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W tym numerze :
- Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie
realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w 2013 roku
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- Sukces Kasi Pawłowskiej w Plebiscycie Głosu Wlkp.
- Wspomnienia powstańca Leona Króla

Czym rekultywować?
17 stycznia burmistrz Jerzy Lechnerowski
spotkał się z przedstawicielem firmy MDW SA
Pawłem Plutą w sprawie możliwości wykorzystania tzw. zwiercin (materiałów powstających
podczas przygotowania odwiertów gazu) do
rekultywacji składowiska odpadów w Czmoniu.
Kolejne spotkanie na ten temat odbyło się w
styczniu. Wiceburmistrz Antoni Kalisz razem z
ekspertami delegowanymi przez wspomnianą
wyżej firmę dokonali wizytacji składowiska i
omówili możliwości współdziałania.

jako jeden z większych udziałowców powinien
mieć swojego przedstawiciela w tym gremium.
Do spotkania wszystkich udziałowców
doszło 1 lutego w Jarocinie. Dokonano doprecyzowania regulaminu i umowy spółki. Przystąpiono do weryfikacji projektu budowy instalacji

grupa Lider Zielonej Wielkopolski, w skład której
wchodzi Gmina Kórnik.

do przetwarzania odpadów. Przypomnijmy, że
inwestycja ta znajduje się na liście rezerwowej
w kolejce po fundusze unijne (WRPO). Wartość
budowy w obecnym wymiarze to ponad 100
milionów złotych. W przypadku nieprzyznania
środków, projekt ma zostać „okrojony”, a gminy
wchodzące w skład Porozumienia Jarocińskiego sfinansują inwestycję samodzielnie. Na nadzwyczajnym zgromadzeniu spółki dokonano
wyborów do rady nadzorczej. W jej skład wszedł
delegowany przez naszą gminę Jarosław
Kazimierz Nowak. Podjęto także uchwałę o
obniżeniu wynagrodzenia prezesa spółki.

W dniu 31 stycznia br. burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się w urzędzie z Mateuszem
Nowakiem, „Najpopularniejszym Sportowcem
Roku 2012”, według plebiscytu ogłoszonego
przez „Nasz Głos Poznański”. W spotkaniu
uczestniczyła również pani Izabela Nowak,
mama Mateusza i prezes UKS TKD Taekwondo
Kórnik pan Piotr Posadzy. Burmistrz Lechnerowski wręczył Mateuszowi upominki i list
gratulacyjny, życząc jednocześnie wytrwałości
i sukcesów w kolejnych rywalizacjach.

Komisja SGiP Wlkp.

5 lutego w biurze rady Miejskiej w bnińskim
ratuszu odbyło się podsumowanie stanu bezpieczeństwa na terenie gmin obsługiwanych
przez Komisariat w Kórniku (Kleszczewo, Kórnik). Podsumowania i oceny bezpieczeństwa
w Gminie dokonali: Komendant KP w Kórniku
aspirant sztabowy Eugeniusz Sierański i zastępca Komendanta Miejskiego w Poznaniu
młodszy inspektor Maciej Nestoruk. W spotkaniu udział brali udział: przewodniczący Rady
Miejskiej w Kórniku Maciej Marciniak, Wójt
Gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz oraz burmistrzowie Jerzy Lechnerowski i Antoni Kalisz.

Wyróżnienie dla
Mateusza Nowaka

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Nowa parafia
24 stycznia burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się z ks. Jakubem Lechniakiem,
proboszczem istniejącej od 1 stycznia 2013
roku parafii pw. Matki Teresy z Kalkuty w Kamionkach. Razem z kierownikiem Wydziału
Planowania Przestrzennego Sławomirem
Lepczyńskim rozmawiali o warunkach zabudowy działki na której powstać ma nowy kościół.
Uczniowei Zespołu Szkół
będą ćwiczyć w Oazie?
29 stycznia w KCRiS Oaza z wicestarostą
Tomaszem Łubińskim spotkał się burmistrz Jerzy Lechnerowski, dyr. Zespołu Szkół w Kórniku
Emilia Stanny, wicedyrektor Iwona Rauk, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej
Irena Kaczmarek oraz Kierownik Wojciech Kiełbasiewicz. Dyskutowano na temat możliwości
finansowania przez Powiat Poznański zajęć
w-f na obiektach Oazy dla uczniów Zespołu
Szkół. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego
dał zielone światło do dalszych rozmów dyrekcji
ZS z kierownictwem Oazy.
Zmiany w ZGO jarocin
Przedstawiciele samorządu Jarocina odwiedzili 28 stycznia Kórnik, by z burmistrzem
Jerzym Lechnerowskim i wiceburmistrzem
Antonim Kaliszem rozmawiać na temat proponowanych zmian w regulaminie ZGO Jarocin.
Przedyskutowano także propozycję zmian w
radzie nadzorczej tej spółki. Ustalono, że Kórnik

Komisja Ochrony Środowiska i Obszarów
Wiejskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wlkp., w której działa burmistrz Jerzy Lechnerowski obradowała 30 stycznia. W obradach
uczestniczył także wicemarszałek Tomasz
Bugajski.
Dyrektor departamentu Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich Emilia Dunal podsumowała kończącą się transzę dofinansowań unijnych
i przedstawiła plany na lata 2014-20. Wskazała
między innymi, że nadal prowadzona będzie
współpraca w zakresie dofinansowań w ramach
lokalnych grup działania, takich jak na przykład

Czy jest bezpiecznie?

Opr. ŁG

Złota Kielnia dla Gminy Kórnik
Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany „Profile” przyznał Urzedowi Miejskiemu w Kórniku „Złotą Kielnię” - wyróżnienie za zapewnienie doskonałych terenów inwestycyjnych,
tworzenie przyjaznych warunków dla przedsiębiorców, dbanie o komfort mieszkańców
oraz zapewnienie im atrakcji zarówno kulturalnych, jak i odpowiednich warunków do
rozwijania sportowych pasji”.
Statułetkę Złotej Kielni wraz z dyplomem odebrał podczas targów Budma 2013
sekretarz Leszek Książek.
ŁG
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W pierwszej części styczniowej sesji Rady
Miejskiej w Kórniku - oprócz zwykłych sprawozdań z działalności komisji rady, przewodniczący
przedstawili plany tychże komisji na najbliższy
rok. Miłym akcentem było także wręczenie
przez Halinę Biechowiak-Drożak - skarbnika
Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski na
ręce Leszka Walkowiaka wyróżnienia dla OSP
Kamionki za kompleksowe działania na rzecz
mieszkańców w konkursie „Dobre Praktyki”
na najciekawszy projekt realizowany w latach
2009-2012. OSP w Kamionkach zgłosiła do
konkursu trzy zrealizowane projekty: „ Remont
pomieszczeń świetlicy wiejskiej znajdujących
się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kamionkach”, „Modernizacja i wyposażenie
świetlicy wiejskiej w Kamionkach w sprzęt
niezbędny do jej prawidłowego funkcjonowania” oraz „Stworzenie bezpiecznego miejsca
rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej”. W
sumie ich wartość wyniosła 100.732,84 zł, w
tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
otrzymano: 59.342,13 zł.
Uchwały
Radni podjęli uchwałę na temat „przedłużenia obowiązującej dopłaty do taryfy
Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i Usługi
Komunalne WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach:
Celestynowo, Czmoń, Czmoniec, Kromolice,
Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo, Szczodrzykowo Osiedle,Trzykolne Młyny
na terenie Gminy Kórnik”.
Ponieważ Prezydent Miasta Poznania
wypowiedział gminom ościennym porozumienie komunalne z dnia 30.06.2004r. z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, po wydaniu przez
Burmistrza Gminy Kórnik spółce AQUANET
zezwolenia na dostarczanie wody i odbiór
ścieków na części terenu gminy Kórnik, koniecznym stało się uchwalenie regulaminu
określającego prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego
oraz odbiorców usług dla całej gminy.
Radni zatwierdzili na styczniowej sesji taki
regulamin.
Dokonano także ustalenia wysokości
stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Jak
czytamy w uzasadnieniu do uchwały: „Ustawa
o gospodarce nieruchomościami przewiduje
opłaty adiacenckie z następujących tytułów:
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku
jej podziału, wzrostu wartości nieruchomości
otrzymanych w wyniku scalania i podziału, w
stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych, wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń
infrastruktury technicznej.
(...)
Obowiązująca uchwała nr XXVI/261/2008

Zmiany
w przepisach
meldunkowych

Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 lipca 2008
r. uregulowała kwestie ustalenia wysokości
stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej
podziału.
Niniejsza uchwała ustala stawki opłat
adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości otrzymanych w wyniku scalania i podziału, w stosunku do wartości nieruchomości
dotychczas posiadanych, oraz z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej, co
pozwoli na pełne stosowanie przez Burmistrza
ustawy o gospodarce nieruchomościami w
zakresie ustalania opłat adiacenckich”.
Po uprawomocnieniu obowiązywać będzie
stawka opłaty adiacenckiej w wysokości 50% z
tytułu wzrostu wartości nieruchomości otrzymanych w wyniku scalania i podziału, w stosunku
do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych, oraz stawka w wysokości 50 % różnicy
między wartością jaką nieruchomość miała
przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury
technicznej, a wartością nieruchomości po ich
wybudowaniu.
Przystąpiono do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik dla
części obrębów Kamionki, Skrzynki, Czołowo,
Konarskie, Czmoń i Błażejewko.
Nadano nazwę nowemu osiedlu w Robakowie. Na wniosek inwestora nosić będzie ono
nazwę os. Tygrysie.
Ze względu na - jak określono w uzasadnieniu - brak podstaw do uwzględnienia - odrzucono wezwanie do usunięcia naruszenia
prawa złożone przez Spółkę Sater Kórnik.
Sprawa dotyczy uchwalenia planu zagospodarowania dla działek nr ew. 391, 392/1, 392/4,
392/5, 392/6, 392/7 obręb geodezyjny Czmoń.
Radni zgodzili się także na przekazanie
Powiatowi Poznańskiemu wyremontowanych dróg:
- ul. Mościenicka w Mościenicy zmodernizowana została ze środków Powiatu Poznańskiego w kwocie 700.000,00 zł oraz ze środków
własnych Gminy Kórnik w kwocie 511.030,23 zł.
- ul. Poznańska w Borówcu zmodernizowana została ze środków Powiatu Poznańskiego
w kwocie 1.220.000,00 zł oraz
ze środków własnych Gminy Kórnik w
kwocie 874.308,02 zł.

Pytania i dyskusje
Podczas dyskusji nad sprawozdaniami i
w ostatniej części obrad radni poruszali wiele
ważnych tematów.
Radna Małgorzata Walkowiak poruszyła
opisaną w poprzednim wydaniu Kórniczanina
sprawę regulaminu opłat za dojazdy na zajęcia.
Po krótkiej dyskusji (z której wynikało także i
to, że nie wszyscy przeczytali list i wyjaśnienia
w gazecie) stwierdzono, że sprawą należy się
zająć i być może zmienić regulamin.
Radny Marek Broniewski pytał o kulisy sprawy procesu gminy z Emet-Impex. Sprawa dotyczy między innymi wyceny i wykupu urządzeń
kanalizacyjnych w Borówcu i Kamionkach. Podniósł także sprawę remontu ul. Zamoyskiego w
Kórniku. Burmistrz Lechnerowski potwierdził, że
nakłady na tą inwestycję zostaną skorygowane
w kolejnej zmianie budżetu.
Radny Jerzy Rozmiarek pytał o to, czy
po ewentualnym przekazaniu (sprzedaży za
złotówkę) gminie udziałów spółki Sater Kórnik,
gmina stanie się także właścicielem przyległych
do istniejącego składowiska gruntów. Burmistrz
potwierdził takie rozwiązanie.
Zarówno radny Rozmiarek, jak i radna Bartkowiak i radny Wesołek wskazali na problemy
związane z brakiem odśnieżania, lub złym
wykonaniem odśnieżania dróg.
Bogdan Wesołek opowiedział się także
za wcześniejszym demontażem iluminacji
świątecznych w mieście, dzięki czemu gmina
zaoszczędzi.
Radna Dorota Półchłopek zapytała, do
kiedy stać będą drewniane pawilony handlowe
na rynku. Wskazała także na problemy komunikacyjne na ul. Mickiewicza, które nasilają się,
gdy na poboczach zalega śnieg. porosiła także
o uporządkowanie drogi na Błonie, szczególnie
w miejscu, gdzie chodnik zniszczony jest przez
pojazdy dojeżdżające do budowy.
Radna Iwona Cupryjak pytała o działania
w kierunku naprawy zniszczonej drogi przy
pałacyku w Runowie. Radny Roman Genstwa
przypomniał o potrzebie zabezpieczenia przejazdu kolejowego w Pierzchnie.
Radny Przemysław Pacholski prosił o
wyjaśnienia w sprawie działań planistycznych
i innych procedur dotyczących działek na terenie Dachowy. Zaniepokoiło go to, że dokonuje
się podziałów, wydaje warunki zabudowy, bez
zapewnienia terenom odpowiedniej obsługi

