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PROSTO Z RATUSZA
Choinka
„spod samiuśkich Tater”
Goście z zaprzyjaźnionej gminy Bukowina Tatrzańska przybyli do Kórnika 5
grudnia, by wziąć udział w uroczystym
zapaleniu światełek na olbrzymiej choince,
która stanęła na kórnickim rynku. Drzewko
nota bene jest darem samorządu Bukowiny
dla Kórnika. Delegację z Podhala tworzyli: wójt Stanisław Łukaszczyk, sekretarz
Marian Mikołajczyk, radny Józef Górka
oraz dyrektor Domu Ludowego Bartłomiej
Koszarek wraz zespołem folklorystycznym,
który zagrał na rynku krótki koncert.

Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku
życzy
Redakcja Kórniczanina

Kamionki w systemie
12 grudnia oficjalnie włączono jednostkę
OSP Kamionki do Systemu Ratownictwa
Gaśniczego. W uroczystości udział wzięli
między innymi: Zastępca Wojewódzkiego
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
Jerzy Ranecki, Komendant Miejski PSP
w Poznaniu Witold Rewers, Komendant
Gminny Leszek Orlewicz oraz burmistrz
Jerzy Lechnerowski i radni. Szerzej o tym
wydarzeniu na str. 5.

ratunkowego oraz siedziba Straży Miejskiej.
Transakcja nabycia gazowni ma mieć
miejsce jeszcze w bieżącym roku.
Rozmowy
o gruntach pod parking
Na temat pozyskania gruntów pod lokalizację parkingu park&ride (parkuj i jedź)
w Koninku dyskutował burmistrz Jerzy
Lechnerowski z przedstawicielem Agencji
Nieruchomości Rolnych Tomaszem Dutkiewiczem. Ustalono, że gmina zwróci się
w tej sprawie do ANR z oficjalnym pismem,
które będzie podstawą do wstrzymania
ewentualnych działań w kierunku innego
zagospodarowania terenu.
Budową parkingu i stacji kolejowej zainteresowane są władze wielu szczebli: wojewódzkie, ze względu na plany związane z

Kupujemy gazowonię
Finalizowane są rozmowy na temat
wykupu budynku starej gazowni. 14 grudnia
burmistrz Jerzy Lechnerowski rozmawiał
na ten temat z Adamem Macukiem reprezentującym obecnego właściciela Polską
Spółkę Gazowniczą S.A. Przypomnijmy, że
dotychczas samorząd Kórnika dzierżawił tę
nieruchomość, na której mieści się między
innymi punkt stacjonowania pogotowia
Niech Betlejemskie Światło Pokoju
Nadal rozjaśnia naszą rzeczywistość,
Która niekiedy jest spowita ciemnością.

13 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski – harcerze odebrali
je z rąk skautów słowackich w Zakopanem.
W niedziele 20 grudnia harcerze Chorągwi Wielkopolskiej przekażą Betlejemski
Ogień podczas mszy św. w Poznańskiej Farze.
Betlejemskie Światło Pokoju, któremu w tym roku przyświeca hasło „Zauważ
człowieka” kórniccy harcerze przyniosą do naszej kolegiaty 21 grudnia o godzinie
16:30 na mszę roratnią.
Prosimy o udział w uroczystości delegacje kórnickich szkół, stowarzyszeń oraz
sołectw gminy Kórnik.

koleją metropolitalną, władze powiatowe, ze
względu na możliwość uregulowania spraw
drogowych oraz PKP, które upatrują większy potencjał planowanej stacji niż obecne
wykorzystanie innych stacji.
Naukowcy na Zamku
W dniach 13-16 grudnia trwała w
Poznaniu międzynarodowa konferencja
naukowa „Sharing Advances on Large
Animals Models”. 15 grudnia w Zamku
Kórnickim odbyło się spotkanie uczestników
konferencji, podczas której rolę gospodarza
pełnił prof. Tomasz Jasiński, a o gminie
Kórnik opowiedział zebranym burmistrz
Jerzy Lechnerowski.
Opr. ŁG
27 grudnia 2015 roku
o godzinie 11:00,
w 97. rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego
1918-1919,
pod Pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich
na placu Ich imienia w Kórniku
odbędzie się
uroczystość patriotyczna.
Serdecznie zapraszam to udziału w
tym wydarzeniu
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Dyżury przy Ogniu Betlejemskim będą pełnić zuchy i harcerze
w Sadybie (ul. Poznańska 34A) w:
- środę od godziny 15:00 do 18:00
- czwartek od godziny 11:00 do 13:00
Z najlepszymi życzeniami
zuchy, harcerze, instruktorzy
Związku Harcerstwa Polskiego w Kórniku
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Ostatnia w tym roku Sesja Rady Miejskiej
w Kórniku odbędzie się 29 grudnia 2015 r.
(wtorek) o godz. 13.00 w ratuszu w Bninie.
W programie sesji między innymi.
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej
4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności
międzysesyjnej
a) z wykonania przetargów
b) z pozyskiwania środków pozabudżetowych
c) z działalności Straży Miejskiej w Kórniku
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie
międzysesyjnym
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie
stanowiska w następujących sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
b) wydatków zamieszczonych w budżecie
Gminy Kórnik na 2015 rok niewygasających
z upływem roku budżetowego
c) zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu
d) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2016
e) Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2016 – 2020
f) szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
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sowego tankowania LNG, który pozwala
na przeprowadzenie testów pojazdów lub
tymczasowe tankowanie LNG w dowolnej
lokalizacji.
Opr. ŁG
LNG – Liquefied Natural Gas – gaz
skroplony składa się w 95% z metanu, który
w temperaturze poniżej -162 °C przechodzi
ze stanu lotnego w ciekły.
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
g) „Planu gospodarki Niskoemisyjnej Gminy
Kórnik”.
h) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kórnik
i) określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
j) zgłoszenia sołectwa Borówiec Nowy
do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi
2013-2020”
k) przejęcia od Powiatu Poznańskiego
niektórych zadań publicznego zarządzania
drogami powiatowymi (Radzewo)
l) przejęcia od Powiatu Poznańskiego
niektórych zadań publicznego zarządzania
drogami powiatowymi (Runowo)
ł) zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia
od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań
publicznego zarządzania drogami powiatowymi (48)
m) zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych
zadań publicznego zarządzania drogami
powiatowymi (47)
n) zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia
od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań
publicznego zarządzania drogami powiatowymi(547)
o) aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

CNG – Compessed Natural Gas – Sprężony Gaz Ziemny to tradycyjny „sieciowy”
gaz ziemny, który po oczyszczeniu z wody
zostaje sprężony w celu redukcji objętości.
CENY GAZU ZIEMNEGO NA STACJI
TANKOWANIA LNG/CNG W MATEUSZEWIE:
Cena 1 m3 gazu CNG 3,25 zł brutto
Cena 1 kg gazu LNG 4,38 zł brutto
Gminy Kórnik oraz planów miejscowych.
p) miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej dla
działek o numerach ewidencyjnych: 228/3,
227, 226, 225, 224, 223/1, 562, 219/2, obręb
geodezyjny Borówiec, oraz działek o numerach
ewidencyjnych: 30, 21, 23-28, 29/1-29/6, obręb
geodezyjny Skrzynki, gm. Kórnik
r) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu na zachód od ul. Kamiennej, obręb
Kamionki, gmina Kórnik.
s) powołania doraźnej komisji statutowej
t) apelu w sprawie roszczeń Spółki Akcyjnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne wobec
Gminy Kórnik
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Część II – budżetowa.
a) prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy
Kórnik na 2016rok - Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik
b) przedstawienie opinii RIO w Poznaniu
nt. projektu WPF oraz budżetu Gminy Kórnik
na 2016rok
c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu
i Finansów na temat budżetu Gminy Kórnik
na 2016rok
d) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik
na lata 2016-2022
e) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
budżetu Gminy Kórnik na 2016 rok.
11. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
12. Zakończenie sesji.
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12 grudnia 2015r., w sobotnie przedpołudnie w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kamionkach odbyła się niecodzienna
uroczystość włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Wśród gości obecni
byli między innymi Zastępca Wielkopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jerzy
Ranecki, Komendant Miejski Państwowej
Straży Pożarnej st. bryg. Witold Rewers, Jerzy
Lechnerowski Burmistrz Gminy Kórnik, kapelan
gminny strażaków ks. Grzegorz Zbąszyniak
dowódca JRG 6 bryg. Arkadiusz Surdyk,
Komendant Policji z Kórnika podinsp. Paweł
Malusiak, radni gminy Kórnik, przedstawiciele
instytucji i organizacji funkcjonujących w gminie
Kórnik, druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek
i zaproszeni goście.
Uroczystość rozpoczęła się złożeniem
przez Kapitana Adriana Fiszera i Prezesa
OSP Kamionki Leszka Walkowiaka meldunku
Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jerzemu Raneckiemu
o gotowości pododdziałów OSP do uroczystego
apelu.
W trakcie uroczystości przedstawiona
została w zarysie historia powstania OSP Kamionki, która działa na tym terenie od 1946r.
Kulminacyjnym punktem apelu, który odbył
się zgodnie z ceremoniałem pożarniczym,
było odczytanie i wręczenie Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

o włączeniu jednostki OSP Kamionki do KSRG.
Po odczytaniu powyższy akt prawny na ręce
Prezesa OSP druha Leszka Walkowiaka wręczył Zastępca Wielkopolskiego Komendanta
Wojewódzkiego st. bryg. Jerzy Ranecki.
Przebieg uroczystości uświetniła harcerska
orkiestra dęta im. ks. Jozefa Poniatowskiego
z Kórnika.
Po wręczeniu decyzji zaproszeni goście
złożyli gratulacje, życzenia dla strażaków oraz
wpisy do księgi pamiątkowej OSP Kamionki.
Komendant Miejski Państwowej Straży
Pożarnej st. bryg. Witold Rewers wyróżnił
uroczyście trzech strażaków z jednostki OSP
Kamionki : dh Artura Krzaka, dh Daniela Dudka

AKTUALNOŚCI

Kamionki w systemie KSR-G

Stacja LNG/CNG w Śremie oficjalnie otwarta dla Klientów
W dniu 10 grudnia została oficjalnie
przekazana do użytkowania pierwsza w
Polsce i Europie Środkowej stacja LNG/
CNG dla tankowania pojazdów ciężarowych. Należący do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Śrem obiekt mieści
się przy drodze łączącej Śrem i Zaniemyśl.
Generalnym wykonawcą inwestycji oraz dostawcą gazu LNG jest firma Cryogas M&T
Poland. Ze stacji korzystać będzie flota
pojazdów PGK, która od dłuższego czasu
korzysta z tego ekologicznego paliwa. Co
ważne jednak instalacje udostępnione będą
także klientom komercyjnym.
W uroczystości otwarcia stacji LNG/
CNG udział wziął minister w kancelarii
Prezydenta RP Andrzej Dera oraz przedstawiciele władz gminy Śrem i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Obecni byli także
przedstawiciele sąsiednich gmin, w tym
wiceburmistrz Antoni Kalisz.
Po uroczystej części spotkania, zgromadzeni goście mogli samodzielnie przekonać się jak funkcjonują instalacje do
tankowania LNG/CNG, a także jak wygląda
magazynowanie i transport gazu LNG dla
potrzeb stacji. Rozwiązania te pokazano na
przykładzie zamontowanych na stacji urządzeń, a także cysterny dla transportu LNG
wystawionej przez Cryogas. Wykonawca
stacji pokazał także dystrybutor do tymcza-

oraz dh Dawida Majsnera za profesjonalną
pomoc i uratowanie życia dh z jednostki w OSP
w Głuszynie, któremu pomogli latem podczas
wspólnej akcji ratunkowej na terenie Borówca.
Obecność OSP w KSRG wiąże się z wysokim prestiżem jednostek, a dzięki pozyskanym
dofinansowaniom m.in. z budżetu państwa
możliwe jest dalsze doposażanie w sprzęt
ratowniczo - gaśniczy. Najważniejszą korzyścią z powyższego faktu będzie zwiększenie
bezpieczeństwa na terenie gminy Kórnik. OSP
Kamionki jest drugą w gminie Kórnik jednostką
OSP włączoną do KSRG.
MS

DAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE

Z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku w dniu 13 grudnia 2015
roku w remizie OSP miała miejsce kolejna już akcja zbiórki krwi. Zarejestrowały
się 42 osoby - z czego 34 osoby oddały
krew. Wynik to 15,30 l krwi. Jedna osoba
zarejestrowała się na szpik. Wszystkim
oddającym jak i tym, którym się nie udało serdecznie dziękujemy i gratulujemy.
Dziękujemy również wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji tej szczytnej
akcji. W najbliższym numerze Kórniczanina
zostanie przedstawiony bilans roczny akcji
krwiodawstwa w Kórniku oraz terminy na
rok 2016.
Andrzej Szyc – OSP Kórnik
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Dziś znów przeskakujemy kolejność alfabetyczną prezentacji sołectw naszej gminy. Tym
razem pomijamy Dziećmierowo, które oczekuje
na zakończenie przebudowy Domu Ludowego
i mamy nadzieję, że po zakończeniu tej inwestycji zaprezentuje się czytelnikom.
Gądki położone są 8 km od Kórnika w
północnej części gminy. Sołectwo zajmuję
powierzchnie 400 ha, z czego większość
stanowią tereny rolnicze, komunikacyjne oraz
magazynowe. Korzystne położenie w sąsiedztwie Poznania sprawiło, że w Gądkach zlokalizowanych jest wiele firm (również o znaczeniu
międzynarodowym), które wpływają pozytywnie
na rozwój gospodarczy omawianego terenu.
Przynoszą one także dużą cześć dochodów
podatkowych do budżetu gminy Kórnik.
We wsi zameldowanych jest 560 osób,
co czyni ją jednym z najbardziej zaludnionych
sołectw w naszej gminie. Sołtysem Gądek jest
Krzysztof Lewandowicz.
Z inicjatywy sołtysa i rady sołeckiej w tym
roku powstał Plan Odnowy Wsi. Dokument
ten jest niezbędny do ubiegania się przez wieś
dofinansowania ze środków zewnętrznych. W
dużym uproszczeniu można przyjąć, że jest
to długoterminowa „strategia rozwoju” miejscowości. Pozyskanie dodatkowych funduszy
pomogłyby rozwiązać niektóre z problemów z
jakimi zmagają się mieszkańcy Gądek. Należą
do nich m.in. brak chodników oraz nawierzchni
utwardzonej w poszczególnych częściach wsi.
Mimo obecności wielu firm, które zatrudniają
setki osób i korzystają z wielu ciężarówek, infrastruktura komunikacyjna w Gądkach wymaga

sporych nakładów.
Krzysztof Lewandowicz wspomniał również, że wiele osób zamieszkująca tereny w
sąsiedztwie niedawno powstałej stacji paliw
skarży się na uciążliwy hałas, zwłaszcza nocą,
wydobywający się z pracujących w pojazdach
agregatów. Prócz hałasu problem stanowi
brak pojemników na śmieci i sanitariatów, co
skutkuję powstawaniem bałaganu na ulicy i w
najbliższym otoczeniu obiektu.
Kolejną bolączką mieszkańców jest brak
kanalizacji. Brak węzła kanalizacyjnego wpływa
negatywnie na stan środowiska naturalnego, jak
i na komfortu życia.
A jakie zamierzenia będą realizowane po
Nowym Roku? Najbliższe plany sołtysa skoncentrowane są na budowie placu zabaw oraz
siłowni „pod chmurką”. Teren na zrealizowanie
inwestycji został już pozyskany. Teraz pozostał
czas na jego zagospodarowanie. Działka
o powierzchni ok. 1300 m² znajduję się na
skrzyżowaniu ul. Akacjowej i ul. Poznańskiej.
Zakupiona zostanie również tablice informacyjne, na których prezentowane będą ogłoszenia
i komunikaty.
Wybiegając w przyszłość, wielkim marzeniem Krzysztofa Lewandowicza jest budowa
świetlicy wiejskiej, która stałaby się miejscem
spotkań oraz miejscem integracji lokalnej
społeczności. Obecnie zebrania wiejskie oraz
różnego rodzaju zabawy odbywają się w Świetlicy w Robakowie.
Dzięki współpracy trzech sołectw z dwoma
sołectwami – Dachową i Robakowem – organizowane są różnego rodzaje imprezy okoliczno-

