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Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz optymizmu i spełnienia wszystkich marzeń

w nadchodzącym Nowym Roku 2017 
życzą 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 
Jerzy Lechnerowski

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik 
Adam Lewandowski

oraz Redakcja Kórniczanina
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Bal 
Karnawalowy

21.01.2017 godz. 20.00
Trzebisławki, Restauracja Hedan,180 zł od pary
W cenie: bogate menu, swojski stół, serwis kawowy, pyszne domowe ciasta, dj., inne atrakcje 

zapisy i informacje: 607 828 227

i

Organizator: 
Rada Rodziców 

Przedszkola Kolorowy Świat 
w Szczodrzykowie 

NowY SAmochód dlA kóRNickich PolicjANTów

30 listopada w obecności wiceburmistrza Przemysława Pachol-
skiego dokonano przekazania nowego radiowozu na stan Komisariatu 
Policji w Kórniku. 

TURNiEj REiSS cUP w oAZiE

Podczas Turnieju Reiss Cup, który zorganizowany został 3 grudnia 
br. w KCRiS Oaza nagrody zwycięzcom wręczał wiceburmistrz Prze-
mysław Pacholski. 

PiękNA choiNkA NA kóRNickim RYNkU

W dniu 4 grudnia na 
kórnickim rynku rozbłysły 
lampki na pięknie udeko-
rowanej choince. Stało się 
to podczas przygotowanej 
przez Kórnicki Ośrodek 
Kultury imprezy plenero-
wej, podczas której wy-
stąpiły zespoły: Kórnicka 
Orkiestra Dęta, chór Viva 
la Musica ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1, związana 
z KOKiem dziecięca grupa 
baletowa oraz „Magnolie” 
i „Senioritki”. Dzieci spo-
tkały się ze św. Mikołajem 
i otrzymały słodycze. Przy 
okazji otwarto sztuczne 
lodowisko usytuowane na 
płycie rynku.

Tegoroczna kórnicka 
choinka została ofiarowana 
przez mieszkańca Skrzynek. Drzewko rosło na prywatnym terenie i ze 
względu na zagrożenie dla sąsiednich zabudowań zostało przezna-
czone do wycinki. Ofiarodawcom, Państwu Staszczykom dziękujemy! 

Mniejsza, aczkolwiek równie piękna choinka, która stanęła na 
rynku w Bninie, jest darem państwa Ziętów z Biernatek, którym także 
przekazujemy podziękowania. 

RoZmowY Z ANR

Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się 7 grudnia z dyrektorem 
Agencji Nieruchomości Rolnych Wojciechem Perczakiem. Po raz ko-
lejny dyskutowano na temat przejęcia przez gminę nieruchomości pod 
parking „Parkuj i Jedź” („Park & Ride”) w Koninku oraz części byłego 
ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w Błażejewku. 

Dyrektor Perczak wyraził opinię, że ANR zainteresowane jest 
sprzedażą terenu ośrodka w całości. Nie podjęto jednak jeszcze 

ostatecznych decyzji w tym temacie, a swoje stanowisko dyrektor ma 
przedstawić radnym na spotkaniu w Kórniku, które zaplanowano na 
styczeń 2017 roku.

kolARSkiE PodSUmowANiA

W dniu 7 grudnia podsumowano sezon sekcji kolarskiej Mróz 
Colnago UKS Jedynka Kórnik. Podczas spotkania zorganizowanego 
w Hotelu Rodan nagrodzono najlepszych zawodników i podziękowano 
trenerom, działaczom i sponsorom. W spotkaniu uczestniczył między 
innymi prezes polskiego Związku Kolarskiego Wacław Skarul, oraz 
burmistrz Jerzy Lechnerowski i radni gminy Kórnik. Powiat Poznański 
reprezentował radny powiatowy Seweryn Waligóra. Więcej na str. 27

NowA iNwESTYcjA PRZY NowEj dRodZE

Tego samego dnia wiceburmistrz Przemysław Pacholski uczest-
niczył w rozpoczęciu budowy hali magazynowej P3 firmy PointPark 
w Robakowie, przy ulicy Stachowskiej. Dokonano wtedy uroczystego 
postawienia pierwszego słupa konstrukcyjnego dla tej nowej inwestycji. 
Hala jest pierwszym obiektem usytuowanym przy oddanej niedawno 
do użytku ulicy Stachowskiej w Robakowie. Tym samym, dzięki nowej 
wybudowanej przez samorząd przy współpracy z inwestorami arterii 
rozpoczął się na dobre proces aktywizacji gospodarczej tego obszaru. 
Firma PointPark planuje dalszy rozwój w tym właśnie terenie.

jUBilEUSZ koTwicY kóRNik

W dniu 9 grudnia podczas specjalnej gali w KCRiS Oaza obcho-
dzono jubileusz 90-lecia Kotwicy Kórnik. Wśród gości znaleźli się 
byli i obecni zawodnicy klubu, trenerzy, działacze, sponsorzy, kibice, 
a także przedstawiciel WZPN członek zarządu Michał Gniatkowski, 
samorządowcy, kapelan Kotwicy ks. Grzegorz Zbączyniak i przedsta-
wiciele instytucji związanych z klubem. Burmistrz Jerzy Lechnerowski 
wraz z przewodniczącym RMiG Adamem Lewandowskim złożyli na 
ręce prezesa KS Kotwicy gratulacje i życzenia kolejnych lat pełnych 
piłkarskich sukcesów. Więcej na ten temat na str. 14-15.

Dokońćzenie na str. 3
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dokończenie ze str. 2

w RAmAch FESTiwAlU moZARTowSkiEgo

W dniu 11 grudnia w ramach Poznańskiego Festiwalu Mozartow-
skiego odbył się w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Kórniku koncert 
Cantemus Domino, w których obok solistów Lucyny Białej (sopran), To-
masza Raczkiewicza (kontratenor), Bartłomieja Szczeszka (tenor) i Ma-
cieja Boberka (bas) wystąpił przy akompaniamencie Jacka Pupki Chór 
Zamku Kórnickiego Castellum Cantans pod dyrekcją Dariusza Tabisza.

PlANY BUdżETowE „SchRoNiSkA dlA ZwiERZąT”

W dniu 14 grudnia br. wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył           
w  zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”. 
Podczas obrad zatwierdzono uchwałą budżet Związku, który wyniesie 
pod stronie dochodów 1 126 516 zł. Na dochody te w większości złożą 
się składki członkowskie od 11 gmin Związku. Nasza gmina wpłaci 
z tego tytułu 100 920 złotych. 

Dzięki tym nakładom mamy zapewnioną opiekę dla 24 psów 
pochwyconych na terenie naszej gminy, przebywających pod opieką 
schroniska w Skałowie. 

PoRoZUmiENiE jARocińSkiE kRYTYcZNiE
o PlANAch URZędU mARSZAŁkowSkiEgo

Tego samego dnia wiceburmistrz Antoni Kalisz uczestniczył 
w konwencie tzw. Porozumienia Jarocińskiego, czyli porozumienia 
międzygminnego dotyczącego gospodarki odpadami. 

Podczas tych obrad przyjęto negatywne wobec działań Urzędu 
Marszałkowskiego stanowisko dotyczące prób utworzenia prywatnej 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Zielonych lub Regio-
nalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zdaniem 
konwentu istniejąca już instalacja w Witaszyczkach może przyjąć cały 
strumień odpadów wytwarzanych na terenie objętym porozumieniem, 
z rezerwą na zakładany wzrost strumienia. Ewentualne utworzenie 
dodatkowej instalacji zwiększy koszty działania, a przez to wpłynie na 
cenę odbioru odpadów od wszystkich mieszkańców. 

NowE PRZEdSZkolE w BNiNiE?

Także 14 grudnia burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się wyty-
powanym przez Komisję Edukacji i Polityki Społecznej inwestorem, 
który zamierza wybudować w Kórniku przedszkole. Przedszkole 
prowadzone będzie przez prywatnego przedsiębiorcę na zasadach 
przedszkola publicznego. 

Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące lokalizacji oraz potrzebnych 
mediów. Intencją inwestora i samorządu jest uruchomienie placówki 1 
września 2017 roku. By tego dokonać ostateczna decyzja w tej sprawie 
musi zapaść w najpóźniej na początku 2017 roku. 

ŚwiATEŁko PokojU Z BETlEjEm do kóRNikA

Betlejemskie Światło Pokoju trafiło także w tym roku dzięki harce-
rzom Hufca Kórnik do Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku.  

Od dnia 20 grudnia można je było odpalić w kórnickim ratuszu, 
a także w Kolegiacie Kórnickiej. W dniach  23 grudnia 2016  (piątek) 
w godzinach 15.00- 18.00 i 24 grudnia 2016  (sobota) w godzinach 
11.00-12.00 w Betlejemskie Światło Pokoju zaopatrzyć się można 
w kórnickiej Sadybie. 

 
docENioNo kóRNickich SPoRTowców

20 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podsumowanie 
sportu w Województwie Wielkopolskim w 2016 r. Wyróżniono 10 spor-
towców, na czele z medalistkami olimpiady w Rio de Janeiro (m.in. Martę 
Walczykiewicz i Monikę Michalik). W doborowym gronie wyróżnionych 
znalazła się również nasza wielokrotna medalistka mistrzostw Polski 
i Europy w kolarstwie Nikol Płosaj. W uroczystości brali udział m.in. 
Burmistrz Jerzy Lechnerowski, Prezes UKS Jedynka Kórnik Maciej 
Brylewski i trener kolarzy Robert Taciak.

Opr. ŁG

Trwający okres przedświąteczny to okres 
zwiększonej aktywności kieszonkowców, którzy 
wykorzystując tłok w sklepach, na straganach 
czy w środkach lokomocji  dokonują kradzieży 
mienia: gotówki, dokumentów, kart banko-
matowych, telefonów komórkowych. Działają 
zarówno w pojedynkę, jak i w grupach zorga-
nizowanych, przeważnie dwu-, trzyosobowych. 
Podczas kradzieży bazują na swoich umiejęt-
nościach manualnych i korzystają z pośpiechu, 
a przede wszystkim wyjątkowej niefrasobliwości 
i roztargnienia ofiar. Co zrobić, by nie stać się 
ich ofiarą?

1. Unikaj noszenia telefonu czy portfe-
la w tylnej kieszeni spodni. Wartościowe 
przedmioty noś przy sobie w miejscu trudno 
dostępnym lub mało widocznym, w wewnętrz-
nej kieszeni kurtki lub marynarki, w przedniej 
kieszeni spodni.

2. Pamiętaj, żeby zawsze dokładnie zamy-
kać torebkę czy plecak.

3. Unikaj noszenia torebki na pasku z tyłu, 
noś ją przed sobą, zwłaszcza, kiedy masz za-
jęte  ręce. Nie noś portfela ani wartościowych 
rzeczy w reklamówce, (łatwo ją przeciąć).

4. Unikaj noszenia przy sobie dużej ilości 
gotówki, nie zabieraj do sklepu więcej pieniędzy 
niż to konieczne. Pieniądze trzymaj przy sobie 
w kilku miejscach - pozwoli to zmniejszyć ryzyko 
utraty całej kwoty!

5. Unikaj zachowań, które mogą przycią-
gnąć uwagę kieszonkowca, nie demonstruj 
zawartości portfela, np. poprzez przeliczanie 
pieniędzy w kolejce do kasy.

6. Jeśli nie pamiętasz numeru PIN, nigdy 
nie przechowuj go razem z kartą bankomatową 
czy kredytową.

7. Pilnuj, żeby nie zostawiać swojej własno-
ści w przypadkowym miejscu: torebki w przy-
mierzalni, telefonu i portfela na sklepowej ladzie.

8. Klucze do mieszkania noś w innym miej-

scu niż dokumenty z adresem - jeżeli złodziej 
zdobędzie taki komplet może okraść Twoje 
mieszkanie zanim zdążysz zareagować.

9. Wsiadając do autobusu lub do minibusu 
zachowajmy uwagę i czujność, zwłaszcza gdy 
jest tłoczno. Pilnuj torebki/plecaka.

10. Zamykając auto elektronicznym pilotem, 
upewnij się, czy drzwi faktycznie są zamknięte.  
Nie zostawiaj na siedzeniach samochodu cen-
nych przedmiotów takich jak laptop czy telefon 
komórkowy. Złodzieja może też sprowokować 
zostawiona w środku aktówka. Nieważne, że 
nie ma w niej nic cennego - złodziej przecież 
o tym nie wie. Chowając ją, zaoszczędzisz 
sobie konieczności wymiany rozbitej szyby.

11. W punktach usługowych czy restaura-
cjach nie pozostawiaj torebki na wieszaku czy 
poza polem widzenia, np. na oparciu krzesła.

Przypominamy również, aby przed wyjaz-
dem na święta zawsze zamykać drzwi wejścio-
we na klucz, zastosować alarm lub dodatkowe 
zabezpieczenia. Pamiętajmy, aby nigdy nie 
pozostawiać otwartych okien, garażu, piwnicy, 
a gdy planuje się wyjazd z domu, powiadomić 
o tym znajomego lub sąsiada, aby zwrócił 
uwagę na nasz dobytek.

Apelujemy o ostrożność i zadbanie 
o swoje mienie!

W tym miejscu chcielibyśmy złożyć ser-
deczne życzenia mieszkańcom gminy Kórnik, 
zdrowych, spokojnych i bezpiecznych Świąt 
Bożego Narodzenia. Życzymy wszystkim 
mieszkańcom, aby te święta były wyłącznie 
przepełnione radością, a także czasem wolnym 
od trosk i kłopotów. Pamiętajmy, że wszyscy 
ludzie powinni się szanować i pomagać tym, 
którzy potrzebują wsparcia i życzliwości. 

Komisariat Policji w Kórniku 
Zespół Profilaktyki 

Społecznej i Wykroczeń

Przypominamy:  Każdy pieszy, który poru-
sza się po zmierzchu po drodze poza obszarem 
zabudowanym, musi mieć odblask umiesz-
czony w sposób widoczny dla kierujących. 
Pamiętajmy, pieszy ubrany w ciemny strój jest 
widziany przez kierującego pojazdem z odległo-
ści około 30 metrów. Natomiast osoba piesza, 
mająca na sobie elementy odblaskowe, staje 
się widoczna nawet z odległości  150 metrów.

Do największej liczby wypadków z udziałem 
pieszych dochodzi zazwyczaj w miesiącach 
jesiennych i zimowych. Szybko zapadający 
zmrok, deszcz, mgła ograniczające widocz-
ność, ponadto nieoświetlone drogi, brak wyzna-

czonych miejsc do bezpiecznego poruszania 
się pieszych po drodze (zwłaszcza poza obsza-
rami zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób 
korzystania z dróg przez  pieszych sprawia, że 
dochodzi do wielu zdarzeń drogowych z ich 
udziałem. Często też sami piesi nie zdają sobie 
sprawy, że są mało widoczni na drodze. 

Od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który 
porusza się po zmierzchu po drodze poza 
obszarem zabudowanym, musi mieć odblask 
umieszczony w sposób widoczny dla kieru-
jących.

W przepisach przewidziano wyjątek: pie-
szy może poruszać się po zmierzchu poza 

obszarem zabudowanym bez elementów 
odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze 
przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na 
chodniku. Nowy przepis nie ma zastosowania 
w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta 
z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo 
przed pojazdem.

Elementami odblaskowymi mogą być 
przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, 
kamizelki, zawieszki. Ważne jest ich umieszcze-
nie: odblaski zaleca się umieszczać na wysoko-
ści kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej 
i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, 
że są dobrze widoczne dla innych uczestników 

ruchu drogowego.
 

Komisariat 
Policji w Kórniku 

Zespół 
Profilaktyki 
Społecznej

 i Wykroczeń

NOŚ ODBLASKI-BĄDŹ WIDOCZNY!

 

 

UWAGA KIESZONKOWCY! UWAGA 
prZEDSIęBIOrCO 

- nie daj się „naciągaczom” 
i rejestruj się bezpłatnie

do izby Skarbowej w Poznaniu 
coraz częściej wpływają informacje 
od przedsiębiorców wpisanych do 
centralnej Ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej (cEidg) 
o żądaniach zapłaty kierowanych do 
nich przez różne komercyjne pod-
mioty.

Na rynku funkcjonują firmy o podob-
nych do CEIDG nazwach oraz skrótach, 
przesyłające przedsiębiorcom oferty 
dokonania wpisu do prowadzonych przez 
siebie rejestrów, za odpowiednią opłatą. 

Pamiętajmy i zachowajmy szczególną 
ostrożność, ponieważ takie propozycje 

nie są związane z publicznym re-
jestrem prowadzonym przez Ministra 
Rozwoju. Przekazanie tego typu firmom 
naszych danych oraz wniesienie ewen-
tualnych opłat nie jest równoznaczne 
z wpisem do CEIDG. Wpisy do takich 
rejestrów mają charakter czysto informa-
cyjny lub reklamowy, nie upoważniają  do 
wykonywania działalności gospodarczej 
na terytorium Polski.

jedynym uprawniającym do pro-
wadzenia działalności gospodarczej 
wpisem jest rejestracja w centralnej 
Ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej (cEidg), która jest cał-
kowicie wolna od opłat.

Naczelnik Pierwszego 
Urzędu Skarbowego w Poznaniu

27 grudnia 2015 roku o godzinie 11:00,
w 98. rocznicę wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919,
pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 

na placu Ich imienia w Kórniku 
odbędzie się 

uroczystość patriotyczna.
Serdecznie zapraszam 

do udziału w tym wydarzeniu

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 
Jerzy Lechnerowski

Serdecznie zapraszam 
mieszkańców 

Kórnika, Bnina oraz całej gminy Kórnik 
oraz gości 

na wspólne powitanie Nowego Roku 2017. 
Spotkajmy się na kórnickim rynku 

(Plac Niepodległości) 
w noc sylwestrową przed północą. 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
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11 grudnia 2016 roku odbyła się czwarta 
akcja poboru krwi w tym roku. Dzisiaj uzy-
skany wynik to:

Zarejestrowanych osób: 71, z czego 
krew oddało 61 osób, a szpik 1. Łącznie 
zebraliśmy 27, 006 litrów.

Podsumowując mijający rok informuję, 
że zebrano 71,550 litrów krwi. I do oddania 
szpiku zarejestrowało się 8 osób.

W imieniu Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Po-
znaniu oraz moim, jako Prezesa Klubu 
Honorowych Dawców Krwi im. Św. Flo-
riana przy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kórniku serdecznie dziękujemy wszystkim 
krwiodawcom, którzy przyczynili się do 
osiągnięcia tego wyniku dzieląc się częścią 
siebie dla ratowania ludzkiego życia.

jednocześnie informuję 
o terminach poboru krwi w 2017 roku:

12 marca
11 czerwca
10 września
10 grudnia

w Strażnicy oSP kórnik
Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku i uznania,

Andrzej Szyc,
Prezes HDK w Kórniku 

pODSUmOWANIE AKCjI pOBOrU KrWI W 2016 rOKU
W dniu 14 grudnia br. w kórnickim ratu-

szu odbyło się wręczenie nagród uczniom 
z gminy Kórnik, nagrodzonym w między-
narodowym konkursie „Europejska nagro-
da młodzieżowa” organizowanym przez 
burmistrza partnerskiej gminy Kӧnigstein 
w Niemczech.

Wręczenia nagród dokonali burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski 
i przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Kórnik Adam Lewandowski.  

Konkurs organizowany jest co dwa lata 
w Kӧnigstein w Niemczech i adresowany 
jest dla dzieci i młodzieży z gminy König-
stein oraz jej gmin partnerskich. Temat 
konkursu co dwa lata jest inny, a tegoroczny 
temat konkursu brzmiał: „Wspólnie w Eu-
ropie - różnorodność kultur”.  W konkursie 
mogły wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli 
od 6 do 21 roku życia. 

Na konkurs można było zgłaszać prace 
plastyczne, prace fotograficzne, prace 
muzyczne,  filmy i prezentacje na płytach 
CD i DVD oraz pace pisemne w języku 
niemieckim. 

