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Bal Niepodległościowy
na 5-lecie Oazy

Foto. Hubert Marciniak
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W tym numerze także:
- od 5 grudnia sztuczne lodowisko na Placu Niepodległości
- „W Kórniku czy malinach...” - promocja książki
- Szlachetna Paczka zaprasza do współpracy
Głosuj!
- zaproszenia na imprezy kulturalne
w w w. k o r n i k . p l / b o g k
- sukcesy sportowe

Rozmowy z prezesami RODów

XV-lecie PARTNERSTWA Z HESJĄ

Prezesi zarządów działających na terenie naszej gminy ogrodów działkowych
spotkali się w Urzędzie Miejskim w Kórniku
z wiceburmistrzem Antonim Kaliszem w
sprawie nowych rozwiązań dotyczących
opłat za odpady. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami opłaty będą naliczane
ryczałtowo na każdego działkowicza. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat
będzie przedstawiony Radzie Miejskiej na
najbliższej sesji.

W dniach 12-13 listopada br. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek
Woźniak wraz z towarzyszącą mu oficjalną delegacją z Wielkopolski uczestniczył
na zaproszenie Premiera Hesji Pana dr
Volkera Bouffier w uroczystościach zorganizowanych z okazji XV-lecia współpracy
partnerskiej z Krajem Związkowym Hesja.
Uroczystości połączone były także z innymi
ważnymi dla Hesji jubileuszami: XXV-leciem współpracy z francuską Akwitanią
oraz V-leciem współpracy z turecką Bursą.
Z racji współpracy Kórnika z Koenigstein
im Taunus marszałkowi Woźniakowi towa-

Wspólny zakup energii

w Wiesbaden podpisała porozumienie o
partnerskiej współpracy z tamtejszą Izbą
Rzemieślniczą.
W części oficjalnych spotkań jubileuszowych uczestniczyli także przedstawiciele
Koenigstein - burmistrz Leonhard Helm
oraz prezes stowarzyszenia Koenigstein-Kórnik Klaus Schwope.
Umowa partnerska pomiędzy Hesją i
Wielkopolską podpisana została 7 grudnia 2000 r. Strony potwierdziły płynące z
niej zobowiązania Wspólną Deklaracją o
dalszym strategicznym działaniu, którą
podpisano w Poznaniu, w dniu 28 września
2011 r. Gmina Kórnik oficjalnie współpracuje z położoną w Hesji gminą Koenigstein im
Taunus od 2005 roku.

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

W zbliżającym się roku, po raz kolejny
gmina Kórnik dokona zakupu energii elektrycznej wspólnie z Poznaniem i sąsiednimi
gminami. 9 listopada w sali sesyjnej Urzędu
Miasta Poznania podpisano umowę na
grupowy zakup energii od wybranej w
przetargu spółki PGE Obrót z siedzibą w
Rzeszowie.
Święto Niepodległości
11 listopada na terenie gminy odbyły się
uroczystości z okazji Święta Niepodległości.
Odprawiono okolicznościowe msze święte,
zorganizowano oficjalne uroczystości pod
Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich
w Kórniku oraz Pomnikiem Obrońców
Ojczyzny w Robakowie. W przeddzień
święta delegacja Urzędu Miejskiego złożyła
kwiaty w miejscach pamięci narodowej na
terenie gminy.

Wielkopolska delegacja w Hesji

rzyszył Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski, a także włodarze
dwóch innych gmin współpracujących
z innymi partnerskimi gminami w Hesji:
Gołańczy i Pleszewa. Członkami delegacji
byli także przedstawiciele Wielkopolskiej
Izby Rzemieślniczej, która 13 listopada

11 listopada - kwiaty pod pomnikiem powstańców

20 listopada 2015 r.

