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Wesołych
Świąt !!!
Serdeczne życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia i siły w Nowym Roku 2015,
by uśmiech i optymizm towarzyszyły wszystkim każdego dnia

Foto. ŁG

składają
Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Przewodniczący
ł o s u jw! Kórniku
RadyG
Miejskiej
Przemysław Pacholski
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a do wszystkich dobrych życzeń dołącza się Redakcja „Kórniczanina”

Św. Mikołaj w Kórniku

Konferencja w Sandomierzu

6 grudnia na rynku w Kórniku uroczyście zapalono światełka na choince. Uroczystość prowadził wiceburmistrz Antoni
Kalisz. Po zapaleniu światełek dzieci wraz
z opiekunami przeszły korowodem do Kórnickiego Ośrodka Kultury na przedstawienie
i spotkanie z Mikołajem.

W dniach 11-13 grudnia w Sandomierzu
odbyła się konferencja podsumowująca
program współpracy „Aktywność i integracja na 5 - turystyka, gospodarka, kultura,
młodzież, samorząd”, której organizatorem
była lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej i Lokalna Grupa Działania Lider
Zielonej Wielkopolski. Omówiono tematykę
związana z powiązaniami gospodarczymi
regionów, szansami na trwałą współpracę
i dobre praktyki w sprawie wykorzystania
środków finansowych.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządów z obszarów na których
działają wyżej wymienione Lokalne Grupy
Działania. Gminę Kórnik reprezentował
wiceburmistrz Antoni Kalisz.

Najwyższa jakość
dla burmistrza

DRUŻYNA SZLACHETNEJ PACZKI
SERDECZNIE ZAPRASZA
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KÓRNIK NA:

UROCZYSTĄ GALĘ SZLACHETNEJ PACZKI
NIEDZIELA / 4 STYCZNIA 2015 / GODZ. 18.00
KCRIS OAZA, UL. KRASICKIEGO 1, KÓRNIK
MĄDRZE POMOGLIŚMY 36 RODZINOM Z NASZEJ GMINY

W dniu 9 grudnia w poznańskiej Wadze
Miejskiej w Poznaniu odbył się finał II edycji
programu „Najwyższa Jakość 2014”, którego
organizatorem jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością Centrum Badań
i Monitorowania Jakości.
Przewodniczący Kapituły Najwyższej
Jakości prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz z
Uniwersytetu Ekonomicznego wręczył certyfikaty jakości i wyróżnienia przedsiębiorcom,
samorządowcom i rektorowi Uniwersytetu
Medycznego. Wśród wyróżnionych obok
wójtów i burmistrzów Środy Wlkp., Grodziska
Wlkp., Komornik, Suchego Lasu i Tarnowa
Podgórnego znalazł się także burmistrz Jerzy
Lechnerowski. Wszyscy wymienieni samorządowcy otrzymali wyróżnienie za: „wybitny
wkład w rozwój gminy oraz wieloletnie utrzymywanie standardów Najwyższej Jakości
w relacjach z mieszkańcami i inwestorami”.

Dofinansowanie
siłowni plenerowej

Teraz Chcemy wspólnie podsumować działania kórnickiego rejonu
Pragniemy podziękować wolontariuszom, darczyńcom, firmom i wszystkim osobom,
dzięki którym tegoroczna edycja Szlachetnej Paczki odniosła sukces w Gminie Kórnik
Wydarzenie poprowadzi prezenter Radia ESKA - Maciej Narożny
Galę uświetni koncert Pierwszej Poznańskiej Niesymfonicznej Orkiestry Ukulele
Znajdź nas na FB - facebook.com/szlachetna.paczka.kornik

Partner Główny Gali:
EKO-DOM Z DREWNA

Patronat Honorowy
BURMISTRZA MIASTA
I GMINY KÓRNIK

Kupią wywrotkę

11 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim
w Poznaniu burmistrz Jerzy Lechnerowski
podpisał umowę w sprawie dofinansowania
budowy „Siłowni plenerowej wraz z miejscem zabaw dla dzieci” w Szczodrzykowie.
Zadanie, którego koszt szacuje się na około
32 tys. zł będzie dofinansowane kwotą
około 23 tys. zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU
NA BOŻE NARODZENIE 2014

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Dodatkowe 160 tys. zł wniosła gmina
Kórnik aportem do spółki WODKOM.
Pieniądze przeznaczone będą na zakup
wywrotki z dźwigiem samozaładowczym.
Sprzęt ten może przydać się już niedługo,
jeśli zima będzie śnieżna. Formalności w tej
sprawie dopełniono 16 grudnia.
opr. ŁG

Zapraszam wszystkich
mieszkańców Gminy Kórnik i gości
do wspólnego przywitania Nowego Roku.
Spotkajmy się w sylwestrową noc , tuż przed północą
na kórnickim rynku (Pl. Niepodległości)
W programie między innymi pokaz sztucznych ogni.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski

W dniu 14 grudnia br. z Betlejem, z groty narodzenia Chrystusa
po raz 24 Betlejemskie Światło Pokoju
dotarło do Polski.
W dniu 19 grudnia podczas rorat w Kolegiacie Kórnickiej
o godzinie 16:30 delegacja harcerzy przekaże Je księżom
i całej społeczności naszej parafii i gminy.
Harcerze czuwać będą przy Betlejemskim Świetle Pokoju
w harcerskiej sadybie przy ul. Poznańskiej 34a
we wtorek 23 grudnia w godzinach od 15:00 do 18:00
i w środę 24 grudnia w godzinach od 11:00 do 13:00.
Zapraszamy wszystkich, by w tych terminach
zaopatrzyli się w ten znak pokoju.
Niech każde mieszkanie rozświetli jego blask.

27 grudnia 2014 roku o godzinie 11:00,
w 96. rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919,
pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich
na placu Ich imienia w Kórniku
odbędzie się uroczystość patriotyczna.
Do udziału w niej zapraszam:
delegacje, poczty sztandarowe
i wszystkich mieszkańców naszej gminy

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

19 grudnia 2014 r.

oraz gości.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski
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Podczas drugiej sesji bieżącej kadencji Rady Miejskiej w Kórniku ustalono składy komisji. Była to też okazja
do pierwszych interpelacji i zapytań
kierowanych do burmistrza.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pacholski zaproponował,
by nadal sesje rady odbywały się w
ostanią środę miesiąca a posiedzenia
komisji w tygodniach sesje poprzedzających. Jednocześnie zapowiedział, że 30
grudnia (wyjątkowo we wtorek) odbędzie
się sesja, na której będzie rozpatrywana
uchwała budżetowa.
Adam Lewandowski kierujący Komisją Budżetu i Finansów zaprosił na
pierwsze posiedzenie komisji na 12
grudnia. Na tym właśnie posiedzeniu
burmistrz zaprezentował założenia prowizorium budżetowego. W najbliższych
dniach spotykać się będą komisje, by

wypracować wnioski odnoszące się do
propozycji burmistrza. Dnia 19 grudnia
wnioski te mają być zebrane i rozpatrzone przez Komisję Budżetu i Finansów.
Radni: Dorota Buchalska, Magdalena Pawlaczyk, Małgorzata Walkowiak,
Łukasz Kwas, Tomasz Nagler i Andrzej
Regulski, poinformowali o tym, iż stworzyli wspólnie klub radnych „Aktywny
Samorząd” (przewodniczącym klubu
został radny Nagler).
Podczas sesji zabrał także głos
jeden z mieszkańców Żernik, który zaapelował o zajęcie się sprawami nieprawidłowości związanych z powstaniem
olbrzymich hałd odpadów, na których
obecnie funkcjonuje lotnisko. Jak poinformował nadal dowożone są kolejne
tony odpadów.
ŁG

PODZIĘKOWANIE
Składam gorące podziękowanie
mieszkańcom Bnina za każdy oddany
głos na moją kandydaturę w wyborach
samorządowych.
Będę kontynuować zadania na rzecz
polepszenia wizerunku naszego miasta
i wspierać inicjatywy dotyczące rozwoju
różnych dziedzin życia gminy.
Życzę pełnych ciepła, spokojnych i
radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
spełnienia zamierzeń i dążeń osobistych
i zawodowych w nadchodzącym Nowym
Roku 2015.
Irena Kaczmarek

Wszystkim mieszkańcom Błażejewa życzę wielu wspaniałych, ciepłych,
rodzinnych chwil spędzonych w blasku
Bożonarodzeniowego Drzewka.
Niech nadchodzący Nowy 2015 Rok
przyniesie nam wszystkim to, co dobre
i piękne.
Beata Jefremienko
sołtys

UWAGA !!!
W dniu 24 grudnia (Wigilia)
Biblioteka Publiczna w Kórniku
i Filia w Bninie będzie
NIECZYNNA
W dniu 27 grudnia (sobota)
Filia w Bninie będzie
NIECZYNNA
W dniu 31 grudnia (Sylwester)
Biblioteka Publiczna w Kórniku
i Filia w Bninie
będą czynne w godzinach
od 8:00 do 13:00
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Wszystkim Mieszkańcom Borówca za
wsparcie w trakcie kampanii wyborczej
do Rady Miejskiej w Kórniku i oddanie
na mnie głosu w dniu 16 listopada 2014r.
pragnę serdecznie podziękować.
Dorota Buchalska

Serdecznie dziękuję mieszkańcom
Czmonia, Czmońca, Trzykolnych Młynów,
Błażejewa za poparcie mojej kandydatury
w wyborach samorządowych.
Będę realizować Państwa oczekiwania i podejmować decyzje mające wpływ
na zrównoważony rozwój naszej gminy.
Życzę, aby radość i nastrój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszyły Państwu
przez cały Nowy Rok 2015.

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kórniku: Julia Bartkowiak, Beata Bruczyńska, Stanisław Duszczak (wiceprzewodniczący), Krystyna Janicka (przewodnicząca), Daniel
Kulza, Łukasz Kwas, Adam Lewandowski,
Jarosław Mieloch, Tomasz Nagler, Danuta
Paluszkiewicz, Andrzej Regulski, Jerzy Rozmiarek.
W skład Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Kórniku weszli wszyscy
radni bieżącej kadencji. Jej przewodniczącym
został Adam Lewandowski, natomiast wiceprzewodniczącą Danuta Paluszkiewicz.
Skład Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Kórniku:
Julia Bartkowiak, Beata Bruczyńska, Iwona
Cupryjak, Stanisław Duszczak, Krystyna
Janicka, Irena Kaczmarek (przewodnicząca),
Daniel Kulza, Łukasz Kwas, Adam Lewandowski (wiceprzewodniczący), Tomasz Nagler,
Danuta Paluszkiewicz, Magdalena Pawlaczyk,
Małgorzata Walkowiak.
Skład Komisji Infrastruktury, Rozwoju i
Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Kórniku: Anna Andrzejewska, Julia Bartkowiak,
Beata Bruczyńska (wiceprzewodnicząca),
Dorota Buchalska, Iwona Cupryjak (przewodnicząca), Stanisław Duszczak, Krystyna
Janicka, Tomasz Nagler, Przemysław Pacholski, Danuta Paluszkiewicz, Andrzej Regulski,
Jerzy Rozmiarek, Andrzej Surdyk, Małgorzata
Walkowiak.
Skład Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej w Kórniku:
Julia Bartkowiak (przewodnicząca), Beata
Bruczyńska, Dorota Buchalska, Iwona Cupryjak, Roman Genstwa, Daniel Kulza (wiceprzewodniczący), Magdalena Pawlaczyk, Jerzy
Rozmiarek, Andrzej Surdyk

Jerzy Rozmiarek`

Szanowni Państwo!
Z okazji Świąt Bożego narodzenia,
oraz zbliżającego się Nowego Roku najserdeczniejsze życzenia mieszkańcom
Sołectwa Błażejewko składa
sołtys Andrzej Duda
oraz członkowie Rady Sołeckiej
Niech ten szczególny czas świąt
będzie okazją do spełnienia miłych chwil
w gronie najbliższych, w atmosferze
pełnej miłości i wzajemnej życzliwości, a
nadchodzący 2015 rok niech stanie się
czasem spełnienia marzeń i nadziei.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania dla Pań:
Katarzyny i Teresy Zimnych za otrzymaną
pomoc i wsparcie.
Z poważaniem
Rodzina P.

W związku z rozpoczętymi w zamku pracami konserwatorskimi w tym roku wyjątkowo
Muzeum na Zamku Kórnickim zostało zamknięte wcześniej, to jest już od 12 grudnia 2014.
Przerwa ta rozciągnię się na początek przyszłego roku i potrwa do końca lutego 2015.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy,
i zapraszamy Państwa ponownie wraz z przedwiośniem!
Informujemy także, że obie nasze czytelnie, czyli czytelniana Zamku w Kórniku oraz
czytelnia w Pałacu Działyńskich w Poznaniu,
w okresie od 24 grudnia 2014 do 6 stycznia
2015 roku będą zamknięte.

