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W niedzielę, 12-go stycznia br., już po raz
22. zagrała „Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy”. Tegoroczny finał przebiegał pod
hasłem: „Na ratunek”, gdyż „Orkiestra” zbierała
pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu
dla dziecięcej medycyny ratunkowej i po raz
drugi dla seniorów, na doposażenie istniejących
i nowych oddziałów geriatrycznych.
Jak co roku kwestowanie na rzecz „Wielkiej
Orkiestry” rozpoczęło się od wczesnych godzin
rannych. Pomimo zimna i padającego deszczu
około 120 tysięcy wolontariuszy, w tym 100 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, wiceburmistrz
Antoni Kalisz, przewodniczący Rady Miejskiej
w Kórniku Maciej Marciniak, aspirant sztabowy
Policji w Kórniku Robert Kaźmierczak, pełniący
obowiązki komendanta Straży Miejskiej w
Kórniku Szymon Krug, prezes OSP w Kamionkach Leszek Walkowiak i komendant OSP w
Kórniku Leszek Orlewicz oraz przedstawiciele
kórnickiego sztabu WOŚP: Krystyna Janicka,

Robert Jankowski i radny Marek Broniewski.
Po części oficjalnej zagrała Harcerska
Orkiestra Dęta z Kórnika pod kierownictwem
Jacka Kozłowskiego, a po niej, podobnie,
jak w zeszłym roku w rolę aktorów wcielili się
pracownicy i rodzice dzieci z przedszkola im.
Cztery Pory Roku w Kórniku – Bnine, którzy
zaprezentowali licznie zgromadzonej publiczności przedstawienie „Królewna Śnieżka”. Dużym
zainteresowaniem, zwłaszcza wśród męskiej
części publiczności, cieszył się występ dziewcząt z zespołu tańca orientalnego „Manolya”,
które zaprezentowały taniec brzucha.
Następnie przed publicznością zaprezentowali się lokalni artyści: Chór „Viva la Musica” i
„Triolki” pod kierownictwem Lidii Jakubowskiej
oraz zespoły: „Junki z Buku”, „Mitochondriom”,
„Eneke”, „Rust”, Gabriel Fleszar i na koniec
„Vicky Blows”. Tak więc przez cały dzień w
„OAZIE” rozbrzmiewała muzyka.
Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, m.in. zajęcia plastyczne,
gry i zabawy z klownami i malowanie twarzy.
Miłośnicy motocykli mieli okazję obejrzeć, niekiedy unikatowe modele motocykli na wystawie
zorganizowanej przez Klub Motocyklowy Mad
Dogs z Kórnika. Każdy mógł również zrobić
sobie za darmo zdjęcie przez profesjonalnego
fotografa Tomasza Siudę. Zgodnie z hasłem
tegorocznego finału „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” – „Na ratunek” strażacy z
OSP z Kórnika i Kamionek uczyli udzielania
pierwszej pomocy, a pielęgniarka pani Małgosia

XIII Miedzyszkolny Przegląd
Kolęd i Pastorałek

11 stycznia w Kolegiacie Kórnickiej po raz
trzynasty zorganizowano Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie szkoły podstawowe z naszej
gminy. Dzieci z SP nr 2 w Bninie przygotowała
Siostra Judyta, w ich wykonaniu usłyszeliśmy:
„Jezusa narodzonego”, „Zaśpiewajmy kolędę
Jezusowi” i „Zaśnij Dziecino”. Uczniów ze
Szczodrzykowa przygotowała p. Lidia Jarmuszkiewicz -zaspiewali oni: „Dzisiaj w Betlejem”,
„Mędrcy świata”, „W grudniowe noce”. Młodszą
grupę instrumentalną (cymbałki) przygotowała

Walkowiak mierzyła poziom cukru we krwi.
Każdy mógł również „policzyć się z cukrzycą”,
uczestnicząc w biegu, który już po raz ósmy
został zorganizowany podczas WOŚP. Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich z Kórnika - Bnina
zadbały, aby nikt z imprezy nie wyszedł głodny
i za symboliczną kwotę serwowały kawę, herbatę i wspaniałe domowe ciasta.
Przez cały dzień w „OAZIE” odbywały się
licytacje orkiestrowych gadżetów, a wśród nich
zdmuchiwanie świeczek na torcie. W tym roku
tort w kształcie serca został upieczony przez
Piekarnię-Cukiernię „Łobza” z Zaniemyśla, a
zdmuchiwanie świeczek wylicytował komendant OSP w Kórniku pan Leszek Orlewicz.
Natomiast najcenniejszy gadżet – „Kórnickie
złote serduszko” zostało wylicytowane za 6000
zł przez pana Andrzeja Tylendę właściciela
firmy TFP z Dziećmierowa.
Orkiestrowe granie zakończyło się tradycyjnie o godzinie 20.00 wypuszczeniem „światełka
do nieba”.
W sumie Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zebrała w Kórniku 50.597.40 zł,
44.90 euro i 5 dolarów amerykańskich oraz
dwa srebrne pierścionki i stalowy łańcuszek,
co jest wspaniałym wynikiem, jak podkreślają
przedstawiciele sztabu „Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy” w Kórniku.

PROSTO Z RATUSZA
Pamięć o bohaterach
Burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz z przedstawicielami Kórnickiego Koła Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-19
odwiedzili 17 stycznia Łomnicę, gdzie złożyli
kwiaty pod tablicą upamiętniającą wysiłek
zbrojny Kompani Kórnickiej, która w 1919 roku
stoczyła w tej miejscowości okupioną stratami
potyczkę z wojskami pruskimi.
W uroczystości uczestniczyli także uczniowie i nauczyciele z łomnickiej szkoły, która nosi
imię Powstańców Wielkopolskich.

no dane związane z przestępczością i wykrywalnością przestępstw. Przedstawiciele
Kleszczewa po raz kolejny zasygnalizowali
problemy wynikające z braku posterunku
w ich miejscowości.
Wsparcie zadań publicznych

W dniach 9 i 10 stycznia odbywały
się spotkania komisji do spraw otwartych
konkursów ofert na wsparcie i powierzenie
realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik
w roku 2014. W zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej złożo-

p. Renata Kozłowska.
S. Judyta przygotowała także grupę z Radzewa. Dzieci śpiewały: „Z narodzenia Pana”,
„Maleńka Miłość”, „Dla nas On przyszedł tu”.
Szkołę Podstawową nr 1 w Kórniku - czyli
głównego organizatora Przeglądu- reprezentowała Viva la Musica pod kier. Lidii Jakubowskiej.
W wykonaniu chóru usłyszeliśmy: „O gwiazdo
betlejemska”, „ W tę betlejemską
jasną noc”, „Jakaś światłość”.

Święto Trzech Króli było okazją do zorganizowania koncertu kolęd i pastorałek w
Kolegiacie Kórnickiej. Jak niemal co roku
swój bożonarodzeniowy repertuar zaprezentowały zespoły Tutti Santi (zarówno
grupa młodsza jak i starsza) pod dyrekcją
Jadwigi Niemier, oraz Castellum Cantans
pod dyrekcją Laury Stieler.

Organizatorzy

ŁG

Budują GPGOP
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony
na budowę gminnego punktu gromadzenia
odpadów problemowych w Czołowie. Złożono
5 ofert, z których dwie nie zostały odrzucone.
Po przeprowadzeniu procedury oceniającej
wybrano jako wykonawcę Związek Spółek
Wodnych w Jarocinie. Inwestycja ma powstać
w ciągu 3 miesięcy.
Docelowo nowy punkt gromadzenia będzie
funkcjonował 7 dni w tygodniu. Do chwili jego
uruchomienia w Czołowie, przy ul. Leśnej działa
tymczasowy punkt, do którego można dowozić
odpady problemowe w środy (14.00 do 18.00)
i soboty (10:00 do 18:00).

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Kolędowanie
w Kolegiacie

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób planowano przeznaczyć kwotę 25 000
zł. Zgłoszono 6 projektów na kwotę 28 900
zł. Przyznano środki na wszystkie zadania, w
sumie 27 175 zł. Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych zostanie wsparta kwotą
18 550 zł. Wnioskowano o sumę 38 550 zł
na 5 zadań, z których wybrano 4. Tylko jedno
zadanie zgłoszono w temacie nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
Zgodnie z wnioskiem przydzielono 1 500 zł.
Szczegóły rozstrzygnięć na str. 18-21.
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Policyjne posumowanie
Przedstawiciele Komendy Miejskiej
Policji w Poznaniu z mł. insp. Maciejem
Nestorukiem, zastępcą Komendanta
Miejskiego Policji w Poznaniu na czele
oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Kórniku zaprosili przedstawicieli samorządów Kórnika i Kleszczewa na spotkanie
podsumowujące miniony rok. Gminę Kórnik reprezentowali: przewodniczący Rady
Miejskiej Maciej Marciniak, burmistrz Jerzy
Lechnerowski i wiceburmistrz Antoni Kalisz. Gminę Kleszczewo, którą także obsługuje komisariat w Kórniku, reprezentowali
przewodniczący rady Henryk Lesiński i
burmistrz Bogdan Kemnitz. Przedstawio-

Inwestycje

(informacje na dzieńn 21.01.2014)
20 grudnia 2013r. Rada Miejska w Kórniku
uchwaliła budżet Gminy na rok 2014, w którym
zapisane zostały 43 zadania inwestycyjne
oraz 4 zadania w ramach uchwały o środkach
niewygasających.
Wśród zadań są też zadania dwuletnie,
których kontynuacja prowadzona będzie w
bieżącym roku:
1. W dniu 14 stycznia 2014r. podpisana
została umowa na rewitalizację rynku w Kórniku, termin zakończenia zadania przewidziany
jest na 17 listopada 2014r. W dniu 21 stycznia
2014r. nastąpiło przekazanie plac budowy.
2. W dniu 14 stycznia 2014r. podpisana
została umowa na budowę kompleksu
edukacyjnego w północnej części gminy

24 stycznia 2014 r.

no 36 wniosków na kwotę 728 798,60 zł.
Komisja rozdysponowała zabezpieczoną
w budżecie sumę 399 997 zł, przyznając
ją na 33 zadania.
W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego wnioskowano
o kwotę 232 276,80 na 34 zadania. Rozdysponowano kwotę 117 074,80 dla 32 zadań. Na zadania dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży,
wobec zgłoszonych 13 zadań na kwotę 95
600,10 zł, przydzielono kwotę 40 000 zł na 10
zadań. Na działalność wspomagającą rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych planowano
wydać 12 000 zł. Wobec zgłoszenia 11 projektów na kwotę 60 000 zł komisja przyznała środki
w kwocie 16 800 na realizację 9 projektów. Na
działania w zakresie pomocy społecznej, w tym
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
- budowa szkoły podstawowej, gimnazjum
oraz przedszkola – etap I obejmujący budynek
szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu – planowany termin zakończenia
zadania przewidziany jest na dzień 31 maja
2015 r. W dniu 21 stycznia 2014r. nastąpiło
przekazanie plac budowy.
3. Trwają prace związane z budową drogi
ulica Główna w Borówcu w tym kanalizacji
deszczowej – wykonano pierwszy odcinek
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
(ok. 600 m). Na tym odcinku zakończono prace
związane z układaniem nawierzchni warstw
podbudowy i warstwy wiążącej, rozpoczęto
roboty związane z budową chodnika. Zadanie
dwuletnie – zakończenie prac planowane w
roku 2014.
4. Trwa rozbudowa budynku OSP w
Radzewie – wykonano częściowo tynki zewnętrzne. Wykonano stolarkę okienną. Termin

Powiększą aglomerację?
W dniu 21 stycznia w siedzibie Spółki
Aquanet odbyło się spotkanie w sprawie ewentualnych zmian granic Aglomeracji Kórnickiej,
dotyczącej Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W spotkaniu brali
udział burmistrz Jerzy Lechnerowski i Kierownik
Wydz. Inwestycji Bronisław Dominiak. Rozważana jest możliwość poszerzenia Aglomeracji
o miejscowości Biernatki, Błażejewo i Skrzynki.
Jeżeli dojdzie do zmiany granic, to te wsie
byłyby skanalizowane do końca 2015 r. Ostateczna decyzja w tej sprawie powinna zapasć
do kwietnia br.
Opr. ŁG
zakończenia zadania planowany jest do 31
marca 2014r.
5. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w
Dziećmierowie – złożony został wniosek do
Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia
na budowę.
6. Trwa opracowanie projektów budowlanych dla: budowy odwodnienia w Arboretum, budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej dla osiedla przy ul. Zwierzynieckiej
w Kórniku, kanalizacji deszczowej w ulicy
Poznańskiej w Kamionkach i modernizacji
sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej i
Średzkiej w Kórniku. Terminy zakończenia
projektów przewidziane są do 30 czerwca
2014r.
Dla pozostałych zadań przygotowywane są
zakresy prac do zlecenia opracowania projektów budowlanych.
Wydział Inwestycji UM w Kórniku
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Utrzymanie zimowe dróg gminnych
na terenie gminy Kórnik koordynowane
jest przez
Urząd Miejski w Kórniku
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (61) 8170-411,
(61) 8972-603
(czynny w godz. 8.00 - 15.30).
To kiedy, w jaki sposób i przez kogo
droga będzie odśnieżana zależy od
tego, kto administruje drogą oraz do jakiej klasy została ona zakwalifikowana.
Informacje na temat odśnieżania
dostępne są na stronie: http://kornik.pl/
miasto/Zimowe_Utrzymanie_Drog_na_
terenie_Gminy_Kornik/

Drogi gminne.
Wykonawcą robót związanych z
utrzymaniem zimowym dróg gminnych
jest Spółka Wodociągi Kórnickie i Usługi
Komunalne WODKOM Kórnik, ul. Poznańska 71c, 62-035 Kórnik
(61) 8170-172, fax. 8170-041,
0-606-683-502.
Osoba odpowiedzialna to pan Włodzimierz Matuszak tel. 0-608-455-743.

Drogi powiatowe.
Za drogi powiatowe odpowiada
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
(61-851 Poznań, ul. Zielona 80,
tel. 61 8593 430.
Drogi wojewódzkie.
Za utrzymanie dróg wojewódzkich
odpowiada Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu - rejon Dróg
Wojewódzkich w Kościanie, obwód drogowy w Zaniemyślu. Wykonawcą prac
jest firma „Drogbud - Gostyń”. Informacje na temat zimowego utrzymania dróg
wojewódzkich można szukać pod numerem telefonu 65 - 512 17 74/84 (ZDW
RDW w Kościanie) lub 61 1857510
i 697 693 231 (Obwód Zaniemyśl).

