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W tym numerze :
- kolejne wyróżnienie dla Gminy Kórnik
- zbliża się rocznica Powstania Wielkopolskiego
Foto. ŁG

- „Meble Kowalskich” z Kórnikiem w tle
- konkurs na okrągłe urodziny Białej Damy

Głosuj!
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Poparcie Policji
dla bezpiecznego zjazdu z S-11
20 listopada burmistrz Jerzy Lechnerowski rozmawiał z przedstawicielem
Wydziału Ruchu Drogowego Łukaszem
Niezgódzkim. Omówiono wspólne stanowisko w sprawie realizacji bezpiecznego
zjazdu z drogi krajowej S-11 do miejscowości Dębiec.
Po zorganizowanej w Kórniku debacie
na temat bezpieczeństwa przedstawiciele
Policji wystosowali do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad wniosek o
rozpatrzenie realizacji tego zadania, o
które z poparciem władz samorządowych
wnioskują mieszkańcy Dębca.
W sprawie
współfinansowania drogi
25 listopada burmistrz Jerzy Lechnerowski ponownie spotkał się z przedstawicielami Międzynarodowych Targów
Poznańskich by omówić współfinansowanie
budowy drogi aktywizującej tereny potencjalnych inwestycji w okolicach Żernik.
Urząd Miejski otrzymał już pozwolenie
na budowę jednego z odcinków tej drogi i
oczekuje na rozpatrzenie przez Starostwo
Powiatowe wniosku o pozwolenie na budowę drugiego odcinka.
Po uzyskaniu pozwolenia Urząd ogłosi
przetarg na wykonanie tej inwestycji drogowej.

Gmina Kórnik wyróżniona nagrodą specjalną
w konkursie „Gminy Atrakcyjnej Turystycznie 2014”
W dniu 29 listopada br. w warszawskim Hotelu Gromada odbyła się Wielka
Gala „Polska Przedsiębiorczość 2014”,
podczas której odbyło się rozstrzygnięcie konkursów: „Samorząd Przyjazny
Przedsiębiorczości”, „Gmina Atrakcyjna
Turystycznie”, „Orły Polskiego Budownictwa”, „Gmina Roku”, „Firma Roku” i
„Perły Medycyny”. W tym roku przyznano również nagrody specjalne z okazji
25-lecia Wolności RP w kategorii: osobowość, polityk, polityk samorządowy,
przyjazny przedsiębiorczości, instytucje i
gminy oraz przedsiębiorca i firma.
Organizatorami konkursów byli:
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz firma Europa 2000
Consulting Sp.z o.o. Patronat Honorowy
nad konkursami objęli m.in.: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Związek
Powiatów Polskich, Polskie Towarzystwo
Farmaceutyczne oraz Prezydent Miasta
Stołecznego Warszawy.
Gmina Kórnik otrzymała nagrodę
specjalną w kategorii „Gmina Atrakcyjna
Turystycznie 2014”. Statuetkę i certyfikat

dla Kórnika odebrała Magdalena Matelska-Bogajczyk, kierownik Wydziału
Promocji Gminy.
Celem konkursu „Gmina Atrakcyjna
Turystycznie” jest wyróżnienie tych
gmin, które potrafią wykorzystać walory
naturalne, prężnie rozwijają turystykę na
swoim terenie i jednocześnie umiejętnie
promują swój region. Otrzymanym tytułem i certyfikatem „Gminy Atrakcyjnej
Turystycznie” Kórnik może się posługiwać w działaniach marketingowych i
turystycznych.
Wielka Gala „Polska Przedsiębiorczość” to wydarzenie, które rokrocznie
gromadzi przedstawicieli zwycięskich
podmiotów oraz przedstawicieli instytucji
branżowych, świata polityki i biznesu.
Tegoroczna uroczystość zgromadziła
około 1000 osób. Uroczystość w znakomity sposób poprowadzili prezenterzy
telewizyjni: Dorota Gardias oraz Krzysztof Ibisz.

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Nowy dach na kaplicy
30 listopada wiceburmistrz Antoni
Kalisz wziął udział we mszy św. w kaplicy
w Radzewie, podczas której poświęcono
wyremontowany dach tego budynku.
Koszt remontu to ponad 18 tys. Kwota
10 tys. zł. z tej sumy pochodziła z budżetu
gminy. Zadanie wykonała lokalna firma
Przemysława Jankowskiego z Radzewa.

Konferencja dla rolników
4 grudnia wiceburmistrz Antoni Kalisz
wziął udział w konferencji zorganizowanej
przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w świetlicy wiejskiej w Konarskim. Uczestniczyli w niej rolnicy powiatów:
poznańskiego, obornickiego, średzkiego
i śremskiego, a głównym organizatorem
spotkania był kierownik Zespołu Doradczego w powiecie poznańskim Romuald
Buczkowski.
Opr. ŁG

5 grudnia 2014 r.

KOMUNIKAT
Urząd Miejski w Kórniku informuje, że z dniem 20 grudnia 2014r.
ruch komunikacji publicznej (autobusowej) w Kórniku
zostanie przywrócony
na Plac Niepodległości, ulice Poznańską i Zamkową.
Przystanki autobusowe na Placu Niepodległości
znajdować się będą przy sklepie TĘCZA
i naprzeciwko restauracji BIAŁA DAMA.
Tym samym zostaną zlikwidowane przystanki na ulicach
20 Października, Stodolnej, Mickiewicza, Wojska Polskiego i Parkowej
(za wyjątkiem autobusów KOMBUS wcześniej tam kursujących).
Jednocześnie informujemy, że z dniem 20 grudnia 2014r.
na ulicach 20 Października, Reja i Mickiewicza
zostanie przywrócony ruch dwukierunkowy.
Wiceburmistrz
Antoni Kalisz
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy Kórnik

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi
Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części
wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń –
część C (Radzewo – północno-wschodnia
część, Konarskie, Czołowo), gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 r.
poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art.
54 ust. 2 i 3 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. 2008 nr 199 poz. 1227 z
późn. zm.), Uchwały Nr XXIV/273/2012 Rady
Miejskiej w Kórniku z dnia 25 lipca 2012 r.,
zmienionej uchwałą Nr XXXV/387/2013 z dnia
29 maja 2013, zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów wsi Konarskie, Radzewo, Czmoniec,
części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń
– część C, gmina Kórnik wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od
12 grudnia 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku pl.
Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 12 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik o godz. 1330 (sala urzędu stanu
cywilnego, wejście od strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi
do projektu planu miejscowego może wnieść
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30 stycznia 2015 r. na adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035
Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z
art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na
piśmie uznaje się również uwagi wniesione w
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub opatrzone podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej. Organem
właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag
będzie Burmistrz Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, pl. Niepodległości 1,
62-035 Kórnik pok. 211.

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obrębu Borówiec w rejonie ulic: Szkolnej,
Deszczowej i Gruszkowej, gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 39
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 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. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
Uchwały Nr XXVII/300/2012 Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 30 października 2012 r.,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obrębu Borówiec w rejonie ulic: Szkolnej,
Deszczowej i Gruszkowej, gmina Kórnik wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w
dniach od 12 grudnia 2014 r. do 16 stycznia
2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz.
1330 (sala urzędu stanu cywilnego, wejście
od strony parkingu).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust.
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje
ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być
wnoszone w formie pisemnej, ustnie do
protokołu z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30 stycznia 2015 r. na adres: Urzędu
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości
1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl).
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym jako
wniesione na piśmie uznaje się również
uwagi wniesione w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej. Organem
właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag
będzie Burmistrz Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości
1, 62-035 Kórnik pok. 211.

Nawiązując do obwieszczenia z dnia
17.10.2014 r. o podjęciu przez Radę Miejską
w Kórniku uchwały nr LII/577/2014 z dnia 24
września 2014 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Poznańskiej i Woźniaka oraz Jeziora Skrzynki
Duże, obręb geodezyjny Skrzynki i Kórnik,
zawiadamiam o przedłużeniu terminu składania wniosków do dnia 16 grudnia 2014 r.
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).
Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych wniosków jest Burmistrz Gminy
Kórnik.

Jesteś mamą lub tatą dziecka
z niepełnosprawnością?
Potrzebujesz pomocy
albo chcesz pomagać?
Jesteś wrażliwy na potrzeby innych?
Masz nietuzinkowe pasje?
Możesz pomóc!
Przyjdź na spotkanie organizacyjne
mające na celu zainicjowanie działania
stowarzyszenia/fundacji,
które będzie wspierać
i pomagać innym.
10 grudnia 2014 r.
Ratusz w Bninie
– ul. Rynek 1, Kórnik-Bnin
Godz. 18:30
Serdecznie zapraszam
Magdalena Pawlaczyk

Podziękowanie
Wszystkim mieszkańcom Robakowa
Osiedle, którzy oddali na mnie głos
w wyborach samorządowych
bardzo dziękuję
Andrzej Surdyk

Składam serdeczne podziękowania
mieszkańcom wsi Radzewo,
Konarskie, Dworzyska i Czołowo
za oddane na mnie głosy
w wyborach samorządowych w dniu
16.11.2014r.
Julia Bartkowiak
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NABÓR NA STANOWISKO
STRAŻNIKA MIEJSKIEGO
Burmistrz Gminy Kórnik na podstawie
art.3a ust.2 Ustawy z dnia 22 marca 1990r.,
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. nr
142 poz. 1593 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o strażach gminnych/ miejskich/ (Dz. U. 123 poz.779 ze zm. ) , ogłasza
nabór na stanowsko strażnika miejskiego
– 2 wolne etaty.
Wymagania stawiane kandydatowi na
strażnika:
1. posiada obywatelstwo polskie;
2. korzysta w pełni z praw publicznych;
3. wykształcenie co najmniej średnie;
4. cieszy się nienaganną opinią;
5. jest sprawny pod względem fizycznym i
psychicznym;
6. posiada aktualne badania lekarskie i psychologiczne;
7. nie był karany sądownie;
8. ma uregulowany stosunek do służby
wojskowej;
9. posiada prawo jazdy min. kat. „B”;
10. znajomość języka obcego ( min. stopień
podstawowy);
Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy
zawodowej;
2. list motywacyjny;
3. kserokopia dokumentu potwierdzająca
wykształcenie;
4. kserokopię dowodu osobistego;
5. wypełniony kwestionariusz ( druk można
pobrać w siedzibie Straży Miejskiej);
6. zaświadczenie przeprowadzonych badań
lekarskich i psychologicznych;
7. referencje uzyskane od poprzedniego i
obecnego pracodawcy;
8. potwierdzenie o niekaralności;
9. klauzula o treści : „ wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1997r. nr 133
poz. 883 ze zm.).
Oferty można składać w jednostce Straży
Miejskiej w Kórniku ul. Poznańska 83 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na
stanowisko Strażnika Miejskiego”, w terminie
do dnia 9 grudnia 2014r. w godz. 7.00-15.00.
O terminie i wyniku postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.
Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Drodzy Wyborcy!
Dziękuję za ogromne wsparcie, które
od Was otrzymałem. To dzięki Wam
mamy szansę wspólnie działać na
rzecz rozwoju Kórnika.
W trakcie tej kadencji postaram się
zrealizować cele, które poznaliście w
trakcie kampanii wyborczej.
Mam nadzieję, że zaufanie, którym
mnie obdarzyliście zaprocentuje
w przyszłości poprawą jakości życia
w Naszym Mieście.
Z poważaniem
Andrzej Regulski

5 grudnia 2014 r.

Kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kórniku ogłasza nabór na
stanowisko instruktora terapii zajęciowej w
wymiarze pełnego etatu oraz opiekuna osoby niepełnosprawnej w wymiarze ½ etatu
INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Niezbędne wymagania
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych
3. korzystanie w pełni z praw publicznych
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
na określonym stanowisku
5. niekaralność za przestępstwa umyślne
6. nieposzlakowana opinia
7. posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie
instruktor terapii zajęciowej, lub ukończenie
studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa i uzyskanie tytułu
licencjata
8. co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami
z zaburzeniami psychicznymi
Wymagane dokumenty
1. Życiorys;
2. List motywacyjny;
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie,
dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;
4. Kopie świadectw pracy;
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw
publicznych i o niekaralności za przestępstwa
popełnione umyślnie;
6. Oświadczenie zawierające zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych na
potrzeby związane z ogłoszonym naborem;
7. Referencje uzyskane od poprzednich
pracodawców, obecnego pracodawcy lub z
innych instytucji;
Zakres obowiązków i uprawnień pracownika:
1. prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z opracowanym planem postępowania
wspierająco – aktywizującego
2. proponowanie form oddziaływań terapeutycznych w odniesieniu do poszczególnych
uczestników,
3. podejmowanie działań zmierzających do
ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, sprawności
psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego,
4. dbałość o wysoką jakość świadczonych
usług i jak najwyższą ich skuteczność,
5. współdziałanie z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz z innymi
pracownikami przy ustalaniu indywidualnych
programów,
6. ocenianie umiejętności zdobytych przez
uczestników w czasie zajęć terapeutycznych
7. współpraca z rodzicami i opiekunami
uczestników;
8. dbanie o bezpieczeństwo uczestników,
9. dbanie o higienę osobistą uczestników,
10. karmienie uczestnika, o ile stan zdrowia
wymaga tej czynności,
11. pomoc uczestnikom przy załatwianiu
potrzeb fizjologicznych, o ile stan zdrowia
uczestnika tego wymaga,
12. opieka nad uczestnikami w trakcie dowozów;