Inwestycje

AKTUALNOŚCI

RADA MIEJSKA

radni utworzyli komisje

Stan na dzień 16.12.2014

1. Budowa drogi ulicy Głównej w Borówcu
w tym kanalizacji deszczowej. Zakończono w
całości prace kanalizacyjne i drogowe. Trwają
czynności odbiorowe.
2. Budowa ul. Poznańskiej w Kamionkach
wraz z kanalizacją deszczową – w przetargu w
trybie nieograniczonym wyłoniono wykonawcę,
z którym podpisano umowę. Zadanie dwuletnie.
Planowany termin zakończenia zadania 30
czerwca 2015r.
3. Budowa dróg i kanalizacji deszczowej
na osiedlu przy Drodze Kalejskiej w Kórniku –
Bninie II etap – Zadanie zakończono.
4. Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. St. Białoboka w
Kórniku – Zadanie zakończono, trwają czynności odbiorowe.
5. Budowa ul. Mostowej w Szczytnikach –
Zadanie zakończono.
6. Budowa promenady spacerowej wzdłuż
brzegu Jeziora Kórnickiego etap II – Rozpoczeto prace ziemne oraz palowanie. Zadanie
współfinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013. Wykonawcą robót jest NAVIMOR
– INVEST S.A. z Gdańska. Zadanie dwuletnie.
7. Budowa kompleksu edukacyjnego w
północnej części gminy - budowa szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przedszkola – etap I
obejmujący budynek szkoły podstawowej wraz
z zagospodarowaniem terenu – planowany termin zakończenia zadania przewidziany jest na
dzień 31 maja 2015r. Trwają prace instalacyjne,
wykończeniowe wewnętrzne oraz drogowe.
8. Budowa oświetlenia na ulicach Jaśminowej, Wiosennej w Błażejewku – Zostało
wybudowane oświetlenie, trwają czynności
odbiorowe.
9. Budowa oświetlenia ścieżki pieszo –
rowerowej w Biernatkach. Został opracowany
projekt oświetlenia. Wystąpiono do Starostwa
Powiatowego o pozwolenie na budowę. Trwa
procedura ustalenia służebności przesyłu na
działce, na której ma zostać wybudowane
oświetlenie.

Ul. Białoboka

Ul. Główna

10. Budowa oświetlenia na ul. Dworcowej
w Kórniku – Zadanie zakończono, trwają czynności odbiorowe.
11. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego
na ul. Jeziornej w Kórniku – Bninie – Zadanie
zakończono.
12. Oświetlenie placu zabaw w Szczytnikach ul. Wspólna – Został opracowany projekt,
wystąpiono do Starostwa Powiatowego o
wydanie pozwolenia na budowę.
13. Oświetlenie ul. Rzemieślniczej w Radzewie – Zadanie zakończono.

14. Rewitalizacja płyty rynku w Kórniku
– Zadanie zakończono, trwają czynności
odbiorowe.
15. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziećmierowie – Podpisano umowę na realizację
zadania. Planowany termin realizacji zadania
do 30 września 2015r.
16. Budowa zaplecza socjalnego przy
świetlicy w Czmońcu – Podpisano umowę na
realizację zadania.
Wydział Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Kórniku

„Spisek...” w KOK
W sobotę 13 grudnia w Kórnickim Ośrodku Kultury przedstawiono spektakl Lecha Raczaka pt. „Spisek Smoleński”. Autor przedstawienia w
wyrazisty sposób pokazał postawy ludzkie, emocje, konflikty jakie dzielą Polaków po tragedii prezydenckiego samolotu z 10 kwietnia 2010 roku.
ŁG

Wszystkim naszym Czytelnikom życzymy
zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku!
BK PAN

nr 22/2014

19 grudnia 2014 r.
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- konkurs na pracę literacką
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,

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

„Klaudynka”
serdecznie zaprasza
członków Stowarzyszenia
na spotkanie noworoczne

„Idzie styczeń, niesie wiele życzeń,
które odbędzie się 4 stycznia 2015 r.
w restauracji „Biała Dama” w Kórniku.
Początek spotkania o godz. 15.00.
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Spotkanie na temat CIS w Kórniku

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”
zorganizowała w Kórniku spotkanie informacyjne na temat społecznej gospodarki
rynkowej. Odbyło się ono 5 listopada
2014 r. w Kórnickim Ośrodku Kultury.
Moderatorem dyskusji była pani Barbara
Sadowska wiceprzewodnicząca Fundacji
Pomocy Wzajemnej Barka prowadzącej
działania na rzecz rozwoju gospodarki społecznej, w ramach projektu Wielkopolskie
Centrum Ekonomii Solidarnej. Wraz z nią
do Kórnika przyjechali współpracownicy
z Barki oraz przedstawiciele Centrum Integracji Społecznej z Kłody pod Rydzyną
(pow. Leszczyński), a także zainteresowani
tematem społecznicy z Irlandii i Litwy.
Gośćmi spotkania byli między innymi:
burmistrz Jerzy Lechnerowski, radny powiatu Zbigniew Tomaszewski, Maria Sowińska
kierująca Powiatowym Urzędem Pracy w
Poznaniu, lokalni radni, przedstawiciele
kórnickiego OPS z Bożeną Kiełtyką na czele
oraz prezes KOMBUS Beata Urbaniak.
Nie zabrakło także reprezentacji organizacji społecznych, w tym Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, która prowadzi na
naszym terenie Klub Integracji Społecznej.
Przybyły także osoby prywatne, które są
zainteresowane współtworzeniem Centrów
Integracji Społecznej na naszym terenie.
Centrum Integracji Społecznej (CIS)
to jednostka, którą może utworzyć organizacja pozarządowa lub lokalny samorząd
(burmistrz). CIS-y tworzone są z myślą o
osobach wykluczonych zawodowo, i mają
służyłć ich reintegracji zawodowej i społecznej. Działalność CIS-ów obejmuje między
innymi warsztaty, szkolenia oraz kursy
przygotowujące do działalności wytwórczej

lub usługowej. Celem ich jest zdobycie lub
podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób
wykluczonych w formie praktyk i staży, a
także realizacja indywidualnych programów
zatrudnienia socjalnego, dopasowanych do
możliwości i umiejętności beneficjentów.
Działalność Centrów nie sprowadza się
wyłącznie do praktycznej nauki zawodu, lecz
ma rozwijać także umiejętności ułatwiające
rozwiązywanie problemów osobistych i rodzinnych, wzmacniać motywację do zmiany
własnego losu i ułatwiać tym samym codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie.
Wszystkie te zajęcia realizowane są w
ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, który może trwać od 6 do
12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach
nawet do 18 miesięcy).
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym, która
weszła w życie w 2003 r., formalnie umożliwiła powstawanie Centrów Integracji Spo-
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Gdybym była Białą Damą …

łecznej, które są bardzo ważnym elementem
polityki rynku pracy, pierwszym etapem na
drodze osób wykluczonych do zawodowej i
społecznej aktywności.
Dużym wsparciem dla powstających
CISów jest możliwość otrzymania funduszy
z budżetu samorządu województwa na
przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń
oraz na pierwsze trzy miesiące działania.
Podczas kórnickiego spotkania zaprezentowano działanie Klubu Integracji Społecznej działającego przy Fundacji Królowej
Polski św. Jadwigi, którego uczestnicy są
zainteresowani utworzeniem CIS. Chcą oni
prowadzić „klub malucha”. Padła również
propozycja nawiązania współpracy z KOMBUSem, który potrzebuje opiekunów przy
przewozach szkolnych.
ŁG

Sukces Gimnazjalistek

Po raz trzeci skorzystaliśmy z zaproszenia naszej partnerskiej gminy z Bukowiny
Tatrzańskiej do udziału w konkursie „Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości”.
Tematem tegorocznych zmagań była 70.
rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Gimnazjum w Kórniku reprezentowała
grupa, która zwyciężyła w eliminacjach
gminnych, czyli Danuta Sibilska, Agnieszka
Wlazły i Magdalena Zimniak, przygotowujące się pod kierunkiem p. Magdaleny Wytrzyszczak. Nasza drużyna rywalizowała z
zespołami z Zakopanego, Białego Dunajca,
Białki Tatrzańskiej, Poronina, Kościeliska
i Suchego Lasu. Dziewczęta po zaciętej
walce – do ostatniego pytania nie było wiadomo, która drużyna zwycięży – pokonały
swoich przeciwników! Wygrały konkurs!
Nasz zespół wykazał się ogromną wiedzą
i solidnym przygotowaniem. Towarzysząca
i cały czas wspierająca uczennice p. dyrektor Marzena Dominiak oraz opiekunka
p. Magdalena Wytrzyszczak były dumne
ze swoich podopiecznych. Kciuki trzymali
za nas również przedstawiciel Wydziału
Promocji Gminy Kórnik p. Robert Jankowski
i pan kierowca Kazimierz Kmieć.

19 grudnia 2014 r.

Podczas wyjazdu nie zapomnieliśmy i
odwiedziliśmy „naszego Władysia”. Miałyśmy okazję uczestniczyć w obchodach z
okazji Święta Niepodległości w Poroninie,
w którym odbywał się finał konkursu oraz w
Bukowinie Tatrzańskiej, w której gościliśmy.
Oczywiście znaleźliśmy też czas na zakupowe szaleństwo na Krupówkach. Wdzięcz-

ne jesteśmy władzom gminy w tym Panu
Burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu
za umożliwienie nam udziału w konkursie,
oraz Wójtowi Bukowiny Tatrzańskiej Panu
Stanisławowi Łukaszczyk za iście królewskie przyjęcie.
Magdalena Wytrzyszczak
- nauczyciel.
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Krew jest najcenniejszym lekiem, często
ratującym życie. Można się krwią podzielić z
innymi pod warunkiem zgodności grupowej
i genetycznej. Honorowym Dawcą Krwi zostaje każdy, kto chociaż raz oddał honorowo
krew. Otrzymuje wówczas tytuł i legitymację
„Honorowego Dawcy Krwi”. Krwiodawcami
są ludzie o dużej wrażliwości, skłonni do
bezinteresownego działania na rzecz innych
ludzi. Honorowy dawca krwi to także pewna
postawa życiowa, wynikająca z dużego
zrozumienia dla potrzeby leczenia krwią
lub ratowania życia ludzkiego przez podanie niezastąpionego leku, jakim jest krew.
Dawca krwi, to altruista, stawiający sobie
za cel pomaganie innym.
Jan Nowaczyk, pierwszy raz oddał krew
20 marca 1968 r., w Śremie, w wieku 19 lat,
na tzw. stawce czyli wojskowej komisji kwalifikacyjnej. Główną motywacją aby oddawać
honorowo krew jest jego chęć pomagania
innym, w chorobie, w walce o życie. Jego
dewizą życiową w dziedzinie honorowego
krwiodawstwa jest powiedzenie: „każde
200 ml krwi ratuje życie jednego człowieka”.
W ciągu 46 lat oddał ponad 40 litrów krwi,
średnio 0.9 l na rok. Od 2011 do 2012 r.
oddał prawie 5 litrów krwi. Było to możliwe
ponieważ oddawał krew w Poznaniu, gdzie
można oddawać krew 5 razy w roku.
Jan Nowaczyk urodził się 18 czerwca
1949 r. w Głubczycach w woj. Opolskim.
Rodzice otrzymali nakaz pracy w Głubczycach. Ojciec Jana, Stanisław był kupcem
z Torunia. Matka Helena z Perkowskich
urodziła się w 1914 r. w USA, w 1923 r.
powróciła z rodzicami do Mogilna, gdzie jej
rodzice zakupili mały hotelik. Jego rodzice
w 1953 r. powrócili do Mogilna, gdzie Janek
ukończył Szkołę Podstawową. W 1969 r.
ukończył Technikum Gastronomiczne w
Poznaniu. Do Kórnika trafił w 1970 r. i poślubił Teresę z Biadałów z Dachowej i tam
Nowaczykowie zamieszkali. Od 1974 r. do
dzisiaj zamieszkują w Kórniku, początkowo
na ul. Staszica, a po zbudowaniu własnego
domu do dzisiaj na ul. Stodolnej.
Drogę zawodową rozpoczął jako Inspektor PIH (Państwowej Inspekcji Handlowej),
która polegała na dużej mobilności. Stałą
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AKCENTY
ŚWIĄTEWCZNE