Drogi krajowe.
Za utrzymanie dróg krajowych odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kontakt z rejonem i
obwodem drogowym w Środzie Wlkp.:
61 285 30 23, 61 285 48 04
lub 61 285 35 72.
Opr. ŁG

Radny Informuje
Informuję czytelników, iż w ostatnim numerze „Kórniczanina” (nr 1 z dn. 10 stycznia
2014 r.) w artykule dotyczącym Projektu Budżetu Gminy Kórnik na rok 2014 zabrakło
informacji, szczególnie ważnych dla mieszkańców osiedli Staszica i Krasickiego oraz
okolicznych ulic. Otóż w projekcie budżetu gminy Kórnik na rok 2014 zarezerwowano
kwotę 80.000 zł na budowę parkingu przy ul. Wyspiańskiego w Kórniku oraz kwotę 20.000
zł na projekt budowy parkingu przy Gimnazjum w Kórniku.
Pozdrawiam serdecznie,
Adam Lewandowski
XLIII Sesja Rady Miejskiej w Kórniku
odbedzie się w dniu
29 stycznia 2014, godz. 13:00
Planowany program sesji:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i
przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady
Miejskiej.
4. Informacje Przewodniczącego Rady o
działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności
międzysesyjnej w tym z pozyskiwania środków
pozabudżetowych.
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie
stanowiska w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kórniku na 2014 rok
b) wyrażenia zgody na podjęcie działań
zmierzających do połączenia spółek: Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WODKOM
KÓRNIK sp. z o. o i Sater Kórnik sp. z o. o. ze
100% udziałem Gminy Kórnik
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c) zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek
opłaty miejscowej
d) zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
e) zmiany uchwały Nr III/25/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2006 r. dotyczącej nadania nazwy osiedla w miejscowości
Błażejewo, obręb Błażejewko
f) zmiany uchwały Nr XXIII/292/2004 Rady
Miejskiej w Kórniku z dnia 31 marca 2004 r.
dotyczącej nadania nazw ulicom w miejscowości Borówiec
g) nadania nazwy ulicy w miejscowości Robakowo
h) nadania nazwy ulicy w miejscowości
Borówiec
i) miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i
Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej –
Etap IIb.
j) miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy usługowej
i mieszkaniowej na terenie działki 69/4 w
Koninku, gm. Kórnik.
k) nadania Statutu Sołectwu Biernatki
l) nadania Statutu Sołectwu Błażejewko
ł) nadania Statutu Sołectwu Błażejewo
m) nadania Statutu Sołectwu Borówiec

Z ostatniej
chwili

„Europejska nagroda młodzieżowa”

W wyniku przeprowadzonej procedury
naboru na stanowisko komendanta Straży
Miejskiej w Kórniku, spośród 5 zgłoszonych
kandydatów wybrano na to stanowisko
pana Tomasza Haremzę. Więcej na temat
nowego komendanta Staży Miejskiej w
Kórniku w kolejnym numerze Kórniczanina.
ŁG
Towarzystwo Pamięci
Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 Koło Kórnik
zaprasza wszystkich swoich członków na
zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które
odbędzie się dnia 4 lutego 2014 roku o
godz. 17.00 w Domu Parafialnym w Kórniku.
Program zebrania:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w
czasie kadencji.
4. Dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Udzielenie absolutorium Zarządowi przez
walne zebranie.
6. Wybór komisji skrótacyjnej.
7. Przyjęcie trybu głosowania.
8. Zgłaszanie kandydatów na członków
Zarządu TPPW.
9. Głosowanie zgłoszonych kandydatur.
10. Ogłoszenie wyników głosowania.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.		
Zarząd
Kórnickiego Koła

Zapraszamy do udziału w konkursie „Europejska nagroda młodzieżowa”
organizowanym co dwa lata przez partnerską gminę Königstein w Niemczech.
Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży z gminy Königstein
oraz jej gmin partnerskich.
Tegoroczny temat konkursu brzmi:
„Biedni i bogaci w Europie”
Konkurs kierowany jest dla dzieci i młodzieży od 6 do 21 roku życia.
Na konkurs można zgłosić:
- prace pisemne w języku niemieckim (wypracowania szkolne nie będą brane pod uwagę);
- krótkie filmy i prezentacje (do 15 minut) na płytach CD i DVD;
- prace plastyczne (technika dowolna);
- prace fotograficzne;
- prace muzyczne;
Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
1. od 6 do 9 lat
2. od 10 do 13 lat
3. od 14 do 17 lat
4. od 18 do 21 lat
W konkursie mogą wziąć udział zarówno grupy, np. klasa, jak i indywidualni uczestnicy.
Nagroda główna wynosi 1 500.00 euro. (Nagrodę może otrzymać jedna osoba lub grupa,
a także może być podzielona między kilku uczestników). Przewidywane są również
nagrody pocieszenia.
Prace prosimy składać w Wydziale Promocji Gminy, Urzędu Miejskiego w Kórniku,
pl. Niepodległości 41 do dnia 03.03.2014 roku.
Przy składaniu prac prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej.
Po wstępnej weryfikacji prac przez specjalnie powołaną komisję, najlepsze prace zostaną
przesłane do Urzędu Miejskiego w Königstein w Niemczech
Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 9 maja 2014 roku w Königstein.

UWAGA
RODZICE DZIECI W WIEKU 2-4 LAT!!!
Przedszkole w Szczodrzykowie zaprasza dzieci w wieku 2-4 lat, które nie
uczęszczały dotychczas do przedszkola
wraz z rodzicami na wyjątkowe zajęcia pt.
„Zanim będę przedszkolakiem”
Grupa I: 3-4 luty 2014r.
od godz. 9.00 do godz. 11.00
oraz 5 luty 2014r.
od godz. 8.00 do godz.10.00
Grupa II: 5 luty 2014r.
od godz. 10.30 do godz. 12.30
oraz 6-7 luty 2014r.
od godz. 9.00 do godz. 11.00
Nabór do Grupy II po wyczerpaniu
miejsc w Grupie I.
Podczas zajęć dzieci:
- będą miały możliwość nawiązania kontaktu
z rówieśnikami,
- będą uczestniczyć w twórczych zabawach
dostosowanych do ich możliwości,
- poznają różnorodne techniki plastyczne,
- odkryją w sobie radość tworzenia.
Dzieci podczas zajęć znajdują się pod
opieką rodziców. Uprzejmie prosimy o zabranie
obuwia zmiennego zarówno dla dzieci, jaki i
rodziców.
Koszt udziału w 3-dniowym cyklu zajęć wynosi 5zł (materiały plastyczne + poczęstunek)
Ilość miejsc ograniczona – zapisy na zajęcia
telefonicznie lub w sekretariacie placówki w
godz.7.30 - 15.30 do dnia 31.01.2014r.
Szczodrzykowo,
ul. Dworcowa 11. Tel: 61 8171- 827
Serdecznie zapraszamy!!!

OGŁOSZENIA

Z RATUSZA

Zimowe utrzymanie dróg

n) nadania Statutu Sołectwu Czmoń
o) nadania Statutu Sołectwu Czmoniec
p) nadania Statutu Sołectwu Czołowo
r) nadania Statutu Sołectwu Dachowa
s) nadania Statutu Sołectwu Dębiec
t) nadania Statutu Sołectwu Dziećmierowo
u) nadania Statutu Sołectwu Gądki
w) nadania Statutu Sołectwu Kamionki
x) nadania Statutu Sołectwu Konarskie
y) nadania Statutu Sołectwu Koninko
z) nadania Statutu Sołectwu Kromolice
ź) nadania Statutu Sołectwu Mościenica
ż) nadania Statutu Sołectwu Pierzchno
aa) nadania Statutu Sołectwu Prusinowo
ab) nadania Statutu Sołectwu Radzewo
ac) nadania Statutu Sołectwu Robakowo-wieś
ad) nadania Statutu Sołectwu Robakowo-osiedle
ae) nadania Statutu Sołectwu Runowo
af)nadania Statutu Sołectwu Skrzynki
ag) nadania Statutu Sołectwu Szczodrzykowo
ah) nadania Statutu Sołectwu Szczytniki
ai) nadania Statutu Sołectwu Żerniki
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11. Zakończenie sesji.
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w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik w godzinach
urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie zmiany studium rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 17 lutego 2014 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, pl.
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (salka urzędu
stanu cywilnego wejście od strony parkingu) o
godz. 10.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza
gminy Kórnik z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
24 marca 2014 r.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.
2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),
projekt zmiany studium wymieniony wyżej
podlega strategicznej ocenie oddziaływania
na środowisko.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku […], uwagi do postępowania w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (e-mail: kornik@
kornik.pl), bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o
którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych uwag będzie Burmistrz Gminy
Kórnik. Jednocześnie informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości
1, 62-035 Kórnik pok. 210.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr ewid.: 164/1,
164/2, 120/2 i 100/4, obręb Robakowo, gm.
Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 647 ze zmianami) 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 2013 r. poz.
1235) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kórniku
Nr LVII/605/2010 z dnia 29 września 2010 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego

wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
działek nr ewid.: 164/1, 164/2, 120/2 i 100/4,
obręb geodezyjny Robakowo, gmina Kórnik
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 lutego 2014 r. do 4 marca
2014 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plan Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, w
godzinach urzędowania. Przedmiotem planu
jest zagospodarowanie terenów przyległych
do nowo wybudowanego ronda.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 25 lutego 2014 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku (salka
urzędu stanu cywilnego, wejście od parkingu)
o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
uwagi do projektu planu miejscowego może
wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w
nim przyjęte. Uwagi 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, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Miejskiego w Kórniku
(e-mail: budownictwo@kornik.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2014
r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
będzie Burmistrz Gminy Kórnik.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 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 2013 r., poz. 1235 j.t. z późn. zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Kórniku uchwały nr XLII/454/2013 z dnia
20 grudnia 2013r. w sprawie przystąpienia do

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 33, obręb
Gądki, gm. Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest określenie zasad zagospodarowania na obszarze objętym
planem.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu
miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego
projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie
21 dni
od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Gminy Kórnik.

UKS SOKÓŁ Robakowo i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich zaprasza na kolejny
Memoriał im. Powstańców Wielkopolskich w piłce halowej oraz Mistrzostwa gminy w futbolu stołowym
Dnia 7 lutego ( piątek ) 2014 r. w pierwszym tygodniu ferii zapraszamy wszystkie chętne Dryżyny do udziału turnieju piłki halowej w
następujących kategoriach:
- klasy III gimnazjum i młodsi
- klasy I gimnazjum oraz VI i młodsi szkoły podstawowe
Gramy 2+ bramkarz+ 2 rez. System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
Przy okazji tego turnieju odbędą się też III Mistrzostwa Gminy w piłkarzykach w kategorii pary open.
Zgłoszenia do 6 lutego pod Tel. 61- 8171-172 lub 604-126-690 Pan Andrzej Surdyk, lub też nauczyciele w-f
Dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek, dla najlepszych puchary oraz nagrody. Serdecznie zapraszamy.
Paweł Pawlaczyk
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BZZZ… zza ula
WIĘCEJ NIŻ MIÓD,
WIĘCEJ NIŻ FILM…
Tytuł filmu szwajcarskiego reżysera Marcusa
Imhoofa „Więcej niż miód” już na wstępie
ukazuje kluczową rolę pszczół w ziemskim
ekosystemie. Pszczoły mają swój udział w co
trzecim produkcie żywnościowym. Zamieszkują
Ziemię równie długo jak człowiek, ale gdy one
wyginą – jak twierdził Einstein – ludziom pozostaną nie więcej niż cztery lata życia. Pszczelarze nazywają je „posłańcami miłości”, bowiem
przenosząc pyłek kwiatowy roślin pomagają
w owocowaniu, a więc i ich rozmnażaniu się.
Praca nad filmem trwała aż pięć lat, a
zdjęcia kręcono przez 2 lata przy użyciu specjalistycznego sprzętu - mikroskopowych kamer
i małego helikoptera z podwieszoną kamerą.
Budżet filmu wyniósł 2 miliony euro stając
się jednym z najdroższych w historii filmów
dokumentalnych. Premiera filmu miała miejsce
w 2012 r. (w Polsce 2013 r.). Film otrzymał
dziesiątki nagród filmowych, głównie w kategorii
filmów dokumentalnych. Chwilami przypomina
typowe kino przyrodnicze, któremu brakuje tylko
głosu Krystyny Czubówny.
Najpierw obejrzeć możemy jak w szwajcarskich górach, pszczelarz z kolejnego pokolenia
parającego się tradycyjnym pszczelarstwem,
łapie rój pszczół i osadza w swojej pasiece.
Potem oglądamy dzięki zdjęciom z wnętrza
ula jak „od środka” wygląda rozwój pszczelej
rodziny i życie w ulu. Sędziwy pszczelarz dzieli
się z nami mądrością przekazywaną przez pokolenia, że kwiaty kolorowe i ładne są zapylane
przez pszczoły, a kwiaty bezbarwne i brzydkie
zapylane są przez wiatr.
Podróżując z kamerą po całym świecie
reżyser filmuje tereny, na których zamieszkują pszczoły, a za pomocą unikalnych zdjęć
pokazuje jak żyją oraz zachowują się w gniazdach i ulach. Widzowie poznają pszczelarzy,
naukowców i rolników, owładniętych pasją do
pszczół i dążących do poznania przyczyn dla
których w ostatnich latach nasila się ich masowe ginięcie. W ten sposób oglądamy m.in.
plantacje migdałowców w Kalifornii. Tam też
poznajemy przemysłowy sposób podejścia do
pszczelarstwa. Transporty ciężarówek pełne
uli na przyczepach wędrują wzdłuż i wszerz
Stanów Zjednoczonych pokonując tysiące
kilometrów, odwiedzają plantacje żywotnie
zainteresowane pracą pszczół w okresie intensywnego kwitnienia.
Przyglądamy się też „produkcji” matek
pszczelich, czyli przyszłych królowych, które do
swego nowego „królestwa” dolatują często przy
użyciu samolotowych skrzydeł. Obalony zostaje
też mit o łakomstwie miodowym niedźwiedzi,
które faktycznie szukają w ulu larw czerwiu z
pożywnym białkiem. Miodobranie porównane
jest do wręczania szklanych paciorków Indianom przez europejskich kolonizatorów. Złoto
(miód) wymienianie jest na błyskotki (cukier
w syropie). Obserwując niektóre sceny filmu,
trudno nie zgodzić się z tezą, że pszczelarstwo
przemysłowe utraciło tradycyjną więź pszczelarza z pszczelą kolonią.
Wymieranie rodzin pszczół identyfikowane

24 stycznia 2014 r.

