
swobodny przejazd jednostek straży pożarnej i
innych służb. Konieczne jest więc wybudowanie
parkingu buforowego z odpowiednią ilością
miejsc parkingowych.
Zaproponowano również aby tymczasowo
TBS Partner wprowadził na osiedlu Krasickiego
ruch jednokierunkowy na drogach wewnętrznych. Pan prezes poinformował, że rozważy
taką możliwość.

Spotkanie
z przedstawicielem TBS

Zjazd włodarzy gmin

Odkładane kilkukrotnie spotkanie przedstawicieli samorządu z prezesem TBS Partner
ze Słupcy Filipem Przyłuskim odbyło się 10
grudnia w Urzędzie Miejskim. Uczestniczyli w
nim: wiceburmistrz Antoni Kalisz, radny Marek
Broniewski, redaktor Adam Stecki, Ewa Wichlińska oraz urzędnicy.
Podczas spotkania poinformowano, że
zgodnie z porozumieniem z dnia 02.06.2000r.
TBS Partner ze Słupcy został zobligowany
do budowy 74 miejsc parkingowych oraz 74
stanowisk garażowych. Warunek ten nie został
spełniony do dnia dzisiejszego.

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek
Kształcenia i Studiów Samorządowych zorganizowało w dniach 12 i 13 grudnia w Rosnówku
Zjazd Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast
i Starostów.
W programie znalazła się prezentacja oferty
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, który obecnie ustala
priorytety finansowania zadań na 2013 rok.
Proponuje się przeznaczenie środków finansowych na zadania z zakresu retencji wód,
utylizacji osadów ściekowych, budowy dróg
ekologicznych i promocji oświetlenia ener-

gooszczędnego. Biorący udział w spotkaniu
burmistrz Jerzy Lechnerowski zaproponował,
by wśród priorytetów znalazły się także zadania
związane z rekultywacją składowisk odpadów.
Włodarze miast, gmin i powiatów wysłuchali
także wykładu prof. Marka Szewczyka na temat
skutków finansowych uchwalania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
Obecnie rozważa się wprowadzenie koniczności kontrasygnowania przez skarbników
uchwalanych planów. Zmiany przeznaczenia
gruntów wiążą się coraz częściej z koniecznością wykupu dróg za cenę niekorzystną dla
samorządów oraz z roszczeniami właścicieli
gruntów dla których nowy plan jest niekorzystny.
Podczas spotkania w Rosnówku dyskutowano także na temat perspektywy pozyskiwania środków pomocowych w 2013 roku.

Z RATUSZA

Betlejemskie Światło Pokoju na
rok 2012 -„Odważ się być dobrym!”

Na temat S-5
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak zaprosił włodarzy
kilku okołopoznańskich gmin na spotkanie w
sprawie układu powiązań drogowych na terenie
powiatów: poznańskiego i gnieźnieńskiego.
Głównym tematem dyskusji była konieczność przejęcia dotychczasowego odcinka
drogi krajowej nr 5 Poznań - Gniezno po
wybudowaniu nowej trasy. W spotkaniu brał
udział również burmistrz Jerzy Lechnerowski,
gdyż poruszano między innymi temat budowy
łącznika drogowego łączącego węzeł autostradowy w Kleszczewie z węzłem Kórnik Północ
na trasie S-11.
Potrzebę budowy tego odcinka podważa Zarząd Dróg Wojewódzkich, natomiast
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad twierdzi, że budowa tego odcinka jest
konieczna.
O budowę łącznika zabiega od wielu lat były
dyrektor Oddziału Poznańskiego GDDKiA Kazimierz Bałęczny (Honorowy Obywatel Miasta
i Gminy Kórnik), który obecny był również na
tym spotkaniu.
Opr. ŁG

List intencyjny
Dyrektorzy kórnickich placówek naukowych związanych z Polską Akademią Nauk oraz Fundacją Zakłady
Kórnickie spotkali się z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim i przedstawicielami samorządu 18 grudnia w ratuszu
w Bninie, w celu podpisania listu intencyjnego w sprawie
Kórnickich Dni Nauki. Planowana na maj przyszłego
roku impreza będzie adresowana do uczniów kórnickich
szkół i mieszkańców naszej gminy, a podczas jej trwania
naukowcy przeprowadzą wykłady i zajęcia popularnonaukowe. Celem inicjatywy jest integracja placówek
naukowych i samorzadu, oraz pokazanie mieszkańcom
gminy dorobku i potencjału lokalnych instytucji naukowyk.
Opr. ŁG

21 grudnia 2012 r.
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Godziny odjazdów autobusów z następujących przystanków:
DZIEŃ ROBOCZY

DZIEŃ ROBOCZY

LINIA 501
LINIA 501
Bnin Osiedle: 04:07; 06:12szk; 06:52; 08:52; 09:52; 11:52; 13:22; Poznań Dw.Rataje: 05:50; 07:20; 07:40; 08:05; 10:00; 12:00;
12:45; 14:30; 15:3; 16:45; 17:15; 18:30; 19:45; 20:20; 21:00;
14:22; 15:22; 16:22; 17:37; 22:22
Kórnik Rynek: 04:15; 06:20 szk; 07:00; 09:00; 10:00; 12:00; 13:30; 21:45; 23:15
14:30; 15:30; 16:30; 17:45; 22:30
LINIA 560
Zaniemyśl: 04:22; 05:02; 05:32; 06:12; 06:52; 08:02; 10:32; 12:17;
13:32; 14:32; 15:32; 16:32; 18:02; 19:12; 20:32; 23:35 b
Bnin Osiedle: 04:42; 05:22; 05:52; 06:32; 07:12; 08:22; 10:52;
12:37; 13:52; 14:52; 15:52; 16:52; 18:22; 19:32; 20:52;
Kórnik Rynek: 04:50; 05:30; 06:00; 06:40; 07:20; 08:30; 11:00;
12:45; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:40; 21:00
Zaniemyśl: 07:35
Kórnik Rynek: 08:00

LINIA 561

LINIA 560
Poznań Dw. Rataje: 05:15; 06:20; 06:45; 09:15; 11:00; 13:30;
14:00; 15:00; 16:00; 17:45; 19:15; 22:30
Kórnik Rynek: 05:05; 05:54; 06:57; 07:17; 09:47; 11:32; 13:00;
14:02 14:32; 15:32; 16:32; 18:17; 19:47; 23:02
Bnin ul. Błażejewska: 04:02; 04:42; 05:50 (przystanek początkowy)
LINIA 502
Poznań Dw. Rataje: 06:55; 16:20
SOBOTA I NIEDZIELA

LINIA 502
Bnin Osiedle : 05:37, 12:17 , 20:07
Kórnik Rynek: 05:45, 12:25, 20:15

LINIA 501
Poznań Dw. Rataje: 05:00; 07:00; 08:15; 10:45; 13:00; 14:00;
16:00; 17:00; 19:00; 20:00; 22:00; 23:00

SOBOTA I NIEDZIELA

LINIA 501
Bnin Osiedle: 04:00; 04:52 S; 05:52;06:52; 08:22; 09:37; 11:52;
LINIA 560
12:37; 14:52; 15:52; 17:52; 20:52
Poznań Dw. Rataje: 06:00 S; 09:30; 12:00; 15:00; 18:00; 21:00
Kórnik Rynek: 04:08; 05:00S; 06:00; 07:00; 08:30; 09:45; 12:00; Kórnik Rynek:
06:32; 10:02; 12:32; 15:32; 18:32; 21:32
12:45; 15:00; 16:00; 18:00; 21:00
LINIA 560
Zaniemyśl: 07:02; 10:32; 13:32; 16:32; 19:02; 22:02
Bnin Osiedle: 07:22; 10:52; 13:52; 16:52; 19:22; 22:22
Kórnik Rynek: 07:30; 11:00; 14:00; 17:00; 19:30; 22:30

LEGENDA:
S- kurs tylko w sobotę
b- kurs do przystanku Bnin Osiedle
szk- kursuje tylko w dni nauki szkolnej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY KÓRNIK
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647)
oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w
Kórniku uchwały Nr XXVII / 299 / 2012 z
dnia 30 października 2012 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kórnik – dla części obrębu Skrzynki.
Przedmiotem zmiany studium jest
określenie nowych zasad zagospodarowania obszaru objętego ww. uchwałą.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
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ww. projektu zmiany studium.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Zainteresowani mogą zapoznać
się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski
do wyżej wymienionej zmiany studium
w siedzibie Urzędu Gminy Kórnik, Pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl), w terminie 21
dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Gminy Kórnik.

Pani Emilii Delestowicz
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Rowerem z Poznania do Kórnika

Inicjatywa budowy ścieżki rowerowej
łączącej Poznań z Kórnikiem pojawiła się na
posiedzeniu działającej jako organ doradczy
Burmistrza Rady Sportu. 12 grudnia w Oazie
inicjatorzy spotkali się z przedstawicielami
samorządu i lokalnych mediów by promować
pomysł i poprosić o wsparcie swoich działań.
Dla radnego Tomasza Grześkowiaka jest
to już kolejne działanie na rzecz poszerzenia
oferty szlaków rowerowych w naszej okolicy.
Współtwórca Borówieckiego Ringu Rowerowego, Kórnickiego Pierścienia Rowerowego
razem z kierownikiem KRiS Oaza Wojciechem
Kiełbasiewiczem i działaczem sportowym Tadeuszem Raukiem opowiedzili o nowym pomyśle.
O ile zmodernizowanie trasy S-11 z Poznania do Kórnika znacznie poprawiło komfort
komunikacji samochodowej, trudno powiedzieć
aby miłośnicy turystyki rowerowej mogli znaleźć
równie komfortowy, bezpieczny szlak łączący
kórnicki zamek ze stolicą naszego województwa. A to przecież około 20 km- czyli w sam raz
odległość na wycieczkę rowerową.
Aktywne spędzanie czasu na rowerowym
siodełku staje się coraz bardziej popularne i
połączenie Poznania z Kórnikiem rowerową arterią daje szansę na zwiększenie atrakcyjności
naszego terenu dla tego typu turystów.
Jak proponują pomysłodawcy, nowa ścieżka rowerowa miałaby przebiegać z Poznania,

poprzez Marlewo, Głuszynę, Daszewice,
Kamionki, Borówiec i Skrzynki do Kórnika. Co
istotne, należy już teraz zadbać, by obecnie
modernizowane, lub planowane do modernizacji odcinki tej drogi zaopatrzyć w infrastrukturę
dla rowerzystów, lub tak skonstruować projekty
budowlane, by za jakiś czas bez technicznych
problemów wybudować drogę dla cyklistów.
Ustalono, że podjęte zostaną działania w
kierunku nawiązania współpracy samorządów
Poznania, Mosiny, Kórnika i Powiatu Poznańskiego oraz szerokiej promocji idei rowerowego
szlaku, roboczo nazwanego „Szlakiem Białej
Damy”.

Wicemarszałek w ZS w Kórniku
Dnia 4 grudnia 2012 roku gościliśmy
w naszej szkole wicemarszałka Marka
Ziółkowskiego, który opowiedział nam o
działaniach Platformy Obywatelskiej .
Przedstawił znaczenie „Planu dla Polski”, którego celem jest skuteczna ochrona
obywatlei przed skutkiem kryzysu.
PO stawia bezdyskusyjnie na bezpieczeństwo polskiej rodziny i wzrost miejsc
pracy jak także na wykształcenie młodych
ludzi. Partia oferuje więcej stypedniów
socjalnych dla uboższych studentów. Wybitni uczniowie zostaną również docenieni,
mogą dostać do 200 tys.zł na swoje projekty
naukowe. Dofinansowane będą teź wyjazdy

Brata

składają
Zarząd

zagraniczne. Jedynym z najważniejszych
piorytetów jest wzrost gospodarczy. Pan
senator Ziółkowski przedstawił nam założenie prawa upadłościowego, które będzie
umożliwiało ratowanie przedsiębiorstw, a
nie ich likwidowanie.
Polska ma plan zatrudnić więcej cudzoziemców.
Przedłużono możliwość zatrudnienia
obywatlei Ukrainy, Białorusi, Rosji.
Uproszczono procedurę wydawania
zezwoleń na pracę.
Daria Kuźma
kl III a, ZS w Kórniku

AKTUALNOŚCI

INFORMACJE

Nowy rozkład jazdy KPA „KOMBUS” obowiązujący od 1 Styczeń 2013

Wiosną odbędzie się kolejne spotkanie w
tej sprawie, a podczas rowerowego sezonu
zorganizowane zostaną imprezy rowerowe
promujące pomysł.
Redakcja Kórniczanina, podobnie jak Redakcje innych kórnickich gazet, popiera pomysł.
Będziemy na bieżaco informować o dziąłaniach
w tym temacie.
Apelujemy do włodarzy gmin i powiatów
oraz odpowiedzialnych za lokalne drogi urzędników by zlecając projekty i rozpisując przetargi
pamiętali o budowaniu bezpiecznych ścieżek
rowerowych wzdłuż dróg publicznych.
ŁG

DAJĄC KREW
RATUJESZ ŻYCIE

W dniu 09 grudnia 2012 roku na kórnickim
rynku miała miejsce ostatnia w tym roku akcja
zbiórki krwi. Zarejestrowało się 50 osób - z czego 42 osoby oddały krew. Oddano 18,90 l krwi
za co wszystkim oddającym jak i tym, którym się
nie udało serdecznie dziękujemy. Dziękujemy
również wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji tej szczytnej akcji.
W 2012 roku do oddawania krwi zarejestrowało się 232 dawców (krew oddały 194 osoby)
i udało się zebrać 86,535 l krwi.
W 2013 roku akcje poboru krwi będą zorganizowane w następujących terminach:
1.10 Marzec 2013 - strażnica OSP Kórnik
2.16 Czerwiec 2013 - przy ratuszu w Kórniku
3. 15 Wrzesień 2013 - przy ratuszu w Kórniku
4. 15 Grudzień 2013 - strażnica OSP Kórnik
Zapraszamy do odwiedzania strony kórnickiego OSP
www.osp.kornik.pl
Łukasz Jaskuła – OSP Kórnik

oraz koleżanki i koledzy
Banku Spółdzielczego
w Kórniku
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Nadchodzą zmiany w zasadach gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił zmianę
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. Nowa ustawa całkowicie zmienia
zasady odbierania odpadów i ich segregacji, a
także pobierania opłat z tym związanych. Nowe
zasady wejdą praktycznie w życie 1 lipca
2013 r. Celem zmian w ustawie jest zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów
zebranych selektywnie, a także mieszanej
masy odpadów ulegających biodegradacji i
kierowanych na składowisko odpadów oraz
przekazanie gminom pełnej odpowiedzialności
za gospodarowanie odpadami. Zmiany ustawy
mają sprawić również, że nikomu nie będzie się
opłacało wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska,
bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem
zbierania odpadów co pomoże w dużej mierze
chronić środowisko.
Na wejście i czas obowiązywania tych
zmian nie maiły wpływu władze gminy, gdyż
są to zmiany ustawowe, które muszą wyegzekwować wszystkie samorządy.
Najistotniejsze zmiany dla mieszkańców to:
• właścicielem odpadów będzie gmina
(gminy są właścicielem odpadów w wszystkich
krajach „starej” Unii Europejskiej)
• brak umów pomiędzy mieszkańcami, a
firmami wywozowymi na odbiór odpadów
(gmina Kórnik w drodze przetargu wyłoni
wykonawcę lub wykonawców, którym określi
zakres i standard usług wykonywanych na
rzecz wszystkich właścicieli nieruchomości),
• obowiązek złożenia przez mieszkańca deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
• obowiązek ponoszenia przez mieszkańców opłaty za odbierane odpady na konto
gminy Kórnik w formie podatku (gmina zapewni odbiór odpadów powstałych na nieruchomości), z tym, że odpady zebrane selektywnie
odbierane będą taniej niż odpady zmieszane
Co zmiany te oznaczają
dla przeciętnego Mieszkańca ?
Opłaty. Dla mieszkańca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały
określone w uchwale Rady Miejskie w Kórniku
z dnia 28 listopada 2012r. Nr XXVIII/321/2012,
gdzie ustalono stawkę miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w
przypadku gdy mieszkaniec zbiera odpady w
sposób selektywny, w wysokości 10,00 zł od
mieszkańca.
W przypadku gdy odpady będą zbierane
nie selektywnie stawka ta wynosi 15,00 zł
od mieszkańca. Opłata ta będzie zawierała
koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów.
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A co z innymi producentami odpadów
(np. zakładami pracy)?
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Kórniku podjęła uchwałę
w sprawie odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Kórnik, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Czego wynikiem jest ustalenie stawki opłaty
za pojemnik o określonej pojemności, który
ustalono na:
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób
selektywny ( obok w nawiasie cena za ten sam
pojemnik z odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób nieselektywny), za
pojemnik o pojemności:
1) 110/120 l opłata w wysokości 20 zł (30 zł)
2) 240 l opłata w wysokości 42 zł (63 zł)
3) 1100 l opłata w wysokości 94 zł (141 zł)
4) 2200 l opłata w wysokości 170 zł (231 zł)
5) KP-5 opłata w wysokości 350 zł. (501 zł)
6) KP-7 opłata w wysokości 500 zł (717 zł)
7) KP-10 opłata w wysokości 1000 zł (1434 zł.)
Wywóz. To gmina w drodze przetargu
wybierze przedsiębiorcę (lub przedsiębiorców), który na jej terenie zajmie się wywozem
odpadów. Oznacza to brak indywidualnych
umów zawieranych przez poszczególnych
mieszkańców. Gmina podzielona została na
dwa sektory. W każdym z sektorów operował
bedzie tylko jeden przedsiębiorca odbierający
odpady na zlecenie gminy.
Ważne dla mieszkańców gminy Kórnik
W celu uniknięcia jednoczesnego ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadów na rzecz gminy oraz firmy wywozowej,
konieczne jest wcześniejsze wypowiedzenie
umowy z firmą wywozową odbierającą
od Państwa odpady komunalne. Umowę
z firmą wywozową należy wypowiedzieć
w taki sposób, aby jej ważność kończyła
się w dniu 30 czerwca 2013r. Rozwiązanie
umowy musi nastąpić na Państwa wyraźny,
pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia wynikający z umowy.
Obowiązki mieszkańców
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwałą Rady Miejskiej
z dnia 28 listopada 2012r. Nr XXVIII/325/2012
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
każdy właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością ma obowiązek do 31 marca 2012r.
złożyć deklarację do Urzędu Miejskiego w
Kórniku w zakresie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej

liczby pojemników, w których gromadzone
są odpady komunalne wytwarzane przy
prowadzonej działalności gospodarczej.
Niniejsza deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz. 1945
ze zmianami).
Opłata wyliczona na podstawie danych
podanych w deklaracji winna być uiszczona na
rachunek Bankowy Gminy Kórnik, kwartalnie do
15 kwietnia, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Dopuszcza się proporcjonalne dokonywanie
płatności miesięcznie. Pierwsza płatność wynikająca z przepisów prawa, ma nastapić 16
września 2013r.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany
także do wyposażenia jej w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.
Stosować należy:
- do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych opcjonalnie: pojemniki o pojemnościach:
110 lub 120 litrów, 240 litrów wykonany z metalu
lub tworzywa sztucznego z dwoma kółkami,
pojemnik i 1100 litrowy wykonany z metalu
lub tworzywa sztucznego z czterema kółkami,
pojemniki 2200, 5000, 7000. 10000 litrowe
wykonany z metalu, kryte lub odkryte, przystosowany do załadunku w systemie bramowym
(opcjonalnie hakowym lub innym),
- do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w zabudowie jednorodzinnej
na terenie Gminy Kórnik stosować należy:
a) worek żółty o minimalnej pojemności 120 l –
do zbierania tworzyw sztucznych, w tym butelek
PET oraz opakowań po chemii gospodarczej,
b) worek niebieski o minimalnej pojemności
120 l – do zbierania papieru i tektury,
c) worek biały o minimalnej pojemności 80 l – do
zbierania szkła bezbarwnego,
d) worek zielony o minimalnej pojemności
80 l – do zbierania szkła kolorowego.
- do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej
na terenie Gminy Kórnik stosować należy:
a) pojemniki do selektywnej zbiórki typu PA 1,1
dzwon lub siatkowy o pojemności 1,5–2,8 m ³.
Komplet pojemników tworzących gniazdo do
segregacji powinien posiadać zbliżone do siebie
wymiary, kształt nie odbiegający od ogólnie
przyjętych standardów o kolorystyce: papier
i tektura – kolor niebieski, szkło bezbarwne
– kolor biały, szkło kolorowe – kolor zielony,
tworzywa sztuczne – kolor żółty,
b) kontenery do segregacji o pojemności 2-8 m³
o kolorystyce określonej w pkt 3a),
c) pojemniki o pojemności minimalnej 5 l/
mieszkańca przy czym nie mniejszej niż 1 m³
(szkło i papier), 1,5 m³ (tworzywa sztuczne)
dla każdego punktu zbierania, przy wywozie
raz w miesiącu.
4) do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne na terenie Gminy Kórnik dopuszcza
się stosowanie worków, pojemników lub kon-
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tenerów dopuszczonych w punktach 1, 2, 3 o
kolorystyce jak w punkcie 3a.
Pojemniki przeznaczone do zbierania
komunalnych odpadów zmieszanych powinny
być dostosowane do indywidualnych potrzeb
właściciela, jednakże opróżniane w dwutygodniowym cyklu odbioru powinny mieć pojemność odpowiadającą co najmniej:
1) 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej 1
pojemnik 110/120 l na każdą nieruchomość,
2) dla szkół wszelkiego typu 5 l na każdą osobę,
3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każdą osobę,
4) dla lokali handlowych 25 l na każde 10 m2
powierzchni całkowitej lokalu, lecz nie mniej niż
jeden pojemnik 110/120 l na jeden lokal,
5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l
na każdego zatrudnionego jednak co najmniej
jeden pojemnik 110/120 l na każdy punkt,
6) dla szpitali, internatów, hoteli itp. 20 l na
jedno łóżko,
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i
produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych pojemnik 60 l na każdych
10-ciu zatrudnionych,
8) dla lokali gastronomicznych 10 l na jedno
miejsce konsumpcyjne,
9) 60 l dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,
10) dla urzędów, instytucji i innych 5 l na każdego pracownika i 5 l na każdych 10 interesantów,
11) dla ogródków działkowych co najmniej
50 l na każdą działkę pojemności pojemnika
lub kontenera w okresie od 1 kwietnia do 30
listopada każdego roku i 5 l poza tym okresem,
12) dla cmentarzy co najmniej 2 m³ na 0,5 ha
powierzchni cmentarza,
Pojemniki na odpady komunalne powinny
być usytuowane na utwardzonej nawierzchni,
w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru
odpadów.
W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd, o którym mowa w
§6 ust. 1, pojemnik z odpadami komunalnymi
powinien być umieszczony przed posesją,
najwcześniej na jeden dzień przed terminem
odbioru.
Jeżeli pojemnik na odpady komunalne nie
jest wyposażony w mechanizm umożliwiający
zamkniecie, powinien być ustawiony w miejscu
uniemożliwiającym przedostanie się do jego
wnętrza wód opadowych.
Nie udostępnienie możliwości odbioru pojemników zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz harmonogramem odbioru odpadów
skutkuje ich nie odebraniem.
Worki z wyselekcjonowanymi odpadami
należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym,
dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady bez konieczności wejścia na
teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości
nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru,
zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub
ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.
Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego
w celu odbioru odpadów zgromadzonych w
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pojemnikach,
Odpady zielone, które będą zbierane na
terenie nieruchomości powinny być dostarczane samodzielnie i na własny koszt do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na terenie Gminy, który będzie zlokalizowany w
miejscowości Czołowo, lub do kompostowni w
miejscowości Cielcza – zastępczej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych.
Odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw
domowych takie jak przeterminowane leki
i chemikalia, farby i lakiery, będą okresowo
odbierane 2 x w ciągu roku za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych
i problemowych – tzw. gratowozu. Mieszkańcy
mogą również dostarczać w ciągu całego roku
w godzinach otwarcia punktu ww. odpady
samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na terenie Gminy, który będzie zlokalizowany
w miejscowości Czołowo,
Zużyte baterie i akumulatory pochodzące z gospodarstw domowych, będą
okresowo odbierane 2 x w ciągu roku za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów
niebezpiecznych i problemowych – tzw. gratowozu. Mieszkańcy mogą również dostarczać w
ciągu całego roku w godzinach otwarcia punktu
ww. odpady samodzielnie i na własny koszt
do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na terenie Gminy, który będzie
zlokalizowany w miejscowości Czołowo oraz
do uprawnionych punktów odbioru w/w odpadów na terenie gminy m.in. punktów sprzedaży
akumulatorów. Zużyte baterie są również
zbierane i odbierane w systemach zbiórki
prowadzonych przeraz organizacje odzysku
na terenach placówek edukacyjnych,
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, będzie okresowo odbierany 2 x w ciągu
roku za pomocą mobilnego punktu zbierania
odpadów niebezpiecznych i problemowych
– tzw. gratowozu. Mieszkańcy mogą również
dostarczać w ciągu całego roku w godzinach
otwarcia punktu ww. odpady samodzielnie i na
własny koszt do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych na terenie Gminy, który
będzie zlokalizowany w miejscowości Czołowo
oraz w systemie określonym przepisami w
punktach sprzedaży przy zakupie nowego
sprzętu,
Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
będą okresowo odbierane 2 x w ciągu roku za
pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów
niebezpiecznych i problemowych – tzw. gratowozu. Mieszkańcy mogą również dostarczać w
ciągu całego roku w godzinach otwarcia punktu
ww. odpady samodzielnie i na własny koszt
do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na terenie Gminy, który będzie
zlokalizowany w miejscowości Czołowo,
Odpady budowlane i rozbiórkowe wytwarzane przez mieszkańców, mieszkańcy
mogą dostarczać samodzielnie i na własny
koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który

będzie zlokalizowany w miejscowości Czołowo.
Jednorodne odpady poremontowe i budowlane
takie jak gruz przyjmowane będą do punktu
nieodpłatnie (do 500 kg/rok/gospodarstwo
domowe). Pozostałe zmieszane odpady poremontowe i budowlane przyjmowane będą
zgodnie z cennikiem punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych który będzie
zlokalizowany w miejscowości Czołowo
Zużyte opony mogą być dostarczane
przez mieszkańców samodzielnie i na własny
koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który
będzie zlokalizowany w miejscowości Czołowo.
Opłata za odbiór wg cennika.
Tworzywa sztuczne takie jak styropian,
opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak, puszki aluminiowe mieszkańcy mogą
dostarczać samodzielnie i na własny koszt
do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na terenie Gminy, który będzie
zlokalizowany w miejscowości Czołowo.

NOWE PRZEPISY

NOWE PRZEPISY

Śmieci
od nowa

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej,
obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w
sposób przedstawiony poniżej:
1) na terenie nieruchomości pojemniki/kontenery z wyselekcjonowanymi odpadami należy
ustawiać w miejscu wyodrębnionym, gdzie
zbierane są odpady komunalne zmieszane,
z założeniem lokalizacji jednego punktu ustawienia pojemników obsługującego max. 500
mieszkańców, przy wywozie raz na 2 tygodnie.
2) dla pozostałych rodzajów odpadów komunalnych zbieranych selektywnie mieszkańcy
zabudowy wielorodzinnej obowiązani są do
pozbywania się odpadów zgodnie z wymaganiami jak dla zabudowy jednorodzinnej.
Właściciele nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne zbierane selektywnie, w zależności
od ilości wytwarzanych odpadów są obowiązani
do pozbywania się z terenu nieruchomości
selektywnie zebranych odpadów jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Informacje na podstawie opracowywanego
regulaminu utrzymania czystości i porzadku w
gminie, opracował
Mariusz Kozłowski
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Długo się zastanawiałam, jaki tytuł
dać mojej wypowiedzi. Nie chciałam,
oczywiście, żeby czytelnicy potraktowali
poruszany przeze mnie temat jako nieatrakcyjny i „przeskoczyli” na następną
stronę. A przecież wiem, że piszę o
sprawach niełatwych.
Pragnę bowiem opowiedzieć Państwu o życiu mojego męża, a mówiąc dokładniej – o jego ostatnich tygodniach,
spędzonych na oddziale paliatywnym
Kliniki w Traunstein, w Bawarii.
W październiku 2009 r. dowiedzieliśmy
się, że Piotr jest nieuleczalnie chory. Przez
pierwsze półtora roku terapię prowadzono
w Polsce, później mąż zdecydował się na
leczenie w Niemczech. Poddał się tam
chemio- i radioterapii prowadzonej wiele
miesięcy w warunkach ambulatoryjnych,
aż w końcu był już tak słaby, że 1 lutego
bieżącego roku przyjęto go na oddział
onkologiczny. Dla zwalczenia przerzutów,
wzmocnienia organizmu i nabrania sił – tak
przynajmniej planował.
Nie poddawał się do końca. Na zadawane przez lekarzy i pielęgniarki pytanie
”Jak się pan czuje, panie Król?” odpowiadał zawsze ”Dziękuję, dobrze”. Czasem
dodawał jeszcze „A pan, panie doktorze?”.
Nic więc dziwnego, że gdy lekarze zasugerowali, iż właściwym dla męża miejscem
byłby raczej oddział paliatywny, gdzie dba
się o komfort pacjenta, ale już się go nie
leczy, Piotr nie bardzo chciał tę decyzję
zaakceptować. Ja zresztą również miałam
z tym problem. Usłyszeć wyrok, a poznać
przypuszczalną datę jego wykonania, to
nie to samo – „pomiędzy” jest przecież
jeszcze miejsce na apelację, na cud.
Niestety, cud się nie wydarzył. Na
powrót do domu mąż był zbyt słaby, nadszedł więc dzień, kiedy przewieziono go
na oddział paliatywny. Raptem 30 metrów
różnicy odległości, ale dla nas oznaczało
to przesunięcie ze świata żywych do świata umierających. Tak to wtedy odebraliśmy.
A Państwo co byście myśleli na naszym
miejscu? Z czym się Wam kojarzą hasła
„paliatywny”, ”hospicjum”? Ze smutkiem,
samotnością, cierpieniem, łzami? Czy nie
takie obrazy podsuwa nam wyobraźnia? I
czy nie chcemy ich jak najszybciej odsunąć
od siebie? Ależ oczywiście! Też tak byśmy
wtedy, w końcu lutego, chcieli zrobić, tyle
tylko, że w naszej sytuacji ucieczka od tych
dręczących myśli nie była możliwa.
Oddział paliatywny to 9 pokoi jednoosobowych i 1 dwuosobowy. Przestronne,
jasne, wyposażone m.in. w łazienki dla
niepełnosprawnych, rozkładany tapczan,
telewizor, telefon, radio z odtwarzaczem
CD. A ponadto do użytku chorych i ich
rodzin: duży pokój dzienny (w nim również telewizor, radioodtwarzacz, książki,
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wazony, tapczan, stół z 8 krzesłami „na
małe uroczystości rodzinne”); w pełni
wyposażony aneks kuchenny (tu herbata
i kawa dla gości); pokój ciszy, gdzie w zależności od nastroju można się wypłakać,
zrelaksować, medytować, modlić; pięknie
urządzona łazienka z wanną; zadaszony
taras z kwiatami.
Cały ten – wg naszych standardów
– luksus nie cieszyłby jednak tak bardzo, gdzby nie ludzie zatrudnieni na
tym oddziale. Chwilę po przeniesieniu
Piotra zjawiła się „nasza” uśmiechnięta
pielęgniarka mówiąc „Jestem siostra Evi,
będę się panem opiekować. Jeśli czegoś
by pan potrzebował, proszę od razu mówić”. I zapytała oczywiście, jak wszystkie
siostry i wszyscy lekarze przy każdej
wizycie - również wcześniej, na oddziale
onkologicznym - „Czy coś pana boli?” (W
przypadku odpowiedzi twierdzącej mąż
dostawał natychmiast dodatkową dawkę
leku przeciwbólowego, oprócz środka
podawanego przez cały czas przy użyciu
pompy infuzyjnej.) Później zwróciła się do
mnie „A pani jak się czuje? Czy mogę pani
przynieść herbatę lub kawę?” . Od razu też
zaproponowała, że mogę zostać z Piotrem
na noc, a jeśli nasz syn chciałby również
przyjechać, to i on może spać razem z
nami. Tak też wkrótce było. Krzysztof podczas swojej wizyty spał na rozkładanym
tapczanie, a dla mnie druga ukochana
siostra, Christina, ustawiła łóżko obok
Piotra. Pielęgniarkom byłoby wygodniej,
gdyby moje łóżko stało od strony okna, a
jego bliżej drzwi, ale gdy to zasugerowałam, siostra Evi upewniwszy się uprzednio,
że zawsze spałam z prawej strony męża,
powiedziała „Musi być tak, jak w domu”.
„Miała rację” myślałam widząc w ciągu dnia, jak prawą ręką szukał mnie na
„moim” łóżku. I wtedy, gdy w nocy, wyrywając się na chwilę ze swojego morfinowego
świata, chwycił moją głowę obiema rękami
i przyciągnął do swojej twarzy, żeby mnie
pocałować. A już na pewno podczas jego
ostatniej nocy, kiedy mogłam się do niego
przytulać, trzymać za rękę i głaskać, wykorzystując do końca nasz wspólny czas.
Siostry były kochane (no, może z
wyjątkiem jednej, która była po prostu
zwyczajna). Na korytarzu zawsze szukały
kontaktu wzrokowego i uśmiechały się,
zamykały cicho drzwi i cicho chodziły, co
przy nadwrażliwości na hałas wywołanej chemioterapią było dla męża bardzo
ważne. Mówiły do mnie „Proszę wyjść na
spacer”, „Proszę iść z bliskimi do pokoju
dziennego, wypić kawę, my posiedzimy
przy mężu”. Dużo ze mną rozmawiały,
przekomarzały się z Piotrem, śmiały, gdy
z przekonaniem „dyrygował” słuchając
swojego ulubionego Alana Parsonsa (to