Temat świąt Bożego Narodzenia
jest aktualny od 2000 lat. Izba Pamiątek Regionalnych przygotowała
wystawkę starych rekwizytów związanych z przygotowaniami do świąt.
W Grudziądzu, drukiem i nakładem
Wiktora Kulerskiego w 1915 r. ukazał
się dodatek książkowy do „Gazety
Grudziądzkiej” pt. Nauka gotowania
do użytku Ludu polskiego”. Ułożony z
prac konkursowych pp. M. Reszelskiej,
Stanisławy Mittmann i Stefanii Królikowskiej. Między innym są tam opublikowane przepisy na potrawy i pieczywo
świąteczne.
Ze świętami związane są pierniki. W
tamtych czasach foremki wykonywali
pracę znalazł w Ośrodku Wypoczynkowym
rzemieślnicy blacharze. Na wystawie
w Błażejewku na stanowisku kierownika
znalazło się 6 sztuk foremek różnego
żywienia. Od 1976 do 1995 r. pracował w
kształtu ręcznie wykonanych w Bninie.
GS na stanowisku głównego specjalisty od
Są też kamionkowe formy do pieczenia
handlu, usług i gastronomii. Od 1995 do
bab, jedna z nich jest odrutowana. Czy
2004 r. pracował w Firmie MAROL, zajmuktoś jeszcze pamięta wędrujących drującej się handlem tłuszczami. W Kórniku jest
ciarzy trudniących się drutowaniem mepostrzegany jako osoba aktywna i pomocna
talowych garnków i form do pieczenia?.
w rehabilitacji.
Od 1000 lat orzechy, zwane botaZachęcam wszystkich do oddawania
nicznie Juglans regia L., obecnie zwane
krwi, czyli ratowania życia ponieważ daroorzechami włoskimi, wydobywano z
wizna krwi podnosi dawcę duchowo i połupiny różnymi sposobami. Na wystawce
prawia jego zdrowie. Jan Nowaczyk ogłasza
znalazła się mała kolekcja dziadków do
konkurs dla honorowych dawców krwi. Jego
orzechów.
konkurs polega na tym, że w Kórniku rocznie
Święta bez napoju tureckiego, zwamożna oddać 1.8 l krwi (4 razy po 450 ml).
nego kawą, znanego od „Bitwy pod
On w ciągu 2 lat oddał prawie 5 l. krwi. Dla
Wiedniem w 1683 r. przygotowywano
tego kto go pokona ufundował 3 następujące
tradycyjnie ze świeżo zmielonych ziaren
nagrody: I nagroda: moneta o nominale 50
kawy. Czy ktoś jeszcze pamięta zapach
tysięcy z 1998 z wizerunkiem Józefa Piłi smak kawy przygotowanej z ziaren
sudskiego. II i III nagrodę stanowią monety
zmielonych ręcznym młynkiem?
o nominale 10 tysięcy z 1990 r. z Krzyżami
Pieczywa świąteczne w Bninie
Gdańskimi. Jan Nowaczyk hobbystycznie
przygotowywano w domu ale niektózajmuje się kolekcjonowaniem polskich
rzy mieszkańcy przygotowane ciasta
monet obiegowych z przeznaczeniem dla
zanosili do miejscowych piekarni: Mawnuków.
liczaków, Niemierów, Błaszaków czy
Tajemnica rekordowego krwiodawstwa
Sosnowskich, w podpisanych blachach
Jana Nowaczyka polega na tym, że 24
do wypieczenia. Na wystawce jest drewgrudnia 1992 r. poszukiwano krwiodawcy dla
niane sito ponieważ o sukcesie wypieku
ciężko chorej dziewczyny i wtedy Wojewódzdecydowała jakość mąki. Tradycyjnymi
ka Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
pokarmami wigilijnymi były strucle z
Poznaniu poprosiła go o pomoc w ratowaniu
makiem, przygotowywanym specjalną
życia. Krew Jana Nowaczyka uratowała żymaszynką do mielenia z szajbą z drobcie około 200 ludzi. Należy mu się nie tylko
nymi oczkami.
Odznaka Honorowa „Zasłużony Honorowy
W książeczce „Nauka gotowania”
Dawca Krwi” I, II i III stopnia a nawet Odjest między innymi przepis na karpia w
znaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony
polskim sosie na wilja. Podajemy czyteldla Zdrowia Narodu” (której jeszcze nie
nikom przepis na strucle: „4 funty maki,
otrzymał) ale szacunek i podziw.
½ funta cukru, 6 jaj i ½ funta masła,
					
¼ funta rodzynków, zarobić mlekiem
		
Kazimierz Krawiarz
na dość gęste ciasto, dodać drożdży i
jak się dobrze ruszy rozdzielić na dwie
ŻYCZENIA WESOŁYCH ŚWIĄT
części, rozciągnąć na stolnicy, posmaroI SZCZĘŚLIWEGO 2015 ROKU
wać masłem, nałożyć makiem, zwinąć,
Dla mieszkańców Ziemi Kórnicko-Bnińbrzegi zacisnąć, aby był podługowaty
skiej, Rady Gminy i Burmistrza oraz osób
strucel, położyć na blachę, jak się
wspierających Izbę Pamiątek Regionalnych
dobrze wyruszy posmarować rozbitem
z Izbą Szymborskich i Kuźnią na Piaskach.
jajkiem i wsadzić w piec upalony, jak do
Kazimierz Krawiarz placka. Strucle ładnie się pieką w podłuKustosz gowatych formach, ½ metrowych długich

nr 22/2014

Posprzątaj po swoim pupilu!

Sprzątanie po swoim psie to obowiązek każdego właściciela czworonoga, jednak nie
wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Nieprzestrzeganie tego nakazu może skończyć się
koniecznością zapłacenia mandatu. Ponadto w psich odchodach występuje wiele drobnoustrojów, które mogą być przyczyną groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych u ludzi.
Przypominamy, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Kórnik utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach i na innych terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach,
placach, parkingach, terenach zielonych itp.
Zanieczyszczenia należy umieszczać w tzw. „psich pakietach” czyli woreczkach, a
następnie wrzucać do koszy na śmieci. Zamiast „psich pakietów” można używać zwykłych
torebek foliowych.
Informujemy, że „psie pakiety” można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w
Kórniku w Wydziale Obsługi Mieszkańca lub Wydziale Promocji.
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JAN NOWACZYK

HONOROWY DAWCA KRWI - REKORDZISTA

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Kórniku

i 20 centymetrowych szerokich, gdyż
się tak nie rozruszają. Można też wziąć
brytwannę od pieczeni, przedzielić przez
środek lekturą posmarowaną masłem i
włożyć dwa strucle obok siebie.
Mak do strucli przyrządza się w ten
sposób: Sparzony dobrze, odcedzony
i umielony mak szary, osłodzić dobrze
cukrem lub miodem, dodać tartych migdałów i cytrynowej skorki dla zapachu,
troszeczkę masła i wygrzać go przed nakładaniem, aby się ciasto nie oziębiło”.
Na wystawce znalazła się również płyta winylowa pt. Wśród nocnej
ciszy…Kolędy i pastorałki” w wykonaniu Ireny Santor, która 9 grudnia 2014
r. ukończyła 80 lat. Czy jeszcze ktoś
pamięta nastrój wigilijny przy muzyce
z adapteru?
Zainteresowanych przepisami kulinarnymi z 1915 r. zapraszamy do Izby
Pamiątek Regionalnych. Szczególnie
zapraszamy członkinie Kół Gospodyń
Wiejskich. Wskazane próbki do degustacji.
				
		
Kazimierz Krawiarz i
Jan Palacz.

19 grudnia 2014 r.
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I. Do konkursu może przystąpić osoba, która
spełnia wymagania określone w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z 27 października
2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w poszczególnych typach publicznych szkół i
rodzajach publicznych placówek (Dz. U. 2009,
Nr 184, poz. 1436 ze zm.).
§ 1. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować
nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który
posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej
w skład zespołu, w której wymagania dotyczące
kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia
wymagania określone w pkt 1-8
1) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony
zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy
pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku
nauczyciela akademickiego;
3) uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na
stanowisko dyrektora:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie
ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w
okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech
lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem
do konkursu na stanowisko dyrektora;
4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
5) nie był karany karą dyscyplinarną, o której
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.
191), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art.
140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz.
572 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie dyscyplinarne;
6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
7) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 168).
§ 2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu
publicznych szkół lub placówek może zajmować
osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia
łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wy-

móg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w
tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku
kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i
korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub postępowanie dyscyplinarne;
6) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 1,4,6 i 8
§ 3. Stanowisko dyrektora w zespole publicznych szkól lub placówek może zajmować także
nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji
pedagogicznych w urzędzie organu administracji
rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji
Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz
nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia
pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.
U. z 2014 r., poz. 167), spełniający wymagania
określone w § 1, z wyjątkiem wymogu posiadania
co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej
oceny dorobku zawodowego.
II. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia
2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 ze zm.) oferty
osób przystępujących do konkursu powinny
zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz
z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkół i
przedszkola;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z
oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz
poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku
nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata
za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu
pracy, o którym mowa w pkt. 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata
za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów
wyższych lub świadectwa ukończenia studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania albo
świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie

toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie
dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany
zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w
art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004
r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (j.t. Dz. U. 2013 poz. 168)
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o
którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t.
Dz. U. 2013, poz. 1388),
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata
za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata
za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany
karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 191) lub w art.
140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. 2012, poz. 572
ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela
akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.
1182 zm.) w celach przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora.
Kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji
konkursowej oryginały dokumentów, o których
mowa w ust. II pkt. 2, 4, 5, 11 i 12 (w przypadku
gdy w ofercie przedłożono jedynie kopie poświadczone przez kandydata). Wszelkie sporządzone
osobiście przez kandydata dokumenty winny
być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane;
w przypadku składania kserokopii oryginałów
dokumentów winny być one poświadczone za
zgodność z oryginałem. Zaświadczenie lekarskie
winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia (lekarz medycyny
pracy).
III. Oferty z w/w dokumentami należy składać
w zamkniętych kopertach z podanym adresem
zwrotnym ( także e-mail) i dopiskiem:,,Konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionkach” na adres: Urząd Miejski w Kórniku , plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik w terminie do
15.01.2015 r. do godz. 15.30
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa,
powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Kórnik.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie.
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Ale szopka!

W sobotę 6 grudnia, jak co roku o tej
porze, w Oddziale Etnograficznym Muzeum
Narodowego w Poznaniu otwarta została
wystawa podsumowująca konkurs szopek
bożonarodzeniowych „Żłóbek wielkopolski”. To
już XVI edycja tego konkursu, którego głównym
organizatorem jest Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Robakowie, a patronem Wielkopolski Kurator Oświaty. Własnoręcznie
zrobione szopki już od listopada na ręce jury
składali uczestnicy nowi, jak również tacy, dla
których stało się to już wieloletnią, a czasami i
rodzinną tradycją.
Fakt braku ograniczeń wiekowych i za-

wodowych, jak również możliwość wyboru
dowolnego środka stylistycznego, techniki i
materiałów sprawiły, że prace były różnorodne,
a niejednokrotnie i zaskakujące. Celem tego
konkursu jest bowiem nie tylko rozbudzanie
zainteresowań polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi i utrwalanie symbolu żłóbka
betlejemskiego, lecz jednocześnie promocja
naszego regionu poprzez zwrócenie uwagi na
elementy lokalnego krajobrazu i jego piękno,
popularyzacja zabytków architektury, folkloru
i historii Wielkopolski. Stąd, w tegorocznych
szopkach obecne były między innymi rogale
świętomarcińskie, poznańskie krzyże, koziołki,
wiatraki, okrąglak, a nawet budynek Poznań
City Center. Nie zabrakło również akcentu

kórnickiego. Wśród wyróżnionych laureatów
tegorocznego konkursu znaleźli się uczniowie
z Gimnazjum w Robakowie: Oliwia Klimas,
Natalia Hołubowska, Krzysztof Tatarynowicz
oraz Patryk Grześkowiak. Uczniowie przekonali skład jury swoim nowatorskim podejściem
do tematu, inspirując się okolicami Kórnika i
pokazując techniki, które nie były wcześniej
wykorzystywane - jak na przykład drewniana
płaskorzeźba Krzysztofa Tatarynowicza.
Zapraszamy serdecznie na wystawę wielkopolskich szopek, która trwać będzie do 25
stycznia 2015 roku w Oddziale Etnograficznym
Muzeum Narodowego w Poznaniu, przy ul.Grobla 25 (wejście od ul.Mostowej 7 przez park).
A. Byczyńska, P. Koliński
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Ogłoszenie o konkursie
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamionkach, w którego skład
wejdą docelowo: przedszkole, szkoła
podstawowa oraz gimnazjum.