jest ze skumulowanym działaniem takich czynników jak : pestycydy i inne środki chemiczne,
rozwój cywilizacyjny, stres, a nawet złagodzenie charakteru pszczół przez krzyżowanie
genetyczne zmierzające do wyeliminowania
ich „żądliwości”.
W końcowej części filmu przenosimy się
do Chin, gdzie widzimy efekty „skutecznej”
walki chemicznej ze „szkodnikami” i całkowite
wyginięcie pszczół. Chińczycy zbierają kwiaty
i suszą je, zdobywając w ten sposób pyłek
kwiatowy, a następnie niczym dwunożne gigantyczne bezskrzydłe pszczoły, zapylają ręcznie
kwiatek po kwiatku, chodząc po gałęziach
drzew. To tylko na Uniwersytecie Pekińskim
można prowadzić realne badania naukowe
w temacie „Kto zapyla lepiej – człowiek, czy
pszczoła ?”.
Ostatnie sceny przenoszą nas do Australii,
na kontynent wolny od warrozy czyli choroby
pszczół wywoływanej przez roztocze. W
ostatnim okresie coraz częściej powraca się
tam do hodowli pszczół zafrykanizowanych.
Pszczoły te narodziły się w Brazylii z niekontrolowanej krzyżówki pszczoły europejskiej,
zadomowionej tam przez kolonizatorów i rasy
afrykańskiej sprowadzonej tam w celach eksperymentalnych w latach 50-tych ubiegłego

wieku. Pszczoła taka jest bardzo agresywna,
ale przy tym wysoce wydajna, pracowita (po
nektar i pyłek wylatuje nawet w niskich temperaturach do późnego wieczora) i odporna na
warrozę. Aby uniknąć w przyszłości błędów w
krzyżowaniu nowych ras pszczół, na bezludnych wyspach wokół Australii zachowane są
„klony” sprawdzonych ras pszczół. Oddzielone
od lądu pszczele wyspy są swoistą dzisiejszą
arką Noego. Aktualnie trwają tam też badania
nad stworzeniem takiej rasy, która miałaby
wszystkie cechy pszczoły zafrykanizowanej z
wyjątkiem agresywności.
Film kończy się alegorycznym zasiedleniem
wszechświata przez pszczoły.
Korzystając z uprzejmości Pana Sławka
Animuckiego Dyrektora Kórnickiego Ośrodka
Kultury w ramach Klubu Dobrego Filmu, Koło
Pszczelarzy w Kórniku zaprasza wszystkich
chętnych do obejrzenia filmu pt. „Więcej
niż miód” - projekcja w piątek 31.01.2014 r.
godz.19.00 KOK ul.Prowent 6. Wstęp wolny.
Więcej niż film…, tzn. że po projekcji filmu
zaprezentowany zostanie sprzęt pszczelarski, będzie można podyskutować na tematy
pszczelarskie oraz degustować kilka gatunków
miodu. Serdecznie zapraszamy !
Stanisław Duszczak

KULTURA

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Kórnik – dla części obrębów Kamionki, Skrzynki, Czołowo, Konarskie, Czmoń, Błażejewko,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 647, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 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 2013 r., poz. 1235) oraz uchwały Rady
Miejskiej w Kórniku uchwały Nr XXX/345/2013
z dnia 30 stycznia 2013 r., zawiadamiam o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik
– dla części obrębów Kamionki, Skrzynki, Czołowo, Konarskie, Czmoń, Błażejewko, wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko, w
dniach od 3 lutego 2014 r. do 3 marca 2014 r.
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. Bal królewski odbył się w sobotę 18 stycznia 2014 r. w Dworku „Fantazja” na Zwoli koło
Zaniemyśla. Gości witał król KBBK 2013/2014
Tomasz Andrecki ze świtą: I rycerz Kazimierz
Krawiarz, II rycerz Norbert Binek oraz członkowie zarządu z prezesem Markiem Baranowskim na czele. Bal był okazją do przypomnienia
czasu międzywojnia gdy takie bale w Kórniku
organizowali kupcy i rzemieślnicy, chór kościelny czy bractwo kurkowe. W zabawie poznaje
się kulturę jego uczestników. Panuje krzywdząca opinia, że podczas takich bali „leje się
alkohol”. Bal na Zwoli był zaprzeczeniem takiej
opinii. Do oddalonej od Poznania i Kórnika Zwoli
wielu braci kurkowych przybyło samochodami i
odjechało nimi jako przykładni trzeźwi kierowcy.
Wśród gości honorowych byli: przewodniczący Rady Gminy Maciej Marciniak i burmistrz
Kórnika Jerzy Lechnerowski z małżonkami,

w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie

Zwierzęta mają takie samo prawo do
świata (jak ludzie), skoro na nim są, świat
do nich należy. Noe do swojej arki wziął nie
samych ludzi.
Zima to bardzo ciężki okres dla wszystkich
zwierząt, a zwłaszcza tych bezdomnych i
mieszkających w schronisku. To czas, kiedy
o problemach zwierząt powinno mówić się
głośniej. W związku z tym, już po raz szósty,
nasze gimnazjum podjęło działania na rzecz
pomocy bezdomnym zwierzętom. Trzeci raz
wspomagaliśmy „Przytulisko u Wandy” w
Przyborówku koło Szamotuł – akcja „Pełna
miska dla schroniska”. W tej chwili w schronisku przebywa około 400 psów i mnóstwo
kotów, a zwierzęta karmione są z co drugi
dzień - na jeden posiłek dla wszystkich psów
potrzeba około 400 kg karmy. Psy to mądre
i dobre zwierzęta. Nie powinny cierpieć. Tu
mają dobrze, są zadbane, jednak wiadomo, że
nie są to naturalne warunki, tu nigdy nie będą
szczęśliwe, a w ich oczach jest tyle smutku i
tęsknoty... To najczęściej porzucone, zaniedbane i bite w przeszłości, odebrane właścicielom,
błąkające się po ulicach zwierzęta. Cieszę się,
że mogliśmy im chociaż tak pomóc. Uczniowie
z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
w Robakowie postanowili pomóc bezpańskim
psom i kotom i czynnie wzięli udział w zbiórce
- przez trzy miesiące zbieraliśmy wszystko co
może przydać się zwierzętom: smycze, obroże,

miski, środki do pielęgnacji zwierząt, środki czystości, koce, ręczniki, poduszki, no i oczywiście
karmę – każda forma wsparcia schroniska jest
przyjmowana z ogromną wdzięcznością. Akcja
rozpoczęła się 1 października cyklem pogadanek na lekcjach, aby uświadomić młodzież jak
wielkim problemem jest bezdomność zwierząt,
okrucieństwo ludzi wobec nich w Polsce oraz
nadmierna i bezsensowna prokreacja potem
niechcianych czworonogów. Uczniowie przygotowywali również plakaty pt.: „Kochajmy
wszystkie zwierzęta”, które zaprezentowaliśmy
na korytarzu szkolnym oraz gazetkę o problemach polskich schronisk. Akcja zakończyła
się w połowie grudnia, zebraliśmy – oprócz
potrzebnych rzeczy - około 200 kg karmy.
Dnia 15 grudnia 2013 r. zawiozłam i przekazałam wszystkie dary dla zwierzaków do
schroniska w Przyborówku. Oprócz naszych
darów przekazana została pomoc od ludzi biorących udział w rajdzie terenowym „Konwój na
cztery łapy”. Rajd zorganizowany był specjalnie,
aby pomóc przytulisku - wzięło w nim udział 20
samochodów terenowych, które przywiozły 1,5
tony karmy i materiałów na ocieplanie bud. W
dowód wdzięczności otrzymaliśmy od przytuliska podziękowania. Wszyscy uczestnicy
zbiórki uznali, że takie akcje są potrzebne,
aby propagować wśród młodzieży świadomą
opiekę nad zwierzętami, uwrażliwiać na ich
potrzeby i los, za który jesteśmy odpowiedzial-

liczna delegacja Poznańskiego Bractwa Kurkowego, Bractwa Kurkowego Poznań zał. 1253,
Bractwa Grodu Przemysława. Bale królewskie
mają swoje scenariusze, rozpoczyna je oficjalne powitanie gości. Po powitaniu gości przez
króla odbywa się ceremoniał wprowadzenia
sztandaru brackiego oraz odśpiewanie hymnu
brackiego z udziałem wszystkich członków
bractw. Sygnałem do rozpoczęcia była salwa
armatnia i walc królewski. Grał zespół „Weekend” ze Śmigla z solistką Alicją.
Roman M. Czechoski ustawił uczestników,
ponad 100 osób do zdjęcia rodzinnego. Jedną
z atrakcji balu był występ pary (Julii i Kamila)
tańca towarzyskiego klasy „S” wykonującej
tańce latynoamerykańskie.
Wśród tradycyjnych atrakcji był turniej
strzelecki w trzech konkurencjach: wiatrówka
kobiet (wgrała Mariola Tomaszewska, II miejsce

Dorota Pietrzyk, III miejsce Elżbieta Zakrzewicz), wiatrówka mężczyzn (wygrał Zdzisław
Jakubowski, II miejsce Henryk Ordanik, III
miejsce Jerzy Lechnerowski) oraz pistolet
pneumatyczny (zwyciężyła Dorota Pietrzyk,
II miejsce, Zdzisław Jakubowski, III miejsce
Aleksandra Zalewska). Zwycięzcy uhonorowani
zostali pamiątkowymi pucharami i cennymi
nagrodami.
Decyzją króla i zarządu KBBK dochód z
balu zostanie przekazany na leczenie Majki
Siwek z Bnina, którą opiekuje się Towarzystwo
Opieki Społecznej w Kórniku.
W karnawale nie tylko w Kórniku odbywają
się liczne zabawy i bale ale królewski bal kurkowy należy do najbardziej prestiżowych.
		
Kazimierz Krawiarz

Nie mogło obyć się bez Gwiazdora,
który przyniósł słodycze dla najmłodszych
mieszkańców wsi.
Spotkanie prowadzili: Leszek Roth- organy, Kasia Marciniak i Monika Stempniak
- gitary, ale mieszkańcy wsi bardzo aktywnie
włączyli się w śpiew kolęd. Oczywiście

można byo także napić się kawy i spróbować pierniczka. Podziękowania dla pana
Leszka, dla dziewcząt Kasi i Moniki oraz
dla pań, za przygotowanie kawy.

KULTURA

XXIII BAL KRÓLEWSKI KÓRNICKO-BNIŃSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO

ni oraz podejmować działania zmierzające
do poprawy warunków bytowych zwierząt w
schronisku. I jeszcze jedno - chylę czoła przed
Szkołą Podstawową w Szczodrzykowie i jej
uczniami za mobilizację i zebranie tak dużej
ilości karmy. Brawo!!!
Olga Gogolewska
Kto jest okrutny w stosunku do zwierząt, ten
nie może być dobrym człowiekiem.
		
Artur Schopenhauer

Fot. FOTO RMC

KULTURA

Pełna miska dla schroniska

Wieści
z Konarskiego
Balik Karnawałowy
4 stycznia 2014 roku odbył się w Konarskim niezwykły balik - Bal karnawałowy dla
najmłodszych. Dzieci przybyły w pięknych
przebraniach i razem z rodzicami świetnie
się bawiły. Niektórzy z rodziców także się
przebrali.
Nie zabrakło słodyczy i napoi dla małych
i dużych uczestników.
Dziękuję paniom, które przyczyniły
się do przygotowania imprezy oraz panu
Leszkowi za wspaniałe oświetlenie całej
imprezy.
Kolędowanie w Konarskim
W dniu Święta Trzech Króli, czyli 6
stycznia, tradycyjnie już w Konarskim
zorganizowano wspólne śpiewanie kolęd
przy choince. Spotkanie było tez okazją do
złożenia życzeń noworocznych.
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Ferie w szkole ...
Kórnickie placówki oświatowe przygotowały ofertę zajęć dla uczniów na czas
zimowych ferii.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku
Placówka przygotowała następujące
propozycje zajęć dla dzieci:
1) Wyjazd na Termy Maltańskie: dla klas
I – III – 03.02.2014.r., dla klas IV – VI –
04.02.2014r.,
(3 godz. basen + przejazd ) – koszt 40 zł.
2) Wyjazd do kina CINEMA CITY w Poznaniu – 12.02.2014 r. – koszt 25 zł.
3) Zajęcia komputerowe w szkole(1godzina
dziennie) – od 03.02.2014 do 07.02.2014 r.
4) Wyjazd na Euroweek – szkoła liderów
– Długopole – od 11.02.do 15.02.2014r –
koszt 350,00 zł
5) Angielski na wesoło – gry i zabawy
językowe kl. IV – VI – 05.02.2014 r godz.
10.00 – 11.30
Szkoła odstawowa nr 2 w Kórniku
(Bninie)
Oferta dla uczniów klas 0 – VI
Poniedziałek 3.02. –
8:30– zbiórka i wyjazd grupy I na basen
do Oazy
9:00– 11:00 zabawy na basenie (grupa I)
8:30– 10:30 gry, zabawy stolikowe i komputerowe dla grupy II
11:00 - 13:00 zabawy na basenie (grupa II)
(uczestnicy zabierają: stroje kąpielowe,
obuwie na basen, ręczniki, 2 pary skarpet,
dziewczynki leginsy)
13:30 - powrót i obiad
Koszt na osobę: 8 zł
Wtorek 4.02. 9:00– zbiórka uczestników
9:15– wyjazd do kina Cinema City Kinepolis
w Poznaniu
10:00 – 12:00 projekcja filmu „Skubani” 2D
animowany dla kl. I – III (dubbing)
12:30– powrót i obiad
Koszt na osobę: 15 zł
Środa 5.02 –
8:15– zbiórka uczestników
8:30– wyjazd do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
9:30 – 10:30 zwiedzanie muzeum z przewodnikiem (Starożytny Egipt i Średniowiecze)grupa I
9:30 – 11:00 warsztaty „Przewodnik młodego balsamisty” grupa II
11:00– 12:30 warsztaty „Dinozaury i prahistoria” grupa I
11:00 – 1200 zwiedzanie muzeum z przewodnikiem(Starożytny Egipt i Średniowiecze)grupa II
13:10-powrót i obiad
Koszt na osobę: 15 zł
Czwartek 6.02 –
8:45– zbiórka uczestników
9:00– wyjazd do Poznania na Stadion INEA
(uczestnicy zabierają łyżwy i kaski lub je
mogą wypożyczyć na miejscu)
10:15 – 11:15 zabawy na krytym lodowisku
o powierzchni 800m2,
12:00 – 12:50 zwiedzanie z przewodnikiem
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INEA Stadionu
13:40 – powrót i obiad
Koszt na osobę: 19 zł
Piątek 7.02 9:00– zbiórka uczestników
9:15– wyjazd do kina Cinema City Kinepolis
w Poznaniu
10:00 – 12:00 projekcja filmu „ Wędrówki z
dinozaurami” 2 D dla kl. IV – VI (dubbing),
10:00 – 12:00 projekcja filmu „ Lego” 2 D
animowany dla kl. I – III (dubbing),
12:45– powrót i obiad
Koszt na osobę: 15 zł
Całkowity koszt zimowiska z obiadami
na osobę wynosi 92 zł (bez obiadów 72 zł).
Uczniowie zapisują się na dowolnie
wybrany dzień zimowiska i uczestniczą
w zajęciach zgodnie z zapisami. Każde
dziecko może też zapisać się na obiad w
dowolnie wybranym dniu (koszt obiadu 4
zł). Szkoła nie organizuje śniadań, dlatego
dzieci muszą zjadać je w domu. Codziennie
dzieci przynoszą z domu własne kanapki i
napój. W dniach związanych z wyjazdami
istnieje możliwość zakupu pamiątek, gadżetów, słodyczy itp.
Zapisy na zimowisko i obiady przyjmuje
sekretariat szkoły.
Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie
W dniach 3-7 lutego 2014 r. w godzinach
9:00-13:00 odbędą się zajęcia dla wszystkich chętnych uczniów. Nauczyciele przygotowali bogatą ofertę zajęć. Będą to m.in.:
1. Zajęcia sportowe (tenis stołowy, zabawy
ruchowe, zabawy z chustą Klanza, zabawy
na świeżym powietrzu),
2. Zajęcia w centrum multimedialnym,
3. Warsztaty plastyczne (origami, decoupage, prace z ciastoliną),
4. Zajęcia muzyczno-taneczne (konkurs
Jaka to melodia, aerobik),
5. Gry i zabawy lingwistyczne, logiczne,
historyczne i matematyczne
Szkoła Podstawowa w Radzewie
W dniach 3 – 7 lutego 2014 r. w godzinach 9.00 – 13.00 odbędą się zajęcia dla
wszystkich chętnych uczniów. Nauczyciele
przygotowali bogatą ofertę zajęć.
W poniedziałek 3.02 zapraszamy na
zajęcia pt. „W świecie przyrody”- zajęcia
z tablicą interaktywną oraz łamigłówki dla
małych i dużych.
We wtorek 4.02 zajęcia dla harcerzy i
nie tylko – będzie można zdobyć sprawność
z musztry. Odbędą się również turnieje:
karaoke, scrable, szachowe i warcabowe
oraz quiz religijny.
W środę 5.02 odbędą warsztaty pantomimy, wspólny śpiew, oglądanie filmu
„Mikołajek”, zajęcia w centrum multimedialnym. W tym dniu odbędzie się również
spotkanie z ciekawymi ludźmi na temat
„Ciekawostki przyrodnicze – gry i zabawy”.
W czwartek 6.02 – proponujemy wyjazd
na basen do Oazy w Kórniku, pobyt na
basenie 2 godz. – koszt 8 zł., gdzie odbędą
się mistrzostwa szkoły w pływaniu stylem
dowolnym.
W piątek 7.02 – wyjazd do kina na film
pt. „Hobbit: Pustkowie Smauga” 3D

