Foto: ŁG

DWUTYGODNIK * ROK XXVI * 25 stycznia 2013 r. * NR 2 (401) * ISSN 0867-3225 * BEZPŁATNY

www.korniczanin.pl

Konkursy
W dniach 10,11 i 16 stycznia odbyły się obrady komisji konkursowych opiniujących oferty
konkursowe dotyczące zadań publicznych
w zakresie kultury, sportu i rekreacji, pomocy
społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz rozwoju
społeczności lokalnej, ratownictwa i ochrony
ludności, nauki i oświaty oraz wypoczynku
dzieci i młodzieży. Wyniki ogłoszone zostaną na
początku lutego i opublikujemy je w następnym
wydaniu Kórniczanina.’
Spotkanie w sprawie oświaty
15 stycznia burmistrz Jerzy Lechnerowski
spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych. Omówiono temat dysproporcji w wynagrodzeniach dla pracowników administracji i
obsługi w szkołach i przedszkolach. Uzgodniono, że dyrektorzy placówek, w których gestii
jest regulowanie poziomu wynagrodzeń, będą
dążyć do zmniejszenia tych różnic. Rozmawiano także na temat zatrudnienia w szkołach
metodyków, co umożliwi podniesienie jakości
nauczania.
Spotkanie z Posłami
Tego samego dnia w Murowanej Goślinie
odbył się zjazd wójtów, burmistrzów, radnych i
sołtysów terenu powiatu poznańskiego z posłami na Sejm RP
Bożeną Szydłowską, Krystyną
Łybacką i Tadeuszem Dziubą.
Inicjatorem spotkania był Zarząd
Powiatu Stowarzyszenia Sołtysów
Województwa Wielkopolskiego.
Poruszono także temat Karty
Nauczyciela, rewolucji w systemie
odbioru odpadów komunalnych ,
funduszy sołeckich, organizacji
służby zdrowia, polityki prorodzinnej, przejmowania dróg i opłaty
„janosikowej”.

Spotkanie zdominowała dyskusja na temat
nowych zadań jakie władze centralne nakładają
na samorządy lokalne.
Dyskusję prowadził prezes Zarządu Powiatowego SSWW Zbigniew Tomaszewski wraz
z burmistrzem Murowanej Gośliny Tomaszem
Łęckim.
Gminę Kórnik reprezentowali: wiceburmistrz Antoni Kalisz, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Tomasz Grześkowiak.
W sprawie wodociągu
16 stycznia burmistrz Jerzy Lechnerowski
oraz przedstawiciele Wydziału Inwestycji UM w
Kórniku Bronisław Dominiak i Iwona Pawłowicz-Napieralska spotkali się z przedstawicielami
Zakładu Doświadczalnego PAN i Aquanetu w
sprawie przejęcia sieci wodociągowej będącej
własnością ZD PAN w Dziećmierowie.
Już w 2010 roku opracowano audyt
techniczny przedmiotowej sieci, na podstawie
którego ustalono jakie koszty należy ponieść na
połączenia jej z siecią miejską oraz na przejęcie
przez Aquanet S.A. administrowania poborem
wody. Wstępnie ustalono te koszty na kwotę
około 80 tys. zł.
Trójstronnie zaakceptowano wtedy propozycję podziału tych kosztów.
Obecnie audyt zostanie uaktualniony, i jeśli
strony potwierdzą podział kosztów zadania,
gmina przejmie sieć, a Aquanet wykona niezbędne prace
Opr. ŁG

Szanowni Mieszkańcy,
Burmistrz Gminy Kórnik uprzejmie
przypomina o corocznym obowiązku
rozliczenia podatku dochodowego
od osób fizycznych, tzw. PIT. Jednocześnie apeluje o dokonywanie rozliczeń według miejsca zamieszkania.
Mieszkańcy Naszej Gminy dokonują
rozliczeń w Pierwszym Urzędzie
Skarbowym w Poznaniu, składając
lub przesyłając PIT na adres: 60-965
Poznań, ul. Chłapowskiego 17/18 lub
62-020 Swarzędz, ul. Dworcowa 7.
39,34% Państwa podatku wraca
do budżetu Gminy Kórnik, a zatem
rozliczenie podatku dochodowego w
ww. Urzędzie Skarbowym będzie miało
wpływ na realizację inwestycji decydujących o poziomie życia naszych
mieszkańców.

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Władze Miasta i Gminy Kórnik przystąpiły
do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kórnik na lata 2012-2020,
dokumentu, który umożliwia przedsiębiorcom
finansowanie inwestycji w ramach Inicjatywy
JESSICA, Działania 4.2. Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego.
JESSICA to instrument finansowania
inwestycji za pomocą preferencyjnych pożyczek w wysokości do 75 % całkowitych
kosztów kwalifikowanych projektu. Okres
spłaty pożyczki to maksymalnie 20 lat, z
karencją w spłacie kapitału na czas realizacji
inwestycji. Oprocentowanie to maksymalnie
4,5 % (z możliwością obniżenia do 2,5 %).
Zainteresowanych zapraszamy na
spotkanie, które odbędzie się w sali Biura
Rady w Bninie w dniu 31 stycznia 2013 r. o
godzinie 10.00.
Na spotkaniu szczegółowo zostaną
omówione zasady finansowania inwestycji w
ramach Inicjatywy JESSICA (zasady pozyskiwania, rodzaje projektów kwalifikujących się
do wsparcia), następnie Inicjatywa JESSICA
zostanie porównana z bezzwrotnymi dotacjami oraz kredytem komercyjnym.
Tylko inwestycje wpisane do Lokalnego
Programu Rewitalizacji mogą być finansowane ze środków JESSICA.
W przypadku ewentualnych pytań proszę
o kontakt z Wydziałem Funduszy Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Kórniku tel.
618170411 wew. 695.
Przypominamy,
że 15 lutego 2013 r.
upływa termin
do złożenia deklaracji
na podatek
od środków transportowych
za rok 2013
i zapłaty I raty podatku
od środków transportowych
za rok 2013
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Chcę przedstawić Państwu sytuację,
podczas której okazałam się bezradna,
podobnie jak dzieci, nad którymi sprawowałam
opiekę. Jestem nauczycielem bibliotekarzem
w Gimnazjum w Robakowie i – jak się dowiedziałam - złodziejem, który nadweręża dochody
zakładu budżetowego gminy Kórnik. W szkole
pracuję już kilkanaście lat, a w Robakowie siedem. W tym czasie organizowałam dzieciom
wycieczki, rajdy, zajęcia edukacyjne, ponieważ
głęboko wierzę, że pobudza to aktywność
uczniów, otwiera na świat, zmusza do zadawania pytań. W swej naiwności wierzę również,
że w tej działalności mam sprzymierzeńców.
Ten przydługi wstęp to wprowadzenie
do opisania sytuacji, która miała miejsce 12
stycznia o godz.10:30 w autobusie KOMBUS na trasie Robakowo-Kórnik. Od trzech
lat uczniowie naszej szkoły, podobnie jak
pozostałych szkół gminy Kórnik, uczestniczą
w projekcie „Najcenniejsze klejnoty kultury”.
Są to wykłady i warsztaty przygotowane przez
pracowników Biblioteki Kórnickiej i generalnie
dotyczą historii książki. Zajęcia te odbywają
się w soboty i niedziele. Uczestniczyliśmy już
w kilku sobotnich spotkaniach, dojeżdżając
z Robakowa do Kórnika autobusem 501. Za
każdym razem przy wejściu informowałam
kierowcę, że jadę z grupą gimnazjalistów, powołując się na punkt 9 regulaminu (dodam, że na
początku, organizując wszelkie wyjazdy dzieci,
informowałam w KOMBUS-ie o tym fakcie,
jednak po wejściu w życie nowych przepisów,
za zgodą władnych do podjęcia takiej decyzji
osób, uznałam to za bezzasadne) i pokazując
kartę wycieczki, która zawiera informacje o celu
i założeniach programowych wycieczki, trasie,
terminie, środku transportu, opiekunach grupy
oraz listę uczestników, potwierdzoną pieczątkami szkoły oraz podpisem dyrektora. Dzieci
zobowiązane są do posiadania legitymacji
szkolnej. W piątek, ponieważ zmienił się rozkład
jazdy i nie kursuje już 501, po godzinie 10:00
upewniłam się telefonicznie, że autobus linii
592, będzie odjeżdżał sprzed szkoły o 10:30.
Pan, z którym rozmawiałam (nie podał nazwiska), zapewnił mnie, że autobus jedzie i dodał,

że jest on mały. Nas też było niewielu, ponieważ
część grupy czekała w Kórniku. Normalnie ta
grupa jest kilkunastoosobowa, ale ponieważ
termin był niefortunny, bo okołoferyjny, było
nas mniej niż zwykle, a ja - nie chcąc, by stali
uczestnicy tych zajęć stracili ciekawe warsztaty, które niestety już się nie powtórzą (projekt
kończy się w październiku) - zdecydowałam,
że pomimo mniejszej frekwencji weźmiemy w
nich udział. Po wejściu do autobusu, podobnie
jak w ciągu tych kilku lat, pokazałam dokument
i powiedziałam, jaki jest cel wyjazdu. Na to
kierowca, który zdążył już ruszyć, poinformował mnie, że nie mamy prawa (ja i uczniowie)
jechać tym autobusem bezpłatnie i muszę
zapłacić za bilety, ponieważ to jest sobota i
ferie (ferie rozpoczynały się 14 stycznia). Na
nic zdały się moje tłumaczenia, kierowca był tak
nieustępliwy, że miałam wrażenie, że za chwilę
siłą wysadzi nas gdzieś na zawianym śniegiem
polu przed Szczodrzykowem. Zdążył jeszcze
skonsultować to (wnioskuję z treści rozmowy) z
panem w KOMBUS-ie, z którym rozmawiałam
w piątek. Na takie dictum nie pozostało mi nic innego, jak tylko zapłacić 14,40 zł (szczęśliwie dla
mojej nauczycielskiej pensji było nas faktycznie
niewielu). Proszę mi wierzyć, że nie czułam się
już dawno tak upokorzona, czego dowodem
jest zmobilizowanie się do opisania tej historii.
Nie bardzo potrafiłam i potrafię wytłumaczyć młodzieży, co się wydarzyło. No bo co
mam powiedzieć? Kochani, taki jest świat
dorosłych, przyzwyczajajcie się. Smaczku temu
wydarzeniu dodaje fakt, że miało to miejsce
w przeddzień finału WOŚP, a pan kierowca
na lusterku miał przyklejone orkiestrowe serduszko. Nie bardzo chcę, by taka sytuacja się
powtórzyła, więc chciałabym, żeby interpretacja
regulaminu nie była zależna od widzimisię i
humoru kierowcy i żebyśmy my - opiekunowie
grup (bo przecież nie jestem jedyna) przemieszczający się w obrębie gminy - nie obawiali się,
że kierowca jest fanem piłki nożnej i dzieciom
na turniej pozwoli jechać, a nie lubi wierszy,
więc na konkurs recytatorski nas nie zawiezie
(i odwrotnie), a w ogóle w tygodniu tak, a w
weekend nie. Zajęcia edukacyjne, turnieje, kon-