Święta coraz bliżej…
W ramach wprowadzenia w świąteczną atmosferę przedszkolaki z
grupy Jagódki wraz z paniami wychowawczyniami z Przedszkola nr 2 im.
„Czterech Pór Roku” w Bninie przygotowały przestawienie pt. „Bajkowe
Jasełka”. Występ przedszkolaków był
najlepszym dowodem na to, że treści
teologiczne można dostosowywać
do wieku, tzn. tak przekazać fakty
biblijne, aby i dla maluchów były zrozumiałe. W tym przypadku opowieść
o wigilijnej nocy została wzbogacona
o nowych bohaterów - postacie z bajek, które wraz z aniołami i pasterzami przyszły oddać hołd narodzonemu
Jezusowi. Dzieci nie tylko recytowały
wierszowane kwestie, ale również
śpiewały, grały na instrumentach i
prezentowały układy taneczne.
Na widowni zasiedli rodzice
małych aktorów oraz radna Irena
Kaczmarek i ks. Franciszek Sikora

19 grudnia 2014 r.

– proboszcz bniński. Gratulujemy
pięknego występu małym artystom,
a paniom wychowawczyniom – Marii
Fludrze i Ewelinie Domagale należą
się wielkie słowa uznania za wspa-

niałą reżyserię. Dzieci doskonale
czuły się na scenie!
Robert Jankowski
Wydział Promocji
Urzędu Miejskiego w Kórniku
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zgłoszonymi rodzinami sprawdzali, co w danym
przypadku jest konieczne i wskazane by pomoc
była skuteczna i dawała impuls do pozytywnej,
długotrwałej zmiany.
Jakimi kryteriami kierowano się wybierając
odbiorców? Poznawano historię rodziny i przyczyny jej trudnej sytuacji, sprawdzano dochód
przypadający na jednego członka rodziny oraz
- co istotne - postawę, czyli odpowiadano na
pytanie czy rodzina podejmuje jakieś kroki, by
zmienić swoją sytuację.
Po wytypowaniu odbiorców przyszedł czas
na poszukiwanie darczyńców. Organizatorzy
akcji zadbali, by było o nich głośno. Były plakaty,
ulotki, ogłoszenia, był marsz ulicami Kórnika. W
programie uczestniczyły chętnie nie tylko osoby
prywatne, firmy, ale także placówki oświatowe,
które także przygotowały paczki.
Bazą dla akcji stała się Szkoła Podstawowa
nr 1 w Kórniku. To tutaj zwożono w miniony

weekend prezenty i to stąd wyruszały transporty
dla potrzebujących.
W sumie Paczki w Polsce przygotowywało
700 480 osób (średnio 36 osób robiło jedną
paczkę).
Średnia wartość paczki dla jednej rodziny
deklarowana przez darczyńców to 2106 zł.
To wartość oszacowana na podstawie anonimowych deklaracji. Łączna wartość pomocy
przekazanej rodzinom sięga wiec kwoty 41
236 824 zł.
Kórniccy wolontariusze Szlachetnej Paczki
przygotowali jeszcze jeden „paczkowy” akcent.
Dnia 4 stycznia w Oazie, podczas specjalnej
gali podsumują swoje działania i podziękują
sponsorom. Miejmy nadzieję, że będzie to nie
tylko finał tegorocznej Szlachetnej Paczki, ale
także inauguracja kolejnego sezonu dobrego
pomagania w Kórniku.
ŁG

Spotkanie Gwiazdkowe podopiecznych KTPSu

Już po raz 25. Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej zaprosiło dzieciaki na
spotkanie gwiazdkowe. Około 150 uczniów
szkół w Kórniku, Bninie, Szczodrzykowie,
Radzewie i Tulcach (mieszkańców Żernik)
bawiło się na sali OSP Kórnik. Nagłośnienie
zapewnił Artur Hoffmann zaś świetną wesołą zabawę zespół Mini Max z Poznania.
Upominki dla dzieciaków- jak co rokuzafundowali Państwo Przychodzcy, a
poczęstunek zafundował Witold Brzeziński
z Borówca.
ŁG
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W poszukiwaniu Mikołaja

Dawno, dawno temu, blisko 300 lat temu
po narodzeniu Jezusa Chrystusa, w mieście
zwanym Mira, przyszedł na świat chłopiec,
któremu nadano imię Mikołaj. Miał on
zamożnych i bardzo pobożnych rodziców.
Przekazali mu wielki szacunek dla ludzi,
zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących
i biednych.
Po śmierci Rodziców Mikołaj odziedziczył wielki majątek. Mieszkał sam w pałacu
ze swoim nauczycielem. Nie wychodził z
domu, zamknięty w świecie nauki. Pewnego dnia usłyszał historię sierot, która
odmieniła jego życie. Postanowił pomóc
dzieciom. Wieczorem okrył się opończą,
kaptur zaciągnął na głowę i pod osłoną
nocy poszedł do domu sierot. Przez okno
wrzucił dzieciom worek z prezentami. Na
drugi dzień wszyscy w mieście zaczęli
opowiadać o tym zdarzeniu i zastanawiać

się któż to uczynił? Mikołaj nie zaprzestał
na jednym dobrym uczynku, ale zaczął pomagać i innym. Co pewien czas wyruszał
na nocne wyprawy i przez okna wrzucał
podarunki dla biednych dzieci. Któregoś
dnia spotkał biskupa Euzebiusza. Wkrótce
został jego następcą.
Tak więc i my, natchnieni postawą
Mikołaja, znanego nam już jako świętego,
ruszyliśmy Korowodem Mikołajów prosto
na rynek. Dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr.1, ubranym w czerwone stroje, z
czapkami na głowach, z dzwoneczkami i
balonami towarzyszył prawdziwy święty
Mikołaj. Uśmiechnięty staruszek, z długą
brodą, jechał powozem, zaprzężonym w
konie. Wesoły przemarsz, który wiązał się
z niesamowitym hałasem, zwrócił uwagę
wielu kórniczan, którym świąteczny nastrój
szybko się udzielił. Dzieci na rynku zostały

przywitane przez wice-burmistrza, po czym
przyszedł czas na zabawę. Śpiewy i tańce
spowodowały, że uczestnikom korowodu
zupełnie nie przeszkadzała mroźna pogoda. Po poczęstunku, wszyscy wyruszyli
do kościoła, na poszukiwania biskupa
Mikołaja. Gdy udało się go odnaleźć, dzieci
przekazały mu drobne upominki i kartki
świąteczne z życzeniami.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli
się w przygotowanie tej wspaniałej imprezy
i pomogli w jej trakcie.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Kórniku wraz z wychowawcami składają
wszystkim czytelnikom Kórniczanina życzenia serdecznej atmosfery przy Wigilijnej
Wieczerzy oraz radosnych Świąt Bożego
Narodzenia.
Agata Majewska - Król
i Irena Przybył
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36 szlachetnych paczek w naszej gminie

Program Szlachetna Paczka w Kórniku miał
swoje tegoroczne apogeum 13 i 14 grudnia, kiedy to do 36 wcześniej starannie wytypowanych
rodzin trafiły dary od ofiarodawców.
Były szczere uśmiechy dzieci, łzy wzruszenia dorosłych i dużo, dużo dobrej pomocy.
W całej Polsce wolontariusze Szlachetnej
Paczki dostarczyli w tym roku pomoc dla 19
580 potrzebujących rodzin – osób starszych,
samotnych, rodzin wielodzietnych. Jak szacują
organizatorzy pomoc ta dotarła do 76 746 osób.
Co znalazło się w paczkach? Żywność,
środki czystości, zimowa odzież, przybory
szkolne, ale także inne rzeczy, których obecność w paczce była uwarunkowana konkretnymi potrzebami obdarowanego. Były wiec
też meble, piekarnik, komputer, sprzęt do
rehabilitacji oraz inne szczególne upominki.
Wszystko to było możliwe dzięki pracy wolontariuszy, którzy spotykając się kilkukrotnie ze

Upamiętnili powstańców wielkopolskich
Pod egidą KPA KOMBUS oraz placówek
oświatowych naszej gminy i Oazy odbył
się na kórnickim rynku happening upamiętniający wielkopolski zryw powstańczy
z lat 1918-1919. By pozwolić na udział w
wydarzeniu jak największej liczby uczniów
akcja odbyła się 10 grudnia. Wyprzedzono
dokładna datę rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego o kilkanaście dni, ale wytłumaczenie dla tego przyspieszenia można
znaleźć w historii naszego miasta. U nas,
w Kórniku oddziały zbrojne tworzyły się już

19 grudnia 2014 r.

od listopada 1918 r.
Dla upamiętnienia tego faktu uczniowie
szkół i przedszkolaki, ubrani często w militarne stroje i z odpowiednimi rekwizytami,
zameldowali się burmistrzowi pod ratuszem. Z balkonu manifestację obserwował
Ignacy Paderewski w eleganckim cylindrze
z epoki.
Przedstawiciele grupy rekonstrukcyjnej
pokazali broń i umundurowanie, jakich
używali nasi bohaterowi. Nie zabrakło
ułanów i biało-czerwonych kokard i naszej

harcerskiej orkiestry dętej. Chórzystki z
kórnickiej SP 1 zaśpiewały kilka utworów
patriotycznych i wojskowych.
Długim szpalerem uczestnicy tej patriotycznej manifestacji przeszli pod Pomnik
Powstańców Wielkopolskich, gdzie złożono
kwiaty.
Happening był częścią akcji „Przypnij
kokardę”. Barwy narodowe w klapie płaszcza to mile widziany symbol. Pamiętajmy
także o wywieszeniu flag 27 grudnia.
ŁG
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Dzieci w Borówcu, tak jak na całym świecie,
co roku z niecierpliwością czekały na Świętego
Mikołaja. W tym roku czas oczekiwania na
przyjście świątecznego gościa umilili naszym
najmłodszym ,,Pomocnicy Świętego Mikołaja”,
z borówieckiego Prywatnego Przedszkola
„Śpiewający Włóczikije”.
Cała duża sala w Starej szkole zmieniła
się w warsztat artystyczny. Dzieci wykonywaly
różnego rodzaju ozdoby świąteczne. Lepiły
świeczniki z masy solnej, wyklejały aniołki i
gwiazdorki z papieru, robiły ozdoby z kolorowego makaronu.

Tego dnia został pobity „borówiecki rekord
świata” w zrobieniu najdłuższego łańcucha
choinkowego- ma ponad 30 metrów długości
i jest bardzo ekologiczny. Wspólnymi siłami
zawiesiliśmy go na choince.
Gdy wszystko było gotowe: choinka ubrana
,a przy niej grzeczne dzieci - przyjechał Święty
Mikołaj ciągnąc drewniany wóz, a w nim słodkości. Po kilku wspólnych piosenkach prezenty
zostały rozdane. To było bardzo rozśpiewane
spotkanie, z pewnością za sprawą artystycznie
uzdolnionych pomocników Świętego Mikołaja,
a także zespołu ,,the Infinite Dreams”, który

ubarwił całe wydarzenie muzyką ,,na żywo”.
I ja też tam byłam, świetnie się bawiłam,
przy kawie i piernikach z mieszkańcami rozmawiałam.
Aby zabawa była udana pomogli mi charytatywnie:
- Pani Ewa Ziętek z mężem
- 6 Pań pomocników z przedszkola
- zespół muzyczny z Borówca
- darczyńca pięknej choinki Pan Marek Pawlak