Uczestnicy konkursu z gminy Kórnik 
wybrali różne techniki plastyczne wykona-
nia prac, a o tym, że ich prace były bardzo 
dobre mogą świadczyć przyznane przez 
jury nagrody pieniężne. W każdej z katego-
rii, w której wzięli udział nasi reprezentanci 
zdobyli nagrody główne. 

W kategorii od 6 do 9 lat I miejsce zajęli 
uczniowie z klasy Ic ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Bninie z opiekunem panią Ireną Żyto.

W kategorii od 10 do 13 lat I miejsce 
zdobyła Martyna Szeląg, a III miejsce przy-
padło Dominikowi Filipiakowi.

W kategorii od 14 do 17 lat I miejsce 
zdobyła Barbara Filipiak, III miejsce przy-
znano Adamowi Kopaszewskiemu, nato-
miast Julia Frankiewicz i Anglika Mieloch 
otrzymały wyróżnienia. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy i zapraszamy do konkursu za 
dwa lata.

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

SUkcES UcZNiów Z gmiNY kóRNik w międZYNARodowYm koNkURSiE

„EUrOpEjSKA NAGrODA młODZIEżOWA”

Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego 2017 Roku 

Strażacy 
Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Kórniku 
pragną złożyć mieszkańcom 

Miasta i Gminy Kórnik 
najserdeczniejsze życzenia. 

Życzymy Państwu 
pełnych miłości i spokoju Świąt!

A Nowy Rok niech przyniesie 
odrobinę szczęścia, 

która sprawi, 
że podjęte działania zakończą się 

sukcesami.
W imieniu Druhów i Druhen 

OSP Kórnik, 

Prezes Zarządu,
Dh. Andrzej Szyc

Serdecznie zapraszam mieszkańców 
kórnika i okolic 

do udziału w bezpłatnym kursie 
j. angielskiego 

organizowanych w kórniku-Bnin.

Dysponujemy 5 wolnymi miejscami.
Organizatorem projektu jest firma Bet-

terfield z Poznania. Projekt współfinanso-
wany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwalifikujemy osoby spełniające 
kryteria:
- z wykształcenie NAJWYŻEJ ŚREDNIE
- powyżej 25 lat,
- z miejscowości poniżej 50 tyś.miesz-
kańców;
- osoby zatrudnione i te, które nie pracują.

Pierwszeństwo mają osoby bezrobot-
ne, niepełnosprawne oraz pow. 50 lat.

kurs trwa 120 godzin lekcyjnych, 
zajęcia odbywać się będą 

2 razy w tygodniu: 
poniedziałki w godz. 19-20.30 

oraz środy 18-19.30.
miejsce odbywania się zajęć: 

kolUmB kraina małego odkrywcy, 
ul. jeziorna 26.

Kurs na poziomie początkującym.
Osoby zainteresowane udziałem 

zapraszam do kontaktu telefonicznego 
lub mailowego. Komplet dokumentów 
wysyłamy mailowo. 

Katarzyna Olech, 668-008-103 
rekrutacjaangielski@betterfield.pl

Uwaga uczestnicy 
Warsztatów Genealogicznych!
W dniu 9 stycznia 2017 roku o
 godzinie 16:30 odbędą się 

praktyczne zajęcia 
w Archiwum Państwowym w Poznaniu 
(ul. 23 Lutego przy Pl. Wielkopolskim). 

Zbiórka przy wejściu do  budynku.
 Dojazd we własnym zakresie. 

Informacje pod nr tel.  517973 065

Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk
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jE REjoN 1 - MOŚCIENICA, SKRZYNKI, 
BORÓWIEC: Brzoskwiniowa, Nad Jezio-
rem, Czereśniowa, Ogrodowa, Drapałka, 
Okrężna, Gruszkowa, Szkolna, Grun-
towa, Śliwkowa, Kempingowa, Urocza, 
Klonowa, Wiosenna, Letnia, Wiśniowa, 
Ładna, Zakątek, Morelowa, Zakole, Na 
Górce, Zielona, Na Uboczu, Zimowa - 10 
stycznia odpady stałe i segregowane, 
24 stycznia odpady stałe.

REjoN 2a  - DACHOWA - 9 stycznia 
stycznia odpady stałe i segregowane, 23 
stycznia odpady stałe.

REjoN 2b  - SZCZODRZYKOWO - 
2 stycznia odpady stałe, 16 stycznia 
odpady stałe i odpady segregowane, 
30 stycznia odpady stałe.

REjoN 2c  - GĄDKI - 5 stycznia 
odpady stałe i odpady segregowane, 
19 stycznia odpady stałe.

REjoN 3a  - ROBAKOWO - 12 stycz-
nia odpady stałe i odpady segregowa-
ne, 26 stycznia odpady stałe.

REjoN 3b  - JARYSZKI, ŚWIĄTNICZ-
KI, ŻERNIKI - 12 stycznia odpady stałe, 
26 stycznia odpady stałe i odpasy 
segregowane.

REjoN 4a - BORÓWIEC: Dębowa, 
Rekreacyjna, Dojazd, Uroczysko, Kręta, 
Warzywna, Kwitnąca, Widokowa, Leśna, 
Zacisze, Łąkowa, Zaułek, Mała Rekre-
acyjna, Zielona Dolina, Na Skarpie, Zie-
lona Polana, Piaskowe, Żródlana, Polna, 
Poznańska, Prosta - 10 stycznia odpady 
stałe i odpady segregowane i 24 stycz-
nia odpady stałe.

REjoN 4b - BORÓWIEC: Maślakowa, 
Borowa, Nad Potokiem, Borowikowa, 
Pod Borem, Borówkowa, Pod Lasem, 
Buczynowa, Podgrzybkowa, Bukowa, 
Poprzeczna, Deszczowa, Poziomko-
wa, Fiołkowa, Prawdziwkowa, Główna, 
Różana, Graniczna, Skwer Brzozowy, 
Grzybobranie, Skwer Topolowy, Jago-
dowa, Słowikowa, Jesionowa, Sosnowa, 
Jeżynowa, Spółdzielcza, Jęczmienna, 
Strumykowa, Karmelowa, Świerkowa, 
Kozakowa, Wierzbina, Kurkowa, Wolnie-
wicza, Labirynt Wodny, Wrzosowa, Lisa 
Witalisa, Zapomniana, Leśna Polana, 
Żurawinowa, Rydzowa - 10 stycznia 
odpady stałe, 24 stycznia odpady stałe 
i odpady segregowane.

REjoN 5a - KONINKO - 5 stycznia 
odpady stałe i odpady segregowane, 
19 stycznia odpady stałe.

REjoN 5b  SZCZYTNIKI - 5 stycznia 
odpady stałe, 19 stycznia odpady stałe 
i odpady segregowane.

REjoN 6 - KAMIONKI: Agatowa, 
Modelarzy, Bazaltowa, Na Skraju Lasu, 
Brylantowa, Opalowa, Chabrowa, Po-
rannej Rosy, Cynamonowa, Promienna, 

Diamnetowa, Rubinowa, Długie, Rumian-
kowa, Dzikiej Róży, Spacerowa, Grani-
towa, Spokojna, Kamienna, Szafirowa, 
Kartingowa, Szmaragdowa, Krokusowa, 
Szybowników, Krzemienna, Świt, Leśny 
Zakątek, Topazowa, Lotnicza, Waniliowa, 
Makowa, Wiklinowa, Mieczewska, Wod-
na- 3 stycznia odpady stałe i odpady 
segregowane, 17 i 31 stycznia  odpady 
stałe.

REjoN 7 - KAMIONKI: Akacjowa, 
Łąkowa, Leśna, Brzozowa, Magnoliowa, 
Liliowa, Bukowa, Modrzewiowa, Lipowa, 
Bułankowa, Mostowa, Lisia, Cedrowa, 
Murarska, Sosnowa, Dębowa, Nad 
Kople, Sportowa, Dolna, Nowa, Stokrot-
kowa, Grabowa, Orzechowa, Topolowa, 
Jarzębinowa, Piaskowa, Tulipanowa, 
Jaśminowa, Piotrowska, Wichrowa, Jo-
dłowa, Platanowa, Wierzbowa, Kalinowa, 
Polna, Wilcza, Kasztanowa, Poznańska, 
Wypoczynkowa, Klonowa, Przy Łowisku, 
Zacisze, Konwaliowa, Rogalińska, Zielna, 
Kresowe, Rolna - 3 stycznia odpady 
stałe, 17 stycznia odpady stałe i odpa-
dy segregowane, 31 stycznia odpady 
stałe.

REjoN 8  - BIERNATKI, BŁAŻEJE-
WO, BŁAŻEJEWKO, DĘBIEC, PRUSINO-
WO - 2 stycznia odpady stałe i odpady 
segregowane, 16 i 30 stycznia odpady 
stałe.

REjoN 9a - CZMONIEC CZMOŃ - 9 
stycznia odpady stałe i odpady segre-
gowane, 23 stycznia odpady stałe.

REjoN 9b  - DWORZYSKA, KONAR-
SKIE, RADZEWO, TRZYKOLNE MŁYNY, 
CZOŁOWO - 10 stycznia odpady stałe, 
24 stycznia odpady stałe i odpady 
segregowane. 

REjoN 10 - CELESTYNOWO, KRO-
MOLICE, PIERZCHNO, RUNOWO, 
DZIEĆMIEROWO, KÓRNIK ul. Czere-
śniowa, KÓRNIK ul. Katowicka - 12 stycz-
nia odpady stałe, 26 stycznia odpady 
stałe i odpady segregowane. 

REjON 11a - KÓRNIK Pl. Browarowy, 
Pl. Niepodległości, Pl. Powstańców Wlkp., 
ul. Harcerska, ul. ks. Jabłońskiego, ul. 
Kolegiacka, ul. Kuśnierska, ul. Leśna, ul. 
Pocztowa, ul. Poprzeczna, ul. Poznań-
ska, ul. Szkolna, ul. Średzka, ul. Wodna, 
ul. Wojska Polskiego, ul. Woźniaka, ul. 
Zamkowa, ul. Reja, ul. Słowackiego, ul. 
Mickiewicza - 9 stycznia odpady stałe, 
23 stycznia odpady stałe i odpady 
segregowane. 

REjoN 11b - KÓRNIK Al. Flensa, 
os. Białoboka, ul. Celichowskiego, ul. E. 
Pohla, ul. Modrzewiowa, ul. Parkowa, ul. 
Prowent, Biernatki Al. Flensa, Biernatki 
ul. Laskowa, Biernatki ul. S. Nowaka, 
Biernatki ul. Gawrycha, Biernatki ul. St. 
Toboły, Biernatki ul. Wiatrakowa - 9 stycz-

nia odpady stałe, 23 stycznia odpady 
stałe i odpady segregowane. 

REjoN 12 - KÓRNIK ul. Asnyka, ul. 
20-go Października, ul. Dworcowa, ul. 
Św. Floriana, ul. Działyńskich, ul. Wey-
mana, ul. Fredry, ul. Z. Steckiego, ul. 
Kołłątaja, ul. Kantego, ul. Krasickiego, 
ul. Młyńska, ul. Krótka, ul. Leśmiana, ul. 
Patriotów, ul. Potulickiej, ul. Staszica, ul. 
Stodolna, ul. Strzelecka, ul. Wiatraczna, 
ul. Wróblewskiego, ul. Wyspiańskiego, ul. 
Zamoyskiego - 9 stycznia odpady stałe 
i odpady segregowane, 23 stycznia 
odpady stałe. 

REjoN 13 - BNIN ul. Akacjowa: ul. Ar-
mii Krajowej, ul. Kościelna, ul. Biernacka, 
ul. Lipowa, ul. Błażejewska, ul. Piaskowa, 
ul. Brzozowa, Pl. Jesionowy, ul. Bukowa, 
ul. Rynek, ul. Cmentarna, ul. Sosnowa,     
ul. Dębowa, ul. Szeroka, ul. Dojazd, ul. 
Świerkowa, ul. Droga Kalejska, ul. Topo-
lowa, ul. Jagodowa, ul. Wierzbowa, ul. 
Jaśminowa, ul. Wrzosowa, ul. Jeziorna, 
ul. Żwirowa, ul.Jodłowa, Błażejewo ul. 
Zacisze, ul. Kalinowa - 2 stycznia odpa-
dy stałe i odpady segregowane, 16 i 30 
stycznia odpady stałe. 

REjON 14 - BNIN ul. Czołowska, ul. 
Droździka, ul. Fludry, ul. Grześkowiaka, 
ul. Witosa, ul. Kanałowa, ul. Wójkiewicza, 
ul. Konarska, ul. Kasztelana Jarosta, ul. 
Krauthofera,  ul. Zwierzyniecka, ul. ks. 
Janasika, ul. Żurowskiego, ul. Ładna, 
Błażejewo os. Przylesie, ul. Michałowskie-
go, ul. Mikołajczyka, ul. Molińskiej-Woj-
kowskiej, ul. Radosna, ul. Śremska, ul. 
Wieruszowskiego, ul. Trąmpczyńskiego, 
BŁAŻEJEWO os. Przylesie - 2 stycznia 
odpady stałe, 16 stycznia odpady stałe 
i odpady segregowane, 30 stycznia 
odpady stałe. 

iNFoRmAcjA:
- Prosimy o opisanie pojemników nu-

merem posesji
- Odpady segregowane oraz pojemniki 

z odpadami należy wystawić (przed nie-
ruchomość) w dniu odbioru do godz. 7.00

- Podmiot odbierający odpady ma 
prawo nie odebrać worków z odpadami 
segregowanymi w sytuacji, gdy: naru-
szono zasady prawidłowej segregacji, 
worki nie były związane,  odpady zostały 
wystawione po godzinie 7.00

- Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi uiszcza się bez wezwania 
na właściwy rachunek bankowy Gminy 
Kórnik lub w kasie Urzędu Miejskiego w 
Kórniku

BiURo oBSŁUgi kliENTA:
ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem

 czynne w godz pon.-pt. 7.00 - 15.00 
e-mail: biuro@pgk.srem.pl     

tel. 61 28 30 511 w.141

HArmONOGrAm ODBIOrU ODpADóW

Zdrowia, pogody ducha 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
a także szczęścia w nadchodzącym 

Nowym Roku 2017 
życzą mieszkańcom sołectwa 

Robakowo Osiedle oraz gościom 

Rada Sołecka 
i Sołtys Robakowa Osiedla 

Andrzej Surdyk

mAGICZNY  
WIECZór  

W  BłAżEjEWIE
Andrzejki to stary , ludowy zwyczaj. 29 

listopada wieczorem schodziły się dziew-
częta z całej wsi, by przy pomocy wróżb 
dowiedzieć się, co czeka je w najbliższej 
przyszłości.

My spotkaliśmy się we wtorek ,29 li-
stopada 2016 roku o godz. 18.00 w Domu 
Ludowym w Błażejewie. Przyszły nie tylko 
dziewczęta , ale i chłopcy. 

„Tajemnice kolorów”, „Zapisane 
w gwiazdach”, „Mowa kwiatów”, „Kubki 
przyszłości” to tylko niektóre wróżby. 
Poznawaliśmy  tajemnice naszej przyszło-
ści. Nie zabrakło najważniejszej wróżby 
andrzejkowej  - lania wosku przez dziurkę 
olbrzymiego klucza. 

Bawiliśmy się doskonale. 

gdy przyjdą Święta w srebrnej bieli,
        niech magia wigilii przyniesie 

wszystkim
        spokój i radość, zdrowie i miłość, 

przyjaźń i życzliwość!
        wszystkim mieszkańcom 

Błażejewa życzymy
pełnej ciepła rodzinnej atmosfery,

wspólnego kolędowania
 i wielu pięknych przeżyć,

oraz wspaniałego, szczęśliwego 
Nowego Roku!

sołtys Beata  Jefremienko
i Rada Sołecka Błażejewa

Dnia 6 grudnia br. w świetlicy wiejskiej 
w Prusinowie Sołtys wsi Aleksandra Szcze-
paniak zorganizowała dla wszystkich dzieci 
z sołectwa wspaniałe spotkanie mikołajko-
we. Dzieci i ich rodzice chętnie brali udział 
w zaproponowanych zabawach i konkur-
sach. Wszystkie buzie były uśmiechnięte, 
a rywalizacje w konkursach dostarczyły 
wiele emocji dla drużyny „Elfów” oraz „Pę-
dzących Reniferów”. Na spragnionych był 

przygotowany ,,stół szwedzki’’ z napojami, 
owocami i smacznymi ciasteczkami. Mamy 
nadzieję, że dobrze wszyscy się bawili.

Życzymy wszystkim wizyty tradycyjnego 
Gwiazdora w Wigilię Bożego Narodzenia, 
żeby zostawił pod pachnącą choinką 
wiele prezentów, a na buziach – wesołe 
uśmiechy.

wesołych Świąt!
Krystian Kazyaka

Z okazji świąt 
Bożego Narodzenia, 

przepełnionych nadzieją 
i magią wigilijnej nocy, 

kieruję do Państwa płynące z serca 
życzenia radosnych, spokojnych świąt 
oraz pomyślności w nadchodzącym 

Nowym Roku. 

Magdalena Pawlaczyk

ŚW. mIKOłAj W prUSINOWIE

Na tydzień przed Wigilią Bożego Narodze-
nia, w sobotę 17 grudnia 2016r. spotkaliśmy 
się w Świetlicy Wiejskiej w Pierzchnie na Wigilii 
Wiejskiej. Ten wyjątkowy dzień rozpoczęliśmy 
od ubierania choinki. Najmłodsi mieszkańcy na-
szego sołectwa wspólnie z rodzicami wykonali, 
a później zawiesili na choince piękne ozdoby. 
Następnie wszyscy udali się do Kaplicy św. 
Stanisława Biskupa na specjalną Mszę Św. 
odprawianą przez ks. Piotra Pereszewskiego 
w intencji mieszkańców Pierzchna. 

Po Mszy Św. ponownie spotkaliśmy się w 
Świetlicy, gdzie życzenia złożył nam ks. pro-
boszcz Grzegorz Zbączyniak i Sołtys – pani 
Małgorzata Grześkowiak. Po życzeniach i 
tradycyjnym przełamaniu się opłatkiem przy-
szedł czas na prezenty dla najmłodszych oraz 
pyszną kolację i ciasta. Wieczór spędziliśmy w 
bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Można 

powiedzieć, że świąteczna kolacja z sąsiadami 
wspaniale przygotowała nas na spotkania w 
tym najważniejszym – rodzinnym gronie. 

Na łamach Kórniczanina pragniemy po-
dziękować ks. proboszczowi Grzegorzowi i ks. 
Piotrowi za ofiarę Mszy Św., wszystkim dar-
czyńcom za pomoc w zorganizowaniu Wigilii, 
paniom za przepyszne wypieki, a wszystkim 
mieszkańcom za obecność.

W imieniu mieszkańców Pierzchna, pra-
gniemy życzyć Państwu by Święta Bożego 
Narodzenia upłynęły spokojnie i radośnie, 
aby marzenia zmieniły się w rzeczywistość, a 
sukcesy przerosły oczekiwania.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 
Roku!

Sołtys Małgorzata Grześkowiak
i Rada Sołecka Pierzchna

 WIGILIA WIEjSKA W pIErZCHNIE
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Nadchodzi Boże Narodzenie – czas pojednania, miłości, 
zadumy i refleksji. W grudniowy wieczór odbył się w bibliotece 
w Bninie koncert świąteczny w wykonaniu młodych muzyków 
pod kierunkiem pani Lidii Brych-Pedy.

Młodzież grając i śpiewając w duetach i solo znane i mniej 
znane kolędy i pastorałki, przygotowała dla uczestników 
spotkania duchową ucztę. Wystąpili: Marta Wlazła, Mateusz 
Fludra, Aleksandra Gierszewska, Zofia Byczyńska, Ida Zyg-
manowska, Anna Kucharska, Igor Gierszewski, Stanisław 
Ogórkiewicz, Nadia Gorzałczany, Aleksandra Pawłowicz, 
Lidia Brych-Peda.