po to właśnie jest radioodtwarzacz w
pokoju).Gdy przytrafiły się nam w marcu
dwa piękne, ciepłe dni, wywoziły Piotra
na taras. Siedzieliśmy tam przy nim zmieniając się po kolei, rodzina i przyjaciele.
Częste wizyty gości nie budziły ich irytacji.
Siostry mówiły „Dobrze, że macie państwo
takie wsparcie. Zawsze to raźniej”. Były
delikatne i dyskretne, a jednocześnie stale
gotowe do pomocy. Nie miałam problemu
z ich rozpoznaniem. Na ścianie korytarza
wisiał bowiem zarys żaglówki, a w konturach żagli umieszczono zdjęcia całej
„załogi” – wszystkich lekarzy, pielęgniarek,
psychologów, fizjoterapeutki i diakona. I
wszyscy oni, nie tylko pielęgniarki, często
ze mną rozmawiali i proponowali pomoc.
Klaudia – fizjoterapeutka – masowała
mi plecy, psycholożki prowadziły sesje
relaksacyjne, a diakon wspierał duchowo.
Lekarze czasem do bólu konkretni, ale
ludzcy i współczujący. Nikt od nas nie
uciekał, wręcz przeciwnie – i lekarze, i
pielęgniarki często rozmawiali z Piotrem,
chwytając go przy tym za ręce. Pamiętam
sytuację, kiedy lekarka od tego właśnie
zaczęła swoją wizytę, a mąż nie otwierając
oczu powiedział „Ale to nie są te ręce, które
znam”. Gdy ja go chwyciłam, uśmiechnął
się mówiąc „Tak, te są znajome”.
Wiele jest chwil z ostatnich tygodni
życia Piotra, które zachowałam w pamięci.
Zbierałam je jak perełki myśląc przy tym
„Jak dobrze, że mogę z nim tu być”. Ale
przede wszystkim wyniosłam z tego okresu
przekonanie, że oddział paliatywny czy
hospicjum, w którym we właściwy sposób
sprawuje się opiekę nad chorym w schyłkowym okresie życia, to nie jest umieralnia.
To miejsce godnego życia do końca, z
ulubionym zapachem czy melodią, gdzie
nikt nie daje odczuć, że szkoda dla ciebie
łóżka i leków, bo i tak umrzesz, gdzie
się liczysz jako człowiek, a nie odbiorca
zakontraktowanej usługi medycznej. To
również miejsce, gdzie opiece podlegają
także umęczeni nieszczęściem bliscy
chorego. Cenne jest tutaj dla nich nie tylko
ciepło, wsparcie psychiczne i empatia,
ale również względny spokój i poczucie
bezpieczeństwa, które uzyskują dzięki
konkretnym, rzeczowym informacjom.
Łatwiej zaakceptować nieuniknione, jeśli
mamy pełne przekonanie, że zrobiliśmy
wszystko, co możliwe. Nie zmniejsza to
naszego bólu, ale przynosi spokój. Mnie w
każdym razie przyniosło. Dodam jeszcze,
że mąż co prawda był tzw. pacjentem
prywatnym kliniki, ale większość chorych
leczona jest tam w ramach ubezpieczenia
i nie zauważyłam różnicy w traktowaniu
pacjentów.
Pan Bóg miał wobec Piotra swoje plany
i je zrealizował. Nie jest nam łatwo, ale mu-
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„tylko” sami zdecydujemy się zawalczyć o
hospicjum. W Środzie i kilku okolicznych
powiatach nie ma takiego miejsca. Najpierw więc musielibyśmy je wspólnie zbudować, a później pomagać utrzymywać,
ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia
pokrywa zaledwie ok. 70% kosztów funkcjonowania hospicjum. Myślimy oczywiście
o hospicjum działającym na zasadach non
profit, nie przynoszącym zysków, gdzie
decyzję o kolejności przyjmowania chorych
podejmuje lekarz, wyłącznie na podstawie
informacji o stanie zdrowia pacjenta.
Kiedy dotychczas zastanawialiśmy się
nad realizacją różnych nowych projektów
i mieliśmy wątpliwości, czy się uda, Piotr
zwykł był mówić ”Ludzie za chwilę polecą
na Marsa, a wy mi tu mówicie, że tego się
nie da zrobić?!!! To się musi dać zrobić!!!”
A Państwo, mieszkańcy Środy i okolic,
jak myślicie – czy warto zmobilizować się
dla osiągnięcia tego celu?
Czy jest to możliwe?
Barbara Król
(tekst ukazał się
w GazecieŚredzkiej
na początku maja br.)

Nawet skromna pomoc jest zawsze lepsza od wielkiego współczucia

Jak możesz pomóc:
- wpłać dowolną kwotę na konto bankowe Hospicjum
- wesprzyj nas podczas kwest i akcji charytatywnych
- weź udział w organizowanych przez nas aukcjach
- przekaż darowizny rzeczowej – przyjmujemy materiały budowlane,
wyposażenie pomieszczeń oraz sprzęt dla hospicjum
Numery kont bankowych w PLN:
BS
94 9085 0002 0000 0000 4428 0001
BGŻ
81 2030 0045 1110 0000 0236 6320
BZ WBK
69 1090 1418 0000 0001 1927 8405
PEKAO SA 94 1240 6609 1111 0010 4607 6044
PKO BP
33 1020 4160 0000 2002 0146 9477
Dla przelewów walutowych:
BGŻ PL 36 2030 0045 3110 0000 0022 8190 SWIFT: GOPZPLPW dla GBP
PEKAO SA PL 74 1240 6609 1978 0010 4611 2885 SWIFT: PKOPPLPW dla EUR

21 grudnia 2012 r.

Stowarzyszenie
„Hospicjum im. Piotra Króla”

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Opowieść o życiu

simy to zaakceptować. Chciałabym jednak,
żeby śmierć mojego męża miała również
swój ziemski sens, żeby wyniknęło z niej
coś konkretnego, dobrego, tym bardziej, że
Piotr często mówił „Trzeba coś budować,
trzeba coś po sobie zostawić”.
Jeszcze będąc w Bawarii pomyślałam,
że jeśli nie mogłabym umierać w domu,
to też bym chciała odchodzić w takich
warunkach, jak mój mąż, ale w Polsce. I
niby dlaczego nie miałoby to być możliwe
w okolicach Środy? Czy u nas chorzy,
którymi nie można już się opiekować w
domu, nie mogliby, jeśli taka byłaby ich
wola, kończyć życia w otoczeniu życzliwych ludzi – specjalnie przeszkolonych
lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy oraz
swoich bliskich?
W Wągrowcu 7 lat temu otwarto
hospicjum dla 9 osób, a teraz właśnie
kończy się jego rozbudowa z miejscami
dla następnych 6 chorych. Byliśmy tam z
przyjaciółmi i otrzymaliśmy zapewnienie
pomocy, podobnie zresztą jak od twórcy
hospicjum poznańskiego, pana profesora
Jacka Łuczaka, który obiecał nam swoje
konsultacje. Jeśli tylko… no właśnie, jeśli

ul. Edmunda Bembnisty 2
63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 606 936 179
e-mail: stowarzyszenie@hospicjumpk.pl
www.hospicjumpk.pl
KRS 0000423218
REGON 302127830
NIP 7861698388
Powstanie: maj 2012
Siedziba: Środa Wielkopolska
Cel działania: budowa i wyposażenie
Centrum Hospicyjnego
w Środzie Wielkopolskiej
oraz finansowanie jego działalności
Liczba łóżek w hospicjum 14
Liczba pracowników 18-20
Roczne koszty utrzymania placówki
ok. 1.800.000 zł
Teren pod Centrum Hospicyjne
(1,5 ha z możliwością powiększenia)
zostanie przekazany w użytkowanie
wieczyste przez Burmistrza Środy Wlkp.
na preferencyjnych warunkach
Projekt Centrum Hospicyjnego
wykonuje przedsiębiorstwo WPIP
z Poznania (w formie darowizny)
Co osiągnelismy do tej pory:
- powstanie i zarejestrowanie
stowarzyszenia
- przeprowadzenie czterech akcji
informacyjnych
- zaprezentowanie idei projektu podczas
„Dni Powiatu Średzkiego”
- uzyskanie poparcia oraz wsparcia dla
projektu ze strony władz lokalnych
- uzyskanie darowizny w postaci projektu
budowlanego Centrum Hospicyjnego -rozpoczęcie procedury nabycia terenu
w formie użytkowania wieczystego
(zakończenie procedury planowane na
styczeń - luty 2013)
- aktywizacja wolontariatu w szkołach
powiatu średzkiego
- przystąpienie do ogólnopolskiej akcji
„Pola Nadziei” i jej przygotowanie na
terenie Środy Wlkp.
– współpraca z 18 szkołami i zespołami
szkół z powiatu średzkiego
- promocja naszej idei podczas XX
Poznań Maraton – XX maratończyków, uczestników I Mistrzostw Polski
Informatyków w Maratonie biegło dla
naszego hospicjum
-pozyskanie przedsiębiorcy
dla przeprowadzenia prac ziemnych
(wykopanie fundamentów)
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Kończy się 2012 rok – ogłoszony przez
Sejm RP Rokiem Janusza Korczaka. W tym
roku przypada 70 rocznica tragicznej śmierci
doktora oraz 100 rocznica utworzenia Domu
Sierot w Warszawie. Stowarzyszenie Życzliwi
dwójce działające przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Kórniku jako główne zadanie przyjęło
realizację projektu, którego celem było przybliżenie uczniom postaci Janusza Korczaka, popularyzowanie jego idei, przybliżenie dzieciom
zagadnienia dotyczącego ich praw (w rodzinie,
szkole, państwie), dokumentów, które mówią o
prawach dziecka, instytucjach, które pomagają
dzieciom w egzekwowaniu ich praw.
W realizację tego zadania włączyły się
wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej
gminy. Uczniowie we wszystkich podstawówkach napisali test na temat życia i działalności
J. Korczaka, a trzy najlepsze prace z każdej
placówki wzięły udział w finałowej rozgrywce.
Ponadto uczniowie uzdolnieni plastycznie
wykonali plakaty
poświęcone Korczakowi.
Finał tych
przedsięwzięć miał
miejsce 7 grudnia
w SP nr 2 w Kórniku, gdzie spotkali
się wszyscy, którzy
zaangażowani byli
w realizację omawianego projektu,
a więc uczniowie,
ich rodzice oraz nauczyciele czuwający nad przebiegiem
prac.
Spotkanie rozpoczął montaż
słowno – muzyczny przygotowany przez
uczniów i nauczycieli z SP nr 2. Na tle nastrojowej muzyki popłynęły ze sceny słowa wzruszające, poruszające, wywołujące zadumę…
Janusz Korczak, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Henryk Goldszmit, urodził się
22 lipca 1878 roku w Warszawie w rodzinie
pochodzenia żydowskiego. Wychowywany
był w atmosferze polskości, tolerancji religijnej,
zdrowych pozytywistycznych zasad społecznych i wielkiego ciepła rodzinnego, na którego
straży stała matka i babcia, bo ojca stracił,
mając 11 lat. Korczak jako późniejszy student
medycyny wiele czasu przebywał z dziećmi
z robotniczych dzielnic Warszawy, uczył je i
opiekował się nimi. 23 marca 1905 otrzymał
dyplom lekarza, jednak jak się okazało, nie ta
droga była jego prawdziwym powołaniem.
Janusz Korczak został członkiem zarządu
Towarzystwa Pomocy dla Sierot. Wrażliwy,
młody lekarz doprowadził do otwarcia w
1912 roku wybudowanego ze społecznych
funduszy Domu Sierot na Krochmalnej 92, w
którym zamieszkał w izbie na poddaszu, nad
dziecięcymi sypialniami.

Korczak- znakomity lekarz, pedagog,
teoretyk wychowania, autor książek dla dzieci
znanych na całym świecie- szukał możliwości wypowiedzenia się do końca w swoim
Pamiętniku.
Do dziś wzruszają słowa w nim zapisane:
„…jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał”.
Zdradził medycynę – jak się później sam wyraził - bo zapragnął być „lekarzem i rzeźbiarzem
duszy dziecięcej”. Wybuch II wojny światowej
wstrząsnął Domem Sierot, który został
przeniesiony do getta. Cały koszmar życia w
getcie odbijał się na warunkach życia dzieci,
choć Korczakowskim zwyczajem panował
tam dawny ład i wzorowa organizacja pracy.
Nadludzkim wysiłkiem, prośbami i groźbami,
za pomocą odezw i wymuszania zdobywał
żywność dla swoich dzieci.
I nadszedł ten dzień. 22 lipca 1942 roku, w
dzień urodzin Janusza Korczaka Niemcy za-

częli likwidację Getta Warszawskiego. Doktor
do końca wierzył, że okrutny los ominie dzieci.
A jednak … do Treblinki pojechały transporty z dziećmi z Domu Sierot Korczaka.
Jeszcze wczoraj chcieli Mu przypiąć
skrzydła , jak Dedal Ikarowi.
Odmówił- Dziękuję, panowie.
Igor Newerly wspomina: „Korczak w
odpowiedzi na propozycję ucieczki był zaskoczony…
Nie opuścisz przecież swojego dziecka w
chorobie, nieszczęściu, niebezpieczeństwie.
A tu dwieście dzieci. Jak można zostawić je
same w zaplombowanym wagonie…”
Widzicie ich idą na dno
Widzicie małe stopy
Drobne nóżki tu i tam.
Dzieci wołały: Mamusiu!
Ja przecież byłem grzeczny!
Ciemno! Ciemno!
I poszedł z nimi w te otchłań bezdenną
Gdzie komin, i druty, i śmierć jest już
Blisko. I zginął z grupą dzieci bezimiennych.

Dębie wysoki, przez piorun i przez
podłość
Strzaskany!
My pamiętamy!!!
Na scenie zapłonęły znicze…
Drugą część spotkania wypełniła sesja
na temat praw dziecka, o które jako jeden z
pierwszych walczył Janusz Korczak. Stary
Doktor mówił, że dziecko nie jest przyszłym
człowiekiem, ale człowiekiem i dlatego, tak
samo jak dorosłym, dzieciom przysługują
prawa. Referat wstępny na temat ustanowienia Konwencji o Prawach Dziecka
wygłosiła Patrycja Rybka, uczennica SP
nr 2, następnie grupa uczniów ze Szczodrzykowa zaprezentowała prawo dziecka
do wychowania się w rodzinie, uczniowie
z kórnickiej „jedynki” przedstawili prawo
dziecka do odpoczynku i czasu wolnego,
a uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Radzewie prawo
dziecka do nauki
i oświaty. Występy
były niezwykle ciekawe, uczniowie
wykorzystali nowoczesne techniki
przekazu multimedialnego i zaprezentowali scenki.
Na zakończenie prezes Stowarzyszenia „Życzliwi
dwójce” Zofia Talarczyk przedstawiła wyniki konkursów, wręczyła
nagrody i dyplomy
oraz podziękowała
wszystkim osobom zaangażowanym w
realizację projektu.
Wyniki konkursu wiedzy o J. Korczaku:
I m – Patrycja Rybka SP nr 2, II m – Michał
Majchrzak SP Szczodrzykowo i Marceli
Potocki SP nr 2, III m – Aleksandra Zydroń
SP nr 2.
Wyniki konkursu na plakat o J. Korczaku: I m – Jakub Ratajczak SP Radzewo, II
m – Szymon Siódmiak i Maurycy Stępa SP
nr 1, III m – Patrycja Ochowiak SP Szczodrzykowo i Julia Łopińska SP nr 1.
Spotkanie było zwieńczeniem pracy
uczniów i nauczycieli nad projektem, w
którego centrum był Janusz Korczak jako
prekursor walki o prawa najmłodszych.
Jakże wymownie brzmią dziś jego słowa
Nie ma dzieci – są ludzie.
Stary Doktor pozostanie w naszych
sercach jako ten, który dzieci ukochał najbardziej na świecie…
W imieniu organizatorów

Jasełka w „Czterech Porach Roku”

Przedszkolaki z Bnina każdego roku
przygotowują barwne, bożonarodzeniowe
widowisko. Także i tym razem, 15 grudnia,
przy pomocy wychowawczyń i rodziców
grupa Słoneczka II przedstawiła Jasełka.
Najmłodsi aktorzy solidnie przygotowali się do przedstawienia. Ich kiełkujące
talenty recytatorskie, choreograficzne i
wokalne, tylko czasami przygaszane przez

zrozumianą tremę, dały efekt w postaci
sympatycznego, kolorowego spektaklu i
gromkich oklasków, jakimi widzowie nagrodzili występ.
Na scenie pojawili się oczywiście aniołowie, pastuszkowie i królowie, ale także
przedstawiciele różnych regionów naszego
kraju, przynosząc Świętej Rodzinie różnorakie dary.

Sam występ był wspaniałym darem dla
widzów, wśród których obecny był także
ks. proboszcz Franciszek Sikora, który dla
dzieci przygotował upominki. Także bnińska
radna Irena Kaczmarek ofiarowała małym
aktorom zakupione z funduszy Wydziału
Promocji słodycze.

KULTURA
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Janusz Korczak i jego dzieło – Rok Korczaka 2012

ŁG

RADA RODZICÓW W GIMNAZJUM
IM. WŁADYSŁAWA HR. ZAMOYSKIEGO W KÓRNIKU
serdecznie zaprasza na zabawę karnawałową, która odbędzie się
12 stycznia 2013 roku od godziny 20.00 w Trzebisławkach.
Oferujemy dobrą zabawę przy
muzyce zespołu ‚KSERO’. Cena biletu od pary 150 zł.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 695 262 412 .