nr 2/2013

Od 1 stycznia 2013 r. przepisami ustawy
z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy
o ewidencji ludności i dowodach osobistych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012
r. poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego.
Wprowadzono szereg zmian i ułatwień
m. in.:
1. możliwość automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
2. możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika;
3. odstąpienie od konieczności zgłaszania
przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku
wojskowym oraz przedkładania książeczki
wojskowej;
4. zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli
państw EFTA — stron EOG oraz obywateli
Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
5. likwidację obowiązku meldunkowego
wczasowiczów i turystów;
6. likwidację obowiązków właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości
oraz zakładów pracy do weryfikowania
obowiązku meldunkowego mieszkańców
lub pracowników;
7. wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz
zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
8. wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w
ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.
Szczegółowych informacji udziela Wydział
Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w
Kórniku, plac Niepodległosci 1 w Kórniku,
tel. 61 8170 411, wew. 608 lub 61 8972 608
Wydział Spraw Obywatelskich
drogowej. Szczególnie interesowała go sprawa
działań dotyczących jednej z działek i rowu. Jak
przyznał Wiceburmistrz Antoni Kalisz wszczęto
procedurę celu publicznego dla ustalenia przeznaczenia części tego terenu pod drogę. Radny
Pacholski wyraził zaniepokojenie, że takie
działania mogą doprowadzić do wyznaczenia
ciągu komunikacyjnego do nowych terenów zabudowy mieszkaniowej przez nieprzygotowaną
do dużego ruchu ulicę Cisową.
Podczas sesji testowano także nowe
oprogramowanie pozwalające radnym na głosowanie w sieci. Niestety kolejne głosowania
próbne pokazały, że system trzeba jeszcze
dopracować.
Opr. ŁG
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KONKURS NA STANOWISKO
REFERANTA DS. KSIĘGOWOŚCI I WINDYKACJI PODATKÓW
Burmistrz Gminy Kórnik na podstawie art.
11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008
roku Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami) ogłasza konkurs na stanowisko referenta
ds. księgowości i windykacji podatków w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego
etatu (poprzedzone okresem próbnym).
I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. jest obywatelem polskim,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych
oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4. nie był karany za przestępstwa popełnione
umyślnie,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
7. znajomość zagadnień z dziedziny księgowości i windykacji podatków.
II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1. komunikatywność;
2. znajomość przepisów z dziedziny prawa
podatkowego;
3. znajomość obsługi komputera w zakresie
Microsoft Office;
4. doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku;
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. księgowanie podatków;
2. sporządzanie dokumentacji pozwalającej
na przymusowe dochodzenie należności
podatkowych;
3. prowadzenie korespondencji w zakresie
dochodzenia należności podatkowych;
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy
zawodowej,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

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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4. kopie świadectw pracy,
5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej
zdolności do czynności prawnych, korzystaniu
w pełni z praw publicznych i o niekaralności za
przestępstwa popełnione umyślnie,
7. podpisane pisemne oświadczenie o stanie
zdrowia,
8. klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami).”
V. Uwagi:
1. Zatrudnienie na pełen etat poprzedzone
okresem próbnym.
2. Okres próbny wynosi 6 miesięcy.
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą
przyjmowane w terminie do dnia 22 lutego
2013 roku, w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Kórniku (I piętro) do godziny 15.30. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie
z następująca adnotacją: „Konkurs na stanowisko referenta ds. księgowości i windykacji
podatków w Urzędzie Miejskim w Kórniku.”
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę
wszystkich złożonych dokumentów, test ze
znajomości zagadnienia oraz rozmowy z
kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kandydaci zostaną
poinformowani indywidualnie. Nadesłanych
dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które
wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie
umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz
tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w
Kórniku.

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.

5

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Lp.

Dane organizacji

1.
2.

PKPS

3.
4.

Związek Kombatantów R.P.iB.W.P.

5.

KTPS

6.

Stowarzyszenie Emerytów i
Rencistów Oświaty Kórnickiej

Nazwa zadania
Organizacja wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych i ubogich
Organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy
z Unii Europejskiej
Pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom niepełnym,
ubogim i zagrożonym społecznie
Zorganizowanie spotkania wigilijnego
dla samotnych i ubogich
Realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów
społecznych dot. ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia,
niepełnosprawności
Zorganizowanie spotkania wigilijnego
dla nauczycieli emerytów i rencistów
oraz osób wpierających stowarzyszenie
Razem

Kwota
przyznana
na rok 2013
2 500,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
Lp.

Dane organizacji

1.

Fundacja Edukacji Społecznej
„EKOS”

3 500,00 zł.
4 000,00 zł.
2 000,00 zł.
7 000,00 zł.
1 000,00 zł.
20 000,00 zł.

Lp.

Dane organizacji

1.

PKPS

2.
3.

Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością
Intelektualna i Ruchową
„Klaudynka”

4.
5.

OSP Kamionki

Nazwa zadania

Kwota
przyznana
na rok 2013

Lp.
1.
2.

9.

Rehabilitacja ruchowa

10 000,00 zł.

Lp.

Dane organizacji

Nazwa zadania

1.

Fundacja Dom na Skale

Majowy Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja”

Kwota
przyznana
na rok 2013
2 500,00 zł.

2.

Stowarzyszenie Przyjazny
Borówiec
Stowarzyszenie „Otwarte
Skrzynki”
Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością
Intelektualna i Ruchową
„Klaudynka”
ZHP Chorągiew Wielkpolska
Hufiec Kórnik

„Dzień Borówca – Biesiada na koniec lata 2013”

3 000,00 zł.

„Święto Pyry”

1 500,00 zł.

Centrum Wolontariatu Klaudynki

-

4.

5.

6

6.
7.

PKPS

8.

Stowarzyszenie „ROGĄDA”

KTPS
Stowarzyszenie Aktywna Mościenica
Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością
Intelektualna i Ruchową
„Klaudynka”

2 000,00 zł.
4 500,00 zł.

20 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy
OAZA Kórnik
Uczniowski klub Sportowy
„TKD-Kórnik”
Uczniowski Klub Sportowy
Szakal Szczodrzykowo
Kórnicki Klub Karate
Shotokan Raven
OSP Kórnik

2 000,00 zł.

1 500,00 zł.

350,00 zł.
250,00 zł.
3 000,00 zł.
1 400,00 zł.
12 000,00 zł.

nr 2/2013

1 500,00 zł.

Kwota
przyznana
na rok 2013

Obóz sportowy letni

-

Organizacja wypoczynku letniego dla członków UKS TKD-Kórnik

-

Letni obóz sportowy taekwondo olimpijskie

-

10.

jw

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z
terenu Miasta i Gminy Kórnik
Obóz szkolno-wypoczynkowy dla młodzieżowych drużyn
pożarniczych przy ochotniczych strażach pożarnych gminy
Kórnik
Akcja Lato 2013
„Kulturalne wędrówki”

17 000,00 zł.
1 000,00 zł.

„Półkolonie Klaudynki”

2 600,00 zł.

Zorganizowanie jednodniowych imprez turystycznych i
wypoczynkowych

1 900,00 zł

-

11.

OSP Kamionki

„Jednodniowa impreza turystyczno – edukacyjna”

1 000,00 zł.

12.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru
„Tutti Santi” przy parafii p.w.
Wszystkich Świętych w kórniku

Wyjazd zespołu dziewczęcego chóru Tutti Santi na Burgfest
w Königstein mieście partnerskim gminy Kórnik

-

13.

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Kórnik

Obóz harcerski Hufca ZHP Kórnik „W 100-lecie Harcerstwa
Kórnickiego”

7 000,00 zł.

Jubileuszowy zlot w stulecie Harcerstwa Polskiego

8 000,00 zł.

„Poznaj Wielkopolskę z kajaka”

-

16.

15.Spływ Kajakowy „Integracja – Gopło 2013”

3 000,00 zł.

Kolonie letnie z elementami profilaktyki alkoholowej z cyklu
„Kraina 100-milowego lasu” z wykorzystaniem elementów
programu uspołeczniania dzieci i młodzieży „Sprawni jak
żołnierze – Polska moja ojczyzną” w Kołobrzegu lub Ustce

-

14.
15.

17.

Wielkopolskie Stowarzyszenie
Turystyki i Rekreacji Wodnej
WARTA

Polskie Towarzystwo
Krajoznawcze

Razem

Wieczornica harcerskich pokoleń z tradycją kórnickiego
środowiska harcerskiego
Betlejemskie Światło Pokoju w Gminie Kórnik
Organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności
lokalnych
Działanie na rzecz osób starszych
Razem

1 500,00 zł.

Nazwa zadania

Dane organizacji

6.
7.
8.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

3.

4.

Organizacja turnusu rehabilitacyjno – wypoczynkowego dla
seniorów
„Spotkania integracyjne Klaudynki”
Turnus rehabilitacyjno wypoczynkowy

„Przekroczyć granice – Misterium Męki Pańskiej Osób
Sprawnych i Niepełnosprawnych”
Razem

Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w
dziedzinie matematyki dla uczniów szkół podstawowych „Złota
Żabka” (XIII Edycja) i dla uczniów gimnazjów „Złota Żaba”
2012/2013 (XX Edycja)
Drugi etap i zakończenie edycji 2012-13
Razem

Kwota
przyznana
na rok 2013

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert z zakresu: wypoczynku dzieci i młodzieży:

3.
Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Nazwa zadania

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie i powierzenie realizacji
zadań publicznych Gminy Kórnik w 2013 roku

41 500,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert z zakresu: ratownictwa i ochrony ludności
Lp.
1.

Dane organizacji
OSP Kórnik

Nazwa zadania
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków
Ochotniczej Straży Pożarnej
Razem

25 stycznia 2013 r.

Kwota
przyznana
na rok 2013
4 000,00 zł.
4 000,00 zł.

7

Lp.
1.

Dane organizacji
Fundacja Zakłady Kórnickie

2.
3.
4.
5.

Stowarzyszenie Teatralne Legion

6.

Kórnickie Stowarzyszenie
Imienia Władysława hrabiego
Zamoyskiego

7.

Kórnicko-Bnińskie Bractwo
Kurkowe im. Ks. Szczepana
Janasika

8.
9.
10.

Kórnickie Stowarzyszenie
Ogończyk

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Stowarzyszenie „Życzliwi
Dwójce”

Kórnickie Towarzystwo
Śpiewacze – Chór Zamku
Kórnickiego Castellum Cantas
Stowarzyszenie Smartness
Stowarzyszenie Aktywna
Mościenica
Stowarzyszenie „Otwarte
Skrzynki”
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualna i Ruchową
„Klaudynka”

24.

Stowarzyszenie „Lepsze
Runowo”

25.
26.
27.

OSP Kamionki

28.

Stowarzyszenie Przyjazny
Borówiec

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru
„Tutti Santi” przy parafii p.w.
Wszystkich Świętych w Kórniku
Towarzystwo Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919
ZHP Chorągiew Wielkopolska –
Hufiec Kórnik
Rodzinny Ogród Działkowy im.
Władysława Zamoyskiego KórnikBnin

Nazwa zadania
Koncerty i happening w Arboretum Kórnickim

5 000,00 zł.

“Zakórnikowani” w sztuce – młodzież wyraża siebie poprzez musical
Obchody roku Zamoyskich
Cały Kórnik czyta Szymborską
Poznaj Kórnik – warsztaty filmowe „zakórnikowanych”

3 000,00 zł.
1 000,00 zł.
500,00 zł.
3 000,00 zł.

„Kórnicki Młody Dziennikarz Publicystyczny”

1 500,00 zł.