Gimnazjum w Robakowie
Oferta na ferie zimowe tej szkoły to:
03.02. (poniedziałek) 9.00 - 12.00 Spotkanie z X muzą - zajęcia skierowane
do uczniów gimnazjum (prowadzący: K.
Staszczyk, J. Majchrzak)
07.02. (piątek) 8.00 - 14.00 - Mistrzostwa gminne w piłce stołowej oraz V Memoriał im. Powstańców Wielkopolskich w piłce
nożnej halowej - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów gminnych (prowadzący:
P. Pawlaczyk, M. Stanikowski)
10.02 (poniedziałek) 9:00 - 13:00
Warsztaty decoupage - zajęcia dla uczniów
gimnazjum (prowadzące: M. Murdza, O.
Gogolewska, E. Owsianna)
11.02. (poniedziałek) 11.00-12.00 Warsztaty bębniarskie „Rytm jest w każdym
z nas” - zajęcia dla różnych grup wiekowych, w zależności od zgłoszeń - uczniowie
szkoły podstawowej, gimnazjum oraz dorośli (prowadząca: E. Wodzyńska - Kórnicki
Ośrodek Kultury, zajęcia płatne 20,-/os)
14.02. (piątek) 11.00-12.00 - Warsztaty
bębniarskie „Rytm jest w każdym z nas”
- zajęcia dla różnych grup wiekowych, w
zależności od zgłoszeń - uczniowie szkoły
podstawowej, gimnazjum oraz dorośli (prowadząca: E. Wodzyńska - Kórnicki Ośrodek
Kultury , zajęcia płatne 20,-/os)

PROPOZYCJE NA FERIE

PROPOZYCJE NA FERIE

Ferie zimowe 2014

... I poza szkołą
Ofertę na czas ferii przygotował takze
KOK, OAZA, Biblioteka Publiczna, oraz
Hufiec ZHP Kórnik. Szczegóły w ogłoszeniach zamieszczonych w tym numerze
Kórniczanina oraz na stronie
http://kornik.pl/miasto/Nieobozowa_Akcja_Letnia/
ŁG

"FERIE W BIBLIOTECE"
Biblioteka Publiczna w Kórniku zaprasza

w każdą
ŚRODĘ I CZWARTEK

Komenda Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku

czyli
5 i 6 lutego

zaprasza na

12 i 13 lutego

BIWAK ZIMOWY

godziny od11:00 do 12:30

"KOLOROWE FERIE"

Baza ZHP w Rogalinku,
termin 8 - 12.02.2014 roku
Informacje szczegółowe
nt. odpłatności, wyżywienia i programu
można uzyskać osobiście
w każdy wtorek i czwartek
w godz. 18.00-20.00
do dnia 31.01.2014r.
w Sadybie ul. Poznańska 34a
(budynek Ośrodka Zdrowia)
lub telefonicznie
(wtorki, środy, czwartki, piątki)
w godz. 14.00-16.00
nr tel. 668-320-302
Zapraszamy!
Organizatorzy

WSTĘP WOLNY
nr 2/2014
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Sala kórnickiego motelu „Nestor”
rozświetlona, piękna żywa choinka, stoły
nakryte białym obrusem, opłatki… Uroczyste spotkanie gwiazdkowe w ramach
46. Konwencji Pro Sinfoniki, na którym
wystąpią Miklosz Deki Czureja – skrzypek
oraz Marek Czureja grający na instrumentach klawiszowych.
Jest czwartkowe popołudnie, 12 grudnia
2013 r. Stoję przed wejściem, spoglądając
na zaproszenie – swoistą fotograficzną
kronikę kórnickich spotkań w Pro Sinfonice.
To już spotkanie gwiazdkowe… a jeszcze
tak niedawno, pamiętam, jak dziś, tu, w
pięknej sali „Nestora” Andrij Melnyk, znakomity akordeonista grał preludium z Te Deum
Charpentiera. Było uroczyście. – Mianuję Cię
członkiem Pro Sinfoniki, działaj na chwałę
muzyki. Uroczyście przyrzekam wypełnić
wszystkie statutowe obowiązki członka Pro
Sinfoniki. Opiekunka kórnickiej Pro Sinfoniki,
prof. Teresa Rogozia-Olejnik i jej podopieczni
– młodzi, bardzo młodzi, dzieci tych, którzy
w Pro Sinfonice przy Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku byli kiedyś. I pamiętają, i
posyłają swoje pociechy, i wciąż są.
Niech dziś pasowani nowi członkowie
kórnickiej Pro Sinfoniki oraz wszyscy kilku- i wieloletni członkowie radują się, że
w codziennym zabieganiu mogą choć na
chwilę zatrzymać się, aby pobyć razem z
drugim człowiekiem, a poprzez muzykę –
zachwycić się pięknem stworzonego świata
oraz talentami, których Pan Bóg każdemu
udzielił – tak wtedy pisał w liście do klubu ks.
Marek Ratajczak, wychowanek Pro Sinfoniki
z Kórnika, dziś wikariusz parafii pw. św. Jana
Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu.
Rzut oka na datę – 26 września 2013 r. A
więc już blisko trzy miesiące wstecz… Czas
szybko biegnie. 39 sezon zainaugurowali z
nami m.in.: Emilia Stanny – dyrektor Zespołu
Szkół w Kórniku, dr Magdalena Gnatowicz-Drobnik – dyrektor Biura Pro Sinfoniki,
Antoni Hoffmann - sekretarz Pro Sinfoniki i
Magdalena Matelska-Bogajczyk – Kierownik
Wydziału Promocji Gminy.
A dziś… choinka, ogień w kominku,
piękne stoły. Wchodzę, sala wypełniona,
wszystko już gotowe. Przy okrągłym stole
m.in.; Jerzy Lechnerowski – Burmistrz Gminy
Kórnik, Maciej Marciniak – Przewodniczący
Rady Miasta, Katarzyna Woźniak – dyrektor
Biblioteki Kórnickiej PAN, Elżbieta Duszczak
– dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku,
była dyrektor LO - Maria Weychan-Nowak,
Irena Kaczmarek – Przewodnicząca Komisji
Kultury i Oświaty, Magdalena Kuczyńska-Nowak, Stanisław Gorzałczany, Zbigniew
Tomaszewski, Maciej Małecki, tylko miejsce
przy kominku jest puste. Zaczynamy. Prezesi Klubu Joanna Olejnik-Pazoła i Łukasz
Błaszyk witają wszystkich: melomanów,
rodziców, absolwentów, byłych prezesów
Klubu. Chwila wspomnień… Wracamy myślą

do 15 października 1994 r. Wtedy, podczas
inauguracji XXVII sezonu Pro Sinfoniki w sali
im. bpa Lubrańskiego w Poznaniu, Medal
Honorowy naszego ruchu otrzymał Tadeusz
Mazowiecki. „Z wdzięczności za podniesienie
spraw dziecka, jego martyrologii w wojnie
domowej na Bałkanach”.
- Premier Tadeusz Mazowiecki wręczył
nam wtedy dyplom Wielkiej Nagrody Pro
Sinfoniki, a było nią pianino, które do dziś
nam służy – słyszę z ust prowadzących.
Tadeusza Mazowieckiego nie ma już
wśród nas… Chwila wspomnienia, chwila
ciszy… Wszyscy stoją w milczeniu. Który
to już raz w historii kórnickiej Pro Sinfoniki?
- Spotykamy się w tym miejscu, by czynić
zadość tradycji. Tradycji zapoczątkowanej
przez założyciela naszego ruchu, Alojzego
Andrzeja Łuczaka – słyszę. – Dlatego u nas
jest stół i to nie jeden… Tak, pamiętam, prezes Łuczak zawsze zachęcał, by pod koniec
roku zasiąść przy wspólnym stole w naszym,
prosinfonikowskim gronie. Zatrzymać się na
chwilę, podsumować to, co za nami, snuć
plany, słuchać muzyki… Jak to dobrze, że nasza Pani Profesor o tym pamięta! Ciągle jest
tej tradycji wierna i ma marzenia. Marzenia,
by kórnicki Klub Pro Sinfoniki wprowadzić w
40-lecie. To już niedługo, to taki nasz mały
adwent – radosne oczekiwanie.
Właśnie o tym mówi Burmistrz Jerzy
Lechnerowski. Chwali systematyczność,
wytrwałość, aktywność przez mijające 39
lat Pro Sinfoniki w Kórniku. Wręcza piękny,
świąteczny stroik na ręce prof. Teresy Rogozi-Olejnik. To pani profesor zawdzięczamy,
że Pro Sinfonika w Kórniku trwa i ciągle
się rozwija.
Burmistrz zawsze znajduje czas, by być
z nami, choćby tylko przez kilka, kilkanaście
minut. Właśnie, znaleźć czas… To dziś
trudne, kiedy wszyscy nam wmawiają, że
nie mamy czasu. A znaleźć czas, to znaczy
umieć spojrzeć w głąb siebie… mówią o
tym gospodarze gwiazdkowego spotkania.
– Mamy czas – słyszę.
Dziękuję Ci, muzyko, że tak, jak nikt, ty
jedna przy mnie trwasz, tym pięknym wierszem Leszka Długosza, Łukasz Błaszyk zaprasza na muzyczne spotkanie z artystami.
Miklosz Deki Czureja – wirtuoz skrzypiec, król
czardasza, jak kiedyś o nim powiedział sam
Sir Yehudi Menuhin. Dziś z synem Markiem

zabierają nas w muzyczną podróż po świecie. Rosyjskie romanse, muzyka z Ukrainy,
Węgier, Mołdawii, sławny Czardasz Vittoria
Montiego…
Życzenia, ale jeszcze nie świąteczne…
Ad multos annos, Szanowny Panie Redaktorze! – to pod adresem jednego z naszych gości, Łukasza Grzegorowskiego - naczelnego
redaktora KÓRNICZANINA. Nasze lokalne
pismo obchodzi właśnie srebrny jubileusz.
Cieszy nas fakt, że łamy pisma zawsze są dla
nas otwarte, że dzięki temu to co robimy, nie
pozostaje tylko w murach naszego liceum,
czy w sali „Nestora”, w którym od lat jesteśmy
dzięki życzliwości pani Barbary i Aidy Bejma.
– Z radością więc spieszymy z życzeniami – na ręce Redaktora Naczelnego –
wszelkiej pomyślności.
Szkoda, że nie wszyscy mogą być dziś
z nami. Nie ma ks. Marka Ratajczaka. Na
dobre przeżycie czasu Adwentu oraz zbliżające się święta Bożego Narodzenia, niech
Pan Bóg prawdziwie narodzi się w sercu
każdego z Was – pisze w liście. Nie ma
Antoniego Hoffmanna z Pro Sinfoniki. Po raz
pierwszy od kilku lat nie mogłem przyjechać
do kórnickiego Klubu.(…) Tak się ułożyło, że
jestem daleko nie tylko od Kórnika, Poznania,
ale także od Polski. (…) Wam wszystkim i
każdemu z osobna – z Panem Burmistrzem
i Panią Profesor Teresą Rogozią-Olejnik na
czele - składam najserdeczniejsze życzenia
pięknych, spokojnych i błogosławionych
świąt – to fragment listu od niego. A więc
to dlatego miejsce przy kominku nie jest
zajęte…
Czas kończyć? Nie! Co teraz? Zatrzymajcie się na chwilę w gonitwie codziennych
spraw. Uciszcie Wasze myśli. Jeśli uda Wam
się wsłuchać w ciszę swej duszy, to na pewno
usłyszycie pukanie do drzwi. To Bóg przynosi Wam swego Syna, abyście Go przyjęli.
Zapalcie świecę, usiądźcie przy wigilijnym
stole (…) i świętujcie, świętujcie, świętujcie.
My, tu w Pro Sinfonice, w Kórniku, tak
właśnie robimy, dzieląc się białym Chlebem
Miłości… Rok 2013 dobiega końca, jaki
będzie Nowy Rok? Będzie jeszcze lepszy.
Tylko miejcie marzenia i nie ustawajcie w
działaniu!
Kronikarz

nr 2/2014

WOŚP w Przedszkolu
12 stycznia 2014 r. odbyła się 22. Edycja Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Tym razem hasło przewodnie brzmiało: NA
RATUNEK. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ze
środków, które zostały zebrane podczas 22.Finału WOŚP zakupi
specjalistyczny sprzęt dla dziecięcej medycyny ratunkowej. Część
funduszy zostanie przeznaczona również na doposażenie nowo
otwieranych oddziałów geriatrii.
Jak co roku Przedszkole w Szczodrzykowie dołączyło się do akcji.
Zbiórkę pieniędzy w przedszkolu zakończył Finał WOŚP, który odbył
się w piątek, 10 stycznia. Towarzyszyło mu mnóstwo muzyki, zabaw
i tańca. Dzieci z całego przedszkola przyszły w ten dzień ubrane na
czerwono, piękna dekoracja sal przypominała, że jest to wyjątkowy dzień. Dzieci tańczyły i śpiewały. Oprócz doskonałej zabawy dzieci
dowiedziały się, że warto pomagać innym i dzielić się. Serdecznie dziękujemy wszystkim za chęć niesienia pomocy!!!!!!!!!!
Agata Olbert i Paulina Plewka