KULTURA

OGŁOSZENIA

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE W BORÓWCU

Sołtyska Borówca
Dorota Buchalska

„Wśród nocnej ciszy” w Szczytnikach

Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się przedstawieniem jasełkowym w wykonaniu dzieci
i młodzieży ze Świetlicy pod kierunkiem p.
Urbaniak. Dodatkowo w świąteczny nastrój
wprowadziły nas piękne, polskie kolędy w
wykonaniu p. Szalczyk przy akompaniamencie
gitarowym. „Śpiewano i grano na cześć nowonarodzonego”.
Wśród 90 osób na sali byli zaproszeni
goście- Ksiądz Proboszcz Jakub Lechniak,
sołtys wsi p. Łukasz Kwas oraz przestawiciele miejscowych organizacji społecznych,
dla których praca społeczna na rzecz naszej, małej społeczności wiejskiej to ważne
wyzwanie, często kosztem wolnego czasu.
Sołtys odczytał życzenia dla mieszkańców od
Burmisztra Gminy- p. Lechnerowskiego.
Przy świątecznych stołach, w blasku świec,
świerkowych gałązek zasiedli zacni seniorzy
oraz mieszkańcy wsi Szczytniki i Koninko.
Z kuchni unosił się zapach przygotowanych
przez Panie z KGW potraw wigilijnych-zupy
grzybowej, kapusty z grochem i grzybami ,
makiełek oraz pieczywa własnego wypieku.
Przed spożyciem wieczerzy wigilijnej zebra-
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ni wysłuchali ewangelii.
Nastąpił czas dzielenia się opłatkiem i składania życzeń świątecznych i noworoczych jak
w jednej, wielkiej rodzinie.
Niektórym z nas łezka zakręciła się w oku,
bo to zawsze wielkie przeżycie i niewiadoma
co przyniesie Nowy Rok. Spotkania jasełkowe

są tradycją w naszej wsi. Co roku gościmy
coraz więcej mieszkańców, co utwierdza nas w
przekonaniu, że warto sprawiać ludziom radość
i dzielić się dobrym słowem.
Spotkamy się znowu za rok.
Genowefa Błotna
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Na BoŻy CZyN
W kalendarzu nieuchronnie zbliża sią koniec roku 2014 i początek
nowego 2015 roku. Kalendarz gregoriański wyznacza ten moment
„zmiany licznika” na grudniowo-styczniowy
przełom miesiąca. Kalendarz chiński zmieni
swoje oblicze dopiero 19 lutego 2015 roku
(wg naszego, gregoriańskiego kalendarza).
Zakończy się wówczas Rok Konia, a rozpocznie Rok Owcy (Kozy). Przenosząc pewne
analogie z obu kalendarzy na „podwórko”
pszczelarskie, śmiało możemy powiedzieć,
że w Sylwestra zakończy się Rok Zielony, a
rozpocznie Rok Niebieski.
Skąd te kolory i dlaczego w tych latach
taka konkretnie barwa występuje ? Otóż,
kolory biorą się z oznaczeń matek pszczelich (królowych) „urodzonych” w danym roku
kalendarzowym. Pszczelarze starają się maksymalnie ułatwić sobie życie w pasiece, gdyż
tylko zorganizowana i ergonomiczna gospodarka daje pożądane efekty ekonomiczne.
Dlatego też pszczelarze, którzy dysponują
nieraz setkami uli, nie mają głowy do zapamiętywania, w czasami identycznych ulach,
ile lat ma królowa z danego ula. Na razie
niewielu decyduje się na zabieranie notatek
czy tabletu z informatorem przypisującym
dane identyfikacyjne do numeru ula (ciągły
kontakt z substancjami nie sprzyjającymi
papierowi czy elektronice, takimi jak : miód,
wosk lub kit pszczeli).
Wiek matki pszczelej ma istotny wpływ na
owoce pracy całej ulowej rodziny. Pszczelarz
powinien sprawnie pozyskać informację co
do ilości „wiosen” pszczoły, a nie może (tak
jak kobiety nie wypada) zapytać jej wprost
o wiek. Stąd pszczoła sama „dostarcza” tej
informacji pszczelarzowi. Niczym piłkarze
rezerwowi rozgrzewający się poza boiskiem,
pszczoła ma na sobie przyklejony, rzadziej
namalowany – znacznik (plastron), nazywany
wśród braci pszczelarskiej opalitkiem. Ma on
przeważnie okrągły kształt. „Montowany” jest
za pomocą kleju szelakowego (żywicznego),
farby nitro - najlepiej w tym samym kolorze,
bo jak się „samo” odklei, to nadal będzie chociaż kolor farby na grzbiecie. Tylko wprawni
pszczelarze mogą zaś pozwolić sobie na
bezpieczne użycie kleju szybkoschnącego.
Czynności te wykonywane są przez doświadczonych bartników na królowej trzymanej
bezpośrednio między palcami ręki, albo z
wykorzystaniem specjalnej „fajki”, szklanej
tulei z tłoczkiem zakończonym siateczką.
Po takim znakowaniu mniej inwazyjnym niż
wypalanie symboli na zwierzętach hodowlanych, pszczoła trafia na chwilę do klateczki
izolacyjnej, gdzie do czasu wyschnięcia kleju
i farby odbywa „kwarantannę” związaną z jej
osobistą ochroną przed rozmazaniem znaku
czy przesunięciem opalitka.
Kolorów królowych [przy okazji łamaniec językowy] zgodnie z obowiązującym
systemem międzynarodowym używa się
tylko pięciu. Powiązane to jest z zegarem
biologicznym pszczelej królowej, która żyje

4-5 lat. Zakładając roboczo, iż pszczelarz pamięta chociaż, do których uli zasiedlał młodą,
nową królową-matkę, istnieje niewielka możliwość pomyłki, że zamiast zidentyfikowania
tegorocznej matki, w ulu znajduje się 6-cio
letnia królowa. Hodowcy matek pszczelich
umieszczają czasami na plastronach dodatkowe znaki, które pozwalają im dokładnie
zorientować się co do cech rasowych królowej i momentu jej narodzin. Są to najczęściej
oznaczenia cyfrowe uzupełniające niejako
ten kolorowy pszczeli PESEL. Zastosowanie
innych kombinacji znaków ograniczone jest
przede wszystkim niewielkimi rozmiarami
opalitka, a więc i czytelnością znaków.
Tenże mały rozmiar znacznika, zdeterminowany z kolei wielkością „grzbietu”
królowej (tarczki tułowia), preferuje właśnie
kolorystyczną, szybką identyfikację wieku
pszczoły. W dużych pasiekach, przy ogromie
pracy w ulach, trudno brać ze sobą lupę,
aby sczytywać, co tam na plastronie ma
napisane królowa. Indywidualne oznaczenie „swoich” królowych, może być jednak
pomocne dla pszczelarza, który traktuje to
zajęcie bardziej hobbystycznie, jako swoisty
„dowód tożsamości”. Nabywając matkę od
hodowcy dostaje on dokument, w którym
opisane są istotne cechy nowej królowej,
takie jak rasa/linia/odmiana, miejsce i data
narodzin oraz numerek identyfikacyjny. Jeśli
potem w sezonie wyroją mu się pszczoły,
będzie łatwiej zidentyfikować przy sporze co
do własności pszczelej rodziny, czy one do
niego należały. W takim roju będzie właśnie
„stara” matka, która na sobie będzie przeważnie miała jakiś opalitek.
Kolor znacznika oparty jest o 5-cio letni,
powtarzalny cykl, który możemy nazwać
„półdekadowym”. Każdy 1 i 6 rok dekady
ma biały kolor plastronu, 2 i 7 rok – żółty,
3 i 8 – czerwony, 4 i 9 – zielony, 5 i 10 (czy
jak kto woli „zerowy”) – niebieski kolor. Stąd
właśnie 2014 rok oznaczany jest zielonym
plastronem, a rok 2015 – niebieskim. W
tabelce zamieszczono kolorystykę opalitków
dla matek w kolejnych latach.

Rok „narodzin”
królowej

Pszczelarze amatorzy, którzy głównie
z pasją podchodzą do pracy przy tych
pożytecznych owadach, w odróżnieniu
od pszczelarzy obu płci prowadzących
profesjonalne gospodarstwa pasieczne,
mają jednak czasami problem z zapamiętaniem tych pięciu barw i ich cykliczności.
Wtedy z pomocą może przyjść jedna z
metod niekonwencjonalnego zapamiętywania informacji. Najpierw użyjmy skrótów
literowych dla wykorzystywanych kolorów
N-niebieski, B-biały, Ż-żółty, C-czerwony
i Z-zielony. Zapamiętując jedynie, że cykl
jest 5-cio letni i zaczynamy go obliczać
dla roku 2000, wyjdzie nam kombinacja
liter skrótów kolorów jako N, B, Ż, C, Z, N,
itd. Jak widzimy litery te są spółgłoskami,
uzupełniając je o samogłoski możemy
spróbować ułożyć jakiś tekst – „klucz”. Tym
tekstem, niczym kodem, może być tytułowy
„Na BoŻy CZyN”, gdzie celowo spółgłoski
napisano dużymi literami, a samogłoski –
małymi. Wystarczy więc zapamiętać ten
tekst, aby „w myślach”, w pasiece odrzucić
z tekstu samogłoski i widząc dany kolor
matki – dopasować do niej rok urodzenia.
Może ktoś wymyśli inne słowo „klucz” lub
zasady – prosimy o ewentualne zgłoszenia
do Koła Pszczelarzy w Kórniku.
Oznaczeń pszczelich nie możemy
przenieść na grunt ludzki. Ludzie żyją coraz dłużej i pewnie trzeba by użyć palety o
100 barwach, ale jak tu odczytać subtelne
różnice kolorów, biorąc jeszcze naturalną
skłonność dwunożnych istot do ingerowania w swój wygląd – solaria, kosmetyczki,
fryzjerzy, tatuażyści, operacje plastyczne,
przeszczepy upiększające, kuracje odmładzające, cud-diety, itp. ? Stąd, póki co,
pozostają nam PESEL-e.
Koło Pszczelarzy w Kórniku życzy Redakcji i wszystkim Czytelnikom „Kórniczanina” zdrowych, wesołych i spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia, bogatego Gwiazdora
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2015
Roku… Niebieskim Roku.
Stanisław Duszczak

Kolor opalitka (plastronu) dla matki – królowej
Niebieski
Biały
Żółty
Czerwony
Zielony
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Podsumowanie

„II Dnia Wojskowego”

w SP im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie
06.11.2014 r., odbył się w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie im. Jana Pawła
II „Jesienny Happening Historyczny zatytułowany II Dzień Wojskowy”, w którym wzięli
udział uczniowie klas czwartych, piątych i
szóstych wraz z nauczycielami. Najważniejszym punktem tego dnia była tzw. „żywa lekcja
historii” poświęcona dwóm wielkim powstaniom – wielkopolskiemu i warszawskiemu,
którą przygotowali wspólnie organizator oraz
Fundacja Rodem z Polski na czele z panem
Marcinem Lutomskim. Żywe lekcje historii dają
uczniom szansę poznania naszych dziejów od
strony praktycznej. Uczniowie i nauczyciele
naszej szkoły mieli możliwość zobaczenia,
dotknięcia, przymierzenia i wypróbowania
artefaktów militarnych związanych z historią
wojskowości Rzeczypospolitej Polskiej z
pierwszej połowy XX wieku. Nauka poprzez
zabawę była jednym z głównych celów tego
projektu. Uczniowie chętnie wcielali się w rolę historycznych dotyczących II wojny światowej. wieku a chór szkolny przygotował i zaprezenpowstańców wielkopolskich i warszawskich. Najważniejsze było to, ze po skończonych tował piosenki i pieśni o tematyce militarnej z
Po skończonej lekcji uczniowie jeszcze długo zajęciach każdy uczeń na pytanie „Jaki znak tamtych czasów. Hitem okazała się piosenka z
„oblegali” prowadzących zajęcia, zadawali Twój?” bez wahania wskazywał ten właściwy polskiego serialu wojennego pt. „Czas honoru
pytania, przymierzali wojskowe stroje i oswajali – polski. „II Dzień Wojskowy” upłynął szybko i – powstanie” „Dziewczyna z granatem”. Dużo
się z bronią palną używaną przez powstańców efektywnie, uczniowie wywiązali się wzorowo z emocji było przy konkurencji sportowo-wojskooczywiście pod kątem historycznym. Tego dnia powierzonych im zadań a efektem końcowym wej, w której uczniowie musieli wykazać się
oprócz bezpośredniego obcowania z historią tego dnia była wystawa prac wykonanych sprawnością fizyczną i celnym „okiem”. Na
polskiej wojskowości, przed poszczególnymi przez naszych uczniów, na której można było sam koniec przedstawiciele poszczególnych
klasami wraz z wychowawcami zostały po- zobaczyć m.in. wystawę prac plastycznych klas otrzymali od organizatora pamiątkowe
stawione zadania do wykonania związane zatytułowanych „kroniki wojenne”. Warto też dyplomy oraz słodkie upominki dla wszystkich
głównie z czasami II wojny światowej Zada- wspomnieć, że uczniowie i nauczyciele Szkoły uczniów biorących udział w tym projekcie.
nia te to min: rozpoznanie umundurowania i Podstawowej w Szczodrzykowie w czasie „II
Chciałbym podziękować wszystkim tym,
uzbrojenia żołnierzy polskich walczących w Dnia Wojskowego” byli ubrani w stroje woj- którzy pomogli mi zorganizować i przeprowaróżnych okresach II wojny światowej (m.in. skowe lub harcerskie z emblematami symboli dzić projekt dotyczący polskiej wojskowości.
powstaniec warszawski, żołnierz 1 Dywizji narodowych np.: biało czerwone opaski lub Zaangażowanie uczniów, uśmiechy na ich
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, żołnierz 2 kotyliony.
twarzach oraz ten charakterystyczny błysk
korpusu Polskiego), rozpoznanie różnych roDodatkowo organizator zaprosił całą spo- w oku na widok poznańskiego czy warszawdzajów broni i ich poszczególnych elementów łeczność szkolną 04.12.2014 r. na apel, który skiego powstańca, umiejętność odróżnienia
używanych w czasie II wojny światowej (m.in. był jednocześnie podsumowaniem całego pistoletu maszynowego „Błyskawica” od piniemiecki samolot myśliwski Messerschmitt BF projektu dotyczącego dwóch wielkich polskich stoletu maszynowego „Sten” czy „Thompson”
109, brytyjski samolot myśliwski Supermarine powstań. W czasie tego apelu uczniom i dowodzą, że takie działania mają sens i dają
Spitfire, niemiecki okręt podwodny U-Boot VII nauczycielom została zaprezentowana pre- duży „zastrzyk” wiedzy oparty na rekonstrukcji
C). Wiadomo, że nie da się sprawnie poruszać zentacja multimedialna związana z „II Dniem artefaktów, postaci historycznych i innych
po historii, bez znajomości podstawowego Wojskowym” w naszej szkole. Wybrani ucznio- elementów omawianego zagadnienia i prekodu symboli i znaków, dlatego jednym z wie – przedstawiciele wszystkich klas IV-VI zentowanej epoki.
zadań w czasie „II Dnia Wojskowego” było wzięli udział w konkursie wiedzy dotyczącym
dziękuję
rozpoznanie polskich znaków wojskowych i polskiej wojskowości z pierwszej połowy XX
organizator Robert Steinitz

W sobotę, 10 stycznia 2015 roku,
o godz. 15.00.,
odbędzie się
Gminny Przegląd
Kolęd i Pastorałek.
Szkolne chóry
i zespoły muzyczne
zaśpiewają
w Kórnickiej Kolegiacie
już po raz czternasty.
ZAPRASZAMY
nr 22/2014

19 grudnia 2014 r.