kursy nie odbywają się tylko w szkołach i tylko
od poniedziałku do piątku. Na terenie naszej
gminy dzieci uczestniczą w nich np. w Oazie,
KOK-u czy bibliotekach. Nie każdy rodzic dzieci
uczęszczających do naszych gminnych szkół
jest zmotoryzowany, nie każdego stać na bilet
(bywa i tak). Tyle się mówi o wyrównywaniu
szans edukacyjnych młodzieży, no to wyrównujmy, a nie rozmawiajmy o tym. Tym bardziej,
że gmina Kórnik może pochwalić się tytułem
Samorządowego Lidera Edukacji. Dobrze
byłoby interpretację tego przepisu upublicznić i
poinformować o niej pisemnie zainteresowane
strony. Mam nadzieję, że będzie ona korzystna
dla dzieci, a nie będą nią rządziły interesy
dorosłych.
Magda Murdza

O interpretację przepisu, na który
powołuje się autorka listu poprosiłem
panią prezes spółki KOMBUS Beatę
Urbaniak. Poinformowała mnie ona, że
jak wyraźnie wskazuje cytowany przepis, uczniowie mają prawo do bezpłatnych przejazdów na dodatkowe zajęcia
edukacyjne odbywające się w szkołach
na terenie Gminy Kórnik. Jak wynika z
treści pisma dzieci jechały na zajęcia
w ramach projektu „Najcenniejsze
klejnotu kultury”, które odbywają się w
Zamku, a nie w szkole, więc kierowca
miał prawo zakwestionować bezpłatny
przejazd.

Rozumiem frustrację autorki listu. Jeśli
dotychczas na podobne zajęcia grupy
szkolne jeździły za darmo, to odebranie
tego przywileju nie jest fair i nie służy pobudzaniu aktywności uczniów. I bez znaczenia
jest tu rodzaj zajęć. Tym bardziej uważam,
że młodzież powinna być zachęcana do
udziału w ciekawych zajęciach poza murami szkoły, a już na pewno w Bibliotece
Kórnickiej.
Rozumiem stanowisko pani prezes
Urbaniak. Jeśli przepis mówi „odbywające
się w szkołach” to, jako jednostka zależna
od gminy, Kombus musi przestrzegać
Regulaminu. Znam też realia finansowe i
wiem, że musi ograniczać koszty funkcjo-

nowania komunikacji, które i tak pokrywamy
w dużej mierze z gminnego budżetu.

ZAŁĄCZNIK NR 2: DO UCHWAŁY
NR LVI/569/2010 RADY MIEJSKIEJ W
KÓRNIKU Z DNIA 28 LIPCA 2010 ROKU
UPRAWNIENIA DO ZWOLNIEŃ I ULG W
OPŁATACH ZA PRZEJAZD ŚRODKAMI
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KÓRNIKU UPRAWNIENA DO PRZEJAZDÓW
BEZPŁATNYCH – 100%
9. Uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez
gminę Kórnik, zamieszkali na terenie
tej gminy:
- w drodze do i ze szkoły,
- podczas przejazdów uczniów na
dodatkowe zajęcia edukacyjne (zawody, turnieje, konkursy) odbywające się
w szkołach na terenie Gminy Kórnik,
przy czym uczniowie ci zobowiązani
są do posiadania dokumentu wydanego przez szkołę potwierdzającego
uczestnictwo ucznia w zajęciach,
- dzieci objęte przygotowaniem
przedszkolnym uczęszczające do
tzw. „klas zerowych” dojeżdżające do
szkoły, wraz z opiekunem, regularnymi
liniami komunikacji miejskiej.

Niemniej ograniczenie ułatwień jedynie do wyjazdów do szkół jest dla mnie
niezrozumiałe. Jestem pewien, że organy
odpowiedzialne za kształt Regulaminu, czyli
burmistrz i Rada Miejska w Kórniku są w
stanie razem z panią prezes KOMBUSu
ustalić jasne reguły współpracy szkół z
przewoźnikiem, w których zabezpieczony
zostanie interes spółki, ale jednocześnie
aktywność uczniów i kreatywność nauczycieli nie będzie hamowana.
Do takich ustaleń i decyzji zachęcam!
Łukasz Grzegorowski
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W minioną sobotę, 12 stycznia br. w
Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu
„OAZA” odbył się Koncert Noworoczny, organizowany od wielu już lat z
inicjatywy burmistrza Jerzego Lechnerowskiego. Po raz pierwszy koncert
został zorganizowany nie w zamku, który
obecnie jest remontowany, a w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”.
Dzięki czemu zaproszeni na koncert
goście mogli obejrzeć naszą „OAZĘ”, co
podkreślał burmistrz Lechnerowski witając
gości. Na koncert, podobnie, jak w latach
ubiegłych, zaproszeni zostali przedstawiciele
władz samorządowych województwa, powiatu, gminy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele
firm, stowarzyszeń i organizacji społecznych
działających na terenie gminy. Po raz pierwszy koncert zaszczycił swoją obecnością
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
pan Marek Woźniak.
Burmistrz Lechnerowski dziękując gościom za dotychczasową współpracę, zaprosił na koncert w wykonaniu solistów Teatru
Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.
Goście tego wieczoru mogli podziwiać panią
Iwonę Hossę, zaliczaną do czołowych sopranistek swojego pokolenia, której kunszt
wokalny podziwiano w wielu miejscach na
świecie, gdzie zawsze oczarowywała publiczność i zdobywała uznanie krytyki. Pani
Iwonie towarzyszył pan Adam Zdunikowski – tenor, również bardzo utalentowany
solista, zdobywca wielu nagród i wyróżnień
w prestiżowych konkursach wokalnych i
festiwalach muzycznych. Solistom na forte-

pianie akompaniował pan Robert Morawski,
czołowy polski pianista kameralista, laureat
wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Nic
więc dziwnego, że publiczność nagradzała
artystów gromkimi brawami, skoro na sce-
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Kórnicki koncert noworoczny

Dokąd za darmo na zajęcia?

nie występowały tak znamienite gwiazdy
operowe.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Wręczono medale

Dnia 11 stycznia 2013 roku w Ratuszu
w Bninie kombatanci Koła Kórnik spotkali
się z władzami Miasta Kórnika. Na spotkaniu byli obecni: burmistrz Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz Antoni Kalisz,
przewodniczący Rady Miejskiej Maciej
Marciniak, kierownik wydziału promocji
Magdalena Matelska-Bogajczyk, członek
Rady Miejskiej Irena Kaczmarek. Tematem
spotkania była współpraca Urzędu z Kołem
Związku Kombatantów RP i BWP. Ocena
wypada bardzo dobrze.
W czasie spotkania miała miejsce
uroczystość odznaczania członków Koła
oraz gości za zasługi dla ZK RP i BWP.
Pan burmistrz został uhonorowany przez
Wielkopolski Wojewódzki Zarząd dyplomem za stałą współpracę oraz pomoc
dla naszej organizacji. Przewodniczący
Rady Miejskiej Maciej Marciniak został
odznaczony Krzyżem Kombatanckim
„Zwycięzcom” ustanowionym z okazji 65
rocznicy zwycięstwa. Kierownik wydziału
promocji, pani Magdalena Matelska-Bogajczyk oraz członkini Stowarzyszenia
Byłych Żołnierzy oraz sympatyków 31
Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego, pani
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Joanna Grześkowiak zostały uhonorowane Odznaką za zasługi dla ZK RP i BWP.
Krzyż Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa otrzymali członkowie Koła: kpt.
Teodor Kijak, ppor. Jan Koralewski oraz
ppor. Jan Tłok. Wręczenia odznaczeń w

imieniu Wielkopolskiego Zarządu dokonał
członek Zarządu i prezes naszego Koła,
por. Franciszek Rozmiarek.
Teodor Kijak
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22 stycznia 2013 o godz. 18.00 z inicjatywy Jacka Kowalskiego, w kórnickiej kolegiacie odprawiono uroczystą Mszę Św. za
duszę hr. Jana Działyńskiego i wszystkich
zm. Powstańców Styczniowych w 150 rocz.
wybuchu. Liturgię uświetniło 10 pocztów
sztandarowych szkół i organizacji lokalnych
w asyście Bractwa Kórkowego. Wcześniej
tego dnia burmistrz Jerzy Lechnerowski
i przewodniczący Rady Miejskiej Maciej
Marciniak złożyli kwiaty na grobach dwóch
powstańców: Hermogenesa Węclewicza
na kórnickim i Franciszka Kosmalskiego
na bnińskim cmentarzu.
Dzisiaj już nikt nie wie, ilu synów Ziemi
Kórnickiej wzięło udział w tym zrywie narodowym. Wspominając Powstanie Styczniowe, a
właściwie Wojnę 1863, nie wolno zapomnieć: o
Komitecie Jana hr. Działyńskiego, o roli Hotelu
Lambert w Paryżu na czele z Władysławem ks.
Czartoryskim, o Rogerze hr. Raczyńskim z Rogalina, o dowódcach oddziałów powstańczych
w których uczestniczyli kórniczanie: Edmundzie
Callerze, Leonie Young de Blankenheimie i

Emilu Faucheux, wreszcie o Edmundzie Taczanowskim. Lista Kórniczan, uczestników walk
o Niepodległą Polske 1863/1864 jest długa.
Msza św. celebrowana przez ks. prof. dr
hab. Zbigniewa Tainerta, pracownika Zakładu
Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu przypomniała nam
o poległych, uczestnikach, rodzinach, które
pielęgnują pamięć o Powstaniu Styczniowym,
które wybuchło na terenie całej I Rzeczpospolitej przeciw Carskiej Rosji, a wzięli w niej
udział wszyscy, którzy czuli ciężar niewoli. Było
wyzwoleniem ducha narodowego, dzięki czemu
po latach, w 1918 r odrodziła sie niepodległość
Polski.
W homilii ksiądz profesor zwrócił uwagę
właśnie na aspekty duchowe i wymienił
świętych i błogosławionych związanych z
powstaniem styczniowym na czele z Bratem
Albertem Chmielowskim, który w powstaniu
stracił nogę, unickim mnichem Józefatem
Kuncewiczem, ostatnim dyktatorem powstania Romualdem Trauguttem, którego proces
beatyfikacyjny zapoczątkował Jan Paweł II. Ks.