OPIEKUN OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Niezbędne wymagania
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych
3. korzystanie w pełni z praw publicznych
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na
określonym stanowisku
5. niekaralność za przestępstwa umyślne
6. nieposzlakowana opinia
7. wykształcenie co najmniej średnie
8. co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami z
zaburzeniami psychicznymi
Wymagane dokumenty
1. Życiorys;
2. List motywacyjny;
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie,
dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;
4. Kopie świadectw pracy;
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw
publicznych i o niekaralności za przestępstwa
popełnione umyślnie;
6. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na potrzeby
związane z ogłoszonym naborem;
7. Referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych
instytucji;
Zakres obowiązków i uprawnień pracownika:
1. podejmowanie działań zmierzających do
ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, sprawności
psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego,
2. dbanie o higienę osobistą uczestników,
3. karmienie uczestnika, o ile stan zdrowia
wymaga tej czynności,
4. pomoc uczestnikom przy załatwianiu potrzeb
fizjologicznych, o ile stan zdrowia uczestnika
tego wymaga,
5. opieka nad uczestnikami w trakcie dowozów;
6. dbanie o bezpieczeństwo uczestników,
7. dbałość o wysoką jakość świadczonych usług
i jak najwyższą ich skuteczność,
8. współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników;
9. współdziałanie z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz z innymi
pracownikami przy ustalaniu indywidualnych
programów,
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą
przyjmowane w terminie do dnia 16 grudnia
2014 r. Oferty należy składać w zamkniętych
kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – instruktor
terapii zajęciowej lub opiekun osoby niepełnosprawnej” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku, przy ul. 20 Października
69, 62-035 Kórnik. Postępowanie konkursowe
obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz ewentualne rozmowy z kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Aplikacje, które wpłyną do ŚDS po wyżej
określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur
nastąpi w terminie do 29 grudnia 2014 r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl).
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Sesja inaugurująca nową kadencję
Rady Miejskiej w Kórniku odbyła się w
poniedziałek 1 grudnia br. Wzięli w niej
udział wszyscy wybrani w listopadowych
wyborach radni: Anna Andrzejewska, Julia
Bartkowiak, Beata Bruczyńska, Dorota
Buchalska, Iwona Cupryjak, Stanisław
Duszczak, Roman Genstwa, Krystyna
Janicka, Irena Kaczmarek, Daniel Kulza,
Łukasz Kwas, Adam Lewandowski, Jarosław Mieloch, Tomasz Nagler, Danuta
Paluszkiewicz, Przemysław Pacholski,
Magdalena Pawlaczyk, Andrzej Regulski, Jerzy Rozmiarek, Andrzej Surdyk i
Małgorzata Walkowiak. W sali Strażnicy
OSP Kórnik, w której odbywały się obrady
zgromadzili się także licznie urzędnicy,
sołtysi, dyrektorzy placówek związanych z
samorządem oraz goście.
Przywilej otwarcia sesji i prowadzenia

jej do czasu wyboru przewodniczącego
rady przypadł w udziale Irenie Kaczmarek
- najstarszej radnej tej kadencji.
W imieniu Terytorialnej Komisji Wyborczej wyniki wyborów odczytała jej przewodnicząca Maria Pawłowicz.
Radni złożyli ślubowanie. Treść roty
ślubowania przeczytał najmłodszy radny
Daniel Kulza. Po radnych swoje ślubowanie
złożył burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Na stanowisko przewodniczącego rady
zgłoszono dwie kandydatury: Małgorzaty
Walkowiak i Przemysława Pacholskiego.
Radni w tajnym głosowaniu wybrali na to
stanowisko radnego Pacholskiego (otrzymał 14 głosów), który po przerwie przejął
prowadzenie sesji. Radni zadecydowali, że
w nowej kadencji przewodniczącego wspierać będzie trzech wiceprzewodniczących.
Kolejno, w sposób tajny wybierano wice-

przewodniczących: pierwszego, drugiego
oraz trzeciego. Funkcje te pełnić będą z
poparciem większości: Roman Genstwa,
Andrzej Surdyk i Irena Kaczmarek. Trzykrotnie proponowano kandydaturę Małgorzaty Walkowiak, jednak radni większością
głosów (najczęściej 14 do 7) wybierali inne
kandydatury.
Na zakończenie głos zabrali radni
Powiatu Poznańskiego Seweryn Waligóra
i Zbigniew Tomaszewski deklarując chęć
współpracy z samorządem gminnym. Głos
zabrał także burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Kolejna sesja Rady już 9 grudnia o
godzinie 13:00 w sali posiedzeń w ratuszu
w Bninie. Radni zadecydują o składach
komisji i sprawach organizacyjnych.
Sesja dotyczaca budżetu odbędzie się
w ostatnich dniach grudnia.
ŁG

Wieści
z Biblioteki
Światowy Dzień Pluszowego Misia to
święto stosunkowo nowe. Zostało ustanowione dopiero 25 listopada 2002 roku dokładnie
w setną rocznicę powstania tej popularnej
maskotki.
W Święto wszystkich Misiów nasza Biblioteka przygotowała wiele atrakcji dla dzieci z
Przedszkola oraz ze Szkoły Podstawowej z
Kórnika.
Dwudziestego listopada odwiedzili nas
uczniowie z klasy I i II z Kórnika, aby poznać
historię powstania tego Święta. Dzieci wysłuchały bajek i wierszyków o misiach i uczestniczyły w zajęciach ruchowych. Uczniowie
mieli możliwość obejrzenia książek, których
głównym bohaterem jest właśnie pluszowy
przyjaciel.

Z kolei 27 listopada na dzieci czekała
niespodzianka, czyli przedstawienie teatru z
Krakowa pt.: „Pan Ambroży”.
Aktorki wcieliły się w postać Misia i Tygryska i w interaktywny sposób „wciągnęły” dzieci
z klasy pierwszej oraz zerówki do bajecznej
zabawy. Uśmiechy nie znikały z twarzy dzieci
i mamy nadzieje, że zapamiętają ten występ.
Po przedstawieniu odwiedziły nas dzieci
z Przedszkola Misia Uszatka, aby wspólnie z
nami przenieść się w magiczny Świat Misia.
Wszystkie dzieci przyprowadziły ze sobą
własne, ukochane przytulanki, opowiedziały
pozostałym dzieciom historię każdego misia.
Poznaliśmy także ich imiona, które niekiedy
były dość zabawne i zaskakujące. Dziękujemy dzieciom i nauczycielom za odwiedziny i
przemiłą współpracę.
Zapraszamy na naszą stronę: www.
biblioteka.kornik.pl

AKTUALNOŚCI

RADA MIEJSKA

Początek VII kadencji Rady Miejskiej

Katarzyna Kaczmarek

Korekta
Publikując w poprzednim numerze Kórniczanina wyniki wyborów samorządowych
w Kórniku opieraliśmy się na nieoficjalnych
wynikach.
Jak się okazało błędnie podano nam
liczby głosów uzyskane przez dwóch
kandydatów na stanowisko burmistrza w
obwodzie (OKW) nr 2. Maciej Brylewski
zdobył tam 193 głosy, natomiast Jerzy
Lechnerowski 608. Minimalnie zmienia to
sumę głosów otrzymanych przez obu kandydatów we wszystkich obwodach razem
wziętych: Brylewski - 2613, Lechnerowski
4424. Niemniej nie zmienia to rozstrzygnięć
dotyczących wyboru.
ŁG
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„W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość
niczym nie dającej się zapełnić pustki”
			
Józef Tischner
Pani Janinie Sobańskiej wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu śmierci

Matki
składają::
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Działyńskiego w Kórniku

5 grudnia 2014 r.

7

Towarzystwo Pamięci Powstania
Wielkopolskiego (TPPW) 1918/1919 Koło
w Kórniku, zorganizowało w Strażnicy
OSP przegląd, a raczej koncert pieśni
powstańczych.
Przeglądowi towarzyszył fragment wystawy pamiątek związanych z Powstaniem
Wielkopolskim, prezentowanych od 29
listopada do 27 grudnia, ze zbiorów Marcina Nowakowskiego z Poznania w Izbie
Pamiątek Regionalnych w Bninie. Sala OSP
zapełniła się młodzieżą szkolną, rodzicami
i gośćmi do ostatniego miejsca. Zebrało się
około 250 osób. Dorota Przybylska prezes
Koła powitała zebranych. Przedstawiła rolę
Powstania Wielkopolskiego w odzyskaniu
niepodległości w roku 1918/1919. Wśród
zaproszonych gości były delegacje Kół
TPPW z Miejskiej Górki z prezesem Henrykiem Hejduckim, Marią Strużyk - wnuczką organizatora zrywu powstańczego w
Miejskiej Górce, Mariana Rapiora i Marka
Stacha na czele, delegację Koła TPPW z
Kleszczewa z prezesem Haliną Kowalewską
z Tulec na czele, liczni członkowie rodzin
powstańczych, młodzież szkolna ze swoimi opiekunami. Burmistrz wręczył kolejne
Krzyże Powstańcze. Pamiątkowe Krzyże
Powstańcze otrzymali: Wiesław Rozmiarek
za ks. Pawła Steimetza, Joanna Teresa
Flens za ojca Bernarda Flensa, burmistrz
Miejskiej Górki – Karol Skrzypczak na ręce
Marka Stacha dyrektora Ośrodka Kultury w
Miejskiej Górce oraz Henryk Hejducki, prezes KTPP Wlkp. w Miejskiej Górce.
Zainteresowanie pracami Koła w Kórniku

jest znaczne, o czym świadczyła frekwencja
i zaangażowanie szkół w uczestnictwie w
przeglądzie. Z pewnością to zainteresowanie będzie jeszcze większe gdyż Koło
TPPW w Kórniku posiada liczne kontakty z
zaprzyjaźnionymi kołami między innymi w
Kleszczewie i Miejskiej Górce.
Na scenie pojawiły się chóry reprezentujące następujące szkoły z ich nauczycielami
przygotowujących uczniów do występu: Gimnazjum w Robakowie im. Powstańców Wlkp.
– Izabella Banasiewicz, SP Szczodrzykowo
im. Jana Pawła II – Lidia Jarmuszkiewicz, SP
Radzewo im. Jana Wójkiewicza – Siostra
Judyta – Barbara Ciołek, SP nr 2 im. Teofili
Szołdrskiej-Potulickiej – Maciej Paterczyk,
SP nr 1 im. Tutusa Działyńskiego - Lidia
Jakubowska i Gimnazjum im. Władysława
hr. Zamoyskiego – Anna Juszczak. Występy
chórów przygotowano na wysokim poziomie,
wzruszyło to niektórych słuchaczy. Wielu
obecnym, jak sami stwierdzili, zakręciła się
łezka w oku. Brak tutaj miejsca aby wymienić
wszystkie wykonane utwory: autorów, kompozytorów i historie ich powstania.
Pomysł organizowania przeglądów
pieśni powstańczych ma na celu zainteresowanie tematem powstańczym rzesze
młodzieży szkolnej. Poprzez pieśni rośnie
zaangażowanie w naukę historii o Powstaniu
Wielkopolskim. Pieśni i poezja są elementem
wychowania patriotycznego prowadzonego
w kórnickich szkołach.
Pamięć o Kompanii Kórnickiej, pierwszej
wojskowej formacji w Wielkopolsce jest w
Kórniku szczególnie pielęgnowana. Sylwe-

ster Gawrych, w swoich wspomnieniach,
jako jej współorganizator, pisze, że powstała
ona 15 listopada 1918 r. Pierwszy jej szereg
stanął tego dnia o godzinie 10-tej wieczorem.
Po kilku latach poszukiwań doczekał się
on pełnej biografii. Czas na dokładniejszy
opis wydarzeń rewolucyjnych w Kórniku w
1918/1919 r. Pierwszym dowódcą Kompanii
Kórnickiej był Marian Jarosław Trawiński.
Obaj powstańcy długo czekali na swoje
biografie i upamiętnienia. Ich biografie opublikowano w X Tomie Biografii Powstańców
Wlkp. Opracowywane są następne biografie
i uczestniczy w tym liczniejsze grono osób.
Wspomnieć tutaj należy o pracy nad renowacją mogił powstańczych – pomników na
cmentarzach w Kórniku i Bninie.
Uroczystość zakończono podniośle wykonaną „Rotą” Marii Konopnickiej, napisaną
w 1908 r. pod wpływem oburzenia prześladowaniami dzieci we Wrześni w zaborze
pruskim. Pieśń z muzyką Feliksa Nowowiejskiego po raz pierwszy wykonano w 1910 r.
podczas uroczystości odsłonięcia pomnika
Grunwaldzkiego w Krakowie, ufundowanego
przez Ignacego Paderewskiego. Utwór na
pianinie wykonał Marcin Nowakowski.
Na koniec nagrodzono nauczycieli i
uczniów uczestników Przeglądu. Delegacja
uczniów złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła
znicze na grobie Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu Kórnickim
		
Kazimierz Krawiarz
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WOJTALAK
FRANCISZEK
(1934-2005)

ZASŁUŻONY KOLEJARZ RP.
Dzień Kolejarza lub Święto Kolejarza –
obchodzone jest w Polsce corocznie przez
kolejarzy i pracowników kolei, od 1981r. dnia
25 listopada, w dniu święta św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy.
W Izbie Pamiątek Regionalnych w Bninie
wystawiono kolejarski mundur oraz rekwizyty
kolejarskie Franciszka Wojtalaka udostępnione
przez jego córkę Małgorzatę Palacz z Bnina.
Franciszek Wojtalak urodził się 24 grudnia
1934 r. w Poznaniu w rodzinie kolejarskiej
Mariana i Rozalii z Woźniaków. Po odbyciu
3.letniej służby wojskowej w Oficerskiej Szkole
Lotniczej Nr.5 na stanowisku ślusarza montera
podjął pracę w PKP i przepracował 40 lat jako
Mistrz Pociągu Zmechanizowanych Robót
Podtorzowych. Był autorem wielu projektów
racjonalizatorskich. Za rozwój kolejnictwa w
Polsce 18 kwietnia 1984 r. został odznaczo-

ny Złotym Krzyżem Zasługi. Był wyróżniany
licznymi odznakami resortowymi: „Przodujący
Kolejarz” w 1977 i 1987, „Za zasługi dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” w 1990r. oraz
„Odznaką Honorową Miasta Poznania” w
1988 r. W 1995 r. zakończył pracę zawodową i
rozpoczął aktywność społeczną: został radnym
Gminy Suchy Las w kadencjach 1998-2002.
Jego hasło wyborcze „Mniej obiecuj, a więcej
czyń” jest nadal aktualne. Franciszek Wojtalak
współpracował z prasą lokalną gdzie publikował
swoje wiersze okolicznościowe. Był członkiem
wspierającym OSP w Suchym Lesie. Był prezesem Stowarzyszenia „Pomost” wspierającego
niepełnosprawnych.
Franciszek Wojtalak, ożenił się w 1957r. z
Heleną z Lisieckich córką Stanisławy i Franciszka Lisieckiego, powstańca wielkopolskiego z
Wronczyna walczącego w Kompanii Pobiedziskiej. Wychowali dwoje dzieci: syna Ryszarda
też kolejarza i Małgorzatę zamężną Palacz,
mieszkającą w Bninie.
W 2015r. przypadnie 130.rocznica kolejnictwa na Ziemi Kórnickiej. Jest to bogata karta historii i warto wspomnieć kolejarzy mieszkańców
naszego regionu.
					