KULTURA
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BZZZ… zza ula

W piątek 26 grudnia 2014 roku
o godzinie 17:00
w Kolegiacie Kórnickiej
odbędzie się koncert kolęd
w wykonaniu chóru
Castellu Cantans.
Zapraszamy!
17

Kapuśniaczki do barszczu

W dniu 10 grudnia wieczorem 1-ligowe
koszykarki klubu ITC Muks Poznań odwiedziły
Dom Dziecka w Kórniku-Bninie.
Zawodniczki przywiozły dla wychowanków
Domu Dziecka pizze ufundowane przez sponsora drużyny SZYBKA PIZZA. Po wspólnym
posiłku i rozmowie dzieci zaprosiły koszykarki
do obejrzenia swoich pokojów oraz wspólnej
zabawy.
W pracowni fotograficznej, gdzie dzieci
i młodzież poznają tajniki fotografii, na ręce
opiekunów przekazano drukarkę ufundowaną przez kolejnego sponsora zespołu, firmę
BROTHER Polska. Sprzęt umożliwi młodym
fotografom drukowanie swoich prac na papierze fotograficznym.
Jak deklaruja zawodniczki i trenerzy: „mile
spędzony czas minął bardzo szybko, lecz jednego jesteśmy pewni, nie było to nasze ostatnie
wspólne spotkanie w DD w Kórniku-Bninie”.

Lubicie kapuśniaczki? Kolejny przepis, który
może Wam się przydać przed nadchodzącymi
świętami – paszteciki idealne jako dodatek do
barszczu. Puszyste drożdżowe bułeczki z nadzieniem z pikantną kiszoną kapustą . Paszteciki oczywiście najlepiej smakują jeszcze ciepłe,
ale można je w prosty sposób podgrzać na
patelni, w piekarniku albo w tosterze. Przyznam,
że mojej rodzinie smakują w każdej postaci.
Korzystając z okazji, życzę wszystkim razem i każdemu z osobna cudownych Świąt Bożego Narodzenia i szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku!
Farsz z kiszonej kapusty:
500 g kiszonej kapusty
1 marchew
2 cebule
2 garści suszonych grzybów
2 łyżki klarowanego masła lub oleju
4 liście laurowe
4 ziarna ziela angielskiego
szczypta mielonego kminku
świeżo zmielony pieprz
sól
Grzyby zalać gorącą wodą, zostawić na
noc. Następnego dnia grzyby ugotować w tej
samej wodzie do miękkości. Kapustę jeśli jest
zbyt kwaśna przepłukać pod bieżącą wodą,
drobno posiekać. Kapustę zalać wywarem
grzybowym, dodać liść laurowy, ziele angielskie i gotować do miękkości. Cebulę pokroić
w drobną kostkę, marchew zetrzeć na tarce o
dużych oczkach, grzyby drobno posiekać. Na
patelni rozgrzewamy masło, zeszklić cebulę

Muks
Pierwszaki ze SP nr 1

w teatrze
i fabryce
bombek
w Gnieźnie

W czwartek 11 grudnia dzieci z klas
pierwszych d i f wraz z wychowawczyniami
wyjechały na wycieczkę do Gniezna. Celem
wyjazdu była wizyta w fabryce bombek oraz
udział w spektaklu „Opowieść wigilijna” w
Teatrze im. A. Fredry.
Pierwszym etapem wycieczki było zwiedzanie fabryki bombek. Pierwszaki mogły
obserwować długi proces produkcji ozdób
choinkowych. Zobaczyły jak powstają
bombki od samego początku. Dzieci zapoznały się z procesem dmuchania bombek
w dmuchalni szkła, następnie zapoznały się
z etapem „srebrzenia” , a na koniec udały
się do najciekawszej sali – „dekoratorni”.
Wszystkie bombki malowane są w tradycyjny sposób, zachowując ręczny charakter
wytwarzania. Praca ta wymaga niezwykłej
precyzji, trudu i poświęcenia.
Na pamiątkę pobytu w fabryce każde
dziecko zakupiło bombkę ze swoim imieniem. Tegoroczne święta będą na pewno
wspaniałe, bowiem na choinkach dzieci
będzie ich piękna kolorowa bombka. Wizyta
w tym miejscu niewątpliwie wprowadziła
nas w świąteczny nastrój.
Drugim etapem wycieczki była wizyta
w teatrze. Dzieci zobaczyły niezwykle
wzruszające przedstawienie na motywach
„Opowieści Wigilijnej” K.Dickensa . Jedna
z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających opowieści o magii Świąt Bożego
Narodzenia, choć tak naprawdę o magii
każdego dnia. Opowieść o Scrooge`u,
człowieku skąpym, nieczułym na ludzkie
potrzeby, któremu obce jest czynienie
dobra bliźniemu. W wigilijnym czasie,
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kiedy świat realny może przenikać się
z rzeczywistością pozaziemską, dane
mu zostaje przeżyć spotkanie z trzema
duchami. Duch przeszłych Wigilii pozwala mu wrócić w przeszłość, drugi duch
pokazuje mu wigilijny wieczór jego biednego pracownika oraz siostrzeńca, duch
przyszłych Wigilii przychodzi natomiast do
Scrooge`a, aby odkryć przed nim smutną
przyszłość - jego śmierć i rozkradanie tak
troskliwie zbieranego majątku. Spotkania
te przyczyniają się do wewnętrznej przemiany Scrooge`a i budzą w nim pragnienie zadośćuczynienia wyrządzonych dotąd krzywd .Opowieść o tym szczególnym
dniu w roku, kiedy pieniądze tracą swoją
wartość, w którym przerywamy pogoń
za doczesnymi dobrami i skupiamy się
na tym, co najważniejsze. Przesłaniem
spektaklu jest pragnienie, by duch Świat
Bożego Narodzenia – duch miłosierdzia,
współczucia i dobroczynności panował
przez cały rok

Piękna sceneria, profesjonalni aktorzy,
niesamowita muzyka i oświetlenie, wszystko to sprawiło, że oglądanie sztuki stało
się niezwykłym przeżyciem. Dzieci były
zachwycone przedstawieniem oraz grą
aktorów, niektórzy bardzo żywo i spontanicznie reagowali na wydarzenia rozgrywające się na scenie, być może dlatego,
że dla wielu z nich była to pierwsza wizyta
w prawdziwym teatrze.
Nasi milusińscy doskonale zachowywali
się podczas spektaklu, byli pod wrażeniem
oglądanego spektaklu, jak i samego teatru,
który na sam koniec mogli zwiedzić, obejrzeć i odkryć jego tajemnice.
Podobno najlepiej uczymy się przez
doświadczenie, więc mamy nadzieję, że
wiedza zdobyta tego dnia pozostanie w
pamięci dzieci na długo.
Uśmiechnięte buzie dzieci były najlepszym dowodem na to, że wyjazd należał
do udanych.
Agata Dopierała
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dodać marchew i grzyby, dusić do miękkości
warzyw. Całość dodać do miękkiej kapusty i
chwile razem gotować. Doprawić do smaku
solą, pieprzem, kminkiem (powinna być dość
pikantna i aromatyczna). Jeśli kapusta ma dużo
wody odcedzić ją, wyjmując przy okazji ziele
angielskie i liście laurowe. Kapustę wystudzić.
Składniki na ciasto (30 – 40 sztuk):
500 g mąki pszennej + 1 łyżka
250 g mleka
15 g świeżych drożdży
2 jaja
2 łyżeczki soli
2 łyżeczki cukru
60 g masła
Dodatkowo:
jajko do posmarowania pasztecików
czarnuszka, siemię lniane, kminek

brzegu ciasta, zwijać w rulon i odciąć. Paszteciki układać na blasze wyłożonej papierem do
pieczenia, Posmarować jajkiem rozkłóconym
z 2 łyżkami wody. Kapuśniaczki posypać wg
uznania czarnuszką, siemieniem lnianym lub
kminkiem i pozostawić na ok. 15 minut do
wyrośnięcia. Piec w piekarniku rozgrzanym do
180ºC przez około 15 – 20 minut w zależności
od wielkości i pożądanego stopnia zarumienienia. Kapuśniaczki podawać jako dodatek
do barszczu.
Smacznego !
Iza Jokiel
gdywbrzuchuburczy.blogspot.com

OGŁOSZENIA / KĄCIK KULINARNY

Gdy w Brzuchu Burczy ... czyli kącik kulinarny

Mleko podgrzać tak aby było lekko ciepłe.
W mleku rozpuścić drożdże i wymieszać z
cukrem i łyżką mąki – odstawić do wyrośnięcia
na 15 – 20 minut. Masło roztopić i przestudzić.
Mąkę przesiać i wymieszać z solą, dodać
zaczyn, jajka i wyrobić ciasto. Stopniowo dodawać roztopione masło, wyrabiać aż ciasto stanie
się elastyczne. Ciasto przełożyć do oprószonej
mąka miski, przykryć lniana ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia (około
1 godziny).
Połowę ciasta rozwałkować na prostokąt o
grubości około ½ cm (lub grubsze jeśli wolicie
większe paszteciki). Wzdłuż brzegu rozłożyć
część farszu z kapusty kiszonej i delikatnie
zwinąć rulon – odciąć resztę rozwałkowanego ciasta. Powstały rulon pokroić ukośnie na
3 – 4 cm kawałki. Ponownie układać farsz na