Moc muzyki zrodziła ciepłą, rodzinną atmosferę, a publicz-
ność nagradzała wykonawców gromkimi brawami. Młodzi ar-
tyści zaprosili zgromadzonych gości do wspólnego śpiewania, 
integrując wszystkich obecnych. Występy przeplatała poezja 
Jana Twardowskiego, Emilii Waśniowskiej, Leopolda Staffa 
oraz Reginy Sobik, zaprezentowana przez panie bibliotekarki. 

Na zakończenie artyści otrzymali upominki, a w kuluarach 
czekał na wszystkich słodki poczęstunek.

Bardzo dziękuję uczestnikom za wspólny czas razem, mło-
dzieży i pani Lidii za wkład i chęć podzielenia się z innymi swoimi 
talentami oraz Rodzicom za przygotowanie słodkości.

Radości z narodzenia Zbawiciela!
Klaudyna Przybylska-Pawłowska

NIm pOjAWI SIę NA NIEBIE jASNEj GWIAZDKI BLASK

W dniu 12 grudnia na uczestniczki warsz-
tatów „Pasjoteki” czekała miła niespodzianka. 
Dzięki współpracy z bibliotekarką, Panią 
Żanetą Jaśkowiak, uczennice liceum przy-
gotowały „Muzyczny wieczór Wigilijny”. Za-
prezentowano wiersze, kolędy oraz piosenki 
związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

 Po części podniosłej i muzycznej, 
przyszła kolej na zajęcie rąk. Podczas wy-
klejania kartek świątecznych wywiązało się 
mnóstwo tematów związanych z przygoto-
waniami poprzedzającymi Wigilię. Młodzie-
ży tak spodobała się atmosfera panująca na 
warsztatach rękodzieła, że zaplanowano 

już „wielopokoleniowe” spotkanie w roku 
2017. Serdecznie dziękujemy uczennicom 
za uświetnienie spotkania i przemiłą atmos-
ferę a Pani Żanecie za współpracę. 

Katarzyna Kaczmarek

„mUZYCZNY WIECZór WIGILIjNY” 

SZYmBOrSKA 
W OBrAZKACH

Uczniowie Zespołu Szkół w kórniku 
uczcili 20 rocznicę wręczenia nagrody Nobla

Dokładnie dwadzieścia lat temu 
9 grudnia 1996 roku za całokształt 
twórczości poetyckiej, wręczono 
Wisławie Szymborskiej nagrodę 
Nobla. Nasi uczniowie postanowili  
uczcić to wydarzenie, tworząc pod 
patronatem biblioteki szkolnej pro-
gram poetycko -artystyczny „Szym-
borska w  obrazkach”. Spróbowali 
się zmierzyć z wierszami poetki w 
osobliwy sposób, szukając różnych 
form przekazu dla oddania  słowa 
czy treści utworu . Zgromadzona wi-
downia obejrzała grafiki komputero-
we dopasowane do recytacji  utworu. 
Całość zmontowana i nagrana przez 

nasze uczennice, według własnego pomysłu, 
oddawała ich sposób spojrzenia na poezję 
noblistki.  W swojej pracy przedstawiły wiersz 
„Niektórzy lubią poezję”, w którym Szymborska 
mierzy się z pytaniem zadawanym prze wielu 
twórców: Czym jest poezja?  Sięgnęły  także po 
utwór „Muzeum” , w którym autorka koncentruje 

się na zagadnieniach związanych z sensem 
ludzkiego istnienia. Kolejny obraz  uchwycony 
został w formie tanecznego ruchu.  Zapre-
zentowana przez uczennice choreografia do 
tekstu „Kilkunastoletnia”,  wyrażała życie ludzkie 
podlegające ciągłym przemianom. Zmieniamy 
się fizycznie ale przede wszystkim zmienia 

się nas sposób myślenia. Tancerki 
wystąpiły jako personifikacje starości 
i młodości, poprzez ruch opisały to, 
co Szymborska za pomocą słowa. 
Ostatnim  obrazkiem była insceni-
zacja w oparciu o wiersz „Pierwsza 
fotografia Hitlera”. Wykorzystano  w 
niej fragmenty z wiersza i rozwinięto 
o własny scenariusz i różne scenki 
kabaretowe. Głównym przesłaniem 
utworu jak i przedstawienia było 
ukazanie przeznaczenia w krzywym 
zwierciadle, przeznaczenia którego 
nie jesteśmy w stanie przewidzieć.                                                                                                                                     
                              

Ż.J

Przystanek i zatoczka autobusowa przy 
drodze powiatowej w Błażejewku uzyskała 

nowy blask 
Dzięki staraniom sołtysa i mieszkańców 

Wydział Ochrony Środowiska zlecił uporząd-
kowanie terenu oraz nasadzenia krzewów wg 
uzgodnionego projektu. 

Za co w imieniu mieszkańców składam 
serdeczne podziękowania włodarzom Gminy.

Ze środków funduszu sołeckiego zgodnie 
z wolą mieszkańców zakupiono tablice infor-
macyjną - witacz 

Na utrzymanie i pielęgnację tego terenu i 
zieleni przeznaczone będą w przyszłości środki 
funduszu sołeckiego.

Dzięki temu poprawi się walor estetyczny 
sołectwa oraz Gminy.

 
mikołajki

Dzieci z Błażejewka i Błażejewa wspólnie 
rodzicami bawiły się na Mikołajkach w  Domu 
Ludowym w Błażejewie. Zabawę poprowadziła 
Grupa Elfów ze Świętym Mikołajem ,którzy 
wprowadzili prawdziwie świąteczny nastrój. W 
programie były zabawy muzyczno- ruchowe, 
konkurencje rywalizacyjne, zabawy plastycz-
ne, śpiewanie kolęd i piosenek oraz upominki 
i słodycze.

 Dzieci bawiły się świetnie 
Sołtys Krzysztof Sadowski

Zaproszenie 
na  Zabawę Sylwestrową 
Świetlica w Biernatkach

31.12.2016r  start godz: 19.30

    -  Zagra  DJ. Dla uczestników smacz-
ne gorące  posiłki, kawa , herbata, zimne 
napoje, zimne przystawki, słodki  deser, 
zabierz dobry humor, o  północy  fajerwerki 
i szampan 

    Rezerwacja  -  tel. 515229672   
 Zapraszają  sołtys  z  Radą Sołecką

Podziękowanie za  świąteczne spo-
tkanie  z Mikołajem, które odbyło się 11 
grudnia  2016r  w  świetlicy w Biernatkach. 
Wiele radości dzieciom  dostarczyło   ma-
lowanie kartek świątecznych, klejenie  
długiego  łańcucha, wykonanie  ozdób  na 
choinkę, dekorowanie  dużej  choinki  przed  
świetlicą. Mikołaj obdarzył dzieci  słodkimi 
prezentami i  radosną  zabawą. Podzięko-
wanie do firmy MM System za prowadzenie  
zajęć  z  dziećmi oraz dla rodziców  i dzieci 
za obecność.

Podziękowanie  składa   
sołtys  z Radą  Sołecką

Sołtys i Rada Sołecka 
wsi dziećmierowo 

zapraszają dzieci wsi dziećmierowo 
w wieku od 3 do 12 lat 

(urodzeni od 2013 do 2004 roku) 
na zabawę karnawałową
w dniu 8 stycznia 2017 r. 

w godzinach od 13:00 do 15:00 
do świetlicy.

WIEŚCI 
ZE SZCZYtNIK

„Tańce i hulanki andrzejkowe” 
Dnia 26 listopada 2016 r. członkinie KGW 

Szczytniki zorganizowały dla mieszkań-
ców zabawę andrzejkową. Do tańca 
przygrywał –DJ znany z umiejętności 
dostosowania utworów do gustów bawią-
cych się osób. Na sali do białego rana ba-
wiło się 60 osób. Dla gości przygotowano 
tradycyjną pajdę chleba ze smalcem 
według miejscowej receptury, była też 
możliwość wypicia kawy i herbaty. Pozo-
stałe smakołyki wg. własnego upodoba-
nia uczestnicy organizowali we własnym 
zakresie. Dużym zainteresowaniem 
wśród gości cieszyła się loteria. Przygoto-
wano sto losów. Wśród nagród było wiele 
praktycznych przedmiotów codziennego 
użytku oraz produkty żywnościowe. 
Główną nagrodę stanowił los- wyjazd 
dnia 10 grudnia br. z KGW Szczytniki do 
Berlina na Jarmark Świąteczny. Losy były 
pięknie opakowane  i wyeksponowane, 
to zasługa naszych członkiń Moniki i Ani. 
Głównymi sponsorami nagród byli- Sklep 
„Rywal” Koninko M. Sobolewska, „Kwatery dla 
pracowników” A. i M. Sieńscy, Zakład fryzjersko-
-kosmetyczny „Lejdis”, Zakład kosmetyczny ze 
Szczepankowa, P. Stefan Jaskuła. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do 
Wszystkich sponsorów, dziękujemy całemu 
Zarządowi KGW oraz wszystkim osobom, 
które pomogły w zorganizowaniu tej imprezy. 
Spotykamy się już 3 grudnia br. w Domu Stra-

żaka w Szczytnikach na „Uroczystym Spotkaniu 
Opłatkowym”.

Spotkanie opłatkowe w Szczytnikach
 Dnia 03.12.2016 r. w Domu Strażaka 

w Szczytnikach spotkali się mieszkańcy wsi, 
aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie wza-
jemne życzenia Świąteczne i Noworoczne. 

Wśród 70 osób zebranych na sali byli zaprosze-
ni goście- Pan Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik  
Przemysław Pacholski, radny powiatu po-
znańskiego Pan Zbigniew Tomaszewski, Pani 
Dyrektor OPS w Kórniku Bożena Kiełtyka, ks. 
Proboszcz Jakub Lechniak, sołtys wsi Szczytni-
ki Marek Templewicz, sołtys wsi Koninko Jacek 
Schmidt, prezes OSP Szczytniki Waldemar 
Jankowiak z Zarządem, prezes KS Szczytniki 

WIEŚCI Z BłAżEjEWKA

Marek Olejniczak. Oprawę muzyczną całej 
uroczystości stanowiły piękne kolędy w wyko-
naniu zespołu „Sąsiadki” (15 dziewcząt ze wsi 

Szczytniki i Koninko). Zespół znany jest 
już z występów w naszej gminie. Kolędy 
w ich wykonaniu w wersji tradycyjnej, 
ale również w nowoczesnej aranżacji, 
odświętny ubiór naszych „artystek” – 
niebieskie tuniki, spowodowały, że na sali 
udzielił się nastrój nadchodzących świąt. 
Do występu przygotowywały naszą 
młodzież Panie- Monika Sobolewska, 
Beata Urbaniak oraz Pan Jacek Schmidt. 
Owacjami na stojąco dziękowano za 
piękne wykonanie kolęd i całą oprawę 
muzyczną. Najważniejszym momentem 
na naszej uroczystości było wysłuchanie 
Ewangelii, którą odczytał ks. Proboszcz  
oraz wspólne dzielenie się opłatkiem. 
Potrawy na wigilijny stół, pyszne ciasta 
oraz wystrój sali, dekoracje stołów, żłobek 
i choinka to dzieło członkiń KGW. Nie 
zapomniano o prezentach- serduszka 
z motywem świątecznym własnoręcznie 
wykonane przez Dominikę Szalczyk 

otrzymali wszyscy zebrani na sali. Przed świę-
tami odwiedzimy seniorów, którzy z powodów 
zdrowotnych nie mogli być razem z nami. 
Przełamiemy się opłatkiem, złożymy życzenia 
i wręczymy słodycze.

Przew. KGW Szczytniki 
Genowefa Błotna
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w dniach 10-11. grudnia odbył się 
finał, czyli rozdanie dary Szlachetnej 
Paczki.

W naszej Gminie 25 obdarowanych 
rodzin otrzymało paczki o łącznej warto-
ści 57330zł. Średnia wartość otrzymanej 
paczki to prawie 2500zł! Łączna liczba 
osób zaangażowanych w przygotowanie 
prezentów dla potrzebujących rodzin 
z naszego rejonu wynosiła 550, co ozna-
cza, że jedną paczkę przygotowywały 
średnio 22 osoby. Paczka łączy! To nie 
tylko „prezent” dla rodziny, która go otrzy-
muje, nie tylko wsparcie psychiczne. 
Paczka często daje ludziom bezpieczeń-
stwo psychiczne (np. otrzymany węgiel 
nie tylko zapewni zimą ciepło, ale także 
uspokoi sytuację w budżecie rodziny, 
co pozwoli żyć spokojniej), energię do 
działania, podniesienia się z ciężkiej 
sytuacji, czy dalszej „walki”. To działa-
nie, które pokazuje, że społeczeństwu 
na nich  zależy i, jak głosi jedno z haseł 
Szlachetnej Paczki: „Każdy jest ważny!”

Nie byłoby jednak Szlachetnej Pacz-
ki, bez niezastąpionych wolontariuszy, 
którzy całkowicie bezinteresownie przez 
ostatnie kilka miesięcy poświęcali swój 
czas, odwiedzali rodziny w potrzebie 
i wspomagali Darczyńców, by Ci zapew-
nili potrzebującym właściwe i niezbędne 
produkty. Naszymi kórnickimi bohaterami 
byli w tej edycji: Monika Kurek, Monika 
Walkowiak, Lidia Trocha, Marlena Hane-
lik, Krzysztof Banaszak, Alicja Tomczak, 
Maria Michalak, Magdalena Magdziarz 
– Majchrzak, Kamila Kołodziejczak, Mag-
dalena Wołyńska, Ewa Serwatkiewicz.

Nie poradzilibyśmy jednak sobie bez 
pomocy sprzyjających nam ludzi, orga-
nizacji i instytucji. Szczególne podzięko-
wania dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Tytusa Działyńskiego w Kórniku, w której 
(dzięki życzliwości Pani Dyrektor Ewy 
Szybiak - Lewandowskiej) kolejny raz 
odbył się finał. Serdeczne podziękowa-
nia za wsparcie dla Prowent Bistro oraz 
Piekarni Mar-Piek.

Dziękujemy za pomoc w dotarciu do 
potrzebujących rodzin, w szczególności 
Dyrektorom i Pedagogom Szkół Pod-
stawowych w Bninie, Szczodrzykowie 
i Kórniku, jak i Księdzu Proboszczowi 
Grzegorzowi Zbączyniakowi, Pani Kry-
stynie Janickiej (KTPS), zaangażowa-
nym Sołtysom oraz wszystkim życzliwym 
mieszkańcom gminy, którzy zadali sobie 
trud zgłoszenia nam osób w potrzebie. 

Szlachetna Paczka nie byłaby tak 
znana w Kórniku, gdyby nie życzliwość 
redakcji Kórniczanina. Dziękujemy rów-
nież za pomoc w organizacji wydarzenia 
promocyjnego, za przychylność Władz 
Miasta oraz zaangażowanie Pana Łu-
kasza Grzegorowskiego oraz  Pana 
Roberta Jankowskiego (którzy pomogli 
znaleźć). Dziękujemy również Kórnic-
kiemu Przedsiębiorstwu Autobusowemu 
KOMBUS oraz Centrum Rekreacji i Spor-
tu OAZA, za promocję naszej inicjatywy.

Szczególnie podziękowania dla osób, 
które pomagały nam w czasie finału: Ma-
rin Wlazły, Maciej Hanelik, Lidia Jankow-
ska, Anna Serwatkiewicz. Należy wspo-
mnieć, że dzięki Instytutowi Dendrologii 
PAN w Kórniku, otrzymaliśmy choinkę, 
która dodała świątecznego charakteru 
szkolnym murom.

Chcieliśmy rownież podziękować: 
Państwu Ewie i Zbigniewowi Wlazły, 
Hannie i Stefanowi Banaszak, Rafałowi 
Piórkowskiemu, Genowefie Michalak, 
Maciejowi Małeckiemu, Alicji Serwatkie-
wicz, Wiktorowi Schumacherowi oraz 
Restauracji Ventus (gdzie odbywały się 
nasze spotkania). 

Dziękujemy Darczyńcom! Bez Was 
Szlachetna Paczka nie miałaby sensu! 

Oto kilka cytatów (ze słów, które 
usłyszeli nasi wolontariusze, podczas 
odwiedzania rodzin z paczkami):

Julian, wiek 7: „Mamo, Mamo, mamy 
tyle jedzenia ze możemy pochować jak 
te zwierzaki, te no, wiewiórki”

Pani Janina, wiek 75: „Co tu się 
dzieję? Przecież ja tylko trzy rzeczy wy-
mieniłam, a tu tyle paczek. To grzech tyle 

prezentów dla jednej osoby! Dziękuję… 
Nikt, nigdy tak mi nie pomógł...”

Pan Wacław, wiek 84: „Jak mój chrze-
śniak jutro przyjedzie, żeby mi pomóc, to 
padnie, widząc ilość prezentów”

Pani Helena, wiek 62:”Będę się za 
was modlić”, na co wnuczka :”babcia się 
już wczoraj cały dzień za was modliła!”

Pani Maria, wiek 44: „marzę żeby 
kiedyś było mnie stać, aby zrobić pacz-
kę dla kogoś, tak jak ktoś zrobił paczkę 
dla mnie”

dla takich chwil, warto pomagać!

Ewa Serwatkiewicz
Lider Szlachetna Paczka Kórnik

FINAł SZLACHEtNEj pACZKI ZA NAmI!
Szlachetna Paczka 2016 

w SP Szczodrzykowo
Już po raz czwarty Szlachetna Paczka 

opuściła progi naszej szkoły. I już po raz 
czwarty cała społeczność Szkoły Pod-
stawowej w Szczodrzykowie stanęła na 
wysokości zadania. Pod patronatem nie-
zawodnej Rady Rodziców i Pani Dyrektor 
w szkole ruszyły akcje, których celem było 
wspomożenie tej cudownej świątecznej 
inicjatywy. Szlachetną Paczkę tym roku 
szkolnym wsparli: Szkolny Klub Wolonta-
riatu, Koło Ekologiczne, pracownicy admini-
stracyjni, dyrekcja oraz nauczyciele szkoły 
i PRZEDE WSZYSTKIM nasi uczniowie 
wraz ze swoimi rodzicami. Ci ostatni nigdy 
nie odmawiają pomocy i zawsze możemy 
na nich liczyć. Odzew na potrzeby Rodziny 
był niesamowity i Szlachetną Paczkę udało 
się skompletować w 100%. Sobotni dzień, 
dzień 10 grudnia był szczególny nie tylko 
dla obdarowywanej Rodziny ale dla wszyst-
kich, którzy w akcji uczestniczyli. Czuliśmy 
radość i szczęście, do którego się przyczy-
niliśmy. W skromne progi ludzi wielkiego 
serca, zmagającymi się z przeciwnościami 
losu wkroczyła radość i bożonarodzeniowa 
nadzieja. Za każdy najmniejszy, ciepły 
gest, za zaangażowanie i bezinteresowną 
pomoc, za okazane serce- DZIĘKUJEMY

Organizatorzy Szlachetnej Paczki 
w Szczodrzykowie 

E.B, L.J, U.S

Minionej jesieni dzieci uczące się w Szkole 
Podstawowej w Szczodrzykowie zebrały prawie 
3 tony kasztanów i żołędzi (2.850 kg)!  Zbiórka 
odbyła się przy współpracy z Nadleśnictwem 
Babki i trwała 2 miesiące. Celem prowadzonej 
akcji było pomaganie zwierzętom leśnym w 
przetrwaniu zimy. Wspierały ją lekcje przyrody, 
wystawy i gazetki. Kasztany i żołędzie to przy-
smak dzików, saren, jeleni, danieli, a także pta-
ków: sójek i bażantów. Są bogate w witaminy i 
substancje odżywcze, dlatego wykorzystuje się 
je do dokarmiania mieszkańców naszych lasów. 

Zbiórka kasztanów przynosi podwójną 
korzyść: z jednej strony to dobry sposób promo-
wania nawyków ekologicznych wśród młodych 
osób, nauka wrażliwości wobec zwierząt i wła-
ściwego gospodarowania zasobami przyrody, 
z drugiej zaś to dobro zwierząt - pomoc w 
przetrwaniu w trudnych, zimowych warunkach.