Kultywowanie lokalnej kultury oraz tradycji patriotycznych w związku
z obecnością delegacji Strzeleckiej Kórnicko-Bnińskiego Bractwa
Kurkowego na największych na Świecie spotkaniach strzeleckich
Schutzenfest w Hannoverze 2013
Prelekcja i dyskusja z autorami książki biograficznej o Wisławie
Szymborskiej zatytułowanej „Pamiątkowe Rupiecie”
Wycieczka śladami bohaterów książki Marianna i Róże
Cykl warsztatów i prelekcji na temat języka i kultury niemieckiej
VII Rajd Poznajemy naszą gminę:
„Śladami rodu Teofili z Działyńskich Szołdrskiej – Potulickiej”
Runowo Krajeńskie – Nowy Tomyśl – Czempiń
Podsumowanie rajdów gm.poświeconych temu rodowi
„Julian Tuwim i jego dzieło – rok Tuwima”
„Poznajemy Wielkopolskę i jej dziedzictwo kulturowe”
Uzarzewo – Pobiedziska – Dziekanowice
Reprezentacyjne stroje chóru
Zajęcia wokalne, szkolenie emisji głosu
Cykl koncertów „Cztery Pory Roku”
Odjazdowy Bibliotekarz – II edycja, Kórnik 2013
Lepiej w Kórniku – 90 rocznica urodzin W. Szymborskiej
Rok w rock – festiwal muzyki rockowej

5 000,00 zł.
1 200,00 zł.
810,00 zł.
2 000,00 zł.

Lp.

Dane organizacji

Nazwa zadania

1.

Fundacja Piotra Reissa

KS Akademia Reissa – treningi piłkarskie dzieci i młodzieży.
Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
poprzez zorganizowany system szkoleniowo wychowawczy w
zakresie piłki nożnej.

2.

Stowarzyszenie Przyjazny
Borówiec

4.

Uczniowski Klub Sportowy OAZA
Kórnik

5.
6.

8.
2 000,00 zł.
610,00 zł.

9.

810,00 zł.
5 000,00 zł.
5 000,00 zł.
1 200,00 zl.
5 000,00 zł.

10.

12.
13.

Spektakl: Jasełka „Opowieść Bożonarodzeniowa”
Spotkanie kultywujące tradycję „Nocy Świętojańskiej”

800,00 zł.

14.

30-lecie rodzinnego ogrodu działkowego – 2013 r.

1 500,00 zł.
3 000,00 zl.
1 700,00 zł.
5 000,00 zł.
5 000,00 zł.
4 000,00 zł.
2 500,00 zł.
550,00 zł.
4 000,00 zł.
2 000,00 zł.
1 843,60 zł.
1 500,00 zł.
750,00 zł.
1 800,00 zł.

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy „ Wieża Kórnicka”
Uczniowski Klub Sportowy Szakal
Szczodrzykowo

11.

13.

„Szlakami Władysława hrabiego Zamoyskiego, właściciela
ziemi, na której obecnie mieszkamy”
Wycieczka kulturoznawcza do powiatu zakopiańskiego
„Festiwal produktu lokalnego”
„XIII Festyn Rodzinny w Kamionkach”
„Kamionkowe spotkania z kulturą”
Nowe lekcje w Starej Szkole
Warsztaty, koncerty, wystawy, spektakle
III Przegląd Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych
„Matce Bożej Kórnickiej w hołdzie” Kórnik 2013
Udział w XXII Przeglądzie Piosenki Religijnej Śremsong 2013
Cykl koncertów chóru Tutti Santi w Dolinie Baryczy
Udział w Festiwalu Muzyki Chóralnej „Mater Misericordiae” w
Ząbkach k Warszawy
Organizacja Obchodów 95 rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919
XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wpisani w historię”
XIII Koncert z okazji Święta Niepodległości

Uczniowski Klub Sportowy „TKD
Kórnik”

7.

5 000,00 zl.

Festyn Integracyjny „Razem możemy więcej”

Klub Sportowy AVIA

3.

Zagroda kórnicka „Spotkanie nad wodą”

Razem

8

Kwota
przyznana
na rok 2013

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

15.

16.
17.
18.
19.

Kórnicki Klub Karate Shotokan
Raven

Uczniowski Klub Sportowy Sokół
Robakowo
Kórnickie Stow. Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością Intelektualna i
Ruchową „Klaudynka”
OSP Kamionki
Polski Związek Wędkarski
Okręg w Poznaniu
OSP Szczytniki

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

UKS „Jedynka-Kórnik”

83 573,60 zł.

nr 2/2013

„Zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży” dwie grupy młodzieży
Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
w taekwondo olimpijskim, uczestnictwo w ogólnopolskich
imprezach sportowych , współorganizowanie imprezy.
Organizacja turniejów taekwondo:
V Otwarty Turniej Taekwondo o Puchar Burmistrza Kórnika
III Gwiazdkowy Turniej Taekwondo Dzieci
Organizacja szkolenia z zakresu taekwondo dla dzieci
i młodzieży oraz przygotowanie i udział uzdolnionych
zawodników w zawodach krajowych i międzynarodowych.
Kórnicka liga szachowo-warcabowa Edycja III – Sezon 2013
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
w dziedzinie szachów i warcabów. Organizowanie zawodów
sportowych różnych dyscyplin w miejskich, regionalnych,
ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprezach sportowych.
Udział drużyny MUKS „Wieża Kórnicka” w II ogólnopolskiej
lidze szachowej
Taekwondo Olimpijskie – od przedszkola do igrzysk olimpijskich
Organizacja I Otwartego Turnieju Karate dzieci i młodzieży o
Puchar Burmistrza Kórnika Raven Cup 2013
Przygotowanie i uczestnictwo Kórnickiego Klubu Karate
Shotokan Raven w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich oraz
międzynarodowych imprezach, oraz zgrupowaniach i stażach.
Organizacja szkoleń, treningów karate dla dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo.
Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego UKS Sokół Robakowo
III Otwarty turniej w piłce nożnej dla szkół podstawowych
i gimnazjów o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik Jerzego
Lechnerowskiego.
IV Memoriał im. Powstańców Wielkopolskich w piłce halowej dla
szkół podstawowych i gimnazjów.
I Mistrzostwa Gminy dla szkół podst.i gimnazjów w piłce stołowej
Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży
podopiecznych stowarzyszenia reprezentujących Gminę w
imprezach powiatowych – X powiatowe igrzyska „Sprawni Inaczej” i
XI powiatowy Turniej BOCCI, Klaudynkowy Turniej BOCCI
„Spartakiada Moje Boisko Orlik”
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach wędkarskich
„Błażejewko 2013”
Krzewienie idei bezpieczeństwa p/pożarowego i aktywnego
spędzania czasu – przygotowanie i realizacja pierwszego
szczytnickiego rajdu rowerowego – pt. Nasze Fundamenty
Śladami Robin Hooda – organizacja szkolenia dzieci i
młodzieży uzdolnionej sportowo w łucznictwie
Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji pływackiej w UKS
„Jedynka-Kórnik” pod nazwą „ Pływać jak Ryba”
Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji kolarskiej UKS „Jedynka-Kórnik”
Kórnicka Amatorska Liga Piłki Nożnej
XVI Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza
XXXXI Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci
XV Ogólnopolski wyścig na rowerach górskich
XXXIX Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci
Udział zespołu UKS „Jedynka-Kórnik” (SKS Sokół Radzewo) w
rozgrywkach IV Ligi Tenisa Stołowego

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Kwota
przyznana
na rok 2013
15 000,00 zł.
1 650,00 zł.
13 080,00 zł.
5 100,00 zł.
21 800,00 zł.
2 800,00 zl.

9 000,00 zł.
2 000,00 zł.
2 000,00 zł.
4 000,00 zł.
4 000,00 zł.
3 000,00 zł.
700,00 zł.
700,00 zł.
400,00 zł.

1 250,00 zl.
500,00 zł.
3 000,00 zł.
2 500,00 zł.
2 000,00 zł.
14 000,00 zł.
70 000,00 zł.
11 000,00 zł.
4 760,00 zł.
2 230,00 zł.
1 435,00 zł.
cd. na str. 10

25 stycznia 2013 r.
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27.
28.
29.
30.
31.

UKS „Jedynka-Kórnik”
Polski Związek Wędkarski
Koło nr 19 Kórnik

32.

KSS „Kotwica”

33.
34.
35.

Stowarzyszenie Biegowe Brylant
Kórnik
Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy Poznań

36.

UKS „Dwójka Kórnik”

Podziękowanie
W sobotę 26 stycznia 2013r. odbyła się
Zabawa Karnawałowa organizowana jak
co roku przez Radę Rodziców przy Szkole
Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w
Radzewie. Zabawa odbyła się w Strażnicy
OSP w Czmoniu.
Składamy podziękowania za pomoc w
postaci przekazanych nagród następującym osobom:
p. Jerzy Rozmiarek – sołtys Czmonia,
p. Dawid Lesiński – sołtys Pierzchna, p.
Józef Bartkowiak – sołtys Konarskiego,
p. Julia Bartkowiak – sołtys Radzewa, p.
Krystyna Kiełpińska – Dyrektor Szkoły w
Radzewie, p. Aneta Bykowicz, p. Elżbieta
Gajewska, p. Iwona Krzyżaniak, p. Krystyna
Jarecka, p. Agnieszka Pawlak, p. Dorota
Błaszyk, p. Anna Ciołek, p. Agnieszka i
Przemysław Bartkowiak, p. Agnieszka i
Damian Bartkowiak, p. Eugenia i Waldemar Szymoniakowie, p. Zofia Rozmiarek,
Mirelka Rozmiarek, Kasia Karaś, p. Michał
Olejniczak, p. Grażyna Pieczyńska, p. Monika Błaszkowiak „Gościniec Marzymięta”,
p. Agnieszka Kowalska, p. Magdalena i
Czesław Stempniak, p. Lucyna i Tomasz
Piotrzkowscy, p. Katarzyna Górna, Piekarnia Kórnik ul. Dworcowa, Marcelinka
Rozmiarek, p. Ilona Banecka, p. Ewelina
Kazyaka, p. Bolesław Gąsienica, p. Małgorzata Pawlaczyk, p. Danuta Siejak
Za okazaną pomoc przy organizacji
stołów podziękowania dla:
p. Jerzy Rozmiarek – sołtys Czmonia,
p. Tomasz Kowalski, p. Paweł Kudła, p.
Bronisław Pawlisiak

XIII Kórnickie rozgrywki ligowe w tenisie stołowym, strzelectwie
sportowym i rzucie lotką.
Kórnicka liga badmintona dzieci i młodzieży
Edycja I – Sezon 2013
Kórnicka Liga Siatkówki Amatorów
Zawody o Puchar Burmistrza
Kórnickie Spotkania z Białą Damą
Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników
klubu sportowego poprzez prowadzenie dla dzieci i młodzieży
szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach sportowych –
piłka nożna
I Ogólnopolski Turniej BIAŁA DAMA CUP o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Kórnik
Maraton w Lipsku – zdrowo i sportowo wspólnie z
europejczykami biegaczami
Szkolenie dzieci w Kórnickim i Szczodrzykowskim Centrum
Koszykówki dziewcząt
Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w wioślarstwie.
Organizacja imprez sportowych oraz przygotowanie i
uczestnictwo młodzieży w imprezach.
Razem

1 500,00 zł.
600,00 zł.
4 950,00 zł.
2 000,00 zł.
2 000,00 zł.
140 000,00 zł.
3 000,00 zł.
7 000,00 zł.
10 000,00 zł.
6 000,00 zł.
374 955,00 zł.

Bal Karnawałowy

W dniu 19 stycznia w Konarskim odbył się bal przebierańców dla naszych najmłodszych
mieszkańców. Wszyscy uczestnicy -zarówno dzieci jak i rodzice - wspaniale się bawili.
Oprócz zabaw na dzieci i dorosłych czekały słodkości i napoje.
Słowa uznania należą się organizatorom tej imprezy: Beacie Zielińskiej i Monice
Baneckiej oraz paniom, które współpracowały z nimi.
Oby Tak dalej! Takie spotkania integrują nasze społeczeństwo.
Sołtys J. B.

„EuroWeek – Szkoła Liderów”

Podczas ferii zimowych uczniowie kl.
IV – VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku uczestniczyli w obozie językowym
„EuroWeek – Szkoła Liderów” w Długopolu Dolnym. Ideą wyjazdu było połączenie wypoczynku dzieci z realizacją ich
pasji, zdobywaniem nowych doświadczeń, a przede wszystkim rozwijaniem
umiejętności z języka angielskiego.
Zajęcia obejmowały cztery bloki tematyczne: „Europa i kraje wolontariuszy”,
„Kultura, taniec, muzyka”, „Praca w grupie”,
„Zabawy z wolontariuszami” i prowadzone
były przez szkoleniowców -wolontariuszy z
Łotwy, Serbii, Chin, Turcji, Rumunii i Gruzji.
Prezentacje o tych krajach, warsztaty integracyjne i gry językowe prowadzone były
po angielsku, co sprawiło, że uczestnicy
„osłuchiwali się” z językiem oraz poznawali
z kontekstu nowe słownictwo i wyrażenia.
Dzieci polubiły szczególnie poranną rozgrzewkę w formie nauki tańca lub zabawy
językowej – Energizer – która dawała
energię na cały dzień różnorodnych zajęć.
Poza tym, wolontariusze kładli szczególny
nacisk na umiejętności komunikacyjne
i interpersonalne uczniów. Podstawową
formą zajęć była zatem praca w grupie,
w której opracowywano wspólny projekt,
a następnie przedstawiano go na forum.
Dzieci, z początku nieco onieśmielone, z
czasem czuły się coraz swobodniej przy
wypowiadaniu się w języku obcym. W
ostatnich dniach, wyrażały już śmiało swoje opinie na różne tematy w tzw. Debacie
Oksfordzkiej.