Profesor podkreślił, ze trud świętości Powstania
Styczniowego stał się zaczynem odrodzenia II
Rzeczpospolitej, że pamięć buduje tożsamość
narodową, że jest ona najtrwalsza w rodzinach.
Co dzisiaj dzieje się z pamięcią narodową? Czy
nie jest ona instrumentem manipulacji? Czy
nie jest ona wykorzystywana do rozgrywek
politycznych?
Podczas modlitwy wiernych wymieniono
organizatorów zrywu i ich współpracowników,
dowódców, poległych, uczestników, zesłańców,
więźniów i skazańców, powstańców synów
Ziemi Kórnickiej. Lista ich jest długa. Delegacja,
na czele z dyrektorem Biblioteki Kórnickiej PAN,
prof. dr hab. Tomaszem Jasińskim oraz przedstawicielka koła PiS złożyli wiązanki kwiatów
przy grobie Jana hr. Działyńskiego w kaplicy
Matki Boskiej Kórnickiej z epitafium ufundowanym przez Towarzyszy broni wspólnych prac
z r. 1863 r. Po uroczystej Mszy św. bractwo
kurkowe oddało armatnią salwę honorową.
					
		
Kazimierz Krawiarz
i ŁG

LEON KRÓL
(1842 – 1927).
POWSTANIEC STYCZNIOWY,
RYMARZ, SIODLARZ.

Urodził się w czerwcu 1842 r. w Rogalinie jako syn Marcina i Bregidy ze Szmaniów. Ojciec był ekonomem w mechlińskich
dobrach Edwarda hr. Raczyńskiego w
Dąbrowie pod Zaniemyślem. Po tragicznej
śmierci Edwarda Raczyńskiego w 1845 r.,
Marcin Król, ojciec Leona tak się tym zmartwił, że z rozpaczy po 6 tygodniach zmarł.
Leon Król do Szkoły Elementarnej początkowo uczęszczał w Lucinach, gdzie nauczycielem był Granatowicz. Około 1851r.
po sprzedaży Mechlińskich dóbr przez
Rogera Raczyńskiego Skrzydlewskim jego
matka z czworgiem dzieci, a najmłodszym
Leonem przeniosła się do Rogalina. Tutaj

więc ukończył naukę szkolną. Zapamiętał
nazwisko Mejza nauczyciela w Rogalinie.
Do nauki zawodu wysłano go do Kórnika
do mistrza rymarskiego Karola Jordana.
Następnie wyruszył w naukę jako uczeń
wędrowny do Poznania i Łowicza, gdzie
po roku został wezwany do komisji wojskowej. W 1863 r. już z Kórnika udał się
do Kongresówki do Oddziału Yunga i został
wcielony do II Kompanii która się z samych
Poznańczyków się składała. Dowodził
nią kapitan Maryjański, który w pierwszej
bitwie pod Nową Wsią zginął. Po rozbiciu
oddziału Younga dostał się do oddziału
Alojzego Seyfrieda, potem dowodzonego
przez płk Ludwika Oborskiego. Walczył w
oddziałach Taczanowskiego i jako strzelec
wziął udział w potyczce pod Sędziejowicami
26 sierpnia 1963 r. którą barwnie opisał w
swoim pamiętniku… „Na drodze z Uniejowa
przez Niewierz do Poddębic rano o szóstej
Moskale jechali za podwodami a my czekamy na nich… że nas była większa siła
zaczęli się cofać, aż przeszło cztery mile
na skraj boru. Dowodzącemu jenerałowi
rosyjskiemu nie podobało się wyjść na pole,
wyjeżdża na drogę i lamentuje, w tym mój
towarzysz Grudziński daje ognia i chybia;
przyłożyłem mój sztucer do drzewa i strzelam. Mój jenerał spada z konia, przypada
do niego kilkunastu Moskali i zabierają go
ze sobą. Obywatel z Kongresówki Pan Antoni Wituski, który przypatrywał się bojowi,
podjeżdża do mnie i powiada. Pan zastrzelił
jenerała, prosi mnie o nazwisko i skąd
jestem”… Król walczył dalej w oddziale Powidzkiego i swój szlak bojowy zakończył 5
grudnia po bitwie pod Jeżowem. Po powro-

JUBILEUSZOWY ZLOT W OK AZJI STULECIA HARCERSTWA KÓRNICKIEGO
W PROGRAMIE:
- uroczysty apel
- msza św. polowa
- obiad (harcersk a grochówk a)
- harcersk a gra terenowa
- harcerskie wspomnienia
- kolacja z ognisk a
- wspólne zabawy i zajęcia z zuchami i harcerzami
- jubileuszowe ognisko
- wspólne obchody Święta Kupały:
• poszukiwanie k wiatu paproci,
• wianki świętojańskie na kórnickim jeziorze

Pani MARII SOBOCIŃSKIEJ oraz bliskim
wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

Koleżance KATARZYNIE PUCEK oraz rodzinie
wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

męża Grzegorza

MAMY

składają
koleżanki z grupy PILATES.
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Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w obchodach
stulecia harcerstwa kórnickiego, a szczególnie te osoby, które połączyła
myśl Baden-Powell`a zapraszamy do wspólnego przeżywania Wielkiego
Jubileuszu w dniach 22-23 czerwca 2013 na Kórnickich Błoniach.
Odpłatność w wysokości 25 zł/os. (obiad, kolacja, pamiątkowa chusta,
śpiewnik i k alendarium)
Zgłoszenia do końca marca 2013 prosimy kierować na adres:
- Komenda Hufca ZHP Kórnik, 62-035 Kórnik, ul. Średzk a 24 lub
- kornik@zhp.wlkp.pl
Wszelkie informacje udzielane będą pod telefonem nr 668-32-03-02

składają nauczyciele wf. gminy Kórnik.

nr 2/2013

25 stycznia 2013 r.

cie z powstańczej epopei 1863, wzięty do
wojska pruskiego odbył kampanię duńską,
austriacką i francuską. W roku 1911 r. spisał
swoje wspomnienia z Powstania. W Polsce
międzywojennej otrzymał rentę i mundur
powstańczy. Wystąpił w 8-aktowym filmie
pt „Odrodzona Polska” nakręconym w 1924
r. w Filmowytwórni St. Martynowskiego w
Poznaniu. Twórca filmu, reżyser Zygmunt
Wesołowski zaprosił do realizacji żyjących
weteranów powstania styczniowego. Byli
wśród nich kórniczanie: Leon Król, Franciszek Leciejewski, Czesław Olsztyński oraz
Hermogenes Węclewicz. Brali oni również
udział w premierze tego filmu, 25 grudnia
1924 r. w auli uniwersyteckiej.
W Kórniku ożenił się z Jadwigą ze Stachowskich z Potarzycy. Wychowali dwóch
synów: Wojciecha (1878-1952) i Jana
(1884-1950) oraz córkę Stefanię.
Jego potomkowie to rodziny: Andrejewscy, Ciastowscy, Królowie, Krzyżostaniakowie, Ślęzak i Tomczakowie.
Dnia 3 maja 1927 r., wziął udział w
odsłonięciu tablicy na budynku „Hotelu
Viktoria” Leonarda Ellmanna.
Zmarł 24 maja 1927 r. w Kórniku.
					
Stanisława Andrejewska
Źródła: Rękopis niedokończonego
pamiętnika BK 1751., Fotografia z 1925
r. w Bibliotece Kórnickiej., Kórnik i Bnin w
walkach o wolność w latach 1794-1945.
Poznań – Kórnik 1976 str. 82, 83. Krawiarz
K. 80 lat filmowego Kórnika, 1991 nr 4: 3-4.
USC Kórnik 1927r.

Towarzystwo
Pamięci
Powstania
Wielkopolskiego
				
zaprasza
wszystkich członków
i sympatyków
na zebranie,
które odbędzie się
dnia 7 lutego 2013 roku
o godz. 17.00
w Domu Parafialnym
w Kórniku.
Zarząd
Kórnickiego Koła
7
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150. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kórnik – dla
północno - wschodniej części obrębu Czołowo oraz o przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko
dotyczącej w/w zmiany studium
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)
oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam o
podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku uchwały Nr XXIX / 335 / 2012 z
dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik – dla północno – wschodniej części obrębu
Czołowo.
Przedmiotem zmiany studium
jest określenie nowych zasad zagospodarowania obszaru objętego ww.
uchwałą w zakresie umożliwienia
lokalizacji Miejsca Obsługi Podróżnych przy obwodnicy Kórnika w
ciągu drogi nr 434.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko ww. projektu zmiany
studium.
Wnioski mogą być wnoszone w
formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z
dnia 18 września 2001 r. o podpisie
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 Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@
kornik.pl), w terminie 21 dni od dnia
ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie
Burmistrz Gminy Kórnik.
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Kórnicki Finał WOŚP
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA
GMINY KÓRNIK