W ramach podziękowania wszystkim 
uczniom zaangażowanym w zbiórkę 12 grudnia 
2016 roku zorganizowane zostało w szkole 
spotkanie   z leśniczym i również myśliwym 
panem Przemysławem Hipsiem oraz   myśli-
wymi z Koła Łowieckiego „Jawor” z Poznania: 
pp. Andrzejem Jesse i Mieczysławem Krzyżo-
staniakiem oraz z Koła Łowieckiego „Kogut” 
w Kórniku panem Grzegorzem Marciniakiem.   

Podczas spotkania edukacyjnego panowie 
opowiadali dzieciom o historii myślistwa, o 
ochronie zwierzyny i zimowym dokarmianiu. 
Pogadankę wspierały bardzo ciekawe plan-

sze przyrodnicze. Sporo wrażeń przyniosła 
dzieciom gra na rogu myśliwskim w wykonaniu 
pana Andrzeja Jesse, ale największym ich 
zainteresowaniem cieszył się Karo  (puchacz 
bengalski należący do pana Grzegorza Mar-
ciniaka), który był w naszej szkole już po raz 
drugi i jest przyzwyczajony do przebywania 
wśród ludzi. Lubi być w centrum uwagi i nie 
odczuwa stresu, gdy podziwiają go gromadki 
dzieci chcących przyjrzeć mu się z bliska. 

Na zakończenie p. Przemysław Hipś oficjal-
nie podziękował uczniom za pomoc w zbiórce 

karmy, przekazał w imieniu kół łowieckich 
do szkolnej biblioteki  książki przyrodnicze, a 
wszystkie zgromadzone dzieci otrzymały słod-
kie niespodzianki.  

Podtrzymując naszą współpracę z nadle-
śnictwem, chcielibyśmy wspólnie wybrać  się na 
zimową wycieczkę do lasu, aby uczniowie sami 
mogli zobaczyć, jak wygląda dokarmianie zwie-
rząt przy użyciu karmy, którą pomagali zbierać.

Koordynatorki akcji 
 Agnieszka Fejfer–Trzaska

Barbara Gromadzińska 

ŚwiETNY wYNik Akcji 

„KASZtANOBrANIE 2016” 
w SZkolE PodSTAwowEj  w SZcZodRZYkowiE.

Sobotnie przedpołudnie 3 grudnia 
2016r. dzieciaki z „Dwójki” spędziły w szko-
le uczestnicząc w piernikowym spotkaniu 
z uczestniczkami 5 edycji największego na 
świecie kulinarnego show MASTERCHEF. 

Zaproszenie do szkoły przyjęła pani 
Marta Ignasiak – Kciuk, doktor chemii, 
obecnie post 
– doc. Uni-
w e r s y t e t 
kopenhaski 
(biomedycy-
na), miesz-
kanka Bła-
żejewa. Pani 
Marta kocha 
swoją pracę 
biochemika, 
a kulinarnie 
n a j l e p i e j 
c z u j e  s i ę 
przygotowu-
j ąc  c ias ta 
i wszelkiego rodzaju słodkości.

Na spotkanie przyjechała także p. Syl-
wia Ładyga mieszkająca w Brzegach pod 
Krakowem, która publikuje swe przepisy 
w magazynach kobiecych. Oprócz goto-
wania jej pasje to: taniec, tatuaż, fotografia. 
Skończyła studium kosmetyczne, kursy 
wizażu i barmański. Lubi podróże, podczas, 
których poznaje piękne zakątki świata 

i próbuje regionalne smaki, które potem 
stara się przemycać do swoich dań. Pani 
Sylwia prowadzi bloga kulinarnego „Ostra 
na słodko”. Warto zajrzeć!

W „Piernikowych spotkaniach”, które 
zorganizowano w dwóch grupach uczest-
niczyło 120 dzieci. Panie Marta i Sylwia 

bardzo szybko nawiązały wspaniały kon-
takt z uczniami „Dwójki”. Opowiedziały 
dzieciom o pochodzeniu pierników, ich 
walorach zdrowotnych i smakowych, po 
czym przygotowano wspólnymi siłami 
ciasto, wałkowano, wykrawano, a po upie-
czeniu, ozdabiano. Uczestnicy spotkania 
są już ekspertami nie tylko w pieczeniu 
pierników, ale również posiadają wiedzę na 

temat lukru. Najlepiej wychodził im „lukier 
królewski”.

Nie obyło się też bez pytań na temat 
programu MASTERCHEF. Panie podzieliły 
się z dziećmi pozakulisowymi tajnikami 
udziału w telewizyjnym show, zachęcały 
do realizowania swoich marzeń, bo „bar-

dzo chcieć, 
to móc”.

U m ó -
w i e n i  n a 
kolejne spo-
tkanie,  po 
wykonaniu 
niezliczonej 
ilości zdjęć, 
z prześlicz-
nie ozdobio-
nymi słod-
k o ś c i a m i , 
p iern ikowi 
„specjaliści” 
udali się do 

domów. A tam (taką nadzieję mają orga-
nizatorzy spotkania) nastąpił ciąg dalszy 
„piernikowego szaleństwa”. 

Na zbliżający się świąteczny czas 
wszystkim czytelnikom Kórniczanina 
życzymy smacznych pierników, a przede 
wszystkim czasu spędzonego z bliskimi 
w miłej, rodzinnej atmosferze.

Irena Żyto

pIErNIKOWE SpOtKANIE 
w SZkolE PodSTAwowEj NR 2 w kóRNikU
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jUBI.EUSZ KOtWICY KórNIK
09 grudnia 2016 roku o godz.17.00 w Cen-

trum „OAZA” Kórnik świętowaliśmy 90 urodziny 
Kotwicy Kórnik. Na naszą galę przybyło wielu 
zaproszonych gości, a wśród nich zaszczycły 
nas władze samorządowe, które reprezentował 
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Jerzy Lechne-
rowski, wiceburmistrz Przemysław Pacholski 
oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Adam Lewandowski wraz z radnymi. Na gali 
obecni byli też nasi sponsorzy i partnerzy: firma 
TFP reprezentowana przez panią Annę Kram 
– asystent zarządu i Romana 
Imbierowicza – Dyrektor ds. 
Rozwoju Produktu, Ireneusz 
Poduszczak – właściciel firmy 
IRMAL, Katarzyna Zimniak – 
Prezes BS Kórnik, Jarosław 
Powąska – właściciel hur-
towni kosmetyków, Barbara 
i Michał Walczakowie – wła-
ściciele restauracji „Tawerna 
pod Żaglami”, Bartosz Karaś 
– Dyrektor Hotelu „Daglezja”, 
Marta Nowak – Specjalista 
ds. sprzedaży i marketingu 
Hotelu „Rodan”, Zbigniew 
Grześkowiak – współwłaści-
ciel firmy Grześkowiak Su-
rówki, Sebastian z firmy Pe-
trolawa, Waldemar Popraw-
ski z Rademenes oraz Paweł 
Słabolebszy z firmy Product 
Plus. Mieliśmy zaszczyt rów-
nież  gościć przedstawicieli 
edukacji naszego miasta: 
Ewa Szybiak-Lewandowska 
– Dyrektor SP 1 w Kórniku 
i Marzena Dominiak Dyrektor 
Gimnazjum nr 1 w Kórni-
ku. Nasza uroczystość nie 
mogła by się odbyć gdyby 
zabrakło tych którzy tworzyli 
naszą historię a mianowicie: 
byłych prezesów klubu – 
Leszka Kopruckiego, Adama 
Przybyła, Tadeusza Kuźmy 
i Michała Zgardy, byłych wiel-
kich trenerów klubu – Jana 
Krzyżaniaka, Włodzimierza 
Jakubowskiego, Marka Klisz-
kowiaka, Jerzego Bzdęgi 
i Marka Pawłowskiego oraz wszystkich pozo-
stałych którzy pracowali i kształtowali naszych 
zawodników w różnych kategoriach wiekowych 
oraz byłych zawodników naszego klubu repre-
zentujących różne okresy gry od lat 60-tych 
do tych najnowszych. Bardzo cieszyliśmy się 
z obecności naszego kapelana klubu ks. Grze-
gorza Zbączyniaka. Nie wyobrażaliśmy sobie 
naszej gali bez aktualnie działających członków 
stowarzyszenia, trenerów a przede wszystkim 
zawodników zarówno tych najstarszych jak 
i tych najmłodszych wraz z rodzicami oraz 
wszystkich naszych sympatyków i wiernych 
kibiców. Honory gospodarza gali pełnił dobrze 
znany w Kórniku Grzegorz Surdyk – na co dzień 
prowadzący mecze Lecha Poznań na Bułgar-
skiej. Po przywitaniu wszystkich gości głos 
zabrał prezes klubu Andrzej Giczela. W swoim 
wystąpieniu przedstawił krótką historię klubu 

i podziękował wszystkim osobom które przez 
lata kształtowali historię klubu. Następnie głos 
zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik – Jerzy 
Lechnerowski, który podkreślił bardzo ważną 
rolę Kotwicy jaką odgrywa w środowisku Kór-
nickim. Jako ostatni głos zabrał przedstawiciel 
WZPN członek zarządu Michał Gniatkowski, 
który pogratulował klubowi i miastu osiągnięć ja-
kie odnosił nasz klub w swojej historii i obecnie. 
Następnie mistrz ceremonii Grzegorz Surdyk 
odczytał uchwały zarządu WZPN i klubu do-

tyczące wyróżnienia osób wielce zasłużonych 
w rozwoju naszego klubu. Wielkopolski Związek 
Piłki Nożnej na wniosek zarządu KSS Kotwica 
Kórnik wyróżnił srebrną honorową odznaką 
WZPN, którą otrzymali:

Lucjana KUŹNICKA-TYLENDA – prezes 
TFP Sp. z o.o.

Leszek KOPRUCKI – prezes klubu 
w latach 1994-96 (członek stowarzyszenia 
od wielu lat)

Ireneusz PODUSZCZAK – właściciel 
firmy IRMAL

Tadeusz KUŹMA – prezes klubu w la-
tach 2001-2011 (członek stowarzyszenia od 
wielu lat)

Łukasz JANKOWIAK – były piłkarz-
-wychowanek, trener II ligi kobiet, wieloletni 
członek zarządu

Następnie wyczytano wyróżnionych Hono-
rową Odznaką Kotwicy Kórnik.

Odznakę złotą otrzymali:
Miasto i Gmina Kórnik – na ręce burmistrza 

Jerzego Lechnerowskiego
JAKUBOWSKI Włodzimierz – trener 

drużyny III ligowej, wywalczył awans do II ligi 
(lata 1990-93)

JANKOWIAK Stefan – prezes klubu w la-
tach 1988-1993

KOPRUCKI Leszek – od ponad 20 lat 
wieloletni działacz klubu , 
były prezes klubu w latach 
1994-1996,

KRZYŻANIAK Jan – 
w klubie od 1983, trener, v-ce 
prezes, dyrektor sportowy, 
twórca obiektów w Szczo-
drzykowie, przeprowadził 
zespół od „B” – klasy do III ligi,

KUŹMA Tadeusz – w klu-
bie od 1998 roku, w latach 
2001-2012 prezes klubu

KUŹNICKA-TYLENDA 
Lucjana – prezes zarządu 
TFP (producent tektury falistej 
i opakowań) , główny sponsor 
od ponad 10 lat

ODZIMEK Marek – dy-
rektor sportowy klubu w la-
tach świetności klubu 1989-
1993.

Odznakę srebrną otrzy-
mali:

ANDRZEJCZAK Dariusz 
– zawodnik, sędzia, działacz 
stowarzyszenia i członek 
zarządu od 33 lat związany 
z Kotwicą.

DUDA Marek – były kie-
rownik I drużyny seniorów, 
wieloletni członek stowarzy-
szenia, sponsor.

GENSTWA Marian – kie-
rownik drużyny seniorów 
w okresie 1988-1997

GRZEŚKOWIAK Zbi-
gniew – współwłaściciel firmy 
Grześkowiak Surówki – wie-
loletni sponsor, współtwórca 
ogólnopolskiego turnieju U-11 

„Grześkowiak Kórnik Cup”
GENSTWA Roman – radny Gminy Kórnik 

– wieloletni działacz i sympatyk klubu.
JANKOWIAK Łukasz – zawodnik wycho-

wanek klubu, trener II ligowej drużyny kobiet, 
wieloletni członek zarządu.

MAĆKOWIAK Robert– wieloletni członek 
zarządu, członek stowarzyszenia, wielki sym-
patyk klubu.

PODUSZCZAK Ireneusz – prezes firmy 
IRMAL, wieloletni sponsor klubu.

POWĄSKA Jarosław– właściciel hurtowni 
kosmetyków, wieloletni sponsor klubu, sympa-
tyk i wielki kibic klubu.

PRZYBYŁ Adam – działacz, prezes klubu 
w latach 1996-2000

SŁABOLEPSZY Paweł – działacz, wielo-
letni członek stowarzyszenia, sponsor klubu.

WYRZYKOWSKI Piotr – gospodarz klubu 

od ponad 15 lat dba o obiekty naszego klubu.
Odznakę brązową otrzymali:
Bank Spółdzielczy w Kórniku – prezes 

Katarzyna Zimniak, wieloletni sponsor.
Hotel „RODAN” – właściciel Bartosz Orda-

nik, partner i sponsor klubu.
Hotel „DAGLEZJA” – dyrektor Bartosz Ka-

raś – sympatyk klubu, partner i sponsor klubu.
KRÓL Leszek – wieloletni członek zarządu 

w latach 90-tych
KIEŁBASIEWICZ Wojciech  – dyrektor 

Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” Kórnik.
KUBERACKI Maciej – były piłkarz, sponsor 

klubu, wieloletni wierny kibic, czterech synów 
grało w Kotwicy (obecnie najstarszy Patryk 
w drużynie seniorów)

LEHMANN Maciej – wieloletni członek 
zarządu w latach 90-tych

ŁAKOMY Stefan – wieloletni wolontariusz 
klubu, członek stowarzyszenia.

PAWLACZYK Paweł – wieloletni  członek 
stowarzyszenia, były trener zespołów młodzie-
żowych, członek stowarzyszenia.

ROKICKI Michał – były trener 
współtwórca rozwoju piłki mło-
dzieżowej w Kotwicy

SŁABOLEPSZA Anna – była 
kierownik drużyny seniorów, 
opieka medyczna

SŁABOLEPSZY Łukasz – 
wieloletni zawodnik, były członek 
zarządu – skarbnik

SZYMANIAK Tadeusz – wie-
loletni wolontariusz klubu, członek 
stowarzyszenia

WALCZAK Barbara – właści-
ciel Restauracji „Tawerna Pod Ża-
glami” – wieloletni sponsor klubu

WÓJKIEWICZ Jan – kie-
rownik OSiR Kórnik, gospodarz 
obiektów na Błoniach, dba o to 
aby Kotwica mogła trenować 
i rozgrywać mecze w bardzo 
dobrych warunkach.

W trakcie gali nie zapomniano 
również o zasłużonych trenerach 
i zawodników których uhonoro-
wano statuetką „Piłkarz 90-cio 
lecia KSS Kotwica Kórnik” i „Trener 90-cio lecia 
KSS Kotwica Kórnik”. Wśród wyróżnionych 
znaleźli się w kategorii:
Piłkarz 90-cio lecia kSS kotwica kórnik:

ANDRZEJCZAK Dariusz – obrońca – za-
wodnik w latach 1982-1993 i 1994-1997, awans 
do III ligi i później do II ligi. – 33 lata w klubie !!!

BIELAWSKI Robert – napastnik, lata 80-te
BZDĘGA Krzysztof – stoper, lata 90-te 

z przerwami na wyjazdy na zachód
BZDĘGA Maciej – bramkarz, lata 2000-

czne
DOBRZYŃSKI Mikołaj – bramkarz w latach 

2008-2013
FEDORKO Artur – pomocnik w latach 

1990-1993
GRAMSZ Stanisław – pomocnik, zawodnik 

lat 60-tych
JOPPEK Jarosław – obrońca, defensywny 

pomocnik zawodnik w latach 1994-2004
KONOWAŁ Marcin – pomocnik, zawodnik 

lat 1996-2011
KOREK Krzysztof – pomocnik – zawodnik 

w latach 1990 -1993, kapitan drużyny

KOZŁOWSKI Andrzej – obrońca, zawodnik 
w latach 1962-1968

KRUŚ Ryszard – obrońca, piłkarz lat prze-
łomu 80/90

LANDSKOWSKI Paweł – obrońca, kapitan 
drużyny, zawodnik w latach końcówka 90-tych 
do 2013.

LASEK Jarosław – pomocnik, zawodnik 
w latach 2003-2012

LEWANDOWSKA Zuzanna – pomocnik, 
kapitan drużyny, prekursorka piłki kobiecej 
w klubie.

MARYNIAK Maciej – napastnik – zawodnik 
w latach 1990 -1993 i później

MATUSZEWSKI Maciej – napastnik, za-
wodnik w latach 1995-2009

MRUGAS Tomasz – bramkarz – zawodnik 
w latach 1994-2006

NIEMIER Marcin – pomocnik – zawodnik 
w latach a następnie trener grup młodzieżowych 
w Kotwicy

ORAKOWSKI Paweł – pomocnik, zawodnik 

w latach 90-tych
POPRAWSKI Waldemar – napastnik, lata 

końca 80
REISS Piotr – napastnik – zawodnik w la-

tach 1990 -1993,
SŁABOLEPSZY Łukasz – pomocnik, wy-

chowanek klubu, zawodnik w latach 2009-2014
WOJTASIŃSKI Dariusz – obrońca – zawod-

nik w latach 1987 -1993

Trener 90-cio lecia kSS kotwica kórnik:
Jan KRZYŻANIAK – w klubie od 1983, 

trener, v-ce prezes, dyrektor sportowy, twórca 
obiektów w Szczodrzykowie, przeprowadził 
zespół od B – klasy do III ligi, Twórca Wielkiej 
Kotwicy lat 90-tych.

Włodzimierz JAKUBOWSKI – awans do II 
ligi, wprowadził klub na najwyższy w historii klu-
bu poziom rozgrywkowy, w klubie od 1991 roku.

Marek KLISZKOWIAK – pierwszy trener po 
reaktywacji w 1994 roku twórca drużyny z którą 
w trudnym czasie utrzymał A-klasę w Kórniku.

Jerzy BZDĘGA – trener w latach 1995-98, 
awans drużyny do klasy okręgowej

Marek PAWŁOWSKI – wieloletni trener 
drużyny seniorów i piłkarz w latach 90-tych.

Dbając o stały rozwój grup młodzieżowych 
klub zwraca dużą uwagę na rozwój swoich 
podopiecznych zarówno w zakresie sportowym 
jak i intelektualnym oraz wychowawczym na 
podstawie nominacji przedstawionych przez 
sztaby szkoleniowe nadajemy tytuł „Osobo-
wości Młodego Piłkarza 2016 roku”. Otrzymali 
je w tym roku:

Jeremiasz Michalak
Borys Adamczyk
Adrian Knopp
Igor Chmielewski
Xawery Knop
Franciszek Adamczak
Adam Diller
Ksawery Osuch
Kuba Popczyk
Kajetan Olszewski
Bartosz Marcinkowski
Dawid Szymaniak
Krystian Grzona
Kacper Bartkowiak
Jakub Loga
Igor Chęciek
Borys Piętka
Mateusz Kasprowicz
Rafał Kozica
Marysia Haremska
Zofia Śmigielska
Julia Każmierczak
Patrycja Ostrowska
Klaudia Witkowska
Zuzanna Jasińska
Małgorzata Bruczyńska
Wojciech Błoszkowiak
Adam Witczak
Filip Kawalec
Marcel Kujawa
Dawid Baranowski
Maksymilian Pogonowski
Bartosz Idaszak
Filip Roguszny
Wojciech Pinczak
Robert Jencz
Bartosz Kledzik
Bartek Witczak
Jakub Korcz
Kacper Kaźmierski
Jan Kaźmierczak
Rafał Rozmiarek
Wiktor Giczela
Bartosz Zgarda
Patryk Ostrowski
Patryk Projs
Mikołaj Przewoźny

Po wręczeniu wszystkich wyróżnień część 
oficjalną Gali zakończono zdmuchnięciem 
świeczek na torcie 90-cio lecia, którego dokonali 
wszyscy aktualni kapitanowie drużyn w Kotwicy 
Kórnik. Następnie nastąpiła część nieoficjalna 
na której wszystkie pokolenia naszego klubu 
mogły w rozmowach z dawnymi kolegami 
i koleżankami z boiska wspólnie powspominać 
dawne czasy wspólnej gry. Jak to zauważył 
nasz mistrz ceremonii Grzegorz Surdyk „Sta-
ruszka Kotwica pomimo 90 lat ma się dobrze 
i dalej tworzy swoją historię”.