*Wynajmę samodzielne, bezczynszowe mieszkanie dwupokojowe (42m²) w Dziećmierowie - niedaleko OAZY. Cena: 1100 (plus opłaty). Tel. 602772270
*Sprzedam tokarkę do drewna. Tel. 509 904 648 lub 508 198 429
*Na sprzedaż nowe mieszkania w Kórniku. Tel. 509 272 266
*Skupuję książki, płacę 1zł za 1kg, dojeżdżamy, gotówka. Tel. 503 622 212
*Zatrudnię kierowcę samochodu ciężarowego asenizacyjnego z kwalifikacjami. Tel. 667-620-453
*Restauracja w Tulcach poszukuje kandydata na stanowisko: pomoc kuchenna.
*Zainteresowanych proszę o kontakt. Tel. 510 014 761
*W środy w Przychodni Zdrowie przyjmuje psycholog. Zapisy: 796-649-232. Szczegóły: www.psychetee.pl
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizykoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Sprzedam klinkier drugiego gatunku. 1.7 za sztukę. Do obejrzenia w Prusinowie. Tel. 667246649
*Sprzedam nową nieużywaną torbę podróżną-50 zł.Tel.603882345
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki -Kórnik i okolice. Tel. 731100754
*Sprzedam zestaw do szlifowania ścian i sufitów „Żyrafa”+odkurzacz na wodę. Nowy na gwarancji. Tel. 666 015 511
*Sprzedam segment bliźniaka w Borówcu. 115 m², gotowy do zamieszkania. Częściowo na raty. Tel. 602214931
*Mężczyzna podejmie prace stałą lub dorywczą, odśnieżanie, porządki, mycie okien. Tel. 602 74 56 51
*Gwiazdor na Wigilię. Tel. 602 74 56 31
*Malowanie, szpachlowanie, tapetowanie, układanie płytek i paneli. Krótkie terminy. Tel. 667 198 500
*Sprzedam wodomierze 2 szt do ciepłej i zimnej wody używane tanio, oraz 2 kanistry do paliwa 20l. tanio. Tel: 506490723
*Przyjmę rower, laptopa, okulary (-3 obydwa szkła) i rzeczy damskie XL -XXL, buty 39-41. Kórnik. Tel. 731 328 532
*Sprzedam odkurzacz samochodowy pod zapalniczkę (12V) 50 zł , oraz 2 ekspresy do kawy Phipips, oraz Clatronic (nowe) po 50 zł sztuka. Tanio. Tel: 506490723
*Sprzedam rower koła 26’ damsko-męski tanio, oraz grzejnik olejowy, palnik i reduktor z wężem do butli gazowej. Tel. 506490723
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013 różne, oraz profesjonalny miernik elektryczny. Ceny do negocjacji. Tel. 506490723
*Sprzedam tornistry do szkoły (2), fotelik samochodowy Maxi Cossi, maty edukacujne(2) nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tanio. Tel. 506490723
*Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 6 szt., aparat fotograficzny Zenit ET i inne (5szt), taśmy do magnetofonu szpulowego. Tel. 506490723
*Sprzedam suknie ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr. 164/168 (tanio), nowy płaszcz skórzany damski rozm. 36/38, wzr.164/168. Tel. 506490723
*Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki Thomson , oraz buty i czapsy do jazdy konnej rozm. Tel. 506490723
*Sprzedam dyktafon - rejestrator cyfrowy, komórke, Samsung GC 3530 . Tanio. Tel. 506490723
*Sprzedam książki zawodowe kierowców(wózki widłowe, hds-y, kwalifikacja kat C i inne), oraz torby walizki do garniturów, Tel. 506490723
*Quertus Development zatrudni panią na stanowisko kierownika działu sprzedaży nieruchomosci. Mile widziane doświadczenie. Tel. 502 841 867, grunt1a@interia.pl
*Wynajmę pokój z kuchnią 20m² centrum Kórnika Tel. 792020082
*Zaopiekuję się dzieckiem w Borówcu lub okolicach. Tel. 601 746 930

Ogłoszenia DROBNE

KULTURA

Koszykarki Rozdawały prezenty

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

Pogotowie ratunkowe 999,
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe992
Telefon alarmowy 112
Pogotowie energetyczne 991

Apteka Prywatna Lewicka-Nowak-Przybylski,
ul. Średzka 2, Kórnik
Tel. 61 8 170 128
pn. – pt. 9:00 - 18:00
sobota 9:00 - 13:00
niedziela 9:00 - 13:00
w święta i dni wolne od pracy 9:00 – 13:00

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, kornik@kornik.pl
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500)
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15,
tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodnia w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, tel. 61 8170 050.
Centrum Medyczne KORMED w Robakowie
ul. Szkolna 18, tel. 61 28 11 256
czynna pon. - pt. od 8:00 - 18:00
labolatorum: codziennie od 8:00 do 10:00
W przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy lub
dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska MEDEO 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05
Lecznice dla zwierząt/gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949
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Apteka „Zamkowa”, ul. Poznańska 16, Kórnik
Tel. 61 8 170 834
pn. – pt. 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 14:00
niedziela 9:00 – 14:00
„Apteka w Rynku”.
pl. Niepodległości 40, Kórnik
Tel. 61 8 170 239
pn. – pt. 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 14:00
Apteka A-2 Borówiecka,
ul. Szkolna 1 C, Borówiec Gądki
Tel. 519 053 056
pn. – pt. 8:00 - 18:00
sobota 9:00 – 13:00
Apteka „Rumiankowa”,
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
Tel. 61 28 10 113
pn. – pt. 8:30 - 19:00
sobota 8:30 - 14:00
Apteka „Obok Przychodni”,
ul. Poznańska 32, Kórnik
Tel. 61 893 72 89
pn. – pt. 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 14:00
Apteka „Amfora”,
ul. Poznańska 150 nr 2, Kamionki
Tel. 61 649 08 02
pn. – pt. 9:00 - 21:00
sobota 9:00 - 20:00
niedziela 9:00 – 20:00
Punkt Apteczny „Witaminka”,
ul. Szkolna 18, Robakowo
Tel. 61 281 12 56
pn. – pt. 8:00 – 19:00
sobota 9:00 – 14:00
Punkt Apteczny „Recepta na zdrowie”,
ul. Jeziorna 9, Szczytniki
Tel. 608 095 985
pn. – pt. 9:00 – 19:00
sobota 9:00 – 14:00

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. 61 817 02 72, fax. 61 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: 61 8359032,
61 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36, tel. 61 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. 61 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. 61 817 00 54
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. 61 898 06 66, 61 817 02 76
www.kombus.pl
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. 61 817 00 21
Filia Biblioteki w Kórniku-Bninie
ul. Rynek 3, tel. 61 819-02-69
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. 61 817 00 81
tel./fax. 61 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. 61 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. 61 817 00 33
Nadleśnictwo Babki
tel. 61 878 80 43, fax. 61 878 81 07
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl
Kórnicko-Bnińska
Izba Pamiątek Regionalnych
Ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik – Bnin
Kustosz dr Kazimierz Krawiarz
Tel. 785-749-287
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Szkolna 7, Robakowo
62-023 Gądki
Tel.: 61 819-80-11
Parafia Rzymskokatolicka
pw. M.B. Królowej Rodzin
ul. Poznańska 107
62-023 Borówiec
tel. 61 819 08 05
Parafia pw. św. Wojciecha
62-035 Kórnik, ul. Kościelna 9
Tel.: 61 8170- 01-25
Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
ul. Średzka 1 62-035 Kórnik
Telefon: 61 8170162
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Narodzenia NMP w Tulcach
ul. Pocztowa 1
63-004 Tulce
tel. 61 870 50 55
Parafia Rzymskokatolicka
pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Mostowa 45, 62-023 Kamionki,
tel. 61 8788010

nr 22/2014

SPORT SZKOLNY
SUKCES TENISISTÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ W KÓRNIKU
Tytuł WICEMISTRZA WIELKOPOLSKI
wywalczyli uczniowie Zespołu Szkół w Kórniku,
na rozegranych w Krzyżu Mistrzostwach Wojewódzkich w drużynowym tenisie stołowym.
Tenisiści : Filip Kujawa, Jakub Szymankiewicz,
Michał Szymankiewicz, Michał Rozmiarek,
uczniowie p. Andrzeja Palucha zajęli drugie
miejsce i otrzymali srebrne medale mistrzostw.
Tym samym nawiązali do bogatych tradycji w
historii szkoły w tenisie stołowym. A oto relacja
nauczyciela:
„Wyśmienicie zaprezentowali się uczniowie
naszej szkoły: Filip Kujawa, Jakub Szymankiewicz, Michał Szymankiewicz oraz Michał
Rozmiarek podczas Mistrzostw Województwa
w Drużynowym Tenisie Stołowym, które odbyły
się 4.12.2014 w Krzyżu Wielkopolskim. Nasza
reprezentacja dopiero w finale musiała uznać
wyższość drużyny z ZSP Nietążkowa, zdobywając tym samym srebrne medale.” W turnieju
wzięły udział następujące reprezentacje: ZS im.
Kopernika Konin, ZSP CKU Przygodzice, ZSP
Nietażkowo, LO Międzychód, ZS Budownictwa
nr 1 Poznań, ZS Kórnik i LO Szamotuły. W
pierwszym meczu nasi uczniowie pokonali
reprezentantów Zespołu Szkół w Koninie 4:2.
W półfinale spotkali się zespołem Liceum
Ogólnokształcącego w Międzychodzie wygrywając 4:1.W finale jeden punkt zdobył Michał
Szymankiewicz, a zespół przegrał z ZSP w
Nietążkowie 1:4.
Uczniowie otrzymali medale oraz przywieźli
dla szkoły pamiątkowy dyplom i grawerton .
Największy udział w tym dużym sukcesie
drużyny miał Filip Kujawa, który jest zawodnikiem klubu sportowego Stella Gniezno. Aby
osiągać tak dobre wyniki Filip wkłada wiele
wysiłku dojeżdżając kilkakrotnie w tygodniu na
treningi do Gniezna a do tego oczywiście ma
duży talent.”
W przeszłości pierwszy sukces na zawodach wojewódzkich w drużynowym tenisie
stołowym odniosły w roku 1990 siostry Mariola
i Wioletta Bałęczne , które wywalczyły brązowe
medale. Jeszcze większy sukces, tym razem
pierwsze miejsce i tytuł MISTRZYŃ WOJEWÓDZTWA wywalczyły te same tenisistki w
roku 1991.
W tym samym roku w zawodach wojewódzkich odniosły sukces indywidualnie .Wtedy
Mariola zdobyła medal srebrny a Wioletta medal
brązowy.
Dzisiaj Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska nie organizuje mistrzostw indywidualnych w tenisie stołowym.
GRATULACJE dla uczniów , nauczyciela
i szkoły. Jest to piękny prezent na 70-lecie
szkoły.

SPORT

WAŻNE TELEFONY

WAŻNE TELEFONY:

Adrian Bladocha -1) i z SP Buk 2:8 ( Miłosz
Garstkiewicz i Filip Młynarczyk po 1).Szkoły
z Swarzędza i Buku specjalizują się w piłce
ręcznej. Ponadto w zespole Kórnika oprócz
wymienionych strzelców bramek grali : Alan
Dąbkiewicz, Kacper Jakubiak, Jakub Cuprych,
Michał Paczkowski, Antoni Szymczak, Oliwier
Sobiak i Bartosz Gąska. Opiekunem zespołu
był p. Marek Bugajski.
MISTRZOSTWA POWIATU
W PIŁCE RĘCZNEJ GIMNAZJÓW
Sprawozdania z imprezy dokonała opiekunka piłkarek ręcznych z Gimnazjum Kórnik
p. Anna Szmidt. „Mistrzostwa Powiatu w Piłce
Ręcznej dziewcząt odbyły się w Buku. W turnieju wzięło udział 5 drużyn. Mecze rozgrywane
były systemem „każdy z każdym” po 8 min.
Zdecydowane zwycięstwo w całym turnieju
odniosły dziewczęta z Buku, które wygrały
wszystkie spotkania. Pozostałe szkoły miały
bardzo wyrównane składy co sprawiało, że
walka o kolejne miejsca była niezwykle zacięta. Każdy mecz przysporzył wiele emocji,
do końcowych minut nie było wiadomo, która
drużyna odniesie sukces.” W zespole z Kórnika grały: Boguszyńska Martyna (7 bramek),
Szlecht Zuzanna (3), Tomczak Małgorzata (1),
Świerczyńska Małgorzata, Szar Laura , Jopek
Dominika, Ogórkiewicz Katarzyna, Szymczak
Natalia, Bugzel Karina, Karaś Katarzyna, Wojtkowiak - Kozakiewicz Zuzanna (bramkarka)

Wyniki spotkań: Stęszew 6 : 5 Kórnik,
Luboń 2 : 2 Kórnik, Kleszczewo 3 : 3 Kórnik.
Ostatecznie dziewczęta zajęły miejsce piąte. O końcowych miejscach szkół decydowały
nie tylko wyniki meczy ale suma zdobytych
bramek w turnieju.
Z kolei gimnazjaliści z Kórnika grając w Zalasewie w gm. Swarzędz zajęli drugie miejsce.
Ostatecznie piłkarze ręczni G. Kórnik zajmą w
powiecie miejsce od 5-8.
MISTRZOSTWA POWIATU
POZNAŃSKIEGO W KOSZYKÓWCE SPG
W Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu odbyły
się zawody o Mistrzostwo Powiatu Poznańskiego szkół ponadgimnazjalnych w koszykówce
mężczyzn. W turnieju brało udział sześć szkół z
powiatu poznańskiego, które zostały podzielone
na dwie grupy. Reprezentacja Zespołu Szkół w
Kórniku rozgrywała mecze w grupie z zespołami z Tarnowa Podgórnego oraz Mosiny. W składzie drużyny znaleźli się następujący uczniowie:
Patryk Kuberacki, Wojciech Kapusta, Arkadiusz
Pawlikowski, Filip Siejak, Szymon Korcz, Dawid
Kurek, Kacper Surdyk. W swojej grupie zajęli
trzecie miejsce przegrywając z ZS Mosina – ZS
Kórnik 37-30 i z LO Tarnowo Podgórne – ZS
Kórnik 59-20. Ostatecznie w powiecie zajęli
miejsce 5-6. Wygrała szkoła ze Swarzędza
pokonując w finale reprezentację z Tarnowa
Podgórnego.
ARA