Gwiazdkowe spotkanie kórnickich strażaków

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się
wielkimi krokami. Już za kilka dni grzeczne
dzieci odwiedzi Gwiazdor i pod choinką
zostawi prezenty. Zanim jednak to się stanie, postanowił odwiedzić różne instytucje
gminy Kórnik. Zawitał m.in. do naszych
strażaków. Jak co roku kórniccy strażacy
i ich dzieci przybyli na spotkanie gwiazdkowe 16 grudnia 2012 roku. Uroczystość
rozpoczęli komendant OSP Kórnik Leszek

Orlewicz, prezes OSP Kórnik Andrzej Szyc
i sekretarz OSP Ewa Sieroń, składając
świąteczne życzenia wszystkim strażakom
i ich rodzinom. Komendant przedstawił w
kilku słowach plany i wyzwania, jakie stawia
nowy rok przed kórnickimi strażakami.
Gwoździem programu była wizyta
Gwiazdora. Nie pojawił się jednak bezinteresownie, gdyż liczył, że również od dzieci
dostanie jakiś upominek. Dzieci kórnickich

strażaków ofiarowały mu prezent w postaci
recytowanych wierszyków i odśpiewanych
kolęd. Później to właśnie dzieci zostały
obdarowane.
Wszystkim Strażakom z Gminy Kórnik
oraz ich Rodzinom Redakcja „Kórniczanina” życzy Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego 2013 Roku.
Robert Jankowski

Ewa Nowaczyk
Zofia Talarczyk

nr 22/2012

21 grudnia 2012 r.
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Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w sobotę, 15 grudnia w remizie OSP w Kamionkach
odbył się kiermasz świąteczny, na którym m.
in. miejscowi artyści i rzemieślnicy zaprezentowali swoje dzieła - rękodzieło, miody oraz
inne specjały.
Jedną z wystawiających była Dagmara
Pałka z Kamionek – będąca z zawodu plastykiem. Na codzień zajmuje się rękodziełem,
decoupagem, zdobnictwem, i postarzaniem
przedmiotów, Szyje lalki, maskotki, robi szaliki
ozdobne da kobiet, wykonuje bombki. Prowadzi
także warsztaty dla dzieci i dorosłych.
Barbara Bąkowska wystawiała robótki ręczne wykonywane metodą decoupagu, wianki,
ciasta domowego wypieku, w tym świeże
pierniki. Były u niej ręcznie robione świąteczne
kartki i ozdobne świeczki.
Malwina Domagała prowadziła stoisko z
miodami z pasieki jej ojca Grzegorza Rymelskiego, który pszczelarstwo traktuje jako hobby.
Gościem tego kiermaszu była Weronika
Kurosz, która promowała swoją pierwszą
książeczkę dla dzieci pt. „Leśni bracia”. W
książeczce tej są baśnie opowiadające o dwóch
urwisach przedstawiające dziwne przygody
w puszczy. Pani Weronika jest nauczycielką
języka hiszpańskiego w Poznaniu, tłumaczy też
z tego języka książki dla dzieci. W Kamionkach
przeprowadziła dla młodych ludzi „bajkoczytanie” oraz zabawy. Nabywając u niej książkę
można było otrzymać dedykację.
Marta Nowak i Magdalena Telesińska wy-

Opłatek u
Kombatantów

stawiały zabawki.
Joanna Grzanka miała przedmioty z papierowej wikliny.
Na kiermaszu było również stoisko „Bukieciarni Olly” Agaty Szafrańskiej.
Remiza OSP w Kamionkach wypełniła się
po brzegi na spotkaniu ze św. Mikołajem.
Wszystkich tak licznie przybyłych powitała
sołtys Małgorzata Walkowiak, która życzyła im,
a szczególnie dzieciom wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia
Członkowie Koła Tanecznego prowadzonego w remizie przez panią Marysię Muszyńską
zaprezentowali układ taneczny z Elfami.
Następnie odbyło się oparte na tekstach
Jana Brzechwy przedstawienie „Mikołajkowe
kłopoty” w wykonaniu dzieci i młodzieży z
Kamionek uczestniczących w zajęciach Koła
Teatralnego. Przedstawienie to przygotowały Justyna Sip i Magdalena Telesińska. Publicz-

„Klaudynka”
serdecznie zaprasza
członków Stowarzyszenia
na spotkanie noworoczne

„Idzie styczeń, niesie wiele życzeń,
które odbędzie się 6 stycznia 2013 r.
w restauracji „Biała Dama” w Kórniku.

ność wysłuchała koncertu Kółka Gitarowego
ze świetlicy, które spotyka się od października.
Prowadzi je Karol Olejniczak – nauczyciel
Szkoły Muzycznej przy ulicy Glogowskiej w
Poznaniu. 7 uczniów szkół podstawowych pod
kierunkiem pana Karola wykonało kolędy we
własnej, oryginalnej wersji.
Cała ta część artystyczna została przyjęta
przez publiczność z entuzjazmem. Młodzi
ludzie mieli okazję podziwiać występ swoich
rówieśników.
Pojawił się św. Mikołaj z dwoma Elfami. Brał
na kolana dzieci, zakładał im mikołajkowe czapeczki i częstował słodyczami. Była też okazja
do zrobienia sobie zdjęcia z tym gościem i jego
pomocnikami.
Te wspaniałą imprezę przygotowali OSP
Kamionki oraz Rada Sołecka. Słodycze, które
wręczał dzieciom św. Mikołaj, sponsorowała
Galeria „Mini” w Kamionkach.
Tekst i foto: Robert Wrzesiński

Stowarzyszenie „Klaudynka” serdecznie zaprasza na

IV Charytatywny Bal maskowy
który odbędzie się 19 stycznia 2013 r. o godz. 20.00
w Restauracji „Biała Dama”.
Cena biletu 85,00 zł od osoby.
Przewidywanych jest wiele atrakcji!
Dochód z balu zostanie przeznaczony na działalność pomocową skierowaną

do podopiecznych Stowarzyszenia.

Początek spotkania o godz. 14.00.
Bilety do nabycia w restauracji „Biała Dama” w Kórniku

Wieści z Błażejewa

Kórnickie Koło Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych zorganizowało 18 grudnia spotkanie opłatkowe
w Restauracji Biała Dama. Gośćmi członków koła byli miedzy innymi ks. proboszcz
Eugeniusz Leosz, przewodniczący Rady
Miejskiej w Kórniku Maciej Marciniak i wiceburmistrz Antoni Kalisz, pani prezes koła w
Zaniemyślu Zofia Kubiak oraz przedstawiciele władz wojewódzkich związku Marian
Jakubowicz i Ryszard Tłuczyński.
Zebrani podzielili się opłatkiem wymieniając życzenia, zaśpiewali kilka kolęd i
przy posiłku godnym wigilijnej wieczerzy
podsumowali mijający rok.
ŁG

UROCZYSTOŚĆ JASEŁKOWA W SZCZYTNIKACH

Tradycją w naszej wsi jest coroczne
spotkanie opłatkowe z mieszkańcami. W tym
roku spotkaliśmy się w dniu 15 grudnia. W
uroczystości brało udział ok. 90 osób. Wśród
zaproszonych gości były osoby starsze, zasłużone dla wsi, sołtys, strażacy, członkinie KGW
oraz liczna grupa dzieci i młodzieży ze świetlicy.
Szczególnym gościem był ksiądz wikary z
naszej parafii z Głuszyny oraz Pani kierownik
Opieki Społecznej z Kórnika. Dzieci ze Świetlicy
wprowadziły zebranych w świąteczny nastrój
swoimi występami, inscenizacją jasełkową,
śpiewaniem kolęd. Występy dzieci odbywały
się przy akompaniamencie gitarowym znanej
już w naszym środowisku Patrycji Szalczyk.
Po wspólnej modlitwie, dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia świąteczne i
noworoczne. Na stole pojawiło się wiele potraw
przygotowanych przez członkinie KGW. Były
smakowite śledziki, kluski z makiem, barszczyk,
groch z kapustą i grzybami, owoce i słodkości
własnej produkcji. Fundusze na przygotowanie
naszego spotkania otrzymaliśmy od Rady Sołeckiej, za co serdecznie dziękujemy. Podzięko-

wania za zaangażowanie się w przygotowania
należą się członkiniom KGW, Ochotniczej
Straży Pożarnej, Świetlicy oraz wszystkim występującym w przedstawieniu dzieciom. Miłym
akcentem były dla nas organizatorów podzię-

kowania od seniorów, często pełne wzruszeń.
W przyszłym roku spotkamy się znowu
razem przy wigilijnym stole.
Genowefa Błotna

Mikołajki
w Radzewie

8 grudnia 2012 roku w Remizie Strażackiej
w Radzewie odbyły się Mikołajki. Spotkanie
Mikołajkowe miało dwie części. W części
pierwszej nauczyciele oraz rodzice dzieci z
przedszkola nr 2 w Kórniku-Bninie wykonali
przedstawienie dla najmłodszych pt. „Calineczka”. Wielkie uznanie należy się aktorom
za profesjonalną grę oraz przygotowanie
pięknej scenografii. Po przedstawianiu na
spotkanie mikołajkowe przybył Święty Mikołaj i
wręczył każdemu dziecku paczuszkę ze słodkimi smakołykami. Radzie Sołeckiej oraz Pani
radnej Julii Bartkowiak gratulujemy fachowego
przygotowania spotkania.
Robert Jankowski

8 grudnia br. w Domu Ludowym w
Błażejewie odbyło się przedświąteczne
spotkanie. Atmosfera była znakomita, dzieci
mogły własnoręcznie wykonać ozdoby choinkowe, które zawisły na naszym świątecznym drzewku. Dorośli przy dopingu dzieci,
mogli wykazać się w zabawie w kalambury
przy których było dużo śmiechu. Sił do
zabawy dodawał nam słodki poczęstunek.
Na początku roku 2013 planujemy śpiew
kolęd oraz pragniemy zorganizować balik
karnawałowy dla dzieci.
Sołtys, rada sołecka,
mieszkańcy wioski Błażejewo
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Świąteczne
Kamionki

nr 22/2012
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Wieści z Czołowa

Mikołajki na Kórnickim Rynku
Tradycyjnie już 6 grudnia Burmistrz Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski zaprosił dzieci
z przedszkoli gminy Kórnik na spotkanie z
Świętym Mikołajem i uroczyste zapalenie
choinki. Po wspólnym odliczaniu zapaliły się
światełka na 10 metrowej choince. Święty
Mikołaj w asyście Burmistrza zaprosił do
wspólnego śpiewania świątecznych piosenek i oczywiście rozdał wszystkim dzieciom
prezenty, mikołajkowe czapeczki zakupione
przy udziale firmy Neogroup. Gdy drzewko
pięknie rozbłysło i zrobiono wiele pamiątkowych zdjęć, pozostało wszystkim pożegnać
się z Św. Mikołajem z nadzieją na spotkanie
w przyszłym roku.
Robert Jankowski

ANDRZEJKI
W dniu 24 listopada w naszej nowej
świetlicy odbyły się Andrzejki. Na spotkanie
o godzinie 19:00 przyszło około trzydziestu
mieszkańców Czołowa, każdy przyniósł
coś do zjedzenia i tak przy muzyce wesoło
spędziliśmy czas. Stoły uginały się pod
ciężarem potraw przygotowanych przez
uczestników, a każdy spróbował to, na co
miał ochotę.
Nie obyło się również bez tańców,
część z nas wesoło ruszyła na „parkiet”,
aby w rytm muzyki M. Rodowicz, Urszuli i
innych wykonawców spalić odrobinę kalorii
i zatańczyć.
MOKOŁAJKI
Z kolei w niedzielę, 9 grudnia, do
wszystkich dzieci z Czołowa przybył tajemniczy gość, którego zwą „Szewczyk
dratewka”. Zgromadzone dzieci i dorośli
z uwagą i entuzjazmem słuchali tego, co
mówił, patrzyli na to, co robił.
Rozpoczął od wyczyszczenia wszystkim
dzieciom butów - ponieważ to jest właśnie
jego zawód. Ale w butach pewnego chłopca
znalazł coś dziwnego – na piecie buta goniły
się dwie mrówki, które po chwili schowały
gdzieś się schowały . Wywołało to gromkie
śmiechy u wszystkich osób.
Szewczyk, jak to w bajce bywa, pomógł
mrówkom postawić ich mrowisko, pszczołom naprawił ul oraz kaczce. Usłyszał także

Mikołaj w Dziećmierowie
Bardzo zajęty w tym okresie roku Św.
Mikołaj znalazł czas, by 8 grudnia odwiedzić
dzieci z Dziećmierowa. Wylądował nieopodal
przygotowującej się do remontu świetlicy,
gdzie czekali najmłodsi i nieco starsi mieszkańcy, gotowi do śpiewania kolęd pod pięknie
udekorowaną choinką. Mikołaj wysłuchał
przygotowanych przez dzieci wierszyków
i piosenek, nie szczędząc im łakoci i upominków. Prezent wszystkim sprawili także
pracownicy energetyki, którzy mimo zapowiadanego na ten dzień wyłączenia prądu,
na czas zapewnili energię w Dziećmierowie.
Sołtys Dziećmierowa za pośrednictwem naszych łamów pragnie podziękować
wszystkim sponsorom, tym którzy pomogli
finansowo oraz tym którzy pomogli rzeczowo
i włączyli się w trud organizacji spotkania ze
Św. Mikołajem w Dziećmierowie.

14

ciekawą historię. Nieopodal widniał zamek,
w którym była zaklęta księżniczka. Dowiedział się tego od straszliwej wiedźmy, która
nie wierzyła, że wykona zadania pozwalające zdjąć czar z księżniczki. Jakież było jej
zdziwienie, kiedy okazało się, że wszystkie
zadania wykonał. Pomogły mu oczywiście
owady i zwierzątka, którym wcześniej pomógł. Gdy wszystko było dopięte na ostatni
guzik, nagle pojawił się problem. Szewczyk
miał odnaleźć księżniczkę w tłumie dzieci,
ale zadał sobie pytanie - jak ją rozpoznam?
Dowiedział się, że jej włosy pachną miodem
i tu do akcji wkroczyły dzieci, to one podpowiedziały Szewczykowi gdzie znajdzie
swoją wybrankę.
I tak wesoło zakończyła się ta bajka,
nagrodzona oklaskami.

Po chwili, nagle ktoś zaczął pukać w
drzwi – to Św. Mikołaj odwiedził dzieci z
Czołowa. Każde dziecko musiało podejść
do niego i powiedzieć swoje imię. W zamian
dzieci otrzymały słodkie niespodzianki a
Św. Mikołaj mógł spokojnie jechać dalej –
do następnych dzieci.
Przedstawienie to zagrał teatr objazdowy „Kanon” z Krakowa. Po uroczystości
każde dziecko i dorośli mogli skosztować
słodyczy i napić ciepłej herbaty.
Pani Sołtys i Rada Sołecka dziękują
wszystkim dzieciom i dorosłym za przybycie. Dzięki nowej Świetlicy my - mieszkańcy
Wsi mamy możliwość organizowania tak
wesołych zabaw.
KaK

KIERMASZ ADWENTOWY W ROBAKOWIE TO JUŻ TRADYCJA!
X WEIHNACHTSMARKT

Anioły Nieposkromionej
Wyobraźni
W runowskiej świetlicy 15 grudnia
królowały „Anioły Nieposkromionej Wyobraźni” - taki właśnie tytuł nosił konkurs
plastyczny ogłoszony przez radę sołecką i
rozstrzygnięty tego dnia. Zebrani zobaczyli
także przedstawienie „Wigilijna Opowieść”
przygotowane przez młodych aktorów z Runowa, a na koniec krótki koncert i wspólne
kolędowanie zaproponowął chór Tutti Santi
pod dyrekcją Jadwigi Chałupki.
ŁG

RADA RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku
serdecznie zaprasza na zabawę karnawałową,
w dniu 09 lutego 2013 roku
w Domu Gościnnym HEDAN w Trzebisławkach.
Cena biletu – 190 zł od pary. Zapewniamy transport.
Bilety do nabycia: w Bninie – salon kosmetyczny 3F,
w Kórniku – kwiaciarnia STOKROTKA oraz
w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2.
Rezerwacja telefoniczna – 606 795 205.
Zapraszamy do wspólnej zabawy.

KULTURA
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W świątecznym nastroju ...

DyrekcjaSzkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku oraz Rada Rodziców
mają zaszczyt zaprosić na:
BAL KARNAWAŁOWY
który odbędzie się dnia: 12 STYCZNIA 2013 ROKU
w Restauracji „Podróżnik” w Koszutach
W cenie biletu zapewniamy powrót do Kórnika,
ale wcześniej wieczór pełen niespodzianek i atrakcji
Bilety w cenie 180 zł od pary do nabycia w sekretariacie szkoły

nr 22/2012

Nawiązując do tradycji przedświątecznych jarmarków bożonarodzeniowych w
Gimnazjum w Robakowie zorganizowano
5 grudnia 2012 roku, podczas zebrania z
rodzicami, KIERMASZ ADWENTOWY. Był
to kiermasz szczególny, z tego powodu,
że był dziesiąty. Zadaniem każdej klasy
było przygotowanie „sklepiku świątecznego” – stoiska. W trakcie trwania kiermaszu klasy sprzedawały własnoręcznie
przygotowane stroiki, kartki świąteczne,
wieńce adwentowe, ozdoby, słodycze.
Najbardziej świąteczne stoisko przygotowały dziewczynki z klasy III b, a najwięcej
pieniędzy „zarobiła” klasa I a ( 204 PLN).
Zebrane przez klasy pieniądze (1310
PLN) zostaną przeznaczone na szczytny
cel, na akcję „ Adopcja na odległość”
(www.misje.salezjanie.pl), którą od lat
w Gimnazjum prowadzi pani Karolina
Staszczyk.
Pragnę podziękować wszystkim,
którzy zaangażowali się w przygotowanie stoisk, obsługę, a także tym, którzy
wsparli naszą akcję i dokonali zakupów.
Joanna Majchrzak

21 grudnia 2012 r.