Ekologia
z Rabenem

na celu promowanie wśród dzieci postaw
proekologicznych, a także zachowań zapewniających bezpieczeństwo na drodze
oraz zdrowych nawyków żywieniowych.
„Nasze spotkanie realizowaliśmy w
kilku blokach tematycznych. Pierwszym
przystankiem w naszej podróży była „Oaza
bezpieczeństwa”, a w niej kalambury oraz
zgadywanki na temat bezpiecznego pokonywania drogi z domu do szkoły oraz

Człowiek, jak każdy żywy organizm,
jest elementem środowiska przyrodniczego i podlega jego prawom. Środowisko
naturalne ma wpływ na zdrowie i życie
ludzi. Coraz częściej uświadamiamy to
sobie, słysząc o skutkach
smogu nie tylko w tak odległych krajach jak Pekin,
ale coraz częściej lokalnych zanieczyszczeniach
wpływających na życie
mieszkańców Polski, w
ostatnim czasie np. Krakowa. Kluczowe znaczenie zdaje się mieć w tym
kontekście edukacja ekologiczna, rozpoczynana
już na wczesnym etapie
edukacji.
Dnia 20 listopada
2015 roku z inicjatywy pracowników – wolontariuszy
Grupy Raben odbyło się
spotkanie w ramach wolontariatu pracowniczego „Wykaż się incjaTywą”. Akcja nosiła
tytuł „Bezpieczeństwo, zdrowie i ekologia
każdego dnia!”. Wzięło w niej udział około
30 dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Szczytnikach. Spotkanie miało
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bezpiecznych zachowań na drodze. Było
wesoło. Wszystkie dzieci były zaangażowane w zabawę i każdy chciał wziąć udział
w pokazywaniu kalamburów i w odgadywaniu zagadek. Następny przystanek to
„Wyspa zdrowia”, na której stworzyliśmy

JASEŁKA …W SZCZYTNIKACH.

sołtys: Krzysztof Lewandowicz
strona internetowa: http://e-gadki.pl/
ściowe m.in. Mikołajki, Majówka czy Dożynki.
Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszył
się także festyn z okazji „Pożegnania Lata”.
Sołtysa cieszy coraz większy udział mieszkańców w tych imprezach. Nie ukrywa jednak,
że jego celem jest podjecie działań, które jeszcze lepiej zintegrują i pobudzą mieszkańców
do aktywności.
Zosia Fludra
ciężarówkę z 5 naczepami. Była naczepa
pełna owoców, naczepa tzw. „relax”, czyli
wypoczynek na świeżym powietrzu. Przy
tym zadaniu dzieci zaskoczyły nas swoją
kreatywnością i pasją w działaniu. Prace
dzieci oszałamiały swoim urokiem. Ostatnim przystaniem była „Zatoka Środowisko”,
gdzie tworzyliśmy magnesiaki. Nasze
magnesiaki przedstawiały otaczająca nas
przyrodę, m.in. zwierzęta, rośliny, drzewa.
„Prace były pełne kolorów
i radości” – podsumowuje
Magdalena Banach z firmy
Raben.
„To popołudnie spędzone w świetlicy było dla
nas wszystkich niesamowitą przygodą. Było pełne
zabaw, ale także edukacji
w zakresie ekologii, zdrowia oraz bezpieczeństwa.
Warto promować postawy
proekologiczne i zachowania zapewniające bezpieczeństwo i zdrowie, dawać
chwile radości, stwarzać
okazje do kreatywnego
działania dla najmłodszych naszej lokalnej społeczności. Warto
stwarzać okazje do uśmiechu dziecka, bo
przecież „kiedy śmieje się dziecko, śmieje
się cały świat…” – dodaje współautorka
programu, Kinga Lewicka.
RABEN
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wiakiem. Zaproszono seniorów, przybył ks.
Jakub Lechniak, proboszcz erygowanej w
2013 r. parafii szczytnicko-kamionkowskiej
pod wezwaniem Matki Teresy z Kalkuty.
Przybyli przedstawiciele zarządu OSP Sławomir Alankiewicz i Sławomir Sobolewski.
Grupę rowerową reprezentował Kazimierz
Głuch, KKS Marek Olejniczak. Sołtysi:
Marek Templewicz (ze Szczytnik) i Jacek
Schmidt (z Koninka) oraz radny Łukasz
Kwas reprezentowali władze lokalne. Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem Kolendy.
Nastrój spotkania podkreślał piękny żłóbek,
choinka, świąteczny kulinarny wystrój
stołów i sali, zaaranżowane przez Monikę
Sobolewską i Jolantę Nowak. Scenariusz i
oprawę muzyczną opracowała i prowadziła
Patrycja Szalczyk. Dzieci i młodzież ze
świetlicy w Szczytnikach w dwudziestoosobowej grupie pod kierunkiem Beaty
Urbaniak, pedagoga świetlicy przygotowały
spektakl jasełkowy. Przy dźwiękach muzyki

pod kierunkiem Patrycji Szalczyk „śpiewano
i grano przy żłobku bożonarodzeniowym”.
Kantyczkę z roku 1911 recytowała Monika
Sobolewska, która jako „śnieżynka” przekazała uczestnikom symboliczne upominki w
postaci pierniczków.
Ks. Jakub Lechniak złożył życzenia
wszystkim obecnym oraz odczytał słowa
ewangelii przed dzieleniem się opłatkami.
Kazimierz Krawiarz składając życzenia przybyłym mieszkańcom wspomniał
o przygotowanej do druku książce pt.
„Szczytniki pod Poznaniem w dolinie Michałówki - Historia dawna i współczesna”.
Tradycja spotkań opłatkowych sięga tutaj
międzywojnia gdy sołtysował Szczytnikami
Ludwik Szczepaniak, oraz czasów istnienia
Klubu „Rolnika” którym kierowała Gertruda
Karpińska ze swoim zespołem.
					
		
Kazimierz Krawiarz

Szkolenie młodych strażaków

Jest taki dzień,
tylko jeden raz do roku.
Dzień zwykły dzień,
który liczy się od zmroku.
Jest taki dzień,
gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, piękny dzień,
dziś nam rok go składa w darze.
Niebo Ziemi, Niebu Ziemia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
A gdy wszyscy usną wreszcie,
noc igliwia zapach niesie.

W encyklopedii można przeczytać, że
jasełka są widowiskami o Bożym Narodzeniu. Tradycja ich wystawiania sięga
średniowiecza a ich nazwa wywodzi się od
staropolskiego słowa jasło oznaczającego
żłób. Za twórcę jasełek zwanych żłobkami
uważa się Franciszka z Asyżu, który w 1223 r.,
jako pierwszy żłobek zbudował. Znanym
literackim opracowaniem jest „Betlejem
Polskie”, napisane przez Lucjana Rydla.
Współcześnie, wystawiana jest szopka
dominikańska w Poznaniu z tekstem Jacka
Kowalskiego z Kórnika. Jasełka, żłobki,
stały się popularne w kościołach, szkołach i
klubach. Czy są jednak w pełni zrozumianą
formą teatralno-plastyczną? Są najczęściej
grane przez dzieci i młodzież.
Spotkanie opłatkowe „jasełka”, w Klubie
w Szczytnikach, 12 grudnia 2015, zorganizowali: Koło Gospodyń Wiejskich oraz
Ochotnicza Straż Pożarna z ich prezesami:
Genowefą Błotną oraz Waldemarem Janko-

SZKOLENIEMŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN
POŻARNICZYCH – GMINY KÓRNIK
NA POLIGONIE SZOKOŁY ASPIRANTÓW
POŻARNICTWAW POZNANIU.
Dnia 13 listopada członkowie z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – gminy Kórnik,
jednostek OSP; Czmonia, Kamionek, Kórnika,
Radzewa i Szczytnik w sumie 45 młodych
strażaków wyjechało dzięki dużemu zaangażowaniu dh. Ewy Sieroń i dh. Andrzeja Szyca
oraz dh. Bartosza Andrzejczaka na wycieczkę
doszkalającą z zakresu wiedzy pożarniczej.
Pierwszym etapem był wyjazd na Poligon
Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Luboniu.
Młodzi druhowie mogli dowiedzieć się tam
wielu ciekawych rzeczy; m.in. jakiego sprzętu
używają podczas szkoleń zawodowi strażacy.
Mieli okazję wypróbować swoje siły w dwu
poziomowej komorze wysiłkowo – dymnej
- ale bez użycia dymu, za to były groźne symulowane krzyki i odgłosy jak na prawdziwym
pożarze. Zobaczyli także miejsca dochodzeń
pożarowych oraz liczne symulatory tj; sektor
ratownictwa chemicznego, sektor ratownictwa
szynowego, sektor ratownictwa drogowego
oraz obiekt symulacji pożarów na stacjach paliw
płynnych i gazowych.
I tutaj szczególne podziękowania należą się
kapitanowi Łukaszowi Kwas, który oprowadzał
nas po całym kompleksie poligonu i opowiadał
mam o ciężkiej pracy strażaka.
Następnie uczestnicy szkolenia udali się na

teren Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przy ul. Czechosłowackiej, w
której strażacy – kadeci pokazali nam budynek
szkoły oraz garaże w których stały różnego
rodzaju samochody pożarnicze, tłumaczyli nam
jakie te samochody posiadają sprzęt i do czego
służą w czasie akcji ratowniczej. W niektórych
samochodach był taki sprzęt ratowniczy że
nie tylko my młodzi strażacy widzieliśmy go
pierwszy raz a z zadziwieniem oglądali ten
sprzęt również dh. Ewa , dh. Andrzej, dh. Bartek.
Kadeci – puścili nam również filmik - prezentację dotyczącą historii kompleksu i trudnej
drogi do zawodu strażaka. Zobaczyliśmy również wyposażenie jednostki oraz gabinet osoby
odbierającej telefony w straży tzw. szkolne
stanowisko kierowania.
Po obejrzeniu budynku i garaży szkoły,
podziękowaliśmy kadetom i ich przełożonym
za wspaniałe wykłady na terenie poligonu jak i
na terenie szkoły. Bezpieczni – dowiezieni przez
sympatycznego kierowcę z KOMBUSU, wróciliśmy do swych domów, usatysfakcjonowani tym
szkoleniem i pełną głową strażackich przeżyć.
A całość fantastycznej strażackiej przygody choć było bardzo zimno, ale myśmy tego
zimna w ogóle nie czuli. Dziękujemy naszym
opiekunom.
opisały:
dh. Maja Murdza,
dh. Magdalena Wańko
MDP OSP Kamionki

Podziękowanie

Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku w
imieniu swoim, Pracowników i Całej Społeczności Szkolnej dziękuje wszystkim
instytucjom Gminy Kórnik oraz osobom prywatnym za wsparcie i pomoc w organizacji
Jubileuszu 70 –Lecia Liceum w Kórniku.
Aby wszyscy znaleźli swoje miejsce
przy stole wigilijnym, a nadchodzący Nowy
Rok był dobry i szczęśliwy.
Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku
Emilia Stanny
Pełnych radości świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego co najlepsze w każdym
dniu nadchodzącego Nowego Roku 2016
życzy wszystkim mieszkańcom
radna Magdalena Pawlaczyk
Koło PZW Kórnik
Zarząd Koła w Kórniku
62-035 KÓRNIK

Serdecznie dziękuję tym z Państwa, którzy głosowali na mój projekt swetra w konkursie pt: „Projekt miesiąca grudnia 2015”, odbywającym się na portalu feszyn.com
Wygraną w konkursie jest publikacja trzech artykułów o mnie i moich projektach.
Jeden z nich już się ukazał:
http://feszyn.com/latka-fashion-kolekcja-aw-1516-almond-blossom/
Zapraszam także na moją stronę: www.latkafashion.com.
Bardzo dziękuję i życzę Radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Radosnych Świąt Bożego Narodzeniaoraz spełnienia marzeń w nadchodzącym
Nowym Roku 2016 wszystkim Członkom
i sympatykom wędkarstwa składa

Agnieszka Łatka

Zarząd Koła

18 grudnia 2015 r.
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oddziaływania na środowisko, w dniach od
28 grudnia 2015 r. do 27 stycznia 2016 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, pokój 211,
oraz na stronie internetowej kornik.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 18 stycznia 2016 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac
Niepodległości 1, 62-035 Kórnik o godz. 15:00
(sala 106, I piętro – przy sekretariacie).
Przedmiotem planu miejscowego jest
ustalenie zasad zagospodarowania terenu dla
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z układem komunikacyjnym oraz
uporządkowanie stanu istniejącego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi
do projektu planu miejscowego może wnieść
każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej,

ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11
lutego 2016 r. na adres: Urzędu Miejskiego w
Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,
(email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust.
3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje
się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej. Organem właściwym do
rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko informuję, że zainteresowani mogą
zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku,
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulicy Poznańskiej i Składowej, obręb
Żerniki, gmina Kórnik.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz.
199 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Poznańskiej i
Składowej, obręb Żerniki, gmina Kórnik wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w

dniach od 28 grudnia 2015 r. do 27 stycznia 2016
r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku pl.
Niepodległości, 62-035 Kórnik.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 15 stycznia 2016 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62035 Kórnik o godz. 15:00 (I piętro, sala 106 – przy
sekretariacie).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu
planu miejscowego może wnieść każdy, kto
kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi
mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie
do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego
2016 r. na adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku,
plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
jako wniesione na piśmie uznaje się również
uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych
uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko informuję, że zainteresowani mogą
zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku,
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art.
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235
j.t. z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu
przez Radę Miejską w Kórniku uchwały
nr XV/171/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Mościenica w rejonie Osiedla Lipowego,
obręb Skrzynki, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest zmniejszenie
minimalnej powierzchni nowo wydzielanych
działek budowlanych na terenie objętym zmianą
planu, który został określony na załączniku do
ww. uchwały.