Kotwica
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w kamionkach rozpoczęła się trwająca 
przez tydzień akcja charytatywna na 
rzecz Szkoły Podstawowej w Amatrice.

Amatrice do niedawna było miasteczkiem 
w środkowych Włoszech, w prowincji Lacjum, 
oddalonym o 150 kilometrów od Rzymu. Miasto 
zwane było klejnotem architektury: zachwycały 
wspaniałe zabytkowe kościoły, średniowiecz-
ne zabudowania i układ uliczek, a urokliwe 
położenie wśród gór na wysokości 1000 m 
n.p.m zapierało dech w piersi. Miasto w staro-
żytności znajdowało się przy rzymskiej drodze 
Via Salaria – szlaku, którym transportowano 
sól do Rzymu. Przyczyniło się to do wzrostu 
i bogacenia się miasta. Wiele znanych zabyt-
ków powstało w średniowieczu: późnogotycki 
kościół św. Augustyna czy gotycki marmurowy 
kościół św. Franciszka.

Amatrice znawcom włoskiej kuchni kojarzy 
się niewątpliwie ze sławnym sosem all’amatri-
ciana. Pierwotnie było to danie pasterzy – uży-
wali do jego przygotowania produktów, które 
mieli pod ręką: drobno pokrojone, dojrzewające 
mięso z policzków wieprzowych (guanciale) 
oraz owczy ser (pecorino). W XVIII wieku prze-
pis wzbogacono o pomidory. Sława amatriciany 
na terytorium włoskim wzrosła w XIX wieku, kie-
dy to mieszkańcy Amatrice migrowali do Rzymu 
w poszukiwaniu pracy. Znajdując zatrudnienie w 
gastronomii, rozsławili danie swych przodków.

Co roku w ostatni weekend sierpnia odbywa 
się w Amatrice święto spaghetti al’lamatriciana. 
W tym roku zaplanowano je na 27 sierpnia. 
Jednak w nocy 24 sierpnia miastem wstrzą-
snęło pierwsze silne trzęsienie ziemi. Następne 
przyszło w październiku. W rejonie trzęsienia 
ziemi zginęło prawie 300 osób. Zawaliły się 

domy, średniowieczne uliczki i mury, kościoły. 
Burmistrz Amatrice oświadczył: „Nasze miasto 
przestało istnieć.”

Poruszeni tragedią miasteczka, nawiązali-
śmy kontakt z przedstawicielami oświaty gminy 
Amatrice. W ramach naszej akcji, przeprowa-
dziliśmy na terenie Szkoły zbiórkę pieniędzy. 

Każdy, kto wsparł finansowo zbiórkę, otrzymał 
przepis na makaron all’amatriciana.

Postanowiliśmy również wysłać osobiste 
życzenia włoskim rówieśnikom. Zależało nam, 
aby życzenia były adresowane do konkretnych 
uczniów, toteż poprosiliśmy dyrekcję szkoły w 
Amatrice o przesłanie nam imion dzieci. Nasi 
uczniowie bardzo zaangażowali się w przygoto-
wanie artystycznych kartek i osobistych życzeń. 
Uczniowie z Amatrice ucieszą się z życzeń z 
dalekiego kraju; nasi uczniowie za to poczuli, 
że nauka języka służy konkretnym, wymier-
nym celom i nie trzeba znać wielu słów, aby 
wyrazić serdeczne życzenia i ciepłe emocje. 
Nasi szkolni italianiści mieli też okazję wystąpić 
przed obiektywem kamery i wspólnie nagrać dla 
kolegów z Włoch filmik o sobie, szkole i najbliż-
szej okolicy. Uczniowie pięknie zaprezentowali 
polskie tradycje wigilijne i zaśpiewali kolędę 
po włosku. Nagranie wzbudziło wiele emocji; 
nie obyło się bez prawdziwej aktorskiej tremy!

Dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom 
i Nauczycielom, którzy wsparli naszą akcję. 
Specjalne podziękowania dla pana Huberta 
Marciniaka z KCRiS „Oaza” za nakręcenie i 
montaż filmiku; dla Studia Futurum za wydru-
kowanie pięknych ulotek.

Magdalena Bartosik
nauczycielka języka włoskiego

trZęSIENIE ZIEmI W AmAtrICE – pOmAGAmY!

KOrOWóD 
mIKOłAjóW

06.12.2016r.
mikołajki są dla dzieci dniem szczegól-

nym, do którego przygotowują się często 
przez cały rok (bo przecież prezenty dostają 
tylko grzeczne dzieci) i na który czekają z 
niecierpliwością, pieczołowicie czyszcząc 
wszystkie buty w domu.

Jak co roku w kórnickiej Jedynce, ten 
wyjątkowy dzień był obchodzony bardzo świą-
tecznie. Wszyscy uczniowie klas 0-III przebrali 
się cali na czerwono i założyli mikołajkowe 
czapeczki. Główną atrakcją dla najmłodszych 
było spotkanie ze św. Mikołajem, który miał 
dla dzieci mnóstwo prezentów. Po krótkich 
chwilach niepewności, jakie zagościły na twa-
rzach dzieci, gdy padło najważniejsze pytanie 
dnia: „Czy dzieci były grzeczne?”, niepewność 
ustąpiła miejsca radości i ekscytacji, gdy Mikołaj 
wyciągnął wielkie worki prezentów. Uczniowie 

chętnie podchodzili do Świętego i obiecywali, 
że w przyszłym roku też będą grzeczni. Dzieci 
odwdzięczyły się pięknymi okrzykami na 
powitanie wspaniałego gościa oraz przygoto-
wanymi w klasach portretami św. Mikołaja. Na 
koniec spotkania uczniowie z poszczególnych 
poziomów zaśpiewały mikołajkowe piosenki i 
zaprosiły Mikołaja na przyszły rok.

Po emocjach, związanych z oglądaniem 
prezentów, wszystkie klasy ustawiły się w 
tradycyjnym Korowodzie Mikołajów. Czerwone 
czapeczki mikołajkowe gościły na głowach 
wszystkich dzieci. Z dzwoneczkami w rękach 
i z mikołajkowymi okrzykami na ustach ruszy-
liśmy ulicami Kórnika na kolejne wyjątkowe 
spotkanie. W naszym kościele czekał na nas 
kolejny wyjątkowy gość, był to biskup Mikołaj 
we własnej osobie. Z piękną tiarą na głowie 
i pastorałem w rękach opowiedział nam jak 
to się stało, że dzień św. Mikołaja to dzień 
obdarowywania się prezentami. Mimo, że ten 
Mikołaj wyglądem nie przypominał Mikołajów z 
reklam, witryn sklepowych i telewizji, to również 
miał dla dzieci małe co nie co, czym zaskarbił 

sobie sympatię najmłodszych.
W drodze powrotnej do szkoły dzieci 

otrzymały życzenia od władz miasta. Mieliśmy 
również okazję podziwiać świąteczny wystrój 
kórnickiego rynku oraz ogromną choinkę, pod 
którą znaleźliśmy wielki prezent. Po całym dniu 
wrażeń dzieci wróciły do domów z szerokimi 
uśmiechami na twarzach.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do bezpiecznego przebiegu tegorocznej 
imprezy. W szczególności ks. proboszczowi 
Grzegorzowi Zbączyniakowi, który zaprosił 
do kościoła biskupa Mikołaja, Straży Miejskiej, 
która czuwała nad naszym bezpieczeństwem 
podczas przemarszu, władzom Kórnika za cie-
płe życzenia świąteczne oraz rodzicom, którzy 
włączyli się w pomoc w opiece nad dziećmi w 
czasie korowodu.

Tymczasem nie możemy już doczekać się 
kolejnego Korowodu Mikołajów, od którego 
znów zrobi się głośno i czerwono na ulicach 
Kórnika. Do zobaczenia!

Michalina Pelczyk

międzyprzedszkolny mikołajkowy 
Turniej Piłki Nożnej 

30 listopada 2016 r.  dzieci z najstarszych 
grup ( Mrówki i Biedronki) z Przedszkola Kolo-
rowy Świat w Szczodrzykowie wzięły udział w 
Mikołajkowym Turnieju Sportowym o „Kapelusz 
Włóczykija” pełen zdrowych niespodzianek, 
zorganizowanym przez zaprzyjaźnione Przed-
szkole nr 75 w Poznaniu. Turniej  odbył się w hali 
widowiskowo – sportowej Arena w Poznaniu. 
Przedszkolaki z kilku przedszkoli w atmosferze 
fair play  brały udział w treningu z Mikołajem, 
stacjach sportowo – zadaniowych oraz grze w 

piłkę nożną. Mali sportowcy ze Szczodrzykowa 
świetnie poradzili sobie ze wszystkimi sportowy-
mi wyzwaniami, swoją siłą, sprytem i charyzmą 
zrobili wrażenie na św. Mikołaju. Sportowym du-
chem walki wykazali się szczególnie chłopcy z 
grupy Mrówek, którzy zajęli II miejsce w Turnieju 
Piłki Nożnej. Brawa dla Naszych sportowców.

obchody dnia Pluszowego misia
Dzieci z grupy Mrówek z uśmiechem na 

twarzy przekraczały próg sali, dzierżąc w rącz-
ce, ulubionego pluszaka. Dzień ten był bardzo 
radosny i wyjątkowy. Dzieci śpiewały, tańczyły 
i wesoło podskakiwały w rytm misiowych hitów. 

Poznaliśmy zwyczaje niedźwiadków oraz 
wysłuchaliśmy bajki o wyjątkowym misiu  w 
czerwonym kapeluszu -  Paddingtonie. 

Dzieci dowiedziały się kim jest ten wesoły 
niedźwiadek, dlaczego  przywędrował do 
Londynu aż z Peru i że marmolada jest równie 
dobra jak miodek.

Aby każdy miś był już zawsze uśmiechnięty, 
Mrówki zaśpiewały głośne „Sto lat” i wykonały 
portret swojego ulubieńca z origami. 

Nie możemy się już doczekać kolejnych 
urodzin misia.

Monika Hartung

WIEŚCI ZE KOLOrOWEGO ŚWIAtA

W dniach 08,15 i 22.11.2016 r. odbyły 
się w Szkole Podstawowej im. Jana Wój-
kiewicza w Radzewie zajęcia warsztatowe 
dotyczące udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej w ramach projektu „Naucz 
się pierwszej pomocy przedmedycznej”, 
który został przeprowadzony i 
zrealizowany w wyniku konkur-
su grantowego na organizację 
zajęć pozalekcyjnych w szko-
łach i przedszkolach prowadzo-
nych przez Miasto i Gminę Kór-
nik w roku 2016. W zajęciach 
wzięło udział 16 uczniów z klasy 
piątej i szóstej. Każdy może na-
uczyć się podstawowych zasad 
udzielania pierwszej pomocy, 
gdyż nawet skomplikowanie 
brzmiąca resuscytacja to w rze-
czywistości kilka prostych czyn-
ności, których można nauczyć 
również uczniów na poziomie 
szkoły podstawowej. Zakres 
programu zajęć warsztatowych 
z pierwszej pomocy przedme-
dycznej obejmował zagadnienia 
praktyczne następującej treści: 
bezpieczeństwo własne i poszkodowanego, 
sprawdzenie przytomności czyli próba na-
wiązania kontaktu z poszkodowanym, we-
zwanie pogotowia do osoby nieprzytomnej, 
sprawdzenie oddechu, czyli udrożnienie 
górnych dróg oddechowych rękoczynem 
czoło-żuchwa, ułożenie w pozycji bocznej 
ustalonej, czyli pozycji bezpiecznej osoby 

z zachowanym oddechem dla utrzymania 
drożnych dróg oddechowych , oddechy 
ratownicze i uciskanie klatki piersiowej ina-
czej resuscytacja krążeniowo-oddechowa, 
czyli podtrzymywanie czynności życiowych 
osoby nieoddychającej do czasu przyjazdu 

pogotowia oraz tzw. łańcuch przeżycia, 
a także transport poszkodowanych na 
desce ratowniczej. Warto wiedzieć, że u 
osób dorosłych najczęściej wskazywanymi 
przyczynami obawy przed udzieleniem 
pierwszej pomocy są: przekonanie o braku 
umiejętności oraz przekonanie o możliwo-
ści zaszkodzenia osobie poszkodowanej. 

Uczniowie chętnie i bardzo sprawnie 
wykonywali wszystkie zadania, jakie zo-
stały przed nimi postawione, a ćwiczenia 
praktyczne z pierwszej pomocy przedme-
dycznej dały im wiele satysfakcji i poczucia 
wiary we własne siły i umiejętności, że są w 

stanie reagować w sy-
tuacjach kryzysowych. 
Podsumowaniem na-
szych spotkań z pierw-
sza pomocą był pokaz 
ratowniczy dla całej 
społeczności szkolnej, 
w której uczestnicy 
kursu zaprezentowali 
nabyte umiejętności 
przed swoimi kolegami 
i koleżankami oraz gro-
nem pedagogicznym. 
Dodatkowo zaprezen-
towane zostały również 
zdjęcia w formie pre-
zentacji multimedialnej 
z w/w zajęć.      

Chciałbym podzię-
kować wszystkim tym, 
którzy pomogli mi zor-

ganizować i przeprowadzić projekt dotyczą-
cy ratownictwa przedmedycznego.  

dziękuję
organizator i prowadzący zajęcia 

Robert Steinitz

Podsumowanie projektu 

„NAUCZ SIę pIErWSZEj pOmOCY prZEDmEDYCZNEj” 
w SP im. jana wójkiewicza w Radzewie.
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DO mALUCHA 
HEj pAStErZE!!!

wyniki XViii już edycji ogólno-
polskiego konkursu Szopek „żłóbek 
wielkopolski 2016” realizowanego przy 
współpracy miasta i gminy kórnik już 
znane! 

24 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie 
jury XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Szopek „Żłóbek Wielkopolski 2016” w skład 
którego wchodzili: pan Mariusz Polarczyk – 
Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Miasta 
Poznania, o. Dobiesław Nieradzik – przełożony 
Klasztoru Franciszkanów, pani Paulina Bro-
niewska – przedstawicielka Działu Edukacji 
Muzealnej Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
pani Justyna Kowalińska – etnolog, kustosz 
Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, pani 
Barbara Vogt – Dyrektor Projektu Festiwal 
Sztuki i Przedmiotów Artystycznych Między-
narodowych Targów Poznańskich, pani Olga 
Gogolewska – artysta plastyk, współinicjator 
Konkursu oraz pan Przemysław Koliński – ar-
tysta plastyk, sekretarz i współorganizator Kon-
kursu, nauczyciel Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Robakowie.

Jak co roku Konkurs Szopek rozbudza 
zainteresowania polskimi tradycjami bożona-
rodzeniowymi, utrwala symbole żłóbka betle-
jemskiego, jest promocją regionu Wielkopolski, 

podkreśla piękno lokalnego krajobrazu, popu-
laryzuje zabytki architektury, folkloru i historii 
poszczególnych regionów; promuje i rozwija 
działalność kulturalną w środowisku lokalnym, 
aktywizuje szerokie grono odbiorców sztuki, ale 
przede wszystkim kreatywnie łączy pokolenia.

W tegorocznej edycji Konkursu nie zabrakło 
również pomysłowości uczestników. Jury do-
ceniło m. in. Piękną Helenę – szopkę parowóz 
pospieszny polskiej konstrukcji z 1937 roku 
autorstwa Anny i Adama Kopaszewskich (II 
miejsce w kategorii rodzinnej); szopkę Kibica 
Lecha Kolejorza wykonaną w maluchu au-
torstwa uczniów Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Robakowie – Klaudii Kill, 
Magdaleny Kozak, Oliwii Nowak, Wiktorii Polak 
i Jakuba Zawodniego (II miejsce w kategorii 
gimnazja) oraz szopkę przedstawiającą INEA 
Stadion w Poznaniu autorstwa Angeliki Mieloch, 
uczennicy Gimnazjum im. Powstańców Wielko-
polskich w Robakowie (wyróżnienie).

Pozostałe nagrody w Gminie Kórnik zdobyli: 
Julia Gramsz, Michalina Gruszczyńska, Jagoda 
Günther Hała, Miłosz Karalus, Robert Płatek, 
Mateusz Przybył, Wojciech Siejak, Oliwier To-
boła, Agata Szeing z Przedszkola nr 2 „Cztery 
Pory Roku” w Kórniku – I miejsce w kategorii 
Przedszkola; Borys Stodulski, Radosław Guzik, 
Marysia Żak, Paweł Gacek i Oliwier Urbaś 
z Przedszkola „Kolorowy Świat” w Szczodrzy-
kowie – Wyróżnienie w kategorii Przedszkola; 
Paulina Bukczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 

2 w Kórniku – Wyróżnienie w kategorii I – Szkoły 
Podstawowe.

Uroczyste otwarcie Wystawy Konkursowej 
oraz wręczenie przyznanych nagród i wyróż-
nień autorom prac odbyło się 3 grudnia 2016 
r. o godzinie 12.00 w Muzeum Etnograficznym 
w Poznaniu. Podsumowanie Konkursu wraz 
z Wystawą Konkursową nastąpi 28 stycznia 
2017 r. o godz. 12:00, podczas którego przy-
znana zostanie nagroda publiczności, która jak 
co roku wyłaniana jest poprzez oddane głosy 
odbiorców wystawy.

Dzięki organizacji tego Konkursu i udziałowi 
w nim jesteśmy świadkami jak z roku na rok 
ugruntowuje się piękna tradycja współzawod-
nictwa podczas budowy i prezentacji szopek. 
Tegoroczna edycja o zasięgu ogólnopolskim 
zyskała uczestników z niemieckiej szkoły 
w BAD KÖSEN podnosząc tym samym rangę 
Konkursu do zasięgu międzynarodowego. Kon-
kurs Szopek w Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Robakowie organizowany 
jest od początku istnienia szkoły.

Szczegółowe wyniki Konkursu na stronie 
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich 
w Robakowie www.gimnazjumrobakowo.kor-
nik.pl w zakładce Konkurs Szopek.

Ogólnopolski Konkurs Szopek „Żłóbek 
Wielkopolski 2016” realizowany jest w formie 
grantu ze środków przyznanych przez Miasto 
i Gminę Kórnik.

Przemysław Koliński

Gimnazjum im. Powstańców Wielko-
polskich w Robakowie po raz piąty był or-
ganizatorem Przeglądu kolęd, pastorałek 
i piosenek świątecznych obcojęzycznych. 
Głównym celem konkursu jest propago-
wanie wśród młodzieży chęci rozwijania 
umiejętności językowych i muzycznych, 
poznanie najładniejszych utworów bożo-
narodzeniowych oraz integrację młodzieży. 
Tegoroczna jubileuszowa edycja odbyła 
się 1 grudnia w Sali Wiejskiej w Robako-
wie. W ciągu czterech godzin konkursu 
zaprezentowało się dwudziestu pięciu 
uczestników z pięciu gimnazjów z powia-
tu poznańskiego. Na nasze zaproszenie 
odpowiedzieli gimnazjaliści z Kórnika z 
panią Anną Żurawską, z Puszczykowa z 
opiekunem panią Katarzyną Mroczek, z 
Lubonia z panią Karoliną Wilczyńską – 
Kąkol oraz z  Krzykosów z panią Joanną 
Szternel a na scenie zaprezentowali się 
uczniowie naszego Gimnazjum, których 
przygotowywały nauczycielki Joanna Maj-
chrzak oraz Elżbieta Drótkowska Klessa. 
Gościem honorowym była pani Iwona 
Kosmalska przedstawicielka Urzędu Miast 
i Gminy Kórnik.