Rada Rodziców przy Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
zaprasza na
zabawę karnawałową, która odbędzie się 02.02.2013 roku
w Kleszczewie.
Oferujemydobrą zabawę przy zespole muzycznym SLOGAN.
Cena biletu od pary 180 złotych.
Szczegółowe informację pod numerem telefonu
508 426 076
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Boże Narodzenie to dziwne święta.
Wokół tyle konfliktów, a my mówimy o
pokoju, tyle w nas materializmu chęci
zysku, a dzielimy się z biednymi – prezeska klubu Joanna Olejnik czyta list od ks.
Marka Ratajczaka, wychowanka Klubu
Pro Sinfonika im. Mieczysława Karłowicza w Kórniku, dziś wikarego jednej
z poznańskich parafii. Duszpasterskie
obowiązki nie pozwalają na przyjazd, a
tak bardzo chciał być tu, w gościnnych
progach motelu „Nestor” na wigilijnym
spotkaniu klubowym w ramach 45. Konwencji Pro Sinfoniki.
13 grudnia, w mroźny czwartkowy
wieczór, do „Nestora” bieży kórnicka Pro
Sinfonika. Jakże tu dziś pięknie! Wspaniała
żywa choinka, białe obrusy, opłatek, pierniki
na stołach… Ogień trzaska w kominku…
Tak jest w tym Klubie od lat. Serca się
domagają, nogi same idą, by zasiąść przy
stole, podzielić się opłatkiem, posłuchać
muzyki, pośpiewać kolędy.
- To niezwykłe i wielce pożyteczne, że
„u Karłowicza” jest taka tradycja, że jest
kultywowana – powie za chwilę Antoni Hoffmann z Biura Pro Sinfoniki. Zawdzięczacie
to swojej Opiekunce, pani prof. Teresie
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Rogozi-Olejnik, podkreśli.
Joanna Olejnik wita gości. – Jest z nami
wielki przyjaciel Pro Sinfoniki, Burmistrz
Jerzy Lechnerowski, Barbara Miara, Maciej
Małecki, Zbigniew Tomaszewski i Stanisław
Gorzałczany. Biesiadują z nami również
członek Zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie dr Zbigniew Kalisz, Przewodniczący
Rady Miasta Maciej Marciniak, przewodnicząca Kultury i Oświaty Irena Kaczmarek,
redaktor naczelny Kórniczanina Łukasz
Grzegorowski oraz ksiądz katecheta Przemysław Kusz.
- Spotykamy się tuż przed trzecią
niedzielą Adwentu, zwaną Gaudete, kolor
szat liturgicznych zmienia się na różowy.
To znak, że Pan jest już blisko, ale trwamy
jeszcze w okresie radosnego oczekiwania
– Antoni Hoffmann wyjaśnia znaczenie
Adwentu. – Tu, u Was, jest dobrze, podkreślam słowo: dobrze, bo oto za chwilę
pojawią się muzycy z Grupy BENE – dobrze. Pavarotti powiedział o nich, że nawet
w miejscach, gdzie na co dzień trudno coś
dobrego zorganizować, można profesjonalizmem, temperamentem i miłością do
sztuki stworzyć atmosferę wielkiego święta.
Tu, w „Nestorze”, potrafią zorganizować
zawsze coś dobrego, mówi i zaprasza:
Grupa BENE!
Płynie muzyka z Italii, solista krąży
wśród gości, zachęca do wspólnego śpiewu… Nie pierwszy raz są w Kórniku – myśl
biegnie wstecz – kórnickie Arboretum,
Święto Wiosny w Pro Sinfonice, Prezes

Prezesów Alojzy Andrzej Łuczak… Ile to
lat temu? 20?
A tak niedawno, 27 września 2012 r.,
śpiewał w „Nestorze „ Zespół Wokalny
„Affabre”. Wtedy w klubie była uroczystość
pasowania nowych prosinfonikowcow. 38
sezon zainaugurowali z nami m.in.: prof.
dr hab. Tomasz Jasiński dyrektor Biblioteki
Kórnickiej PAN, Wiesława Powąska i Marcin Grześkowiak. Podniosła atmosfera,
światło, muzyka i mocne słowa Opiekunki:
Mianuję Cię członkiem Pro Sinfoniki, działaj
na chwałę muzyki. Trzeba mieć charyzmę
i wielką wolę działania - myślę ciepło o
prof. Teresie Rogozi-Olejnik. - Jest wierna
ideałom śp. Prezesa - słyszę.
Grupa BENE, Affabre, przedtem Wiesław Prządka, Capella Zamku Rydzynskiego - renomowane zespoły, świetni soliści,
wszyscy powracają do kórnickiego klubu.
Genius loci, czy może osobowość Pani
Profesor, świetna młodzież, od kilku lat
piękna sala „Nestora”. To wszystko przyciąga jak magnes.
- Dobrze, że w Pro Sinfonice wybieracie
to, co najlepsze, umiłowanie muzyki - dochodzą mnie słowa solisty grupy BENE.
Prezes spogląda z góry i się cieszy. Teraźniejszość i przeszłość, wspomnienia.... Te
panie, tam przy stolikach pod oknem- nauczycielki i mamy, to te śliczne dziewczyny
sprzed 20 lat, dziś są kolejne pokolenia.
Czas na kolędy, to nasza tradycja. Zespół gra, a solista prosi o wsparcie, podaje
mikrofon pani prof. Marii Weychan-Nowak,
emerytowanej dyrektorce kórnickiego
liceum. Kiedyś śpiewali dla niej specjalnie, to była jubileuszowa niespodzianka.
Mikrofon wędruje w ręce najmłodszych
gości. Śpiewają niepewnie, tekst trochę się
myli... Macie jeszcze czas, musicie umieć
na pamięć „Podnieś rękę, Boże Dziecię”!
Wtem słychać głos, dziecięcy jeszcze,
ale pewny. Uśmiechnięta dziewczyna o
brązowych oczach staje wśród muzyków.
Kolędy, kolędy, robi się cieplej na sercu,
na zaimprowizowanej estradzie pojawia się
fotel, a na nim pani Barbara Bejma, właścicielka „Nestora”. Przy niej staje Burmistrz
Jerzy Lechnerowski.... Jakże ładnie śpiewa,
a teraz składa świąteczno-noworoczne
życzenia dla wszystkich i dla Pani Teresy.
- Sto lat niech Rogozia żyje nam - intonuje
solista.... Kwiaty, podziękowania, wspólne
zdjęcie, słodki poczęstunek, dopełnienie
tradycji.
Adwent, oczekiwanie i przygotowanie..
Tu, w Klubie Pro Sinfoniki im. Mieczysława
Karłowicza oczekiwanie i przygotowanie
także na zbliżające się 40-lecie Pro Sinfoniki w Kórniku.
Znając Państwa Olejników i ich Przyjaciół, wiem, że będzie pięknie, BĘDZIE!
Radosnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Kronikarz
Foto: Antoni Hoffmann
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Pomoc dla „braci mniejszych”

W szkole Podstawowej im Jana Pawła II w
Szczodrzykowie przeprowadzono zbiórkę karmy dla zwierząt ze Schroniska z Gaju. Kwesta
trwała przez cały listopad, a w akcji wzięło udział
91 uczniów. Łącznie zebraliśmy 708 kg 137 g.
Dodatkowo rodzice uczniów przygotowali ciasteczka, których sprzedaż pozwoliła na zakup
budy dla psiaka, a Samorząd Uczniowski z B.
Jańczyk zakupił słomę do wyścielenia psich
bud. Wiosną 57 uczniów (najaktywniejszych
w zbiórce) pojedzie na darmową wycieczkę
do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Gaju. Pozostali uczniowie otrzymają nagrody
upominki i słodycze.
W tym samym czasie ogłoszony został konkurs pt. „Psiaki i Kociaki”. Wpłynęły 104 prace
plastyczne wykonane różnymi technikami.
W dniu 13 grudnia odbyło się podsumowanie całej akcji. Gościliśmy przedstawicieli
schroniska ze swoimi pupilami oraz kierownika
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM
w Kórniku Sławomira Zakrzewskiego i pracownicę tegoż wydziału S. Obiegałkę-Ryks. Podczas spotkania z zaproszonymi gośćmi obecni
na spotkaniu uczniowie (uczestnicy zbiórki,

biorący udział w konkursie plastycznym oraz
pomagający w całej akcji) z uwagą przyglądali
się jak p. Grzegorz przekazał wiele ciekawych
informacji o mieszkańcach schroniska i o swoich pupilach. Pieski z gracją prezentowały swoje
wyszkolenie. Dodatkowo zaprezentowano
dzieciom, jak należy zachowywać się w razie
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Grupa BENE
w kórnickiej
Pro Sinfonice

ataku agresywnego zwierzęcia.
Najaktywniejsi w zbiórce karmy byli: Julka
Bubacz z kl. VC - 71 kg, Pawlicka Mea z kl.
IVA - 22 kg i po 20 kg - Wilkoński Filip z IIB,
Kozubski Oliwier z IIC, Pacholski Dominik z IIIC
i Kozubski Denis z IIIC.
Opr. ŁG

XVIII WIELKOPOLSKI KONKURS MUZYCZNY W POZNANIU

(D.K. ORLE GNIAZDO – 8 XII 2012r.)
Coroczny konkurs dla dzieci i młodzieży
uczącej się gry na fortepianie i keyboardach nie
odbył się bez kłopotów. Okazało się bowiem, że
na scenicznym fortepianie nie odzywa się kilka
dźwięków. W tej sytuacji przesłuchania odbyły
się w sąsiedniej sali, gdzie stało pianino, niestety, też w nienajlepszym stanie. No cóż, widać że
na kulturę brakuje pieniędzy wszędzie – nawet
w Poznaniu.
Spod swoich skrzydeł wypuściłem do boju
11 śmiałków. Byli to: Klementyna Grząślewcz
(Kórnik), Szymon Stelmaszyk (Borówiec),
Zofia i Maria Piątkowskie (Borówiec), Jolanta
i Mateusz Lester (Kórnik), Mikołaj Gulczyński
(Mieczewo), Stanisław Kowalski (Kórnik),
Jakub Lehmann (Kórnik), Artur Stelmach
(Kórnik) i Hanna Giertych (Szczodrzykowo).
Szacowne jury reprezentowali: p. wicedyrektor
Danuta Mierzyńska, p. Magdalena Wiśniewska
i p.Marek Paluszkiewicz (przewodniczący jury).
Wszyscy – czynni pedagogowie szkół muzycznych Poznania.
Uczestników podzielono na 3 grupy wiekowe: I) do 10 lat, II) od 11 do 13 lat, III) od 14 lat –
oczywiście osobno pianistów i keyboardzistów.
Razem było więc 6 grup.
Śpieszę poinformować, że nasza reprezentacja po raz kolejny spisała się na medal
zdobywając: dwa wyróżnienia, dwa III miejsca,
dwa II miejsca i dwa I miejsca.
I tak w grupie najmłodszych pianistów
mieliśmy Klementynkę Grząślewicz (3 miesiące nauki gry), Zosię i Marysię Piątkowską,
Szymona Stelmaszyka, Jolę Lester i Mikołaja
Gulczyńskiego. Nagrody zdobyli: Jolanta Lester
– wyróżnienie oraz Maria Piątkowska i Mikołaj
Gulczyński – ex aequo II miejsce.
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Grupę pianistów w wieku 11 – 13 lat z naszej
strony godnie prezentowali Jakub Lehmann i
Stanisław Kowalski. Jak godnie tak i zgodnie.
Obydwaj podzielili ex aequo III miejsce.
W najstarszej grupie z naszej gminy wystąpił Mateusz Lester, który zdobył wyróżnienie i
Hanna Giertych. Jej I miejsce nie ulegało wątpliwości, bo w tym roku nie miała sobie równych.
To samo dotyczy Artura Stelmacha, który
jako jedyny ze wszystkich grup keyboardzistów
zdobył I miejsce, bo w pozostałych ich po prostu
nie przyznano. Na dodatek w jego grupie nie
przyznano też II miejsca – kolejny uczestnik
zajął dopiero miejsce III. Innych reprezentantów
w dziedzinie keyboardów nie mieliśmy.
W sumie więc nasi młodzi reprezentanci
kórnickiej kultury mogą powtórzyć za Juliuszem
Cezarem: „Veni, Vidi, Vici!”. Oceny jurorów były
ogólnie biorąc słuszne i sprawiedliwe. Jedyną
wątpliwość wyrażam w ocenie Kuby Lehmanna, którego głębia interpretacji preludium
Chopina została chyba trochę niezauważona.
Według mnie zasługiwał on bezapelacyjnie na
I miejsce.
Jurorzy podkreślili wyjątkowo wysoki poziom grup pianistycznych, wyrażając jednakże
niezadowolenie wobec keyboardzistów, którzy
rzeczywiście grali nader często jak grajkowie
na weselach.
Chciałbym pochwalić niniejszym rodziców,
którzy zdecydowali się uczyć swe dzieci gry
na instrumentach muzycznych, wiedząc że
wymaga to ciągłej troski, pilnowania i zaganiania ich do codziennego żmudnego ćwiczenia.
Dzieci wolą na pewno zabawę w piaskownicy,
kopanie piłki czy troszczenie się o lalki. Nawet
taki geniusz jak Ludwig van Beethoven był
przez ojca przymuszany do nauki muzyki. Czy

ojciec miał rację? Nie wiem, gdyby jednak nie
on, nigdy nie powstałyby takie arcydzieła jak:
Oda do młodości, V symfonia czy Rondo dla
Elizy (która tak naprawdę miała na imię Teresa).
Nigdy nie wiemy w jakim kierunku potoczą
się kroki naszych dzieci. Najczęściej mamy na
myśli ich powodzenie finansowe. Jednakże to
nie gwarantuje im szczęścia. Często realizują
swe zamierzenia w zupełnie innym kierunku,
niż wytyczonym przez rodziców. Zasiane ziarno
kultury lubi kiełkować, bo jak kogoś zarazić
pięknem, to powstaje zupełnie inny człowiek
To człowiek miły, życzliwy, asertywny i przyjazny. Cechy te uzyskuje właśnie dzięki nabytej
kulturze. Np. granie utworów muzycznych uczy
empatii. Tu uczeń musi zrozumieć duchowe
przesłanie kompozytora, przetworzyć je w swój
świat emocjonalny i oddać wszystko, co chce
wyrazić słuchaczowi. To czy znajdzie słuchaczy
to inna sprawa. Niemiłym zjawiskiem jest fakt,
że to właśnie my, słuchacze, gdzieś zatraciliśmy
w sobie umiejętność słuchania i wrażliwość na
piękno. Obecnie światem rządzą mass media
otaczając nas aktualnymi hitami, chamsko
wbijając nam je w uszy. To jednak nie kultura,
to show biznes.
W naszym kraju kultura to obszar na którym
zazwyczaj obcina się budżet. Sport w porównaniu z kulturą to potęga, na którą kładzie się kilkakroć więcej pieniędzy. Zastanówmy się jednak
kogo wolelibyśmy w społeczeństwie naszych
dzieci. Czy młodych i butnych mięśniaków zapatrzonych tylko w swoją karierę, czy też ludzi
kulturalnych, odpowiedzialnych za swe decyzje
i umiejących rozumieć potrzeby innych?
Drodzy czytelnicy. Decyzja należy do Was.
Powinniście podjąć ją już dzisiaj - właśnie teraz.
Zygmunt Szram
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Mijający rok był dla LEGIONU pełen wytężonej twórczej pracy. A działo się dużo:
- 26.02 – Braliśmy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w kórnickiej Oazie.
W przyszłym roku też się do tak potrzebnego
i owocującego pomocą dla potrzebujących
wydarzenia przygotowujemy.
- 01-24.06 – Realizowaliśmy projekt poświęcony 130 rocznicy powstania Szkoły Domowej Pracy Kobiet gen. Jadwigi Zamoyskiej w
Kórniku, zwieńczony inscenizacją teatralną pt.
„Była taka szkoła”, wystawioną 06.06 w Hallu
kórnickiego Zamku dla mieszkańców oraz 11.06
dla zaproszonych kórnickich szkół. Naszej scenie faktu towarzyszyła wystawa z prywatnych
zbiorów kórniczan, której kuratorem został
dr Kazimierz Krawiarz. Spotkanie legionowej
młodzieży, odtwarzającej uczennice Szkoły Domowej Pracy Kobiet, z Paniami Kuźniczankami
dopełniły i pięknie zamknęły rocznicę powołania
tej szkoły w Kórniku.
- 04.03 – Zorganizowaliśmy wieczór poświęcony Wisławie Szymborskiej i jej twórczości
pt. „Pisanie życiorysu” w Przyziemiach Zamku,
z prelekcją dr. Zbigniewa Kalisza.
- 02.07 – Braliśmy udział w uroczystym
nadaniu kórnickiej Promenadzie im. Wisławy
Szymborskiej, w artystycznym happeningu
złożonym z poezji Noblistki dotyczącej jej dzieciństwa i Kórnika.
- 17-26.08 – Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty artystyczne dla młodzieży
kórnickiej oraz niemieckiej „Szlakiem wieszcza:
Drezno-Berlin-Wielkopolska-Drezno, inscenizacja teatralna, Kórnik-Altenkunstadt 2012”, z
udziałem polskich i niemieckich prowadzących
zajęcia: aktorskie, wokalne, muzyczne, taneczne i plastyczne. Gościny jak co roku udzieliła
nam Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kórniku.