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Kórniku
W minioną niedzielę, 13-go stycznia
br., już po raz 21. zagrała „Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy”, ale tegoroczny Finał
był wyjątkowy ze względu na cel zbiórki, gdyż
połowa zebranej kwoty przeznaczona zostanie
na leczenie osób starszych, czyli na zakup
sprzętu do szpitali geriatrycznych i zakładów
opiekuńczo-leczniczych, a druga połowa
zebranej kwoty trafi tradycyjnie na pomoc dla
najmłodszych.
Kwestowanie na rzecz Wielkiej Orkiestry
rozpoczęło się od wczesnych godzin rannych.
Pomimo zimna około 120 tysięcy wolontariuszy,
w tym 80 z Kórnika, przez wiele godzin zbierało
pieniądze do puszek. Oprócz pieniędzy zbieranych na ulicach, w całej Polsce i za granicą,
zorganizowano wiele koncertów charytatywnych i tysiące licytacji.
W Kórniku orkiestrowe granie rozpoczęło
się o godzinie 13.00 w Kórnickim Centrum
Rekreacji i Sportu „OAZA” od pozdrowień dla
Kórnika od Jurka Owsiaka, które nagrali przedstawiciele delegacji z Kórnika podczas wizyty u
Jurka Owsiaka w Warszawie.
Oficjalnego otwarcia Finału dokonali: burmistrz Jerzy Lechnerowski, przewodniczący
Rady Miejskiej w Kórniku Maciej Marciniak
oraz przedstawiciele kórnickiego sztabu WOŚP
Krystyna Janicka i Robert Jankowski.
Po części oficjalnej zagrała Harcerska Orkiestra Dęta z Kórnika pod kierownictwem Jacka Kozłowskiego, a po niej na scenie wystąpili
wychowawcy i rodzice dzieci z przedszkola im.
Czerech Pór Roku w Bnine z przestawieniem
„Calineczka”. Następnie przed publicznością
zaprezentowali się lokalni artyści: Kórnickie
Stowarzyszenie „Legion”, Chór „Viva la Musica”
pod kierownictwem Lidii Jakubowskiej, zespół
„The Alzheimers”, „Rock in Small Town”, „Junki
z Buku” i zespół „Mitochondriom” z Poznania.
Tak więc przez cały dzień w „OAZIE” rozbrzmiewała muzyka.
Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, m.in. zajęcia plastyczne, gry

i zabawy z Klownami, a największą atrakcją
były zabawy z pieskami i oczywiście malowanie
twarzy. Zarówno najmłodsi, jak i ci starsi mogli
nauczyć się udzielania pierwszej pomocy i na
fantomach sprawdzić swoje umiejętności w
praktyce. Każdy mógł również zrobić sobie
zdjęcie przez profesjonalnego fotografa Tomasza Siudę.
Dla miłośników motocykli i nie tylko, członkowie Klubów Motocyklowych Mad Dogs FG
Kórnik przygotowali „Wystawę Motocykli Zabytkowych oraz Współczesnych”, gdzie każdy
mógł nie tylko obejrzeć, ale nawet usiąść za
kierownicą przepięknych motocykli.
Amatorzy biegania mogli wspólnie z członkami Stowarzyszenia Biegowego „Brylant
Kórnik” i wielokrotnym złotym medalistą paraolimpiad Andrzejem Wróblem wziąć udział w
biegu „Policzyć się z cukrzycą”.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bnina
zadbały, aby nikt z imprezy nie wyszedł głodny
i częstowały kawą i herbatą oraz wspaniałym
tortem, upieczonym przez piekarnię Mar-Piek
z Kórnika, natomiast przed „OAZĄ” szef kuchni
Hotelu „Rodan” Przemysław Czekała serwował
żurek staropolski. Tak więc z pewnością na brak
atrakcji w tym dniu nie można było narzekać.
Przez cały dzień w OAZIE odbywały się
licytacje orkiestrowych gadżetów, a wśród
nich najcenniejszego gadżetu – „kórnickiego
Złotego Serduszka”, które zostało wylicytowane
za 3.700 zł. Tradycyjnie o godzinie 20.00 wypuszczone zostało „światełko do nieba”. U nas
był to pokaz fireshow, czyli połączenie ognia i
tańca. W sumie Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zebrała w Kórniku ponad 38 000 zł, co
jest wspaniałym wynikiem, jak podkreśla Krystyna Janicka szefowa sztabu „Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy” w Kórniku.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Podziękowania

Podziękowania z okazji uroczystości otwarcia i poświecenia nowej
świetlicy wiejskiej w Konarskim, która
odbyła się 5 stycznia 2013 r.
Dziękuję mieszkańcom wsi za tak
liczne przybycie, władzom gminy, burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu,
przewodniczącemu rady Maciejowi
Marciniakowi i radnym. Dziękuję ks.
Franciszkowi Sikorze za poświęcenie
tego obiektu oraz wszystkim zaproszonym gościom.
Przepraszam za pominięcie w powitaniu koordynatorki Joanny Grzybowskiej oraz dziękuję za jej pracę.

Dziękuję delegacji Orkiestry Dętej
z Kórnika za wykonanie hejnałów.
Dziękuję Kórnicko-Bnińskiemu Bractwu
Kurkowemu za wystrzał armatni i oddanie salwy co uświetniło uroczystość.
Dziękuję panu Lechowi Stenclowi
i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w
Radzewie za przygotowanie i wykonanie tak wspaniałego programu. Dziękuję Paniom i Panom, którzy przyczynili
się do przygotowania tej uroczystości.
Dziękuje obsłudze oraz wszystkim,
którzy przyczynili się do wybudowania
świetlicy oraz uroczystego jej otwarcia.
Sołtys Józef Bartkowiak

nr 2/2013

Więcej zdjęć: http://www.facebook.com/Korniczanin

25 stycznia 2013 r.
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szkolny Przegląd

Okres Bożego Narodzenia nieodłącznie kojarzy się z wieloma tradycjami, a jedną z najpiękniejszych tradycji tego okresu
jest śpiewanie kolęd. Choć w ostatnich latach komercja wpiera nam, że święta rozpoczynają się gdzieś na przełomie listopada
i grudnia, a kończą przed Sylwestrem lub co najwyżej w Trzech Króli, to właśnie wspólne śpiewanie bożonarodzeniowych
pieśni przypomina nam, że w Polsce świętujemy od Wigilii do 2 lutego. Oto krótkie relacje z niektórych spotkań kolędowych,
które już odbyły się w tym sezonie.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku zorganizowała w Kolegiacie Kórnickiej 12 stycznia XII Przegląd Kolęd i
Pastorałek, w którym wystąpiły zespoły ze szkół podstawowych naszej gminy: z Bnina, Radzewa i Szczodrzykowa, oraz reprezentujący
gospodarzy chór Viva la Musica. Mali artyści pod kierunkiem nauczycieli przygotowali piękne wersje tradycyjnych utworów związanych
z Bożym Narodzeniem. Imprezę przygotowały panie Izabela Buszkiewicz i Lidia Jakubowska.

KULTURA

KULTURA

Hej! Kolęda, Kolęda!

Koncert chórów
Chóry Castellum Cantans i oba składy Tutti Santi zaprosiły na koncert do
Kolegiaty Kórnickiej 6 stycznia 2013r., w
Święto Trzech Króli. Zespoły dziecięcy i
dziewczęcy pod batutą i przy akompaniamencie Jadwigi Chałupki zaprezentowały
szereg kolęd i pastorałek. Tym razem
zespołom towarzyszyły w niektórych
utworach także skrzypce i altówka.
Na skrzypcach zagrała Laura Stieler,
która także zadyrygowała pierwszymi
trzema utworami Castellum Cantans.
W pozostałych utworach zespół wystąpił pod dyrekcją Marka Gandeckiego.
Ostatnią pastorałkę zaśpiewali wszyscy
chórzyści trzech zespołów. Koncert prowadził tradycyjnie już prof. Władysław
Chałupka.
Po Kowalsku
Także w Trzech Króli do wspólnego
śpiewania kolęd zaprosił Jacek Kowalski
z zespołem. Artysta jak zwykle opowiedział o ciekawych motywach powstania
utworów, o twórcach i okolicznościach
historycznych jakie im towarzyszyły.

Z Ogończykiem i nie tylko
Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk
zaprosiło do kawiarni Walentynka do wspólnego kolędowania członków i sympatyków
zespołu wokalnego „Sikory”. 18 stycznia
przy akompaniamencie Franciszka Nowaka
(pianino), Macieja Marciniaka (akordeon i
flet) Jana Zięty (gitara) oraz Teresy Rogozi
-Olejnik i Joanny Olejnik (skrzypce) wokalistki z działającego przed laty w kórnickim
LO zespołu „Sikory” przypomniały utwory
Skaldów oraz razem ze wszystkimi obecnymi zaśpiewały znane kolędy. Gościem
specjalnym był zaprzyjaźniony z grupą
aktor Henryk Dąbrowski, który w piękny
sposób recytował utwory poetyckie związane z Bożym Narodzeniem, w tym wiersze
ulubionego przez siebie poety Jerzego
Harasymowicza.
Należy dodać, że dla panów Marciniaka
i Zięty było to już kolejne w tym sezonie
kolędowanie w Walentynce. Razem z gronem znajomych grali tam i śpiewali już na
początku stycznia.
Dobrze, że tradycja śpiewania kolęd
nie zanika. Śpiewamy je w domach, w kościołach, w szkołach, na organizowanych
spotkaniach ... Wykorzystajmy jeszcze czas
do 2 lutego. Śpiewajmy kolędy!
ŁG
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Jak zaprezentować talent muzyczny uczniów? – zrobić koncert!!!