Uczestnicy konkursu mieli możliwość 
zaprezentować umiejętności wokalne 
w dwóch kategoriach: solista i zespół 
muzyczny, śpiewając a’ccapela bądź 
używając profesjonalnego podkładu czy 
też grając samodzielnie na instrumentach 
muzycznych. 

Imprezę poprowadził Wiktor Bursztyn, 
który nie tylko zapowiadał kolejnych wy-

konawców ale także przedstawił genezę 
kolędy i pastorałki. Na scenie gościnnie 
pojawiły się Paulina Sobieralska i Iwona 
Szalczyk, które przepięknie wykonała 
utwory na fortepianie i gitarze basowej 
zachwycając przybyłych gości nowymi 
aranżacjami znanych utworów. Dodatkową 
atrakcją był taniec nowoczesny w wyko-
naniu Mai Zjawin. Ponadto, dziewczęta z 
klasy II a wykonały najpiękniejszą kolędę 
„Cichą  noc” w sześciu językach, obok 
angielskiego i niemieckiego pojawiły się 
aranżacje po francusku, hiszpańsku, cze-
sku czy rosyjsku.

W kategorii soliści zwyciężyli Kacper 
Zieleniak z Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Robakowie w przepięk-
nym wykonaniu jazzowej piosenki „The 
Christmas song” oraz Julia Galin z Gimna-
zjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
z Lubonia w utworze „Rocking around the 
Christmas tree”. Drugie miejsce zajęła 
uczennica naszego Gimnazjum Alicja 
Kochańska w utworze „Santa Clous is co-
ming”; a trzecie miejsce zostało przyznane 
dwóm uczestniczkom Przeglądu -  Oliwii 
Binkowskiej z Gimnazjum im. Marii Konop-
nickiej w Krzykosach w znanym utworze 
„Winter things” oraz Julii Krok z Gimna-
zjum im. Władysława hr. Zamoyskiego z 
Kórnika, która zaśpiewała „My grown up 
– christmas list”. Ponadto, jury przyznało 
aż cztery wyróżnia uczennicom Weronice 
Szymańskiej, Iwonie Szalczyk, Zuzannie 
Hozie oraz Idze Miśkiewicz.

W kategorii zespół muzyczno wygrały 

dwa zespoły „Reniferki z Lubonia” w skła-
dzie Jagoda Goździewska, Maria Kędziora 
i Joanna Cykowiak w utworze „Santa Clous 
is coming to town”. Drugim zespołem, który 
porwał widownię do wspaniałej zabawy był 
duet męski - Paweł Borysewicz i Jakub 
Sierak z Gimnazjum w Kórniku, którzy 
zaśpiewali popularny utwór „Let it snow”. 
Drugie miejsce na podium zajął również 
energiczny zespół „Four for you” z Roba-
kowa w składzie Iwona Szalczyk, Zuzanna 
Hoza, Marta Dziubek i Kacper Zieleniak, 
którzy zaprezentowali piękną i wzruszają-
cą piosenkę „Marry, did you know?” Ostat-
nie miejsce na podium należał do duetu 
– Izabela Pitoń i Maja Hipś z Gimnazjum w 
Robakowie, które z dziewczęcym urokiem 
wykonały niemieckojęzyczny utwór „Kling, 
Glöckchen, klingelingeling”. 

Ogromnie cieszyliśmy się z wysokie-
go poziomu prezentowanych utworów, 
zauważyliśmy wielkie zaangażowanie na-
uczycieli prowadzących, dlatego pani Dy-
rektor Bożena Czerniak  słowami uznania 
podziękowała gościom za przygotowanie 
młodzieży do festiwalu. Natomiast laureaci 
V Przeglądu kolęd zostali uhonorowani 
dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. 

Impreza została zorganizowana dzięki 
finansowej pomocy Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik oraz Rady Rodziców Gimnazjum 
im. Powstańców Wielkopolskich w Ro-
bakowie.

Elżbieta Drótkowska Klessa

W dniu 11 grudnia w kórnickiej kolegia-
cie w ramach XIV Poznańskiego Festiwalu 
Mozartowskiego odbył się koncert pt. 
CANTEMUS DOMINO. Podczas koncertu 
zabrzmiały utwory Mozarta i Haydna  w wy-
konaniu Lucyna Białasa – sopran, Tomasza 
Raczkiewicza – kontratenor, Bartłomiej a 
Szczeszk– tenor, Maciej Boberek – bas, 
Jacek Pupka – organy. Artystom towarzy-
szył chór Castellum Cantans pod dyrekcją 

Dariusza Tabisza. 
Wraz z Organizatorami Festiwalu ser-

decznie dziękujemy publiczności, która 
w ten dżdżysty grudniowy wieczór, tak 
licznie przybyła, aby wysłuchać naszego 
koncertu. 

Dziękujemy organizatorom Festiwalu 
za zaproszenie nas do udziału w tym wy-
darzeniu oraz wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego, że koncert miał tak wspaniałą 

oprawę, w tym przede wszystkim księdzu 
Proboszczowi Grzegorzowi Zbączyniakowi 
oraz Panom kościelnym. 

Nade wszystko, jako chór, chcieliśmy 
podziękować naszemu dyrygentowi Dar-
kowi Tabiszowi za świetne przygotowanie, 
profesjonalizm w każdym aspekcie i po-
święcony nam czas. Darku dziękujemy 
i czekamy na więcej!

                                                        CC

mOZArt W KórNIKU

KOLęDOWANIE W jęZYKACH OBCYHC jasełka 
Zawsze z niecierpliwością oczekujemy 

nadejścia świąt Bożego Narodzenia ale choć 
jest to okres intensywnych przygotowań, 
powinien także skłonić  do refleksji i zadumy. 
Jedną z wielu tradycji  świątecznych  są Jaseł-
ka. W naszym przedszkolu utrzymujemy ten 
piękny zwyczaj i co roku jedna z najstarszych 
grup prezentuje swoje  umiejętności  aktorskie 
i wokalne.  Ten zbliżający się świąteczny czas 
był niezwykle pracowity dla dzieci z grupy 
Słoneczka, które przygotowały tegoroczne 
Jasełka i w sobotę 12 grudnia  wystąpiły przed 
swoimi rodzicami i zaproszonymi gośćmi. 
Swoją obecnością zaszczycili  nas Burmistrz 
Miasta i Gminy Kórnik Pan Jerzy  Lechnerowski, 
przewodnicząca Komisji Oświaty, Pani Irena 
Kaczmarek, proboszcz bnińskiej parafii, ks. 
dziekan Jerzy Sikora, emerytowani pracow-
nicy przedszkola. Przedstawienie nosiło tytuł: 
„Kołysanka dla Jezuska, w którym  dzieci sta-
rały się uspokoić płaczące dziecko- tytułowego 
Jezuska. Role zostały przydzielone zgodnie z  
wyborem naszych wychowanków, z uwzględ-

nieniem ich indywidualnych predyspozycji. Nasi 
milusińscy zawitali do stajenki i oddali pokłon 
nowo narodzonemu, przynosząc mu w darze: 
ciepłe serduszka, elementy garderoby, szkatułki 
na skarby. Na scenie  pojawili się pasterze, dia-
bełek, aniołki grające koncert dla Jezuska oraz 
postacie z bajek.  Po wielu staraniach, dzięki 
niezwykłej  inwencji i pomysłom młodych akto-
rów udało się uspokoić Dzieciąteczko w stajen-
ce. Oczywiście nie zabrakło kolęd i pastorałek. 
W trakcie spektaklu dorośli wspólnie z dziećmi 
odśpiewali piękną pastorałkę ” Jest taki dzień”. 
Na zakończenie dzieci poprosiły Jezuska o to, 
żeby na świecie nie było chorób, głodu i wojny, 
żeby rodzice nie chorowali, a każdy żył spo-
kojnie. Była to niezwykle poruszająca chwila 
dla nas wszystkich, nie jednemu z dorosłych 
zakręciła się łezka w oku słysząc takie życzenia 
z ust dzieci. Miło było widzieć na twarzach rodzi-
ców radość i dumę ze swoich pociech. Każdy 
z małych aktorów  włożył dużo pracy w swój 
występ . Niektórzy musieli pokonać swoją 
nieśmiałość, inni opanować emocje. Trzeba 
pamiętać, że każdy wstęp, a w szczególności 

przed tak liczną widownią, jest dla tak małych 
dzieci ogromnym przeżyciem.                                                                    

              Wychowawczyni grupy
                       A. Jachnik

Sukces  grupy „motylki”  
3 grudnia, podczas uroczystego wernisa-

żu, dzieci z  grupy Motylki odebrały, w Muzeum 
Etnograficznym w Poznaniu, nagrodę za zaję-
cie I miejsca w XVIII Ogólnopolskim Konkursie 
Szopek Żłóbek Wielkopolski 2016, organizo-
wanym przez Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Robakowie i Muzeum 
Etnograficzne- Oddział Muzeum Narodowego 
w Poznaniu. Praca została wykonana, pod 
kierunkiem nauczycielki Katarzyny Szmechel, 
przez wszystkie dzieci z grupy Motylki. Do jej 
wykonania  wykorzystano specjalnie przygo-
towany makaron, a figurki wykonano z masy 
samoutwardzalnej.

Szopkę można oglądać na Wystawie Szo-
pek w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu do 
29 stycznia 2017 r. Serdecznie zapraszamy!

K. Szmechel

W prZEDSZKOLU Nr 2 „CZtErY pOrY rOKU” W KórNIKU



20 nr 22/2016 23 grudnia 2016 r. 21

o
Św

iA
TA

o
g

Ło
SZ

EN
iA

To już po raz 12 uczniowie klas pierw-
szych, drugich i trzecich szkół podstawo-
wych wraz z nauczycielami i rodzicami 
rywalizowali na sportowo w zabawach i 
grach ruchowych. Impreza p.n. „Bawmy się 
razem” odbyła się w hali OAZA. Głównym 
organizatorem była Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Kórniku-Bninie. Zestaw zabaw i 
trud organizowania imprezy to praca  p. 
Izabeli Biernackiej - nauczycielka naucza-
nia początkowego. Zawody tak jak co roku  
przeprowadziła  Anna Rauk a sędziowali 
pod kierunkiem nauczycielki  Iwony Rauk 
wolontariusze- Młodzieżowi Organizatorzy 
Sportu z ZS Kórnik. Zawodom przypatry-
wali się goście w osobach: burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, przewodnicząca Komisji 
Oświaty Rady Miejskiej p. Irena Kaczmarek, 
kierownik KC S R  -p. Wojciech Kiełbasie-
wicz oraz na trybunach wielu rodziców, 
dziadków uczestniczących dzieci.

Imprezę otwarła p. dyrektor Zofia Ta-
larczyk.

Startowały wszystkie szkoły podsta-
wowe z gminy, w tym 85 uczniów i 15 
dorosłych.

W programie były wyścigi rzędów: 
szybkościowe, skocznościowe, zwinno-
ściowe dalej współzawodnictwo zespołowe 
np. przez 30 sek. 6 dziewcząt a później 6 
chłopców skakało jednocześnie przez ska-
kankę oraz rywalizacja dorosłych na czas 
m.in. rzuty do kosza, przekładanie szarfy  
czy podbijanie piłeczki dwoma rakietka-
mi. Tradycyjnie Anna Rauk przygotowała 
konkurencję , z którą uczestnicy zapoznali 
się dopiero na imprezie. Zabawa wywołała 
wiele emocji a także uśmiechu wśród dzieci 

i rodziców. Na zwycięzców tej konkurencji 
czekały nagrody specjalne a otrzymała 
je reprezentacja Szkoły Podstawowej w 
Szczodrzykowie.

W całej imprezie rywalizacja szkół była 
niezwykle emocjonująca a „rzutem na ta-
śmę” zawody wygrała Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Kórniku-Bninie, która wygrała bez-
apelacyjnie ostatnie konkurencje -87 pkt. 
Reprezentacja szkoły walczyła w składzie: 
Zosia Augustyniak, Julia Andrzejewska, Na-
talia Jarzyna, Natalia Loga, Maja Niemier, 
Julia Skotarczak, Blanka Mazurkiewicz, Ce-
zary Wlazły, Jan Konatkowski, Aleksander 
Nowacki, Mateusz Miara, Marcin Sobko-
wiak, Norbert Gramsz, Bartek Ogórkiewicz 
oraz rodzice Aleksandra Siejak, Monika 
Skotarczak i nauczycielka Olga Kudła.

Drugie miejsce zajęła Szkoła Podsta-

wowa w Szczodrzykowie- 81 pkt., trzecie 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku – 59 
pkt., czwarte Szkoła Podstawowa w Ka-
mionkach – 58 pkt. i piąte Szkoła Podsta-
wowa w Radzewie-49 pkt.

Nagrodą za wysiłek sportowy były me-
dale , dyplomy , piłki i drobne upominki od 
sponsorów: pp. Hanny i Ludwika Nowac-
kich, KCSR, Promocji Kórnik. 

Po wysiłku uczestnicy zostali poczęsto-
wani drożdżówkami i soczkami.

Za rok będzie zapewne kolejna impre-
za. Już dzisiaj na lekcjach wf. nauczyciele 
mogą na wzór tegorocznej imprezy przy-
gotowywać kolejne reprezentacje swoich 
szkół Zachęcam do prowadzenia tego 
typu lekcji zarówno w sali jak i na świeżym 
powietrzu!

ARA

k
U

lT
U

R
A

Poszukujemy kandydatow 
na rodziny zastępcze

„SZUkAm mAmUSi i TATUSiA…”

Szkolenie dla kandydatów 
na rodziny zastępcze

Powiatowe centrum Pomocy Ro-
dzinie w Poznaniu organizuje na-
bór uczestników na kolejną edycję 
szkolenia dla kandydatów na rodziny 
zastępcze: „PRidE: Rodzinna opieka 
zastępcza/Adopcja”. Szkolenie jest 
bezpłatne dla mieszkańców powiatu 
poznańskiego.

PRIDE jest to program, który dostar-
cza wiedzy i umiejętności potrzebnych 
dla sprawowania opieki zastępczej nad 
dziećmi częściowo lub całkowicie po-
zbawionymi tej opieki ze strony rodziców 
naturalnych. W trakcie szkolenia kandy-
daci zdobywają umiejętności z zakresu 
5 kategorii kompetencji opiekuńczych:

1) umiejętności opiekuńczych (za-
pewnienie odpowiedniej opieki i bezpie-
czeństwa);

2) umiejętności zaspokajania potrzeb 
rozwojowych dzieci oraz kompensacja 
opóźnień;

3) umiejętności wzmacniania więzi 
pomiędzy dziećmi a ich rodzinami;

4) umiejętności wzmacniania trwałych 
i pozytywnych związków dziecka z rówie-
śnikami i dorosłymi;

5) umiejętności pracy zespołowej.
Dzieci potrzebujące opieki zastęp-

czej, to dzieci wymagające szczególnej 
uwagi  i troski, ponieważ mają one bagaż 
wielu trudnych doświadczeń życiowych. 
Pomoc tym dzieciom w nauce, w rela-
cjach z ludźmi, ujrzenie uśmiechu na ich 
twarzach, polepszenie się ich samopo-
czucia, samooceny oraz stanu zdrowia, 
są dla rodzica zastępczego prawdziwym 
powodem do radości, dumy i szczęścia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie zaprasza małżeństwa i osoby stanu 
wolnego pragnące stworzyć dzieciom 
bezpieczne środowisko zastępcze, za-
pewnić im opiekę i właściwe warunki dla 
dalszego rozwoju.

 
jest wciąż tyle dzieci, które czekają 

na Państwa pomoc, na miejsce w Pań-
stwa sercu i Państwa domu.

 
jeśli możesz pomóc- zrób to!

Zgłoś się do nas!
Serdecznie zapraszamy!

 
Powiatowe centrum

 Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Słowackiego 8

60-823 Poznań
 

pcpr@powiat.poznan.pl
 

tel. 61 8410 710

Z głębokim smutkiem informujemy, 
że w dniu 7 grudnia 2016 roku zmarła 

śp. Teresa Nowaczyk 

Składamy serdeczne podziękowania za udział 
w ceremonii pogrzebowej 

księdzu proboszczowi Grzegorzowi Zbączyniakowi, 
delegacji harcerzy, druhnie hm.  Krystynie Antkowiak, 

rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym. 
Dziękujemy za modlitwę, liczne intencje mszalne, 

wsparcie duchowe i złożone kwiaty 

Rodzina

dZiękUjEmY
wszystkim osobom, które oddały swój cenny głos na projekt nr 11 „Bezkrwawe 
boiska dla dzieci, czyli bezpieczny sport w Radzewie” w ramach Budżetu oby-
watelskiego 2017! dzięki Państwa głosom niebezpieczne boisko asfaltowe przy 

naszej placówce zmieni się w przyjazne boisko ze sztuczną nawierzchnią.
Społeczność Szkoły Podstawowej w Radzewie

UCZNIOWIE I DOrOŚLI BAWILI SIę NA SpOrtOWO

WłADYSIOWE 
ŚpIEWANIE

26.11.2016 roku Zespół Pieśni i Tańca 
Narodowego z Gimnazjum w Kórniku, dzia-
łający pod patronatem KOK-u, miał okazję 
uczestniczyć w VI Gminnym Prze-
glądzie Piosenek Powstańczych 
zorganizowanym przez Kórnickie 
Stowarzyszenie Ogończyk. Przegląd 
nie miał charakteru konkursu, więc 
atmosfera była ciepła, nastrój uro-
czysty, a świetna organizacja uczyniła 
zeń rodzaj patriotycznego spotkania 
międzypokoleniowego. Młodzi artyści 
ze wszystkich szkół w Gminie Kórnik 
wyśpiewywali powstańcze pieśni z 
XIX i początku XX wieku. Niektóre 
z nich były nostalgiczne, inne zaś 
żywe i skoczne. Zespół z Gimnazjum 
w składzie Martyna Piasecka, Weronika Pia-
secka, Zuzanna Błaszyk, Oliwia Szcześniak, 
Julia Zielazek, Bogumiła Sibilska, Jagoda 
Tomczak, Jakub Siejak, Rafał Majchrzak, Mau-
rycy Stępa, Kamil Sadowski, Jan Suszczyński 
przy akompaniamencie pani Krystyny Pola-
chowskiej  zaprezentował się w repertuarze 
ułańskim w utworach „Na Nowej Górze” oraz 

„Jak szło wojsko”. Bardzo nam się podobały 
występy chórów: ze Szkoły Podstawowej 
w Szczodrzykowie, Szkoły Podstawowej nr 
2 w Kórniku oraz Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kórniku. Zgromadzona w KCRiS Oaza 
publiczność żywiołowo reagowała oklaska-
mi i wspólnym śpiewem. Okazuje się, że 
śpiew łączy, integruje, pobudza w człowieku 

wszystko, co najlepsze. Dlatego pewnie Wła-
dysie tak się w ostatnim czasie rozśpiewały. 
Oprócz repertuaru patriotycznego uczniowie 
śpiewają kolędy – jak na grudniowy czas 
przystało. Dzięki pani Krysi i panu Bartkowi 
umiemy je śpiewać na głosy, a do ulubionych 
zespołowych kolęd należą: „Jakieś światło nad 
Betlejem się rozchodzi” i „Kolęda domowa”. Te 

i inne bożonarodzeniowe pieśni wybrzmią w 
chórze czterech zespołów (grupy początkują-
cej, która ma próby w środę od 16.30-18.00, 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej, próby 
we wtorki od 17.00-19.00, Zespołu Pieśni i 
Tańca Narodowego Władysie, próby w środy 
od 14.30-16.00 oraz zespołu „dorosłych”, re-
gularne próby od stycznia 2017 roku w środy 

od 18.00-19.30) podczas wspólnego 
kolędowania 22 grudnia 2016 roku w 
siedzibie KOK-u na Prowencie. Już 
dziś cieszymy się na ten świąteczny 
czas śląc Czytelnikom „Kórniczanina” 
życzenia Opieki Dzieciątka, Zdrowia, 
Dobroci, Radości na każdy dzień 
Nowego Roku 2017 słowami kolędy

„jakieś światło 
nad Betlejem się rozchodzi
w środku nocy przerażony  

świat się budzi.
dzisiaj właśnie dla nas 
chrystus się narodził

do nas przyszedł, 
bo ukochał wszystkich ludzi.
    Teraz śpij dziecino mała
    teraz śpij dziecino miła

    ziemia bogactw ci nie dała
    bo dla ciebie biedną była.”