TRZECIE MIEJSCE PIŁKARZY
RĘCZNYCH SP 1 KÓRNIK
Z medalem brązowym wrócili nasi szczypiorniści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku
z mistrzostw powiatu. W finale z udziałem czterech najlepszych szkół, piłkarze ręczni pokonali
SP Dopiewo 5:1 a wszystkie bramki strzelił Filip
Bladocha. Nie udało się pokonać pozostałych
szkół, przegrywając z SP 1 Swarzędz 1:6 (
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Koniec roku to dobry okres do podsumowań, takie podsumowanie swojej działalności zorganizowali w dniu 13 grudnia
br. w Hotelu „Rodan” w Skrzynkach przedstawiciele UKS Jedynka Limaro-Kórnik.
Tegoroczne podsumowanie sezonu kolarskiego miało charakter jubileuszowy, gdyż
związane jest z 15-leciem istnienia klubu.
Galę poprowadził pan Dariusz Skorupa,
reprezentujący Polski Związek Kolarski,
który odczytał list od Prezesa Polskiego
Związku pana Wacława Skaruli, w którym
pan prezes pogratulował klubowi UKS
Jedynka Limaro-Kórnik sukcesów, których
podstawą jest systematyczna praca zawodników na treningach i pełne zaangażowanie trenerów-wychowawców. Pan prezes
podkreślił, że jest to praca godna wielkiego
szacunku i podziwu.
W uroczystym podsumowaniu sezonu
kolarskiego udział wzięło około 100 osób.
Kórnicki samorząd reprezentowali: burmistrz Jerzy Lechnerowski, radne gminy
Kórnik: Irena Kaczmarek, Krystyna Janicka, Julia Bartkowiak i Beata Bruczyńska.
Departament Sportu Urzędu Marszałkowskiego reprezentował Mariusz Kubiak,
a samorząd powiatowy pan Mieczysław
Ferenc. Wśród gości zaproszonych na
sobotnią uroczystość było wiele osób
związanych z kolarstwem i klubem UKS
Jedynka Limaro-Kórnik, m.in. pan Andrzej
Kaczmarek, trzykrotny uczestnik Wyścigu
Pokoju w latach 70-tych, trener pana Roberta Taciaka, pan Marcin Śniegocki szef
firmy SHIMANO POLSKA oraz pan Paweł
Kłosowicz, reprezentujący prezesa firmy

Raben Logistics Sp. z o.o. pana Ewalda
Rabena.
Na uroczystość bardzo licznie przybyli
również zawodnicy i ich rodzice.
Prezes UKS Jedynka pan Seweryn
Waligóra przedstawił zebranym historię
klubu, który liczy już 15 lat i składa się z kilku
sekcji, ale głównie kojarzy się z kolarzami,
gdyż właśnie oni są zdobywcami wielu
medali, wspaniale promując w ten sposób
gminę Kórnik.
Trener UKS Jedynka Robert Taciak,
szczegółowo przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności klubu, w którym
obecnie trenuje 30 zawodników.
W sezonie 2014 kolarze UKS Jedynka
Limaro-Kórnik zdobyli łącznie 56 medali z
różnych imprez mistrzowskich krajowych
i międzynarodowych. W tym 30 medali
Mistrzostw Polski (13 złotych, 5 srebrnych
i 12 brązowych), 15 medali Mistrzostw
Polski LZS, 4 medale Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików, 2 brązowe medale
Mistrzostw Świata juniorów, 5 medali
Mistrzostw Europy. Wychowanka klubu,
Katarzyna Pawłowska, startująca już w
zawodowej grupie kolarskiej Boels Dolmans
(Holandia), po raz trzeci z rzędu stanęła
na podium Mistrzostw Świata zdobywając
w 2014 r. w Kolumbii srebrny medal w
wyścigu scretch. Natomiast reprezentant
kórnickiego Limaro, 18-letni Patryk Rajkowski zdobył tytuł Mistrza Europy juniorów w
portugalskiej Anadi w wyścigu Keirin i dwa
srebrne medale w sprincie drużynowym
(juniorów i orlików) oraz brązowy medal
w sprincie.

Na Mistrzostwach Świata w koreańskim
Seulu Patryk Rajkowski zdobył jeszcze dwa
brązowe medale w keirinie i sprincie drużynowym. Dwie juniorki UKS Jedynka Limaro-Kórnik: Nikol Płosaj i Natalia Radzicka
podczas Mistrzostw Europy w Anadi zdobyły srebrne medale w wyścigu drużynowym
na 4km, a Nikol Płosaj indywidualnie zajęła
szóste miejsce w wyścigu scretch. Kolejne
zawodniczki klubu UKS Jedynka limaro-Kórnik, które wzięły udział w światowych
imprezach to: Weronika Humelt, która zajęła dziewiąte miejsce podczas szosowych
Mistrzostw Europy w szwajcarskim Nyon w
wyścigu indywidualnym na czas juniorek,
Natalia Nowotarska, która była ósma w
sztafecie podczas Młodzieżowych Igrzysk
Olimpijskich w chińskim Nankin oraz Natalia Morytko, członek drużyny szosowej w
wyścigu ze startu wspólnego zawodniczek
do lat 23.
Najbardziej utalentowanym zawodniczkom i zawodnikom, burmistrz Jerzy Lechnerowski, prezes i trener UKS Jedynka Limaro
wręczyli upominki, i pamiątkowe dyplomy.
Burmistrz Lechnerowski pogratulował
trenerowi Robertowi Taciakowi sukcesów,
jakie w 2014 roku osiągnęli jego podopieczni i podziękował za czas i trud włożony w
trenowanie młodych kolarzy.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

W piątkowy wieczór 12 grudnia 2014
roku w gościnnych progach Centrum „OAZA”
odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne Kórnickiego Stowarzyszenia Sportowego Kotwica
połączone z II Wigilijną Galą Piłkarską na
której to tradycyjnie wybrano „11” roku 2014.
Uroczystość zaszczyciło swą obecnością wielu
znamienitych gości. Władze Miasta i Gminy
reprezentowali, Pan Jerzy Lechnerowski –
burmistrz miasta i gminy Kórnik, Przemysław
Pacholski – przewodniczący Rady Gminy,
Roman Gęstwa – v-ce przewodniczący Rady
Gminy, przybyli również nasi przyjaciele i sponsorzy wśród których mogliśmy gościć prezes
BS Kórnik Katarzynę Zimniak, właściciela firmy
Surówki Grześkowiak Zbigniewa Grześkowiaka, Justynę i Tadeusza Pajek – firma Balot,
Jarosława Powąskę – hurtownia kosmetyków,
Waldemara Poprawskiego – Rademenes,
Barbarę i Michała Walczak – Tawerna pod
Żaglami, Annę Słabolepszą – Sezami Sport,
Macieja Kuberackiego – hurtownia owoców,
Sebastiana Dobrzyńskiego – firma PODR,
Marcina Kowacz – transport. Swą obecnością
zaszczycili nas również: kierownik KCRiS
„OAZA” Wojciech Kiełbasiewicz, grono pedagogiczne z kórnickich szkół, Magdalena
Strój – menager Hotelu Rodan, byli prezesi
klubu, aktualni i byli trenerzy naszego klubu
pracownicy klubu i wielu sympatyków naszego klubu a przede wszystkim nasi mali i duzi
zawodniczki i zawodnicy oraz rodzice i rodziny

SZACHOWO-WARCABOWY
TURNIEJ MIKOŁAJKOWY
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7 grudnia 2014 roku do Radzewa przybyli
szachiści i warcabiści, którzy mieli nadzieję na
spotkanie ze Świętym Mikołajem. Najpierw
jednak trzeba było rozegrać 12 partii. Nad ich
przebiegiem czuwał pan Ryszard Bartkowiak.
Po ostatniej rundzie okazało się, że wszyscy byli
bardzo grzeczni i każdy z uczestników zasłużył
na prezent. Nieco nieznośne były tylko dzieci,
które tego dnia wyjątkowo często odbierały
punkty dorosłym. Dyplomy wręczała lokalna
Mikołajka, w którą wcieliła się Dominika. W
turnieju zwyciężył Zdzisław Jastrzębski przed
Dawidem Miszczakiem i Robertem Kątnym.
Wśród dziewcząt najlepsza była Mirella Rozmiarek przed Magdaleną Sułkowską i Moniką
Stempniak. Rywalizację chłopców wygrał Samuel Kątny, który wyprzedził Mikołaja Ostroroga

19 grudnia 2014 r.

Wigilia kotwicy
naszych zawodników. W iście rodzinnej atmosferze prezes klubu Andrzej Giczela dokonał
podsumowania całorocznej działalności klubu
gdzie na koniec podziękował wszystkim którzy
pomagali w osiągnięciu aktualnego poziomu
organizacyjno-sportowego. Za długoletnią
pracę na rzecz klubu pamiątkowym ryngrafem
uhonorowani zostali byli prezesi naszego klubu: Leszek Koprucki, Adam Przybył, Tadeusz
Kuźma i Michał Zgarda. Następnie Zarząd
klubu wyróżnił repliką koszulki klubowej za
wspieranie działalności: Miasto i Gminę Kórnik,
TFP Sp z o.o. Kórnik, BS Kórnik, Grześkowiak
Surówki, firmę IRMAL, Firmę BALOT, Tawernę
Pod Żaglami, firmę Rademenes, Hurtownię
Powąska, Sezami Sport, firmę Langras,
Kowacz transport, Matysiak transport, PODR
Sp z o.o., KCRiS „OAZA” Kórnik, OSiR
Kórnik, Marka Dudę, Macieja Kuberackiego,
Bajoński Consulting, Transport-Broniarz. Za
wybitne zasługi i długotrwałą pomoc klubowi
tytuł „Przyjaciela Kotwicy Kórnik” otrzymali:
Kinga Wysocka i Michał Rokicki. W kategorii
„Osobowość Młodego Piłkarza” w 2014 roku
wyróżniono trzydziestu młodych piłkarzy naszego klubu, znaleźli oni uznanie w oczach
swoich trenerów a należeli do nich: Jakub
Korcz,Tymoteusz Gabski, Rafał Rozmiarek,
Adam Wawrzynowicz, Mateusz Francuzik,
Miłosz Garstkiewicz, Krzysztof Maślanka,
Wojciech Błaszkowiak, Stanisław Rychlewski,
Bartosz Miodowicz, Kacper Surdyk,Daniel To-

maszewski, Klaudyna Witkowska, Marysia Haremska, Zofia Śmigielska, Borys Piętka, Maciej
Wiatr, Marcel Michalski, Mateusz Kasprowicz,
Jakub Dopierała, Adam Suterski, Jakub Loga,
Cezary Wlazły, Bartosz Marcinkowski, Jakub
Galiński, Igor Chęciek, Piotr Rozmiarek, Filip
Wittmann, Radosław Jakubczak, Ewelina Szalamacha. Po zakończeniu tej części nastąpił
finał gali czyli ogłoszenie „11” roku 2014. W
oczach trenerów szkolących w naszym klubie
następujący zawodniczki i zawodnicy zostali
laureatami tegorocznej gali: bramkarz – Aleksandra Blige (seniorki), środkowy obrońca
– Dawid Kowalewski (seniorzy), prawy obrońca – Marcel Kujawa (młodziki), lewy obrońca
– Jakub Zboralski (juniorzy), prawy pomocnik
– Maciej Wiatr (orliki), defensywny pomocnik – Mikołaj Wrombel (juniorzy), środkowy
pomocnik – Kacper Borowiak ( trampkarze),
lewy pomocnik – Adam Rogowski (seniorzy),
lewoskrzydłowy – Max Pogonowski (młodziki),
prawoskrzydłowy – Karol Siejak (juniorzy/seniorzy), środkowy napastnik – Bartosz Zgarda
(trampkarze). Gdy emocje opadły prezes klubu
wraz z zarządem złożyli wszystkim przybyłym
gościom życzenia świąteczne i noworoczne
a następnie w miłej atmosferze przy kawie i
cieście przygotowanym przez mamy naszych
piłkarzy w kuluarach można było swobodnie
porozmawiać o dalszych planach i dzisiejszych
przeżyciach.
MZ

i Tymoteusza Kątnego. Najlepszą pośród kobiet
była Dominika Kątna. Był to ostatni turniej w
tym roku w ramach Kórnickiej Ligi Szachowo-Warcabowej. Podsumowanie całego cyklu
odbędzie się pod koniec grudnia. Może i tym

razem spóźniony Gwiazdor okaże się łaskawy
dla wszystkich szachistów i warcabistów…
Wesołych Świąt życzą organizatorzy rozgrywek umysłowych w Radzewie!
Karol Niemier
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