Swoistym rodzajem ewaluacji wszystkich podjętych na obozie działań była
‘Mission impossible’, czyli misja niemożliwa albo bardzo trudna do wykonania.
W jej ramach dzieci miały zrealizować
10 zadań m.in.: napisać i zaśpiewać piosenkę o „EuroWeek” w języku angielskim,
przedstawić angielski alfabet za pomocą
przedmiotów, czy po prostu policzyć
wszystkie drzwi i okna znajdujące się w
pensjonacie. Dzięki kreatywności uczestników i zgraniu grupy - misja została w
większości wykonana!
Poza zajęciami programowymi, spacerami i zabawami ruchowymi na świeżym,
mroźnym powietrzu, uczestnicy obozu po-
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znali malownicze okolice Kotliny Kłodzkiej.
Zorganizowano wycieczkę krajoznawczą
do Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej i do twierdzy w Kłodzku.
Dzięki otwartości pani dyrektor Zofii Talarczyk na podejmowanie nowych działań,
zaangażowaniu nauczycieli (Irena Żyto,
Jolanta Ratajczak, Agnieszka Chmura,
Paulina Lubińska) i profesjonalnej organizacji obozu „EuroWeek” przez Europejskie
Forum Młodzieży, młodzi liderzy „Dwójki”
zrobili pierwszy krok na drodze do stawania się aktywnymi i odpowiedzialnymi
obywatelami Europy i świata.
Paulina Lubińska

Wieści z Czołowa

Kolędowanie
Okres Bożego Narodzenia jest nieodłącznie
związany z tradycją śpiewania kolęd. Również
mieszkańcy wsi Czołowo spotkali się w nowo
wybudowanej świetlicy w sobotę dnia 12 stycznia 2013 roku, aby wspólnie pielęgnować tą
tradycję. Gościnnie wystąpił zespół dziewczęcy
„Tutti Santi” z Kórnika, który pod czujnym okiem
pani dyrygent Jadwigi Chałupki wraz z mieszkańcami Czołowa śpiewał wspaniałe polskie kolędy. Większość z nas po raz pierwszy śpiewała
aż sześć zwrotek „Przybieżeli do Betlejem” czy
„Lulajże Jezuniu”. Po wytrwałym kolędowaniu

nadszedł czas na skromny poczęstunek.
Liczymy na to, że kolejne wspólne spotkanie
odbędzie się w tak samo miłej atmosferze.
		
Roksana Dłubała

Zabawa karnawałowa
Już tydzień później (19.01.2013) odbyła się
„Zabawa Karnawałowa”. Zaplanowana był już
w roku ubiegłym, co zostało wszem ogłoszone
jeszcze w grudniu. W piątek chętni mieszkańcy spotkali się w świetlicy żeby ozdobić salę.
Zabawa rozpoczęła się o godzinie 19:00 od

wspaniałego posiłku przygotowanego przez
doskonałą kucharkę. Po „uczcie dla ciała” przyszedł czas na tańce przy muzyce proponowanej
przez DJ, czyli „uczta dla ducha”. W jednym
momencie parkiet zapełnił się tańczącymi
parami uczestników zabawy. Karnawał trwał
do godziny 4:00 i mimo dużego mrozu nikomu
zapewne nie było zimno, a przepyszna strawa
umilała fizyczno-taneczny wysiłek. Mieszkańcy
i goście serdecznie dziękują za zorganizowanie
tak wspaniałej zabawy. Mamy nadzieję, że to
początek wspaniałych zabaw w świetlicy.
kak

Dziękujemy

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej
im. Jana Wójkiewicza w Radzewie
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ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

Bnińska podstawówka nareszcie
rozbudowana. Zasłużona placówka
oświatowa zyskała nowe pomieszczenia
administracyjne i lekcyjne, a istniejące
wcześniej sale zostały zmodernizowane.
Podczas ferii trwały gorączkowe przeprowadzki, meblowania. Od drugiego
semestru uczniowie korzystają już z
nowych pomieszczeń a w połowie lutego nastąpi uroczyste otwarcie nowego
skrzydła.
Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom owocnej
pracy w nowych i zmodernizowanych
pomieszczeniach. Samych „szóstek”!
ŁG
Informacje o inwestycji
Projektant: „Modulor” – biuro architektury.
Główny projektant:
mgr inż. arch. Maciek Soczyński
Wykonawca:
„POS-REMAL” Sławomir Świtała
Nadzór: Sławomir Gierliński – nadzór
branży budowlanej, Andrzej Szafrański
– nadzór branży elektrycznej, Zdzisław
Urbaniak – nadzór branży sanitarnej
Termin rozpoczęcia: Podpisanie umowy
z wykonawcą w dniu 22 grudnia 2011r.
Przekazanie placu budowy w dniu 28
grudnia 2011r.
Zakres prac: Powierzchnia zabudowy
(rozbudowana): 384,72 m²
Powierzchnia użytkowa (rozbudowana):
619,92 m²
Kubatura (rozbudowana): 2 750,72 m³
Program użytkowy rozbudowy obejmuje
nową dwukondygnacyjną strefę wejściową (łącznik), łączącą wszystkie budynki
szkoły (od strony podwórza), nowy
dwukondygnacyjny budynek z sanitariatami na obu kondygnacjach, biblioteką i
zespołem administracyjnym na parterze
oraz dwoma salami lekcyjnymi na piętrze,
przebudowa głównego budynku szkoły w
zakresie niezbędnym do dostosowania
do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz przebudowa pozostałej
po rozbiórce części pawilonu szkolnego
tak, że na parterze zlokalizowano pokój
nauczycielski z zapleczem i archiwum a na
piętrze uzyskano normatywną wysokość
istniejących sal lekcyjnych (poprzez rozbiórkę istniejącego stropu, podwyższenie
ścian i wykonanie nowego stropu) oraz
gabinet lekarski.
Wartość inwestycji
– razem: 2 241 190,27zł
( 2 562 929,70 PLN wraz z projektem,
nadzorami, uzgodnieniami i meblami)
Dofinansowanie: Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata 2007-2013
w wysokości 1 605 182,37 (75% kosztów
kwalifikowanych, bez VATu)
Termin zakończenia prac: 21.01.2013r.
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W sobotę 2 marca w godz. 10:00 – 13:00,
dyrekcja i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku ul. Armii Krajowej 11,
zapraszają wszystkich rodziców i uczniów,
którym na sercu leży dobra, nowoczesna edukacja,
na spotkanie w ramach DRZWI OTWARTYCH.
W trakcie spotkania odbywać się będą:
pokazy doświadczeń chemicznych,
- podczas których wyprodukowana zostanie m.in. pasta dla słonia, zielony ogień, sztuczna krew;
- warsztaty robotyki;
- prezentacje działających w szkole kół zainteresowań rozwijających uzdolnienia i talenty dzieci;
- zajęcia przyrodnicze, plastyczne, językowe, komputerowe;
- spotkania z nauczycielami, którzy zaprezentują swój warsztat pracy, pomoce dydaktyczne,
programy nauczania, podręczniki, multibooki, dziennik elektroniczny;
- występy teatralne, muzyczne i sportowe w wykonaniu uczniów.
Zapraszamy również mieszkańców Bnina, gminy oraz naszych absolwentów
do zwiedzania rozbudowanej szkoły o godz. 10:00, 11:00, 12:00.
Czynna będzie kawiarenka z domowymi wypiekami, kawą, herbatą.
Szczególnie serdecznie zapraszamy rodziców uczniów przyszłych klas zerowych i pierwszych wraz
ze swoimi pociechami oraz rodziców i uczniów pozostałych klas, a zwłaszcza nowo zamieszkałych.
nr 2/2013
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Premiera Książki w Borówcu

Niedawno otrzymałem zaproszenie na
oficjalną premierę ksiązki Joanny Opiat-Bojarskiej pt. „Klub Wrednych Matek”,
która odbędzie się 9 lutego br. w Przedszkolu
Śpiewający Włóczykije w Borówcu. Książka
pojawiła się w księgarniach 5 lutego.
Autorka mieszka na stałe w Borówcu i jest
to już trzecia książka w jej dorobku. Poprosiłem
panią Joannę o krótki wywiad na temat nowego wydawnictwa.
„Klub Wrednych Matek” już za chwilę
ukaże się w księgarniach. Wiedzę o książce, czerpię więc z informacji zawartych
na Pani stronie internetowej. Jak na razie
dowiedziałem się tyle, że nowa książka to bogato ilustrowana fotografiami
opowieść o matkach (w różnym stadium
macierzyństwa), i to matkach nazwanych
wrednymi. Dlaczego klub „wrednych
matek”?
Joanna
Opiat-Bojarska

Pierwsze recenzentki „Klubu Wrednych
Matek” - Małgorzata Kalicińska i Katarzyna Bujakiewicz rzeczywiście wspominają o portretach
i fotografiach różnych kobiet.
Dlaczego, skoro książka nie zawiera ani
jednego zdjęcia (nie licząc okładki)?
No właśnie: dlaczego?
Być może dlatego, że swoją strukturą
bardziej przypomina album ze zdjęciami dokumentujący ważne chwile z życia czterech,
bardzo różnych bohaterek.
Kiedy robimy sobie zdjęcia? Gdy szykujemy się do ślubu, uczestniczymy w imprezie,
jesteśmy na wakacjach. Nie upamiętniamy
codziennych zakupów w sklepie czy wieczorów
spędzonych przed telewizorem. „Klub Wrednych Matek” nie nudzi przydługimi opisami.
„Klub Wrednych Matek” porusza ważne tematy,
ale nie jest poradnikiem dla matek. Nie jest też
antyporadnikiem. Książka opowiada o prawdziwych kobietach. Ich radościach i problemach.
Konieczności łączenia wielu funkcji: matki, żony
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i kochanki, gospodyni domowej i pracownika.
Pisząc ją nie oceniałam swoich bohaterek,
nie komentowałam ich zachowania. Bo czy
porównywania i stwierdzanie, kto jest lepszą,
a kto gorszą matką ma sens?
A dlaczego „Klub Wrednych Matek”?
Nazwa klubu ewoluowała. Podczas studiów
Sylwia, Karolina, Kasia i Beata - czyli bohaterki
tej historii- utworzyły Klub Szalonych Studentek.
Wspólnie imprezowały, podrywały chłopaków i
rozmawiały o życiu podczas obiadów czwartkowych. „Tak, tak. Obiadów. Kto powiedział,
że tylko król Poniatowski może organizować
spotkania intelektualistów? Co prawda, obiady
dziewczyn były mniej wykwintne - wystarczył
jakiś makaron z sosem, oczywiście bez mięsa, bo tak taniej, a pieniędzy musiało starczyć
jeszcze na wino.” - to cytat z książki.
Później, z uwagi na upływający czas (i
powiększający się bagaż doświadczeń) postanowiły zmienić nazwę na Klub Idealnych
Matek. Bo każda z nich planowała zostać matka idealną. Odpowiedź na pytanie kiedy Klub
Idealnych Matek zmienił się w Klub Wrednych
Matek znaleźć można w książce. Informuję
jednak, że Czytelnik znajdzie w niej olbrzymi
katalog zachowań wrednych matek. Powiem
jedynie, że wredna matka to taka kobieta, która
mimo poczucia winy/wyrzutów sumienia potrafi
znaleźć czas dla siebie. Wredna matka podrzuca dziecko do niani, a sama idzie z mężem do
kina... Przecież mogłaby spędzić ten czas ze
swoim ukochanym dzieckiem, prawda?
Czytając notki o Pani poprzednich książkach i o nowym wydawnictwie nasuwa mi
się pytanie, ile w nich jest historii żywcem
z życia wziętych, a na ile wyobraźni i fikcji?
Moja pierwsza książka pt. „Kto wyłączy
mój mózg?” jest groteskową autobiografią.
Nie ma w niej ani grama fikcji literackiej.
Nie potrafiłabym wyobrazić sobie takiej
sytuacji ... trzydziestoparoletnia kobieta z
dnia na dzień traci możliwość poruszania
się, zupełnie bez powodu, a choroba, która
paraliżuje ją na wiele tygodni okazuje się być
powikłaniem zwyczajnej grypy?
Kolejne książki powstają już w mojej wyobraźni. Układam fabułę, dobieram obrazy i
emocje, które chcę przekazać słowami. Zawsze
jednak piszę dużo czerpiąc z życia.
Druga książka „Blogostan” miała być o blogach, bo sama wiele lat blogowałam, w między
czasie obserwowałam koleżankę, która spalała
się w toksycznym związku ... i tak powstał pomysł, by główna bohaterka książki prowadziła
bloga i tkwiła w toksycznym związku.
Wchodzący obecnie do księgarni „Klub
Wrednych Matek” to efekt wieloletnich obserwacji matek. Znajomych i obcych. Stworzone
przez siebie postacie obdarzyłam cechami i
zachowaniami wziętymi z życia.
Przy pisaniu najważniejsze dla mnie jest
przekazywanie emocji. Prawdziwych emocji.