-25.08 – Prapremiera wieloobsadowego
barwnego przedstawienia, z muzyką, śpiewem,
polonezem, w kostiumach z epoki w Hallu
kórnickiego Zamku.
- 10.09 – Pokazaliśmy w oficynie zamkowej
„Klaudynówce” scenę faktu „Dar i zmaganie” dla
zaproszonych kórnickich szkól w 110 rocznicę
wygranego przez Władysława hr. Zamoyskiego
procesu w Grazu.
-01-31.11.2013 – Rozpoczęliśmy projekt
„Zakórnikowani w sztuce – wyrażamy siebie
poprzez musical”, z udziałem grupy 25 młodzieży z gm. Kórnik w wieku 13-19 lat. To projekt
programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowany przez
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, który ma
na celu danie szans młodzieży z mniejszych
ośrodków na rozwijanie własnych talentów,
umiejętności i pasji, szeroko pojętą edukację
pozaszkolną. W projekcie młodzież sama próbuje swoich sił w pisaniu scenariusza, tańczy,
śpiewa, występuje na scenie, filmuje, organizuje
i promuje własny projekt. Jego zwieńczeniem
będzie prapremiera musicalu we wrześniu

przyszłego roku oraz uroczyste zakończenie
projektu w listopadzie przyszłego roku z pokazem nakręconego przez młodzież filmu.
Tak więc wchodzimy w przyszły rok pełni
planów, zapału, pracy i determinacji w ich realizację. Nie byłoby to wszystko możliwe, mimo
nieocenionej pracy naszych wolontariuszy, gdyby nie okazana nam pomoc, za co serdecznie
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:
Gminie Kórnik
Fundacji Zakłady Kórnickie
Bibliotece Kórnickiej PAN
Liderowi Zielonej Wielkopolski
TFP Sp. z O.O.
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gminie Altenkunstadt
Dla wszystkich: naszych sympatyków, fanów, wspaniałych rodziców, dla kórnickich szkól
najlepsze życzenia BŁOGOSŁAWIONYCH
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2013 ROKU
Anna Łazuka-Witek

KONCERT MŁODYCH TALENTÓW
Wieczorem, 28 listopada br. nasza
szkoła gościła rodziców, przyjaciół i
miłośników muzyki. A wszystko to za
sprawą niezwykłego koncertu, który od
wielu lat ma stałe miejsce wśród wydarzeń naszej szkoły.
W koncercie tym wzięli udział uczniowie,
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odznaczający się nadzwyczajnym daremtalentem muzycznym. W tym roku ponad
dwadzieścioro uczniów mogło pochwalić
się zdobytymi umiejętnościami w grze na
instrumentach.
Wszystkich zebranych zachwyciła
różnorodność wykonywanych utworów.

Młodzi muzycy dostarczyli zebranym wielu
niezapomnianych wrażeń.
Zapraszamy do udziału w majowym
koncercie!
Lidia Jakubowskaz
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ANDRZEJKI
Już dawno nie widniały na łamach gazety
„Kórniczanin” wiadomości z Biblioteki, dlatego
postanawiamy to zmienić.
Już 29 listopada odwiedziła nas fantastyczna klasa I b, aby wspólnie z Panią wychowawczynią, Janką Sobańską oraz wróżkami (Krysią
i Kasią) przenieść się w Świat przepowiedni i
woskowych wróżb, czyli „Andrzejki”.
Dzieci rozpoczęły zabawę od wyścigu
butów a zwycięzcy w grupie dziewczynek i
chłopców nagrodzeni zostali uściskiem dłoni
wróżki. Następnie każde z dzieci trzymało klucz,
przez który lano wosk by później odszyfrować
magiczne kształty odbite na ścianie.
W czasie, kiedy część grupy lała wosk inne
dzieci odwiedzały „komnatę zapałczaną”, gdzie
z układu zapałek mogli sprawdzić przyszłość.
Następnie odwiedziły „komnatę przyszłości”
za kotarą gdzie druga wróżka sprawdzała, co
każde dziecko wylosowało na przyszłość.
Dzieci otrzymały również „cukierek z
przyszłości” a przyklejone do niego „magiczne
karteczki” powiedziały im, jaki zawód będą
wykonywały, kiedy dorosną.
Na zakończenie dzieci „zrywały” tajemne
gwiazdki z zasłony. Zawierały one cytat przewodni na rok 2013. Na zakończenie wszyscy
wspólnie zatańczyliśmy.
W imieniu wszystkich pracowników Biblioteki chcemy serdecznie podziękować Pani
Janinie Sobańskiej za przemiłą współpracę a
klasie Ib za przesympatyczną zabawę.

Kontynuują
pomoc
Cały czas Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kórniku wspiera osoby będące w trudnej sytuacji
materialnej.
Prezes tego zarządu – Bogdan Wesołek
przypomina, że w bieżącym roku wydawano
żywność zakupioną z funduszy unijnych.
Pozostały jeszcze jedno lub dwa wydania
mleka i mielonki. W tym roku kórnickie władze
samorządowe na przywiezienie tej żywności
przeznaczyły ok.3,5 tys. zł (w innych latach było
to po ok. 6,5 tys. zł).
ZM-G PKPS będzie organizować tradycyjną Wigilię dla ok. 100 osób samotnych i
starszych. Tym razem by zmniejszyć koszty
dowozu jej uczestników odbędzie się ona w
strażnicy OSP w Kórniku w sobotę, 22 grudnia
o godz. 16.
Na co dzień kórnicki PKPS wspiera m. in.
niepełnosprawnych, starając się pozyskiwać
dla nich specjalistyczny sprzęt. Na przykład
poczyniono starania o uzyskanie roweru
– tandemu dla matki i niepełnosprawnego
20-letniego syna.

21 grudnia 2012 r.

KULTURA

KULTURA

Wieści
z Biblioteki

LEGION DZiĘKUJE

S
POTKANIE AUTORSKIE
Z kolei 30 listopada odbyło się spotkanie
autorskie z Panem Pawłem Beręsewiczem,
autorem książek dla dzieci i młodzieży. Na
spotkanie przybyły klasy II i III ze Szkoły Podstawowej z Kórnika. Na początek Pan Paweł
zadał dzieciom pytanie, z jakim zawodem się im
kojarzy?. Fantazja dzieci była wręcz zaskakująca, najśmieszniejsze było stwierdzenie, że jest
bokserem, co oczywiście zupełnie nie pasuje
do postury pisarza.
Pan Paweł opowiedział dzieciom jak wyglądała jego praca przed momentem, w którym
zaczął pisać dla dzieci. Wszystko zaczęło się
przez przypadek. Tak naprawdę jest tłumaczem
i nauczycielem języka angielskiego, który
obecnie zajmuje się głównie pisaniem książek
dla dzieci. Autor napisał m.in.: „Lalki Dorotki”,
„Wieści domowe”, „Co tam u Ciumków?”,
„Wielka wyprawa Ciumków”, „ Czy wojna jest
dla dziewczyn” oraz wiele innych.
Spod jego ręki wyszedł też słownik - „Bajkowy słownik polsko-angielski i angielsko-polski
dla dzieci”.

W trakcie trwania spotkania kilkoro uczniów
- ochotników miało możliwość „wypicia herbatki”
podczas intelektualnej pogawędki z autorem. Był
to moment kiedy Pan Paweł w bardzo ciekawy i
tajemniczy sposób opowiadał historie poszczególnych książek bez zdradzania zakończenia,
co oczywiście tym bardziej zaciekawiło dzieci.
Całe spotkanie było przesympatyczne i nie
zabrakło również czasu na autografy i pytania
od dzieci. Wszystkim uczniom pragniemy
bardzo serdecznie podziękować za przybycie
i mamy nadzieję, że spotkanie zapadnie Wam
głęboko w pamięci.
KAK

PKPS pomaga finansowo ludziom będącym w trudnej sytuacji materialnej, np. na
sfinansowanie zapłaty za prąd.
Jak co roku PKPS składa w grudniu propozycje na konkursy ofert na finansowanie
z budżetu gminy realizacji różnych zadań.
Jednym z nich jest pomoc finansowa służąca
opłaceniu rachunków za prąd, węgiel, wywóz
nieczystości itp.
Kolejne planowane zadanie dotyczy organizowania zajęć rehabilitacyjnych, których w
tym roku nie było. Bogdan Wesołek mówi, iż
w takich zajęciach mogłoby brać udział 50-60
osób w wieku od 55 lat wzwyż. Odbywałyby się
one w godzinach 20-22 w OAZIE.
Następna propozycja dotyczy finansowania
kontynuacji wycieczek krajoznawczych - m. in.
szlakiem Powstania Wielkopolskiego, gdyż w
przyszłym roku przypada 95 rocznica wybuchu
tego zrywu niepodległościowego.
Bogdan Wesołek podkreśla, że społeczeństwo jest coraz biedniejsze, stąd konieczność
zwiększenia zakresu wsparcia. Trudnio przy
tym pozyskiwac sponsorów, którzy odczuwają
skutki kryzysu. .
Nadal czynione są starania, by uzyskać
informacje na temat anonimowej mogły nauczyciela na cmentarzu w Bninie. Bogdan Wesołek
mówi, iż dotarło do niego szereg informacji, ale

żadna z nich nie pozwoliła ustalić kim był ten
człowiek. Na wiosnę członkowie PKPS chcieliby
uporządkować to miejsce pochówku.
Bogdan Wesołek stwierdza, że PKPS pragnie nawiązać współpracę z księdzem proboszczem parafii w Bninie, by został uporządkowany
cmentarz koło dawnego kościoła. Zaznacza,
że współpraca z nieżyjącym ks. kanonikiem
Bolesławem Dolatą była bardzo dobra.
Kolejne plany to odrestaurowani krzyża w
Czmoniu oraz ponowne ustawienie figury Matki
Bożej w tej miejscowości. Figura ta w latach
siedemdziesiątych została zdemontowana
podczas przebudowy drogi.
Bogdan Wesołek liczy na współpracę z
Urzędem Miejskim w sprawie prac mających
na celu zwiększenie estetyki na cmentarzu
ewangelickim. O cmentarz ten dbają członkowie PKPS.
Robert Wrzesiński

Śpiewajmy i grajmy Mu,
Dzieciątku małemu ..
Filia biblioteki w Bninie serdecznie
zaprasza na świąteczny koncert kolęd
Wystąpią młodzi muzycy pod kierunkiem pani Lidii Pedy.
Wspólne kolędowanie odbędzie się
3 stycznia (czwartek) o godz. 17.30.
Wstęp wolny!

PKPS ZAPRASZA
22 grudnia o godz 16:00
odbędzie sie w Strażnicy OSP
w Kórniku
Wieczerza Wigilijna
dla osób samotnych,
starszych i ubogich
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FINAŁ W PIŁCE RĘCZNEJ.

11 grudnia br. delegacja z gminy
Kórnik w składzie: Krystyna Janicka szefowa kórnickiego sztabu WOŚP, Beata
Michałowska redaktor naczelna miesięcznika „Nasza Gmina”, Daniel Kulza
sołtys wsi Żerniki, Huber Marciniak
pracownik ds. marketingu w Kórnickim
Centrum Rekreacji i Sportu OAZA oraz
pracownicy Wydziału Promocji Gminy:
Magdalena Matelska-Bogajczyk i Robert Jankowski wzięli udział w nagraniu
ogólnopolskiego spotu reklamowego 21.
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Nasza delegacja razem z ponad trzystoma wolontariuszami z całej
Polski wzięła udział w nagraniu reklamy
razem z Jurkiem Owsiakiem. Mimo dwugodzinnego opóźnienia nagrania, humor
dopisywał wszystkim, gdyż najważniejsze było wsparcie Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy i pomoc dla dzieci
i seniorów podczas 21. Finału, który
odbędzie się już 13 stycznia 2013 roku.
Wcześniej nasza delegacja odwiedziła Fundację Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy mieszczącej się w
Warszawie, przy ulicy Dominikańskiej,
której jednym z założycieli jest Jurek
Owsiak. Fundacja najczęściej kojarzy
się ze styczniową publiczną zbiórką
pieniędzy zwaną Finałem WOŚP, ale
fundacja działa nie tylko w czasie Finału i Przystanku Woodstock, ale przez
cały rok, a jej celem jest działalność w
zakresie ochrony zdrowia, polegająca
na ratowaniu życia chorych osób, w
szczególności dzieci i działalność na
rzecz promocji zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej.

Czekaliśmy wiele lat, by jakaś szkoła z
naszej gminy wywalczyła udział w Finale
Mistrzostw Powiatu w Piłce ręcznej. Dokonała tego reprezentacja dziewcząt Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku. Dziewczęta
pod kierunkiem p. Beaty Górnej zajęły w
finale czwarte miejsce na 6 startujących
szkół ( Dopiewo, Przeźmierowo, Buk, Stęszew, Swarzędz, Kórnik). Posiadanie hali
a w niej prowadzenie lekcji wychowania
fizycznego procentuje co raz lepszymi miejscami naszych szkół w powiecie. Postęp
widać zarówno w szkołach gimnazjalnych
jak i podstawowych.
Mistrzostwa wygrała szkoła z Buku posiadająca tradycje w tej dyscyplinie sportu.
Drugie miejsce zajęło Dopiewo coroczny
finalista i medalista tych mistrzostw.
Trzecie miejsce zajęła szkoła ze Swarzędza, gdzie najwcześniej uczniowie mogli
korzystać z wymiarowej hali. Czwarty był
Kórnik wyprzedzając ubiegłorocznych
finalistów tych mistrzostw czyli szkoły ze
Stęszewa i Przeźmierowa. W kórnickim
zespole grały: Boguszyńska Martyna , Bugzel Karina, Joppek Dominika, Rozmiarek
Anna, Gąska Barbara, Szymczak Natalia,
Tomczak Jagoda. GRATULUJEMY!!!
BAWILI SIĘ RAZEM DZIECI I DOROŚLI
To już 9 raz dzieci z klas pierwszych,
drugich i trzecich szkół podstawowych
naszej gminy wraz z rodzicami i nauczycielami uczestniczyli w imprezie pod nazwą „BAWMY SIĘ RAZEM”. Tradycyjnie
impreza ta została zorganizowana w Szkole
Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie. W
imprezie startowało 56 dzieci, 8 rodziców
i 4 nauczycieli.
Reprezentacje poszczególnych szkół
z Kórnika, Radzewa, Szczodrzykowa i
Bnina rywalizowały w 30 konkurencjach, w
tym 4 dla dorosłych. Zawodom przyglądali
się zaproszeni goście: sekretarz Urzędu
Miejskiego p. Leszek Książek, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Polityki
Społecznej Rady Miasta p. Irena Kaczmarek, dyrektorka szkoły w Bninie p. Zofia
Talarczyk, przewodnicząca Rady Rodziców
tej szkoły p. Małgorzata Adamczyk oraz
rodzice. Komisję sędziowską stanowili: p.
Iwona Rauk i Młodzieżowe Organizatorki
Sportu z Zespołu Szkół w Kórniku, nauczy-

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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ciele wf p.p. Małgorzata Iszkuło i Jacek
Ogonowski. Całością imprezy kierowała
Anna Rauk. Dzielnie w przeprowadzeniu
tak dużej imprezy pomagały dziewczęta i
chłopcy ze szkoły w Bninie, przygotowane
przez główne organizatorki imprezy panie
Jolantę Ratajczak i Izabelę Biernacką. Medale dla wszystkich dzieci sponsorował p.
Maciej Matysiak z Bnina a równe nagrody
rzeczowe dla szkół zakupiono z tzw. grantów, które przygotowały wyżej wymienione
organizatorki imprezy. Rywalizacja dzieci
była niezwykle emocjonująca, wymagała
umiejętności dostosowanych do wieku dzieci. Uczniowie walczyli w wyścigach rzędów,
które wykazywały szybkość, skoczność,
zwinność, wytrzymałość, precyzję ruchu,
siłę a także współdziałanie w parze i w
grupie. Dorośli także popisywali się swoją
sprawnością w 4 konkurencjach i zapewne
mocno rozruszali swoje ciało.
Rywalizację szkół wygrała Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku-Bninie w składzie:
Matylda Scholz, Sylwia Kaźmierczak,
Nadia Grzempowska, Tymon Włodarczak,
Patryk Michałowski, Sebastian Nowak, Nicole Jankowska, Zofia Byczyńska, Bartosz
Tomczak, Maksymilian Pogonowski, Nikola
Rozmiarek, Maria Matuszewska, Krzysztof
Maślanka, Marcin Kuźma oraz dorośli:
Tomasz Michałowski i Arkadiusz Nowak.