		
Kazimierz Krawiarz
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CZWARTY PRZEGLĄD PIEŚNI POWSTAŃCZYCH

WYSTAWA
PAMIĄTEK
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
ZE ZBIORÓW
MARCINA NOWAKOWSKIEGO
Historia Powstania Wielkopolskiego jest w
dalszym ciągu otwartą, nie do końca zapisaną
księgą, pomimo, że napisano ponad 6.5 tysiąca
książek na jego temat. Zbrojny zryw Wielkopolan 27 grudnia 1918 r. przyniósł Wielkopolanom
zwycięstwo i odzyskanie niepodległości, po
123 latach niewoli. Młodzieży zarzuca się brak
zainteresowania tym tematem. Marcin Nowakowski (29 lat) z Poznania jest pasjonatem
historii Powstania Wielkopolskiego i należy do
Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Jego dziadek Jan
Skrzypczak brał udział w Powstaniu. Marcin,
od 5 lat zbiera pamiątki i organizuje wystawy
poświęcone Powstaniu. Od marca 2013 zorganizował 24. wystawy. Warto wymienić niektóre
miejscowości i szkoły w których prezentował
swoje wystawy: Wiry, Pecna, Duszniki, Wronki,
Mosina, Krosinko, Wysogotowo, Zespół Szkół
Zawodowych nr 6 w Poznaniu, Zespół Szkół
Handlowych w Poznaniu, 50 Gimnazjum w
Poznaniu, Gimnazjum w Daszewicach, Wyższa Szkoła Zawodowej „Kadry dla Europy” w
Poznaniu, Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii
Rzymskiej w Poznaniu, VIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu i inne.
Wystawą Marcina Nowakowskiego
zainteresował nas Marian Kandulski z Poznania, syn Mieczysława, Powstańca Wlkp.
z Bnina, po obejrzeniu wystawy w dniu
Wszystkich Świętych w kaplicy cmentarnej
na cmentarzu górczyńskim.
Wystawę otwarto 29 listopada w Izbie
Pamiątek Regionalnych i oprócz stałych
eksponatów Izby dotyczących Powstania

5 grudnia 2014 r.

Wlkp., Marcin Nowakowski wystawia w
gablotach i na planszach: dokumenty, odznaczenia, medale, zdjęcia, opracowania
biograficzne w tym związane z Krnikiem,
czasopisma, znaczki pocztowe, karty pocztowe. Ozdobą wystawy jest portret Ignacego Jana Paderewskiego namalowany
przez Karola Mielżyńskiego oraz mundur i
trzy czapki powstańcze. Wystawę otworzył burmistrz Jerzy Lechnerowski, który
w imieniu Koła Pamięci Powstania Wlkp.

w Kórniku zaprosił delegację z Miejskiej
Górki w składzie: Maria Strużyk – wnuczka
Wincentego Brzoskwiniewicza organizatora
zrywu powstańczego w Miejskiej Górce,
Henryk Hejducki – prezes Koła Pamięci
Powstania Wlkp, Marian Rapior – radny
i regionalista oraz Marek Stach dyrektor
Ośrodka Kultury w Miejskiej Górce.
Wystawa potrwa do 27 grudnia i zachęcamy do jej obejrzenia.
		
Kazimierz Krawiarz
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o Meblach
Kowalskich
– czyli opowieść o PRLu
i o… Kórniku
20 XII w KOKu
„Meble Kowalskich” (zwane „Segmentami Kowalskich”, „Segmentami Kowalskiego”,
„Systemem Kowalskich”) – to pierwsza
masowa i zarazem najpopularniejsza polska
meblościanka lat PRLu. W latach 60. i 70.
wysokość jej produkcji sięgnęła prawdopodobnie milionów egzemplarzy. Mimo masowości, która odebrała jej urok, stanowiła
wybitne osiągnięcie polskiego designu i jest
dziś ceniona przez historyków polskiej sztuki
stosowanej, pokazywana na wystawach, a
jej egzemplarze znajdują się w kolekcjach
muzealnych, m.in. Muzeum Narodowego
w Warszawie.
Powszechnie utarło się, że nazwa „Meble Kowalskich” oznacza tyle, co „meble
dla każdego”, bo „Kowalski” – to „każdy
Polak”. Zapominamy, że twórcami Mebli
Kowalskich byli naprawdę Kowalscy
– Bogusława Michałowska-Kowalska i
Czesław Kowalski, małżeństwo artystów-plastyków z Poznania i… Kórnika, skąd
wywodzi się rodzina Bogusławy. Syn
projektantów Jacek, historyk sztuki, jest obywatelem Kórnika. Właśnie opracował i wydał
albumową książkę poświęconą dziejom
Mebli Kowalskich – oraz dziejom rodzin Kowalskich i Michałowskich z Kórnika. Książka
– prócz zdjęć archiwalnych związanych z
meblami i życiem artystycznym Poznania
w latach PRL zawiera wiele „kórnickich”
fragmentów – m.in. wspomnienia Bogusławy z czasów II wojny światowej, liczne
stare fotografie z widokami brzegu Jeziora
Kórnickiego sprzed lat i reprodukcje olejnych
obrazów Bogusławy ukazujące zakątki
Kórnika i Bnina. Wspomnienia sięgają m.in.
Ojca Bogusławy – „mecenasa” Stanisława
Michałowskiego, którego welu kórniczan
jeszcze pamięta – przedwojennego polityka,
po wojnie podsądnego „Procesu 16”, a pod
koniec życia aktywnego członka naszego
Kółka Rolniczego i współzałożyciela NSZZ
Solidarność Rolników Indywidualnych.
W roku 1962 Bogusława i Czesław
wygrali konkurs na projekt Mebli do Małych
Mieszkań. Po pierwszym sukcesie przyszły
następne, przynosząc warianty pierwotnego
projektu, potem zaś liczne meblościanki lat
70, tworzone już w odmiennej estetyce. Ale
Kowalscy projektowali nie tylko meble „nowoczesne”, ale też stylizowane, a w ogóle
zaczynali karierę od scenografii teatralnej.
Potem m.in. aranżowali rozmaite wnętrza.
Stylowe meble wykonane wedle projektu Bogusławy – sypialnia „Ludwik XVI” – od końca
lat 80. ubiegłego wieku stanowi wyposażenie
rezydencji premiera RP. Zanim powędrowała
do Warszawy, odbyła sesję fotograficzną
w pokojach Zamku Kórnickiego. Znane są
także inne „kórnickie” produkcje małżeństwa
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KPA „KOMBUS” Spółka z o. o., Dyrektorzy Przedszkoli,
Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Kórniku oraz CSiR „OAZA”
mają zaszczyt zaprosić Państwa na uroczyste obchody

KÓRNIKCI OŚRODEK KULTURY
SOBOTA 20 XII godz. 16:00
spotkanie z Jackiem Kowalskim
autorem książki

o MEBLACH KOWALSKICH,
KÓRNIKU i POZNANIU…
czyli o legendarnej meblościance PRL-u, projektu
małżeństwa artystów z Poznania i Kórnika:
dzieje życia i twórczości, wspomnienia o Poznaniu,
Kórniku, wojnie, „Cepelii”, stanie wojennym…

96 rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego.

KULTURA

KULTURA

Spotkanie z książką

Uroczystość odbędzie się w dniu 10 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 na kórnickim Rynku.
W programie przewidziano zbiórkę oddziałów powstańczych,
krótki rys wydarzeń historycznych, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, paradę Ułanów,
wręczanie kokard powstańczych, przemarsz pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich i złożenie kwiatów i zniczy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców.

PRZYPNIJ KOKARDĘ

Gdybym była Białą Damą …

- konkurs na pracę literacką

Kowalskich – przed ponad dekadą Czesław
sporządził projekty monumentalnej dekoracji
do corocznego misterium Pasji Chrystusa
na poznańskiej Cytadeli. Dekoracje te,
wykonane przez kórnickiego rzemieślnika
Rajmunda Rakoniewskiego, używane są w
tym przedstawieniu do dziś. Kowalscy współpracowali też wielokrotnie z prof. Jerzym
Foglem, m.in. już w latach 70. projektując
dekoracje Ratusza na uroczystość 50-lecia
powstania kompanii kórnickiej.
Red.

28 grudnia 2014 r. przypada trzechsetna rocznica urodzin Teofili z Działyńskich Szołdrskiej–Potulickiej, słynnej
kórnickiej Białej Damy, patronki SP nr
2 w Kórniku.
Dla uczczenia tej daty Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku i Wydział Promocji
Gminy Urzędu Miejskiego w Kórniku
organizują konkurs na pracę literacką.
Celem konkursu jest pielęgnowanie i
poszanowanie dziedzictwa kulturowego
naszej małej ojczyzny, popularyzowanie
działań Białej Damy, planowanie przyszłości gminy i jej mieszkańców.
1. Konkurs skierowany jest do
mieszkańców gminy Kórnik – dziewcząt,
chłopców, pań i panów, a rozpatrywany
będzie w trzech kategoriach wiekowych:
I. uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
II. gimnazjaliści i młodzież do 18
roku życia
III. dorośli powyżej 18 roku życia
2. Uczestnicy przygotowują wypowiedź pisemną w dowolnej formie, w
formacie A4, nie więcej niż cztery strony
(około 15 tys. znaków ze spacjami).
3. Uczestnik konkursu pisze pracę,
której akcja toczy się po 1 grudnia
2014 r., a zdarzenia dotyczą dalszego
rozwoju gminy kreowanego przez Białą
Damę. Utwory powinny być dotąd nie
publikowane i nie nagradzane w innych
konkursach.
4. Oceniane będą następujące elementy:
a) realizacja tematu,
b) oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu,

KSIĄŻKA: Jacek Kowalski, „Meble Kowalskich. Ludzie i rzeczy” (Wydawnictwo
Dębogóra, Poznań 2014) czytelnicy znajdą gawędę i fakty: dokumenty, fotografie,
echa mediów i sztuki, wreszcie rodzinne
wspomnienia: o meblach nowoczesnych
i stylowych, o środowisku artystów, o Poznaniu, Kórniku i Kresach, bo Kowalscy to
rodzina wielkopolsko-kresowa.
www.meblekowalskich.pl
www.facebook.com/meblekowalskich.
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c) poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna,
d) estetyka pracy.
5. Prace opatrzone godłem (dowolna nazwa) i numerem kategorii należy
oddać do dnia 15 stycznia 2015 r. w
sekretariacie SP nr 2 (Kórnik, ul. Armii
Krajowej 11) lub w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku.
W oddzielnej kopercie opatrzonej
godłem, uczestnicy dołączają metryczkę (imię i nazwisko, wiek, miejsce
zamieszkania, podpisaną zgodę na
opublikowanie pracy -w przypadku kategorii I i II podpis rodzica lub opiekuna,
w przypadku uczniów - nazwę szkoły).
6. Komisję konkursową powołują organizatorzy. Rozstrzygnięcia komisji są
ostateczne. Komisja może zadecydować
o przyznaniu równorzędnych nagród lub
nie przyznaniu nagród w danej kategorii.
7. Ogłoszenie wyników konkursu
nastąpi do 31 stycznia 2015 r.
8. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymają dyplomy, laureaci I, II, III
miejsc dyplomy i nagrody. Fundatorem
nagród są władze samorządowe gminy
Kórnik.
Prace nie będą zwracane. W zależności od ilości stron najlepsze w każdej
kategorii prace będą opublikowane w
Kórniczaninie lub na stronie internetowej gminy i SP nr 2 w Kórniku.
Wszelkie informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod numerem
telefonu 61-8-170-470 lub za pomocą
poczty elektronicznej: rodzice@sp2kornik.eu
Organizatorzy
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Początek artystycznej drogi chóru Castellum Cantans, to próby w Harcówce przy ul.
Poznańskiej, zainaugurowane 13 października
1999 roku przez grupkę zapaleńców, z panem
Bogdanem Starzeckim na czele.
Potem debiut – pierwsze kolędowanie w
Kórnickiej Kolegiacie w Boże Narodzenie tego
samego roku, a pół roku później chór zarejestrował się jako stowarzyszenie, pod nazwą
Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze.
Pierwszym Prezesem stowarzyszenia wybrano pana Jerzego Lechnerowskiego, później
tę funkcję pełniła pani Elżbieta Kerber, a od
2005 - przez 4 dwuletnie kadencje - prezesował chórowi pan Franciszek Nowak. Obecnie
Prezesem chóru jest pan Michał Półchłopek.
15 lat temu chór startował z ponad 40-osobowym składem, z którego obecnie ciągle
jeszcze śpiewa 10-cioro chórzystów. W ogóle
przez zespół przewinęło się w ciągu tych 15
lat ponad 100 osób – jedni śpiewali po kilka lat,
inni po kilka miesięcy.
Aktualny skład, to 27 osób.
Przez pierwsze 13 lat dyrygentem chóru
był prof. Marek Gandecki. Dzielił się z chórzystami swoją wspaniałą sztuką, ogromną
wiedzą, niebywałym talentem i kunsztem
interpretacji. Te cechy na zawsze ukształtowały
wrażliwość muzyczną śpiewaków kórnickiego
chóru i zaszczepiły w nich potrzebę dążenia do
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Jana Maklakiewicza do słów wiersza
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
„J’aime le chocolat” - tekst Laurent Leca,
muzyka Gunter Scholler, „O, Lux Beatissima” Howarda Helveya, „If ye love Me”
Thomasa Tallisa, „Pieśń o Wniebowzięciu”
Tadeusza Szeligowskiego, „W kawiarence
Sułtan” tekst Jeremiego Przybory, muzyka
Jerzego Wasowskiego, „Sleep” Erica Whitacre, „Pie Jesu” Michaela McGlynna, „An
irisch blessing” w opracowaniu James E.
Moora Jr., „Alleluja” Gordona Younga, „Te
Quiero” słowa: Mario Benedetti, muzyka:
Alberto Favero, „My way” Claude François
i Jacques Revaux do angielskiego tekstu