Dnia 10 stycznia w Szkole Podstawowej
w Szczodrzykowie odbył się koncert gitarowo
– flażoletowy z udziałem chóru szkolnego. Popłynęły melodie znanych i tych mniej znanych
kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów naszej
szkoły. Cały koncert trwał godzinę i został zakończony gromkimi brawami dla grających, bo
też przedsięwzięcie było niemałe.
Grupa gitarowa, którą opiekuje się pan
Karol Olejniczak utworzyła się niedawno, bo
we wrześniu 20212 roku i liczy 13 osób. To był
ich pierwszy występ. Grupę flażoletową tworzą
głównie uczniowie klasy IV c, którzy grają na
tym instrumencie od 2 lat. Ale są też dzieci, które
zaczęły swą przygodą z tym instrumentem od
listopada ubiegłego roku. Grupą opiekuje się
p. Urszula Smoczyńska. (Ciekawostką jest,
że pani Ula jest też członkiem grupy gitarowej
i uczy się grać na tym instrumencie). Chór
szkolny, którego opiekunką jest pani Hanna
Pietraszko tworzy spora grupa pięknie śpiewających uczniów naszej szkoły.
Na co dzień nasze talenty muzyczne
rozwijamy w poszczególnych grupach. Kiedy
pojawił się pomysł koncertu wszyscy od razu
się zachwycili. W krótkim czasie został ustalony repertuar 10 kolęd i pastorałek, w różnych
kombinacjach –gitary, flażolety i oraz gitary z
flażoletami, wszystko z towarzyszeniem chóru.
(Drugą ciekawostką jest, że niektórzy z „muzyków” grają na dwóch instrumentach i udało się
im wykorzystać oba talenty w tym koncercie).
Koncert został dodatkowo wzbogacony
przez występy dziewcząt, nagrodzonych wysokimi miejscami na Przeglądzie kolęd, pastorałek
i piosenek świątecznych obcojęzycznych. Usłyszeliśmy „Last Christmas” „Merry Christamas”
oraz „Jingle Bells” w pięknym wykonaniu
uczennic klasy V i VI.
Koncert został przyjęty bardzo ciepło, pojawiły się głosy i propozycje dalszego wspólnego
muzykowania i z pewnością nie będziemy się
nad tym zbyt długo zastanawiać.
Bo my kochamy muzykę, po prostu…
			
S.U.
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Minął kolejny rok naszej przygody z
przedszkolem. Nie da się opowiedzieć
wszystkich niezwykłych przygód małych
Włóczykijów, jest ich zbyt wiele… Powspominajmy zatem tylko jeden miesiąc z życia
przedszkolaka – świąteczny grudzień.
1 GRUDNIA – sobota – mimo wolnego dnia
przedszkole wypełniło się wesołą gromadą.
Tym razem dzieci przyszły do przedszkola
razem z rodzicami, aby wspólnie uczestniczyć
w niecodziennym wydarzeniu, jakim było spotkanie z grami planszowymi i edukacyjnymi.
Zaprosiliśmy do nas borówiecką firmę EGU
– GRY, która zajmuje się sprzedażą i wypożyczaniem gier, a tym razem u nas prezentowała
najciekawsze propozycje zabaw „stolikowych”
tak dla małych, jak i dużych. Uważamy, że
taki sposób spędzania wolnego czasu jest jak
najbardziej wart promowania. Gorąco polecamy
na zimowe wieczory :)
4 GRUDNIA – BARBÓRKA – czyli Święto
Górników, zostało u nas uczczone w sposób
szczególny, gdyż w towarzystwie prawdziwego
górnika z Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie.
Gość opowiedział dzieciom o swojej pracy,
pokazał strój górniczy oraz ciekawe pamiątki
związane z pracą górnika, a także różne odmiany węgla kopalnianego. Tym wyjątkowym
gościem był pan Józef- dziadek naszego
Włóczykija Bartka.
5 GRUDNIA – upominek „przedmikołajkowy” dla dzieci : TEATR W PRZEDSZKOLU
- w klimacie zbliżających się Świąt obejrzeliśmy
spektakl „Świąteczne marzenia”.
6 GRUDNIA – MIKOŁAJKI- na spotkanie ze
Świętym Mikołajem pojechaliśmy do Kórnika,
gdzie w samym sercu miasta, razem z panem
Burmistrzem oraz dziećmi z innych przedszkoli,
zaświeciliśmy lampki na wielkiej kórnickiej

Kolędy
w języku obcym
13 grudnia 2012 roku w KOKu po raz
pierwszy odbył się Przegląd kolęd, pastorałek i
piosenek świątecznych obcojęzycznych organizowany przez Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Robakowie. Przegląd miał
na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży
chęci rozwijania umiejętności językowych, poznanie najpiękniejszych utworów świątecznych
oraz integrację. Wszystkie utwory musiały
zostać zaprezentowane w języku angielskim
lub niemieckim. Z zaproszenia do konkursu
skorzystały dzieci ze szkół podstawowych z
Daszewic z panią Beatą Sokołowską, z Kórnika – Bnina z panem Krzysztofem Widerą
oraz przedstawiciele Szczodrzykowa z panią
Aliną Wesołek. Młodzież gimnazjalna z Kórnika
przybyła z panią Anną Żurawską, z Daszewic z
wcześniej wspomnianą panią Beatą Sokołowską, uczennice z Puszczykowa oraz Mosiny
były przygotowywane przez panią Justynę
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choince. Jak przystało na Śpiewających Włóczykijów rozśpiewaliśmy wszystkich zebranych
kolędami i pastorałkami.
10 GRUDNIA – WIZYTA LEŚNIKÓW –
wraz z opiekunami lasu z Nadleśnictwa Babki
zastanawialiśmy się co jest bardziej ekologiczne: sztuczna choinka, czy żywa z lasu?
Spotkanie było też okazją do rozmowy o zimowym losie zwierząt leśnych. Dzieci obiecały w
czasie zimy dokarmiać ptaki w przedszkolnym
karmniku.
11 GRUDNIA – koncert PRO SINFONIKIczyli kolejne spotkanie z cyklu realizowanego
u nas co 2 tygodnie, w ciągu całego roku. Tym
razem koncert nosił tytuł „Opowieść wigilijna”
i wypełniony był kolędami, nie tylko polskimi.
13 GRUDNIA – wyjazd 4, 5 i 6- latków do
Fabryki Bombek w Gnieźnie, gdzie mogliśmy
na własne oczy przekonać się jak wygląda proces ręcznego tworzenia ozdób choinkowych.
No i najważniejsze wydarzenie tego wy-

jątkowego okresu: RODZINNE SPOTKANIA
WIGILIJNE. Najmłodsi mieli anielskie spotkanie z kolędami. 4- latki wystawiły JASEŁKA.
Natomiast w grupie najstarszych dzieci było
PYCHOTKOWO i wspólne z rodzicami pieczenie pierniczków, a potem wspólna SZOPKA
BOŻONARODZENIOWA, czyli jasełka na
wesoło, z udziałem rodziców: tatusiów w roli
aniołów i mam jako gwiazdeczek. Wszędzie
zapanowała świąteczna radość.
Grudzień, tak jak inne miesiące całego roku,
obfitował w ciekawe wydarzenia w naszym
przedszkolu. Na cały Nowy Rok 2013 życzymy
sobie – niegasnącej radości i takiego samego
zapału w pracy z dziećmi – a wszystkim, z
którymi się spotykamy wzajemnej życzliwości,
pogody ducha, entuzjazmu w realizacji swoich
pasji.
Ewa i Dariusz Ziętek,
Przedszkole „Śpiewający Włuczykije”
www.spiewajacywloczykije.pl

Książek a Gimnazjum z Robakowa reprezentowała młodzież wraz z nauczycielkami oraz
organizatorami całego przedsięwzięcia: Elżbietą Drótkowską Klessa oraz Anną Karwasz.
Po uroczystym otwarciu Przeglądu rozpoczęły się zmagania konkursowe.
Uczniowie zaprezentowali się w dwóch
kategoriach solista i zespół muzyczny. Największym powodzeniem cieszył się utwór
zespołu Wham „Last Christmas” oraz „Cicha
noc” wykonana zarówno w języku angielskim
jak i niemieckim. Uczestnicy Przeglądu byli
przygotowani bardzo dobrze i niełatwo było
wyłonić zwycięzców.
W kategorii soliści Szkoły Podstawowej
zwyciężyła Patrycja Golan (Szczodrzykowo),
drugie miejsce zajęła Julia Piętka (Szczodrzykowo) a trzecie miejsce na podium zajęła Magdalena Byczyńska (Kórnik-Bnin). W kategorii
zespół muzyczny Szkoły Podstawowe wygrał
zespół z Daszewic w składzie A. Witkowska, M.
Godurkiewicz, W. Zieliński, drugie miejsce zajęły dziewczynki ze Szczodrzykowa P. Ochowiak
i O.Tórz oraz trzecie miejsce również Szkoła
Podstawowa ze Szczodrzykowa w składzie
O.Bączkowska, Z.Rogalińska, J.Macuda.

Aranżacje utworów wykonanych przez
młodzież gimnazjalną często były bardzo profesjonalne. Pierwsze miejsce w kategorii solista
uzyskała jednogłośnie Sandra Madajczak
(Gimnazjum nr 1 Mosina), drugie miejsce na
podium zostało przyznane Martynie Retinger
(Gimnazjum nr 1 Puszczykowo) a na trzecie
miejsce wyśpiewała Joanna Bryś (Gimnazjum
Kórnik). Młodzież gimnazjalna również występowała w kategorii zespoły wokalne i pierwsze
miejsce na podium zajął zespół z Gimnazjum w
Daszewicach w składzie Witkowska, Jankowska, Pałka i Nowak a drugie miejsce wyśpiewały dziewczyny z Gimnazjum w Robakowie
w składzie K.Tórz, P.Walaszczyk, P.Kieliszek,
D. Kamińska i M.Mądrecka.
Po burzliwych obradach jury przyznało miejsca a zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe
i dyplomy z rąk pani wicedyrektor Agnieszki
Byczyńskiej.
Organizatorzy serdecznie dziękują za
udział i przygotowanie młodych wykonawców
do Przeglądu.

KULTURA

Z pamiętnika Włóczykija…

Kolędowanie w kONARSKIM

Dzień po uroczystym otwarciu nowej świetlicy w Konarskim, mieszkańcy znów licznie spotkali się tam na wspólnym kolędowaniu
przy akompaniamencie Moniki Stępniak i Kasi Marciniak z Konarskiego.
Po wyczerpaniu programu kolędowania, zadzwonił dzwonek i w drzwiach świetlicy ukazał się Gwiazdor, który następnie przy pomocy
pań z KGW wręczył wszystkim dzieciom paczki.
Sołtys, Foto. M. Tomalak

Elżbieta Drótkowska Klessa
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(30.03.1933 – 28.12.2012)
REGIONALISTA I SPOŁECZNIK
Z MOSINY ZWIĄZANY Z KÓRNIKIEM.