Informuję o jednoczesnym przystąpieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu
miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o
którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001
r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy
oraz składać wnioski do wyżej wymienionego
projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
(e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia
21 stycznia 2016 r. Organem właściwym do
rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz
Miasta i Gminy Kórnik.

UWAGA!
W dniu 24 grudnia 2015 r. (Wigilia)
Urząd Miejski w Kórniku
będzie nieczynny
/dzień wolny za święto 26 grudnia
2015 r.-sobota/
Za utrudnienia przepraszamy

Mikołajki czterech sołectw

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA
8

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej
i Szerokiej, gm. Kórnik- etap III
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015
r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art.
54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z
późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV/276/2012
Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 lipca 2012 r.
zmienionej uchwałą nr XXXVI/399/2013 Rady
Miejskiej w Kórniku z dnia 21 czerwca 2013
r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu
Dachowa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej,
gmina Kórnik – etap III , wraz z prognozą

W niedziele 6 grudnia o godz.15 rady
sołeckie: Robakowa osiedla, Gądek,
Dachowy, Robakowa wsi zorganizowały
mikołajki dla dzieci z tych miejscowości.
Na najmłodszych czekały atrakcje o które
postarali się organizatorzy. Dzieci mogły
zobaczyć przedstawienie teatru Kanon
z Krakowa pt. „ W zimowej szacie” oraz
spotkać się z Mikołajem który obdarował
wszystkie przybyłe dzieci słodyczami.
W związku z dużo ilością przybyłych dzieci (około 240) tegoroczny Mikołaj gościł
w Gimnazjum w Robakowie.
Organizatorzy

ŚWięty mikołaj w Prusinowie

Dnia 6 grudnia br. w świetlicy wiejskiej
w Prusinowie zawitał Święty Mikołaj. Podczas
wizyty, obdarował zebrane dzieci prezentami.
Wszystkie dzieci musiały być bardzo grzeczne,
bo nikt rózgi nie otrzymał. Miło było popatrzeć
na ich uśmiechnięte buzie, a u niektórych nawet
przejęcie i strach, który szybko minął po przytuleniu się do brody świętego. Każde dziecko
miało okazję zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
z przybyłym gościem (zdjęcia dostępne na stronie www.prusinowo.com.pl w zakładce galeria).
Podczas wizyty Świętego Mikołaja dzieci miały
też okazję uczestniczyć w grach i zabawach
przygotowanych przez organizatorkę spotkania
p. Sołtys Aleksandrę Szczepaniak. Na rodziców, którzy towarzyszyli swoim pociechom,
czekał słodki poczęstunek.
Krystian Kazyaka

Wigilijne Spotkanie Opłatkowe

13 grudnia 2015r. odbyło się w restauracji
„Szuwarek” Wigilijne Spotkanie Opłatkowe dla
seniorów wsi Koninko. Wśród zaproszonych
gości nie zabrakło przedstawicieli Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej
i Grupy Rowerowej. Swoją obecnością zaszczycił nas również proboszcz naszej parafii
ks. Jakub, który wszystkim zebranym złożył
świąteczne życzenia oraz zachęcał do wspólnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia
nie tylko w naszych domach, ale i w kościele.
Po wspólnej modlitwie wszyscy zgromadzeni łamiąc się opłatkiem, wzajemnie składali
sobie serdeczne i płynące prosto z serca życzenia. Miłym akcentem tej uroczystości była

przygotowana przez sołtysa Jacka Schmidta
prezentacja o znanej na całym świecie kolędzie „Cicha Noc”. Mogliśmy w ciekawy sposób
poznać historię jej powstania. Pan Dobrosław
opowiadał o niej w tak przejmujący i niezwykły sposób, że każdy z nas przeniósł się do
małej wioski w Oberdnorfie w Austrii. Tam w
wigilijny wieczór Joseph Mohr napisał tekst,
a jego przyjaciel Franz Gruber skomponował
muzykę.
Po tym zachwycającym pokazie przyszedł
czas na wspólną wieczerzę. Na stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw, które spożywamy
podczas wigilijnej wieczerzy, a także pysznych
słodkich wypieków pani Janiny oraz pani Oli.

Dziękujemy wszystkim, iż, mimo, że jest to
okres pełen przedświątecznego ferworu i zabiegania tak licznie do nas przybyli. To spotkanie z
mieszkańcami naszej wsi było pełne życzliwych
rozmów, żartów i wspólnego śpiewania kolęd.
Serdecznie podziękowania kieruję do
państwa Janiny i Jana Jankowiaków, pani
Aleksandry Michałowicz, pana Jacka Schmidta, pana Dobrosława Rola, pana Krzysztofa
Świerczyńskiego za wszelką okazaną pomoc
w organizacji tego spotkania. Na koniec bardzo
serdecznie dziękuję „grupie sprzątającej”.
Sylwia Łoś

OGŁOSZENIE
„Zakład Gospodarki Odpadami”
Sp. z o.o. w Jarocinie
informuje,
że w dniach: 24.12.2015 i 31.12.2015
Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Czołowie
będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.
Życzymy Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku.
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Do naszej akcji zaangażowały się także
uczennice naszej szkoły w osobie Agnieszki
Szekiełdy i Oli Szmajdzińskiej. W drugim
dniu kiermaszu na wystawce pojawiły się
wyroby dziewczyn jak: stajenka betlejemska,
łoś, dzwonki i wiele innych świątecznych elementów, które miały powodzenie jak reszta
wystawionych rękodzieł.
Kolejną osobą włączającą się w „kiermaszowe” działanie, była wieloletnia aktywistka
świątecznego jarmarku – pani Beata Górna
z reprodukcjami dzieł osób niepełnosprawnych, malujących bożonarodzeniowe akcenty
ustami.
Wydaje się, że podsumowanie tego działania powinno oprzeć się na trzech punktach.
Po pierwsze ilość towaru i czas realizacji
– niecałe dwa dni w ciągu których sprzedano
ponad 150 kartek i ponad 100 aniołków, 40
gwiazd, etc.
Po drugie dołączanie się osób nie związanych z operacją kiermasz. Co ukazuje pospolite ruszenie w gronie młodzieży podczas
świątecznego czasu niesienia pomocy i chęci
dania od siebie i siebie innym.

I po trzecie – spora kwota jaką uzyskaliśmy
ze sprzedaży naszych wyrobów, która zostanie w odpowiedni sposób zagospodarowana
na potrzeby szkoły w tym dalsze owocne
działania świetlicy szkolnej z priorytetem w
postaci aktywnego rozwoju ekspresji u naszych pociech.
Organizatorzy chcieliby podziękować
zarówno wszystkim uczniom włączającym
się w świąteczną działalność, małym talentom
plastycznym za poświęcony czas w świetlicy
na tworzenie czegoś z wyższą ideą, jak również rodzicom za czynny udział w kupnie tych
pięknych dzieł, a także za słowa sympatii i miłe
gesty uznania.
Mamy nadzieję, że obie strony (tworzący
i kupujący), będą czerpać wszelakie korzyści
z tego świątecznego magnum opus wśród
aromatu choinki, pierników niesionych melodią
kolędy oraz otulonych ciepłem domowego
ogniska. Życzymy Wesołych i radosnych oraz
spokojnych...
Mamy nadzieję – do zobaczenia na kolejnym kiermaszu tym razem Wielkanocnym!

W KATEGORII KLAS I-III ORAZ KLAS IV-VI
się atrakcyjne dla uczestników. W większości, zadania, które mogły być po prostu
testem, ułożone zostały tak, aby uczestnicy
poczuli się jakby byli w Londynie i mogli
zastosować swoją wiedzę w praktyce. Nad
prawidłowym przebiegiem poszczególnych
zdań czuwała komisja, którą tworzyły panie
dyrektor Małgorzata Siekierska i Małgorzata
Pyła oraz pani Karina Hipś i pani Iwona
Kraszewska.
Do konkursu THE MAGIC WORLD
OF ENGLISH przystąpili uczniowie klas
1-3 ze szkół z Radzewa (Zuzanna Wlazły,
Amelia Konarska, Łukasz Szymczak), Kórnika (Veronika Chmura, Amelia Promińska,
Laura Stankowska), Bnina (Gabriela Siejak,
Juliusz Koprucki, Nina Wasiluk), Szczodrzykowa (Zofia Sokołowska, Maya Kravitz, Marianna Kraszewska) oraz Kamionek (Amelia
Wojciech, Jan Nowacki, Jan Kuzikowski ).
Do konkursu WE ARE THE WINNERS
przystąpili uczniowie klas 4-6 ze szkół z Radzewa (Piotr Michurski, Emilia Fiedorczyk,
Mirella Rozmiarek), Kórnika (Pablo Bolivar,
Zofia Szelerska, Szymon Deneka), Bnina
(Wojciech Błaszkowiak, Igor Gierszewski,
Aleksandra Gierszewska), Szczodrzykowa

(Jakub Olejnik, Anna Pelczyńska, Wiktoria
Bortlisz) oraz Kamionek (Jan Bekris, Julianna Urban, Sonia Mikołajczak).
W trakcie konkursu nie zabrakło też
czasu na występy artystyczne dzieci. Po
konkursie znalazł się również czas na
odrobinę relaksu, miłe rozmowy, wspólne
zabawy oraz na słodki poczęstunek.
Po krótkich obradach jury oraz podliczeniu punktacji nastąpiło podsumowanie. W
kategorii klas I-III zdecydowanie zwyciężyła
drużyna z Kamionek, natomiast w klasach
IV-VI dominowała drużyna z Bnina. Należy
jednak podkreślić, iż wyniki pozostałych
szkół były również bardzo wysokie.
Z wielką radością przyglądamy się jak
doskonale radzi sobie z językiem angielskim młode pokolenie z naszej gminy. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i każdemu
uczestnikowi konkursu. Życzymy kolejnych
sukcesów i dziękujemy za miło spędzony
czas. Mamy nadzieję, na ponowne spotkanie w kolejnym roku szkolnym.
Do zobaczenia za rok!
		
Anglistki
ze SP w Szczodrzykowie

Łukasz Fogel

Bądź bezpieczny na drodze

Grudzień pełen świątecznych przygotowań w SP Kamionki

Na dworze szaro, ponuro to znak, że
nastała szaruga jesienna, a wielkimi krokami zbliża się zima. Jest to szczególny
czas, kiedy poruszając się po drogach
bez znaków odblaskowych jesteśmy
niewidoczni. Myśląc o bezpieczeństwie
naszych milusińskich Starostwo Powiatowe
ufundowało dla pierwszoklasistów z Gminy
Kórnik kamizelki odblaskowe. Spotkanie
poświęcone bezpieczeństwu na drogach
odbyło się 20 listopada 2015 roku w Szkole
Podstawowej nr 1 w Kórniku. Na uroczystość tą przybyli przedstawiciele Starostwa,
Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Policji,
przedstawiciele oświaty kórnickiej oraz
delegacje uczniów klas pierwszych z Gminy
Kórnik. Był program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy III a, słodki poczęstunek
i pamiątkowe zdjęcia. Oby tylko wręczone
prezenty posłużyły dzieciom na co dzień,
nie tylko od święta. Niech wszystkie laski
noszą odblaski, a łobuzy odblaskowe bluzy.
Danuta Szary
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W listopadzie bieżącego roku w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie odbyła się już druga edycja
gminnych konkursów znajomości języka
angielskiego “THE MAGIC WORLD OF
ENGLISH” w kategorii klas I- III oraz “WE
ARE THE WINNERS” w kategorii klas IVVI. Konkursy przygotowane zostały przez
zespół nauczycieli języka angielskiego w
Szczodrzykowie i Radzewie (Joanna Fiedorczyk, Alina Bożyk, Jadwiga Jagodzińska
oraz Daria Pyła i Eliza Słoma).
Pierwszym etapem konkursu były eliminacje wewnątrzszkolne, w których wyłoniono trzech przedstawicieli każdej szkoły.
Celem obu konkursów jest przede
wszystkim zdrowa rywalizacja i nauka
poprzez zabawę, dlatego też wszystkie
konkurencje przyjęły formę ruchową. Zagadnienia konkursowe obejmowały zakres
podstawowy oraz rozszerzony podstawy
programowej. Podczas konkursu sprawdzane były wszystkie ważne sprawności
językowe, tj. słuchanie ze zrozumieniem,
czytanie ze zrozumieniem oraz mówienie.
Jednak zadania konkursowe przyjęły nieco
inną niż tradycyjną formę, przez co okazały

KULTURA

KULTURA

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

„Wielki Kiermasz Świąteczny”

Z racji zbliżających się jednych z najcudowniejszych chwil dla wielu z nas – jakimi
są święta Bożego Narodzenia – w Szkole
Podstawowej nr 1 w Kórniku zorganizowano
Wielki Kiermasz Świąteczny. Przedsięwzięcie
to pozwoliło wprowadzić dzieci i rodziców w
magiczny klimat ciepła, bliskości oraz rodzinnego i spokojnego tchnienia z Chrystusowymi
narodzinami w tle.
Czas trwania bazaru zaplanowano na
trzy dni. Jednak z racji atrakcyjności towarów
i szybkiej wyprzedaży na tzw. pniu, zakończył
się on w drugim dniu swego istnienia. Mimo
sporej nadprodukcji przez pana Łukasza Fogla
z żoną Martą, w późnych godzinach nocnych z
racji dodatkowych zamówień klientów nie udało się osiągnąć równowagi między popytem,
a podażą. (Najszybciej sprzedawał się towar
nadzorowany i wykonywany przez panią Beatę
Godlewską w przedziale 4 godz. 20 min. Był to
czas w jakim rozeszły się wszystkie kartki - a
było ich ponad 60 sztuk).
Wychowawcy świetlicy szkolnej z udziałem dzieci tworzyli piękne karty pocztowe z
przeróżnymi motywami świątecznymi przy
zastosowaniu najrozmaitszych technik plastycznych jak: quilling, origami, kirigami, collage i z użyciem tradycyjnych metod twórczych.
Również znajdowały się tamże najsympatyczniejsze aniołki z masy solnej o stu
twarzach i w stu pozycjach, będące ozdobą
choinkową, jak też samodzielnym wystrojem
świątecznym. Można było również zaopatrzyć się w papierowe gwiazdy, estetycznie i
samodzielnie wykonane przez wychowanków
naszej świetlicy jak i prężnych adeptów chińskiej sztuki składania papieru (origami), za
którą wielu z nich przepada.
Marketing i sprzedaż powierzono samorządowi uczniowskiemu z Niną Sołowiej i Dobrochną Rychlewską na czele, które wywiązały
się z tego zadania wzorowo.