Może dlatego pisząc opieram się na faktach.
Lubię też budować historie alternatywne. Moja
kolejna książka opowiadać będzie właśnie taką
alternatywną historię bardzo głośnej swojego
czasu sprawy zaginięcia pewnej osoby.
Czyli fikcja oparta na rzeczywistych
wydarzeniach. Mieszka Pani w Borówcu czy znajdziemy zatem w książkach jakieś
elementy lokalne, postacie podobne do tych
z sąsiedztwa?
Tak, mieszkam w Borówcu. Codziennie
odwożę córkę do przedszkola Śpiewający
Włóczykije. Na przedszkolnym korytarzu,
czy podczas wspólnych imprez chcąc nie
chcąc obserwuję rodziców w akcji. Nie powiem, że to mnie nie inspirowało. Staram
się unikać jednak fizycznego podobieństwa
do znanych mi postaci.

Wieści
z Biblioteki
Witamy wszystkich czytających po tak
długiej przerwie. Ponieważ mamy możliwość
napisania informacji o kolejnych wydarzeniach
z Biblioteki, dlatego to czynimy.
W dniach 21 i 28 stycznia spotkałyśmy się
na warsztatach Pasjoteki, aby poznawać nowe
sposoby i techniki rękodzieła artystycznego.
W pierwszy poniedziałek (21 stycznia), Panie
poznawały metodę „Quillingu”, polegającą na
łączeniu zwiniętych „spiralek” czyli pasków z
papieru w różne kompozycje. Na warsztatach
powstały kwiaty, kotki, wzory ludowe oraz inne
kompozycje, które mogą ozdobić nie tylko wnętrza domów, ale być doskonałym elementem do
wykonania na przykład kartki okolicznościowej.

Warsztaty
w KOKu

Proszę opowiedzieć jeszcze o konkursie
dla kobiet, który towarzyszył będzie promocji książki.
Trwał będzie on od 14 lutego do 14 marca.
Szczegóły na
www.klubwrednychmatek.blog.pl
Nagrodami będzie weekendowy pobyt dla
dwóch osób w hotelu Velaves SPA&RESORT,
komplety bielizny ESOTIQ, wejściówki na rozwojowy festiwal dla kobiet PROGRESSteron i
książki. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie :
„Co według Ciebie daje szczęście matce XXI
wieku?”

Pierwszy dzień warsztatów poświęcony
był symbolom pór roku. Kolejny natomiast
przeniósł uczestników w okolice piramid,
gdyż zajęli sie oni zgłębianiem tajemnic
hieroglifów. Uczestnicy warsztatów pod
okiem Pani Lidii Peatz i Piotra Mastalerza
tworzyli gliniane kartusze, na których pisali
swoje imiona przy użyciu starożytnych

„Szalone ferie w bibliotece”
W dniach 16, 17, 23, 24 stycznia w godzinach od 11:00 do 12:30 nasza Biblioteka gościła
wszystkie dzieci, które chciały spędzić czas wolny od nauki i zająć się rozwojem plastycznym.
Dzieci podczas poszczególnych dni poznały
techniki orgiami i „Qullingu”. Na pierwszym
spotkaniu, przy pełnej sali, dzieci uczyły się składania ośmiu kwadratów orgiami, by połączyć je

we wspaniałą gwiazdę. Po sklejeniu elementów
czas umiliły bajki czytane przez Panią Krystynę
Knasiak i Kasię.
Każdy swoją gwiazdę przyozdobił brokatem, co oczywiście najbardziej dzieci zafascynowało i wszyscy „migotali” jak gwiazdki na
niebie. Na kolejnych spotkaniach dzieci skręcały
spiralki z kolorowych pasków papieru i tworzyły
swoje dzieła. Każdy dowiedział się jak wykonywać i na czym zwijać paseczki, jak je łączyć
w całość i do czego mogą się przydać. Dzieci
wykonały zwierzęta, łąki kwiatów, samochody
oraz wiele innych. Najważniejsze jest to, że
dzieci się uśmiechały i były tak zajęte skręcaniem, że zapominały o rozmowach.
Dziękujemy wszystkich za zainteresowanie
i do zobacznienia za rok na kolejnych „Szalonych feriach w bibliotece”. Nasza strona: www.
biblioteka.kornik.pl
kak

symboli egipskich.
Trzeci dzień warsztatów poprowadziła
Pani Halina Świrska - historyk sztuki z
Warszawy. Pod jej okiem młodzi artyści
rozpoczęli przygodę z ikoną. Po krótkim wykładzie rozpoczęły się zajęcia praktyczne.
Próby przeniesienia prorysów postaci świętych z kalki na deskę okazały się trudnym
wyzwaniem. Zarówno dorośli, jak i młodzi
uczestnicy musieli uzbroić się w cierpliwość
i samozaparcie. Dopiero kolejnego dnia
zajęto się złoceniem wykonywanych ikon.

Drugi tydzień warsztatów rozpoczął
się od wykładu Pani Lidii Peatz na temat
symboliki koloru w zachodnioeuropejskim
malarstwie sakralnym. tym razem zajęcia
praktyczne poświecono projektowaniu witraży z symbolami roślin i zwierząt.
Dwa ostatnie dni upłynęły na próbach
malowania na płótnie. Uczestnicy przedstawiali postacie swoich patronów.
Zwieńczeniem artystycznych warsztatów był wernisaż.
Opr. ŁG

Z kolei 28 stycznia ogarnęło Nas szaleństwo
„Bransoletkowo-koralikowe”. Pani Tereska
zaprezentowała wspaniałe bransoletki plecione na żyłce i tworzące prześliczne spiralne
efekty. Wszystko dzięki zastosowaniu trzech
wielkości korali. Pasja ogarnęła tak intensywnie
wszystkie z Nas, że zajęcia w dniu 4 lutego
będą kontynuacją „Bransoletek”. Serdecznie
zapraszamy wszystkich zainteresowanych na
zajęcia „Pasjoteki”.

KULTURA

KULTURA

Klub Wrednych matek

Zapraszam Państwa do przeczytania
nowej książki Joanny Opiat-Bojarskiej pt.
„Klub Wrednych Matek”. Ja przeczytam
na pewno.
Rozmawiał ŁG
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Oryginał jest brulionem, pisanym ołówkiem na dwu arkuszach zwykłego biurowego
papieru, numerowanych Nr 1, Nr 2, wymiary
33x21cm. Poprawki w tekście zaznaczono
nawiasami lub wyjaśniono na marginesie.
W interpunkcji dodano wszystkie średniki i
dwukropki, oraz niektóre kropki i przecinki.
Dotyczy powstania z 1863 roku
Rps. BK 1751 Wspomnienia Leona króla
z powstania styczniowego. 1909 r. Odpis
maszynowy z 1953 r. Pol. XX w. Masz. 30x22
cm K. 11. Zachowano pisownię oryginalną.
St. Jasińska, E. Wojewodzianka
Odpis
Rękopisu, będącego własnością Ob.
Wojciecha Króla z Kórnika
Nr 1.
Kórnik, dnia 27.8.1911
Ja Leon Król urodziłem się w Rogalinie
roku 1842 w miesiącu czerwcu z rodziców
Marcina i Brygidy (przyp. 1) Królów, matka z
domu Szmania.
Mój ojciec służył w Rogalinie u Hrabi
Edwarda Raczyńskiego, który w roku 1846
(2) śmierć znalazł na wyspie w Zaniemyślu.
Ojciec mój był ekonomem w Mechlińskich
dobrach w Dąbrowie pod Zaniemyślem, a
śmiercią hrabiego Edwarda Raczyńskiego
tak się zmartwił, że dostał galopujących
suchot i w sześciu tygodniach umarł. Pozostawił matkę z czterema dziećmi, z których ja
byłem najmłodszy, liczyłem cztery lata. Pod
opieką matki chowałem się do czternastu lat,
po skończonym szóstym roku życia mego,
uczęszczałem do elementarnej szkoły w Lucinach (gdzie) w owym czasie był nauczycielem
Granatowicz /:/ do niego chodziłem do szkoły
trzy lata. A że Pan Hrabia Roger Raczyński(3)
Mechlińskie dobra sprzedał Panu Skrzydlewskiemu(4), a (że) Matka pobierała emeryturę
/:/ została do Rogalina przeprowadzona. Tu
dalej uczęszczałem w Rogalinie do szkoły
elementarnej do lat czternastu. Nauczycielem
był niejaki Pan Mejza. Po ukończeniu szkoły
oddała mnie Matka w naukę na rymarza
do pana Karola Jordana, który wtenczas w
Kórniku mieszkał, na lat trzy. Pan Jordan był
sobie zacnym człowiekiem, wyrozumiałym i
dobrym rzemieślnikiem, zaś pani Jordanowa
była pierwszą awanturnicą i bardzo wiele
od ucznia wymagała, gdzie ja nie zawsze
się na to godziłem, to też /:/ bardzo często
głodny spać poszedłem. Po skończonych
trzech latach mej nauki składałem egzamin
w Poznaniu przy majstrach panu Gerlachu
i panu Sikorskim ze Stadtbauverwalth(5) dr
Au. Egzamin ku memu zadowoleniu wypadł
bardzo dobrze i pan Sikorski /./ mieszkający
w Poznaniu naprzeciwko Hotelu Francuskiego(6) /./ dał mi zaraz robotę i siedem miesięcy
u niego pracowałem. Potem wziąłem pas za
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granicę i poszedłem piechotą do Królestwa
Polskiego /./ rok pracowałem w Łowiczu i
chciałem tam dłużej pozostać, ale mi prusacy
nie pozwolili, musiałem się stawić do miary. A
że w Kongresówce w 1863 wybuchło powstanie, udałem się do powstania, do oddziału
Younga(7) i byłem w drogiej kompanii, która
z samych poznańczyków składała się, pod
kapitanem Maryjańskim, który w pierwszej
bitwie pod Nową Wsią zginął. Oficer pan
Górnoszląski(8), podporucznikiem Wreszel;
ten był z Włoch z pod Garibaldiego, tak samo
pod Nową Wsią został raniony i przez kozaków zabrany, po wyzdrowieniu kapitulował u
Moskali. Przed bitwą pod Nową Wsią spotkaliśmy oddział Zeifrieda(10) może /z/ 500 do 600
ludzi się składający, i ten miał z boku zajść
Moskalom, czego nie uczynił i wcale do bitwy
nie przyszedł . W drugiej bitwie pod Babskim,
gdzie pułkownik Young zginął, kazał Zeifried
swojemu oddziałowi buty pozezuwać i nogi w
strumyku wymoczyć , żeby /!/ mieli lekkie /:/
do uciekania, a mówi /:/ a Francuz jak chce
laury zbierać, to niech pokaże co potrafi. Kiedy
został ranny dr Libelt(9) z Poznania i koń pod
nim padł, poszedł mu z mojej kompanii pan
Henryk Trąpczyński z pomocą. Po rozbiciu
oddziału Younga dostałem się do oddziału Zeifreda, gdzie nas przeszło 6 tygodni po borach
prowadzał i bardzo surowo się z powstańcami
obchodził. Razu pewnego zatrzymał patrol
ułański kurierkę, czyli (pocztę), która wiozła
40000 rubli przeznaczone na żołd dla Moskali
w Kaliszu, takowe sobie zatrzymał; gdy się
Rząd Narodowy o tym dowiedział, dostał
Zeifred dymisyją a dowództwo nad oddziałem
objął pułkownik Oborski(11); ten złączył się z
oddziałem Włodka(12) i Szumlańskiego(13),
było nas do 3000. Pewnego dnia przychodzi
do oddziału urzędnik rosyjski z koleji i melduje,
ze moskale powiozą amunicję do Skierniewic,
ażeby to dostać; druga kompania melduje
się na ochotnika. Całą noc marszu o około