KULTURA

KULTURA
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Kolędowanie

w językach obcych
18 grudnia 2013 roku po raz drugi odbył
się Przegląd kolęd, pastorałek i piosenek
świątecznych obcojęzycznych organizowany
przez Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie. Konkurs miał na
celu propagowanie wśród młodzieży chęci
rozwijania umiejętności językowych, poznanie najpiękniejszych utworów świątecznych
oraz integrację. Wszystkie utwory zostały
zaprezentowane bądź w języku angielskim
lub niemieckim. Z zaproszenia do konkursu
skorzystali gimnazjaliści z Kórnika z panią
Anną Żurawską, z Daszewic z opiekunem
panią Beatą Sokołowską, z Lubonia z panią
Karoliną Wilczyńską – Kąkol oraz gimnazjaliści z Robakowa wraz z panią Elżbietą
Drótkowską -Klessa.
Uroczystego otwarcia Przeglądu dokonała Dyrektor Gimnazjum w Robakowie pani
Bożena Czerniak.
Dwudziestu ośmiu uczestników zaprezentowało się w dwóch kategoriach: solista i
zespół muzyczny, mogli zaśpiewać a ccappela, użyć podkładu profesjonalnego lub zagrać
na własnych instrumentach.
W kategorii soliści zwyciężyła Patrycja
Pudysiak z Gimnazjum im. Wł.hr. Zamoyskiego w Kórniku wykonując przepięknie utwór

Mariah Carey „All I want for Christmas is
You”, drugie miejsce zajęła przedstawicielka
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
w Robakowie – Emilia Matuszczak wykonując
a‘ccappela utwór „Shake up Christmas” a na
trzecim miejscu uplasowała się uczennica z
Gimnazjum w Kórniku – Kinga Jędrzejczak w
piosence „So, this is Christmas”.
W kategorii zespół muzyczny wygrał dziewięcioosobowy zespół wokalno – muzyczny
„No name” z Gimnazjum nr 1 z Lubonia,
wykonując utwór „Snow is falling”. Na drugim
miejscu znalazły się dziewczęta – Zuzanna
Jankowska, Patrycja Nowak i Wiktoria Pałka
z Gimnazjum im. Orła Białego z Daszewic,
które w przebojowy sposób zaśpiewały
„Merry Christmas Everyone”, trzecie miejsce

na podium należał do zespołu z Kórnika w
składzie Ewelina Toboła i Joanna Brylewska
w piosence „Do you hear what I hear?”
W tegorocznej edycji Przeglądu kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych obcojęzycznych, uczniowie zaprezentowali różnorodne
utwory w niejednokrotnie ciekawych, zaskakujących i profesjonalnych aranżacjach. Jury,
po burzliwych obradach przyznało miejsca a
zwycięscy zostali uhonorowani dyplomami
oraz nagrodami rzeczowymi, które wręczyła
pani Dyrektor Bożena Czerniak.
Serdecznie dziękuję Dyrekcji oraz Radzie
Rodziców z Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Robakowie za ufundowanie
nagród oraz poczęstunku dla uczestników.
Elżbieta Drótkowska Klessa

Kolędowanie w czołowie
Okres Bożego Narodzenia jest nieodłącznie związany z tradycją jasełek oraz
wspólnego śpiewania kolęd. Również
mieszkańcy wsi Czołowo 11.01.2014r.
spotkali się w świetlicy aby pielęgnować
te tradycję. Dzieci uczęszczające na świetlice, od czujnym okiem pani Beaty Toboła
ukazały nam historię sprzed ponad 2000
lat. Po pięknym występie, wszyscy zaczęliśmy kolędować. Większość z nas po raz
pierwszy śpiewała aż sześć zwrotek „Przybieżeli do Betlejem” czy „Lulajże Jezuniu”.
Po wytrwałym kolędowaniu nadszedł czas
na poczęstunek. Liczymy na to, że kolejne
wspólne spotkanie odbędzie się w tak samo
miłej atmosferze.
R.D

24 stycznia 2014 r.
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DZIŚ KARMELITA
Z cyklu ludzie znani nie znani przypominam profesora Ryszarda Nitschke,
który na przełomie lat 50/60-tych był
nauczycielem języka niemieckiego w
Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku.
Jako starsi absolwenci tej szkoły z
niezwykłym szacunkiem wspominamy
naszego germanistę. Świetny nauczyciel, który zaszczepił w nas wiedzę,
umiejętności pozostawione w naszych
umysłach do dzisiaj. Wyróżniał się także…. wzrostem, bardzo wysoki i nie raz
musiał się skłonić poruszając się po korytarzach naszej szkoły. Uczył w szkole
przez kilka lat.
Gramatyka języka niemieckiego wpojona przez Niego pozwoliła mi w latach
późniejszych w wymianach szkolnych i
dzisiaj w kontaktach rodzinnych porozumiewać się z holendrami. Do dziś w mojej głowie utkwiły nauczane przez Niego
słowa i melodie piosenek. Były to m.in.
„O Tannenbaum, o Tannenbaum,wie
grün sind deine Blätter! czy ” Summ,
summ, summ! Bienchen summ herum!
Nasz nauczyciel po pracy w kórnickim
liceum przeniósł się na Uniwersytet
im. A. Mickiewicza do Poznania, gdzie

Prymicja - rok 1989. Zdjęcie z archiwum B. Gorzelannej

był profesorem i prowadził katedrę
języków skandynawskich. Miał także
hobby, pływał po świecie jako żeglarz.
Po skończeniu 50 roku życia wstąpił
do zakonu karmelitów bosych i jest w
nim do dzisiaj. W zakonie jest znaczącą
postacią. Przebywał na misjach poza
granicami kraju. Spowiada w siedmiu
językach. Jego losy wiążą się z Poznaniem, Krakowem , Lublinem a obecnie z
Karmelem w Wadowicach, gdzie oprowadza pielgrzymów w języku angielskim i
niemieckim a także z wieloma innymi
miejscami w Polsce związanymi z zakonem karmelitów bosych. Ze względu
na znajomość wielu języków często
jest zapraszany jako opiekun duchowny
wielu pielgrzymek zagranicznych. Profesor- zakonnik prowadzi wiele wykładów

PODZIĘKOWANIE
Pani dyrektor Bożenie Kiełtyce oraz wszystkim opiekunkom
i pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej Kórniku
za wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci mojej Mamy

Heleny Wojtalak

z domu Lisieckiej
składa
Małgorzata Palacz z rodziną
PODZIĘKOWANIE
Pani Monice Orlewicz-Kulas,
właścicielce Zakładu Pogrzebowego w Kórniku-Bninie,
za profesjonalne przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej
i pochówku

Heleny Wojtalak

z domu Lisieckiej
na cmentarzu parafialnym w Sobocie w gminie Rokitnica.
Składają: Córka Małgorzata Palacz i Syn Ryszard Wojtalak
z rodzinami.
(Złotniki, Suchy Las, Bnin)
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na różnych uczelniach akademickich a
także sympozjach religijnych. Wielu Jego
wychowanków z kórnickiego liceum stara
się dotrzeć do Niego. Chcieliby się z Nim
spotkać, powspominać…!
Za rok 70-lecie kórnickiej szkoły,
może wtedy spotkałby się z nami? Czy
jest to możliwe? Ja osobiście ostatni raz
widziałam Profesora na moim ślubie.
Niegdyś w liceum był kolegą z pracy
mojego męża. W gronie byłych Jego
wychowanków często wspominamy
naszego nauczyciela. Czy uda nam się
kiedyś z Nim jeszcze spotkać ? Obecnie
to już jest sędziwy , bo ponad 80-letni
zakonnik.
Anna Rauk

Pani
Marii Błaszak
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Mamy

Cecylii
Walczak
składają
kierownictwo
i współpracownicy
z PLR „Zdrowie”
nr 2/2014

Tak się już dzieje, że usłyszana rankiem
dobra muzyka zapada w nas na cały dzień.
Mimo rozlicznych zajęć absorbujących
uwagę, muzyka wraca, towarzyszy nam
nieustannie, działa jak narkotyk, od którego
nie sposób się uwolnić. Bezwiednie nucimy
najbardziej chwytliwe fragmenty melodii i
tekstu. Ale kiedy muzyka jest pieśnią religijną, to staje się modlitwą. I wtedy chcąc nie
chcąc modlimy się przez cały dzień.
Pani Krystyna Potocka z Lozanny, pra
pra prawnuczka naszego Tytusa Działyńskiego, osoba głęboko religijna, przy tym
pełna słodyczy, prostoty i piękna mówiła,
że niektórzy ludzie (niekoniecznie mistycy,
czy zakonnicy) modlą się przez cały czas.
Pytanie, czy kiedy śpiewają, modlą się
podwójnie?.
W dawnych czasach, kiedy nie było
telewizorów, komputerów, a i radio było
wielką rzadkością, ludzie w Kórniku sami
organizowali sobie wolny czas w niedziele.
Odwiedzali się wzajemnie, spacerowali
po ulicach, albo odpoczywali na ławkach
przed domem. Pamiętam taką ławeczkę
przed domem mojego pradziadka Stefana
Staniewskiego na ulicy Poznańskiej, okupowaną w ciepłe dni przez domowników,
sąsiadów i gości. Wiem, że przed regulacją
ulicy były tam ogródki (stąd dzisiaj takie
szerokie chodniki), a przed domem moich
pradziadków rosła potężna grusza.
Ale babcia Jadwisia nie spacerowała po
mieście i nie przesiadywała na plantach. W
niedzielę po południu, jak inne starsze osoby chodziła do kościoła na nieszpory, albo
godzinki. Czasami zabierała mnie z sobą,
Nudziłem się wtedy potwornie i rozrabiałem,
ale kiedy babcia dała mi książeczkę do
nabożeństwa, to udając, że umiem czytać,
śpiewałem podobno tak głośno, jak pan
Walenty Urbanowicz, który mimo wszystko
śpiewał najgłośniej.
Wychowanie w religijności, atmosfera
świąt, nabożeństw, całorocznego rytuału
kościelnego, historia Polski spleciona z
katolicyzmem, sztuka sakralna, muzyka, literatura, architektura, elementy nieodłączne
naszej europejskiej kultury chrześcijańskiej
rysują głęboko kręgosłup człowieka. Moralność chrześcijańska jest niekwestionowaną
drogą postępowania. Frywolność, jaką
emanuje dzisiejsza, niczym nie krępowana
wolność (zwłaszcza w określonej sferze)
drażni. Formuły życia już nie wskazuje
ambona, ale internet i telewizja. Stąd obok
informacji płyną wzory, a nawet recepty
zachowań. Do nas samych należy selekcja
i interpretacja, bo media i środki przekazu
są nieocenioną wartością naszych czasów.
Telewizja znajduje się w każdym domu, a
komórka w kieszeni każdego człowieka.
To dzięki telewizji zagubione arcydzieło
godzinek, po latach szczęśliwie do mnie
wróciło. Szedł program z Kórnika, z domu
państwa Kowalskich. Cała rodzina z babcią
Bogusią przy gitarowym prowadzeniu przez
głowę domu głośno na całą Polskę śpiewała… godzinki. I wtedy jak echo tamtych lat:
kolory, dźwięki, czy smaki wróciła do mnie
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atmosfera nabożeństwa z chwytliwym motywem muzycznym. Natychmiast zapragnąłem wszystko poznać bliżej, przypomnieć
słowa, historię i miejsce godzinek w naszej
kulturze. W szafie na strychu odszukałem
wiekowy kancjonał, a w nim założony
świętym obrazkiem tekst dzieła: Godzinki
O Niepokalanym Poczęciu Najśw. Marii
Panny, bo tak oficjalnie nazywa się śpiewane
nabożeństwo.
Niedługo potem odkryłem godzinki w
internecie, a tamże pożądane o nich informacje, jak i wykonania wokalne na głosy
męskie przywołujące widok sznura zakonników zmierzających za głosem sygnaturki,
po śniegu, jeszcze o ciemku, na Jutrznię.
Zawitaj Pani świata, niebieska Królowo,
Witaj Panno nad Panny, gwiazdo porankowa.
Jakiś czas potem reaktywowano godzinki
w naszym kościele w każdą niedzielę przed
I Mszą Św. W ten sposób moja przygoda z
godzinką rozpoczęła się na dobre, bo dołączyłem do grona dawnych Polaków, którzy
po chatach, dworach czy po klasztorach
śpiewali godzinki i inne pieśni religijne.
Chrześcijańska tożsamość jest ściśle
związana z kultem Matki Boskiej. Ośrodki
maryjne rozsiane są po całej Europie, a w
Polsce kult ten jest szczególnie intensywny.
Naród o mentalności sierocej nie tyle potrzebował surowego Boga, który za dobre
wynagradza, a za złe karze, ale opiekunki,
w którą to potrzebę Matka Boska wpisywała
się najdoskonalej. Właśnie roli Matki Boskiej
zawdzięczamy cywilizacyjny awans kobiety,
która w chrześcijaństwie doznała nadzwyczajnego wywyższenia. Współczesna
emancypacja, to prawne przypieczętowanie
tego sukcesu. W Polsce, pozycja kobiety stoi
chyba najwyżej w Europie, a całowanie w
rękę kobiet jest naszą osobliwością.
Oferta maryjna jest w Polsce niezwykle
bogata i wciąż otwarta - pieśni, litanie, nabożeństwa (np. majowe) różaniec, święte
miejsca znaczone cudami czy objawieniami,
pielgrzymki do tych miejsc, literatura, malarstwo (madonny z dzieciątkiem) i nieskończona lista niezwykłych zdarzeń, nawróceń,
ocaleń, uzdrowień itp.
Jednak ze wszystkich form kultu maryjnego, godzinki wydają się największym
wyróżniać artyzmem. Ujawnia się on w
trzech obszarach: klasycznej kompozycji
utworu, urokliwej, wręcz narkotycznej melodii i poetyckim tekście. Dzieło zaczyna się
Jutrznią (związaną ze wschodem Wenus,
najjaśniejszej planety zwanej w słowiańszczyźnie Jutrzenką). Potem następuje faza
modlitw rozpisanych na poszczególne godziny kanoniczne - Prymę, Tercję, Sekstę i
Nonę z nieszporami i zakończenie Kompletą
wraz z ofiarowaniem godzinek. Każdej godzinie przypisane jest powitanie w formie
refrenu, oraz poetycki hymn zawierający
nagromadzenie uznanych form i zabiegów
literackich (w odróżnieniu od podejrzanych
rymów, od których religijna twórczość nie
zawsze jest wolna), więc powitań, nazwań,
określeń, pochwał, uwielbień, zachwytów,