K. Sibilska
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co? gdzie? kiedy? – czyli zestawienie nadchodzących wydarzeń 

w telegraficznym skrócie. 

26.12.2016 - koNcERT kolędowY - 
Chór Zamku Kórnickiego Castellum Cantans 
pod dyrekcją Dariusza Tabisza - kościół pw. 
wszystkich Świętych w kórniku - o godz. 
18:00 oprawa mszy św., po mszy św. 
koncert

2017 ROK

14.01 - KRAkowSki SAloN PoEZji. 
Fragmenty „Pana Tadeusza” czyta Jerzy Trela.

Zamek w kórniku, godz.: 15:00.
Bilety w cenie 7 zł do nabycia w sekretaria-

cie Pałacu Działyńskich w Poznaniu oraz kasie 
Zamku w Kórniku.

15.01 - wiElkA oRkiESTRA Świą-
TEcZNEj PomocY

kórnickie centrum Rekreacji i Sportu 
oAZA, Boisko Sportowe w koninku. Start: 
12:00.

14.01 – XVi gmiNNY PRZEgląd kolęd 
i PASToRAŁEk. 

kościół pw. wszystkich Świętych w kór-
niku, godz.: 14:00.

15.01 - mUZYkA i wiNo w hoTElU 
dAglEZjA. kABERET mARciNA dAńcA 
„oNE mAN Show”. 

hotel daglezja, godz.: 18:00.

11.02 - kRAkowSki SAloN PoEZji. 
Gościem będzie Piotr Fronczewski.
Zamek w kórniku, godz.: 16:00. 
Bilety w cenie 7 zł do nabycia w sekretaria-

cie Pałacu Działyńskich w Poznaniu oraz kasie 
Zamku w Kórniku.

19.02 - mUZYkA i wiNo w hoTElU 
dAglEZjA.

Alicja Majewska oraz Włodzimierz Korcz - 
„Wszystko może się stać”.

hotel daglezja, godz.: 18:00.

12.03 - mUZYkA i wiNo w hoTElU 
dAglEZjA. 

Andrzej Sikorowski, Maja Sikorowska, 
Jacek Królik - „Okno na planty”

hotel daglezja, godz.: 18:00.

9.04 - mUZYkA i wiNo w hoTElU 
dAglEZjA. 

Alosza Awdiejew z zespołem - „Koncert 
jubileuszowy”

hotel daglezja, godz.: 18:00.

wiesz o czymś ciekawym? 
Poinformuj nas o tym: kultura@kornik.pl

Zofia Fludra

datay emisji kolejnego 
(ostatniego już) 

odcinka kRoNiki koRNikA 
na antenie TVP3 Poznań

- emisja premierowa 
29.12.2016 godz. 20:50

- pierwsza powtórka 
30.12.2016r godz. 19:45

- powtórka druga
1.01.2017r. godz. 19:40

UwAgA kóRNik i okolice!

Poszukujemy właścicieli czarnego pie-
ska w typie labradora.

W czwartek 15.12 wieczorem znaleź-
liśmy pieska wałęsającego się po osiedlu 
Staszica w Kórniku. Jest to kundelek, 
w typie labradora, cały czarny, sięgający 
pod kolano.

Był wychudzony, wystraszony i zagu-
biony, wykazywał dużą nieufność, ale po 
kilku próbach udało się nam go złapać. 
Aby nie musiał spędzać kolejnej nocy na 
mrozie, zabraliśmy go do siebie.

Kolejnego dnia zabraliśmy pieska 
do weterynarza, który zbadał stan jego 
zdrowia oraz podał środki na pchły i na 
odrobaczenie.

Obecnie piesek przebywa u nas, 
jest najedzony, śpi w ciepłym posłanku, 
niczego mu nie brakuje, szczególnie 
pieszczot :)

Piesek jest bardzo mądry, zna wiele 
sztuczek, więc najprawdopodobniej ktoś 
za nim tęskni.

Być może uda odnaleźć się ludzi, którzy 
na niego czekają!

kontakt pod numer telefonu 
795 462 710

UwAgA! Pieska wydamy tylko osobie, 
która w 100% udowodni, 
że jest jego właścicielem.

BEtLEjEmSKIE 
ŚWIAtłO pOKOjU
 NA BożE NARodZENiE 2016 RokU

Z dalekiego Betlejem, z groty naro-
dzenia chrystusa po raz kolejny BETlE-
jEmSkiE ŚwiATŁo PokojU dotrze do 
Polski i do kórnika.

My- harcerki, harcerze i instruktorzy 
Związku Harcerstwa Polskiego poniesiemy 
ŚWIATŁO POKOJU jak tradycja każe do 
naszych kościołów, szkół, władz lokalnych 
i państwowych, do naszych domów i wszę-
dzie tam, gdzie zostanie przyjęte.

Dla nas, harcerzy, ogień ma zawsze 
moc niezwykłą. W kręgu swojego ciepła jed-
noczy nas w harcerską rodzinę. Blaskiem 
swym buduje wspólnotę. 

Betlejemskie Światło niesie pokój mię-
dzy ludzi i między narody. Niech więc swą 
jasnością jednoczy i sprzyja zrozumieniu.

Przygotujmy się do tego wydarzenia, 
aby Święty Ogień mógł być bezpiecznie 
przekazany i przechowywany w miejscach 
przeznaczenia, aby w Wigilię Bożego Na-
rodzenia zapłonął we wszystkich kórnickich 
rodzinach.

Światło choinek, przyjazny, wigilijny stół, 
przy którym nie może zagościć niezgoda, 
opłatek- znak jedności i tyle wspomnień 
niech jasno rozświetlają nawet najciemniej-
sze zakamarki duszy. Tak chciałoby się, aby 
zawsze było Boże Narodzenie…

Pragniemy, aby Światło z Betlejem 
jednoczyło ludzi, wyzwalało w nich dobro, 
dawało pokój i poczucie wspólnoty z innymi, 
by umocniło miłość w naszych rodzinach.

Harcerki i harcerz są w szczególny 
sposób powołani, aby być strażnikami tego 
Światła, strażnikami wartości, jakie ono 
niesie. Dlatego będą czuwać i pełnić straż 
w harcerskiej Sadybie w dniach:

- 23 grudnia 2016- w piątek w godzinach 
15.00- 18.00

-24 grudnia 2016- w sobotę w godzi-
nach 11.00-12.00.

wraz z Betlejemskim Światłem Pokoju 
niesiemy życzenia i dobro,

które tkwi w symbolu 
skautowego światła

Komenda Hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego 

im. Tytusa hr. Działyńskiego 
w Kórniku

SpOtKANIE 
prZEDŚWIĄtECZNE, 

OpłAtEK 
KórNICKO

-BNIŃSKIEGO  
BrACtWA 

KUrKOWEGO 
Im. KS. SZCZEpANA  
jANASIKA (KBBK).
Na strzelnicę KBBK, w sobotę 17 

grudnia 2016 r. przybyli: Adam Lewan-
dowski – przewodniczący Rady Gminy 
Kórnik, Jerzy Lechnerowski – burmistrz 
Gminy Kórnik, Magdalena Matelska-
-Bogajczyk -  kierownik Biura Promocji 
Gminy, rotmistrz Włodzimierz Rocławski 
- prezes Stowarzyszenia Sympatyków 
7 Pułku Konnych Strzelców Wlkp.,   ks. 
dziekan kanonik Franciszek Sikora, 
ks. Eugeniusz Zbączyniak, ks. kanonik 
Piotr Piec, delegacja Stowarzyszenia 
Byłych Żołnierzy 31 Kórnickiego Dywi-
zjonu Rakietowego OP z płk Ryszardem 
Grześkowiakiem na czele oraz nieomal 
w komplecie członkowie KBBK.

Prezes KBBK Marek Baranowski 
powitał gości, króla i braci kurkowych, 
podsumował dokonania minionego roku 
i wyznaczył cele bractwa w 2017 roku, 
w roku 30-lecia KBBK. Ks. dziekan F. 
Sikora odczytał Ewangelię według św. 
Łukasza, wspominającą wydarzenia 
sprzed 2000 lat w Betlejem. Po odśpie-
waniu kolędy, życzenia złożyli burmistrz 
i król bractwa. Spotkanie było okazją 
do przypomnienia, że 29 lat temu w 
Kórniku zarejestrowano stowarzyszenie 
pod nazwą Bractwo Kurkowe, pierwsze 
po wojnie zarejestrowane urzędowo 
w Polsce. Burmistrz Gminy, w imieniu 
władz podkreślił wkład KBBK w promo-
cję Gminy w kraju i za granicą. Wszak w 
2016 r. delegacje KBBK reprezentowały 
Gminę Kórnik w Rzymie, w Austrii, na 
Ukrainie, oraz w Hannoverze na Święcie 
Strzeleckim oraz Jubileuszu 775-lecia 
miasta.

Spotkanie przebiegało w serdecznej 
atmosferze. Król kurkowy 2016/2017 
Szymon Nowacki wraz  z rycerzami 
Maciejem Łabno i Rafałem Olejnikiem 
zaprosili wszystkich obecnych na XXVI 
Bal Kurkowy KBBK, który odbędzie się 
28 stycznia 2017 r. w Motelu „Podróżnik” 
w Koszutach.

     
   Kazimierz 

Krawiarz  

konkurs grantowy na organizację zajęć 
pozalekcyjnych w 2017 r.

 
Na podstawie art. 3 Uchwały Nr 

XXVII/298/2012 Rady Miejskiej w Kórniku  z 
dnia 30 października 2012r.  w sprawie: przy-
jęcia    Programu     Wspierania     Edukacji     
Uzdolnionych    Dzieci i  Młodzieży  Gminy  
Kórnik,  przyjęcia  Regulaminu przyznawania 
nagród dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych prowadzonych na terenie 
gminy Kórnik   oraz   Regulaminu   przyzna-
wania   grantów   na    organizację    zajęć 
pozalekcyjnych 

Burmistrz Miasta i Gminy  Kórnik zapra-
sza do składania wniosków

w konkursie grantowym na  organizację 
zajęć pozalekcyjnych  w roku 2017  

1. Granty mogą być przyznane dyrek-
torom lub nauczycielom zatrudnionym w 
placówkach oświatowych na realizację zajęć 
pozalekcyjnych w przedszkolach, szkołach 
podstawowych i gimnazjach prowadzonych 
przez Miasto i Gminę Kórnik.

2. Głównym celem konkursu grantowego:
1) wspomaganie rozwoju  i aktywności 

twórczej uzdolnionych dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans edukacyjnych i 

kulturowych,
3) wspieranie przedsięwzięć na rzecz 

rozwoju edukacji, kultury i sportu,
4) zachęcanie szkół do tworzenia atrak-

cyjnych programów edukacyjno - wycho-
wawczych, służących rozwijaniu indywidu-
alnych potrzeb i zainteresowań uczniów,

5) inspirowanie nauczycieli do rozwijania 
działalności pozaszkolnej i aktywizowania 
środowiska lokalnego, 

6)  inicjowanie międzynarodowej wymia-
ny międzyszkolnej. 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1) osoba ubiegająca się o grant powinna 

wykazać się kwalifikacjami do prowadzenia 
proponowanego  typu zajęć  z dziećmi i 
młodzieżą,

2) grant może być przyznany na zajęcia 
edukacyjne, sportowe, artystyczne i inne, 
np.: informatyczne, językowe,  teatralne, 
taneczne  

4. Realizacja projektu podlega nadzo-
rowi: 

1) Dyrektora szkoły, na terenie której 
projekt jest realizowany, 

2) Kierownika Wydziału Oświaty i Polityki 
Społecznej UMiG w Kórniku.  W przypadku 
wniesienia przez podmioty, o których mowa 
w pkt 4 ppkt 1 i 2 zastrzeżeń co do sposobu 
realizacji projektu, Burmistrz Miasta i Gminy 
Kórnik, wstrzyma jego realizację. 

6. Budżet:
1) Pula środków finansowych przezna-

czonych na działania, o których mowa w 
pkt 3 ppk 2 w roku 2017 wynosi 100 000 zł.,

2) Wartość jednej godziny pracy instruk-
tora/nauczyciela ustala się na poziomie 35,00 
zł (brutto),

3) W roku budżetowym 2017 ustala się  
33 granty edukacyjne, decyzję o ewentualnej 
zmianie ilości grantów, może podjąć komisja 
w składzie ustalonym w pkt 8,

4) Wartość jednego grantu  nie może 
przekroczyć kwoty  3 000  zł. 

7. Zasady zgłaszania wniosków o granty:
1) wnioski przygotowane zgodnie z 

opracowanym formularzem (wniosek do 
pobrania ) należy kierować do Burmistrza 
Miasta i Gminy Kórnik  na adres:  Urząd 
Miasta i Gminy w Kórniku, Pl. Niepodległości 
1, 62-035 Kórnik

2) Wymagane załączniki:
a) merytoryczny program pracy określają-

cy cele, harmonogram, przewidywane efekty,
b) zgodę dyrektora szkoły/placówki 

oświatowej na korzystanie z bazy szkolnej,
c) opinię dyrektora szkoły na temat przy-

gotowanego projektu zajęć,
d) informację dyrektora na temat innych 

zajęć pozalekcyjnych, odbywających się i 
organizowanych w szkole. 

3) Wnioski o grant należy składać do 
dnia  30 grudnia 2016 roku, wnioski złożone 
po tym terminie oraz wnioski niekompletne,  
nie będą rozpatrywane.

4) Wnioski należy składać w 2 egzem-
plarzach.

5) Sprawozdanie z realizacji zadania  
należy złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy 
na formularzu  (formularz do pobrania ) w 
terminie 15  dni od dnia zakończenia przed-
sięwzięcia. 

8. Procedura oceny i wyboru wniosków:
Wnioski podlegać będą ocenie meryto-

rycznej  komisji konkursowej w składzie:- 
Kierownik Wydziału Oświaty i Polityki Spo-
łecznej-  dwóch radnych Komisji Edukacji, 
Kultury i Polityki Społecznej  Rady Miasta i 
Gminy Kórnik 

9. Kryteria oceny merytorycznej grantów:
1) ilość uczniów objętych działaniem; 

masowość przedsięwzięcia,  w tym liczba 
uczniów szczególnie uzdolnionych : 0 - 15 
punktów, 

2) innowacyjność i atrakcyjność przed-
sięwzięcia: 0 - 20 punktów,

3) systematyczność i ciągłość realizacji 
zadania: 0 - 15 punktów,

4) praca grupowa lub indywidualna z 
uczniem: 0-30 punktów

5) rozwijanie twórczego myślenia i kre-
atywności uczniów: 0 - 20 punktów,

10. Harmonogram realizacji konkursu: 
1.  Składnie wniosków - do 30 grudnia 

2016 
2.  Rozpatrywanie wniosków i ogłoszenie 

wyników - w ciągu 15 dni od dnia otwarcia 
ofert 

3.  Sporządzenie i podpisanie przez 
dyrektorów szkół  umów-zleceń z nauczy-
cielami na realizację  zadania  - w ciągu 14  
dni od dnia powiadomienia o wyborze  oferty 

4. Realizacja wniosków - od dnia podpi-
sania umowy/rozpoczęcia projektu do końca 
roku budżetowego 

  
Wnioski osób, które nie złożyły sprawoz-

dania z realizacji przyznanych grantów za 
2016 rok nie będą rozpatrywane. 

więcej informacji na stronie 
http://bip.kornik.pl/kornikm/bip/oglosze-
nia/wydzial-oswiaty-i-polityki-spolecznej/
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4 ZŁoTE mEdAlE 
mARYSi hoFFmANN 

w miSTRZoSTwAch PolSki 
SZkóŁEk kolARSkich

Bezkonkurencyjna była młodziutka zawod-
niczka za szkółki kolarskiej UKS Mróz Jedynka 
Kórnik Maria Hoffmann, w kolejnych zawodach 
na torze kolarskim w Pruszkowie. Tym razem 
na zakończenie zmagań szkółek, odbyły się 
dla tej rzeszy najmłodszych adeptów kolarstwa 
Mistrzostwa Polski. Marysia wygrała wszystkie 
cztery konkurencje dla kategorii dziewcząt uro-
dzonych w roku 2005. Złote medale i koszulki 
Mistrza Polski zdobyła w wyścigu na 250m ze 

startu lotnego, w wyścigu scretch, w wyścigu 
australijskim, oraz na zakończenie w wyścigu 
punktowym. W tej samej kategorii dwa brązowe 
medale zdobyła czyniąca ogromne postępy 
inna zawodniczka UKS Mróz Julia Przymu-
sińska, która na najniższym stopniu podium 
stawała na 250m i w wyścigu punktowym. Rów-
nież brązowy medal w wyścigu punktowym dla 
12 latek zdobyła Emilia Jurga. W pozostałych 
konkurencjach młoda Kórniczanka zajmowała 
miejsca tuż za podium. Bardzo bliski podium 
był brat Julki Mateusz Przymusiński, który 
minimalnie przegrał walkę o medal w wyścigu 
australijskim, natomiast w wyścigu punktowym 
i na 250m zajmował 7 i 8 miejsce. Inny repre-
zentant UKS Mróz Wiktor Perz zajął 8 miejsce 
w scretchu, oraz zwyciężył w finale B wyścigu 
australijskiego. Podsumowując zawody, można 

się wyrażać tylko w samych superlatywach, 
gdyż właśnie minął rok od powstania tej szkółki, 
a efekt szkolenia trenerów Roberta Taciaka i 
Dawida Głowackiego jest imponujący. Tójkę 
z nich (Marysię, Emilę i Wiktora), spotkał przy 
okazji ogromny zaszczyt, gdyż prezes Pol-
skiego Związku Kolarskiego Wacław Skarul, 
wytypował ich to wniesienia sztandaru na salę 
konferencyjną podczas rozpoczęcia zjazdu 
delegatów na walnym zgromadzeniu. Zjazd 
odbywał się w tym samym czasie w siedzibie 
PZKol w Pruszkowie. Dzieci z Kórnickiego 
UKS wniosły sztandar w obecności mediów, 
84 delegatów z całej Polski, oraz wielu sław 
polskiego kolarstwa. 

 Paweł Marciniak

ZAKOŃCZENIE 
SEZONU 

SIAtKArSKIEGO 
W KórNIKU.

 
w niedzielę 18.12.2016 w Radzewie 

siatkarze rozegrali ostatni turniej w 
tym roku oraz odbyło się zakończenie 
rozgrywek kórnickiej ligi Siatkówki 
Amatorów. 

W III Turnieju Mikołajkowym wystar-
towały 4 drużyny z terenu Gminy Kórnik: 
Dynamix  Robakowo, Kolba Bnin, Ze-
spół Szkół w Kórniku i Gutshot Kórnik. 
Graliśmy do 2 wygranych setów, Każdy 
z każdym, łącznie zostało rozegranych 
6 meczy. 

ZS kórnik – dynamix Robakowo 
0-2 (18,28)

ZS kórnik -  kolba Bnin 
0-2 (12,13)

ZS kórnik - gutshot kórnik 
0-2 (12,14)

dynamix Robakowo - kolba Bnin 
0-2 (21,21)

dynamix Robakowo - gutshot kór-
nik 0-2 (15,11)

kolba Bnin - gutshot kórnik 
2-0 (23,16)

Klasyfikacja końcowa III Turnieju 
Mikołajkowego: I miejsce Kolba Bnin, II 
miejsce Gutshot Kórnik, III miejsce Dy-
namix Robakowo, IV miejsce ZS Kórnik. 
Drużyny startujące w turnieju otrzymały 
dyplomy oraz puchary za miejsca 1-3.