7-mej rano stanęliśmy na miejscu gdzie nowe
belki na szyny miały być kładzione a wszelkie
narzędzia były przygotowane; dali do pracy
gdzie pęcherze na rękach nie wodą ale krwią
zachodziły; zerwaliśmy po obu stronach po
jednej szynie, a w to miejsce pokładliśmy
nowe belki; słupy do telegrafów były podrzynane piłą; upragniony pociąg nadchodzi; słupy
wywracają, druty przecinają, a my strzelcy w
ośmiu oddziałów po 25-u; na ostatku pociągu
jedzie w dwóch odkrytych wagonach kompania piechurów rosyjskich. Kiedy pociąg przyszedł na miejsce zniszczenia, cała maszyna
się w ziemię zaryła, a my ognia: ze setki 5-ciu
zostało przy życiu, zabraliśmy broń, tornistry,
ładownice, pałasze, a wszystko po 100 i dużo
amunicji. Nasze ułany uszykowali podwody
czyli furmanki i ruszyliśmy do oddziału i ledwie
śmy do oddziału się dostali, ci 5-ciu Moskali,
którzy przy życiu zostali, poszli do Skierniewic
i cała załogę zaalarmowali, która w pogoń za
nami poszła, i pod wsią Babiakiem niedaleko
Rawy została stoczona bitwa, gdzieśmy świetne zwycięstwo odnieśli; najwięcej kosynierzy
dokazywali. O 3 po północy stanęliśmy w
Rawie, broń zestawiliśmy w kozły i cała wiara
się rozeszła po mieście, a ja nie śpiąc dwie
noce tak zasnąłem, żem się nie mógł z miejsca ruszyć i położyłem się na kamieniach i tak
od 3-ciej do 9tej godziny spałem; w kościele
oprawiało się nabożeństwo, gdzie dzwony
mnie obudziły. Jakaś pani mnie zaprowadziła
do swego domu, kazała dać wody do umycia
, świeżą bieliznę, jeść i pić; naraz przychodzi
rozkaz, o 12 maszerujemy do miasta Poddębiec, o 10tej godzinie na wieczór stanęliśmy
na przeznaczonym miejscu i do 12 stanęliśmy
pod bronią; o 12tej wymaszerowaliśmy do
boru za miastem i tam zostaliśmy rozstawieni
w szyku bojowym, ponieważ tam tędy jutro
mieli Moskale przechodzić z Uniejowa przez
Niewierz(13) do Poddębic; i rano o 6tej jadą
Moskale za podwodami, a my czekamy na nich.
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Kapitan Florkowski, który ze Śmigla pochodził, całą sprawę zepsuł, gdyż rozkazał widecie ułańskiej, jak pikieta kozacka pojedzie,
dać ognia i tak się też stało Moskale przebudzeni strzałami z wozu poschodzili i uszykowali się do boju; pomiędzy nami największy
nieład powstał, kosynierzy pomieszani ze
strzelcami, wszystko /!/ leci do Moskali; że nas
była większa siła, zaczęli się cofać; przeszło 4
mile się cofali aż na kraj 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 /!/ Kiedyśmy
Moskali wypędzili na pole sformowali w
czworobok, a my się szykowali do ataku /!/ a
że kawaleria polska nie dopisała, rozrzucili /!/
się w tyraliery i zaczęli się odstrzeliwać /!/ Na
początku wsi Niewieża była duża cegielnia,
Moskale weszli do niej, takowa była wysokim
kamiennym płotem opasana; jedna część
Moskali nie zdążyła wniść do cegielni, udała
się na wiatrak. Oficer Górnoszląski strzela trzy
razy i zapala wiatrak. Moskale, którzy się na
wiatrak schronili; wszyscy się spalili, było ich
dwie sotnie (200). Ja z moim towarzyszem
stanęliśmy pod gruszka na drodze 150 kroków
od mieszkania ceglarza; do tego domu cała
starszyzna się wpakowała. Naraz wychodzi
Moskal po wodę, a że studnia była głęboka
potrzebował więcej czasu do nabrania, a
mój towarzysz zyska na tym, bierze go na
cel i kładzie trupem i tak przy owej studni
13 położył , ja tylko nabijałem; a Moskale za
wodą doczekać się nie mogli, zaczęli śledzić z
której strony te celne strzały przychodzą i dali
ognia, a ja klęcząc przy nabijaniu zostałem
ranny o 3iej godzinie po południu. Chorąży
mocny mężczyzna /!/ przychodzi do mnie,
bierze na ręce, odnosi w pewne miejsce,
ranę mi opatrzył i odprowadził do boru. Tam
stał powóz pana Antoniego Wituskiego, który
mnie poznaje i zawozi do swojego domu do
Jeżewa. W Jeżewie leżałem 6. tygodni. Ponieważ ze Sieradza szły posiłki Moskalom o 10
tej godzinie na wieczór musiał się nasz oddział
cofnąć i walki zaprzestać i pułkownik Oborski
został ranny; w trzy dni później /!/ został cały
oddział pod Grochowem rozbity. Ja kiedy już
całkiem wyzdrowiałem udałem się do oddziału
Jenerała Taczanowskiego(15) i było nas 400
ułanów, 200 strzelców i 200 kosynierów. Po
dosyć forsownym dwudniowym marszu udajemy się na spoczynek do Sędziejowic, strzelcy
i kosynierzy obozują w boru małą mileczkę
od Sędziejowic, nad ranem kiedy się zaczął
dzień robić, napada 50ciu książąt rosyjskich
na kawalerię polską w Sędziejowicach; po
dwugodzinnej utarczce zostali owi książęta
wyparci za wieś, za wsią na cmentarzu
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ustawili konie w czworobok i walka szła dalej
/!/ dopiero jak my strzelcy nadeszli i daliśmy
ognia dwa razy , konie popadały a książęta
przyduszeni: reszty kosynierzy dokonali.
Adiutantem przy Jenerale Taczanowskim był
pan Stanisław Dąbski; naraz daje się słyszeć
głos: Stasiu Dąbski ratuj, jestem Orusow(16).
Dąbski komenderuje, stój i o dziwo z tego
rumowiska trupów wydobywają księcia Orusowa żywego, który potem został ułaskawiony
i na wolność puszczony. Po paru potyczkach
z kozakami zostaliśmy rozbici pod Kruszyną.
Ja szczęśliwie i zdrowo z bitwy wyszedłem.
Najwięcej kawaleria ucierpiała, gdyż na nią
rakiety puszczali a konie nie ujeżdżone w
popłochu jeźdźców pozrzucały /i/ i nogi sobie
łamały. Teraz wstąpiłem do żandarmerii pod
dowództwem kapitana Powidzkiego, ten miał
dwóch przyjaciół przy sobie Romanowskich,
starszy był kasjerem, wydawał żołd. Dowiadujemy się, że do miasta Łasku Kozacy na
noc przyjechali i wystawili widetę z jedenastu
Kozaków na głównej drodze przy moście,
gdyż tam płynęła rzeczka, nazwy nie wiem.
Oddział składał się z 80 ludzi, rozdzielamy
się na pół po 40. tę widetę Kozacką zabrać.
Przez wodę po drągach żeśmy się przeprawili;
mieliśmy dwie piszczałki wabiki na podporki
czy przepiórki; ażeby jeden oddział za prędko
nie przyszedł te piszczałki nam sygnał dawały.
Tak żeśmy razem do mostu zeszli i z jednej i
drugiej strony. Dziesięć koni było uwiązanych
przy lancach, owies z torbów jadły, kozacy w
środku spali, jedenasty stał z koniem i spał
na moście, i tak jedni śpiących kozaków
rozbrajają inni konie kulbaczą, inni kozakom
ręce wiążą i tak w paru minutach bez strzału
sprawa była załatwiona. Ten jedenasty jak
się przebudził sparł konia ostrogami i skoczył
z mostu we wodę, Jeszcze dziś widzę jak się
kąpie, brzegi były wysokie. Koń się zeprzeć
nie mógł i tak koziołki we wodzie przewracał,
a że konia miał dobrego z wody się wydostał i do Łasku do swoich pojechał, a my
ze swoją zdobyczą w nogi. Jednego sobie
kapitan zatrzymał, dziewięć z przyborami
były oddane Rządowi Narodowemu w mieście Szadku. Kiedyśmy konie oddali, chcąc
sobie wypocząć zostaliśmy przez Moskali
napadnięci, uciekamy do boru, który był spory
kawał za miastem. 3 czy 4 Kozaków puściło
się za kapitanem, ranili go kulą w nogę ale im
szczęśliwie uszedł; my strzelcy rozrzuceni w
tyraliery idziemy borem naprzód, wychodzimy
na wyręb a tu kawaleryja nas atakuje; Kozak
z lancą na mnie, ja strzelam, trafiam konia
w kark, robię zwrot i lanca rani mnie ponad
prawym okiem, ale bardzo słabo; koń raniony
wpadł pomiędzy dwa świerki, kozak zawisł na
sękach, a koń poszedł dalej /;/ ja się schowałem w gęstym krzu jałowcu, o pięć kroków
ode mnie siedział jeden z naszych na pniu
świerkowym i przytomność stracił, przychodzi
5 pieszych żołdaków, wydarli mu broń a kapral
pyta: „diengi majesz”? – ten sięga do kieszeni
i daje, ale nie kapralowi; rozgniewany kapral,
że pieniędzy nie dostał, uderza go kolbą w

głowę, runął na wznak na ziemię, strzyla do
niego i trafia w serdeczny palec u lewej ręki;
żołdacy rzucili się do niego i tak go obrabowali,
że został w gaciach i w koszuli. Nad moją
głową sterczała spora gałąź jałowca, na tej
gałęzi jeden z Moskali stanął i daje znak ręką
żeby się nie ruszać.
Dalszego ciągu brak.

HISTORIA

HISTORIA

KRÓL LEON
WSPOMNIENIA

Komentarze:
1 Matka Leona miała na imię Bregida,
jak napisano w akcie zgonu Leona, 24 maja
1927r. USC w Kórniku.
2 Edward Raczyński (ur. 2.04.1786 w
Poznaniu zm. 20.01.1845 w Zaniemyślu).
3 Roger Maurycy Raczyński (1820-1864)
polski działacz polityczny, społeczny oraz
publicysta.
4 Mateusz Watta-Skrzydlewski h. Samson (ur. 20.09.1829 zm. 1.07.1866 w rzece
Warcie koło Mechlina) dobra Mechlińskie
kupił w 1860 r.
5 Chodzi raczej o Stadt Bauverwaltung
czyli Wydział Budownictwa Magistratu,
którego przedstawiciel dr Au uczestniczył w
egzaminach cechowych.
6 Aleje Marcinkowskiego nr 13. Obecnie
budynek narożnikowy obok NBP.
7 Leon Władysław Young de Blenkenheim
(1837-29.04.1963), pułkownik zwerbowany
przez Hotel Lambert, dowodził oddziałami
utworzonymi przez Komitet Jana Działyńskiego. Po zwycięskiej bitwie pod Nową Wsią,
poległ w bitwie pod Babskiem k. Broda. Spoczywa na cmentarzu w Brdowie, pow. kolski.
8 Górnośląski, oficer II Kompanii płk
Younga
9 Karol Libelt (19.06.1843 w Poznaniu
poległ 29.04.1863 pod Osowo k. Brdowa).
Syn filozofa, pisarza i poety, absolwent Uniwersytetu we Wrocławiu.
10 Józef Alojzy Seyfried (1829 - ?) naczelnik wojskowy woj. Mazowieckiego. Funkcję
dowódcy stracił po bitwie pod Ignacewem
8 maja 1863. W kwietniu 1864 aresztowany
przez Austriaków. Po opuszczeniu więzienia
w 1865 r. wyemigrował.
11 Ludwik Oborski (1787 – 1873), płk
dowódca oddziałów po Seyfriedzie
12 Karol Włodek, były oficer artylerii wojsk
rosyjskich. Służył w kawalerii w charakterze
szefa sztabu. Dowódca oddziału później połączonego z oddz. płk Oborskiego
13 kpt. Stanisław Szumlański, dowódca
oddziału później połączonego z oddziałem
płk Oborskiego
14 Niewieża, wieś w pow. sieradzkim, 17
km od Sieradza
15 Edmund Taczanowski (1822-1878),
generał dowódca oddziału, naczelnik woj.
Kaliskiego i mazowieckiego, został pobity pod
Kruszyną 29.08.1863.
16 Urusow, Ruski książę
Opracowała 22 stycznia 2013r
Stanisława Andrejewska
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KOLARSTWO