wykonań doskonałych i najpiękniejszych. Na
jeden sezon prof. Gandecki pozostawił prowadzenie chóru swojej asystentce Laurze Stieler.
Obecnie dyrygentem Castellum Cantans
jest Daniel Iwanowski - tegoroczny absolwent
Poznańskiej Akademii Muzycznej - Wydziału
Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej
i Muzyki Kościelnej. Uzyskał dyplom specjalności: Dyrygentura Chóralna i Edukacja
Muzyczna z oceną bardzo dobrą, w klasie prof.
Marka Gandeckiego. Pan Daniel ukończył
również Salezjańską Ogólnokształcącą Szkołę
Muzyczną w Lutomiersku i jest dyplomowanym organistą.
Swoje umiejętności doskonalił na licznych kursach u takich mistrzów, jak prof. A.
Chorosiński, prof. J. Grubich, M. Dyżewski,
prof. J. Hofer, czy prof. S. Landale. W latach
2010-2014 był dyrygentem chóru Gaudio Personat, a w latach 2011-2012 prowadził chór
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
Od początku swojej samodzielnej działalności artystycznej organizuje warsztaty dla
chórów, przeglądy i koncerty muzyki chóralnej
oraz współpracuje z różnymi zespołami wokalnymi w kraju.
Nasz kórnicki chór pracuje pod batutą
pana Daniela Iwanowskiego od lutego b.r. , a
więc zaledwie od kilku miesięcy, ale już w tym
krótkim czasie pan Daniel dał się poznać jako

Paula Anki i „Chciałbym” słowa: Roman
Kołakowski, muzyka: Piotr Rubik, opracowanie: Daniel Iwanowski.
Gościnnie wystąpił także Poznański
Zespół Wokalny NONA prezentując 3 utwory. Konferansjerką zajęła się - niedawno
jeszcze chórzystka - Maria Przychodzka
ubarwiając wieczór anegdotami i ciekawostkami. Był czas na podziękowania, wspomnienia, opowieści o historii chóralistyki w
Kórniku, ale i na słodką niespodziankę w tle
utworu o czekoladzie („J’aime le chocolat”).
Po koncercie zaproszeni goście spotkali
się z zespołem w kawiarni Walentynka.
ŁG

osoba niezwykle pracowita, dobrze zorganizowana, obowiązkowa i odpowiedzialna. Dowodem tego było przygotowanie chóru Castellum
Cantans do jego koncertu dyplomowego w
maju tego roku, podczas którego dyrygował z
powodzeniem polskim prawykonaniem MISSA
BREVIS Jacoba DeHaan’a w wykonaniu
naszego chóru i orkiestry kameralnej.
Próby, warsztaty czy inne zajęcia chóru są
zawsze szczegółowo zaplanowane i doskonale przemyślane; pan Daniel potrafi świetnie
zdyscyplinować śpiewaków - wymaga od nich
wiele, ale jeszcze więcej od siebie samego.
Z dyrygentem współpracuje także pani
Krystyna Kamińska, której zadaniem jest
przygotowanie wokalne chóru i doskonalenie
emisji głosów śpiewaków.
Krystyna Kamińska – jest absolwentką
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Krzysztofa
Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim na kierunku skrzypiec. Ukończyła studia
magisterskie I stopnia na kierunku Edukacji
Artystycznej w zakresie Sztuki Muzycznej
oraz studia magisterskie na specjalności
Edukacja Muzyczna i Dyrygentura Chóralna
pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Wdowickiej- Mackiewicz.
Przez cały okres studiów śpiewała w
Poznańskim Chórze Kameralnym pod dyr.
Bartosza Michałowskiego.
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Wpisani w Historię po raz czternasty
4 listopada w szranki recytatorskiego
konkursu „Wpisani w Historię” stanęli
uczniowie 32 szkół i harcerze 8 jednostek
z terenu Powiatu Poznańskiego. Byli to
zwycięzcy lokalnych eliminacji konkursu,
do których przystąpiło 635 recytatorów.
Tegoroczny temat konkursu brzmiał „Wokół
wartości - PRZYJAŹŃ”. Jurorami byli: Jadwiga
Chułek, Teresa Przymusińska i Genowefa
Michalak (oceniały uczniów klas I-III), Teresa
Lubińska, Hanna Borsut i ks. Maciej Michalski
(oceniali uczniów klas IV-VI) oraz Ewa Szybiak-Lewandowska, Magdalena Piotrowska
i Elżbieta Duszczak (oceniały najstarszych
uczestników).
Najwyższe laury zdobyli:
KATEGORIA I-III
I miejsce: Jakub Suszczyński
II miejsce:
Alicja Dobrucka, Adam Klinowski
III miejsce: Kornelia Kozłowska
Wyróżnienie:
Zuzanna Rogowicz, Walentyna Marosik

KATEGORIA IV-VI
I miejsce:
Zofia Nojszewska, Joanna Leśniczak
II miejsce:
Agata Lamprecht, Michał Ratajczak
III miejsce: Aleksandra Ossowska
Wyróżnienie:
Maja Kilian, Agnieszka Krasuska, Nina
Sołowiej, Dorota Ulatowska, Arkadiusz Płonczyński
KATEGORIA GIMNAZJUM
I miejsce:
Julia Dziaczyszyn, Emilia Przybył
II miejsce: Wiktoria Witczak
III miejsce:
Krystian Galiński, Julia Tatarynowicz
Wyróżnienie:
Bogumiła Sibilska, Olga Bursztyn

I GMINNY KONKURS

(Natalia Leszczyńska, Maciej Gniazdowski,
Michał Kuźniak), którzy przybyli wraz ze swoimi
nauczycielami przedmiotu (mgr Joanna Fiedorczyk, mgr Małgorzata Tabaczka, mgr Paulina
Lubińska, mgr Daria Pyła).
Pierwsze zadanie polegało na dopasowaniu cyfry do słownie napisanej liczby oraz trafieniu odpowiednią piłeczką do kosza. Kolejne
polecenie dotyczyło odnalezienia wśród przyborów szkolnych usłyszanej rzeczy. Następnie
reprezentanci szkół mieli wykazać się znajomością wiedzy z zakresu kolorów i zabawek.
Wielką atrakcją okazało się zadanie, w którym
każda drużyna wylosowała zagadkową walizkę,
w której ukryta była koperta z opisem wyglądu,
zgodnie z którym należało
się przebrać. Ostatnim
zadaniem było ułożenie
puzzli przedstawiających
elementy kulturowe Wielkiej Brytanii.
W trakcie konkursu
nie zabrakło też czasu
na występy artystyczne
dzieci z klasy 3c, 5b oraz
5a uczęszczających do
Szkoły Podstawowej w
Szczodrzykowie. Po konkursie znalazł się również
czas na odrobinę relaksu,
miłe rozmowy, wspólne
zabawy oraz na słodki

“THE MAGIC WORLD
OF ENGLISH”
W KATEGORII KLAS I-III.

19 listopada bieżącego roku w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie odbył się gminny konkurs znajomości
języka angielskiego “THE MAGIC WORLD OF
ENGLISH” w kategorii klas I- III, organizowany
przez zespół nauczycieli języka angielskiego w
Szczodrzykowie i Radzewie, którego autorkami
były: Joanna Fiedorczyk, Alina Bożyk, Jadwiga
Jagodzińska oraz Daria Pyła i Eliza Słoma.
Pierwszym etapem konkursu były eliminacje wewnątrzszkolne, w których wyłoniono
trzech przedstawicieli każdej szkoły.
Celem konkursu “THE MAGIC WORLD
OF ENGLISH” jest przede wszystkim zdrowa
rywalizacja i nauka poprzez zabawę, dlatego
też wszystkie konkurencje przyjęły formę
ruchową. Zagadnienia konkursowe obejmowały zakres podstawowy oraz rozszerzony
podstawy programowej przewidziany dla klas
1-3. W konkursie wzięli udział uczniowie klas
1-3 ze szkół z Radzewa (Zofia Gradkowska,
Monika Fiedorczyk, Szymon Hanelik), Kórnika
(Józef Chmura, Oliwia Zgarda, Maksymilian
Milczarek),Bnina (Jakub Wesołek, Nina Wasiluk, Aleksandra Gierszewska)i Szczodrzykowa
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Laureaci konkursu zaprezentowali się
raz jeszcze podczas uroczystego finału,
który zgodnie z tradycją zorganizowany
został 11 listopada w Zamku Kórnickim.

Wręczono im wtedy upominki i dyplomy.
Dodatkowym elementem nawiązującym
do przypadającego tego dnia Święta Niepodległości było wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych, któremu przewodził Jerzy
Cepka. Śpiewali uczestnicy konkursu, ich
rodziny, jurorzy, harcerze, a także liczni
goście zgromadzeni w salach zamkowych.
Wystąpił także chór Viva la Musica ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku wpisując sie w patriotyczny nastrój wieczoru.
Organizatorem konkursu jest od 14 lat
Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego z
Kórnika, przy współudziale Urzędu Miasta i
Gminy Kórnik i Fundacji Zakłady Kórnickie.
Organizatorów cieszy niesłabnące zainteresowanie konkursem, co dodatkowo
mobilizuje ich do organizowania kolejnych
imprez. Następny zatem, już piętnasty
powiatowy konkurs recytatorski „Wpisani
w Historię” już za rok.

KULTURA

KULTURA

Jubileusz Castellum Cantans

Kórnicki chór Castellum Cantans obchodził w październiku 2014 roku jubileusz
15lecia działalności artystycznej. Z tej okazji
chórzyści wraz z dyrygentem Danielem
Iwanowskim zaprosili miłośników muzyki
chóralnej na koncert, podczas którego zaprezentowali swój bogaty repertuar.
Wśród widzów nie zabrakło wielu byłych
członków chóru, rodzin chórzystów, ale
także znakomitych gości reprezentujących
władze samorządowe i instytucje naszej
gminy.
Chór zaprezentował utwory: „Esto les
Digo” Kingley’a Lange, „Fortuna Imperatix Mundi” Piotra Jańczaka, „Kołysanka”

ŁG

poczęstunek.
Po krótkich obradach jury oraz podliczeniu
punktacji nastąpiło podsumowanie. Wyniki
przedstawiają się następująco: 1.miejsce:SP
Kórnik, kolejne miejsca zajęły odpowiednio
szkoły w: Szczodrzykowie, Bninie oraz w
Radzewie.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i każdemu uczestnikowi konkursu. Życzymy kolejnych sukcesów i dziękujemy za miło spędzony
czas. Mamy nadzieję, na ponowne spotkanie
w kolejnym roku szkolnym.
		
Do zobaczenia za rok!
			