Miesiąc grudzień w naszej szkole
przepełniony jest wydarzeniami związanymi ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Wnętrza szkoły zostały
udekorowane śnieżynkami, bombkami i
dzwonkami. Na holu szkoły stoi ogromna choinka, a Samorząd Uczniowski
ogłosił konkurs na najciekawszy wystrój sali lekcyjnej. Ogłoszono również
konkursy na najpiękniejszego anioła
oraz życzenia świąteczne. Wszystkie
wykonane prace stroją szkołę.
Dzieci z klas I-III uczestniczyły w
warsztatach bożonarodzeniowych m.
in.: w Biskupinie i Deli Parku. Czekają
nas jeszcze warsztaty plastyczne z
rodzicami, kiermasz świąteczny organizowany przez Radę Rodziców oraz
szkolne Jasełka.
Monika Stołowska
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1. Program skierowany jest do dzieci
urodzonych w latach 2007-2013 mających
na dzień wykonania szczepienia ukończone 24 miesiące życia, zameldowanych na
terenie powiatu poznańskiego, zgodnie
ze złożonym pisemnym oświadczeniem
rodzica / opiekuna prawnego, za wyjątkiem
dzieci. które:
- są objęte programem obowiązkowych
szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom pneumokokowym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa,
- przyjęły wcześniej co najmniej 1
dawkę szczepionki przeciwko zakażeniom
pneumokokowym
2. Zapisy na listę szczepień dokonywane są w wyznaczonych placówkach
medycznych biorących udział w programie
(wykaz placówek poniżej).
3. Projekt finansowany jest w całości
ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego. Akcja szczepień rozpocznie się
od 25.05.2015 r., a potrwa tylko do końca
grudnia br. lub do wyczerpania zapasów.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. W dniu szczepienia rodzic / opiekun
prawny zobowiązany jest oddać w przychodni wypełniony druk Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zameldowaniu
dziecka na terenie powiatu poznańskiego.
WYKAZ PLACÓWEK MEDYCZNYCH
BIORĄCYCH UDZIAŁ W REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH WŚRÓD DZIECI
Z
POWIATU POZNAŃSKIEGO W ROKU 2015
dostępny jest na www.kornik.pl
W gminie Kórnik program realizuje
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „ZDROWIE” S.C., K. Straszewska, W. Smolik –
Ernst, E. Wawrzyniak- Deierling, ul. Poznańska 34 A, 62-035 Kórnik, tel. 61 8170-043
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Świąteczne wiadomości

SPEKTAKL TEATRALNY „KŁAMSTWA KOZY”
W pierwsze grudniowe popołudnie tego roku, Przedszkole „Bajkowy Dwór” w Kórniku
gościło u siebie Teatr Lalek PINOKIO. Dzieci miały możliwość obejrzeć przedstawienie
pt. „Kłamstwa Kozy”, w którym to sierotka Paulina poszukuje pracy i znajduje swoje miejsce w domu gospodyni, gdzie ma zaopiekować się podstępną Kozą. Kozucha okłamuje
gospodynię, przez co dziewczyna musi szukać nowej pracy. Jednak kłamstwo wychodzi
na jaw i sama Koza zostaje wypędzona. Idzie do lasu, gdzie zajmuje dom lisa… Losy
bohaterów w sposób humorystyczny ukazują, że kłamstwo ma krótki nogi. Dzieci same
wyciągnęły wnioski – w życiu nie należy oszukiwać i żerować na dobroci innych.
W. Jóźwiak - Cybul

Mikołajki w SP 1
Dzień 4 grudnia w Szkole Podstawowej
nr 1 w Kórniku był Dniem Mikołajkowym.
Korytarze szkolne wypełniły się uczniami
przebranymi za Św. Mikołajów i Śnieżynki.
Jak wszystkim wiadomo, 6 grudnia jest
jednym z tych dni, na które wszystkie dzieci
czekają najbardziej. Spełniają się wtedy
nasze marzenia, a widok świętego Mikołaja
z workiem pełnym prezentów daje nam
nadzieję, że my również zostaniemy przez
niego obdarowani.
Od samego rana, zaraz po świątecznym
koncercie muzycznym wszyscy uczniowie
klas I –III naszej szkoły uczestniczyli w
Korowodzie Świętych Mikołajów. Przema-

szerowaliśmy na rynek, aby tam powitać
św. Mikołaja, spotkać się z p. burmistrzem,
pobawić się i potańczyć.
Następnie udaliśmy się do kościoła,
gdzie czekało nas przemiłe spotkanie z
biskupem Mikołajem, oczywiście zostaliśmy
przez niego obdarowani słodyczami i usłyszeliśmy legendę o św. Mikołaju.
Ale na tym nie było wcale końca niespodzianek. Mikołajkowych prezentów nie
mogło zabraknąć także i w naszej klasie.
Otóż podczas naszej nieobecności odwiedził nas nasz ulubiony święty i zostawił
worek pełen słodkości.
Serdecznie dziękujemy Mikołajowi za
prezenty i za to, że o nas nie zapomniał.
Do zobaczenia w przyszłym roku.
Agata Dopierała

nr 22/2015

z Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bninie

Święty Mikołaj już był.
W piątek 4 grudnia już od samego rana
dzieci w naszym przedszkolu czekały na
Świętego Mikołaja. Zastanawiały się czy jest
groźny czy miły. Trochę się bały tego spotkania,
bo choć Mikołaj roznosi prezenty, to pyta przecież o grzeczność. Przed swoim przybyciem
ten starszy pan przysłał dzieciom listę zadań
do wykonania. Dzieci lepiły bałwana, jeździły
na łyżwach, rzucały śnieżkami, podróżowały
zaprzęgiem reniferów, rozwiązywały zagadki.
Poznały też historię Świętego Mikołaja.
Mikołaj pojawił się dopiero o 16. Nie było
śniegu więc przyjechał na motorze, w obecności
dwóch ochroniarzy i sympatycznej Śnieżynki.
Okazało się, że to bardzo miły pan. Cieszył się z
niespodzianek jakie przygotowały dzieci tj. prac

plastycznych i piosenek. Śnieżynka rozdawała
cukierki, a Mikołaj zostawił pełne worki prezentów dla każdej z grup. Obiecał, że pojawi się w
przedszkolu za rok. Jesteśmy ciekawi czym
przyjedzie samochodem, autobusem, a może
przyleci balonem?				
					
„Zbiórka na rzecz Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Kijewie”.
Przedświąteczny czas to świetna okazja, by
rozbudzić w sobie iskierkę dobrych uczynków.
Święty Mikołaj zamartwiał się losem porzuconych zwierząt, stąd na jego prośbę dzieci postanowiły zorganizować zbiórkę dla Schroniska
Zwierząt Bezdomnych w Kijewie. Akcja trwała
trzy tygodnie. Przez ten czas przedszkolaki
przynosiły karmę dla psów i kotów, koce, smy-

cze i zabawki dla szczeniaków. Trzeba przyznać, że byliśmy zdumieni zaangażowaniem
najmłodszych i ich rodziców. Podsumowaniem
akcji była wizyta przedstawiciela schroniska
Pani Justyny, wraz z przesympatycznym psiakiem o imieniu ”Mucha”.
Podczas spotkania dzieci dowiedziały
się w jaki sposób należy traktować zwierzęta
i jak o nie dbać! „Mucha” nasz kudłaty gość
chętnie pozował do zdjęć i nadstawiał główkę
do pieszczot. Na koniec najstarsza grupa
przedszkolaków zabrała pieska na spacer. To
była wspaniała lekcja szacunku, i empatii dla
dzieci. Dziękujemy wszystkim przedszkolakom i
ich rodzicom, którzy włączyli się do naszej akcji.
Katarzyna Szmechel
Agnieszka Jachnik
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Program profilaktyki
zakażeń pneumokokowych
wśród dzieci
z powiatu poznańskiego

Projekt edukacyjno-wychowawczy

„Aktywnie działamy, czas dla siebie mamy”
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie

W naszej szkole w bieżącym roku szkolnym
realizowany jest projekt „Aktywnie działamy,
czas dla siebie mamy”. Celem naszego projektu
jest integracja społeczności szkolnej wokół
wspólnych zadań edukacyjnych i wychowawczych. To także zachęcanie środowiska lokalnego do udziału w różnych formach aktywności
organizowanych w szkole. Pomysłodawczyniami projektu są p. Barbara Jańczyk opiekunka
Samorządu Uczniowskiego i p. Małgorzata
Pyła wicedyrektor szkoły. Pomysł ten spotkał
się z przychylnością p. dyrektor Małgorzaty Siekierskiej. Nauczyciele zgłosili swoje propozycje
warsztatów, które przeprowadzą w ramach co
miesięcznych spotkań w piątkowe popołudnia
lub sobotnie poranki. Dzięki zaangażowaniu
grupy pasjonatów udało się zaplanować cykl
dziesięciu warsztatów i wyjazdów adresowanych dla rodziców, dzieci i pracowników
szkoły. Będzie to okazja nie tylko do wspólnego spędzenia czasu, ale także do rozwijania
różnorodnych zainteresowań i przekazywania
wzajemnych, często wielopokoleniowych pasji.
Nasz projekt zainaugurowany został w dn.
27 listopada 2015 r. wieczornym zwiedzaniem
Zamku w Kórniku, które odbyło się dzięki przychylności Dyrekcji i Pracowników Biblioteki Kórnickiej. Po ciemnych zamkowych komnatach
oświetlonych tylko światłem z latarek oprowadzał nas pan przewodnik Leszek Grześkowiak,
który ciekawie opowiadał o historii zamku i ich

18 grudnia 2015 r.

mieszkańcach. O dodatkowe atrakcje m.in. odgłosy ducha przy postaci Białej Damy zadbała
organizatorka p. Agnieszka Fejfer-Trzaska.
Kolejne spotkanie w przedświątecznym
nastroju odbyło się 11 grudnia br. w świetlicy
szkolnej. Podczas warsztatów plastycznych
„Anielskie Inspiracje” pod czujnym okiem p.
Małgorzaty Piotr i p. Ani Nowickiej rodzice wraz
z dziećmi wykonywali aniołki z papieru. Byli też
chętni do szydełkowania aniołków i gwiazdek,
których wykonania uczyły p. Małgorzata Pyła
i p. Iwona Kraszewska. Organizatorki warsztatów zaprezentowały także ciekawe pomysły
na pakowanie prezentów, zadbały również

o poczęstunek. Wspólnie spędzony czas był
umilony grą na pianie naszej absolwentki
Kamili Owczarzak. Dzięki wsparciu finansowemu Rady Rodziców uczestnikom warsztatów
zapewniono wszystkie potrzebne materiały do
wykonania prac.
Nasze warsztaty integrujące społeczność
szkolną cieszą się dużym zainteresowaniem
wśród rodziców i uczniów, a także pracowników
szkoły. Zachęceni i podbudowani będziemy
organizować kolejne zaplanowane spotkania.
W styczniu będą to warsztaty kulinarne.
M. Pyła
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Jak przeżyć
Święta
i nie przytyć?

Kilka miesięcy przygotowań, liczne
spotkania, szkolenia, a wszystko to podsumowane w jeden grudniowy weekend
– XV. edycja ogólnopolskiego projektu
Szlachetna Paczka dobiegła końca!

Ostatnie miesiące tego roku były czasem intensywnych przygotowań. Zadania
wolontariuszy skoncentrowane były na
rekrutowaniu osób chętnych do dołączenia
do wolontariatu, poszukiwania rodzin pozostających w niezawinionej biedzie oraz promowania inicjatywy tak, aby dziś, po finale,
móc świętować niezaprzeczalny sukces!
Podsumowanie wielu dni pracy miało
miejsce w drugi weekend grudnia. Już od
piątkowego wieczora wolontariusze kórnickiego rejonu przygotowywali mury Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku na przyjęcie
Darczyńców i odebranie paczek dla wybranych przez nich rodzin. Drzwi magazynu
nie zamykały się od sobotniego poranka aż
do niedzielnego wieczora, a ogromna ilość
przywiezionych paczek mogła przyprawić
o ból głowy!
W rezultacie, mądra pomoc Szlachetnej Paczki dotarła do dwudziestu siedmiu
rodzin w Gminie Kórnik. Zgodnie z założeniem projektu, ma ona stać się impulsem

dla osób tkwiących w biedzie do skonfrontowania się z trudną rzeczywistością i zmiany
życia. Czy tak się stanie? To już zależy od
rodzin, w których wolontariusze znaleźli
potencjał wierząc, że zdecydują się one
walczyć o lepszy byt.
W związku z tym, że tegoroczna edycja
dobiegła końca, chcielibyśmy podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu, oferując swój czas i pomoc.
Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 1
w Kórniku, bez której finał projektu w ogóle by się nie odbył, Kórnickiemu Centrum
Rekreacji i Sportu OAZA za udostępnianie
sali konferencyjnej na nasze szkolenia i
spotkania organizacyjne, Radzie Sołeckiej
Koninko za energicznego Gwiazdora, Markowi Haremzie i Patrycji Szalczyk za swoje
występy, Łukaszowi Grzegorowskiemu z
Kórniczanina, Jakubowi Wołyńskiemu za
fotorelację, firmie Go Events za oprawę
techniczną podczas wydarzenia promocyjnego oraz służbom: Policji i Straży Pożarnej
za zapewnienie bezpieczeństwa w tym
dniu. Dziękujemy także firmie TFP Kórnik

za pakowne kartony, Sławkowi Kurek za
wsparcie logistyczne w oraz Państwu Ewie
i Zbigniewowi Wlazły za udostępnienie
samochodu, którym ich dzielny syn Marcin rozwoził paczki przez cały weekend!
Dziękujemy również doktorantowi prawa,
Andrzejowi Wlazłemu, który w każdej chwili
służył poradą prawną. Bistro Prowent zapełniało brzuszki wolontariuszy pyszną
pizzą przez cały weekend, za co również
dziękujemy!
Składamy także podziękowania Darczyńcom, którzy zdecydowali się dołączyć
do drużyny Szlachetnej Paczk. Wierzymy,
że kolejna, XVI edycja, odniesie równie
duży sukces jak tegoroczna. Wszystkich,
którzy pragną śledzić nasze losy albo zdecydują się zostać wolontariuszem projektu,
zachęcamy do śledzenia naszego profilu
na portalu Facebook: https://www.facebook.com/szlachetna.paczka.kornik/, gdzie
będziemy informować o kolejnej edycji i
rekrutacji na następny rok.
Magdalena Stępniak

Musimy pamiętać, że to my decydujemy
jak chcemy spędzić ten sympatyczny świąteczny okres i oczywiście mamy wybór - czy
chcemy smacznie zjeść, jednocześnie nie
obciążając naszego zdrowia, czy też przejeść
się i leczyć zgagę przez kolejny tydzień. - mówi
Ewa Jędrzejowska, specjalistka dietetyk z
Centrum Medycznego Diagnosis w Swarzędzu. I dodaje: Problem zaczyna się już podczas świątecznych zakupów. Nie wpadajmy
w zakupowy szał. Nie twórzmy nadmiernych
zapasów, zrezygnujmy z kolejnych łakoci, w
końcu: „Czego oczy nie widzą, tego sercu
nie żal.”
Zapytaliśmy o kilka konkretnych rad.
Ewa Jędrzejowska, dietetyk, Centrum
Medyczne Diagnosis:
• Zrezygnuj lub przynajmniej ogranicz
spożycie gazowanych, słodkich napojów i
soków. Nie są one potrzebne, aby poczuć
magię Świąt. I tak pierniczków i ciasteczek
zjemy za dużo.
• Pamiętaj, że jedzenie nie ucieknie. Nie
spiesz się. Rozplanuj sobie spróbowanie różnych potraw na całe Święta. Warto zmniejszać
porcje przynajmniej o połowę, by spróbować
większości potraw nie obciążając procesów
trawiennych.
• Pij wodę. Przy zwiększonej ilości ciężkostrawnego jedzenia łatwo o nieprzyjemne
zatwardzenia. Przy okazji stały dopływ płynów
napełni Twój żołądek i tym samym mniej zjesz.

nr 22/2015

• Podczas Świąt nie zapominaj o ruchu.
Spacer wpłynie pozytywnie nie tylko na
sylwetkę, ale również samopoczucie.
• Najważniejsze - nie dajmy się porwać
masowemu pędowi. Spędźmy te Święta
zdrowo, spokojnie i w pełni szczęścia.

stycznego dla dzieci do 10 roku życia.
Otrzymaliśmy aż 32 prace. W kategorii
wiekowej do lat 6 dzieci tworzyły „Portret
Świętego Mikołaja”. W kategorii „Proste i
pomysłowe prace” wygrała praca Joanny Jankowskiej. W kategorii „Rodzinna
praca” – I miejsce ex aequo – Patrycja
Jarecka oraz Patrycja Jańczak. W kategorii „Najbardziej pracochłonna technika”
– I miejsce ex aequo – Franciszek Dubiel
i Aleksandra Rozmiarek. W kategorii „Najbardziej oryginalny Mikołaj”– Hania Tórz,
w kategorii „Praca w 100% samodzielna”
– Paweł Zimowski, a w kategorii „Odmienna technika wykonania” - Agata Banecka.