wręcz niecodziennych przenośni, czy odkrywczych porównań, wreszcie zapewnień,
próśb i podziękowań zamykających dzieło.
Obcowanie z godzinkami oddala wizję
Ziemi, jako ziarenka krzemu i żelaza, zagubionego w nieogarnionym kosmosie, przywraca natomiast dawno utracony, zrozumiały
a jakże sympatyczny świat, który składa się z
dwóch bytów: ziemi i nieba, Człowiek przestaje być formacją białkową o zdolnościach
twórczych, a jest jak dawniej stworzeniem
boskim z fizycznym ciałem i nieśmiertelną
duszą. Ziemia jest płaska a słońce i gwiazdy
są po to, by „świecić człowiekowi”. Ziemia, to
padół dotknięty śmiercią, a szczęście osiąga
się w następnym, wiecznym życiu. Niebo
nie jest filozoficzną, uciążliwą abstrakcją,
ale wygląda jak bizantyjski dwór wypełniony
przepychem i dostojnością, owiany anielską muzyką i wonią kadzideł. Bóg Ojciec
dobrotliwy monarcha siedzący na tronie w
otoczeniu Zmartwychwstałego Syna i Ducha
Świętego znajduje się w centrum teatralnej
scenerii. Otoczenie tronu stanowią aniołowie, apostołowie i rzesza świętych, którzy
za bezgrzeszne życie otrzymali bilet do raju.
Ale godzinki są głównie dlatego, że
gdzieś wysoko, w „słupie obłoku” znajduje
się ONA „piękna jak księżyc w pełni”, „niepokalana czystsza niźli aniołowie”, którą Bóg
wyniósł „nad wszystkie dzieła rąk swoich”.
Ona, Arka Przymierza, tron Salomona, brama rajska, świątynia Boga, ziemia kapłańska, ogród wdzięczności - jest obdarzona
cechą nadprzyrodzoną: potrafi wyprosić
przebaczenie, obdarzyć łaską, wyjednać
zbawienie. Ona, rodzicielka Zbawiciela,
zgodnie z ceremonialnym protokołem
„PRZY PRAWYM BOKU KRÓLA STOI W
ZŁOTOGŁOWIE”.
Celebrowanie godzinek wzbudza emocje. Tępieje opór materii, mięknie surowość,
jest dobrze. Już samo wspomnienie imienia
Marii jest „jako olej wylany”. Wiersz w godzinie Nona „wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja” brzmi jak intymne zwierzenie,
a deklaracja w ostatnim wierszu Komplety
„Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie”
wyciska łzy.
Co niedzielę o 7.10 w kórnickim kościele
- jak dawniej - zbierają się czciciele Marii i
zwykli jak ja uczestnicy godzinek. Kościół
powoli wypełnia się, organy brzmią, śpiew
potężnieje, drżą filary, pękają mury, kopuły
unoszą się w górę, jedna po drugiej, a przez
strzeliste, gotyckie okno, w blasku Jutrzenki
wchodzi wielokrotnie wzywana Adresatka
godzinek, wyciąga ręce i uśmiechając się
łaskawie wita zebranych: „Jam sprawiła na
niebie, aby wschodziła światłość nieustająca. I jako mgłą okryłam wszystką ziemię”.
Poranne wspomnienie godzinek odnosi
znajome reperkusje na całą niedzielę i
jeszcze dłużej. Jest jak zobowiązanie, od
którego nie mogę i równocześnie nie chcę
się uwolnić. Powiem tu jak strapiony Swann
u Prousta; „Jestem niestety chory, ale nie
chcę się leczyć”.
Stefan W.

KULTURA

KULTURA

PROFESOR
RYSZARD
NITSCHKE
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PYTANIA
Czym jest Poezja
Aktem odwagi, mową niemych słów,
Krzykiem symboli, porażką znaczeń,
Snem metafor, chwilą natchnienia…???
Jerzy Ł. Sylwian
Wisława Szymborska, za życia unikała
rozgłosu swojej sławy a otrzymanie nagrody
literackiej im. Alfreda Nobla ogłosiła jako
„sztokholmską tragedię”. Tym bardziej
jej odejście 1 lutego 2012 r. otworzyło
szerokie bramy do nieba jej poezji. Izba
Szymborskich mieszcząca się w Ratuszu
w Bninie zamierza propagować jej poezję i
sztukę Poezji. Zamierzamy ogłosić Konkurs
Poetycki Jej imienia - „O Różę Wisławy”.
W samo południe, 30 stycznia zapraszamy miłośników Poezji na inaugurację
Konkursu Poetyckiego o „Różę Wisławy
Szymborskiej”.

Wiersze będzie recytował Jerzy Ł.
Sylwian. Powołana zostanie Kapituła
ogłoszonego Konkursu oraz regulamin
Konkursu. Patronat nad Konkursem obejmie Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół
Książki. Liczymy na wsparcie władz Kórnika, Biblioteki Kórnickiej PAN, Fundacji
Zakłady Kórnickie, Fundację im. Wisławy
Szymborskiej w Krakowie. Poznański
Oddział ZLP, Wojewódzkiej Biblioteki w
Poznaniu. Liczymy na wsparcie sponsorów.
Niech Kórnik-Bnin stanie się dla Poezji
stolicą, wszak tutaj w Bibliotece Kórnickiej
znajdują się prawdziwe perły Poezji.
Poszukuję gitarzystów,
Konkurs rozpoczyna się 1 lutego a
perkusisty i klawiszowca
ogłoszenie wyników nastąpi w rocznicę urodo amatorskiego grania
dzin Wisławy Szymborskiej na Prowencie
indie rock’a i, lub poezji śpiewanej.
Bnińskim 2 lipca każdego roku.
					 Mile widziany saxofon i trąbka.
Kazimierz Krawiarz
Próby w Kórniku.

Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500)
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu

Straż Miejska, ul. Poznańska 83
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104

Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481

Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75

Posterunek SM w Kamionkach
tel. 503-067-690
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl

Gdy w Brzuchu Burczy ... czyli kącik kulinarny
Ryba z piekarnika na warzywach

Zawsze kiedy jemy doradę przychodzi
mi do głowy myśl, żeby przeprowadzić
się gdzieś w rejony Morza Śródziemnego
i codziennie mieć dostęp do świeżych
morskich ryb. Cenię te z naszego Bałtyku,
jednak Sparus aurata wyjątkowo przypadła
mi do gustu. Może dlatego, że w starożytnej
Grecji była rybą poświęconą Afrodycie,
bogini miłości? Dziś przepis na delikatną,
soczystą doradę pieczoną w piekarniku
na warzywach. Cukinia, papryka i por
pozostają jędrne i chrupiące – takie lubimy
najbardziej, za to ziemniaki rozpływają się
w ustach. Do przygotowania takiego dania
możecie użyć dowolnej ryby (pstrąga, dorsza, makreli, sandacza) zmieniając ewentualnie długość pieczenia, w zależności od
wielkości ryby. Oczywiście można także
użyć innych warzyw – wszystko zależy od
Waszych upodobań i ulubionych smaków.
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GMINNY UNIHOKEJ PODSTAWÓWEK
Nie na lodzie ale w halach odbywają się
mistrzostwa szkół w unihokeju. Kolejną grę
drużynową, którą poznają i porównują swoje
umiejętności z uczniami innych szkół odbyła
się 13 i 14 stycznia 2014 w Szkole Podstawowej w Radzewie. W uproszczonej formie
( małe boisko) reprezentacje naszych szkół
podstawowych walczyły o mistrzostwo i reprezentowanie gminy w zawodach powiatowych.
Bezapelacyjne zwycięstwo w grupie dziewcząt
odniosła Szkoła Podstawowa w Radzewie.
Puchar przechodni na stałe ( po raz trzeci) oraz
złote medale sponsorowane przez p.Ireneusza
Poduszczaka z firmy „IRMAL” z Trzykolnych
Młynów wywalczyły uczennice p. Karola Niemiera w składzie: Monika Stempniak - „król
strzelców”-17 bramek, Agata Radziejewska- 9,
Lidia Wiśniewska- 1, Agata Bartkowiak, Katarzyna Karaś, Weronika Matuszewska, Klaudia

Olejniczak, Dominika Frąckowiak, Roksana
Toboła, Klaudia Jankowska. Radzewo wygrało:
z Kórnikiem 7:0, z Szczodrzykowem 13:1, i
Bninem 7:3.
Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
nr 1 w Kórniku wygrywając 4:2 z Szczodrzykowem i 3:1 z Bninem, szkoła z Bnina wygrała
mecz z Szczodrzykowem 5:2 i zajęła trzecie
miejsce a czwarte SP Szczodrzykowo.
Wśród chłopców wygrała Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku w składzie: Tymoteusz
Gabski ( 5 bramek) , Krzysztof Mrugas – 3
bramki, Łukasz Nowak, Bartosz Zgarda, Rafał
Rozmiarek- 1 i Miłosz Garstkiewicz- 1, Filip
Młynarczyk, Adrian Bladocha, Alan Dąbkiewicz.
Zespół z Kórnika wygrał mecz z Szczodrzykowem 3:0 , z Bninem 7:3 i w meczu z Radzewem był remis 1:1 . O drugim miejscu szkoły
z Radzewa, która wygrała też dwa mecze z
Bninem 4:2, z Szczodrzykowem 4:2 i remis z
Kórnikiem 1:1 decydowała różnica strzelonych
bramek w turnieju. SP Bnin po wygraniu meczu
z SP Szczodrzykowo 3:2 zajęła trzecie miejsce,

Tel 880-872-198

Bardzo WAŻNE Telefony
Pogotowie ratunkowe 999, 8660066

SPORT SZKOLNY

Składniki:
• 2 świeże dorady
• 5 – 6 ziemniaków
• 1 cukinia
• 1 papryka
• biała część pora
• bazylia
• natka pietruszki
• oliwa
• sok z cytryny
• 1 łyżeczka suszonej kolendry
• sól pieprz

Ryby oczyścić, umyć, osuszyć.
Dorady poprzecinać na bokach i
skropić sokiem z cytryny. Do ryby
włożyć gałązkę bazylii i pietruszki. Doradę osolić, oprószyć pieprzem, rozgniecioną kolendrą.
Odstawić do lodówki na 15 – 20 minut.
Ziemniaki obrać, pokroić w ok. 2 centymetrową kostkę, wrzucić do słonego wrzątku i
gotować ok. 10 minut aż będą prawie miękkie.
Ziemniaki odcedzić i wystudzić.

Smacznego!

Cukinie pokroić w półplasteki, paprykę w większą
kostkę, pora w plastry.
Naczynie żaroodporne
wysmarować oliwą, ułożyć
w nim warzywa, osolić, popieprzyć, dodać liście bazylii
i pietruszki.
Na warzywa przełożyć
ryby. Całość skropić oliwą.
Dorady z warzywami piec
pod przykryciem w piekarniku
rozgrzanym do 180ºC przez
ok. 20 minut. Po tym czasie
rybę odkryć i zapiekać jeszcze 15 – 20 minut.
Iza Jokiel

Zapraszam na stronę gdywbrzuchuburczy.
blogspot.com gdzie znajdziecie wiele ciekawych i prostych przepisów na smaczne dania.

nr 2/2014

KOLARSTWO
KOLEJNY WIELKI SUKCES
KATARZYNY PAWŁOWSKIEJ
Bardzo dobre wieści dla Kórnika i
polskiego kolarstwa doszły z Meksyku.
Podczas rozgrywanej w miniony weekend
finałowej serii Pucharu Świata w kolarstwie
torowym, wychowanka Kórnickiego UKS
Jedynka Limaro Katarzyna Pawłowska
odniosła swój kolejny wielki sukces, wygrywając najbardziej prestiżową konkurencję
omnium (wielobój), w skład którego wchodzi
6 etapów. Na sześć rozegranych wyścigów
Kasia wygrała aż trzy. Na początek zajęła
siódme miejsce w wyścigu na jedną rundę
(250m) ze startu lotnego. Zwyciężyła Isabella King z Australii. Kolejne dwie konkurencje
to już wielki popis naszej Mistrzyni Świata.
Najpierw zdecydowanie wygrała wyścig
punktowy przed kanadyjką Allison Beveridge i Rosjanką Evgeniyą Romanyutą, a
na zakończenie pierwszego dnia zmagań,
zwyciężyła w wyścigu australijskim, przed
francuską Laurie Berthon i Romanyutą.
Po pierwszym dniu nasza zawodniczka

24 stycznia 2014 r.

stąd chłopcy z Szczodrzykowa uplasowali się
na miejscu czwartym. „Królem strzelców” został
Tomasz Siejak z Radzewa, który strzelił 7 bramek. Puchar przechodni w kategorii chłopców
po raz drugi wywalczyła szkoła z Kórnika.
Dziewczęta z Radzewa i chłopcy z Kórnika
wystąpią w rozgrywkach powiatowych. Tak
jak wśród dziewcząt jak i chłopców medale,
puchary wręczały przedstawicielki firmy IRMAL.
Tradycyjnie w rozgrywkach gimnazjów, w
zawodach powiatowych, gminę będzie reprezentowało Gimnazjum w Kórniku.

SPORT

KULTURA

KONKURS POETYCKI O
„RÓŻĘ WISŁAWY SZYMBORSKIEJ”
W KÓRNIKU-BNINIE.”