Po zakończeniu rywalizacji spor-
towej i wręczeniu nagród odbyło się 
podsumowanie rozgrywek Kórnickiej 
Ligi Siatkówki Amatorów 2016.  Była to 
już 15 edycja KLSA, w której wystarto-
wało 5 drużyny: Amatorzy, Kolba Bnin, 
Gutshot Kórnik, Dynamix Robakowo i 
ZS Kórnik. Drużyny walczyły o punkty 
w turniejach rozgrywanych w Kórniku 
w 2016 roku i na podstawie zdobytych 
punktów została ustalona klasyfikacja 
końcowa: I Amatorzy, II Kolba Bnin, III 
Gutshot Kórnik, IV Dynamix Robakowo 
i V ZS Kórnik.

Na otwarciu i podsumowaniu Turnie-
ju Mikołajkowego oraz rozgrywek KLSA 
obecny był Pan Burmistrz Antoni Kalisz.

Rozgrywki KLSA w roku 2016 zostały 
zorganizowane przy wsparciu finanso-
wym Urzędu Miejskiego w Kórniku, a or-
ganizatorem jest UKS „Jedynka „ Kórnik.

AN

W drużynowych rozgrywkach szachowych 
na terenie Wielkopolski, MUKS Wieża Kórnicka 
wystawia dwie drużyny. 

IV liga seniorów-II runda:  MUKS Wieża 
Kórnicka II 3-2 ASSz Lipno Stęszew punkty 
uzyskali: Zdzisław Jastrzębski 1; Robert Kątny 
1; Zuzanna Zięta 1. Mecz odbył się w OSiR 
Kórniku 4.12.2016.

III liga seniorów-II runda: MUKS Wieża 
Kórnicka 1-5 UKS Smecz punkty uzyskali: 
Jakub Zgarda 1; III runda: Ubezpieczeni 7 dni.pl 
TS-R Hetman Konin 2-4 MUKS Wieża Kórnicka

    Punkty zdobyli: Dominik Płończak 1; Da-
riusz Duszczak 0,5; Adrian Moryson 1; Mateusz 
Płończak 0,5; Zuzanna Zięta 1. 

Dwie rundy III WLS rozegrano w sali kon-
ferencyjnej Kórnickiego Centrum Rekreacji i 
Sportu „OAZA”.                                                                                                         

RB

Kiedy w kwietniu bieżącego roku 
dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w 
Radzewie zdobyły tytuł wicemistrzyń 
województwa wielkopolskiego, zapra-
gnęły aby utworzyć dla nich klub z 
sekcją unihokeja. Wtedy jeszcze mocno 
się wahałem i miałem wiele wątpliwości. 
Jednak miesiąc później dziewczęta zdo-
były brązowy medal Mistrzostw Polski i 
nie pozostawiły mi wyboru… Ten sukces 
trzeba było przekłuć w coś więcej. Było-
by wielkim marnotrawstwem ich wielkim 
talentów i serca do tej gry, gdyby po 
takich sukcesach zaniechać kontynuacji 
pracy z nimi nad doskonaleniem nie 
małych już umiejętności unihokejowych. 
W czerwcu zorganizowaliśmy zebranie 
założycielskie nowego stowarzyszenia 
na terenie gminy Kórnik. Powołaliśmy 
do życia Uczniowski Klub Sportowy 
„Radzevia” Radzewo. Prezesem zo-
stał wybrany Jacek Frąckowiak. Wizja 
budowy nowej drużyny opierała się na 
połączeniu dziewcząt z roczników 2002-
2004, które 2 lata z rzędu uczestniczyły 
w finałach wojewódzkich szkolnych roz-
grywek. Szybko zostaliśmy członkiem 
Wielkopolskiego Związku Unihokeja, 
a pierwszym wyzwaniem, jakie na nas 
czekało był start w Wielkopolskiej Li-
dze Unihokeja w sezonie 2016/2017. 
Pierwszy turniej eliminacyjny już za 
nami. Debiut nastąpił 10 grudnia w 
Rakoniewicach. Na początek zmagań 
zmierzyl iśmy się z UKS Jastrzębie 
Żytowiecko – naszymi pogromcami z fi-
nału Mistrzostw Wielkopolski. Przez pół 
spotkania dominowaliśmy na boisku i 
stwarzaliśmy sobie mnóstwo dogodnych 
sytuacji do zdobycia bramki. Brakowało 
jednak szczęścia, precyzji, a czasami 
po prostu zimnej krwi. Co nie udawało 
się nam, udawało się przeciwniczkom. 
Ostatecznie przegraliśmy ten mecz 1:6 
(0:1,1:2,0:3), chociaż wynik w żaden 
sposób nie odzwierciedla tego, co działo 
się na boisku. Najlepszą zawodniczką 

meczu została wybrana Patrycja Bartko-
wiak. Drugi mecz z UKS Junior Kębłowo 
przyniósł porażkę 2:7 (0:1,0:4,2:2), 
co było wynikiem słabej drugiej tercji. 
Tytuł najlepszej zawodniczki otrzymała 
Roksana Toboła. Trzecim rywalem były 
Żuki Rakoniewice, a więc gospodynie, 
które były blisko pokonania zespołu z 
Kębłowa – zwycięzców tego turnieju. 
Ten mecz to był koncert w wykonaniu 
Radzewianek. Wynik końcowy 11:2 
(3:1,2:1,6:0) był najwyższym w całych 
zawodach i zrobił na wszystkich wra-
żenie, a dziewczynom dał wiarę w to, 
że można powalczyć z każdym. Mecz 
życia zagrała Mirella Rozmiarek, która 
zdobyła 5 goli i otrzymała statuetkę dla 
najlepszej zawodniczki. Mankamentem 
zespołu jest bardzo krótka ławka rezer-
wowych, w efekcie często brakuje sił na 
granie całego meczu na pełnych obro-
tach. Niestety kilka dobrych dziewcząt, 
które miały być wzmocnieniem drużyny, 
zrezygnowało z tej ścieżki przygody ze 
sportem. Dlatego też dziewczęta z rocz-
ników 2002,2003,2004, które chciałyby 
z nami trenować unihokeja proszę o 
kontakt: karolniemier@o2.pl. Na dzień 
dzisiejszy drużynę tworzą: kapitan Kin-
ga Banecka, bramkarka Patrycja Bart-
kowiak oraz Natalia Sznura, Agnieszka 
Wiśniewska, Emilia Fiedorczyk, Roksa-
na Toboła (3 bramki w Rakoniewicach), 
Sylwia Rumińska (3), Klaudia Olejniczak 
(3) i Mirella Rozmiarek (5). Pierwszy tur-
niej pokazał, że te dziewczyny stać na 
bardzo wiele i że wstąpiliśmy na dobrą, 
nową ścieżkę życia. Jestem pewien, że 
świat o nich jeszcze usłyszy. Z takim 
zespołem chce się pracować! Kolejny 
turniej w styczniu w Kębłowie, gdzie 
będziemy walczyć o awans do półfinału 
Wielkopolskiej Ligi Unihokeja.

Trener
Karol Niemier

PEwNE ZwYcięSTwo 
REPREZENTAcji ZS kóRNik
w miSTRZoSTwAch REjoNU 

w dRUżYNowYm 
TENiSiE SToŁowYm!!!

Wyjazd drużyny z Zespołu Szkół w 
Kórniku na zawody o mistrzostwo rejonu 
do Międzychodu okazał się bardzo udany. 
Ubiegłoroczni wicemistrzowie województwa 
Filip Kujawa, Jakub Szymankiewicz, Wiktor 
Szymkowiak, Jakub Orwat wygrali bez 
problemu wszystkie mecze w turnieju awan-
sując tym samym do Mistrzostw Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, które odbędą się na 
początku grudnia w Krzyżu Wielkopolskim.

Andrzej Paluch

UNIHOKEIStKI 
NA NOWEj DrODZE żYCIA

WIELKOpOLSKIE LIGI SENIOróW W SZACHACH
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*Zatrudnimy pracownika do pracy w małym magazynie w Kórniku, umowa o pracę. Tel. 798 664 981
*Poszukujemy pracownika doświadczonego w branży drzewnej. Tel. 602 152 790
*Zatrudnię montera klimatyzacji. Oferujemy szkolenia i kursy. Tel. 693 158 121, e-mail: biuro@ak-klimatyzacje.pl
*Kierowca, uprawnienia na wszystko, emeryt 63 lata, aktualne badania lekarskie. Tel. 603 426 342

*Studentka filologii germańskiej udzieli korepetycji z języka niemieckiego. Tel. 535 709 282
*W Robakowie pokój z osobnym wejściem z aneksem kuchennym – wynajmę. Całość opłat 600 zł. Tel. 784 825 329
*Sprzedam fotel wypoczynkowy skórzany. Tel. 784 825 329
*Sprzedam grunt budowlany 0,79 ha. Tel. 691 783 400
*Sprzedam łyżwy damskie figurowe rozm. 25 oraz męskie hokejówki rozm. 41. Cena 50 zł za parę. Tel. 601 746 930
*Dotacje ZUS (pisanie wniosków oraz rozliczanie inwestycji), obsługa BHP i PPOŻ. Tel. 502 088 948 
*Sprzedam klatkę o wymiarach 90x80x54 do szynszyli, koszatniczki. Tel. 510 338 631
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizjoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092 
*Sprzedam lodówkę, pralkę, stan bdb - możliwość transportu. Tel. 531 294 499
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel. 537 394 398
*Sprzedam mieszkanie ul. Staszica Kórnik 53,3m², III piętro. Tel. 609 300 000 
*Budowa domów całorocznych z drewna bal lity i szkieletowy. Dom zdrowy, ekologiczny w 3 miesiące. Tel. 602 152 790
*Usługi remontowe malowanie szpachlowanie układanie płytek zabudowy k-G krótkie terminy. Tel. 725 173 619
*Sprzedam spacerówkę typu parasolka, ubranka dziecięce do rozm. 110. Tel. 512 303 888
*Oddam w wynajem klimatyzowany lokal usługowo-handlowy, parking, kamery, pow. 40 m². Tel. 695 491 902
*Kanapa rozkładana z pojemnikiem na pościel+fotel, stan db, meble dwuletnie 550zł. Tel. 501 733 541
*Sprzedam ladę chłodniczą Bolarus w bardzo dobrym stanie. Tel. 695 491 902
*Sprzedam szafę chłodniczą Bolarus oraz wagę elektroniczną (sklepową). Tel. 695 491 902
*Regały sklepowe, łączna długość 10 metrów, stan bdb. Tel. 695 491 902
*Karcher czyszczenie dywanów, mebli tapicerowanych: kanap, wersalek, krzeseł, tapicerek samochodowych, solidnie. Tel. 572 386 490 
*Kupie Motocykl/Motorower z okresu PRL, np. Romet Komar, Jawa, MZ itd. w nie wygórowanej cenie! Tel. 508 261 159
*Sprzedaż certyfikowanego karpia polskiego hodowlanego w warunkach ekologicznych. Od 1.12.2016 r. Biernatki, ul. Główna 51. Tel. 793 395 595
*Sprzedaż certyfikowanego karpia polskiego hodowlanego w warunkach ekologicznych. Od 15.12.2016 r., Bnin, ul. Rynek 12. Tel. 880 271 942
*Sprzedam dwie działki budowlane w ładnej okolicy. Tel. 618 171 394
*Wynajmę garaż blaszany (do kwietnia 2017 r.) przy ul. Parkowej 19. Tel. 501 177 641
*Przyjmę ziemie. Tel. 666 363 610
*Sprzedam używana pralkę automat marki Beko oraz mały telewizor Daewoo za cenę 150 zł. Tel. 516 793 319
*Sprzedam mleko dla dziecka Nestle NAN expert A.R. 1 op. 500g, termin przydatności 08.2017. Tel. 600 978 857
*Sprzedam tanio biały kombinezon dla dziecka Coccodrillo rozmiar 68. Tel. 600 978 857

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.
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REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,  
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
WSPÓŁPRACA: Zosia Fludra, Anna Rauk, Kazimierz Krawiarz, 
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DRUK: PMF Edward Stachowiak,
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Następny numer kórniczanina ukaże się 
13 stycznia 2017 r.

materiały do następnego numeru 
prosimy dostarczać do  4 stycznia 2017 r.

 

Zawiadamiam o walnym 
Sprawozdawczo-wyborczym 

Zebraniu  kórnickiego koła PZw,
 które odbędzie się   

15.01.2017 o godz. 10.00 
w oSP kórnik, 

na które zarząd zaprasza wszyst-
kich członków 

Prezes M. Grewling

Bank Spółdzielczy w kórniku poszukuje 
kandydata na stanowisko:

księgowy
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie 

odpowiedzialna między innymi za:
- wprowadzanie danych do systemu księgowego
- klasyfikację i rejestrowanie faktur kosztowych
- rozliczanie podatku VAT
- prowadzenie ewidencji rzeczowych aktywów 
trwałych
Wymagania i umiejętności :
-wiedza z zakresu prawa podatkowego,
- znajomość ogólnych zasad rachunkowości 
banku,
- umiejętność współpracy z instytucjami finanso-
wymi (US, ZUS)
- dokładność, odpowiedzialność, sumienność , 

terminowość
- wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane 
wyższe ekonomiczne
- mile widziane doświadczenie na podobnym 
stanowisku
- prawo jazdy kategorii B
Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wy-
miarze ¾ etatu

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie 
CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulą o ochro-
nie danych na adres e-mail sekretariat@bskornik.
sgb.pl lub dostarczenie osobiście w sekretariacie 
Banku Spółdzielczego w Kórniku z siedzibą przy 
Placu Niepodległości 31.

Termin składania ofert upływa 15.01.2017r.

Kolarze Kórnickiego klubu UKS Mróz Jedynak Kórnik przyzwyczaili nas do sukcesów. 
Każdego roku jednak „worek z medalami” jakie udaje się zawodniczkom i zawodnikom wy-
walczyć na zawodach w kraju i za granicą wydaje się być większy.

Wszystkie sukcesy sekcji kolarskiej podsumowano na spotkaniu wieńczącym sezon, 
które już po raz kolejny odbyło się w gościnnym hotelu Rodan. O trudach i radościach jakie 
spotkały ekipę opowiedział główny trener i twórca potęgi kórnickiego kolarstwa Robert Taciak. 
Zawodnikom podziękowali także: obecny prezes UKS Jedynka Maciej Brylewski oraz były 
prezes Seweryn Waligóra. 

Wyjątkowym gościem spotkania był Wacław Skarul – prezes Polskiego Związku Kolar-
skiego. Jego obecność dowodzi, że praca zawodników, trenerów i działaczy z małego Kórnika 
doceniana jest w Polsce. Przybył także dyrektor sportowy grupy zawodowej Verva Activejet 
Piotr Kosmala. Gratulacje twórcom tego sukcesu złożył także burmistrz Jerzy Lechnerowski 
oraz przewodniczący Rady Miasta i Gminy Adam Lewandowski. Na sali obecni byli także 
działacze, przedstawiciele szkół, rodzice i sponsorzy oraz liczna grupa radnych. Przybyli 
oczywiście byli trenerzy Roberta Taciaka i znani niegdyś cykliści Kazimierz Gogolewski, 
Andrzej Kaczmarek (świetny kolarz lat 70) i Ryszard Pawlak. Bohaterami pierwszego planu 
byli jednak młodzi zawodnicy, którzy odebrali wyróżnienia, zbierali gratulacje i podziękowania. 

Opr. ŁG

SPRAwoZdANiE SEkcji kolARSkiEj 2016
   Zawodnicy i zawodniczki UKS Mróz Jedynka Kórnik, w sezonie 2016, zdobyli w sumie 

56 medali z różnych imprez mistrzowskich, krajowych i międzynarodowych. W tym 47 medali 
mistrzostw Polski (18 złotych, 9 srebrnych i 20 brązowych), 13 medali mistrzostw Polski LZS 
(5 złotych, 3 srebrne i 5 brązowych), 2 srebrne medale Nikol Płosaj w Akademickich Mistrzo-
stwach Świata na Filipinach, oraz 1 srebrny medal Mistrzostw Europy Elity i rekord Polski Nikol 
Płosaj i innej wychowanki UKS Jedynka Katarzyny Pawłowskiej, w wyścigu drużynowym na 
dochodzenie w Paryżu. W 2016 roku, aż pięciu zawodników UKS Mróz, reprezentowało nasz 
kraj w mistrzostwach Świata i Europy, a trójka z nich (Nikol Płosaj, Alicja Ratajczak, Patryk 
Rajkowski)  podwójnie na torze i na szosie,  lub w mistrzostwach elity i do lat 23. Wojciech 
Bystrzycki zakwalifikował się na Mistrzostwa Europy juniorów, a Natalia Morytko jako pilot na 
tandemie na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Joneiro. Alicja Ratajczak zajęła doskonałe 
9 miejsce w Tour de Pologne dla kobiet. Trzynastu zawodników klubu zdobyło w 2016 roku 
medale Mistrzostw Polski, a dziewięciu z nich tytuły Mistrzowskie. Nasi zawodnicy z dorobkiem 
329 punktów zajęli trzecie miejsce w Polsce w sporcie młodzieżowym w całym kolarstwie. 
Dodatkowo najbardziej utytułowana wychowanka klubu Katarzyna Pawłowska, startująca już 
w zawodowej grupie kolarskiej Boels Dolmans (Holandia), po raz trzeci została Mistrzynią 
Świata Elity na torze, tym razem w wyścigu punktowym. Inny wychowanek klubu Mateusz 
Taciak po raz kolejny został medalistą Mistrzostw Polski Elity w jeździe indywidualnej na czas. 
Obecnie w klubie trenuje 34 zawodników i zawodniczek w wieku 11-24 lat.

UKS Mróz Jedynka Kórnik

kRóTkA 
hiSToRiA klUBU

Kolarstwo w Kórniku istnieje od 38 
lat, kiedy to pierwszym założycielem 
sekcji kolarskiej w Kórniku był Kazi-
mierz Gogolewski. Nowo powstały 
Uczniowski Klub Sportowy Jedynka 
Kórnik istnieje od roku 2000. Jego 
pomysłodawcą, był wychowanek Go-
golewskiego, Robert Taciak, pełniący 
do dziś funkcję trenera koordynatora. 
Mimo tak krótkiego czasu zawodni-
cy naszego klubu zdobyli dotąd 16 
medali mistrzostw Europy, 4 medale 
Mistrzostw Świata, 2 srebrne medale 
Akademickich Mistrzostw Świata, 
oraz 360 medali Mistrzostw Polski 
w różnych konkurencjach, zarówno 
na szosie, na torze, oraz w przełaju. 
UKS Jedynka Kórnik dochował się 
również Olimpijczyka, w osobie Kasi 
Pawłowskiej, która jest również autor-
ką największego sukcesu polskiego 
kobiecego kolarstwa na szosie i na 
torze, zdobywając już trzykrotnie tytuł 
Mistrzyni Świata. Dziewiętnastu wy-
chowanków UKS Jedynka, co najmniej 
jeden raz startowało w Mistrzostwach 
Świata lub Europy. W roku 2016 Pol-
skę reprezentowało aż 5 zawodników 
UKS Mróz w światowych imprezach. 
Podczas torowych Mistrzostw Europy 
w Paryżu drużyna kobiet, w składzie 
której startowała Nikol Płosaj i inna 
wychowanka klubu Katarzyna Paw-
łowska zdobyła srebrny medal. Obec-
nie w klubie trenuje 34 zawodników 
i zawodniczek w wieku 11-24 lat.

KOLEjNY UDANY SEZON UKS mróZ jEDYNKA KórNIK
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Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 

ZDROWIE s.c.  

 

zaprasza na bezpłatne 
badanie słuchu  

11-01-2017  
od godziny 9:30 do 14:00 w 

budynku przychodni                 
przy ulicy Poznańskiej 34a  

w Kórniku. 
 
 

Zapisy w rejestracji 

 

 

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 

ZDROWIE s.c.  

zaprasza na bezpłatne badanie 
ostrości wzroku  

03-01-2017  
od godziny 10:00 w budynku 

przychodni przy ulicy  
Poznańskiej 34a w Kórniku. 

 
Oferujemy BEZPŁATNE komputerowe 
badanie wzroku oraz dobór szkieł ze 
specjalistą (dla osób powyżej 15 roku życia) 
 
 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja tel: 618 17 00 43 
 
 