Dzieci z klas 1-3 wykonały prace plastyczne na temat „Moje wymarzone święta”.
W kategorii „Wykorzystanie różnych technik”
wygrała praca Nadii Jańczak. W kategorii
„Święta w górach” – Wiktoria Grzybowska. W
kategorii „Moje rodzinne Święta” ¬– I miejsce ex
aequo – Jagoda Skoczylas, Wiktoria Jarzyna
i Ola Czapkiewicz. Serdecznie gratulujemy i
zapraszamy wszystkich uczestników konkursu
po odbiór dyplomów. Wszystkie prace można
obejrzeć w holu Biblioteki Publicznej w Kórniku.
Wszelkie informacje na temat działań Biblioteki znajdziecie Państwo na naszej stronie
www.biblioteka.kornik.pl.
Agnieszka Szkudlarek

SMACZNEGO
ZDROWYCH WESOŁYCH
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
oraz SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
Dietetyk
Ewa Jędrzejczak

WIEŚCI
Z BIBLIOTEKI
W Bibliotece Publicznej w Kórniku i
Filii w Bninie 9 grudnia odbyły się spotkania autorskie z panem Pawłem Beręsewiczem – pisarzem, poetą oraz tłumaczem
książek. Autor opowiedział uczniom klas
5 i 6 o swojej pracy i zainteresowaniach.
Pisarz w ciekawy sposób poprowadził spotkanie zapraszając wybranych
uczniów „na herbatkę”. Przy zmyślonej
herbacie i kawie opowiadał o swoich
książkach m.in. „Kiedy chodziłem z Julką
Maj”, „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek”,
„Noskawery”, „Tajemnica człowieka z
blizną” i „Pieniądze albo kasa”. Uczniom
najbardziej podobał się Noskawer na nosie pana Beręsewicza, o którym napisał
w swojej książce o tym samym tytule. Na
koniec spotkania uczniowie mogli zadawać pytania autorowi oraz zakupić książki
z autografem.
Dziękujemy wszystkim szkołom za
współpracę i uczestnictwo w zajęciach.
W dniu 10 grudnia zostały ogłoszone
wyniki świątecznego konkursu pla-
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• Staraj się mądrze przygotowywać
potrawy. Smażenie na oleju, okraszanie
masłem i skwarkami kapusty, zabielanie
zup śmietaną ma ogromny wpływ nie tylko
na kaloryczność potraw, ale również na
łatwość ich trawienia. Zamiast smażyć
– wstaw do piekarnika, np. karpia. Kapusta jest niesamowicie wartościowym
warzywem, to zbyt duży dodatek tłuszczu
czyni to danie bardzo ciężkostrawnym.
Polecam do kapusty dodać cebulkę oraz
jabłka, które nadadzą słodyczy i zastąpią
cukier. Barszcz lub zupa rybna to bardzo
dobry sposób, aby zapełnić żołądek przed
głównym daniem, dzięki temu zjemy mniej
innych potraw. Jednak dodatek śmietany
znacznie podwyższa ich kaloryczność.
• Nawet Kutia może być w wersji light.
Mak to dobre źródło magnezu i żelaza, reguluje pracę układu trawiennego. Orzechy
poprawiają nastrój, dostarczają zdrowych
tłuszczy zbawiennych dla układu krążenia
oraz witaminę E odmładzającą nasz organizm. Dobrym rozwiązaniem na zastąpienie pszennych bułek oraz klusek jest
dodatek kaszy jaglanej. Pełnotłuste 3,2%
mleko możemy zastąpić tym 1,5% - 2,0%.
• Pamiętaj o ziołach i przyprawach.
Zdecydowanie polepszają strawność
produktów i zapobiegają wzdęciom np.
rozmaryn, majeranek, koper lub bazylia.
• Alkohol, po który sięgają w tym czasie dorośli, dostarcza nam nadprogramowych kalorii. Jeżeli decydujemy się na
jakiś trunek wybierajmy wino czerwone,
które poprawia trawienie, a zawarte w
nim polifenole obniżają poziom złego
cholesterolu. Lampka wina czerwonego
wytrawnego to 80kcal. Unikajmy piwa butelka to 230 kcal, czystej wódki (50ml)
- 110kcal oraz drinków i słodkich likierów.

KULTURA

KULTURA

PACZKI
ROZDANE!

18 grudnia 2015 r.
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POWSTANIEC WIELKOPOLSKI
KOMPANII KÓRNICKIEJ

Urodził się 22 czerwca we wsi Konarskie k/Kórnika w pow. śremskim w
rodzinie rolników Stanisława i Marianny
z Nowickich. Miał dwóch braci: starszego
Antoniego, również Powstańca Wlkp. który
po ślubie zamieszkał w Wyrzece w gminie
Śrem i spoczywa na cmentarzu w Dalewie.
Młodszy brat Władysław odziedziczył po
rodzicach gospodarstwo w Konarskim.
Szkołę Powszechną ukończył w Konarskim. W 1916 r. powołany do armii pruskiej
brał udział w I wojnie światowej. W styczniu
1919 r. razem z bratem zgłosił się ochotniczo do tworzonej II Kompanii Kórnickiej
organizowanej przez Sylwestra Gawrycha,
która wyruszyła w okolice Miejskiej Górki a
później brał udział w walkach w południowej
Wielkopolsce w okolicach Ostrzeszowa i
Kępna. Wcielony do 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich odbył z nim szlak bojowy wielkopolski i w czasie wojny z bolszewikami na

wschodzie. W styczniu 1920 r. po scaleniu
Armii Wielkopolskiej z armią w kraju pułk
otrzymał nazwę 15 Pułk Ułanów a od 5
sierpnia 1920 r. pułk otrzymał nazwę 15
Pułk Ułanów Wielkopolskich. W książce pt.
Kórnik i Bnin w walkach o wolność w latach
1794-1945, Ludwik Gomolec w rozdziale
pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”,
Jana Mikołajczaka nie wymienił. Jest on
więc nowo poznanym powstańcem wielkopolskim.
Po powrocie z wojny do Konarskiego
do gospodarstwa rodziców kontynuował
pracę murarza. Był muzycznie uzdolniony,
grywał na weselach na kontrabasie. W dniu
8 lutego 1930 r. zawarł związek małżeński
ze Stefanią Płatek z Prusinowa (19001975). Małżonkowie zakupili 4 ha gruntu
we wsi Piątkowo-Kolonia koło Poznania
od osadnika niemieckiego. W tej okolicy, w
sąsiedztwie zamieszkiwało wielu Niemców.
Na zakupionej działce wybudował dom.
Mikołajczakowie wychowali dwoje dzieci,
córkę Reginę (1931-2005) zamężną Mierzejewska i syna Jerzego (1938 -2001).
Jan Mikołajczak był bardzo solidnym
rzemieślnikiem-murarzem. Domy przez niego wybudowane były bardzo starannie wykonane. Był pod każdym względem pedantem. Był człowiekiem dowcipnym, wesołym,
duszą towarzystwa. Zajmował się również
drobną produkcją cegły tzw. cementówki,
betonowych słupków ogrodzeniowych.
Był właścicielem motocykla którym przyjeżdżał w okolice Kórnika, do Prusinowa i
Konarskiego. W okresie międzywojennym
ostentacyjnie świętował rocznice państwowe: 3 Maja, Rocznicę Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego 27 grudnia, czym mocno
narażał się Niemcom sąsiadom. W takie
święta zakładał swój mundur powstańczy.

Z tego tez powodu po wkroczeniu Niemców
w 1939 r. musiał się ukrywać. Początkowo
przebywał w Prusinowie w gospodarstwie
teściowej, a po wysiedleniu rodziny Płatków
ze swojego gospodarstwa, zgłosił się do
pracy dobrowolnie i przez okres okupacji
pracował w okolicach Hannoweru. Gospodarstwo Mikołajczaków w Piątkowie zajęli
Niemcy. Żona z dziećmi zamieszkała ze
swoją matka w Bninie. W czasie walk o Cytadelę w domu Mikołajczaków kwaterowali
żołnierze radzieccy.
Po wojnie Mikołajczakowie odzyskali
swoją zdewastowaną własność. W ich
domu zajmowali jeden pokój ponieważ
resztę pomieszczeń przeznaczono na
mieszkania kwaterunkowe. Ostatecznie w
latach 50.tych odzyskali całość budynku.
Jan Mikołajczak brał udział w odbudowie
Poznania ze zniszczeń wojennych, między
innymi Kościoła Karmelitów na Wzgórzu
Św. Wojciecha. Pod koniec życia cierpiał
na reumatyzm i niedosłuch. Po włączeniu
Piątkowa do Poznania posiadłość Mikołajczaków wyburzono a na jego miejscu
powstało Osiedle Marysieńki.
Doświadczenia wojenne, jego własne i
rodziny spowodowały awersję do nowego
porządku i nie uczestniczył w żadnych
organizacjach kombatanckich.
Dziadek Adama, męża Ewy Majewskiej,
Andrzej Grygier był również Powstańcem
Wielkopolskim w Kompanii Opalenickiej i
walczył jako ułan w czasie wojny bolszewickiej 1920 r..
Zmarł 17 grudnia 1968 w Poznaniu
i spoczywa na cmentarzu Winiarskim w
Poznaniu.
Ewa Majewska (wnuczka Jana)
i Jacek Płatek
źródło: USC Kórnik (Bnin) 6/1930.

Bitewnym szlakiem Tytusa Działyńskiego

W listopadowe dni roku 2015 przypadała 185 rocznica wybuchu Powstania
Listopadowego lat 1830 – 1831.
Od tamtych wydarzeń minęły dziesięciolecia ale pamięć kolejnych pokoleń
Wielkopolan wciąż przypomina o tym zrywie
narodowym, w którym nie zabrakło Wielkopolan pochodzących z Wielkiego Księstwa
Poznańskiego.
Gdy przekazy i wiadomości o wybuchu
powstania w Warszawie dotarły do Poznania z początkiem grudnia 1830 roku lotem
błyskawicy objęły prowincję poznańską
społeczeństwo je zamieszkujące przyjęło tę
wiadomość z entuzjazmem żyjąc nadzieją
o wybuchu walk powstańczych mających
na celu wywalczenie niepodległej Polski.
Już 4 grudnia pruski generał Roder,
dowodzący korpusem stacjonującym w
Poznańskiem ogłosił w nim stan oblężenia
i obsadził gęsto granicę z Królestwem,
uniemożliwiając jej przekroczenie.
Władze pruskie wymusiły nadto w tym
czasie na arcybiskupie Duninie list pasterski, w którym nawoływały duchowieństwo
i wiernych do posłuszeństwa dla władzy.
Zanim 7 grudnia ukazał się ów list , już
niektórzy Wielkopolanie mimo wszystko
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przedzierali się przez granicę, by dostać
się do Warszawy i wziąć udział w walce
wyzwoleńczej.
Jednym z pierwszych udających się do
powstania był Tytus Działyński ziemianin z
podpoznańskiego Kórnika.
Będąc w pośpiechu rankiem 5 grudnia
1830 roku zajechał z Kórnika do Konarzewa
majętności Działyńskich by pożegnać się
z matką i siostrą, polecając im opiekę nad
żoną i dziećmi.
Tam też w pałacu Konarzewskim zastał swego szwagra Bernarda Potockiego
męża jego siostry Klaudyny z Działyńskich
– Ptockiej on również pod wpływem patriotycznych pobudek zdecydował się wraz z
Tytusem zaciągnąć się do armii.
Jeszcze tego samego dnia wieczorem
obydwaj dotarli do granicy w Słupcy, gdzie
zatrzymała ich straż pruska ale legalne
przejście okazało się już nie możliwe by
przekroczyć granicę zaborów, toteż przekroczyli ją nielegalnie.
W tym samym czasie w różnych okolic
przedostawali się do Kongresówki liczni
dawni wojacy, Dezydery Chłapowski,
Ludwik Sczaniecki, Andrzej Niegolewski,
Edward i Gustaw Potworowscy, Edward