Zespół przygotowały nauczycielki tej
szkoły: Jolanta Ratajczak i Izabela Biernacka. Szkoła zgromadziła 96 pkt. Kolejne
miejsca zajęły: 2. SP Szczodrzykowo-83
pkt., 3. SP Radzewo-72 pkt. 4. SP 1 Kórnik-35 pkt.
Była też konkurencja „NIESPODZIANKA”, przygotowana przez Annę Rauk.
Tę zabawę, w laczkach wypożyczonych
z kórnickiego Zamku dzieci i dorośli poznali
dopiero przed konkurencją. W tej rywalizacji
nagrodę niespodziankę sponsorowaną
przez kwiaciarnię p.p. Walerczyków z
Kórnika wywalczyła za zwycięstwo Szkoła
Podstawowa w Szczodrzykowie. Wszystkie
pozostałe konkurencje zawodów poznali
nauczyciele szkół na miesiąc przed imprezą. Dzieci walczyły dzielnie na miarę swoich
możliwości.
Dla niektórych z nich były to pierwsze
zawody sportowe i pierwsze zdobyte
medale.
Być może po raz pierwszy poczuli smak
zwycięstwa i porażki. Ale trud zmagań
został doceniony przez organizatorów i
wszyscy wracali z pamiątkami z tej imprezy.
Po zmaganiach sportowych gospodarze
czyli Szkoła Podstawowa w Bninie ugościła
wszystkich uczestników imprezy napojami i
drożdżówkami. DZIĘKUJEMY!.
ARA

ŻYCZENIA ŚWIĄT WYPEŁNIONYCH RADOŚCIĄ I MIŁOŚCIĄ,
NIOSĄCYCH SPOKÓJ I WYPOCZYNEK .
WIELU SUKCESÓW, ODWAŻNYCH MARZEŃ, ŻYCZLIWYCH RODZICÓW,
SATYSFAKCJI Z PRACY Z UCZNIAMI W CAŁYM NOWYM 2013 ROKU

dyrektorom szkół,
nauczycielom i ich wychowankom składa
Anna Rauk- organizator sportu szkolnego gminy Kórnik
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DOBRY POCZĄTEK
KOLARSKICH PRZEŁAJÓW
Bardzo udanie rozpoczęli przełajowe
zmagania zawodnicy i zawodniczki Kórnickiego Limaro, którzy w tym roku wyjątkowo
późno zaczęli swoje przełajowe starty.
Sezon przełajowy trwa już od początku października, a nasi zawodnicy swoją inaugurację zaczęli dopiero 17 listopada od Pucharu
Polski w Szczekocinach. W tym roku startujemy tylko ze względów szkoleniowych,
głównym celem jest poprawienie techniki
jazdy i wytrzymałości ogólnej, a mniejszy
nakład w tym momencie kładziemy na wynik sportowy. Do styczniowych mistrzostw
Polski przygotowuje się jedynie Natalia Nowotarska, która broni tytułu Mistrza Kraju, a
słabiej się czuje w konkurencjach torowych,
dlatego przełaj jest dla niej ważny – powiedział trener Robert Taciak. Ciężko jest od
pierwszego startu walczyć z najlepszymi,
którzy mają już za sobą kilkanaście wyścigów. Pomimo to inaugurację można uznać
za udaną, w dodatku ze względu na bardzo
długi i wyczerpujący sezon, ekipa z Kórnika
startuje w przełajach w bardzo okrojonym
6-osobowy składzie. Najlepiej Szczekociny
będą wspominać juniorki, które zajęły miej-

sca od 3-5 w kolejności Natalia Nowotarska,
Nokol Płosaj i Natalia Radzicka. Bardzo
udanie wypadli na tym wyścigu również
chłopcy, którzy po raz pierwszy startowali w
wyścigach przełajowych. Szymon Korcz był
26 wśród ponad siedemdziesięciu juniorów
młodszych, a w wyścigu młodzików Sebastian Szymaniak i Mikołaj Ratajczak zajęli
kolejno miejsca 11 i 16. Następnego dnia
odbył się kolejny wyścig Pucharu Polski w
Koziegłowach k/Częstochowy. Zawodniczki
Limaro ponownie zajęły miejsca 3-5 tym
razem w kolejności, Nikol Płosaj oraz obie
Natalie, Nowotarska i Radzicka. Szymon
Korcz poprawił się o kilka pozycji zajmując
21 miejsce, a młodzicy Sebastian Szymaniak i Mikołaj Ratajczak zajęli miejsca 12 i
13. Drugi swój start nasi zawodnicy zaliczyli
w ostatni weekend listopada w Zwierzyniu
k/Strzelec Krajeńskich. Tam na sześciu
naszych reprezentantów, aż pięciu stanęło
na podium w swoich kategoriach wiekowych. Całe podium tego dnia zajęły szesnastoletnie zawodniczki Limaro w kategorii
juniorek. Zwyciężyła Natalia Nowotarska,
przed Nikol Płosaj i Natalia Radzicką. Życiowy wynik osiągnął Szymon Korcz, który
w stawce ponad trzydziestu zawodników
zajął doskonałe trzecie miejsce, walcząc do
końcowych metrów o drugą lokatę. Również
na trzecim stopniu podium stanął wśród

młodzików Mikołaj Ratajczak, dla którego
także jest to najlepsze dotychczasowe
osiągnięcie. Szósty w wyścigu młodzików
linię mety minął Sebastian Szymaniak. Na
kolejny swój start młodzież Limaro udała
się w czteroosobowym składzie (choroby)
do Kluczborka, gdzie ponownie na podium
stanęły nasze dziewczyny. W wyścigu juniorek na drugim miejscu metę minęła Nikol
Płosaj, a na trzecim Natalia Nowotarska. W
wyścigu młodzików Sebastian Szymaniak
był 12 a w stawce ponad czterdziestu juniorów młodszych również 12 miejsce zajął
robiący stałe postępy Szymon Korcz. Do
sporego nieszczęścia dla Natalii Nowotarskiej doszło po wyścigu. Nasze dziewczęta
były się rozjechać po zawodach na szosie
i Natalia przez moment nieuwagi została
bardzo poważnie potrącona przez jadący
ok. 60km/h samochód osobowy. Tylko
stopień wytrenowania i czteroletnie doświadczenie uratowało naszą zawodniczkę
od poważniejszych obrażeń. Wydawało się
wręcz niewiarygodne, że po kilkumetrowym
locie w powietrzu upadła na szosę i w konsekwencji skończyło się tylko na ostrych
potłuczeniach, siniakach i drobnych ranach.
Niestety może to zaważyć na przygotowaniach do wspomnianych mistrzostw Polski.
Paweł Marciniak

Katarzyna Pawłowska i Robert Taciak
nagrodzeni przez marszałka Marka Woźniaka
Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, podczas
sportowego podsumowania 2012 roku
w regionie w środę 19 grudnia nagrodził najlepszych sportowców, trenerów
i ludzi sportu z Wielkopolski. W tym
gronie znaleźli się kolarka Katarzyna
Pawłowska (UKS Jedynka Limaro
Kórnik) oraz jej trener Robert Taciak.
Katarzyna Pawłowska zdobyła w
tym roku w dalekim Melbourne tytuł
mistrzyni świata w kolarstwie torowym.
W czerwcu wywalczyła tytuł mistrzyni
Polski w wyścigu szosowym ze startu
wspólnego, co zaaowocowało jej startem w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, gdzie zajęła jedenaste miejsce.
Jesienią na Mistrzostwach Europy w
kolarstwie torowym na Litwie zdobyła
dwa medale - srebrny i brązowy.
Trener Robert Taciak był kiedyś
kolarzem, od 14 lat jest trenerem w
kórnickim klubie. – Nie przypuszczałem, nawet w najśmielszych snach,
że rok 2012 zapisze się tak dobrze
w historii naszego klubu i zarazem
polskiego sportu. Sukces Kasi w Australii ma swą wymowę, jest zachętą
do uprawiania tego pięknego sportu
przez młodych ludzi. Trenuję teraz
29 dziewcząt i chłopców, z których

22

aż dziesięciu sięgnęło w tym roku po
tytuły mistrza Polski, zaś jedenastu
znajduje się kolarskiej kadrze Polski.
– To piękny dzień dla Kasi i dla mnie
- mówił w środę dziennikarzom Robert

Taciak, trener na medal, zasłużenie
nagrodzony, jak jego podopieczna,
przez marszałka Marka Woźniaka.
Piotr Kurek

Piłkarskie święto w Kórniku - Reiss Cup 2012

W dniach 8-9 grudnia Kórnik zamienił się
w piłkarską stolicę Wielkopolski. Wszystko
za sprawą mikołajkowego turnieju Reiss
Cup 2012.
Turniej przyciągnął na halę sportową Oaza
w Kórniku setki młodych zawodników na co
dzień grających w szkółkach piłkarskich Akademii Reissa. Łącznie w ciągu dwóch dni udział
wzięło ponad 500 zawodników podzielonych
na kategorie wiekowe. Bohaterami rozgrywek
byli zawodnicy, m.in. z Poznania, Baranowa,
Skórzewa, Lubonia, Puszczykowa, Pleszewa,
Obornik i Kościana. Wysoki poziom organizacyjny połączony z głośnym dopingiem kibiców
oraz pokaz umiejętności piłkarskich w wykonaniu zawodników Akademii zapewnił wspaniałą
zabawę wszystkim obecnym na trybunach.
W sobotę w zmaganiach piłkarskich w
Kórniku wzięli udział piłkarze z rocznika 2001
oraz 2002. Każda z drużyn przystąpiła do
turnieju pod nazwą zagranicznego klubu. Na
piłkarskiej scenie królowały drużyny, takie jak:
Manchester United, FC Barcelona, Real Madryt
czy Borussia Dortmund. Po emocjonującej
rywalizacji zwycięzcą pierwszego dnia turnieju
zostali zawodnicy z lokalizacji Strzeszyn-Podolany oraz zespół z poznańskiego Grunwaldu.
Równolegle z rozgrywkami Reiss Cup, w
kórnickiej hali Oaza odbył się pierwszy w Polsce
turniej bramkarski dla dzieci w wieku 7 – 13 lat.
Ideą zawodów była popularyzacja gry na pozycji
goalkeeper’a oraz zachęcenie dzieci do pójścia
w ślady patrona Wielkopolskiej Akademii Bram-

karskiej - Krzysztofa Kotorowskiego. W turnieju
wzięło udział 30 uczestników. Najlepszymi
bramkarzami okazali się Mikołaj Siwek (kategoria 7-8 lat), Marcin Popławski (kategoria 9-10
lat) oraz Patryk Pikusa (kategoria 11-12 lat).
Niedziela, 2 grudnia należała natomiast
do zawodników urodzonych w 2002 oraz
2003 roku.
Zwycięski puchar otrzymała drużyna z
Pniew oraz Szamotuł.
Na uczestników i ich rodzin czekały liczne
atrakcje - Było wszystko, co w sporcie najważniejsze, czyli zdrowa rywalizacja, wspaniała atmosfera, dużo goli i jeszcze więcej
uśmiechu, zarówno na twarzy zawodników,
jak i dopingujących kibiców - podsumowują
zgodnie organizatorzy tegorocznej edycji
Reiss Cup - Jestem pod wrażeniem, z jak
wielkim zapałem, zaangażowaniem i radością
mali sportowcy podchodzą do każdego meczu. Widać, że piłka nożna to ich prawdziwa
pasja. Dzięki Akademii Reissa dzieci mogą
rozwijać swoje umiejętności sportowe, a także
poznać bliżej środowisko piłkarskie, którego
stają się częścią - powiedział Piotr Reiss.
Miłą niespodzianką była także wizyta
autora książki „Stadion. Magia Bułgarskiej”,
Józefa Djaczenko, który opowiedział o swoim
najnowszym dziele, a także osobiście złożył
autografy z dedykacjami.
Zawody w Kórniku zakończyły tegoroczną
edycję Turniej Reiss Cup. Rozgrywki były
zwieńczeniem ciężkiej pracy na treningach,
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a także stanowiły podsumowanie 2-letniej
działalności Akademii, która rozwija się bardzo dynamicznie. Od momentu powstania,
do grona małych pasjonatów sportu dołączyło
już blisko 2300 dzieci. Klub prężnie stawia
kroki na piłkarskiej scenie, tworząc własną
metodologię szkolenia - Zależy nam przede
wszystkim na tym, aby dzieci mogły czerpać
radość z uprawiania sportu. Coraz większa
popularność Akademii mobilizuje nas do
działania. Kontynuując zeszłoroczną tradycję,
również i w tym roku postanowiliśmy sprawić
wszystkim miłośnikom futbolu świąteczną
niespodziankę i zorganizować największe w
kraju tego typu rozgrywki piłkarskie dla dzieci.
Mam nadzieję, że Reiss Cup 2012 dostarczył
wszystkim uczestnikom wspaniałych emocji powiedział założyciel Akademii, Piotr Reiss.
Patronat honorowy - Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Pan Marek
Woźniak, Prezes Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej - Pan Stefan Antkowiak oraz
Starosta Poznański - Pan Jan Grabkowski.
Medale uczestnikom piłkarskich zmagań
wręczali i gratulowali między innymi przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku Maciej
Marciniak i kierownik KCRiS Oaza Wojciech
Kiełbasiewicz.
Patronat medialny - gazeta Kórniczanin,
miesięcznik Nasza Gmina Kórnik oraz gazeta
Nasz Głos Poznański.
Akademia Reissa

Katarzyna Pawłowska i Robert Taciak zostali w środę 19 grudnia nagrodzeni przez
marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka (drugi z lewej).
Pierwszy z lewej Tomasz Wiktor - dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Fot. Piotr Kurek
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13 grudnia w sali Domu Strażaka odbyło
się coroczne spotkanie wigilijne Kórnickiego
Stowarzyszenia Sportowego „Kotwica”. Na tę
niecodzienną uroczystość przybyli zaproszeni
goście, członkowie stowarzyszenia, trenerzy,
zawodnicy drużyn seniorskich oraz wszystkich
grup młodzieżowych, a także rodzice najmłodszych zawodników. Patrząc na wypełnioną po
brzegi salę, jednoznacznie można stwierdzić,
iż następne spotkanie wigilijne zarząd klubu
będzie musiał zorganizować w zdecydowanie
większej sali. Na początku prezes klubu - Pan
Andrzej Giczela - przywitał w imieniu zarządu i
klubu zaproszonych gości, wśród których byli:
Burmistrz Gminy Kórnik - Antoni Kalisz, Przewodniczący Rady Miasta - Maciej Marciniak,
radni: Andrzej Surdyk, Marek Broniewski oraz
Magdalena Matelska-Bogajczyk z Wydziału
Promocji Gminy, Kultury i Sportu.
Szczególnie gorąco Pan Prezes powitał
sponsorów, dzięki którym możemy funkcjonować i dawać radość naszym mieszkańcom i
dzieciom: Panią Prezes Banku Spółdzielczego
- Katarzynę Zimniak, Pana Ireneusza Poduszczaka – Irmal, Pana Jarosława Powąskę
– Hurtownia Powąska, Pana Marka Dudę –
OSW Błażejewko, Pana Pawła Słabolepszego
– Product Plus, Pana Michała Zgardę – Prywatny Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Pana
Krzysztofa Bajońskiego – Bajoński Colsunting,
Państwa Justynę i Tadeusza Pajek – Klimbart,
Państwa Barbarę i Michała Walczak – Tawerna
pod Żaglami, Pana Waldemara Poprawskiego
– Sklep Zoologiczny Kórnik, Pana Piotra Kowalewskiego – Mar-Piek oraz Pana Norberta
Gatnego.
Powitał również osoby, które dbają o to,
abyśmy mogli trenować i rozgrywać mecze w
jak najlepszych warunkach: Pana Wojciecha
Kiełbasiewicza - Kierownika Oazy, Pana Jana
Wójkiewicza- Kierownika OSiR-u, Pana Jakuba
Nowickiego, Panią Annę Słabolepszą, Panią
Olgę Wodniak oraz Piotra Wyrzykowskiego
gospodarza obiektów na Leśnej . Przy witał także wszystkich członków naszego klubu, byłych
prezesów, trenerów, kierowników, zawodników
oraz rodziców, Nadchodzące święta Bożego
Narodzenia niosą wiele radości oraz refleksji
dotyczących minionego okresu i planów na
nadchodzący Nowy Rok. Jest to czas, kiedy
wszyscy życzymy sobie jak najlepszej przyszłości, wytchnienia i wszelkiej pomyślności.
Dla nas jest to również czas podsumowań i
podziękowań.
Pan Prezes z dumą powiedział, że „mijający
rok kończymy w bardzo dobrych nastrojach.
Był to rok sukcesów piłki seniorskiej i całkowitej przebudowy struktury i systemu szkolenia
młodzieży. To czas, w którym nasza piłka młodzieżowa rozwinęła się jakościowo i ilościowo
(2011- ok. 85 zawodników, a 2012 ponad 115
dzieci), mamy 10 reprezentantów Wielkopolski,
w tym 2 Mistrzów Polski w Kategorii wiekowej
U-14. To wymierna jakość szkolenia, nad którą
czuwają wysokiej klasy trenerzy z naszego
regionu. Jesteśmy na drodze do zbudowania