D.Pyła
J. Jagodzińska
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W środę 19 listopada w SP nr 1 dzieci
z klasy I d i I f pod opieką swoich wychowawczyń pań A. Dopierały i R. Śniecińskiej
przygotowały inscenizację pod tytułem
„Owoce i warzywa na wesoło”. Teatrzyk
został zaprezentowany wszystkim klasom
I, II, III i oddziałom przedszkolnym.
Przygotowaliśmy barwne kostiumy i
liczne rekwizyty oraz hasła o zdrowym
odżywianiu. Był kosz pełen darów jesieni
i kolorowa tablica z wesołymi warzywami
i owocami.
Był to pierwszy, ale bardzo udany występ pierwszoklasistów, którzy pomimo tremy , szybko ją opanowali i pięknie wystąpili,
recytując wiersze oraz śpiewając piosenki.
Celem przedstawienia było ukazanie
walorów zdrowotnych warzyw i owoców,
kształtowanie nawyku ich jedzenia oraz
rozumienie znaczenia witamin dla zdrowia.
Mamy nadzieję, że od dziś każdy uczeń
naszej szkoły będzie pamiętał:
„Kto chce być silny zdrowy jak ryba
musi owoce jeść i warzywa”
Przedstawienie bardzo się podobało i
dzieci zostały nagrodzone brawami.
Agata Dopierała
Spotkanie czytelnicze w SP nr 1
z pisarzem Łukaszem Wierzbickim
5 listopada w naszej szkole odbyło
się spotkanie czytelnicze z p. Łukaszem
Wierzbickim, w którym uczestniczyły oddziały przedszkolne i klasy pierwsze d i f.
Autor książek dla dzieci, między innymi
„Afryka Kazika” oraz „Dziadek i niedźwiadek”, bardzo ciekawie opowiadał o prawdziwych historiach, które zainspirowały go
do pisania.
Pisarz przyjechał, aby opowiedzieć nam
niesamowitą historię o podróży Kazimierza
Nowaka po Afryce. Pan Łukasz podzielił
się z uczestnikami spotkania także swoimi
prywatnymi wspomnieniami z podróży po
Afryce śladami Kazika.
Duże zainteresowanie wzbudziła również historia niedźwiedzia Wojtka, który
towarzyszył żołnierzom armii generała
Andersa, umilając im wojenne trudy wspólnym tańcem i zapasami, w których czasem
nawet pozwalał im zwyciężyć.
Dzieci chętnie słuchały opowieści i
oglądały zdjęcia niedźwiadka Wojtka, który
przyjaźnił się z polskimi żołnierzami.
Na koniec spotkania dzieci w długiej kolejce oczekiwały na możliwość zakupienia
książek i zdobycia autografu naszego gościa. Oczywiście pan Wierzbicki każdemu
wpisywał do książki imienną dedykację.
Spotkanie można zaliczyć do bardzo
udanych, gdyż dzieci były zafascynowane
opowieściami pisarza, a historie, które zostały opisane w jego książkach, w magiczny
sposób przyciągają uwagę, zaszczepiają
w odbiorcach chęć przeżywania przygód
i podróży; wzbudzają zainteresowanie
geografią, a równocześnie uczą przyjaźni i
szacunku do ludzi i zwierząt.
Agata Dopierała
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WIEDZA - SPORT - KULTURA
Słowa te piszę myśląc o naszej latorośli.
Naszym zadaniem (rodziców) jest przygotować dzieci do przyszłego, samodzielnego
życia i zapewnić im godziwe warunki do
nauki nie szczędząc na to swego czasu i
pieniędzy. No dobrze, ale biorąc pod uwagę
tytuł artykułu, na co kłaść największy nacisk?
Wiedza. Większość z nas doskonale
rozumie jej znaczenie. Posyłamy dzieci
do szkoły, kupujemy podręczniki i nie tylko
oraz pokonujemy codzienne problemy,
których z każdą następną klasą przybywa.
Uzyskiwane przez nich szkolne oceny są
wyznacznikiem naszego dobrego samopoczucia. Wiadomo – to ich przyszłe życie
zawodowe, kariera, erudycja itp. Jednak czy
czasami nie zapominamy, że my rodzice też
mamy swym dzieciom coś do przekazania?
Czy mamy na to czas, czy tylko pomagamy
im odrabiać szkolne zadania? Bardzo często
właśnie ta wiedza jest dla dziecka daleko
ważniejsza i użyteczna.
Sport. Dzisiaj moda na ten rodzaj aktywności osiągnęła apogeum. To nie tylko
sposób na zdrowie, to także szansa na sportową karierę. Jednak dla mnie sport to nie
tylko sprawność fizyczna, to także rozwijanie
sprawności umysłowej. Logiczne myślenie
ma zresztą niemały wpływ na przyswajanie
wiedzy. Można je rozwijać uprawiając np.
gry logiczne, gdzie łączy się pożyteczne z
przyjemnym. Kórnik, jako jedno z niewielu
miast w Polsce ma Klub Gier Logicznych,
na który można bezpłatnie uczęszczać

(KOK, piątki, 15:30). Dzieci i młodzież tam
chodzące, świetnie radzą też sobie w szkole.
Kultura. No właśnie, a co z kulturą? Póki
co, jest w totalnym odwrocie. Zarówno ta,
którą zwiemy sztuką, jak i ta na co dzień.
Mam wrażenie, że ogólnie nie docenia
się jej znaczenia. Może zatem podam jej
definicję, tak jak ja ją rozumiem. Kultura to
umiejętność postrzegania piękna i wrażliwość na nie. Dotyczy ludzkiej twórczości i
wzajemnego traktowania się. Może to być
plastyka, muzyka, taniec, film, fotografia
itd. Tyle tylko, że poczucie piękna trzeba
w sobie kształtować. Inaczej nasz gust nie
rozróżni kiczu od wartościowego dzieła. A
czemu nie wystarcza nam kicz? Bo jest płytki
emocjonalnie. Ot i wszystko.
Najlepiej rozwijać osobistą kulturę poprzez uprawianie jej. Można więc malować,
rzeźbić, grać na instrumencie, słuchać
dobrej muzyki, oglądać dobre filmy, fotografować, tańczyć itd. Osobiście jestem
muzykiem i wiem, jak nauka gry na jakimś
instrumencie (lub śpiewu) kształci wrażliwość, empatię i prostuje kręgosłup moralny
ucznia. Takie dziecko nie będzie słuchać
disco polo, a w autobusie ustąpi miejsca
staruszce. To pewne.
Wszystkie zawarte tu przemyślenia mają
subiektywny charakter. Nie wyczytałem ich
w żadnych „mądrych” książkach. Zapraszam
zatem do dyskusji.
Zygmunt Szram

DZIEŃ MISIA

W PRZEDSZKOLU IM. MISIA USZATKA
Każdego roku w naszym przedszkolu Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest bardzo hucznie. Nic dziwnego. Naszym patronem jest przecież Miś Uszatek.
Dlatego w dniu 26 listopada, wszystkie dzieci przyniosły do przedszkola swojego ulubionego misia i wspólnie bawiły się na misiowej imprezie. Było wspólne śpiewanie, mówienie
wierszyków no i tańce, zarówno z koleżankami i kolegami, jak i z misiami. Koordynatorem
uroczystości była nasza pani rytmiczka- p. Małgosia Hegmit, która przygotowała dla dzieci
wspaniałe zabawy. Radości dzieci nie było końca. Punktem kulminacyjnym był pyszny
tort. Oczywiście z cukrowym misiem…
		
Beata Krakowska

SZKOLNY RAJD

„ŚLADAMI MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ W KÓRNIKU”
13 listopada 2014 roku, czyli jeszcze w
klimacie Święta Niepodległości, dwie klasy
piąte Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku
wzięły udział w szczególnej lekcji historii i
lokalnego patriotyzmu. Spacer po mieście
miał kilka przystanków. Wspomnienia o I
wojnie światowej przeplatały się z opowieściami o okresie II wojny swiatowej, bo tych
właśnie czasów dotyczą miejsca pamięci
narodowej.
Pierwsze ważne miejsce na naszej trasie to Pomnik Powstańców Wielkopolskich
odsłonięty w 2008 roku. Rozmawiliśmy o
zaborach, o powstaniu państwa polskiego
po I wojnie światowej i zasłużonych przywódcach. Również kórniczanie mieli swój
udział w walkach powstańczych pod Zbąszyniem, Lesznem, Rawiczem i Łomnicą,
Miejską Górką i Kępnem.
Nasz drugi przystanek to Ucho Igielne i
opowieść o Żydach - ich losie w latach 40.
ubiegłego wieku, czyli w czasie II wojny
światowej, o synagodze w Kórniku, macewach, lapidarium, języku hebrajskim, napisie nad bramą, zwyczajach żydowskich.
Zainteresowanie wzbudziło archiwalne
zdjęcie synagogi, która została rozebrana
przez Niemców.
Zatrzymaliśmy się naprzeciw ratusza,
przy starej przedwojennej kamienicy, w
której kiedyś mieścił się hotel „Viktoria”
rodziny Ellmannów. Na budynku znajduje
się tablica upamiętniająca miejsce zawiązania się kompanii kórnickiej, walczącej w
czasie powstania wielkopolskiego. Tablicę
ufundowało w 1927 roku Towarzystwo Powstanców i Wojaków.
Kórnicki Ratusz i miejsce szczególne
dla kórniczan –miejsce kaźni kilkunastu
mieszkańcow w dniu 20 października
1939 roku. Niemcy wprowadzali terror, aby
zlikwidować ewentualnych przywódców
ruchu oporu i zastraszyć ludność cywilną.
Omówiliśmy sytuację Polaków, gdy znaleźli
się pod okupacją i stacili wszelkie prawa.

roku. Tutaj mieszkańcy naszego miasta
składają kwiaty i stawiają znicze, oddając
w ten sposób hołd wszystkim poległym i
zamordowanym w czasie wojny, także tym
którzy nie mają swoich grobów i zaginęli
bez wieści.
Trudno podsumować nasz rajd, bo nie
sposób określić, co zapadło w pamięć i w
serca naszych uczniów. Na pewno konieczne są takie projekty edukacyjne, aby nie
zaginęła pamięć o ludziach, którzy walczyli
o wolną Ojczyznę.
A może ktoś wybierze się z dziećmi na
spacer i prywatną lekcję historii śladami
miejsc pamięci narodowej w Kórniku?
G. Michalak i T. Lubińska

Uczniów Szkoły w Radzewie wojaże
W słoneczny, listopadowy wtorek
uczniowie klas V i VI naszej szkoły, pod
opieką pani Dyrektor Krystyny Kiełpińskiej oraz pana Lecha Stencla, wyjechali
do Poznania. Naszym celem była wizyta
w Muzeum Martyrologii Wielkopolan,
znanym pod inną nazwą jako Fort VII,
oraz odwiedziny w Szpitalu UM im. Karola Jonschera.
Wyruszyliśmy spod szkoły o 11.00,
aby po trzydziestu minutach stanąć
przed bramą muzeum. Powitał nas
pan przewodnik. On też opowiedział
nam o tym smutnym miejscu, gdzie
więzieni byli Wielkopolanie, a wśród
nich Patron naszej Szkoły płk Jan Wójkiewicz. Wszyscy oni sprzeciwili się
niemieckiemu okupantowi, który chciał
uczynić Polaków niewolnikami. Wielu
więźniów tego obozu koncentracyjnego

nr 21/2014

W przedsionku kościoła czytaliśmy
nazwiska poległych żołnierzy w wojnie
obronnej 1939 r. Wspomnieliśmy księży i
zakonników, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych, jak np. kórnicki proboszcz
ks. Matuszek.
Zatrzymaliśmy się również przy froncie
kolegiaty. Znajdują się tam tablice z 1929
roku z nazwiskami kórniczan poległych w
I wojnie światowej (1914-1918), powstaniu
wielkopolskim (1918-1919) i wojnie polsko-rosyjskiej (1919-1921).
Na kórnickim cmentarzu poszliśmy do
kwatery poległych powstańców wielkopolskich. Zwróciliśmy uwagę na grób nieznanego żołnierza, miejsca walki i śmierci
pochowanych tu powstańców.
Podeszliśmy również do grobu Stanisława Michałowskiego, członka Biura
Informacji i Propagandy Komendy Głównej
Armii Krajowej w czasie II wojny światowej,
uczestnika powstania warszawskiego,
jednego z procesu szesnastu w Moskwie
w 1945r.
Na koniec stanęliśmy przed mogiłą
zamordowanych 20 października 1939

KULTURA

KULTURA

Owoce i warzywa na wesoło

5 grudnia 2014 r.

straciło życie. Złożyliśmy pod tablicą
pamiątkową, poświęconą zamordowanemu tutaj, bohaterskiemu płk. Janowi
Wójkiewiczowi wiązankę kwiatów, a
niektórzy z nas zapalili znicze. Żarliwą
modlitwą pożegnaliśmy się z tymi, którzy
oddali swoje życie, abyśmy mogli żyć
w wolnej Polsce.
Już po chwili jechaliśmy wygodnym
autokarem w stronę szpitala. Po krótkim
oczekiwaniu na ks. Proboszcza Franciszka Sikorę, naszego wprowadzającego i przewodnika, weszliśmy na Oddział
onkologiczny dla dzieci.
Sylwia, Agnieszka, Magdalena oraz
Natalia przedstawiły dziecięcej widowni
krótki program artystyczny, a Tomek
opowiedział o swoich marzeniach
w wierszu pt. „Kiedy dorosnę, będę
strażakiem”. Następnie zaprezentował

hełm, mundur oraz wyposażenie bojowe
strażaków. Każde z dzieci leczących
się na tym Oddziale otrzymało od nas
prezenty, a pani Ordynator z uśmiechem
zadowolenia przyjęła piękny obrazek,
namalowany przez panią Agnieszkę
Pawlak z sekretariatu naszej szkoły.
Było nam bardzo przyjemnie słysząc
słowa podziękowania ze strony pielęgniarek, lekarzy, rodziców i samych
dzieci. Naszym opiekunom i księdzu
Proboszczowi dziękujemy za to, że
mogliśmy odwiedzić rówieśników, pacjentów szpitala, a także obdarować ich
chwilą radości i zapomnienia o chorobie.
Agata Radziejewska
Barbara Kudła
Uczennice kl. VI
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POMOC
DLA
SCHRONISKA

w Środowiskowym
Domu
Samopomocy
w Kórniku

4. października przypada Światowy
Dzień Zwierząt. Obchody tego święta
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Szczodrzykowie rozpoczęli
akcją zbiórki karmy, która trwała miesiąc.
Oczywiście miłośników czterech łap w SP
w Szczodrzykowie jest wielu, dlatego pomoc dla bezdomnych psiaków ze Schroniska w Gaju k/Śremu w tej szkole ma
swoją historię. Piąta z kolei akcja zbiórki
karmy zakończyła się sukcesem. Tym
razem uzbieraliśmy 650 kg karmy, miski,
koce, zabawki, a Samorząd Uczniowski
pod opieką p. B. Jańczyk dołączył 100
kostek słomy, którą wyścielono psie budy.
W każdej akcji niesienia pomocy, i to
nie tylko dla naszych „braci mniejszych”,
uczniowie ze szczodrzykowskiej podstawówki wraz z Rodzicami zawsze deklarują
swój udział. Zwierzętom nie trzeba wiele –
potrafią być tak wdzięczne za kęs strawy,