Zygmunt Pohl był rodzinnie związany
z Kórnikiem. Jego pradziadek, Kazimierz
Gierliński, leśnik z Czołowa brał udział w
powstaniu styczniowym. Córka Kazimierza,
Maria Gierlińska (1866-1952), wychowanka
Szkoły Pracy Domowej Kobiet Jadwigi Zamoyskiej wyszła za mąż za Edwarda Pohla
(1864-1935). Po odzyskaniu niepodległości
pełnił on funkcję burmistrza w Kórniku. Rodzina Pohlów mieszkała między innymi w

ratuszu oraz przy zamku w tzw. Klaudiówce.
Maria i Edward Pohlowie wychowali pięciu
żołnierzy, uczestników Powstania Wielkopolskiego (Stanisława, Józefa, Adama, Jana i
Mariana). Jednym z nich był ojciec Zygmunta
Adam Pohl (1895-1954) z wykształcenia
leśnik. Z żoną Heleną (1896-1958) z Jawoskich wychowali dwóch synów: Marcelego
(1921-1996) nauczyciela i katechetę i Zygmunta oraz dwie córki: Stanisławę i Marię.
Zygmunt Pohl, urodził się 30.03.1933
roku w Nowym Tomyślu.
Wojna przeszkodziła mu w nauce szkolnej. Jego ojciec leśnik w rejonie sierakowsko-międzychodzkim, w czasie okupacji brał
udział w działaniach AK. Po wojnie z tego
powodu został aresztowany i więziony przez
służbę bezpieczeństwa w Szczecinie. W
roku 1948 rodzina Pohlów osiadła w Mosinie.
Zygmunta pasjonowała radiotechnika,
muzyka, historia regionalna. Z zawodu był
radiotechnikiem z powołania urodzonym
społecznikiem. W 1956 r. ożenił się z Moniką z domu Ciesielską z Domachowa k.
Gostynia. Był do końca życia związany z tą
miejscowością. Pohlowie wychowali czwórkę dzieci: córkę Elżbietę (ur. 1959 w Mosinie)
oraz trzech synów: Romana (ur. 1956 w Mosinie), Michała (ur. 1965 w Mosinie) i Pawła
(ur. 1970 w Poznaniu). Najmłodsi synowie
Michał i Paweł są oficerami Państwowej
Straży Pożarnej.
Od 1954 r. był członkiem, a od 1975 r.
do 1983 prezesował Chórowi Kościelnemu

św. Cecylii i był jego dyrygentem. Pasjonowała go muzyka i instrumenty muzyczne.
Zgromadził unikalną kolekcję wartą stworzenia muzeum instrumentów w Mosinie. Wiele
z nich to unikaty, wśród nich są egzemplarze
związane z Kórnikiem. Chór kościelny z Mosiny pod kierownictwem Z. Pohla przez wiele
lat współpracował z Witoldem Nowakiem
organistą z Kórnika.
OSP w Mosinie wiele zawdzięcza Z. Pohlowi. Od 2001 r. pełnił funkcję wiceprezesa,
współorganizował jubileusz 100-lecia OSP.
Był inicjatorem budowy pomnika „Strażaka
Wielkopolskiego w Mosinie” oraz okolicznościowego wydawnictwa „100 lat OSP w
Mosinie”. Ponadto był inicjatorem Sztandaru
dla OSP w Mosinie ufundowanego na 100
lecie OSP w Mosinie.
Współpracował też przy opracowaniu pt.
„Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic”.
Od 2009 r. był członkiem Koła Pamięci Powstania Wlkp. w Kórniku.
Władze Mosiny doceniały go i w 2011
otrzymał „Medal Burmistrza Gminy Mosina”.
W 2005 r. Arcybiskup Stanisław Gądecki
wyróżnił go medalem „Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis”. Był też odznaczony Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla
Pożarnictwa (2002).
Zmarł 28 grudnia 2012 i spoczął na
cmentarzu parafialnym w Mosinie.
Cześć jego pamięci!
					
		
Kazimierz Krawiarz

Podziękowania
W sobotę 12 stycznia 2013 roku odbył się Bal Karnawałowy organizowany przez Radę Rodziców przy Gimnazjum im
Władysława Zamoyskiego w Kórniku. Zabawa w Domu Gościnnym Hedan w Trzebisławkach rozpoczęła się o godzinie 20:00 i
trwała do godziny 5:00 przy muzyce zespołu „Ksero”. Podziękowania za ofiarność w postaci przekazanych nagród na Zabawę
kierujemy do:
Banku Spółdzielczego w Kórniku, Jubilera Buszkiewicza, Apteki Zamkowej - Barbary Miary, Gabinetu Kosmetyczno-fryzjerskiego Joanna, Pizzerii Piccolo, Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu, MT Technika Firma Poznań, Restauracji Biała Dama,
Kwiaciarni Stokrotka, Mini Marketu Jolanty Maciejewskiej, Kwiaciarni u Agaty, Myjni samochodowej Kamili Szymaniak, Restauracji
Pizzerii Casablanca, SebTom Garden Tomasza Rybaka, Euro-Astar Krzysztofa Korczyka, Cukierni Piotra Kaczmarka, Jubilera
Grzegorza Błaszaka, KM Partnera, ABC Eway Robińskiej, 3F Zdrowie i Uroda, Rodan sp. z o.o., Salonu Kosmetycznego Od
Nova, Firmy Grześkowiak Świeże Surówki, Małgorzaty Waldemara Karaś.
Również serdeczne podziękowania kierujemy do pani Dyrektor Marzeny Dominiak za pomoc w przygotowaniu naszej imprezy.
Z podziękowaniami

Rada Rodziców przy Gimnazjum im. Władysława Zamoyskiego w Kórniku

Znaleziono psa ...
W sobotę 19 stycznia w Mościenicy znaleziono błąkającego
się pieska - właścieciela prosimy o kotakt: tel. 600-378-681

Podziękowania dla strażaków z OSP Kórnik
za próbę reanimacji
śp. Justyna Pawlikowskiego,
która miała miejsce 11 stycznia 2013 roku
składa Rodzina

Ks. Karolowi Maciejakowi, rodzinie, sąsiadom i znajomym
serdeczne podziękowania za modlitwy i udział w ostatniej drodze

śp. Justyna Pawlikowskiego
składa
żona z dziećmi i rodziną
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Sport Szkolny
GMINNA KOSZYKÓWKA
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

INTEGRACJA W ZABAWIE
Przykład idzie z góry. Przez miesiąc:
dzieci, rodzice i nauczyciele przygotowywali się do współzawodnictwa sportowego

w zabawach i grach ruchowych. Wspólne
zajęcia i czas poświęcony na przygotowania
został nagrodzony. Zwyciężyli rywalizując z
reprezentacjami pozostałych naszych szkół
podstawowych. Kto ? SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 w Kórniku-Bninie – zdjęcie obok
BRAWO! Mamy nadzieję, że ta forma ruchu
będzie kontynuowana we wszystkich małych
klasach szkół podstawowych naszej gminy
przez cały rok. Kolejna impreza to „ Zabawa
nie zna granic” dla uczniów klas IV i młodszych szkół podstawowych odbędzie się w
czerwcu 2013 w Szczodrzykowie. Również
w tej imprezie oprócz dzieci biorą udział
nauczyciele, rodzice i ... dyrektorzy szkół.

SPORT

WSPOMNIENIE

ZYGMUNT POHL

GMINNY UNIHOKEJ SP- 8/9.01.2013
Gospodarzem Mistrzostw Gminnych w
unihokeju była Szkoła Podstawowa w Radzewie. Zawody przygotował i przeprowadził
p. Karol Niemier. Nauczyciel wf. z Radzewa
może być dumny ze swych hokeistek, które
pokonały koleżanki z pozostałych szkół i nie
straciły żadnej bramki.
(cd. na str. 16)
W dniach 12-13 grudnia 2012 w hali
OAZA odbyły się mistrzostwa gminy w koszykówce dla szkół podstawowych.
Dziewczęta
Pierwsze miejsce wywalczyła Szkoła
Podstawowa nr 1 w Kórniku w składzie:
Martyna Boguszyńska- „król strzelców”- 15
pkt., Anna Łopińska-13 pkt., Dominika Joppek
i Jagoda Tomczak po 12 pkt. , Katarzyna
Kędziora – 8 pkt., Barbara Gąska-6 pkt.
Magdalena Drzewiecka i Koczorowska Kinga
po 4 pkt., Jolanta Lester, Martyna Siódmiak
i Natalia Szymczak po 2 pkt. oraz Marta
Kaźmierczak - 0 pkt.
Drugie miejsce zajęła szkoła z Radzewa
a trzecie szkoła z Szczodrzykowa.
Z uwagi na nieregulaminowy skład zespołu szkole z Bnina przyznano 4 miejsce.
Chłopcy
Zwyciężyła Szkoła Podstawowa w
Szczodrzykowie w składzie: Jakub Tomczak- 19 pkt. ,Mateusz Kruk i Dawid Pawlak
po 9 pkt., Mikołaj Wrzesiński – 7 , Dariusz
Konowrocki - 4 pkt., Konrad Dudek– 3 pkt.
Jacek Norkiewicz- 2 pkt., Dariusz Koprucki-2
pkt., Nikodem Borzeczkowski. Krzysztof
Wesołowski, Jacek Lisiecki, Bartek Kupiecki.
Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku, trzecie szkoła z Radzewa
i czwarte szkoła z Bnina. „Królem strzelców”
został Tomasz Siejak z Radzewa – 30 pkt.
Ponadto Jakub Tomczak z Szczodrzykowa i Jakub Łuczak z Bnina uzyskali po 19 pkt.
Zawody sędziował p. Hubert Nowicki
a gospodarz imprezy SP nr 1 w Kórniku
przygotowała dyplomy dla szkół i najcelniej
rzucającego do kosza zawodnika mistrzostw.
Najlepsze szkoły z naszej gminy czyli
dziewczęta z Kórnika i chłopcy z Szczodrzykowa wystąpią w półfinałach mistrzostw
powiatu poznańskiego.
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unihokeju wywalczyli chłopcy Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku pokonując: Radzewo
4:2, Szczodrzykowo 3:2 i Bnin 3:2. Zespół z
Kórnika grał w składzie: Mateusz Kazyaka-9,
Mikołaj Smajdor -1, Konrad Leporowski, Leonard Sobiak, Karol Foltyński, Piotr Bachór,
Bartosz Zgarda, Krzysztof Mrugas, Łukasz
Nowak.
Reprezentacja szkoły w Radzewie zajęła
miejsce drugie pokonując SP Szczodrzykowo
4:1, SP Bnin 7:0. Bramki strzelili: Krzysztof
Bartkowiak-7, Igor Jóskowiak i Adrian Kozubski po 2 oraz Kamil Stempniak i Tomasz
Siejak po1.
Szkoła z Szczodrzykowa pokonała Bnin
3:2 i zajęła trzecie miejsce a bramki strzelali:
Filip Szymkowiak – 3, Darek Konowrocki-2 i
Mateusz Kruk-1.
Czwarte miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 Kórnik-Bnin. W tej drużynie wyróżnił się
Jakub Łuczak, który w całym turnieju strzelił 4
bramki. Najlepszym zawodnikiem został Mateusz Kazyaka z Kórnika. Chłopcy z Kórnika
wystąpią w zawodach powiatowych.
Medale dla zawodników, puchar przechodni fundowała Firma IRMAL p.Ireneusza Poduszczaka z Trzykolnych Młynów a wręczała
p. Poduszczak i przedstawicielka Zakładu.
Bardzo dziękujemy. Przy okazji zakończenia