Poniński, Stanisław Biesiekierski, Adolf
Bniński, oraz wielu innych starych żołnierzy
napoleońskich, a także młodzież.
Poszli bracia Żychlińscy, poszło dwóch
braci Emilii Sczanieckiej, pospieszyli profesorowie z gimnazjum poznańskiego św.
Marii Magdaleny a także prefekt tegoż gimnazjum ksiądz Adam Loga, który pociągnął
za sobą kilkunastu uczniów wyższych klas.
Z pałaców magnackich i dworów szlacheckich, ze szkół i urzędów, a nawet z chałup chłopskich usposobione patriotycznie
jednostki przekradały się przez granicę, by
stawić się w szeregach walczących.
Z samego Poznania zaraz w pierwszych
dniach powstania wyruszyło około 300
uczestników, uciekł w przebraniu z twierdzy głogowskiej więziony tam generał Jan
Nepomucen Umiński.
Wszyscy Wielkopolanie, którzy czuli że
nadeszła chwila odzyskania niepodległości,
spieszyli do Królestwa na pole walki, nie
bacząc na grożące represje i inne przykre
konsekwencje rodzinne i majątkowe.
Z ogólnej liczby ponad 3000 ochotników
tylko nielicznym nie powiodła się przeprawa
do zaboru rosyjskiego.
Dla tych ochotników, którzy przebyli nie-
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łatwą drogę ku granicy punktem zbornym
było przygraniczne miasteczko Pyzdry tam
docierający przechodzili krótkie przeszkolenie, po czym kierowani byli do formowanych
pułków kaliskich.
Większość udawała się wprost do Warszawy, wstępując po drodze do przygodnie
napotkanych wojsk powstańczych.
Również ku Warszawie podążała
Klaudyna Potocka przybywając do miasta
rankiem 12 grudnia 1830 roku włączając się
do tworzącej się już służby samarytańskiej,
w której tak ofiarnie i z zapałem przyszło jej
pełnić przez wiele miesięcy powstańczych
walk.
Pułkownik Ludwik Sczaniecki,
niegdyś adiutant generała Henryka
J. Dąbrowskiego, już nazajutrz po
przybyciu do Warszawy w dniu 7
grudnia zameldował się wraz z Andrzejem Niegolewskim i Gustawem
Potworowskim u dyktatora powstania
Józefa Chłopickiego.
Ten jednak przyjął zimno przedstawicieli Wielkopolski oświadczając
im, że nie chce sobie psuć stosunków ani z rządem austriackim , ani
z pruskim.
Pułkownik Sczaniecki nie zrezygnował jednak, lecz udał się w
kaliskie i tam na pograniczu zaczął
organizować oddział powstańczy.
Przybyły trzy dni później Działyński zgłosił się znów z innymi ochotnikami do Chłopickiego z tą samą
propozycją.
Razem z nim znalazł się kapitan
August Brzeżański, zasłużony oficer
z czasów napoleońskich i Księstwa
Warszawskiego.
Brzeżański znany Chłopickiemu z
najlepszej strony, przydzielony został
od razu w randze podpułkownika do
2 Pułku Strzelców Konnych.
Ale i jemu marzyły się szwadrony jazdy
poznańskiej.
Wytrwały Działyński nie ustępował
i usiłował za pośrednictwem Rządowej
Komisji Wojny wpłynąć na zmianę decyzji
Chłopickiego.
Dnia 18 grudnia 1830 roku otwarto
listę przyszłego szwadronu jazdy, w której
na drugim miejscu wpisany został Tytus
Działyński, Bernard Potocki, Karol Marcinkowski, ksiądz Adam Loga, Konstanty
i Stanisław Sczanieccy i wielu innych
Wielkopolan.
W porozumieniu z Brzeżańskim nie
ujawniając dalszych zamiarów przed dyktatorem powstania skupiono ludzi, zakupywano broń, konie i inne niezbędne materiały
ekwipunku żołnierskiego.
Duże kwoty pieniężne na utworzenie
oddziału przeznaczył Tytus Działyński i jego
szwagier Bernard Potocki i wielu innych
ochotników nie tylko wywodzących się z
rodów magnackich.
Tego samego dnia, w którym otwarto
listę uczestników ochotniczego szwadronu
poznańskiego 18 grudnia, zebrał się na
Zamku warszawskim Sejm.
Na galerii znalazło się rodzeństwo Klaudyna i Tytus Działyńscy.
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Wśród ogólnego zapału posłów i deputowanych oraz publiczności izba podjęła
uchwałę uznającą powstanie za narodowe.
Był to niewątpliwie cios w ugodową
politykę dyktatora.
Toteż Chłopicki, oburzony na Sejm,
złożył dyktaturę.
Duży napływ ochotników z Wielkopolski i nacisk na Chłopickiego sprawiły, że
27 grudnia dyktator zgodził się wreszcie
na utworzenie szwadronów jazdy, której
dowództwo objął podpułkownik Brzeżański, Chłopicki zastrzegł tylko, aby nie było
nazwy poznańska i przydzielił szwadron

do Drugiego Pułku Strzelców Konnych,
Wielkopolanie odwołali od razu Ludwika
Sczanieckiego z kaliskiego, a tamtejszych
ochotników przydzielono do szwadronu.
Zorganizowane na zasadach pospolitego ruszenia prawie wyłącznie z przedstawicieli szlachty, szwadrony miały wielkie
przywary szlacheckiej organizacji.
Prezentowały się świetnie, ale grzeszyły
brakiem subordynacji.
Jako całość nie odegrały większej roli w
powstaniu, ale nie z własnej winy.
Walczyły tam gdzie je dowództwo
posłało.
18 stycznia 1831 roku zrezygnował
ponownie z dyktatury Chłopicki.
Na początku stycznia 1831 roku jazda
poznańska liczyła już 201 ludzi i 100 koni.
W marcu 1831 roku stan obu szwadronów wynosił już 382 ludzi i 252 konie.
Zaopatrzenie pułku spoczywało na
Radzie Gospodarczej złożonej z Tytusa
Działyńskiego, Karola Marcinkowskiego –
lekarza, księdza A. Logi i T. Pągowskiego
Napotykano na wiele trudności m.in. w
nabywaniu koni i oporządzenia.
Dla potrzeb jednostki sformowano zakład mundurowy i zorganizowano oddział
zapasowy.

Jazda poznańska wyruszyła na front 10
lutego 1831 roku jeszcze z dużymi brakami
w wyszkoleniu.
W kwietniu 1831 roku Działyński mianowany zostaje adiutantem przybocznym
Naczelnego Wodza jest już w stopniu
porucznika wywodzącego się z jazdy poznańskiej w niespełna miesiąc później jest
już w randze kapitana.
Rozkazem sztabowym w dniu 25 sierpnia 1831 roku powraca do jazdy poznańskiej, z przydziałem do sztabu generała
Ramorino z, którym 16 września 1831 roku
przeszedł do Galicji, jeszcze podczas
walk Działyński otrzymał Złoty Krzyż
Zasługi.
Galicyjskie drogi wiodły Działyńskiego na emigrację i 11 listopada
1831 roku przybywa do Paryża tam
tez docierali różnymi drogami nie tak
dawni żołnierze powstania.
Ale pobyt Działyńskiego we Francji nie trwał długo już w sierpniu 1832
roku opuszcza Francję by udać się
do Wiednia.
Za udział w powstaniu został
ukarany przez rząd pruski sekwestrem, nałożonym na jego majątki,
który to sekwestr zniesiono dopiero
w 1838 roku.
Dalszy swój los związał z Krakowem, potem przebywał w Olszycach
koło Jarosławia, dopiero w roku
1842 osiadł w rodowych dobrach w
Kórniku, tam też kontynuował dalsze
gromadzenie zbiorów i w tym też celu
przebudował zamek kórnicki.
Nadal wydawał drukiem źródła do
dziejów Polski.
Jego udziałem było zabieganie
u władz pruskich w Poznaniu zorganizowania i utworzenia uniwersytetu
poznańskiego.
Jak wielu działaczy wywodzących
się z poznańskiego przystąpił jako współzałożyciel do założenia w tym mieście
Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
W latach 1841 – 1846 był Działyński
posłem na sejm prowincjonalny.
I gdy dwa lata później nastała Wiosna
Ludów w poznańskim wspierał finansowo
ten ruch zbrojny swych rodaków.
Wielu Wielkopolan tejże Wiosny Nadziei
uwięziono w więzieniach , sam przejściowo
uwięziony został w Cytadeli poznańskiej.
Kolejny raz w latach 1858 – 1859 był
posłem tym razem na sejm pruski.
Działyński był żonaty z Gryzeldą Zamoyską z którą miał 5 córek i syna Jana.
Zmarł w Poznaniu w nocy z 11 na 12
kwietnia 1861 roku w 30 – rocznicę powstania listopadowego.
Z biegiem lat odchodzili na wieczny
spoczynek uczestnicy tego niepodległościowego zrywu.
Dziś ich nieliczne groby przetrwały na
poznańskim cmentarzu Wybitnych Wielkopolan pozostają przypomnieniem dla
obecnego pokolenia o latach chwały w
odzyskaniu utraconej ojczyzny.
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(1896-1968)

Ryszard Jaruszkiewicz
regionalista
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PÓŁFINAŁY PIŁKI RĘCZNEJ
I AWANS GIMNAZJALISTEK
Chłopcy Szkoły Podstawowej nr 2 w
Kórniku –Bninie reprezentowali naszą
gminę w rozgrywkach w powiecie. Zawody
odbyły się w Tulcach. Relacja z zawodów
nauczycielki p. Małgorzaty Iszkuło:
„W rozgrywkach brało udział pięć zespołów. Pierwsze dwa mecze wygraliśmy
z dużą przewagą punktową. Kolejny mecz
z najlepiej grającą drużyną ze Skórzewa
przegraliśmy tylko jednym punktem 4:3.
Pozostał ostatni mecz z równorzędną drużyną z Plewisk. Gra była zacięta i ciekawa,
jednak zabrakło naszym chłopcom zimnej
krwi. Wkradł się chaos i odrobina paniki, co
zadecydowało o naszej przegrane i trzecim
miejscu w półfinale.”
Wyniki meczy: Bnin-Puszczykowo 7:1,
Tulce –Bnin 0:5, Bnin –Skorzewo 3:4, Plewiska-Bnin 7:3. Ostatecznie szkoła zajmie
w powiecie 7-9 miejsce.
Z kolei dziewczęta z Gimnazjum Kórnik
grały w Buku. Walczyły dzielnie, zajęły
drugie miejsce i awansowały do finału
mistrzostw powiatu. Wyniki meczy: Buk-Baranowo 22:2, Kórnik-Czerwonak 9:3,
Buk-Kórnik 16:0, Czerwonak –Kicin 0:22,
Kórnik-Baranowo 4:3, Czerwonak-Buk
0:22. Poza zasięgiem był zespół z Buku,
specjalizujący się w piłce ręcznej. W zespole z Kórnika grały: bramkarka Dominika
Joppek, Martyna Boguszyńska, Natalia
Szymczak, Justyna Rumińska, Karina
Bugzel, Laura Szar, Klaudia Dryjer, Jagoda
Tomczak, Martyna Piasecka, Katarzyna
Karaś, Martyna Nowaczyk, Jagna Lasek,
Aleksandra Toboła. Bramki strzelały: Martyna Boguszyńska -8, Laura Szar-3, Natalia
Szymczak i Martyna Piasecka po 1.Finał
powiatu odbył się 7 grudnia 2015 w Buku.
Kórnickie piłkarki ręczne zajęły ostatecznie
czwarte miejsce w powiecie.
Tenisiści obronili tytuł
wicemistrzów województwa!!!
Jeszcze lepiej w porównaniu do ubiegłego roku zagrali tenisiści stołowi Zespołu
Szkół w Kórniku podczas finałów zawodów
wojewódzkich, które odbyły się 4.12.2014
w Krzyżu Wielkopolskim. Szkołę reprezen-
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towali: Filip Kujawa, Jakub Szymankiewicz,
Wiktor Szymkowiak oraz Jakub Orwat.
Uczniowie, jak przed rokiem w finale ponownie musieli uznać wyższość drużyny z
ZSP Nietążkowa, zdobywając tym samym
srebrny medal.
W turnieju oprócz Kórnika grały: reprezentacje szkół: ZSP CKU Przygodzice
, M. ZSP Nietążkowo, ZS im. Kopernika
Konin, ZSO Gostyn, ZSP NR 2 Pila, ZSE-O Gniezno.
Relacja z mistrzostw p. Andrzeja Palucha- nauczyciela ZS Kórnik:
„W pierwszym meczu grupowym nasi

uczniowie pokonali reprezentantów Zespołu Szkół z Konina 4:1. Kolejny mecz
z drużyną z ZSP nr 2 z Piły zakończył się
takim samym wynikiem na korzyść naszej
szkoły.W półfinale kolejnym przeciwnikiem
był zespół z ZSP CKU z Przygodzic i ponownie mecz zakończył się wynikiem 4:1
dla Kórnika. W finale jeden punkt zdobył
niezawodny Filip Kujawa, który wygrał
wszystkie indywidualne mecze podczas
turnieju, a nasz zespół przegrał z ZSP z
Nietążkowa 1:4. Również lepszą formę
niż w ubiegłym roku zaprezentował Jakub
Szymankiewicz, który w całym turnieju
przegrał indywidualnie jedno spotkanie w
finale. Tym razem uległ 3:1 z reprezentantowi z Nietążkowa, a w ubiegłym roku nie
wygrał nawet seta.
Gratulujemy zawodnikom świetnego
występu i trzymamy kciuki, aby za rok
spełniło się powiedzenie „do trzech razy
sztuka” !!!
XI TURNIEJ SPORTOWY SP KLAS I-III

„BAWMY SIĘ RAZEM”
To już po raz jedenasty wspólnie dziewczęta
i chłopcy z klas I-III szkół podstawowych wraz
z rodzicami i nauczycielem rywalizowali na
sportowo. Tym razem w zabawach uczestniczyło 5 szkół gminy Kórnik – ok. 80 osób. Stąd
imprezę, która dotychczas odbywała się w sali
gospodarza i głównego organizatora imprezy
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie
przeniesiono do hali KCSIR Oaza. Zestaw
zabaw przygotowała p. Izabela Biernacka z
Bnina. Szkoły rywalizowały w 31 konkurencjach
dla dzieci, 4 dla dorosłych. Ponadto koordynatorka całej imprezy Anna Rauk przygotowała

konkurencję-niespodziankę wspólną dla dzieci
rodziców i nauczyciela. Było wiele emocji.
Ostatecznie zwycięzcą turnieju została Szkoła
Podstawowa nr 2 w Kórniku –Bninie uzyskując
113 pkt. rywalizując w składzie: kl. I – Zofia
Kmieciak, Natalia Jarzyna, Julia Andrzejewska,
Bartosz Ogórkiewicz, Aleksander Nowacki, Jan
Konatkowski , kl. II - Blanka Mazurkiewicz, Julia
Skotarczak, Wiktor Kowalski, Lucjan Nowicki,
kl. III- Aleksandra Ogórkiewicz, Aleksandra
Dłużyk, Szymon Szymaniak, Jakub Loga oraz
rodzice Adam Nowicki, Tomasz Mazurkiewicz
i nauczycielka Olga Kudła. Kolejne miejsca
szkół : 2 m. SP 1 Kórnik-100 pkt., 3 m. SP
Szczodrzykowo- 95 pkt., 4.m SP Kamionki- 63
pkt.,5 m. SP Radzewo- 50 pkt.
Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali
medale sponsorowane przez pp. Machulików,
szkoły, piłki z budżetu SP Bnin, a za konkurencję –niespodziankę drobne upominki od OAZY i
Promocji gminy Kórnik. Po emocjach zawodów
gospodarz imprezy przygotował dla uczestników drożdżówki i soczki . Zawody sędziowali
pod kierunkiem nauczycielki ZS Kórnik p. Iwony
Rauk wolontariuszki i wolontariusz –Młodzieżowi Organizatorzy Sportu tej szkoły.
Myślę, że hasło imprezy, iż „ Każdy kto
uczestniczył w tej imprezie już jest zwycięzcą,
chociaż by był ostatni” zostało spełnione. Zawody obserwowały obecne na imprezie dyrektorki
szkoły z Bnina: pp. Zofia Talarczyk i była - Irena
Kaczmarek- dziś przewodnicząca Komisji
Oświaty RM. Wszyscy, którzy pomagali w organizacji zawodów otrzymali podziękowania w
postaci dyplomów i choinki. Jednak największe
słowa uznania należą się p. Izabeli Biernackiejnauczycielce nauczania początkowego szkoły
z Bnina , która podjęła się trudu organizacji tak
dużej i niełatwej imprezy. DZIĘKUJEMY!!!
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Kolarstwo