Wniosek o utworzenie ŚDS Gmina Kórnik
złożyła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w maju 2008 roku, jednak ze względu
na brak środków finansowych wniosek po
merytorycznej akceptacji został odłożony w
bliżej nieokreśloną przyszłość. Dopiero fakt
dostosowania budynku przez Gminę Kórnik,
Stowarzyszenie Klaudynka i licznych sponsorów umożliwił nam otwarcie długo oczekiwanego ŚDS. Na początku myślenia o placówce
dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami
kierowaliśmy się w stronę warsztatu terapii
zajęciowej. Opamiętanie przyszło jednak dość
szybko. Kogo chcemy aktywizować zawodowo? Osoby, których edukacja skończyła się wiele lat temu i te które obecnie większość czasu
spędzają przed telewizorami? Może nawet nie
obawa o możliwości tych osób, ale strach i lęk
rodziców i opiekunów przed nieznanym wlały
w nasze serca spore wątpliwości. Z nadzieją
powitaliśmy więc wizję środowiskowego domu
samopomocy i jego głównego założenia –
kształtowania samodzielności. To pierwszy krok
w procesie aktywizacji zarówno społecznej jak
i zawodowej. Wielu z potencjalnych wówczas
uczestników charakteryzowało się wyuczoną
bezradnością. Łatwiej przecież i zdecydowanie
szybciej przychodzi opiekunowi ubranie, nakarmienie, czy przygotowanie prostego posiłku niż
nadzorowanie i uczenie tych czynności osób z
niepełnosprawnościami.
W dniu 25.10.2011 r. Rada Miejska w
Kórniku powołała ŚDS, którego działalność
rozpoczęła się z dniem 1.03.2012 roku. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy
Kórnik przeznaczoną dla 15 osób dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną lub
przewlekle chorych psychicznie (typ AB). Co
warto podkreślić jest to jedyna placówka na
terenie Gminy działająca na rzecz osób z
niepełnosprawnościami. Od stycznia 2015 r.
otrzymaliśmy możliwość rozszerzenia liczby
uczestników do 25.
Początki naszej pracy okazały się bardzo
ciekawe i twórcze. Uczestnicy byli zadowoleni
możliwością spotkania z innymi osobami,
często swoimi rówieśnikami. Każdy z nich
jest wyjątkową osobą. Nie ma dwóch tych
samych zdań, ani opinii. Każdy ma swój talent,
czasem głębiej lub mniej ukryty. Najbardziej
cieszymy się z drobnych sukcesów w naszej
pracy. Uśmiech, zrozumienie, czy pokiwanie
głową więcej znaczą niż niejedna nagroda
Nobla. Dzięki działalności ośrodka udało nam
się zmieniać otaczającą nas rzeczywistość,
nie tylko zewnętrzną poprzez dostosowanie
terenu zielonego otaczającego budynek, ale
również świadomość ludzką. Prawie każdego
dnia pojawiają się u nas różni ludzie – goście,
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wolontariusze, artyści, przedstawiciele różnych
środowisk, dzieci szkolne i przedszkolne. Nikt
nie wychodzi bez uśmiechu na twarzy i każdy
chcąc poczuć naszą „domowość” często wraca
w nasze progi. Nie pokazujemy, że jesteśmy
niepełnosprawni, pokazujemy prawdziwych
siebie, a niepełnosprawność idzie gdzieś z
boku. Wychodzimy do szkół, przedszkoli,
bierzemy czynny udział w wydarzeniach w
społeczności lokalnej. Poprzez obecność w otoczeniu kształtujemy pozytywne postawy wobec
osób z niepełnosprawnościami. Wszystko, co
nieznane i obce budzi w ludziach lęk i strach.
Dlatego nasz dom ma zawsze otwarte drzwi…
Współpracujemy ze wspaniałymi wolontariuszkami, które zapytane dlaczego nasz
ŚDS jest wyjątkowy odpowiadają „Każdy, kto
nas odwiedza witany jest serdecznie już od
progu. Pachnie domowym obiadem codziennie
przygotowywanym przez uczestników, którzy
bardzo chętnie poczęstują wszystkich tym, co
mają najlepsze – najbardziej dobrym humorem.
Domowa atmosfera wyraża się również w tym,
że nikt nikogo nie ocenia, wszyscy są dla siebie
bardzo życzliwi i pomagają sobie jak mogą
najlepiej. Każdy tu może liczyć na wsparcie”.
Dom jest czynny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt. Prowadzone są m.in.
następujące rodzaje zajęć:
arteterapia, muzykoterapia i
choreoterapia, zajęcia edukacyjne i psychoedukacyjne, usprawnianie ruchowe,
zajęcia integracyjne, techniczne, kulinarne, komputerowe, zajęcia z zaradności
życiowej i trening umiejętności społecznych. Dla
osób nie mogących dotrzeć
samodzielnie organizowany
jest dowóz.
Mamy już na swoim
koncie wiele małych i dużych sukcesów. W dwóch
kolejnych latach rzeźby naszych uczestników zdobyły
1 miejsce w wojewódzkim
etapie konkursu PFRON.
Podobna sytuacja – 1
miejsce dwa lata pod rząd
zdobyliśmy w konkursie na
nagranie teledysku podczas
Powiatowego Zlotu Talentów (Makubma i Facet to

świnia). Nasi uczestnicy brali też udział w różnych konkursach: fotograficznych, aktorskich,
muzycznych, literackich i sportowych - gdzie
zawsze włożony wysiłek przekładał się na
dobre efekty.
Obecnie szukamy nazwy dla naszego
ośrodka – czekamy na propozycje do 15 grudnia. Na zwycięzcę czeka nagroda – cyfrowy
aparat fotograficzny.
Więcej informacji – oczywiście na Facebooku - www.facebook.com/SDS.KORNIK
Od początku istnienia ŚDS marzyliśmy,
żeby móc rozszerzyć listę uczestników naszej
placówki. Nareszcie to nam się udało. Od
stycznia w nasze progi zagoszczą kolejne,
nowe osoby. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do pilnego kontaktu telefonicznego
z kierownikiem ŚDS – Anitą Wachowiak - pod
nr 515 229 671. Uczestnikiem ŚDS może być
pełnoletnia osoba zamieszkała na terenie naszej gminy, przewlekle psychicznie chora lub
osoba z niepełnosprawnością intelektualną.
Wnioski można pobrać w naszym ośrodku. W
związku ze zwiększeniem liczby uczestników
poszerzamy również skład kadry – poszukujemy instruktora terapii zajęciowej i opiekuna
osoby niepełnosprawnej.
Kadra ŚDS Kórnik

za pogłaskanie i okazanie serca.
Goszczący na podsumowaniu w szkole w dniu 24. grudnia przedstawiciele ze
Schroniska w Gaju omówili dekalog psa
seniora, zasady adopcji, pokazali krótki
film o porzucaniu zwierząt. Zachęcali
licznie zebranych na spotkaniu uczniów,
by wspólnie z Rodzicami odwiedzili schronisko i wzięli udział w akcji PRZYJDŹ SIĘ
PRZYTUL. Główną atrakcją spotkania
była suczka o imieniu Kuleczka.
W tym dniu rozstrzygnięty został
konkurs plastyczny pt. „Jak pies z kotem”,
w którym udział wzięło 120 uczniów.
Wszystkie prace zostały wyeksponowane,
a jury wybrało najlepsze.
Dzięki wsparciu finansowemu
Gminy Kórnik i Firmy TFP Dziećmierowo
było możliwe nagrodzenie najaktywniejszych uczniów w zbiórce i wyróżnionych
w konkursie plastycznym. Co roku organizowana jest wycieczka do Schroniska w
Gaju. Dzieci mogą wówczas zobaczyć, jak
mieszkają psy w schronisku, mogą zabrać
je na spacer, pobawić się z nimi. W ten
sposób zostało zapoczątkowanych wiele
przyjaźni, które zaowocowały adopcją.
Zwierzę nie jest przedmiotem, jest żywą
istotą czującą i ból, i strach, i rozpacz

rozstania – ale także i radość, i spokój.
Zachęcamy wszystkich do naśladowania nas. Darów dla schroniska nigdy nie
będzie zbyt wiele, gdyż dużo zwierząt z
błahych powodów wyrzucanych jest na
ulicę.
Najaktywniejsi w zbiórce karmy to:
Zuzanna Bubacz, Karolina Pietrusiewicz, Dawid Biernacki i
Emilka
Nowak.
W konkursie plastycznym I miejsce zajęły: Maria Piątkowska i Martyna Inda. II
m.: Julianna Urban, Aleksandra Czapkiewicz, Hanna Rajczyk i Daria Lacherska.
III m.: Nadia Brzoska, Kornelia Kozłowska, Julia Otto, Amelia Rajczyk,
Anna Piątkowska i Jessica Lacherska.
Przyznano także 10 wyróżnień.
Każda taka akcja ma ogromne znaczenie. To najlepszy przykład tego, że
w naszej szarej codziennej rzeczywistości, gdy tylko ktoś chce wykazać się
odpowiednią inicjatywą, może dokonać
wspaniałych rzeczy.
Serdecznie dziękuję wszystkim za
udział w akcji.
Organizator

EKOLOGIA

SPOŁECZNIE

Zwiększenie
liczby
uczestników

KOLEJNY PROFESOR Z KÓRNICKIEGO LICEUM
Z cyklu znani i nieznani absolwenci
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku
przedstawiam kolejnego naukowca, absolwenta kórnickiego liceum.
Jest nim Profesor Jacek Przybył, który
wraz z żoną i synem, także absolwentami
kórnickiego liceum mieszkają w Kórniku.
Jest pracownikiem naukowym na Akademii
Rolniczej w Poznaniu. Na uczelni pełni
funkcję Prodziekana na Wydziale Rolnictwa
i Bioenergetyki- kierunek Technika Rolnicza
i Leśna, Informatyka i Agroinżynieria.
Zajmuje się między innymi kształceniem
fachowców w zakresie pozyskiwania energii
z odnawialnych źródeł energii (OZE).
W Pałacu Prezydenckim w Warszawie w
dniu 14 listopada 2014 Prezydent Bronisław
Komorowski wręczył nominacje profesorskie 36 nauczycielom akademickim oraz
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pracownikom nauki i sztuki z całej Polski.
Jest to najwyższy tytuł naukowy.
Wśród nich był kórniczanin, absolwent
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku
z roku 1972 Profesor JACEK PRZYBYŁ.
GRATULUJEMY!
Kórnikowi przybył kolejny PROFESOR,
mieszkający od urodzenia w Kórniku,
wywodzący się z naszej małej szkoły
ponadgimnazjalnej, obchodzącej wkrótce
70-lecie istnienia.
Jest to dowód na to, że ta mała, środowiskowa szkoła, posiadająca bogate
tradycje, dała podwaliny wielu absolwentom
do rozsławiania Kórnika w różnych dziedzinach w kraju i na świecie. O nich niejednokrotnie pisałam na łamach „Kórniczanina”.
Anna Rauk
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„Szlachetnej paczki”
O otwarciu bazy rodzin Szlachetnej
Paczki hucznie przypominano na ulicach
Kórnika 23 listopada br. Tego dnia spod
starej gazowni przy ul. Poznańskiej ruszył
oficjalny marsz z udziałem wszystkich
wolontariuszy, wiceburmistrza Antoniego
Kalisza, strażaków lokalnych jednostek
OSP i innych. Rytm nadawała Harcerska
Orkiestra Dęta pod kierownictwem Pana
Jacka Kozłowskiego.
Finał całego projektu przypada na
drugi weekend grudnia (13-14.12). W tych
dniach będziemy czekać na darczyńców
w specjalnie przygotowanym magazynie
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku,
gdzie przyjmiemy i zarejestrujemy paczki,
a następnie dostarczymy je włączonym do
projektu rodzinom z całej gminy.
W ramach podsumowania tegorocznej
edycji Szlachetnej Paczki w Kórniku organizujemy uroczystą galę, która odbędzie
się w pierwszą noworoczną niedzielę, 4
stycznia 2015 roku, w KCRiS Oaza. Wśród

zaproszonych gości znajdą się darczyńcy,
rodziny włączone do projektu, sponsorzy,
goście specjalni oraz wolontariusze z
naszego rejonu. W programie znajdą się
atrakcje kulturalne i koncerty, nie zabraknie
także rozmów, wspomnień i chwil pełnych
wzruszeń.
Szlachetna Paczka pomaga i daje nadzieje. Razem z darczyńcami staramy się
stworzyć lepsze życie tym, którzy otrzymali
od losu mniej. Nie pozwólmy, by dzisiejszy
świat zatrzymał się w naszych czterech
ścianach. Otwórzmy oczy na potrzebujących i bądźmy bohaterami.

Jesteśmy drużyną SuperW, która
pomaga spełniać marzenia najbardziej potrzebujących. Obok nas możesz stanąć i Ty
– zarejestruj się na stronie projektu, wybierz
rodzinę i pomóż. Czasem tak niewiele może
sprawić, że czyjeś życie odmieni się na
zawsze. Pobudźmy razem impuls do tworzenia lepszego jutra. Czekamy na Ciebie!
Magdalena Stępniak
www.szlachetnapaczka.pl
paczka.kornik2014@gmail.com
www.facebook.com/szlachetna.paczka.kornik
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Akademii Muzycznej odbył się
V Wielkopolski Konkurs Chórów Szkolnych „Śpiewająca Wielkopolska”. Po raz
pierwszy w konkursie udział wziął chór „Viva
la Musica” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Kórniku. Do konkursu przystąpiło 11 chórów
z całej Wielkopolski. Zespoły wykonywały
pieśni okolicznościowe i ludowe, w tym jeden utwór musiał być wykonany a cappella.
Chór „Viva la Musica” zaśpiewał trzy
utwory: „Czerwone jabłuszko” w opracowaniu Oskara Kolberga, „Polonez”- melodię
ludową i „Wokół wszystko gra”.
W jury zasiedli wykładowcy poznańskiej
Akademii Muzycznej: prof. Przemysław
Pałka, prof.dr hab.Magdalena Wdowicka-Mackiewicz i prof. dr Leon Zaborowski.
Jurorzy podkreślali wysoki poziom tegorocznej edycji konkursu.
Kórnicki chór prezentuje coraz wyższy
poziom, co potwierdził w sobotnie przedpołudnie podczas występów, zdobywając
Brązowy Dyplom.