mistrzostw dyrektorka szkoły p. Krystyna Kiełpińska podziękowała firmie za sponsorowanie
nagród i wręczyła pamiątkowy dyplom.
KOSZYKÓWKA GIMNAZJÓW
Nasze gimnazja stoczyły walkę w koszykówce o prawo reprezentowania gminy Kórnik
w zawodach powiatowych. Tylko zwycięskie
zespoły mogą awansować dalej.
W meczu dziewcząt wygrało Gimnazjum
Kórnik, które pokonało Gimnazjum Robakowo
38:28. Punkty dla Kórnika zdobyły : Ola Bartkowiak-12, Michalina Kalinowska-8, Katarzyna
Laskowska- 7, Kinga Kondracka- 3, Kinga
Konracka- 4, Martyna Kuberacka-3, Agnieszka
Błaszkowiak i Weronika Jarnut po 2.
Dla Robakowa punkty wywalczyły: Dominika Błaszczyk- 10, Marta Achtenberg-9,
Sandra Dziewięcka- 4, Karolina Ochowiak-3 i
Beata Norkiewicz-2.
W meczu chłopców Gimnazjum Robakowo pokonało Gimnazjum Kórnik 18:14
a punkty zdobywali: Dominik Nawrocki-8,
Jakub Posadzy-2, Hubert Kapusta-2, Patryk
Szymański-2-wszyscy z Kórnika a z Robakowa Filip Kujawa- 10, Filip Graczyk-5 i Łukasz
Kozak-3.
ARA

FERIE NA SPORTOWO W ROBAKOWIE

W pierwszy dzień ferii 14 stycznia
gimnazjum w Robakowie gościło piłkarzy z naszej gminy na corocznym
turnieju w piłce halowej oraz drugi raz
pary, które grały w futbol stołowy.
III Memoriał im. Powstańców Wielkopolskich wśród rocznika szkół gimnazjalnych
wygrała drużyna FC Barca w składzie:
M. Staszak, F. Surdyk, D Trzepizur oraz
A. Mruk, którzy wygrali wszystkie swoje
mecze. II miejsce zajęła ekipa Faworyci
Kórnik, III m. Dynamix Robakowo a IV m.
Dzikie Węże.
Wśród rocznika szkół podstawowych
wszystkie mecze wygrała drużyna FC Wiśnia w składzie: SZ. Paterski, M. Kruk oraz
Konowrocki. Kolejne miejsca zajęły ekipy:
Lechia – Żubr i FC Wosanka.

Najlepszymi strzelcami zostali wśród
gimnazjów Michał Staszak – 21 goli, a
wśród szkół podstawowych Mateusz Kruk
– 11 goli.
Równolegle do turnieju piłkarskiego
odbyły się II Mistrzostwa Gminy w futbolu
stołowym w kategorii pary open. Do tej imprezy zgłosiło się 16 par w tym jedna para
dziewcząt. W turnieju grano systemem do
dwóch przegranych gier. Najlepszą parą
zostali ubiegłoroczni vice mistrzowie Michał
Pawlak, Filip Kujawa. II m. zajęła para
Jakub Szymankiewicz, Krzysztof Kruś, III
m. Jakub Roźmiarek, Eryk Gielniak a IV
m para dziewcząt: Sandra Templewicz,
Dominika Błaszczyk.
Sędzią głównym piłkarzyków był Pan
Bartosz Kasprzyk, który użyczył profesjo-

nalny stół do gry, drugi stół użyczyło OSW
Błażejewko.
Organizatorem imprezy byli UKS SOKÓŁ Robakowo oraz Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie.
Wszyscy uczestnicy i opiekunowie skosztowali słodki poczęstunek ufundowany
przez Panią Dyrektor Gimnazjum, sponsorem nagród w turnieju halowym był UM
w Kórniku oraz UKS SOKÓŁ a w turnieju
piłkarzyków firma Doradztwo Finansowe
PMC Krzysztof Bajoński.
Każdy uczestnik imprezy otrzymał także
drobny upominek.
ZAPRASZAMY ZA ROK

KOLARSTWO
DWA ZWYCIĘSTWA
KATARZYNY PAWŁOWSKIEJ
PODCZAS PUCHARU ŚWIATA
W MEKSYKU
Życiową formą dysponuje nasza zawodniczka Katarzyna Pawłowska podczas
torowego Pucharu Świata w meksykańskim
Aqascalientes, który jest ostatnim sprawdzianem przed lutowymi mistrzostwami
Świata w Mińsku. Kasia wyjechała do
Meksyku zdobyć kwalifikacje do Mistrzostw
Świata w wyścigu punktowym i w wyścigu
na 3km na dochodzenie. Startowała tylko
w tych dwóch konkurencjach osiągając doskonałe wyniki. W pierwszym z nich wyścigu punktowym zwyciężyła z dorobkiem 51
pkt. Drugie miejsce zajęła, Czeszka Jarmila
Machacova 41 pkt, a trzecie Kubanka Massague Dominguez 40 pkt. W ostateczności
(była to ostatnia seria Pucharu Świata w
tym sezonie) Kasia Pawłowska została
zdobywczynią Pucharu Świata w sezonie
2012/13 w konkurencji wyścigu punktowego. W Mistrzostwach Świata i przez cały
najbliższy rok startować będzie w koszulce
zdobywcy Puchary Świata. Drugiego dnia
zawodów nasza reprezentantka po raz
pierwszy w historii zwyciężyła podczas tak
prestiżowej imprezy w wyścigu na 3km na
dochodzenie, bijąc przy okazji swój własny
rekord Polski o ponad 6 sekund!!! W części
dopołudniowej, podczas eliminacji Kasia
osiągnęła najlepszy czas dnia (3;30;999).

Późnym wieczorem jadąc z Kolumbijką
Marią Luisą Calle Williams (3;32;020) o
złoty medal, poprawiła swój rekord o kolejne
0,6 sek (3;30;390), co spowodowało, że po
raz drugi mogliśmy na meksykańskim welodromie usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego.
Trzecie miejsce zajęła Australijka Rebecca
Wasak (3;32;037).
PŁOSAJ I RADZICKA NA PODIUM
PRZEŁAJOWYCH
MISTRZOSTW POLSKI
W drugi weekend nowego roku, w
ekstremalnych warunkach odbyły się
Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym. Stolicą kolarstwa na dwa dni stały
się Koziegłowy k/Częstochowy. Przenikliwe zimno, ogromne ilości śniegu, oraz
zamarznięte wcześniej koleiny, były nie
lada utrudnieniem dla kolarzy. W obecnym
sezonie przełajowym ekipa z Kórnika
startowała bardzo sporadycznie, gdyż
zawodnicy do sezonu 2013 przygotowują
się trochę inną drogą, korzystając dużo
ze szkolenia na torze w Pruszkowie. W
takim wypadku zdobycie dwóch medali
przez młode juniorki z Kórnika Nikol Płosaj
i Natalię Radzicką można uznać za bardzo
miłą niespodziankę. Od samego początku
wyścigu na czoło wyszła Łucja Pietrzak z
Koźminianki, która startowała w tym sezonie we wszystkich wyścigach przełajowych
w Polsce, przygotowując się bardzo intensywnie do Mistrzostw Polski. W rywalizacji
ze starszą koleżanką, nasze zawodniczki
były bez szans, dlatego od razu nastawiły

się na walkę o drugie miejsce. Cel ten
praktycznie od startu był dla Kórnika niezagrożony. Już na pierwszym okrążeniu na
drugie i trzecie miejsce wysunęły się Nikol
i Natalia, które bezpiecznie kontrolowały
cały przebieg wyścigu, systematycznie doganiając zawodniczki (seniorki) startujące 2
min przed juniorkami. Nasze zawodniczki
wpadły na metę ze stratą 1 minuty do Pietrzak, co biorąc pod uwagę, że startowały
po sześciotygodniowej przerwie w przełajach, jest bardzo dobrym osiągnięciem.
Ostatecznie drugie miejsce zajęła Nikol
Płosaj, a trzecie Natalia Radzicka. Bardzo
ciekawa walka toczyła się za plecami
medalistek. Zawodniczka Limaro Barbara
Frąszczak, co okrążenie mijała jedną z
rywalek kończąc zawody na doskonałym
czwartym miejscu. Wyścig juniorek na
szóstej pozycji ukończyła jeszcze Viktoria
Żegleń, co w ostateczności spowodowało,
że nasze dziewczęta zostały drużynowym
Mistrzem Polski kobiet w kolarstwie przełajowym. Tradycyjnie Grupa kolarska Limaro
tuż po przełajach wyjeżdża do Zakopanego
na zgrupowanie szkoleniowe o charakterze
ogólnorozwojowy. Ekipa wraca do Kórnika
pod koniec stycznia, gdzie przez cztery kolejne tygodnie trenować będzie na miejscu
w Kórniku z większym nakładem na bazę
kilometrową na rowerze. Po drodze w połowie lutego grupa juniorów i młodzieżowców
zaliczy zawody o puchar Polski na torze w
Pruszkowie.