MISTRZOSTWA SZKÓŁ
GMINY KÓRNIK W PŁYWANIU
29.01.2013
Głównymi organizatorami zawodów było
KCRS „OAZA” i Szkolny Związek Sportowy
w Kórniku. Celem imprezy było zmobilizowanie szkół, uczniów, nauczycieli do
nauki i doskonalenia pływania. Uczniowie
mieli okazję sprawdzać swoje umiejętności,
ustanawiać lub pobijać rekordy życiowe,
rekordy szkoły a także porównywać swoje
czasy z uczniami innych szkół w gminie.
Nie ma też lepszej mobilizacji do rywalizowania ze sobą jak przykład dorosłych.
Dlatego była też konkurencja pływania dla
nauczycieli oraz wspólne pływanie dziewcząt, chłopców i nauczyciela w sztafecie.
Najlepsi otrzymywali medale, szkoły dyplomy i puchary fundowane przez Kórnickie
Centrum Rekreacyjno-Sportowe „OAZA”.
Wyniki konkurencji:

KATARZYNA PAWŁOWSKA
NA DRUGIM MIEJSCU
W 55 PLEBISCYCIE
NA 10 NAJLEPSZYCH
SPORTOWCÓW WIELKOPOLSKI

25 m nauczycieli
1. Adam Prokopczuk – SP 1 Kórnik,
2. Karol Niemier - SP Radzewo,
3. Hubert Nowicki -G. Kórnik.
25 m dziewczęta -SP
1.Kinga Kaczmarek- SP 1 Kórnik
2. Julia Łopińska- SP 1 Kórnik
3. Zuzanna Zakrzewska – SP 2 Kórnik-Bnin
25 m chłopcy- SP
1. Roman Kapusta- SP 1 Kórnik
2. Szymon Zimniak- SP 1 Kórnik
3. Kasper Witkowski – SP 2 Kórnik-Bnin
50 m dziewczęta -Gimnazja
1. Monika Kęsy – G. Robakowo
2. Adrianna Modrowska- G. Kórnik
3. Agnieszka Pelczyk- G. Kórnik
50 m chłopcy –Gimnazja
1. Artur Maciejewski- G. Kórnik
2. Jan Buszkiewicz- G. Kórnik
3. Jakub Lehmann- G. Kórnik
Sztafeta 5x 25 m SP
1. SP 1 Kórnik (p. A. Prokopczuk, Julia Łopińska, Roman Kapusta, Kinga Kaczmarek,
Szymon Zimniak)
2. SP 2 Kórnik-Bnin ( p. Gerard Moliński,
Zuzanna Zakrzewska, Kacper Witkowski,
Weronika Andrzejewska, Piotr Matuszewski)
3. SP Szczodrzykowo- (p. Dariusz Śmigielski, Natasza Gańko, Antoni Janowski, Aleksandra Mieloch, Krzysztof Tatarynowicz)
4. SP Radzewo- (p. Karol Niemier, Wiktoria
Kotkowiak, Adrian Michalak, Agata Radziejewska, Bartosz Radziejewski)
Sztafeta 5x 25 m Gimnazja
1. Gimnazjum Kórnik (Jakub Lehmann,
Agnieszka Pelczyk, Jan Buszkiewicz,
Adrianna Modrowska, Artur Maciejewski)
2. Gimnazjum Robakowo (Patryk Kupiecki,
Wiktoria Włoch, Jakub Gielniak, Monika
Kęsy, Eryk Gielniak)
Punktację drużynową szkół podstawowych wygrał Kórnik przed szkołami z
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Szczodrzykowa, Bnina i Radzewa a w
gimnazjach zwyciężył Kórnik przed Robakowem.
Namawiamy rodziców, by umożliwiali
swoim dzieciom naukę pływania i doskonalenia na naszym basenie . Nie tylko dzieci
z Kórnika i Bnina, ale także z naszych
wiosek powinni umieć pływać . Wtedy będą
mogli spokojnie i bezpiecznie korzystać nie
tylko z pływania na basenach ale także na
wodach otwartych. W krajach zachodnich
każde dziecko musi umieć pływać a o
to dla własnego spokoju dbają głównie
rodzice.
Dziękuję pracownikom basenu oraz
dziewczętom z Gimnazjum w Kórniku za
pomoc w przeprowadzeniu imprezy.
MISTRZOSTWA SZKÓŁ W SIATKÓWCE
Zawody w Szczodrzykowie wyłoniły najlepsze szkoły podstawowe a w hali OAZA
gimnazja, które będą reprezentowały naszą
gminę w zawodach powiatowych.
Siatkówka jest najtrudniejszą grą do
nauki od najmłodszych lat w szkole. Tak
twierdzą nauczyciele ale ich praca jest
podstawą gry w klasach starszych ( gimnazjach, SPG).
Turniej szkół podstawowych dziewcząt
wygrała pod kierunkiem p. Beaty Górnej
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku w
składzie: Martyna Boguszyńska, Dominik
Joppek, Natalia Szymczak, Martyna Michalska, Jolanta Lester, Barbara Gaska,
Jagoda Tomczak, Anna Rozmiarek, Karina
Bugzel, Aleksandra Stankiewicz. Dziewczęta wygrały wszystkie mecze z koleżankami z Bnina, Szczodrzykowa i Radzewa
wynikiem 2:0.
Drugie miejsce wywalczyły dziewczęta z
Szczodrzykowa, które pokonały reprezentacje Radzewa i Bnina także 2:0. Trzecie
miejsce po zwycięstwie 2:1 w meczu z
Bninem zajęła szkoła z Radzewa.
Mistrzem gminy w siatkówce chłopców
została reprezentacja Dariusza Śmigielskiego ze Szkoły Podstawowej w Szczodrzy-

kowie. Chłopcy:Dariusz Koprucki,Dawid
Pawlak, Filip Szymkowiak, Dariusz Konowrocki, Adam Baran, Jacek Norkiewicz,
Jakub Tomczak, Patryk Kujawa, Mikołaj
Wrzesiński, Mateusz Kruk pokonali szkołę
z Kórnika 2:0 ( 25:15, 25:21), szkołę z Bnina
2:0 ( 25:18, 25:15) oraz szkołę z Radzewa
2:1 ( 25:15, 25:27, 15:8).
Drugie miejsce zajęłą Szkoła Podstawowa w Radzewie pokonując 2:0 Bnin i
2:1 Kórnik. Szkoła Podstawowa w Kórniku-Bninie po wygraniu meczu z Kórnikiem 2:1
zajęła trzecie miejsce. Wszyscy uczestnicy
otrzymali medale zakupione z funduszy UM
i G. Kórnik.
Z kolei wśród naszych gimnazjów
dziewczęta z Kórnika pokonały zespół z
Robakowa 3 : 1 w setach: 18:25, 25:15,
32:30, 25:16 a chłopcy z Kórnika przegrali
z Robakowem 2 : 3
w setach :20:25, 16:25, 25:22, 25:20,
10:15 . Najlepsze szkoły wyjadą w najbliższym czasie na kolejny etap rozgrywek
czyli Półfinały Mistrzostw Powiatu Poznańskiego.
PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW POWIATU
W PIŁCE KOSZYKOWEJ
Nie powiodło się naszym szkołom
gimnazjalnych w powiatowej koszykówce.
W grupie dziewcząt startowały drużyny
z Mosiny, Dopiewa i Kórnika. Nasze gimnazjalistki zajęły miejsce trzecie (Mosina I
m-ce, Dopiewo II m-ce ) i nie awansowały
do finałów mistrzostw powiatu. Wyniki meczy: Kórnik- Mosina 13 : 22 a kosze dla
Kórnika zdobyły: Michalina Kalinowska 8,
Weronika Karpińska 3, Ola Bartkowiak 2
Dopiewo-Kórnik 21 : 14 .Kosze dla Kórnika zdobyły: Ola Bartkowiak 4, Michalina
Kalinowska 4, Kasia Laskowska 2, Ada
Modrowska 2, Sylwia Jakubowska 2
Również chłopcy Robakowa odpadli z
dalszych rozgrywek przegrywając mecze
z Skórzewem 56:16 i z Swarzędzem 46:6.
ARA
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Mistrzyni Świata, zawodniczka kórnickiego Limaro Katarzyna Pawłowska,
została uznana przez czytelników Głosu
Wielkopolskiego, drugim sportowcem z
regionu Wielkopolski za rok 2012. Uległa
jedynie brązowej medalistce Igrzysk Olimpijskich w Londynie w wioślarstwie, Julii
Michalskiej. Po raz drugi kolarz z Kórnika
został wybrany do zaszczytnej „10” najlepszych sportowców. Przed czterema laty
zaszczyt ten spotkał Mateusza Taciaka,
który zajął wtedy dziewiąte miejsce. Rok
2012 był zdecydowanie najlepszy dla
naszej zawodniczki. Przypomnijmy: W
kwietniu tytuł Mistrza Świata w australijskim
Melbourne. W czerwcu tytuł Mistrza Polski
na szosie, następnie nominacja Olimpijska
i 11 miejsce po dość pechowej końcówce
na Igrzyskach w Londynie. W październiku
sześć tytułów Mistrza Polski na torze, oraz
srebrny i brązowy medal Mistrzostw Europy
na torze w litewskiej Poniewieży. W styczniu
2013 dwa zwycięstwa podczas Pucharu
Świata w meksykańskim Aguascalientes,
kolejny rekord Polski, oraz przypieczętowanie sezonu zdobyciem Pucharu Świata
w klasyfikacji generalnej. Zapytany trener
Robert Taciak czy w ogóle można osiągnąć
jeszcze więcej, odpowiedział. Oczywiście
że można, Kasia na pewno nie powiedziała
jeszcze ostatniego słowa, nadal się rozwija
i robi postępy, a życzyłbym sobie by szczyt

jej możliwości nastąpił w Rio De Janeiro
w 2016 roku. Mam również nadzieję, że
w Rio wystąpi więcej wychowanków Kórnickiego Limaro, bo na reprezentantów
najprawdopodobniej nie będzie nas stać.
Kasia od marca (na razie przez jeden
sezon) będzie reprezentować kanadyjską
grupę zawodową GSD-Kallisto-Specialized.
Niestety jak to na zawodowca przystało,
nie mogła one uczestniczyć w uroczystym
Balu Sportowca, gdyż w tym czasie przebywała na zgrupowaniu we Fuerteventura
na Wyspach Kanaryjskich, Było to ostatnie
zgrupowanie szkoleniowe przed lutowymi
Mistrzostwami Świata, które odbędą się w
Mińsku. Nagrodę i wyróżnienie odebrał za
nią trener Robert Taciak, który nie krył wzruszenia i zadowolenia. Powiedział również
w wywiadzie telewizyjnym, że gdyby to nie
był rok Olimpijski to najprawdopodobniej
Kasia wygrała by ten plebiscyt. Zdobycie
jednak przez Julię medalu Olimpijskiego
bierze górę nad wszystkimi osiągnięciami reszty sportowców. Medal Olimpijski
zawsze będzie cenniejszy od tytułów z
mistrzostw Świata.
PIĘĆ ZAWODNICZEK I TRENER
LIMARO WYRÓŻNIENI
PRZEZ STARTOSTĘ
POWIATU POZNAŃSKIEGO
Tradycyjnie już co roku, podczas gali
wręczania nagród za osiągnięcia sportowe
u starosty powiatu poznańskiego, nie brakuje przedstawicieli sekcji kolarskiej Kórnickiego Limaro. Nie inaczej było i tym razem
podczas podsumowania sportowego za rok
2012. W sumie starosta Jan Grabkowski
wręczył siedem nagród dla sportowców, z
czego aż pięć pojechało do Kórnika! Nagro-

dy przyznawano w trzech kategoriach. W
kategorii młodzików (przyznano tylko jedną
nagrodę) zwyciężyła Marcelina Winkowska,
lekkoatletka z Juvenii Puszczykowo. W
drugiej kategorii junior, przyznano już trzy
nagrody. Laureatkami całego podium były
zawodniczki sekcji kolarskiej UKS Jedynka
Limaro Kórnik. Pierwsze miejsce zajęła
Nikol Płosaj - wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski i Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży, Drugie miejsce zajęła Alicja
Ratajczak - również wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski, 4 i 6 miejsce na
Mistrzostwach Europy na torze w Portugalii
i 10 miejsce w mistrzostwach Świata na
szosie w Holandii. Trzecie miejsce zajęła
Natalia Radzicka, która jest między innymi
Mistrzynią Polski na czas, oraz w wyścigu
górskim na szosie. Również wielokrotna
medalistka Mistrzostw Polski. Wszystkie te
dziewczęta są w ścisłej kadrze narodowej
juniorek na rok 2013. W kategorii młodzieżowiec, najlepszą zawodniczką powiatu
została Mistrzyni Świata Katarzyna Pawłowska, drugie miejsce zajęła lekkoatletka
Anna Jagaciak z Juvenii Puszczykowo, a
trzecie również zawodniczka Limaro Kórnik
Paula Fronczak, mistrzyni Polski na torze
i na szosie, oraz uczestniczka mistrzostw
Europy. Miło również zakomunikować,
że po raz trzeci z rzędu trenerem roku w
powiecie poznańskim został Kórniczanin
Robert Taciak, wychowawca wielu mistrzów
i reprezentantów Polski. Dochował się
również Mistrzyni Świata i Olimpijczyka.
Aż jedenastu zawodników trenera Taciaka
jest w różnych kadrach narodowych na rok
2013. Jak widać w tym roku, wybór trenera
wyjątkowo nie był trudny. Oby tak dalej.
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Sport Szkolny