ARA

KLSA

– podsumowanie sezonu
20 grudnia 2013 roku w Restauracji
Casablanka odbyło się podsumowanie
rozgrywek Kórnickiej Ligi Siatkówki Amatorów. Na spotkanie przybyli zaproszeni
goście Pan Burmistrz Jerzy Lechnerowski,
Pan Seweryn Waligóra i Pani Marzena
Brylewska oraz kapitanowie i członkowie
drużyn grających w KLSA w sezonie 2013.
Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze, przy kawie i ciastku. Pan
burmistrz wręczył dyplomy oraz puchary
i nagrody rzeczowe najlepszym drużyną.
Pierwsze miejsce w rozgrywkach KLSA
w sezonie 2013 wywalczyła drużyna Amatorów, 2- GUTSHOT Kórnik, 3 – KOLBA
Bnin, 4 – Zbrudzewo, 5- Dynamix, 6- Dalkia
Poznań, 7- UKS Środa, 8- Everblue
Drużyny które chcą przystąpić do rozgrywek KLSA w roku 2014 proszone są o
zgłoszenie drogą elektroniczną adamnowicki10@wp.pl Początek rozgrywek zaplanowany jest na koniec lutego początek marca.

była samotną liderką klasyfikacji, wyprzedzając o 3 punkty Francuzkę i Australijkę.
Na początek drugiego dnia zmagań, Kasia
wygrała wyścig na 3 km na dochodzenie
przed hiszpanką Leire Olaberiją oraz King.
Piątą konkurencją omnium był wyścig
scratch, w którym Pawłowska jest aktualna
Mistrzynią Świata. Tym razem wygrać się
nie udało, ale trzecie miejsce pozwoliło
umocnić się na pozycji liderki. W scratchu
zwyciężyła King przed Berthon. Finałową
konkurencją omnium, jest wyścig na 500
m ze startu zatrzymanego, w którym nasza
reprezentantka nie jest specjalistką, ale
zajęcie w nim siódmego miejsca, pozwoliło
Kasi wygrać całą rywalizację. Wyścig na
500 m wygrała Berthon przed Olaberiją,
a w klasyfikacji generalnej zwyciężyła
niedawna zawodniczka kórnickiego Limaro
Katarzyna Pawłowska, przed australijką
King i francuską Berthon. Rosnąca forma
Pawłowskiej to niezwykle optymistyczna
wiadomość przed zbliżającymi się torowymi
Mistrzostwami Świata, które odbędą się na
przełomie lutego i marca w Kali w Kolumbii.
Paweł Marciniak

17

w sztafetach pływackich

12 stycznia na Pływalni Miejskiej w
Środzie Wlkp. rozegrano zawody sztafety
Pływackich w kategoriach: Zakładowe
Sztafety Pływackie o Puchar Burmistrza
Środy Wielkopolskiej oraz Rodzinne Sztafety Pływackie o Puchar Dyrektora Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Środzie Wlkp.
Sztafety Zakładowe rozegrane zostały
na dystansie 6 x 25 metrów stylem dowolnym. W drużynie startować mogły kobiety
i mężczyźni.
Najlepszym zespołem okazał się zespół
Brylanta Kórnik, który z czasem 1:23,94
pokonał drużynę Aresztu Śledczego
(1:28,03), Policję (1:30,44) oraz: Miłośników
Triathlonu, Urząd Miejski Środy Wlkp. Straż
Pożarną i Etyliniarzy.

Sztafety Rodzinne rozegrane zostały na
dystansie 2 x 25 metrów i 1 x 50 metrów
stylem dowolnym. Drużynę stanowić mogła
najbliższa rodzina tzn. jeden z rodziców
i dwoje dzieci, lub oboje rodzice i jedno
dziecko, lub jeden z rodziców, jego dziecko
i krewny rodziny. Wsród rodzin triumfowąła
kórnicka rodzina Buszkiewiczów (0:55,02),
przed Chmielami (0:56,87), Hańczykami
(1:07,71), Lewandowskimi, Szymkowiakami, Węgłowskimi, Urbaniakami, Samsonami, Mielochami, Waleronami i Witczakami.
Gratulujemy!
Podczas imprezy tradycyjnie już można
było wrzucać pieniądze do puszki Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy - udało się
zebrać 474,55 złotych.
Opr. ŁG

RADA RODZICÓW
PRZY
GIMNAZJUM I
M. WŁADYSŁAWA
HR. ZAMOYSKIEGO
W KÓRNIKU
SERDECZNIE ZAPRASZA
NA ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ
PODKOZIOŁEK,
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ
01 MARCA 2014 ROKU
HOTEL PODRÓŻNIK
O GODZINIE 20:00
CENA BILETU OD PARY 180 ZŁ
CZAS UMILAĆ BĘDZIE
ZESPÓŁ KSERO
REZERWACJA BILETÓW
POD NUMEREM 695 262 412
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Wyniki otwartego konkursu ofert

1.

Dane organizacji

Nazwa zadania

Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów
Oświaty Kórnickiej

Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla samotnych nauczycieli, emerytów i osób
wspierających stowarzyszenie

Związek Kombatantów
R.P. i B.W. P.

Nazwa zadania

Kwota przyznana
na rok 2014

1.

Polski Związek Wędkarski
Koło Kórnik

Zawody o Puchar Burmistrza

2 000,00 zł.

2.

Kórnickie Spotkania z Białą Damą

2 000,00 zł.

3.

UKS „MKS Czmoń”

„Z piłką najlepiej na boisku”. Szkolenie Dzieci i Młodzieży w Piłce Nożnej

0,00 zł.

4.

MUKS Poznań

Szkolenie dzieci w II grupach w Kórnickim Centrum Koszykówki Dziewcząt

15 500,00 zł.

Trzecie Radzewskie spotkania z badmintonem

1 000,00 zł.

Kórnicka Amatorska Liga Piłki Nożnej

12 288,00 zł.

5.
6.
7.

„Kórnicka Liga Siatkówki Amatorów”

4 050,00 zł.

8.

Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji kolarskiej UIKS „Jedynka-Kórnik”

81 000,00 zł.

9.

XVI Ogólnopolski wyścig na rowerach górskichXLII Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci

2 230,00 zł.

10.

Udział zespołu UKS Jedynka-Kórnik (SKS Sokół Radzewo)
w rozgrywkach IV Ligi Tenisa Stołowego

1 659,00 zł.

11.

XVII Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza
XLIII Wielki Festyn Rowerowy dla dzieci

6 260,00 zł.

Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji pływackiej w
UKS Jedynka-Kórnik pod nazwą ”Pływać jak Ryba”

17 430,00 zł.

XIV Kórnickie Rozgrywki Ligowe w tenisie stołowym, strzelectwie sportowym i rzucie lotką

2 000,00 zł.

„Śladami Robin Hooda” – szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w łucznictwie

6 870,00 zł.

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

1 250,00 zł.

V Memoriał im. Powstańców Wielkopolskich w piłce nożnej halowej dla szkół
podstawowych i gimnazjów.
III Memoriał Gminy dla szkół podstawowych i gimnazjów w piłce stołowej.

400,00 zł.

17.

IV Otwarty turniej w piłce nożnej dla szkół podstawowych i gimnazjów Puchar
Burmistrza Gminy Kórnik Jerzego Lechnerowskiego

700,00 zł.

18.

Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego UKS Sokół Robakowo

0,00 zł.

12.

UKS „Jedynka-Kórnik”

UKS „Jedynka-Kórnik”

13.

15.

Kwota przyznana
na rok 2014
1 000,00 zł.

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

16.
UKS Sokół Robakowo

19.
UKS „Dwójka Kórnik”

Uczestnictwo w imprezach sportowych (Brydż sportowy)

3 500,00 zł.

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w wioślarstwie. Przygotowanie i
uczestnictwo w imprezach sportowych popularyzacja zdrowego stylu życia.

0,00 zł.

Organizowanie imprez sportowych

2 500,00 zł.

Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla samotnych i ubogich kombatantów

2 000,00 zł.

20.

Pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom niepełnym, ubogim i zagrożonym społecznie

4 675,00 zł.

21.

Organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z Unii Europejskiej

6 000,00 zł.

22.

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży

13 260,00 zł.

5.

PKPS
Wielkopolski Zarząd
Wojewódzki w Poznaniu

Organizacja wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych i ubogich

3 000,00 zł.

23.

Kórnicka liga szachowo-warcabowa Edycja IV – sezon 2014

2 800,00 zł.

6.

Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej

Realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów społecznych dot.
ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności

24.

Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w szachach i warcabach oraz organizacja
zawodów szkolnych i gminnych. Przygotowanie dzieci i młodzieży reprezentującej MUKS
„Wieża Kórnicka” i Gminę Kórnik do uczestnictwa i udział w zawodach powiatowych,
wojewódzkich i ogólnopolskich szachach. Organizowanie turniejów okolicznościowych dla
mieszkańców Gminy Kornik oraz turniejów w ramach Kórnickich Spotkań z Białą Damą.

9 000,00 zł.

2.
3.
4.

OGÓŁEM

10 500,00 zł.
27 175,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
Lp.
1.
2.
3.
4.

PKPS Wielkopolski
Zarząd Wojewódzki w
Poznaniu
Kórnickie
Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością
Intelektualna i Ruchową
„Klaudynka

Ogólnopolski Turniej BIAŁA DAMA CUP o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik

13 300,00 zł.

Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubu sportowego
po przez prowadzenie dla dzieci i młodzieży szkolenia sportowego i udział w
rozgrywkach sportowych – piłka nożna

140 000,00 zł.

Organizacja turniejów taekwondo: VI Otwarty Turniej Taekwondo o Puchar
Burmistrza Kórnika, IV Gwiazdkowy Turniej Taekwondo Dzieci

5 000,00 zł.

Organizacja szkolenia z zakresu taekwondo dla dzieci i młodzieży oraz przygotowanie
i udział uzdolnionych zawodników w zawodach krajowych i międzynarodowych

21 000,00 zł.

„Zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży” dwie grupy młodzieży

2 000,00 zł.

Kwota przyznana
na rok 2014

26.

Organizacja turnusu rehabilitacyjno – wypoczynkowego dla seniorów

2 000,00 zł.

27.

UKS „TKD-Kórnik”

„Klaudynkowe warsztaty samodzielności”

0,00 zł.

28.

Turnus rehabilitacyjno - wypoczynkowy

4 000,00 zł.

29.

Stowarzyszenie
Przyjazny Borówiec

„Usprawniam się więc jestem”

10 000,00 zł.

30.

Fundacja Piotra Reissa

Treningi piłki nożnej dla dzieci

4 000,00 zł.

„Przekroczyć Granice – II Misterium Męki Pańskiej Osób Sprawnych i Niepełnosprawnych”

2 550,00 zł.

31.

UKS OAZA Kórnik

Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w taekwondo olimpijskim,
uczestnictwo w ogólnopolskich imprezach sportowych, współorganizowanie imprezy
sportowej I Kolejki XIV Ligi Taekwondo o Puchar Burmistrza Kórnika

10 000,00 zł.

32.

WSTiRW WARTA

14.Ogólnopolski Maraton Kajakowy Warta Challenge Grand Prix PZK

0,00 zł.

33.

OSP w Szczytnikach

Poprawa bezpieczeństwa podczas aktywnego spędzania czasu – przygotowanie i
realizacja drugiego Szczytnickiego Rajdu Rowerowego – pt. Razem możemy więcej

2 500,00 zł.

34.

OSP w Kamionkach

„Spartakiada Moje Boisko Orlik”

500,00 zl.

35.

Klub Sportowy AVIA

Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo poprzez zorganizowany
system szkoleniowo wychowawczy w zakresie piłki nożnej w roku 2014

8 000,00 zł.

36.

Stowarzyszenie Biegowe
„Brylant Kórnik”

Orlen Warsaw Maraton – integracja kórnickiego środowiska biegaczy

6 000,00 zł.

18 550,00 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;

1.

MUKS „Wieża Kórnicka”

Nazwa zadania

OGÓŁEM

Lp.

25.

UKS „Dwójka Kórnik”

Kórnickie Stowarzyszenie
Sportowe „Kotwica”

Dane organizacji

OSP w Kamionkach

18

Dane organizacji

14.

na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kórnik w roku 2014
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.

Lp.

Dane organizacji

Nazwa zadania

Kwota przyznana
na rok 2014

Fundacja Edukacji
Społecznej
„EKOS”

Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla
uczniów szkół podstawowych „Złota Żaba” (XIV Edycja) i dla uczniów gimnazjów
„Złota Żaba” (XXI Edycja)
OGÓŁEM

1 500,00 zł.
1 500,00 zł.

nr 2/2014

OGÓŁEM

24 stycznia 2014 r.

OGŁOSZENIA

SPORT / OGŁOSZENIA

Sukces Brylanta i Rodziny Buszkiewiczów

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

399 997,00 zł.

19

Lp.
1.
2.

3.

Dane organizacji

Nazwa zadania

Kwota przyznana
na rok 2014

Stowarzyszenie
„Lepsze Runowo”
Stowarzyszenie Aktywna
Mościenica

Śladami Muzeum Narodowego –
Aktywne wakacje ze sztuką, kulturą, i tradycją polską i regionalną

5 000,00 zł.

Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka

„Kulturalne wędrówki”

1 000,00 zł.

Lp.

Dane organizacji

Nazwa zadania

Kwota przyznana
na rok 2014

1.

Fundacja
„Zakłady Kórnickie”

X Jubileuszowa Edycja Letniego Festiwalu „Muzyka z Kórnika”

30 000,00 zł.

Cykl wydarzeń artystycznych w Arboretum Kórnickim

5 000,00 zł.

Udział w Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Młodzieży Szkolnej „Skora-Song” w Chojnowie

1 500,00 zł.

Cykl koncertów Chóru tutti Santi w Wolsztynie i okolicy

5 000,00 zł.

2.
3.

Zorganizowanie jednodniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych

1 900,00 zł.

ZHP Chorągiew
Wielkopolska
– Hufiec Kórnik
Im.Tytusa hr.
Działyńskiego

Obóz harcerski Hufca ZHP Kórnik „Harcerskie zwyczaje i tradycje w życiu
obozowym”

7 000,00 zł.

Biwak zimowy Hufca ZHP Kórnik w Rogalinie

2 000,00 zł.

8.

6.

Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kórnik
– AKCJA LATO 2014

17 000,00 zł.

9.

4.
5.

7.

UKS „TKD – Kórnik”

Organizacja wypoczynku letniego dla członków UKS TKD KÓRNIK

0,00 zł.

OSP w Kamionkach

„Jednodniowa impreza turystyczno - edukacyjna

1 000,00 zł.

9.

UKS OAZA Kórni

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kórnik

0,00 zł.

15, Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour 2014

0,00 zł.

Poznaj Wielkopolskę z kajaka

1 000,00 zł.

16. Spływ Kajakowy „Integracja 2014”

2 000,00 zł.

11.

WSTiRW WARTA

12.
Parafia Rzymskokatolicka
13.
pw. bł. Matki Teresy z
Kalkuty w Kamionkach

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
w 2014 w Augustowie
OGÓŁEM

2 100,00 zł.
40 000,00 zł.

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;
Lp.

Dane organizacji

Nazwa zadania

Kwota przyznana
na rok 2014

1.

PKPS Wielkopolski
Zarząd Wojewódzki w
Poznaniu

Organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnych.

2 000,00 zł.

2.

Stowarzyszenie
Motocyklistów
„MAD DOGS” Kórnik

Majówka z Klubem Motocyklowym Mad Dogs

1 800,00 zł.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Kórnickie
Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością
Intelektualna i Ruchową
„Klaudynka
ZHP Chorągiew
Wielkopolska
– Hufiec Kórnik
Im.Tytusa hr. Działyńskiego
Stowarzyszenie
Przyjazny Borówiec
Stowarzyszenie
Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z
Kalkuty Kamionkach

4.
5,
6.

Wieczornica harcerskich pokoleń z tradycją kórnickiego środowiska harcerskiego
Betlejemskie Światło Pokoju w Gminie Kórnik
„Dzień Borówca – Biesiada na koniec lata 2014”

0,00 zł.

12.
13.
14.

250,00 zł.
3 000,00 zł.

„Parafiada 2014”

0,00 zł.

16.

Stowarzyszenie„ROGĄDA”

Działania na rzecz osób starszych – emerytów oraz seniorów

1 400,00 zł.

10.