SPORT

SPORT

(cd. ze str. 15)
Zespół grał w składzie: Monika Stempniak11 bramek- „król strzelców”, Klaudia Dryer -8,
Agata Radziejewska-2, Wiktoria Kotkowiak-1,
Katarzyna Karaś, Lidia Wiśniewska, Magdalena Cychnerska, Justyna Rumińska, Dominika
Frąckowiak i Roksana Toboła.
Radzewo wygrało: 13:0 z Szczodrzykowem, 4:0 z Bninem i 5:0 z Kórnikiem i będzie
reprezentowało naszą gminę w zawodach
powiatowych.
Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
nr 1 z Kórnika pokonując szkołę z Bnina 6:0 i
z Szczodrzykowa 6:1.
Bramki strzelały: Martyna Boguszyńska-9,
Natalia Szymczak-2 i Marta Kaźmierczak-1.
Trzecie miejsce po wygraniu meczu z
Szczodrzykowem 5:2 zajęła Szkoła Podstawowa w Kórniku-Bninie. Julia Żurawska strzeliła 2
bramki, a Martyna Pabisiak, Karolina Marciniak
i Weronika Sikorska po 1 bramce.
Dla Szczodrzykowa, które zajęło miejsce
czwarte 2 bramki w całym turnieju strzeliła
Martyna Górlaga i 1- Ola Rogaczewska.
Tytuł najlepszej zawodniczki turnieju przyznano Monice Stempniak z Radzewa.
W kolejnym dniu walczyli chłopcy. W tym
turnieju zdecydowanych faworytów nie było.
Jednak zasłużenie mistrzostwo gminy w

Paweł Marciniak

Marcin Stanikowski,
Paweł Pawlaczyk

Nikol (z lewej) i Natalia
na mecie Mistrzostw Polski
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Uczestnicząc od pewnego czasu w
ważniejszych wydarzeniach z życia domu
dziecka w Bninie-Kórniku zaobserwowałem
zainteresowanie wychowanków tematem
fotografii.
Po przeprowadzeniu małej sondy i po
rozmowie z panią dyrektor postanowiłem
założyc pracownię fotgraficzną w domu
dziecka.
Celem pracowni jest rozbudzenie w
dzieciach, w młodzieży pasji. Pasja fotografowania, filmowania, tworzenia animacji.
Pasja obserwowania, dokumentowania...
Oprócz teorii z zakresu fotografii i sztuki
będziemy pracować nad konkretnymi projektami jak np. kalendarz domu dziecka.
Dla młodzieży może to być też w przyszłości ścieżka zawodowa, dlatego wspólnie chcemy odwiedzać drukarnie, agencje
reklamowe, studia fotograficzne i filmowe i
inne miejsca mające związek z zawodową
fotografią i filmem.
Pasja i pomysł na życie jest dla wychowanków domu dziecka szalenie istotne.

Gdybyś mógł w jakikolwiek sposób
pomóc nam w urządzeniu studia, tak aby
nasza zabawa, praca i pasja stawała się
coraz dojrzalsza, profesjonalna.

NAKŁAD: 3000 egz.
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W tym czasie PŁYWALNIA będzie NIEDOSTĘPNA DLA OSÓB,
KTÓRE NIE BIORĄ UDZIAŁU
W ZAWODACH.
Ostatnie wejście na basen
dla klientów przed zawodami
o godz. 7:30, kolejne po godz. 11:30
Za utrudnienia przepraszamy.

Naczelnik
Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Poznaniu
zaprasza na
bezpłatne szkolenie
dot. podstawowych zagadnień
z zakresu kas rejestrujących
(obowiązki instalacji
kas rejestrujących,
zwolnienia z obowiązku
ich posiadania,
terminy i sposób zgłoszenia
oraz obowiązki
dla posiadaczy kas rejestrujących)

Tomek Siuda

Ogłoszenia
DROBNE

Szkolenie skierowane jest
dla wszystkich zainteresowanych
podatników,
zarówno z gmin obsługiwanych przez
tutejszy urząd skarbowy oraz dla
mieszkańców miasta Poznań
Szkolenie odbędzie się w siedzibie
Pierwszego Urzędu Skarbowego w
Poznaniu sala 501
o godz. 10.00 w dniu 07 lutego 2013 r.

Kórnicki Ośrodek Kultury
zaprasza 1 lutego (piątek) 2013 r.

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

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

w środę 30 stycznia
w godzinach 8:30 - 11:30
na naszym basenie
będą odbywały się
V MIĘDZYSZKOLNE
ZAWODY PŁYWACKIE

Może mógłbyś, mogłabyś nam podarować jakiś sprawny, nieużywany przez Ciebie
sprzęt. Przyda się niemalże wszystko. Od
wyposażenia ciemni, poprzez statywy, może
nawet srzęt komputerowy czy aparaty.
Możesz też przekazać jakąkolwiek kwotę
na Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka
w Bninie-Kórniku KONIECZNIE!!! z dopiskiem-FOTOGRAFIA W DOMU DZIECKA.
Może mógłbyś, mogłabyś nam pomóc w
jakiś inny sposób?
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Bninie posiada osobowość prawną - ma
status organizacji pożytku publicznego o
numerze KRS 0000139426.
Stowarzyszenie posiada konto bankowe
o numerze:
36 1090 1362 0000 0000 3601 8156
Dom dziecka Kórnik-Bninhttp://www.domdzieckabnin.pl/asp/
pl_start.asp?typ=14&menu=10&strona=1

Firma remontowo budowlana ABM Bulding-budowa domu, wszystkie prace wykończeniowe!!! Tel. 669351860
Do pracy w ochronie na terenie Poznań-Antoninek/Swarzędz, możliwość dowozu. Tel. 607 072 434
Garaż blaszany, Kórnik, ul. Staszica, za Sklepem Polskim. Tel. 783 590 330
Biuro Rachunkowe Pro-Acco-rozliczenia księgowe, PIT, VAT, NFZ, obsługa w zakresie BHP. Tel. 502 182 182
Biblioteka Kórnicka zatrudni doswiadczoną osobę do działu kadr i płac. Tel. 531 695 551
Sprzedam działkę budowlaną 1100m², Aleja Flensa - przy nowej drodze. Tel. 506 202 405
Przyjmę uczni w zawodzie elektromechanik samochodowy. Tel. 603 802 553
Sprzedam komplet wypoczynkowy, skóra, czerwony, 3+1+1, jednoroczny i inne rzeczy z powodu likwidacji mieszkania. Tel. 792 884 454
Gaz na telefon: 607 420 560
Wynajmę garaż murowany z kanałem, szeroki, wysoki, w Borówcu oraz pomieszczenie na magazyn lub działalność. Tel. 508 310 395
Praca dodatkowa - Kórnik i okolice - doradca finansowy. Tel. 784 918 787
Do wynajęcia - Kórnik-centrum - biuro, usługi, handel. Tel. 601 674 477
Układanie płytek, szpachlowanie, malowanie Tel.603 117 555
Do wynajęcie lokal 73 m² w Kórniku, ul. 20 października na działalność gospodarczą (warsztat, magazyn). Tel.692 695 002
Sprzedam strój sportowy AKADEMIA REISSA roz.xs 663-740-527
Sprzedam działki budowlane w Mieczewie. Wielkość od 820 m² do 1500 m². Tel. 667 215 907
Korepetycje z matematyki z zakresu szkoły podstawowej, 20 zł/godzinę, możliwość dojazdu do ucznia. Tel. 502 507 469
Dom z duszą i ciepłem kominka. Domy z drewna - budowa w 3 mies. Biernatki. Tel. 602 152790
Kupię komputerowe płyty główne , karty oraz inne części elektroniczne elektryczne tel.504 652 757
Sprzedam ziemniaki jadalne, seler i buraczki czerwone. Tel.781 459 563
Sprzedam fotelik samochodowy firmy CONECO ZENITH (0- 36 kg ) stan bardzo dobry 5-stopniowa regulacja oparcia. Tel. 506 490 723
Sprzedam mechanizm do mocowania koła zapasowego do Fiata Ducato 2006 - 2012, oraz inne części. Tel. 506 490 723
Sprzedam spacerówkę, łóżeczko turystyczne, konia na biegunach wszystko jak nowe. Tel: 506 490 723
Usługi transportowe, przewóz towarów do 1,5 tony, kraj - zagranica, przeprowadzki. Tel. 506 490 723
Sprzedam, aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic, oraz magnetofon szpulowy z taśmami. Tel. 506 490 723. Cena do negocjacji
Sprzedam suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168 (tanio). Płaszcz damski skórzany nowy rozm. 36/38, wzr.164/168. Tel: 506 490 723
Sprzedam, matę edukacyjną, nowe ciuszki, kurtki , buty, sweterki itp dla dziewczynki od 0-4lat. Tel: 506 490 723
Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki firmy Thomson, oraz kompletny ubiór do jazdy konnej rozm M/S. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723
Sprzedam telefon komórkowy Nokia 6020, Nokia 2330 ,oraz LG BL-20. Ceny do negocjacji. Tel: 506 490 723
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o godz.19.00
do Klubu Dobrego Filmu
na film „Róża”
w reż. Wojciecha Smarzowskiego.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 8 lutego 2013 r.

Wstęp wolny.

Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać
do 2 lutego

nr 2/2013

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA \ INFORMACJE

FOTOGRAFIA W DOMU DZIECKA- prośba o pomoc

25 stycznia 2013 r.

Ze względów organizacyjnych
uprzejmie proszę o zgłoszenie chęci
uczestnictwa w szkoleniu
3 dni przed jego rozpoczęciem,
przesyłając informację na adres
e-mail: us3023@wp.mofnet.gov.pl
Dodatkowe informacje dotyczące
szkolenia można uzyskać
pod nr tel. 61 65 78 111,
w pokoju nr 7
oraz na Sali Obsługi w Pierwszym
Urzędzie Skarbowym w Poznaniu.
Przewidywana liczba uczestników
szkolenia wynosi 30 osób,
w przypadku większej
ilości zainteresowanych
uczestnictwem w szkoleniu
zostanie zorganizowany dodatkowy
termin szkolenia.
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