Paweł Marciniak

MUKS „Wieża Kórnicka” zaprasza na turnieje szachowe
MISTRZOSTWA GMINY KÓRNIK W SZACHACH P-30’ i P-60’
CELE: popularyzacja gry w szachy, wyrabianie sportowej rywalizacji, zdobywanie kategorii szachowych.
TERMIN I MIEJSCE:
- P-30’ 09.02.2013r godzina 16:00/ 6 rund 2x30 minut
- P-60’ 16 i 17.02.2012 rundy od 16:00/ 7 rund 2x60 minut
-Świetlica OS i R w Kórniku tel.(061) 8170183
ORGANIZATORZY:
- Gmina Kórnik, O S i R Kórnik oraz s. szachowa MUKS „WIEŻA KÓRNICKA”.
SYSTEM ROZGRYWEK
-turniej indywidualny w jednej grupie, system szwajcarski 6/7 rund z czasem 2*30/60 minut, kojarzenie komputerowe, lub „każdy z
każdym” (w zależności od liczby zgłoszeń)
KOLEJNOŚĆ MIEJSC indywidualnie -pkt, Buch. skrócony, Buch. pełen, liczba zwycięstw, progres lub berger,
ZGŁOSZENIA
-telefonicznie lub w dniu zawodów do 15:45 /decyduje kolejność zgłoszeń-liczba miejsc ograniczona 50 osób/
WPISOWE-5 zł od dzieci i młodzieży uczącej się, dorośli 10zł.
NAGRODY
-Organizatorzy przewidują: dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych w turnieju oraz upominki dla wszystkich dzieci.
Zawody sędziuje Ryszard Bartkowiak.
UWAGI- w turnieju P-30 można wypełnić normy na V lub IV kategorię szachową a w turnieju P-60 można zdobyć do II kategorii
włącznie. Zawodnicy niezarejestrowani w PZSzach aby otrzymać potwierdzenie o zdobyciu kategorii muszą się zarejestrować i posiadać legitymację szachową. Szachiści zarejestrowani przedstawiają legitymacje szachowe z wpisanymi kategoriami szachowymi
a niezarejestrowani aktualne dowody tożsamości. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

25 stycznia 2013 r.
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Kórnicki
Ośrodek
Kultury
zaprasza
do
Klubu
Dobrego
Filmu.
„Zakochani
w Rzymie”
reżyseria:
Woody Allen .
15 lutego 2013
o godz. 19.00.
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Ostatnie mecze decydowały o podziale
miejsc w górze tabeli. Pozycję 7 po zakończonym karnymi meczu z gośćmi z Hradec
Kralowe wywalczył poznański Lech Poznań.
Lokatę 5 wywalczyła Korona Kielce pokonując
także w karnych AP 21 Kraków. Ostatnie miejsce na podium zdobyli piłkarze Lechii Gdańsk
pokonując Stadion Śląski Chorzów. W wielkim
finale Raków Częstochowa pokonał Zawiszę
Bydgoszcz 2:0.
Wyróżnienia indywidualne zdobyli: Najlepszy Strzelec: Kacper Gzieło (Raków Czestochowa), Najlepszy Bramkarz: Hubert Antkowiak
(UKS Szóstka Śrem), MVP Turnieju: Jan
Chachuła (Zawisza Bydgoszcz).
Atrakcją dla kibiców był także turniej w grę
Fifa 13 na PS3. Dopełnieniem dobrej zabawy
i sportowych emocji była pożyteczna akcja
Fundacji Mam Marzenie. Podopieczna fundacji
dzięki Kotwicy Kórnik otrzymała wymarzony
sprzęt RTV.
Gratulujemy organizatorom, zawodnikom
i trenerom. Oby za rok było przynajmniej tak
sympatycznie i profesjonalnie jak podczas
Kórnik Grześkowiak Cup 2013.
ŁG

Ogłoszenia
DROBNE

* Sprzedam sypialnię - seria: Leksvik - IKEA,(szafa, komoda, łóżko, sz. nocna, sz. wisząca, sz. TV, sz. narożna) kontakt: 603 790 919
* Najtańsza pożyczka dla każdego bez BIK. Decyzja w 15 minut. Tel.505-137-832, 618-750-996, 506-467-326
* Usługi Remontowe od A do Z. Płytki, malowanie, szpachlowanie, adaptacja poddaszy itp. Tel. 725-173-619
* Sprzedam drzwi wewnętrzne pełne Porta Office z ościeżnicą wzór 8 i 9 /cena katalogowa/. Tel. 604 521 844
* Sprzedam lodówkę firmy Zanussi, wysokość 125cm, stan bardzo dobry, cena 200zł. Tel. 605-999-856 Kórnik.
* Sprzedam wózek dziecięcy firmy Graco, funkcja gondoli i spacerówki, składany mieści się w bagażniku. W komplecie torba, cena 450zł. Tel. 605-999-856 Kórnik
* Do wynajęcia-Kórnik-centrum-biuro, usługi, handel. Tel. 601 674 477
* Sprzedam suknię ślubną ecru, według własnego projektu, rozm. 34/36 na wzrost 160 cm dla drobnej osoby. Welon obszyty lamówką gratis! Tel. 726 067 093
* Sprzedam komplet felg aluminiowych do Forda 4x108 15 podana cena dotyczy kompletu 300zł. Tel. 781 781 483
* Nauka gry na gitarze, lekcje indywidualne oraz możliwość uczenia większej grupy, cena oraz miejsce spotkań do uzgodnienia. Tel. 795 734 799.
* Usługi protetyczne, Kórnik, Plac Powstańców Wlkp. blok nr 1. Tel.: 607 11 86 86
* Wynajmę kawalerkę w Bninie, ul. Śremska 10a. Tel. 609805156
* Sprzedam mieszkanie w Środzie Wlkp. 69m², parter, po remoncie, umeblowane, gotowe do zamieszkania, cena 255 tys. zl. Tel. 667-198-434
* Rzeczoznawca Samochodowy, wyceny samochodów, opinie techniczne. Tel. 609 152 586
* Haki holownicze do samochodów osobowych i dostawczych, przyczepy samochodowe części oraz naprawy. Tel. 609 152 586, Kórnik ul. Błażejewska 9
* Ogrodnik- wszelkiego rodzaju usługi ogrodnicze, przygotowanie ogrodu na wiosnę i lato. Tel. 500-406-098
* Sprzedam nowy piec CO 16 kW na gwarancji. Tel. 696 779 221
* Sprzedam suknię ślubną z długim trenem kupioną w Londynie. Rozm. 36-38. Tel. 696 779 221
* Sprzedam ubranka dla dzieci do lat 4 na chłopca i dziewczynkę. Tel. 696 779 221
* Szewc, cały zakres usług z szyciem i rozciąganiem obuwia. Bnin –Rynek 6. Tel. 669 274 236
* Trafika Kórnik, ul. Wojska Polskiego 18, papierosy, tytoń, akcesoria, hurt-detal.
* Opieka i/lub pomoc w odrabianiu lekcji koło szkoły w Szczodrzykowie. Tel. 604 781 555
* Korepetycje z chemii. Tel. 8171 064 lub 604 781 555
* Do wynajęcia lokal 85 m². Szczepankowo. Tel. 601 746 930
* Rzeczoznawca samochodowy. opinie techniczne maszyn i pojazdów. Opinie celne. Tel. 607 225593
* Sprzedam 2 fotele wypoczynkowe pokojowe gięte, lekkie i wygodne- tanio . 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 wszystkojak nowe. Tel: 506 490 723
* Usługi transportowe, przewóz towarów do 1,5 tony , kraj - zagranica, przeprowadzki. Tel: 506 490 723

Ostra rywalizacja, walka o każdą
piłkę i do końca, wielkie zaangażowanie zawodników i trenerów, sukces
organizacyjny - tak krótko podsumować
można kolejną edycję turnieju Kórnik
Grześkowiak Cup dla młodych piłkarzy
zorganizowanego w dniach 2-3 lutego
na obiektach kórnickiej Oazy.
Do rywalizacji przystąpili młodzi piłkarze w
wieku do 11 lat z 15 klubów z Polski oraz goście
z Hradec Kralowe z Czech. Kórnik odwiedziły
zespoły U-11 takich piłkarskich marek jak: Arka
Gdynia, Korona Kielce, Stadion Śląski Chorzów,
Motor Lublin, Warta Poznań, Raków Częstochowa, Lechia Gdańsk, AP21 Kraków, Lech
Poznań, GKS Bełchatów, Zawisza Bydgoszcz,
ŁKS Łódź, Talent Białystok, UKS Szóstka Śrem.
W tym gronie nie zabrakło młodych piłkarzy
Kórnickiej Kotwicy.

W pierwszej fazie zespoły podzielono na
dwie grupy po 8 zespołów. Kórniccy piłkarze
walczyli dzielnie, jednak poza remisem w pierwszym spotkaniu z Koroną Kielce i zwycięstwem
0:3 w meczu z Motorem Lublin ulegli w pięciu
kolejnych potyczkach. Dwie kolejne porażki
drugiego dnia i zwycięstwo 1:0 z ŁKS Łódź w
ostatnim meczu dały naszym młodym piłkarzom (oprócz dobrej lekcji futbolu) 15 miejsce
w turnieju.
W drugim dniu turnieju, oprócz kolejnych
meczy o punkty i miejsca odbył się także mecz
pokazowy, w którym drużyna dziewcząt Kotwicy Kórnik wzmocniona panią prezes Warty
Poznań Izabellą Łukomską-Pyżalską stanęła w
szranki z drużyną organizatorów, sponsorów i
honorowych gości. W drużynie vipów zagrali
więc między innymi przedstawiciel głównego
organizatora Zbigniew Grześkowiak, burmistrz
Jerzy Lechnerowski, przewodniczący Rady
Miejskiej Maciej Marciniak, radny Andrzej Surdyk i kierownik Oazy Wojciech Kiełbasiewicz.
Mecz przebiegał w miłej atmosferze, (choć
poprzez wielkie zaangażowanie graczy nie
obyło się bez urazów) i zakończył się wynikiem
3:3 oraz wspólnym zdjęciem.
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Turniej Kórnik GrzeŚkowiak Cup 2013

Zarząd
KSS Kotwica Kórnik
informuje, że w dniu
22.02.2013r. o godz. 18.30

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.

w salikonferencyjnej
KCRiS „Oaza” odbędzie się
zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze
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KSS KOTWICA KÓRNIK.

ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 ,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

W przypadku braku kworum
ustala się drugi termin
zebrania na godz. 18.45.
Protokół z poprzedniego
Walnego Zebrania

Następny numer Kórniczanina ukaże się 22 lutego 2013 r.

jest dowglądu w siedzibie

Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać
do 15 lutego

nr 2/2013

Stowarzyszenia.

25 stycznia 2013 r.
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KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. RAKÓW CZĘSTOCHOWA
2. ZAWISZA BYDGOSZCZ

Drużyna Rakowa Czestochowa przed meczem finałowym

3. LECHIA GDAŃSK
4. STADION ŚLĄSKI CHORZÓW

Gratulacje dla graczy Kotwicy. Oby za rok było lepiej!

5. KORONA KIELCE
6. AP 21 KRAKÓW
7. LECH POZNAŃ
8. FC HRADEC KRALOVE
9. WARTA POZNAŃ
10. MOTOR LUBLIN
11. ARKA GDYNIA
12. TALENT BIAŁYSTOK
13. UKS SZÓSTKA ŚREM
14. GKS BEŁCHATÓW
15. KOTWICA KÓRNIK
16. ŁKS ŁÓDŹ

Karne w meczu o 7 miejsce

Mecz o 3 miejsce

Walka w finale

Po meczu o 3 miesce.
Sportowe podziękowania dla przeciwników