Stowarzyszenie
„Otwarte Skrzynki”

„Święto płodów rolnych – kuchnia regionalna”

1 000,00 zł.

11.

OSP w Kamionkach

„XIV Festyn Rodzinny w Kamionkach”

5 000,00 zł.

OGÓŁEM

16 800,00 zł.

nr 2/2014

Stowarzyszenie
Aktywna Mościenica

17. Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z
18.
Niepełnosprawnością
Intelektualna i Ruchową
19.
„Klaudynka

Młodzież kórnicka młodzieży zakopiańskiej

2 500,00 zł.

Bawmy się razem z komedią muzyczną „Kórnikplex”

1 000,00 zł.

Warsztaty artystyczne dla młodzieży kórnickiej

3 000,00 zł.

„Święty chodzi uśmiechnięty’ – wspomnienia młodych o Karolu Wojtyle

1 000,00 zł.

„Kórnicki Młody Dziennikarz Publicystyczny”

1 000,00 zł.

„Z tradycją za pan brat”

1 000,00 zł.

Cykl występów Zespołu Pieśni i Tańca działającego przy Szkole Podstawowej nr 2
w Kórniku na terenie szkół partnerskich Gminy Bukowina Tatrzańska

4 000,00 zł.

Wyjazd na warsztaty taneczne Zespołu Pieśni i Tańca działającego przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Kórniku

0,00 zł.

„Śladami Polskich Stolic – Kraków”

0,00 zł.

„Arkady Fidler i jego dzieło – w 120 rocznicę urodzin Arkadego Fidlera”

650,00 zł.

Warsztaty muzyczne „Załogi Świętego Wojciecha” połączone z cyklem koncertów
na Ziemi Tucholskiej

2 500,00 zł.

Zagroda kórnicka „Pod rozłożystym bukiem”

5 000,00 zł.

Festyn Integracyjny „Razem możemy więcej”

1 500,00 zł.

„Półkolonijne warsztaty artystyczne Klaudynki”

2 500,00 zł

„Balik karnawałowy”

260,00 zł.

21.

ZHP Chorągiew
Wielkopolska
– Hufiec Kórnik
Im.Tytusa hr. Działyńskiego

XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wpisani w historię”

22.

Stowarzyszenie
Przyjazny Borówiec

Nowe lekcje w Starej Szkole
Warsztaty, koncerty, wystawy, spektakle – sezon 2014

3 000,00 zł.

OSP w Kamionkach

„II Festiwal produktu lokalnego”

1 200,00 zł.

„Inspirujące podróże”

4 000,00 zł.

„Kamionkowe spotkania z kulturą”

5 000,00 zł.

Kultywowanie lokalnej kultury oraz tradycji patriotycznych w związku z obecnością
delegacji Strzeleckiej Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe w mieście partnerskim
Koenigstein/Niemcy w ramach współpracy partnerskiej.

3 000,00 zł.

„Cmentarze parafialne – historia w nagrobkach zaklęta”

1 500,00 zł.

20.

24.
25.

Kórnicko-Bnińskie
Bractwo Kurkowe im. ks.
Szczepana Janasika

27. Kórnickie Stowarzyszenie
Ogończyk
28.
29.

31.

2 000,00 zł.

9.

Stowarzyszenie „Życzliwi
Dwójce” przy szkolne
Podstawowej nr 2 w
Kórniku

15.

26.
350,00 zł.

Stowarzyszenie Teatralne
„Legion”

11.

30.
Zapoznanie się z działalnością rolnicza, przyrodniczą, i agroturystyczną.

Stowarzyszenie Teatralne
„Legion”

Kórnickie Stowarzyszenie
Imienia Władysława
hrabiego Zamoyskiego
10.

23.
Centrum Wolontariatu Klaudynki

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

7.

8.
10.

20

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;

32.
33.
34.

XIV koncert z okazji Święta Niepodległości

750,00 zł.
750,00 zł.

„Co ma wiartak do piernika, co ma Poznań do Kórnika”

280,00 zł.

„Cykl koncertów „Castellum Cantans i Goście”

8 000,00 zł.

Zajęcia wokalne, szkolenie emisji głosu

6 000,00 zł.

Stowarzyszenie
„Otwarte Skrzynki”

Spotkanie Kultywujące tradycję „Nocy Świętojańskiej”

2 300,00 zł.

Towarzystwo
Pamięci Powstania
Wielkopolskiego
1918/1919

Organizacja obchodów 96 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
1918/1919

1884,80 zł.

Kórnickie Towarzystwo
Śpiewacze – Chór Zamku
Kórnickiego
Castellum Cantans

Stowarzyszenie
Smartness

Odjazdowy Bibliotekarz – III Edycja, Kórnik 2014

2 000,00 zł.

Rok w rock – festiwal muzyki rockowej

10 000,00 zł.

OGÓŁEM

24 stycznia 2014 r.

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

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

117 074,80 zł.
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Biblioteka Publiczna w Kórniku zaprasza w dniu

27 stycznia 2014
o godz. 17:00
NA WARSZTATY:

"TILDA - lalka"

Biblioteka Publiczna w Kórniku zaprasza w dniu

20 lutego 2014
o godz. 17:30
na spotkanie z

ELŻBIETĄ DZIKOWSKĄ
podróżniczką,
autorką książek,
filmów dokumentalnych,
programów telewizyjnych

WSTĘP WOLNY

*Usługi: izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, iniekcje ciśnieniowe żywiczne, przepony poziome, naprawy taraców, balkonów. Tel. 608 504 435
*Przyjmę ucznia w zawodzie blacharz samochodowy. Tel. 606 447 303
*Wydam materac sprężynowy 160x200. Tel. 660 719 402
*Sprzedam chłodziarko zamrażarkę electrolux ER 8124i pod zabudowę mam do tego zabudowę dąb rustykalny, cena 450 zł. Tel. 660 719 402
*Sprzedam zestaw łazienkowy wanna poolspa lewa narożna, prysznic, brodzik 90x90 ,wc, bidet, umywalka 60cm 660719402 cena 1500zł
*Kupię mieszkanie 3-pokojowe lub większe w Kórniku. Tel.733 140 011
*Protezy zębowe. Usługi w Kórniku, ul. Stodolna 88. Tel. 607 118 686.
*Sprzedam tanio markowe ubranka używane dla dzieci w różnych rozmiarach www.pelnachata.net.pl
*Lekcje: język angielski i hiszpański.Tel. 695 812 737
*Montaż szafek i mebli. Tel. 788 451 418
*Uczciwa i sumienna Pani posprząta dom, mieszkanie lub biuro w okolicach Bnina lub Kórnika. Tel. 534 078 436
*Kupię sprzęt audio z lat 80-90 polskiej produkcji, może być uszkodzony. Tel. 885 539 962
*Przyjmę za darmo w dobrym stanie dwa tv kolorowe. Tel. 665 947 924
*Sprzedam działkę budowlaną w Dachowie 819m² szer. 20m² dł. 41m² wjazd od ulicy Krętej. Bezpośrednio. Tel. 534 044 744
*Sprzedam rowerek 16 cali do nauki jazdy oraz rowerek chłopięcy 20 cali. Tel. 697 227 945
*Naprawa AGD: pralki, lodówki,zmywarki – Kórnik i okolice. Tel. 731 100 754
*Do wynajęcia w centrum Kórnika (biuro, usługi, handel). Tel. 601 674 477
*Sprzedam wózek głęboko spacerowy niebiesko-czarny. Tel. 665 947 924
*Rzeczoznawca Samochodowy, wyceny pojazdów, opinie techniczne. Kórnik ul. Błażejewska 9, marcin.jarzyna@wp.pl Tel. 609 152 586
*Haki holownicze do samochodów, części do przyczep samochodowych. Kórnik ul. Błażejewska 9. Tel. 609 152 586
*Wynajmę lokal handlowo-usługowy 33,5 m², ul. Szkolna (naprzeciwko liceum). Tel. 508 275 531
*Sprzedam rower damski oraz budę do małego psa. Tel. 691 645 210
*Drewno kominkowe, opałowe - dąb, buk, grab, jesion, akacja, brzoza, sosna, olcha. Tel. 692 241 023
*Płoty kute, ogrodzenia, balustrady, kraty, siatka ogrodzeniowa, automatyka do bram. Tel.692 241 023
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013, różne. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam, fotelik dla dziecka na rower, matę edukacyjną, nowe ciuszki, kurtki, buty itp. dla dziewczynki od 0-5 lat. Tel. 506 490 723
*Sprzedam, aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic, aparat fotograficzny Zenit ET. Tel. 506 490 723
*Sprzedam nową 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 Subwoofer +4 głośniki firmy Thomson,2 głośniki+subwoofer Creative do komputera oraz kompletny ubiór do jazdy konnej rozm M/S. Tel. 506 490 723
*Sprzedam telefony komórkowe Nokia 6020, Samsung, Sony Ericcson W 205. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Skupuję książki, płacę do 1zł za 1kg. Tel. 503 622 212
*Kupię działkę w centrum Kórnika (okolice Oazy). Tel. 608 279 247Kupię Fiata 126p „malucha” z Kórnika lub okolic. Tel. 509 449 141
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizykoterapia, masaż - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Sprzedam działkę 1670 m², dom do remontu 90 m². Jaszkowo koło Zaniemyśla. Tel. 667 739 357
*Sprzedam albę do Pierwszej Komunii Św. dla chłopca, średni wzrost i szczupły. Cena 50 zł. Tel. 515 463 026
*Kurki odchowane sprzedam. Dowóz gratis. Tel. 506 494 770
*Chętnie zaopiekuję się osobą starszą, posprzątam biuro i mieszkanie. Tel. 785 496 148
*Drewno kominkowe i opałowe z transportem. Tel. 721 130 110

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.
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5 stycznia w kórnickiej Oazie odbył się
wernisaż wystawy obrazów Włodzimierza
Włoszkiewicza. W holu obiektu prezentowane są dzieła z cyklu „Miejsce i Czas”.
Włodzimierz Włoszkiewicz to artysta
malarz, nauczyciel akademicki, profesor
Sztuk Plastycznych, kierownik Katedry
Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych Wydziału Architektury Politechniki
Poznańskiej.
Jak opisuje to autor: „Miejsce i Czas to
cykle rysunków i obrazów, które powstają
od wielu lat. Z założenia mają charakter
niekończącego się zapisu plastycznego.
Miejsca, które są przestrzenią i czas
przeplatają się ze sobą tworząc układ dla
istnienia wzajemnych przybliżeń i oddaleń,
spotkań i rozstań, rozkwitów i zamierań,
wzlotów i upadków. Różnorodność moich
i nie tylko moich doświadczeń miejsca i
czasu jest jakby nieskończona w swoich
jakościach i rodzajach.
Obserwacja swoistej dychotomii egzystencji, ciągle zmiennego procesu istnienia
i niezmiennego charakteru konieczności to
moja prawda emocjonalna, forma wyznania
pozawerbalnego, jakim jest obraz malarski
czy rysunek.
Czas Przemija – po nocy nastaje dzień,
po dniu noc, mijają pory roku, upływają lata.
Przede wszystkim zmiany dokonują się w
nas samych. A jednak czuję, że są takie stany ducha i ciała, które istniały wczoraj, istnieją dzisiaj i będą istnieć jutro. Jedne mają
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Osoby korzystające z oferty Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu,
do których zaliczam się od chwili jego
powstania, co jakiś czas wzbogacane są
oprócz sił witalnych o możliwość obcowania z kulturą przez duże „K”.
W dniu 15 stycznia tego roku nastąpiło otwarcie kolejnej już, czwartej wystawy
prac noszących znamiona pozwalającej
na obcowanie z tym rodzajem kultury.
Po wystawie zdjęć Magdaleny Berny,
malarstwie Stanisława Gerlacha, obrazów Agnieszki Opali, zaprezentowane
zostały prace malarskie autorstwa prof.
Włodzimierza Włoszkiewicza.
Każda z tych wystaw eksponując

w KCRiS „Oaza”

charakter cykliczny, inne nieodwracalny.
W polu mojej obserwacji pojawiają się
wszelkiego rodzaju obrazy zjawisk fizycznych w formie różnorodnych kształtów i
stanów. Istnieją one ze swoją temperaturą,
zapachem, smakiem, określane przez różne wartości światła i dźwięki.
Ta całościowa struktura wspólna wszystkim czasom, kształtowana i przekształcana
rozwojem cywilizacyjnym, jest naszym
światem, naszą rzeczywistością. W tej
rzeczywistości, jako jej część – dopełnienie, istnieje moje, nasze życie, zarówno
w makro jak i w mikroświatach: rodzina,
dom, przyjaciele, znajomi, praca. Każdy

element tworzący obecną rzeczywistość
ma wpływ na bieg wydarzeń, tych będących z założenia konsekwencją czegoś i
tych racjonalnie nieprzewidywalnych, ma
wpływ na kształtowanie się świadomości
i jej poziomu.
Przeżyte zdarzenia są świadectwem
mojego istnienia, są historią miejsca i czasu, one określają charakter postawy wobec
nowej jakości, dając jednocześnie sygnał
do powstania idei – obrazu”.
Zapraszamy Państwa do obejrzenia
wystawy w KCSiR Oaza. Potrwa ona do
31 marca br.
Opr. ŁG

prace wyżej wymienionych twórców,
przyciągała uwagę tych ,którzy tylko pragnęli skorzystać z oferty jaką w zamyśle
stwarza KCRiS. Sport i Kultura to przecież tak blisko siebie położone dyscypliny
wpływające na rozwój człowieka. Duch i
siła, siła i duch, pozostają ze sobą we
wzajemnej korelacji nawet gdy nie korzystamy z uroków „Oazy”. Wykorzystanie
jednak tego imperatywu dla wzbogacenia korzystających z pływalni, siłowni i
pozostałych możliwości, jakie posiada
ten obiekt, o możliwość obcowania ze
sztuką, jest godny najwyższego uznania.
Na wernisażu malarstwa prof. Włodzimierza Włoszkiewicza, miałem okazję
zagadnąć autora z czego czerpał inspiracje do trzech obrazów, które wywołały
skojarzenia z mego pobytu w Afryce w
ramach wyprawy rowerowej „Śladami Kazimierza Nowaka”. Widziałem w plenerze

efekt tych prac będąc nad wodospadami
Wiktoria na rzece Zambezii.
Inspiracja była innego rodzaju, ale po
krótkiej wymianie moich wrażeń wyniesionych z pobytu w Zambii nad „Wictoria
Falls” autor był łaskaw podzielić moje
doznania, jako zbieżne z odczytem tego,
co wyrażają wystawione prace. Każdy
przecież, oglądając wystawę, ma niezbywalne prawo, by w prezentowanym dziele
dostrzec to co do niego przemawia…
Jest sprawą wielce pozytywną, że
dzieci, młodzież i dorośli a więc wszyscy
korzystający z KCRiS, stykają się w „Oazie” z kulturą przez duże „K”. Bo przecież
o to chodzi…
Czego doznał i co zauważył
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