Oprócz dyplomu zespół otrzymał nagrody rzeczowe-instrumenty muzyczne i
słodycze.
Wielkopolski Konkurs Chórów „Śpiewająca Wielkopolska” odbywa się w ramach
ogólnopolskiego programu rozwoju chórów
szkolnych „Śpiewająca Polska”. Uczestnictwo w programie wpływa mobilizująco na
chórzystów, a udział w cyklicznych przeglądach i konkursach pozwala na konfrontację
z innymi zespołami. Dzięki udziałowi w programie chóry stale podnoszą swój poziom
artystyczny, poszerzają repertuar i świetnie
reprezentują swoje szkoły. Dyrygenci mają
możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji podczas warsztatów i konferencji dla
dyrygentów chórów. Tegoroczna edycja
programu „Śpiewająca Polska” właśnie
dobiegła końca, ale liczymy, że od nowego
roku będziemy kontynuować przygodę ze
śpiewaniem w ramach programu.

Turniej Klas IV

Trenerów ufundowali i wręczyli: Dyrektor SP 1
Kórnik Pani Ewa Szybiak-Lewandowska, Kierownik KCRiS Pan Wojciech Kiełbasiewicz oraz
Prezes MUKS Poznań Pan Andrzej Jabłoński.
Specjalnym gościem oraz atrakcją turnieju
była obecność Mistrzyni Europy z 1997 Roku,
górującej nad wszystkimi wzrostem, Litwinki
Redy Aleliunaite-Jankowskiej, która chętnie
rozdawała autografy i pozowała do

Lidia Jakubowska

Wieści z Konarskiego
Kiedy tylko ogłoszono regulamin konkursu „Kultur Ryku Tu w Kórniku”, mieszkańcy wsi Konarskie, a przede wszystkim
panie z Koła Gospodyń Wiejskich przystąpiły do realizacji swojego pomysłu, który miał
na celu integrowanie społeczności wiejskiej.
Podczas warsztatów można było wykazać się pomysłowością i odnaleźć swoje
ukryte talenty. Pierwsze zajęcia wypełniło
wykonywanie różnych ozdób. Kolejne
poświęcono zielarstwu. Podczas zajęć
kulinarnych wędzono ryby, wypiekano
chleb, wytwarzano sałatki, czyli promowano
zdrową żywność.
Niestety warsztaty dobiegły już końca.
15 listopada nadszedł czas na uroczyste
podsumowanie całego programu Kultu
Ryku Tu w Kórniku, które zorganizowano
w Konarskim. Zorganizowano wspólną
biesiadę, podczas której przygrywała
kapela „Ksero” oraz czas umilał kabaret
Feli i Felka.
Mimo jesiennej pogody 8 listopada
2014 roku zorganizowano dla najmłodszych mieszkańców Konarskiego wyjazd
ekologiczno-edukacyjny do Gospodarstwa
Agroturystycznego w miejscowości Młodzikowo. Najpierw zostaliśmy bardzo mile
przywitani przez właściciela obiektu i jego
dwa wspaniałe psy. Oprowadzono nas po
gospodarstwie i zaproszono na smaczne
śniadanie. Atrakcją był przejazd bryczką
i jazda na kucykach. Na zakończenie
zjedliśmy kiełbaskę z grilla. Dzieci wraz z
mamami nie kryły zadowolenia z wyjazdu.
Sołtys Józef Bartkowiak
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Kórnickie Centrum Koszykówki
dziewcząt pod patronatem
MUKS Poznań

W sobotę 22 listopada 2014 w Kórnickim
Centrum Rekreacji i Sportu „ OAZA” odbył się
turniej koszykówki dziewcząt, w którym wzięło
udział 10 drużyn ze szkół podstawowych : SP
7, SP 9, SP 17 , SP 18 , SP 19 , SP 46 , SP
51, SP 59 , SP 78 oraz gospodarz turnieju SP
1 z Kórnika .
Mecze rozgrywane były w dwóch grupach ,
w systemie „każdy z każdym”, następnie walka
o miejsca. Bez porażki zostały zespoły SP
18 i SP 19.Te dwie reprezentacje walczyły w
finale. Po jednej porażce i grą o trzecie miejsce
zakończyły rywalizację SP 1 Kórnik i SP 59.
Mecz na swoją korzyść rozstrzygnęła drużyna
gospodarzy, ku radości najliczniej zgromadzonych kibiców Kórnika.
Na zakończenie turnieju każdy zespół
otrzymał Puchar ufundowany przez MUKS
oraz słodkie upominki, które zakupił i przekazał
Dyrektor SP 59 Pan Benedykt Rybarczyk. Nagrody dla wyróżniających się zawodniczek oraz
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Rekordowy
Raven CUP
16.11.2014 roku Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven po raz kolejny był organizatorem
Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. Do Kórnika
przyjechała rekordowa ilość zawodników.
Gościliśmy 450 karateków z 27 klubów z całej
Polski. Klub Karate Raven reprezentowała 30
osobowa ekipa, która znakomicie spisała się
osiągając wysokie wyniki w rywalizacji w tym
turnieju. Kórniccy Karatecy łącznie zdobyli 23
medale w różnych kategoriach wiekowych i
sportowych. W konkurencji kihon ( technika)
medale zdobyli: Mikołaj Plichta 3 miejsce,
Martyna Plichta 3 miejsce, Jędrzej Dominczak
2 miejsce, Kacper Jelonek 3 miejsce, Kacper
Krężlik 3 miejsce, Piotr Małyszek 3 miejsce,
Dominik Piekarski 3 miejsce, Luiza Ostrorug 3
miejsce, Jakub Cieślewicz 3 miejsce, Kacper
Olejniczak 1 miejsce, Julia Jankowiak 3 miejsce, Natalia Frącala 3 miejsce, oraz nasi ćwiczący rodzice: Marta Plichta 3 miejsce, Cezary
Krężlik 3 miejsce, Flawiusz Łupcik 2 miejsce,
Aneta Falk 1 miejsce. W konkurencji kumie
(walka sportowa) 3 miejsce zajęła Aleksandra
Smoczyk, natomiast Filip Młynarczyk w swojej
kategorii wiekowej zdobył 1 miejsce również w
kumie indywidualnym. Z relacji trenera Jacka
Kruka turniej stał na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym, a tak wysoka liczba
startujących zawodników świadczy o dobrze
wykonanej pracy organizatora. Zarząd Kórnickiego Klubu Karate Shotokan Raven składa
serdeczne podziękowania rodzicom za pomoc
w organizacji turnieju. Dziękujemy również
Gminie Kórnik oraz Burmistrzowi panu Jerzemu Lechnerowskiemu, gdyż dzięki wsparciu
finansowym turniej mógł być zorganizowany.
Zapraszamy nowych adeptów do
treningu w naszym Klubie. Szczegółowe
informacje dotyczące zajęć na stronie
internetowej. www.karateraven.pl Ze
sportowym pozdrowieniem zarząd, oraz
sympatycy K.K.K.S.R.

SPORT/KULTURA

KULTURA

WIELKOPOLSKI KONKURS CHÓRÓW SZKOLNYCH

Otwarto bazę

zdjęć z młodymi koszykarkami. Sportowe
okrzyki i wspólne zdjęcie zakończyły udany,
również pod względem sportowym, turniej w
Kórniku.
Małgorzata Dudka - trenerka
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FINAŁ DLA SP 1 KÓRNIK
W PIŁCE RĘCZNEJ
Reprezentacja chłopców Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku zajęła drugie
miejsce w półfinale mistrzostw powiatu
poznańskiego i awansowała do finału. W
zawodach, które odbyły się w Suchym Lesie
walczyło 6 szkół.
Wyniki meczy w grupie: Kórnik-Luboń
4:0, Kórnik –Suchy Las 4:3, w półfinale
spotkali się z Krosinkiem i wygrali 6:3, ale w
finale przegrali ze Swarzędzem 1:9.Awans
mogło wywalczyć tylko dwie najlepsze
szkoły. Życzymy medalu w finale.
Dziewczęta reprezentowane przez
Szkołę Podstawową nr 2 w Kórniku-Bninie
grały w Tulcach. W reprezentacji szkoły
wystąpiły: Zuzanna Kobielak – kapitan (1
bramka), Zosia Staśkiewicz – bramkarka,
Zosia Jankowiak (4 bramki) Ola Toboła (2
bramki), Jagna Lasek (1 bramka ), Kinga
Ogórkiewicz (1 bramka),Celestyna Siejak
,Weronika Piasecka, Sandra Potrawiak,
Rozalia Halaburda Nikola Rozmiarek,
Kasia Świerzewska. Szkoła z Bnina zajęła
w półfinale trzecie miejsce i nie zakwalifikowała się do finału mistrzostw. Ostatecznie
uplasuje się na miejscu 5-6 w powiecie.
Wyniki meczy: Bnin – Mosina 2:0,
Modrze – Bnin 4:3, Tulce – Bnin 6:4,Bnin
– Swarzędz 6:1.
Na szczególne wyróżnienie w opinii nauczycielki Małgorzaty Iszkuło zasługiwały:
bramkarka Zofia Staśkiewicz oraz Zofia
Jankowiak i Ola Toboła.
„Z PODWÓRKA NA STADION”
TYMBARKA- FINAŁ POWIATU
W dniu 18 listopada 2014 w Plewiskach
odbył się finał powiatu poznańskiego turnieju piłki nożnej dla klas piątych i młodszych.
Reprezentacja dziewcząt Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie w składzie:
Emilia Jaskuła, Wiktoria Bortlisz, Maja
Baranowska, Monika Stanisławska, Klaudia
Witkowska, Hanna Śmigielska, Zuzanna
Nita, Zofia Śmigielska, Marysia Haremska
zajęła pierwsze miejsce i awansowała do
zawodów wojewódzkich.
Wyniki meczów:
SP Szczodrzykowo- SP Komorniki 4:0
SP Szczodrzykowo – SP Iwno
2:0
SP Szczodrzykowo – SP Luboń nr.2 2:2
W dniu 19 listopada 2014 w Poznaniu
odbył się finał powiatu poznańskiego w
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piłce nożnej U-8. Reprezentacja szkoły
Podstawowej w Szczodrzykowie w składzie
: Gabrysia Wolska, Dominik Nowicki, Przemysław Szumiłowski, Maciej Gniazdowski,
Borys Adamowicz, Igor Chęciek, Michał
Smoczyński, Mateusz Kraszewski zajęła
drugie miejsce w turnieju przegrywając
różnica 1 bramki z zwycięzcą turnieju.
Wyniki meczy : SP Szczodrzykowo – SP
Murowana Goślina 2:2, SP SzczodrzykowoSP Koziegłowy 9:0, SP Szczodrzykowo –
SP Luboń nr.2 7:1.
GRATULUJEMY szkole, uczniom i ich
rodzicom oraz trenerowi p. Darkowi Śmigielskiemu.

PIŁKA RĘCZNA GIMNAZJÓW
W dniu 21 listopada 2014 w hali OAZA
odbyły się mecze naszych gminnych gimnazjów, które walczyły o prawo startu w
zawodach powiatowych. Zarówno wśród
dziewcząt jak i chłopców zdecydowanie
rywalizację wygrało Gimnazjum w Kórniku.
Dziewczęta w składzie: Martyna Boguszyńska-9 bramek, Natalia Szymczak-3
bramki, Zuzanna Szlecht -2 bramki ,
Dominika Joppek, Małgorzata Świerczyńska, Laura Szar, Katarzyna Ogórkiewiczwszystkie po 1 bramce oraz Kamila Bugzel,
Martyna Pabisiak, Martyna Piasecka,
Katarzyna Karaś pokonały gimnazjalistki z
Robakowa 18:0.
Również gimnazjaliści z Kórnika wygrali mecz z Robakowem 15:3 grając w
składzie: Marcin Tomaszewski-9 bramek,
Jakub Łuczak, Mateusz Kazyaka- po 2,
Jan Buszkiewicz, Hubert Jańczyk – po 1.
Ponadto w skład zespołu wchodzili: Arek
Dzirba, Michał Dominiak, Mateusz Marciniak, Grzegorz Kudła, Hubert Dec, Bartek
Wójkiewicz oraz Mikołaj Rataj.
W finałach mistrzostw dziewczęta będą