Piłkarska Wigilia

Kolejne Wyróżnienia zawodników Mróz Jedynka Kórnik
Podczas gali kolarskiej, która
odbyła się na arenie w Pruszkowie,
wyróżniono wszystkich polskich medalistów mistrzostw Świata i Europy.
Wśród nagrodzonych nie zabrakło
zawodników Mróz Jedynka Kórnik.
Prowadzący galę Włodzimierz
Rezner z polskiego radia, zaprosił
w pierwszej kolejności na scenę
wszystkich medalistów mistrzostw
Europy i Świata we wszystkich konkurencjach kolarskich. Na podeście
stanęła dwójka torowych wicemistrzów Europy z Aten, Weronika
Humelt i Patryk Rajkowski. Wraz
z nimi wyróżniony został również,
ich trener klubowy Robert Taciak,
który równocześnie od trzech lat
prowadzi kadrę narodową juniorek.
Podopieczne Taciaka w kadrze,
w tym sezonie zdobyły, aż osiem
medali światowych imprez. Dwa
złote i dwa srebrne podczas wspomnianych Mistrzostw Europy w Atenach, dwa złote i dwa srebrne
podczas Mistrzostw Świata w Kazachstanie. Czwartym akcentem
Kórnika na gali była wychowanka UKS Jedynka i trenera Taciaka, była
dwukrotna mistrzyni świata. A obecnie świeżo upieczona Mistrzyni
Europy Katarzyna Pawłowska, która od trzech sezonów startuje już
w gronie zawodowców.
„Wiem, ile wysiłku i wyrzeczeń trzeba ponieść, by stanąć na podium
imprez światowych, gratuluję więc wszystkim zawodnikom sukcesów,
nawiązywania walki z rywalami i przeciwnościami losu. Dziękuję również trenerom za ich ciężką pracę” – mówił wręczający statuetki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ryszard Szuster.
W dniu 18 grudnia o godz. 17.00 w hotelu Rodan, odbędzie się
kolejna wielka gala kolarska, tym razem podsumowująca bardzo bogaty
sezon UKS Mróz Jedynka Kórnik.
Paweł Marciniak

11 grudnia 2015 roku odbyła się Wigilijna Gala Piłkarska Kotwicy
Kórnik. Jak co roku podsumowane zostały osiągnięcia za ubiegły
sezon. Świętowaliśmy m.in wiosenny awans seniorów i seniorek
odpowiednio do IV ligi północnej i II ligi kujawsko-pomorksiej i
jesienny awans juniorów do grupy mistrzowskiej.
Kotwica z roku na rok rośnie w siłę. Najmłodsze grupy (żaki i
orliki) liczą łącznie 70 zawodników, a również grupa młodziczek jest
coraz silniejsza i zasila powoli drużynę seniorek.
Na dzień dzisiejszy klub składa się z 9 sekcji: żaki, orliki, młodziki, młodziczki, trampkarze, juniorzy, seniorki, seniorzy oraz futsal
kobiet - nowo powstała sekcja w ramach której seniorki rozgrywają
mecze w Ekstralidze Futsalu Kobiet
Zgodnie z tradycją każdy trener wyróżnił ze swojej drużyny kilku
zawodników z tzw. Osobowością Młodego Piłkarza a także cała
kadra szkoleniowa i kierownicza wybrała na zasadzie głosowania
Jedenastkę Roku 2015!.
W roku 2015 najlepszymi zostali wybrani: Miłosz Garstkiewicz,
Mateusz Kasprowicz, Patryk Ostrowski, Jakub Loga, Max Pogonowski, Martyna Boguszyńska, Marysia Haremska, Rafał Rozmiarek,
Maciej Wiatr, Cezary Wlazły, Bartosz Zgarda.

BADMINTONISTKI Z RADZEWA
WŚRÓD NAJLEPSZYCH W FINALE
Finał Wojewódzki w badmintonie dziewcząt
szkół podstawowych odbył się 9 grudnia 2015
w Poznaniu. Po raz pierwszy dziewczęta z
Radzewa uzyskały miejsce czwarte, najwyższe
z dotychczasowych osiągnięć reprezentantek
z naszej gminy. Rywalizowały dzielnie z zawodniczkami grającymi na co dzień w klubach.
KINGA BANECKA I ROKSANA TOBOŁA kolejny raz wpiszą się do najwyższego osiągnięcia
szkoły i gminy w historii tej dyscypliny. Tym
razem w województwie. GRATULUJEMY!!!

Tak wyglądała rywalizacja szkół w finale
imprezy:
SP Radzewo - SP 2 Jarocin 3:1,
SP Radzewo - SP Niedźwiedź 0:3
Ćwierćfinał:
SP Radzewo - SP 1 Nowy Tomyśl 3:0
Półfinał:
SP Radzewo - SP Przeźmierowo 0:3
O 3 miejsce:
SP Radzewo - SP Niedźwiedź 0:3
Relacja nauczyciela p. Karola Niemiera:
„Moje dziewczyny zaprezentowały się z
bardzo dobrej strony. Jestem w pełni zadowolony i usatysfakcjonowany z ich gry i postawy.
W naszym zasięgu było 4 miejsce i cieszę się,
że to miejsce udało się wywalczyć. Można
powiedzieć, że Kinga i Roksana zostały mistrzyniami województwa wśród zawodniczek
nietrenujących w klubach, bowiem trzy pierwsze
drużyny, których wyższość musieliśmy uznać
były złożone z dziewcząt regularnie trenujących
w klubach.”
Gratulacje dla nauczyciela szkoły i rodziców
dziewcząt, którzy popierają sport szkolny.
POWIATOWA KOSZYKÓWKA SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH.
Zawody odbyły się w Zespole Szkół nr 2 w
Swarzędzu w dniu 1 grudnia 2015. W mistrzo-
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Aleksandra Chojnacka

stwach uczestniczyły dziewczęta ZS Kórnik,
które grając w składzie: Weronika Karpińska,
Marta Pelczyk, Zuzanna Wojtkowiak, Agnieszka Wulbach, Weronika Humelt, Katarzyna
Ogórkiewicz, Maria Duszczak, Magdalena Zimniak, Klaudia Kozłowska i Sandra Frąckowiak
zajęły 4 miejsce.
Zawody były nagrywane przez poznańską
telewizję PTV. Wywiadu udzielała opiekunka
zespołu p. Iwona Rauk oraz koszykarka
Agnieszka Wulbach. Program został pokazany
w telewizji w emisji Powiatowej „17” w zeszłym
tygodniu. Miło było zobaczyć na zawodach
dyrektorów szkół swarzędzkich, dopingujących
swoje reprezentacje.
BADMINTON ZS KÓRNIK
SREBRNY W POWIECIE
Ze srebrnymi medalami wrócili z Mistrzostw
Powiatu Poznańskiego szkół ponadgimnazjalnych w badmintonie dziewczęta i chłopcy ZS
Kórnik. Były to zawody drużynowe, walczyły
pary. Wicemistrzostwo powiatu wywalczyli:
Weronika Karpińska i Małgorzata Lewandowska oraz Jakub Orwat i Jakub Szymankiewicz.
Zawody odbyły się 2 grudnia 2015 w Poznaniu.
ARA
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MIKOŁAJKOWY
TURNIEJ
SZACHOWO-WARCABOWY
6 grudnia 2015 roku w Radzewie odbył
się ostatni turniej w ramach cyklu Kórnicka Liga Szachowo-Warcabowa 2015.
Tym razem grano na przemian w szachy
i w warcaby. Wśród dziewcząt zwycięstwo
odniosła Mirella Rozmiarek przed Magdaleną Sułkowską i Dominiką Frąckowiak.
Wśród kobiet bezkonkurencyjna była
Marzena Frąckowiak. Rywalizację chłopców wygrał Samuel Kątny przed Filipem
Łąkowskim i Tymoteuszem Kątnym. Pośród
mężczyzn najwięcej punktów zgromadził
Robert Kątny, a kolejne lokaty zajęli Dawid
Miszczak i Ryszard Bartkowiak. Wszyscy
uczestnicy turnieju dzięki dotacji z Gminy
otrzymali nagrody, dzieci nawet podwójne.
Dyplomy wręczała pomocnica św. Mikołaja – Dominika. Podsumowanie całorocznej
rywalizacji szachowo-warcabowej na radzewskiej ziemi już w niedzielę 20 grudnia,
tuż po zakończeniu Warcabowej Setki – V
Otwartych Mistrzostw Gminy Kórnik w Warcabach 100-polowych (początek 11:00).
Zapraszamy!
ŚWIĄTECZNY
TURNIEJ GWIAZDKOWY
W RADZEWIE
Już po raz szósty całoroczne zmagania
tenisistów stołowych, strzelców oraz rzucających lotką w murach radzewskiej szkoły
zakończył Świąteczny Turniej Gwiazdkowy.
Tym razem odbył się on 13 grudnia 2015
roku i tradycyjnie obfitował w wiele nagród.
Przy stołach do tenisa rywalizowano w grach
podwójnych. W młodszej kategorii ze zwycięstwa cieszyli się Mikołaj Ostroróg i Tomasz
Frąckowiak, a kolejne miejsca zajęły duety
dziewcząt: Roksana Toboła i Mirella Rozmiarek oraz Agata Radziejewska i Dominika
Frąckowiak. W kategorii OPEN z kompletem
zwycięstw triumfowali Mariusz Toboła i Karol

Niemier. Na niższych stopniach podium
stanęli: Andrzej Szymankiewicz i Jakub
Szymankiewicz oraz Jerzy Rozmiarek i Eugeniusz Staniszewski. W strzelaniu z wiatrówki
bardzo wysoki poziom zaprezentowały panie.
Wszystkie medalistki wystrzelały maksymalną liczbę punktów. Wygrała Patrycja Litka
przed Marzeną Oślak i Agatą Radziejewską.
Nie popisali się tym razem panowie. Ani jednemu nie udała się ta sztuka, co kobietom…
Ostatecznie puchar trafił w ręce Roberta
Rozmiarka, a niewiele gorsi byli Tomasz
Frąckowiak i Krzysztof Krucki. W rzucie lotką
w kategorii żeńskiej wygrała Wiktoria Oślak,
druga była Dorota Błaszyk, a trzecia Katarzyna Szymankiewicz. W kategorii męskiej
wiktoria padła łupem Andrzeja Olejniczaka,
którego wyższość musieli uznać kolejni:
Jakub Szymankiewicz i Michał Olejniczak.
Najwięcej emocji wzbudziły losowania nagród. Najcenniejszą – wielkiego, pluszowego
psa wygrała Dominika.
Podsumowano także zmagania w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez cały
rok. W XV Kórnickiej Lidze Tenisa Stołowego
w poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Andrzej Szymankiewicz, Tomasz Frąckowiak
i Roksana Toboła. Drugie miejsca zajęli: Mariusz Toboła, Robert Rozmiarek i Mirella Rozmiarek. Trzecia miejsca przypadły w udziale:

Karolowi Niemierowi, Mikołajowi Ostrorogowi
i Wiktorii Oślak. W XIV Kórnickiej Lidze
Strzeleckiej najwięcej punktów wystrzelali:
Michał Olejniczak, Aneta Bykowicz, Robert
Rozmiarek jr i Agata Radziejewska. Niewiele
mniej zgromadzili drudzy w łącznej punktacji:
Robert Rozmiarek, Zofia Rozmiarek, Bartosz
Radziejewski i Mirella Rozmiarek. Na trzecich
miejscach sezon zakończyli: Karol Niemier,
Marzena Oślak, Bartosz Błaszyk i Wiktoria
Oślak. W XII Kórnickiej Lidze Rzutu Lotką
najlepsi byli: Karol Niemier, Katarzyna Szymankiewicz, Nikodem Niemier i Mirella Rozmiarek. Drugie miejsca wywalczyli: Andrzej
Szymankiewicz, Marzena Oślak, Tomasz
Frąckowiak i Dominika Frąckowiak, a trzecie:
Maciej Niemier, Jolanta Walczak, Robert
Rozmiarek jr i Agata Radziejewska. Na te
wszystkie osoby czekały imienne puchary
i statuetki (dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego
w Kórniku). Wszystkie trofea wręczały urocze
Mikołajki, w które wcieliły się Dominisia i Agatka, a pomagali im Marzena i Maciej Brylewscy
oraz Jolanta Walczak – członkowie UKS Jedynka-Kórnik, organizatora rozgrywek. Sezon
2015 dobiegł końca. Wszystkim sędziom, bez
pracy których nie udałby się żaden turniej
serdecznie dziękuję!