solidnie działającego klubu piłkarskiego funkcjonującego na kilku płaszczyznach (piłki seniorskiej męskiej, piłki seniorskiej kobiecej oraz
młodzieżowej). Tego wszystkiego nie udałoby
się realizować bez pomocy ludzi, którzy niosą
nam pomoc czy to materialną, czy też w innej
postaci. Z tego względu, aby w honorowy sposób wynagrodzić im wielkie serce dla naszego
klubu, Zarząd Stowarzyszenia na podstawie
Uchwały nr 9, którą podjął 3 grudnia 2012
roku, postanowił przyznawać „CERTYFIKAT
PRZYJACIELA KOTWICY KÓRNIK” i wyróżnić
nim następujące firmy i osoby:
- Jerzego Lechnerowskiego
Burmistrza Gminy Kórnik,
- Lucjanę Kuźnicką-Tylendę – prezesa firmy TFP,
- Katarzynę Zimniak – prezesa BS w Kórniku,
- Marcina i Zbigniewa Grześkowiaków – właścicieli Firmy Grześkowiak
Przetwórstwo Owoców i Warzyw
- Ireneusza Poduszczaka
właściciela firmy IRMAL,
- Jarosława Połąskę
właściciela Hurtowni Połąska,
- Marka Dudę
współwłaściciela OSW Błażejewko,
- Pawła Słabolepszego – z Product Plus,
- Michała Zgardę – współwłaściciela
Prywatnego Ośrodeka Doradztwa Rolniczego,
- Krzysztofa Bajońskiego
Bajoński Colsunting,
- Justynę i Tadeusza Pajek – KLIMBART,
- Barbarę i Michała Walczaków – właścicieli
restauracji „Tawerna Pod Żaglami”,
- Waldemara Poprawskiego
właściciela sklepu zoologicznego,
- Romana Gęstwę – radnego Gminy Kórnik,
- Leszka Kopruckiego – członka klubu, byłego
prezesa klubu, właściciela firmy remontowej
- Wojciecha Kiełbasiewicza
kierownika KCRiS OAZA,
- Jana Wójkiewicza
kierownika OSiR-u w Kórniku.”
Następnie Pan Prezes stwierdził, że
wysoki poziom sportowy zawodniczek i
zawodników jest zasługą trenerów, którym
serdecznie podziękował za profesjonalizm,

jaki prezentują w swojej codziennej pracy
z wszystkimi drużynami. Kadrę trenerską
stanowią:
Damian Zieniuk - trener drużyny seniorów, doświadczony, z bogatą karierą
zawodniczą, ambitny, który konsekwentnie, z
wielkim rozmachem i zdecydowanie prowadzi
drużynę seniorów do upragnionego celu,
jakim jest awans do IV ligi.
Łukasz Jankowiak – trener drużyny
seniorskiej kobiet, który z grupy ambitnych
dziewcząt – nowicjuszek w piłce seniorskiej,
stworzył skonsolidowany zespół, który jako
kopciuszek w szrankach trzecioligowców stał
się prawdziwą rewelacją rundy jesiennej, zdecydowanie wygrywając jesienną rywalizację.
Prowadzi również najmłodszą grupę adeptów
sztuki piłkarskiej, ucząc ich elementarnych
podstaw.
Michał Rokicki – trener koordynator
grup młodzieżowych. Doświadczony trener
zwłaszcza w pracy z młodzieżą. Jednocześnie trener reprezentacji Wielkopolski chłopców rocznika 1999, z którym zdobył brązowy
medal tegorocznych Mistrzostw Polski.
Marcin Drajer – trener dwóch roczników
1996/97 oraz 2000/01. Trener z bogatą
przeszłością zawodniczą (m.in. Lech Poznań,
Widzew Łódź i Polonia Warszawa). Aktualnie
również trener seniorskiego zespołu III ligi
Luboński KS Fogo, a także - w uznaniu osiągnięć trenerskich - powołany do rady trenerów
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Dariusz Wojtasiński – trener chłopców
z rocznika 1998/99. Były zawodnik Kotwicy,
pamiętający czasy świetności klubu, kiedy to
awansował do II ligi, trener z dużą przeszłością zawodniczą( Amica Wronki, Dyskobolia-Grodzisk, Warta Poznań), który swoje duże
doświadczenie boiskowe z powodzeniem
przekazuje swoim następcom.
Paweł Marciniak – trener rocznika 2002 i
młodsi. Trener wielkiego serca i cierpliwości,
z wielkim doświadczeniem w szkoleniu najmłodszy pociech kórnickiego klubu.
Jest również trenerem kadry Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej.

nr 22/2012

Maciej Palka – asystent trenera Marcina
Drajera, student poznańskiego AWF – kierunek trener piłki nożnej, z wielką starannością
i sumiennością
podchodzi do swoich
obowiązków.
Zbyszko Banaszyk – asystent trenera
Pawła Marciniaka, do niedawna zawodnik
drużyny seniorskiej, który od jesieni poświęcił
się pracy z najmłodszymi zawodnikami.
Damian Kęcel – trener bramkarzy zarówno zespołów seniorskich jak i młodzieżowych.
Jest również trenerem młodych bramkarzy
Warty Poznań.”
Kontynuując swoją wypowiedź, Pan
Prezes stwierdził, że „mówiąc o działalności
Stowarzyszenia, nie sposób nie wspomnieć
o głównych bohaterach, czyli zawodnikach.
W minionym roku w sposób znaczący zaznaczyli swoją obecność w okręgu poznańskim.
Zarówno w drużynach seniorek jak i seniorów
liderują w swoich rozgrywkach (III liga i klasa
okręgowa grupa wschodnia).” Dodatkowo
poinformował, iż dwóch naszych zawodników
zyskało też tytuł króla strzelców rundy jesiennej, zdobywając po 15 bramek. Są to Ewelina
Jankowska i Jacek Jerszyński.
Nie zapominając o najmłodszych nadziejach klubu, w uznaniu ich zaangażowania i
dążenia do osiągania jak najlepszych wyników
zarówno sportowych jak i pozasportowych,
uchwałą Zarządu Klubu stworzono kategorię
„OSOBOWOŚĆ MŁODEGO PIŁKARZA”.
Decyzję w tym względzie podejmuje rada
trenerów klubu. Tytuł będzie przyznawany co

pół roku. W tym roku nadano go sześciorgu
zawodnikom:
- Patrykowi Kuberackiemu – statuetkę
wręczyła Pani Katarzyna Zimniak - Prezes BS
- Bartoszowi Szar – statuetkę wręczał Pan
Ireneusz Poduszczak - IRMAL ,
- Marcie Boguszyńskiej – statuetkę wręczył
Pan Tadeusz Pajek – KLIMBART,
- Rafałowi Rozmiarkowi – statuetkę wręczyli
Panowie Marek Duda i Waldemar Poprawki,
- Patrykowi Trojsowi – statuetkę wręczył
Pan Jarosław Połąska - Hurtownia Połąska,
- Miłoszowi Garstkiewiczowi – statuetkę
wręczyli Panowie Krzysztof Bajoński i Michał
Zgarda.
Kończąc, prezes klubu złożył zgromadzonym życzenia świąteczne:
„Dzieląc się ze wszystkimi opłatkiem, życzę przede wszystkim zdrowia, które
w
tym sporcie jak i w życiu codziennym jest najważniejsze, sukcesów nie tylko na boisku, ale
i w sferze prywatnej, żeby trenerzy i piłkarze
jak najdłużej trwali w swojej pasji oraz promowali i rozsławiali nasz klub, a zarazem gminę
swoimi sportowymi wyczynami nie tylko na
terenie lokalnym, ale także na arenie naszego
regionu, a w przyszłości także i krajowej. A
naszym drogim gościom, aby wszelkie troski
Was omijały i abyście mogli realizować swoje
plany a także najskrytsze życiowe marzenia”.
Po części oficjalnej Prezes Andrzej Giczela zaprosił wszystkich zebranych na
poczęstunek.
Zarząd KSS KOTWICA
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Wigilijne spotkanie „Kotwicy” w niecodziennym formacie

KÓrnicka Liga Siatkówki Amatorów
Wyniki meczy 09.12.2012
ZHP - Amatorzy 2-3
ZHP – Everblue 2-3
Dalkia – Żniwiarze 3-1
UKS Środa – Dalkia 3-0
UKS Środa – Żniwiarze 3-0
Dynamix – Kolba Bnin 3-0
Everblue – Amatorzy 3-0 W
Kolba Bnin – Jagrol 3-0 W
Dynamix – Jagrol 3-0 W

21 grudnia 2012 r.

Tabela końcowa
Mc.

Drużyna

Mecze

Zw.

Po.

+

-

Punkty

1

UKS Środa

23

19

4

63

19

58

2

Amatorzy

23

17

6(w1)

54

23

49

3

ZHP Kórnik

23

15

8

54

30

47

4

Everblue

23

15

8

49

28

45

5

Jagrol

23

13

10(w5)

42

36

32

6

Kolba Bnin

23

7

16

23

50

21

7

Dynamix

23

7

16(w4)

24

48

14

8

Dalkia Poznań

8

5

3(w2)

15

10

12

9

KPS

8

2

6

11

19

7

10

Żniwiarze

23

0

23 (w4)

4

69

-4
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NAKŁAD: 2800 egz.

Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać
do 4 stycznia 2013 r.

Kręgarz - nastawianie kręgosłupa i stawów. Chiropraktyka, terapia manualna, masaż. Witaszyce. Tel. 696 843 092
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Kórniku lub okolicy. Tel. 691 699 542
Sprzedam fotel dwuosobowy rozsuwany. Tel. 691 645 210.
Sprzedam instrument muzyczny keybord do nauki gry. Tel. 691 645 210.
Odśnieżanie posesji, dachów, drobne prace remontowo-budowlane! Tel. 663385743
Zaopiekuję się Twoimi dziećmi w noc sylwestrową!!! Tel. 665808057
Sprzedam działkę w Robakowie o powierzchni 1845 m² Tel.504063106
Haki holownicze do samochodów osobowych i dostawczych, przyczepy samochodowe części oraz naprawy. Tel. 609152586, Kórnik ul. Błażejewska 9
Rzeczoznawca Samochodowy, wyceny samochodów, opinie techniczne. Tel. 609 152 586
Kompleksowe usługi remontowo-budowlane, Wysoka jakość, fachowe doradztwo i gwarancja zadowolenia!! Tel. 888 545 973
Poszukuję opiekunki do dzieci na pół etatu, z samochodem. Robakowo. Tel. 601 749 784
Sprzedam mechanizm do mocowania koła zapasowego do Fiata Ducato 2006 - 2012, oraz wiele innych części. Tel. 506 490 723
Sprzedam spacerówkę, łóżeczko turystyczne, konia na biegunach wszystko jak nowe. Tel. 506 490 723
Usługi transportowe, przewóz towarów do 1,5 tony , kraj - zagranica, przeprowadzki. Tel. 506 490 723
Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic, oraz magnetofon szpulowy z taśmami. Tel. 506 490 723 Cena do negocjacji
Sprzedam suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168 (tanio ). Płaszcz damski skórzany nowy rozm .36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
Sprzedam matę edukacyjną, nowe ciuszki, kurtki, buty, sweterki itp dla dziewczynki od 0-4lat. Tel: 506 490 723
Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki firmy Thomson oraz kompletny ubiór do jazdy konnej rozm M/S. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
Sprzedam telefon komórkowy Nokia 6020, Nokia 2330, oraz LG BL-20. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
Szukam każdej pracy dodatkowej. Tel. 769 973 359
Usługi protetyczne - wykonywanie, naprawa protez, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1. Tel. 607 11 86 86
J.angielski, j.polski - korepetycje, przygotowanie do egzaminów(gimnazjalny, maturalny)- indywidualnie i grupowo, Kórnik. Tel. 784 703 269
Oddam dla dziecka za darmo słonia na biegunach- zabawka wielkości tradycyjnego
konika na biegunach, Kórnik. Tel. 784 703 269.
Księgowość- pełen zakres, Kórnik, ul. Poznańska 1/5. Tel. 502 182 182
Język niemiecki, konwersacje. Tel. 796 732 872
Odszkodowania powypadkowe (wypadki komunikacyjne na ulicy, w pracy, błędy medyczne). Kórnik ul. Poznańska 1/5. Tel. 618818297, 502 182 182
Biblioteka Kórnicka zatrudni doświadczoną kadrową ze znajomością podstaw księgowości. Tel. 531 695 551
Naprawa rolet zewnętrznych. Tel. 501 645 939
Sprzedam transportery odzieżowe + wieszaki. Tel. 501 645 939
Sprzedam budy dla psów. Tel. 501 645 939
Okna i drzwi PCV, rolety zewnętrzne, roletki materiałowe, vertikale, demontaż i montaż, obróbka. tel. 501 645 939
Kupię sprawną, walizkową maszynę do szycia „Łucznik”. Tel. 697 390 240
Opieka i/lub pomoc w lekcjach w okolicach szkoły w Szczodrzykowie. Tel. 604 781 555
* Proszę o pomoc ludzi dobrej woli którzy sfinansują mi pompę insulinową. Tel.783 631 655
* Zgubiłam obrączkę ślubną z roku 70! Uczciwego znalazcę bardzo proszę o kontakt. Tel. 693 734 705
* Sprzedaż choinek i karpi. konarskie 3.
* Stomatologia Multident w Borówcu oferuje leczenie w ramach NFZ, bezpłatne protezy bez kolejki rejestracja. Tel. 61/677-45-86
* Najtańsze pożyczki dla każdego! Bez BIK, minimum formalności. Tel. 505 137 382, 61 8750 996, 516 499 987
* Ostatnia szansa na rodzinę na swoim! Zapraszamy do zakupu mieszkań za 207 tys. Tel. 530-290-290
* Tanio sprzedam drukarkę i skaner. Tel. 722 331 334
* Sprzedam śliczną suknię ślubną, rozm. 36/38, cana do uzgodniena. Tel. 698 486 246
* Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie na ul. Staszica nr: 59, ładne, zadbane, gotowe od zaraz. 4-pietro. Tel. 502 158 292
* Sprzedam działkę budowlaną w Robakowie o powierzchni 1845 m2 tel:504063106
* Szukam każdej pracy dodatkowej. Tel. 769 973 359
* Usługi protetyczne - wykonywanie, naprawa protez, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1. Tel. 607 11 86 86
* Podejmę pracę dorywczą sprzątanie (mycie okien) opieka nad osobą starszą. Tel. 665021079
* Nowe mieszkania bezczynszowe w zabudowie szeregowej w Bninie. Pełna własność. Raty. 530-290-290
* Przekażę za darmo królika ozdobnego z klatką. Tel. 604 126 690
* Rencista lat 64 podejmie stałą, lekką pracę. Tel. 724 537 410
* Karcher - czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej. Tel. 607 128 265
* Kupię używany, sprawny magnetowid lub odtwarzacz video. Tel. 513 150 048
* Zatrudnię magazyniera-kierowcę. Wymagana kat. C. Tel. 602 111 810, maciej.kuras@hotmail.com
* Taxi osobowe - Kórnik. Tel. 696 973 600
* Sprzątanie mieszkań. Tel. 783 689 472
* Szukam pracy na terenie Kórnika. Tel. 725 417 528
* Kto odda laptopa dziewczynie uczącej się (pilnie)? Tel. 782 261 927
* Mam trzy klacze i przyjmę do kameralnego hotelu dwa konie - wjazd do lasu Kamionki. Tel. 791 502 112
* Sprzedam transportery odzieżowe+wieszaki. Tel. 721 672 257
* Sprzedam budy dla psów. Tel. 721 672 257
* Oddam w wynajem reklamę w Kórniku 2,00x1,00, dwustronną, w dobrym miejscu. Tel. 721 672 257

OGŁOSZENIA
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Gwiazdkowy Turniej Gwiazd w Rodanie

W minioną niedzielę zakończył
się, trwający przez trzy dni w Hotelu
„Rodan” w Skrzynkach, „Gwiazdkowy
Turniej Gwiazd”. To już piąta edycja
tego turnieju, podczas którego, znani
polscy artyści biorą udział w turnieju
tenisowym, zakończonym koncertem
charytatywnym połączonym z aukcją
na rzecz ośrodków pomocy społecznych i domów dziecka.

Inicjatorem turnieju jest Zbigniew Górny. Honorowy patronat nad imprezą objęli:
Starosta Poznański Jan Grabkowski i
burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski.
Organizatorem imprezy i głównym sponsorem turnieju są Państwo Ordanikowie,
właściciele Hotelu „Rodan” w Skrzynkach.
Gwiazdkowy Turniej Gwiazd trwał trzy
dni. Podczas pierwszego dnia odbywały
się gry eliminacyjne, w których brali udział
artyści i sponsorzy. W turnieju każdy ze
sponsorów miał możliwość udziału w
rozgrywkach i rozegrania meczów ze znanymi artystami. Tak więc udział w turnieju
był nie tylko dobrą zabawą, ale również
możliwością nawiązania sympatycznych
kontaktów towarzyskich.
W drugim dniu turnieju odbywały się
rozgrywki ćwierćfinałowe i półfinałowe, a
wieczorem odbył się w Hotelu „Rodan”
koncert charytatywny, w którym udział
wzięli m.in. Stan Borys, Ewa Sawka,
Anna Guzik, Tomasz Gęsikowski, Henryk
Sawka, Leszek Malinowski, Władysław
Grzywna, Ryszard Szurkowski, Zenon
Laskowik i Marcin Daniec.
Po koncercie odbyła się licytacja
różnych przedmiotów, z których dochód
przeznaczony został na rzecz domów

dziecka, domów pomocy społecznej oraz
stowarzyszeń osób niepełnosprawnych
i tym razem ludzie dobrego serca nie
zawiedli, gdyż udało się zebrać 27,900
złotych.
W niedzielę, czyli w ostatnim dniu
turnieju, odbył się Wielki Finał Tenisowy
połączony z programem dla najmłodszych
z cyklu „Gwiazdy Dzieciom”, w ramach
którego organizatorzy przygotowali dla
najmłodszych wiele atrakcji, m.in. zabawy
z clownami, pokaz sztuk walki „Czerwonego Smoka”, występ taneczny par na
wózkach inwalidzkich
i występ chóru „Ama la Musica” ze
Środy Wielkopolskiej oraz jasełkę w
wykonaniu Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Cepelia-Poznań”.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