grały w „kuźni” piłki ręcznej czyli w Buku a
chłopcy w Zalasewie gm.Swarzędz.
DRUŻYNOWE REJONOWE
ZAWODY W BADMINTONIE
Po wywalczeniu 3 miejsca w mistrzostwach powiatu badmintonistki i badmintoniści ze szkoły w Radzewie startowały
w półfinałach mistrzostw wojewódzkich w
Rejonie Poznań –Zachód.
Dobrze spisały się dziewczęta: Weronika Matuszewska i Kinga Banecka, które
wywalczyły miejsce drugie. Wyniki meczy:
SP Radzewo - SP Lwówek 3:0, SP Radzewo - SP 2 Nowy Tomyśl 3:0,
SP Radzewo - SP Kleszczewo 1:3
Z kolei chłopcy: Kamil Stempniak
,Michał Najewski przegrali mecze z Przeźmierowem oraz z gospodarzami, dwoma
szkołami z Nowego Tomyśla 0:3 i zajęli
miejsce czwarte.
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA
POWIATU W WARCABACH
Kolejna gra planszowa przeprowadzona
przez p. Ryszarda Bartkowiaka w szkole w
Bninie to Indywidualne Powiatowe Warcaby
dla szkół podstawowych.
Kolejny sukces odnieśli uczniowie p.
Karola Niemiera ze Szkoły Podstawowej
w Radzewie.
Wśród czterech , którzy mogli zakwalifikować się do zawodów wojewódzkich
znalazło się aż trzech warcabistów z Radzewa. Awans mogli wywalczyć tylko dwie
najlepsze dziewczyny i dwóch chłopców.
Pierwsze miejsca i złote medale zdobyli:
Mirella Rozmiarek i Samuel Kątny.
Drugie miejsce i srebrny medal otrzymała Magdalena Sułkowska. Ponadto w
punktacji zespołowej w kategorii dziewcząt
Radzewo wśród 17 szkół zajęło pierwsze
miejsce. Oprócz Mirelli Rozmiarek i Magdy
Sułkowskiej do zwycięstwa szkoły przyczyniły się także: Zuzanna Banecka –miejsce
czwarte i Agata Radziejewska miejsce 7.
W warcaby grały 33 dziewczyny.
Również w kategorii chłopców, gdzie
startowało 14 szkół i 34 warcabistów na
pierwsze miejsce szkoły oprócz Samuela
Kątnego zapracowali, Mikołaj Najewski-11 m, Mikołaj Ostroróg- 12 m. i Kamil
Stempniak-16 m. W prowadzonej punktacji współzawodnictwa sportowego szkół
powiatu poznańskiego, gdzie liczyła się
suma punktów dziewcząt i chłopców szkoła
z Radzewa zajęła także miejsce pierwsze.
ARA
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IV LIGA DLA KOTWICY NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Po bardzo udanej jesieni piłkarze Kotwicy
roztrenowaniem kończą ligowe rozgrywki.
21/22 marca już jako lider przystąpią do rundy
wiosennej. Nie znaczy to jednak, że do tego
czasu będą spoczywać na laurach - 19 stycznia rozpoczynają kolejne treningi przeplatane
meczami sparingowymi.
Piłkarze Kotwicy ten sezon mogą zaliczyć
do wyjątkowo udanych – wygrali 11 meczy, 1
zremisowali a tylko 1 przegrali. W sumie zdobyli
34 punkty i 46 bramek, tracąc zaledwie 12. Tak
bogatą zdobycz bramkarską ustrzeliło 16 zawodników, najwięcej , bo aż 10 bramek zdobył
Adam Rogowski, Tomasz Nawrot – 6, Mieszko
Pytlak – 5, Marcin Daniel i Robert Siejek po 4.
Świetna atmosfera w zespole przekładała
się nie tylko na wyniki, ale i na zachowanie
zawodników na boisku. W prowadzonym przez
PZPN – Kolegium Sędziów rankingu „Fair
Play” dla Klubów Klasy Okręgowej Kotwica
prowadzi zdecydowanie z dorobkiem 131 pkt.,
wyprzedzając 27 zespołów. Te sukcesy w
rundzie jesiennej są wynikiem ogromnego
zaangażowania zawodników na treningach,
ich dyscypliny i obowiązkowości. Warte jest to
podkreślenia, gdyż każdy z nich ma przecież
i inne obowiązki; są to przecież uczniowie,

studenci, pracownicy i mężowie. Sztab szkoleniowy w osobach Tomasza Dłużyka (I trener),
Tomasza Nawrota (trener asystent), Damiana
Kęcela (trener bramkarzy) stworzył taki system,
że zawodnicy bardzo chętnie uczestniczą w
zajęciach. Co ważne nasi trenerzy cały czas
podwyższają swoje umiejętności, uczestnicząc
w kursach organizowanych przez PZPN oraz
odbywają staże w klubach ekstraligi. (T. Dłuzyk – kurs UEFA PRO B, T. Nawrot kurs UEFA
oraz staż w Lechii Gdańsk i GKS Bełchatów, D.
Kęcel – kurs UEFA PRO B oraz staż w Wiśle
Kraków).
Kotwica to również zespoły młodzieżowe –
około 150 młodych i zdolnych piłkarzy tworzy
zespoły juniorów młodszych – trener Dariusz
Wojtasiński, Trampkarze – trener Marcin Drajer
i Tomasz Nawrot, młodzicy – trener Łukasz
Kubiak i Leszek Garstkiewicz, Orlik i Żacy trenerzy Marek Bugajski i Mateusz Skrzypczak
oraz młodziczki – trener Dariusz Śmigielski. To
właśnie dzięki ich pracy następuje właściwa selekcja oraz przepływ zawodników do wyższych
klas rozgrywkowych. Należy wspomnieć, iż po
raz drugi z rzędu wprowadziliśmy dwie drużyny
(juniorów młodszych i trampkarzy) do grupy
mistrzowskiej okręgu poznańskiego. Nasze

dziewczyny grające w III lidze, trenowane przez
Łukasza Jankowiaka, po rundzie jesiennej zajmują drugie miejsce i mają szanse na awans
do II ligi. To zespół skonsolidowany, ambitny i z
dużymi aspiracjami.
Na koniec kilka słów o bazie treningowej
oraz infrastrukturze na Błoniach (ośrodek
OSiR). To dzięki zaangażowaniu pracowników
OSiR Kórnik z dyr. Janem Wójkiewiczem mogliśmy realizować swoje programy szkoleniowe.
Duża dbałość o płyty boiskowe pozwoliła nam
na trenowanie w dobrych warunkach. Nie mniej
jednak dynamiczny rozwój klubu i osiąganie
kolejnych celów niesie za sobą podnoszenie
standardów infrastruktury stadionu. Chcąc
grać na wyższych poziomach rozgrywkowych
musimy posiadać również lepszą infrastrukturę
boiskową. Mamy zatem nadzieję, że władze
miasta z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim
wesprą kórnicki OSiR i podejmą stosowne
działania, aby ośrodek sportu był wizytówką
nie tylko na imprezy sportowe. Pełni nadziei i
wiary zawodnicy, trenerzy, działacze Kotwicy
1926 Kórnik.

KLSZ-W NA FINISZU

przeprowadzili Ryszard Bartkowiak i Robert
Kątny. Ostatnia szansa na zdobycie punktów do klasyfikacji generalnej już 7 grudnia.
Odbędzie się wówczas Szachowo-Warcabowy Turniej Mikołajkowy, który zakończy
tegoroczne zmagania w grach umysłowych

w Radzewie. Do udziału zapraszają: MUKS
Wieża Kórnicka, SKS Sokół Radzewo i UM
w Kórniku – organizatorzy rozgrywek.

23 listopada w Radzewie odbył się
przedostatni turniej w ramach tegorocznej
edycji Kórnickiej Ligi Szachowo-Warcabowej (KLSz-W). W szachowym Turnieju
Niepodległościowym udział wzięło 18
zawodników. Pierwotnie zawody miały być
przeprowadzone tydzień wcześniej, jednak
szyki organizatorom pokrzyżowały wybory
samorządowe. Najlepszym szachistą tego
dnia okazał się Jakub Zgarda (Dziećmierowo), który wygrał wszystkie 9 partii. Punkt
mniej zgromadził na swoim koncie Adrian
Moryson (Kórnik), a dwa punkty mniej
Robert Kątny (Czołowo). Jedyną kobietą,
jaka pojawiła się na starcie była Grażyna
Falk (Częstochowa). Wśród dziewcząt zwyciężyła Magdalena Sułkowska (Czmoń), a
kolejne miejsca zajęły: Dominika Frąckowiak (Trzykolne Młyny) i Kinga Banecka
(Czmoń). Bardzo zacięta była rywalizacja
wśród chłopców, którzy stanowili najliczniejszą kategorię. Zwyciężył Tomasz Zawada
(Bnin) przed Samuelem Kątnym (Czołowo)
i Mateuszem Krawczykiem (Bnin). Turniej
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Sport Szkolny

Wiktor Stempowski
Kierownik drużyny

Karol Niemier
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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

Bank Spółdzielczy w Kórniku
poszukuje kandydata na stanowisko:
Inspektor ds. Marketingu
Obowiązki:
- projektowanie i realizacja planu marketingowego
- nadzór nad stroną internetową
- prowadzenie badań rynku w zakresie
oferty produktowej w szczególności pod
kątem konkurencyjności
-przygotowanie i prowadzenie kampanii
promocyjnych (produktowych i wizerunkowych)
-kreowanie jednolitej identyfikacji wizualnej Banku i koordynowanie spraw związanych z kształtowaniem wizerunku Banku

61 8620111
anonimowa, całodobowa informacja
dotycząca kradzieży samochodów
618478997
automat zgłoszeniowy
Wydziału ds. narkotyków
KW Policji w Poznaniu
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93 tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481

-działania w zakresie public relations, w
tym nadzorowanie czynności związanych
z publikacjami informacyjnymi o Banku
- monitorowanie realizowania przez Bank
długoterminowej strategii działania,
-prowadzenie działań wspierających rozwój działalności Banku,
- zaopatrywanie wszystkich jednostek
organizacyjnych w materiały promocyjne
Wymagania:
- doświadczenie na podobnym stanowisku
- umiejętność analitycznego myślenia
- duża samodzielność, asertywność,
sumienność
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach
trudnych, nietypowych pod presją czasu,
- łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi

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

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

Pogotowie ratunkowe 999, 8660066
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992

Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277,
e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75

- podstawowa znajomość oprogramowania do obróbki graficznej, znajomość
programu MS OFFICE
- wykształcenie co najmniej średnie
- prawo jazdy kategorii B
Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
w wymiarze ¾ etatu
Osoby zainteresowane prosimy o
przysyłanie CV i listu motywacyjnego na
adres e-mail sekretariat@bskornik.pl lub
dostarczenie osobiście w sekretariacie
Banku Spółdzielczego w Kórniku z siedzibą przy Placu Niepodległości 31.
Termin nadsyłania dokumentów
aplikacyjnych upływa w dniu 15 grudnia
2014r.

Ogłoszenia DROBNE

*Sprzedam tokarkę do drewna. Tel. 509 904 648 lub 508 198 429
*Uczę gry na fortepianie, akordeonie, keyboardzie i udzielam lekcji śpiewu. Muzyk zawodowy (Orkiestra Zb. Górnego, 30 lat praktyki pedagogicznej). Tel. 693 525 113
*Skład węgla w Mieczewie. Węgiel przesiany przy dostawie, I gat. bez zanieczyszczeń, również miał. Tel. 691 741 743
*Firma zatrudni osobę z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, angielskiego. Tel. 602 283 154
*Sprzedam kanapę dwuosobową z dwiema poduszkami w bardzo dobrym stanie, z dobrej jakości materiałów. Tel. 885 539 962 lub 61 8170 105
*Sprzedam piękne 2-osobowe łóżko, dużą lodówkę i szafę z Ikei. Tanio! Tel. 724247256
*Sprzedam zagospodarowaną działkę budowlaną 400 m² z całorocznym domkiem 37 m², garażem, w Mościenicy Os.Pod Dębem. Tel. 691 586 021
*Sprzedam sofę jednoosobową z dwoma fotelami. Tel. 505 859 178, 661 879 191
*Wynajmę miejsce na reklamę - 2x4, super lokalizacja, ul. Armii Krajowej. Tel. 500 603 267
*Wynajmę lokal o pow. 40-100 m² w Kórniku na działalność gospodarczą. Tel. 500 260 403
*Sprzedam działkę budowlaną 600m² z mediami w Błażejewie. Tel. 604 903 608
*Sprzedam komplet felg (4 sztuki) do samochodu BMW, 14’’. Tanio. Tel. 668 435 259
*Sprzedam tanio kanapę rozkładaną. Odbiór własny. Tel. 61 89 89 968
*Usługi fotograficzne Sebastian Lacherski. Dojeżdżam do klienta. Do każdego zlecenia podchodzę indywidualnie. Tel. 606661350 lub 697887832
*Sprzedam automat wirpool ładowany od góry. Tel. 531294499
*Sprzedam pralkę Amica stan bdb. Tel. 697203371
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki -Kórnik i okolice. Tel. 731 100 754
*Sprzedam zestaw do szlifowania ścian i sufitów. 950 zł. Tel. 666 015 511
*Sprzedam segment bliźniaka w Borówcu 115/200 m ². Do zamieszkania z aneksem kuchennym, szafami. 270 tys. zł. Częściowo na raty. Tel. 602 214 931
*Punkt DPD Strefa Paczki. Wygodnie nadaj przesyłkę. Zadbamy o to by paczka szybko dotarła do odbiorcy. Kórnik-Bnin, ul. Rynek 5. Tel. 507 369 671
*Sprzedaż choinek i karpi od dnia 10 grudnia 2014 r. Konarskie 3
*Restauracja w Tulcach poszukuje kandydata na stanowisko: pomoc kuchenna . Tel. 510 014 761
*Na sprzedaż nowe mieszkania w Kórniku. Tel. 509 272 266
*Sprzedam opony letnie Dębica Passio 185/70R 14( 1 szt ), oraz Kormoram 185 /60 R14 ( 1 szt. ).Bieżnik po 5 mm obie.Tanio. Tel: 506490723
*Sprzedam opony letnie 4 szt.Firestone firehawk 700- 195/55/15 rp.2005 bieżnik po 4 mm, oraz Dunlop letnie 205/55/15 rp. 2009, bieżnik 5mm Tel. 506490723
*Sprzedam opony letnie Viking Protech II rp. 2009, 2szt bieżnik 4mm 205/60/16, oraz Michelin rp 2006 bieżnik 6mm 205/60/16. Tanio. Tel. 506490723
*Sprzedam lampy na sufit tanio 2szt pokojowe 1 szt do kuchni, oraz 2 wiadra 5litr chlorokauczuku (na płoty lub posadzki) kolor biały. Tanio. Tel: 506490723

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.

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Anna Rauk, Kazimierz Krawiarz,

Robert Wrzesiński, Iza Jokiel, Robert Jankowski

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 3000 egz.
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ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 ,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 5 grudnia 2014 r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać
do 28 listopada 2014 r.
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