21.11.2015 roku po raz trzeci odbył
się Turniej Karate Raven CUP. Organizatorem zawodów jak co roku był Kórnicki
Klub Karate Shotokan Raven. W turnieju
wystartowało około 340 zawodników z 30
klubów z całego regionu. Było to dużym
zaskoczeniem dla organizatora, ponieważ
równolegle odbywały się dwa turnieje w
Krotoszynie i Legnicy i z tego powodu
spodziewano się dużo mniej uczestników.
Jednak Kluby i zawodnicy nie zawiedli.
Kórnicki lub Karate Shotokan Raven reprezentowała 50-cio osobowa ekipa, która
łącznie zdobyła aż 39 medali 8 złotych, 11
srebrnych i 20 brązowych. Warto podkreślić, iż w turnieju po raz pierwszy wzięła

XV Finał Ligi Taekwondo Wesołek
– II miejsce UKS Oaza Kórnik.
W dniu 29 listopada 2015 roku w Śremie
odbył się jubileuszowy XV Finał Ligi Taekwondo
Wesołek rozgrywanej o Puchar Burmistrza
Śremu.
Jubileuszowe zawody zgromadziły na starcie rekordową ilość zawodników - 350 młodych
taekwondzistów z 23 klubów Polski. UKS Oaza
Kórnik sekcja taekwondo wystawiła liczną 38
osobową reprezentacje klubu, dzieci w wieku
od 5 do 14 lat. Organizacyjnie, turniej przygotowany był na poziomie mistrzostw Polski. W tej
wyjątkowej atmosferze zawodnicy rywalizowali
w trzech konkurencjach sprawnościowych, a
najlepsi w konkurencji walki sportowej. Zawody
w Śremie przejdą do historii, jako największe
zawody dla dzieci w Polsce, jedynie Polish
Open może pochwalić się większą ilością
startujących zawodników. Zawody rozgrywane
są w ramach czterech spotkań pucharowych,

przypomnijmy, że pierwszy turniej odbył się w
Kórniku, następnie w Pleszewie i Lesznie. W
tak silnie obsadzonym turnieju dzieci z Kórnika
wywalczyły, aż 21 medali:
Złote: Barbara Wartecka, Weronika Szymańska, Maja Pusz, Zuzanna Deneka, Bartosz
Kopyra, Szymon Deneka – dwa złote medale i
Wiktor Kościelski. Srebrne; Barbara Wartecka,
Maja Pusz- dwa srebrne, Zofia Piątkowska,
Zofia Wartecka –dwa srebrne, Mateusz Napieralski – dwa srebrne i Paweł Kopyra. Brązowe; Barbara Wartecka – dwa brązowe, Zofia
Piątkowska, Jan Ciszek i Jakub Kaczanowski.
Grad medali naszych zawodników spowodował, że w klasyfikacji drużynowej w konkurencji sprawnościowej jak i walki zajęliśmy
drugie miejsce na podium. Wysokie miejsca
zawodnicy zajęli w klasyfikacji na najwszechstronniejszego zawodnika, Maja Pusz zajęła
czwarte miejsce w kategorii dzieci do lat 9,
Szymon Deneka zajął siódme miejsce w kat.
wiekowej młodzik, Barbara Wartecka zajęła
szóste miejsce w kat. wiekowej junior młodszy

Czas biegnie bardzo szybko, to już piętnasty raz oglądamy rywalizację dzieci, kiedyś
znane, jako Wesołek Cup, obecnie, jako liga
taekwondo. Od samego początku, współorganizatorem zawodów byli rodzice z Kórnika,
wcześniej z UKS TKD Kórnik obecnie z UKS
Oaza Kórnik. Pierwsze zawody, miały na celu
dać możliwość sprawdzenia swoich umiejętności tylko klubom, w których prowadzą zajęcia
sportowe szkoleniowcy zorganizowani wokół
Piotra Wesołka. Po kilku latach turniej nabrał
charakteru ogólnopolskiego a nawet turnieju
międzynarodowego. Dziś zawody gromadzą
na starcie ogromną rzesze młodych sportowców. W 2015 roku w turnieju wystartowały 23
kluby i blisko 1200 zawodników. To ogromny i
prestiżowy turniej. Mistrzowie zawodów w wielu
przypadkach to późniejsi Mistrzowie Polski
Europy i Świata. W lutym 2016 roku tradycyjnie
pierwszą kolejkę XVI Ligi rozpoczynamy zmaganiami w Kórniku.

Taekwondo
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Turnieje
w Radzewie

udział sekcja z Kamionek. Zawody przeprowadzono bardzo sprawie i pomimo dużej
liczby startujących turniej zakończono już
o godz. 16.00. Trener Jacek kruk nie krył
zadowolenia z osiągniętych wyników sportowych i organizacyjnych. Zarząd Klubu
dziękuje wszystkim rodzicom za pomoc

w organizacji turnieju, urzędowi Miasta i
Gminy Kórnik, Burmistrzowi Panu Jerzemu
Lechnerowskiemu, oraz firmie Auto-Service Andrzej Politowicz za udostępnienie
pojazdu do przewozu tatami.
Jacek Kruk

Mistrzostwach Szkół Podstawowych Gminy Kórnik w Rummikub
Już niemalże tradycją w naszej szkole, czyli
kórnickiej „Jedynce” (Szkoła Podstawowa nr 1),
są Szkolne Zawody Rummikuba - rozgrywane
kilka razy w roku, nadal cieszą się niesłabnącą
popularnością wśród uczniów. Dla niewtajemniczonych, w ogromnym skrócie, Rummikub to
logiczna gra polegająca na układaniu sekwencji
liczb od 1 do 13 w czterech różnych kolorach.
Co ciekawe, w grze tej nie ma podziału na
kategorie wiekowe, dlatego mogą w nią grać
zarówno najmłodsi, jak i Ci trochę starsi, a Ci
pierwsi wcale nie stoją na straconej pozycji,
wręcz przeciwnie. W tym roku, we wrześniu
uczestniczyliśmy także w Mistrzostwach
Polski Szkół w Rummikub w Sztumie i tam
właśnie narodził się pomysł, aby zorganizować

podobne zawody, ale o mniejszym, gminnym
zasięgu. I udało się! Dnia 15 grudnia 2015r.
w naszej szkole, oprócz naszych uczniów,
pojawili się także reprezentanci szkół w Radzewie i Kamionkach, aby podjąć wyzwanie
i spróbować swoich sił w Mistrzostwach Szkół
Podstawowych Gminy Kórnik w Rummikub.
Z każdej szkoły przyjechało czterech uczniów
- wyłonionych w szkolnych eliminacjach, mieliśmy zatem 12 uczestników. Aby dać możliwość
wszechstronnego zaprezentowania swoich
umiejętności, zaplanowaliśmy rozegranie
sześciu partii eliminacyjnych, które wyłoniły
czterech najlepszych zawodników. Zmierzyli
się oni w finale, gdzie rozegrali jeszcze dwie
partie. I tak, najlepsza okazała się uczennica

naszej szkoły - Maja Waleriańczyk z klasy 5D,
a drugie miejsce zajęła Laura Stankowska także z naszej szkoły. Trzecie i czwarte miejsce
zajęli odpowiednio - Wiktor Mazanka oraz Nikola Piotrowska - oboje ze szkoły w Kamionkach.
Zawody te sprawiły uczestnikom mnóstwo
frajdy - już od ich początku pytali, kiedy będą
następne. Każdy z uczniów został nagrodzony
upominkami, a laureaci czterech pierwszych
miejsc ciekawymi grami planszowymi.
Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek
czuwała komisja składająca się z opiekunów
z poszczególnych szkół oraz organizatorek - p.
Ewy Kalety i Katarzyny Szczepaniak.

Mocne uderzenie
UKS Oaza Kórnik
– taekwondo w Ahlbeck

możliwość rywalizacji dzieciom poniżej
10 roku życia, gdyż zawody w takiej
formule zabronione są w Polsce. W tak
silnie obsadzonym turnieju kórniccy
zawodnicy wywalczyli, aż osiem medali:
złoto dla Michała Paczkowskiego, Pawła Walerczyka, Wiktora Kościelskiego,
Bartka Kopyry, Pawła Kopyry, Mikołaja
Szymańskiego. Srebro dla Anieli Kopyra
i brąz dla Jakuba Kaczanowskiego. Na
szczególną pochwałę zasługuje: Michał
Paczkowski, który w najcięższej kategorii wagowej rozgromił po drodze do
złota, trzech przeciwników w stosunkach
punktowych 20:3; 24:1 i finale 7:5. Nie
miał sobie równych lider drużyny Wiktor
Kościelski, który nokautując przeciwnika

sięgnął po złoto turnieju. W dobrym stylu
zaprezentowali się Szymon Deneka i
Jakub Kaczanowski, u tych zawodników
widać znaczny progres w prowadzeniu
walki. W klubie posiadamy mocną grupę
mastersów. Również i w tym turnieju, wystawiliśmy dwóch dorosłych zawodników.
Walki Pawła Walerczyka i Pawła Kopyry
z podziwem oglądała publiczność zgromadzona w hali sportowej. To, już ostatni
turniej zagraniczny UKS Oazy Kórnik w
2015 roku. Osiem wywalczonych medali
w doskonałym stylu rodzi pozytywne nastroje szkoleniowe na nowy rok.
PW

Ewa Kaleta i Katarzyna Szczepaniak

Karol Niemier

nr 22/2015

W przygranicznym mieście Ahlbeck,
rozegrano kolejny Polski turniej taekwondo Usedon Open. W zawodach wystartowało 316 zawodników z 23 klubów
Polski i trzech zagranicznych. UKS Oaza
Kórnik, zawody potraktował, jako cenną
akcję szkoleniową i wystawił bardzo
silną trzynastoosobową reprezentację
. Turniej, co prawda nie jest wpisany w
kalendarz imprez PZTO, lecz uczestnicy
zdobywają cenne doświadczenie, które
później owocuje w mistrzostwach Polski. Dodatkową wartością turnieju jest

18 grudnia 2015 r.
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W informacji dotyczącej wyboru ławników przez radnych rady Miejskiej na sesji 23
września br. (nr 17 z 9 października br, str 4) zabrakło informacji, że na ławników do Sądu
Rejonowego w Środzie Wlkp. do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrani
zostali: Barbara Pietrala oraz Roch Antoni Tarczewski. Za ten brak przepraszamy
Redakcja

Pogotowie ratunkowe 999, 8660066
Straż pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736,
e-mail: oc@kornik.pl
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OGŁOSZENIA

Sprostowanie

Ogłoszenia DROBNE
Praca
*Sprzątanie biur, mieszkań, mycie okien, opieka nad osobami starszymi. Od zaraz! Tel. 510 718 741
*Brak Ci czasu na posprzątanie w domu lub w ogrodzie - zadzwoń. Tel. 693 277 054
*Szukam panią do pracy w sklepie spożywczym w Bninie. Tel. 509 458 206
*Poszukujemy Pracowników Ochrony na obiekty przemysłowe, handlowe i budowy w miejscowościach: Gądki, Żerniki, Koninko.
Zapewniamy dojazd. Kontakt rekrutacja.poznan@solidsecurity.pl. Tel. 61 659 03 60, 665 102 572
*Praca na portierni w okolicy Gądek. Tel. 697 341 343 lub 888 048 975
*Zatrudnię panie w salonie gier. Tel. 500 470 546

Inne

*Wynajmę garaż od stycznia na ul. Asnyka. Tel. 662 660 771
*Sprzedam działkę budowlaną 729 m², Mościenica. Tel. 609 555 507
*Sprzedaż choinek i karpi. Konarskie 3
*Firma remontowo-budowlana z wieloletnim doświadczeniem układa płytki, muruje, maluje, pozbruk, płoty, klinkier. Tanio! Tel. 782 513 000
*Sprzedam ubranie robocze wym. wz. 188 cm, obw. kl. pierś. 130 cm, obw. pasa 120, cena 20 zł. Tel. 797 679 451
*Sprzedam garnitur ciemny, nowy, wym. wz. 176 cm, obw. kl. pierś. 128 cm, obw. pasa 122. Cena 150 zł. Tel. 797 679 451
*Borówiec bliźniak 96/400, 250 000 zł. Tel. 602 214 931
*Borówiec Nowy, 123 m, 2000 zł + opłata – wynajmę. Tel. 602 214 931
*Sprzedam rower damski, stan bardzo dobry. Tel. 727 539 587
*Sprzedam wózek dwukołowy do przewozu worków. Tel. 727 539 587
*Sprzedam pralkę Whirpool wsad od góry, stan bdb., możliwość transportu. Tel. 531 294 499
*Sprzedam używana drewnianą kołyskę wraz z materacem i wanienkę ze stelażem. Tel. 512 303 888
*Sprzedam nowa antenę samochodowa sunker oraz uszczelkę głowicy do punto I. Tel. 726 722 472
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490
*Sprzedam suknię ślubną rozmiar 34/36. Tel. 608 751 821
*Sprzedam garaż przy ulicy Stodolnej w Kórniku. Tel. 502 777 493
*Wynajmę dom jednorodzinny w Kamionkach. pow. użytkowa 108 m². Tel. 784 659 564 lub 61 897 12 51
*Sprzedam działkę budowlaną w Kamionkach 1232 m². Tel. 784 659 564 lub 61 897 12 51
*Do wynajęcia mieszkanie 32 m² -kawalerka- w pełni umeblowane i wyremontowane w Kórniku ul. Staszica. Tel. 880 888 792
*Poszukujemy działek na terenie gminy Kórnik, Golden Loft. Tel. 605 46 46 46
*Profesjonalna obsługa przy sprzedaży mieszkań Golden Loft. Tel. 605 46 46 46
*Poszukujemy mieszkań na terenie gminy Kórnik dla naszych klientów Golden Loft. Tel. 605 46 46 46
*Mieszkanie na sprzedaż w Kórniku ul. Staszica 3 pok. 48 m² na 4 piętrze, 189000 zł, Golden Loft. Tel. 605 46 46 46
*Mieszkanie na sprzedaż w Kórniku ul. Staszica 2 pok. 50,9 m² na 3 piętrze, 220000 zł, Golden Loft. Tel. 605 46 46 46
*Mieszkanie na sprzedaż w Kórniku ul. Staszica 2 pok. 37,4 m² parter, 160000 zł, Golden Loft. Tel. 605 46 46 46
*Mieszkanie na sprzedaż Kórnik-Bnin 3pok.z ogródkiem 62,56 m², 290000 zł, Golden Loft. Tel. 605 46 46 46
*Mieszkanie na sprzedaż Kórnik-Bnin z garażem 3 pok. 74,5 m², 344000 zł, Golden Loft. Tel. 605 46 46 46
*Mieszkanie na sprzedaż Kórnik-Bnin z ogródkiem 3 pok. 90 m², 330000 zł, Golden Loft. Tel. 605 46 46 46
*Działka na sprzedaż w Mieczewie o pow.2867 m², 120000 zł, Golden Loft. Tel. 605 46 46 46
*Dom na sprzedaż Konarskie o pow. 172 m² działka 2100 m², 670000zł, Golden Loft. Tel. 605 46 46 46
*Dom do wynajęcia Kórnik-Bnin 130 m², 2500 zł, Golden Loft. Tel. 605 46 46 46
*Do wynajęcia budynek 360 m² w centrum Kórnika na biura, gabinety, kosmetyczka. Istnieje możliwość podziału. Klimatyzacja i wentylacja. Tel. 691 793 249
*Do wynajęcia apartament 110 m² przy głównej ulicy w Kórniku na biura, gabinety, kosmetyczka. Klimatyzacja. Tel. 691 793 249
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki -Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam rozdrabniacz do gałęzi, rowerek treningowy rehabilit., maszynę do szycia. Tel. 506 490 723

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), lub przekazywać telefonicznie.

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

Robert Wrzesiński, Iza Jokiel, Robert Jankowski

SKŁAD I ŁAMANIE: Łukasz Grzegorowski
WYDAWCA: Gmina Kórnik

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (67) 262 35 59
NAKŁAD: 3500 egz.
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ADRES REDAKCJI:
62-035 Kórnik -Plac Niepodległości 41, tel.61 8170411 wew. 693 ,
ades e-mail: korniczanin@kornik.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 15 stycznia 2016 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 8 stycznia 2016 r.

Nikol Płosaj najlepsza w elicie

nr 22/2015

18 grudnia 2015 r.
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