Inwestycje
Ogłoszono przetargi na budowę ulicy
Zbigniewa Steckiego oraz kolejnego odcinka Alei Flensa. Oferty dotyczące pierwszej
z tych inwestycji mają być zbierane do 3
grudnia, a planowane wykonanie inwestycji
ma nastąpić do 1 sierpnia przyszłego roku.
Oferty dotyczące Alei Flensa napływać
będą do 8 grudnia, a realizacja zadania ma
nastąpić do 31 sierpnia przyszłego roku.
Dokonano odbioru ścieżki pieszo-rowerowej w Szczytnikach, która powstała dzięki
głosom mieszkańców w pierwszej edycji
Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik.
Realizowane są także następne zadania
Budżetu Obywatelskiego. 13 listopada, w
trzecim podejściu udało się rozstrzygnąć
przetarg na budowę chodnika przy ul.
Wspólnej w Szczytnikach (od ul. Cichej
do remizy OSP). Realizacja zadania ma
nastąpić do 18 grudnia bieżącego roku.
Trwają prace przy budowie skateparku w Kamionkach przy ul. Mieczewskiej.
Chwilowo wylewanie nawierzchni zostało
wstrzymane z powodu opadów deszczu.
Zgodnie z harmonogramem prace miały
zakończyć się 25 listopada, ale ze względu
na warunki atmosferyczne termin ten może
ulec przesunięciu.
Opr. ŁG
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Szanowni Państwo, przypominam, że
dnia 16 listopada 2015 roku upłynął termin
płatności IV raty: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
(łącznego zobowiązania pieniężnego) za
2015 rok. Kwoty tych zobowiązań wynikają z decyzji, które podatnicy otrzymali
wcześniej. Jednocześnie przypominam o
konieczności regulowania wymienionych
podatków na indywidualne konta wskazane
w decyzjach.
Ponadto informuję, że z dniem 16 listopada 2015 roku upłynął termin płatności IV
raty opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za miesiące: październik,
listopad i grudzień 2015 roku. Przedmiotową opłatę należy wpłacać na indywidualny
numer konta bankowego służący wyłącznie
do rozliczeń z tego tytułu. Zobowiązani do
uiszczenia opłaty otrzymali swój indywidualny numer rachunku bankowego w latach
ubiegłych. Osoby, które nie posiadają
indywidualnego numeru konta bankowego
służącego do rozliczeń z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
mogą uzyskać go w Wydziale Podatków i
Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Kórniku, II piętro, pok. 212 lub pod numerem
telefonu (61) 8-170-411 wew. 699.
W najbliższym czasie „spóźnialscy”
mogą się również spodziewać upomnień.
Jeśli to nie poskutkuje, skierowany zostanie
do urzędu skarbowego tytuł wykonawczy,
który prowadzi do spotkania z poborcą
skarbowym.
Wszystkie podatki i opłaty lokalne na
rzecz Gminy Kórnik można regulować bez
prowizji w Banku Spółdzielczym w Kórniku
oraz Filiach Banku w Bninie i Borówcu.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.
2013 poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIV/507/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26
lutego 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Poznańskiej dla działek nr ewid.: 98/1, 98/2, 107/1,
107/2, 118/23, 118/24, 118, 118/27 i 119/3 oraz część działki 105/2, obręb Robakowo, gm. Kórnik,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 listopada 2015 r. do 21 grudnia
2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, pokój 211.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 9 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035
Kórnik o godz. 13:00 (I piętro, sala 106 – przy sekretariacie).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu
miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 5 stycznia 2016 r. na adres: Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik, (email: kornik@kornik.pl). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Organem właściwym do rozpatrzenia
złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędna dokumentacją sprawy w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok. 211.

Sebastian Wlazły
Kierownik Wydziału
Podatków i Opłat Lokalnych
Urzędu Miejskiego w Kórniku

Przedmiotem uchwały jest uporządkowanie realizowanej zabudowy mieszkaniowej i określenie
zasad zagospodarowania na ww. obszarze.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko ww. projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz
składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku,
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie do dnia 14 grudnia 2015
r. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

UWAGA
W dniu 24 grudnia 2015 r
- w Wigilię
Urząd Miejski w Kórniku
będzie nieczynny
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Poznańskiej dla działek nr ewid.: 98/1, 98/2, 107/1, 107/2, 118/23,
118/24, 118, 118/27 i 119/3 oraz część działki 105/2, obręb Robakowo, gm. Kórnik

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku
uchwały nr XIV/148/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego
na północ od ul. Poznańskiej oraz w rejonie ul. Okrężnej, obręb Dachowa, gmina Kórnik.

BURMISTRZ Miasta GMINY KÓRNIK INFORMUJE

/dzień wolny za święto
26 grudnia 2015 r.-sobota/

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 20 listopada 2015r.
do dnia 14 grudnia 2015r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w
najem niżej wymienionego lokalu:

Za utrudnienia przepraszamy.
za wszelkie niedogodności.

- lokal użytkowy znajdujący się w Kórniku przy ul. Ignacego Krasickiego 1
Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675

nr 20/2015

NIE
SPÓŹNIJ SIĘ
- WYBIERZ SWOJĄ RODZINĘ!
Prawie 20 tysięcy rodzin, do których dotarła
mądra pomoc i ponad
41 milionów złotych, które
zostały przekazane na
ten cel – to ogólnopolski
projekt Szlachetna Paczka w liczbach w zeszłorocznej, XIV edycji. W tym roku działamy znowu,
z większy zapałem, energią i nieograniczonym
zapasem siły do walki z biedą!
Szlachetna Paczka to projekt, którego celem jest dotarcie z pomocą do potrzebujących
rodzin w całej Polsce. Do rodzin, w których
z powodu przeciwności losu, choroby czy innych, niezależnych czynników, trudna sytuacja
finansowa nie pozwala na normalne życie. Na
pomoc przybywają im SuperW, czyli wolontariusze, którzy stanowią łącznik z darczyńcą.
W ten sposób wspólnymi siłami budowany jest
nowy świat, nadzieje i wiara, że lepsze dni mogą
jeszcze nastąpić.
Tegoroczna, XV edycja, postawiła przed
wolontariuszami w Kórniku wiele wyzwań.
Odwiedzone zostało kilkadziesiąt rodzin, aby
odszukać te, które najbardziej potrzebują
pomocnej dłoni i odpowiedniej dawki energii
do działania. W tej chwili drużyna Szlachetnej
Paczki w naszej gminie jest już na półmetku
swoich działań, przygotowując się jednocześnie do jednego z najważniejszych momentów
projektu – otwarcia bazy rodzin. Nastąpi to już
21 listopada 2015 roku na stronie www.szlachetnapaczka.pl, gdzie każdy, kto chce zostać
darczyńcą, może zapoznać się z historiami
rodzin, a następnie podjąć decyzję o wyborze
jednej z nich i przygotować paczkę.
Aby przybliżyć ideę projektu, a przede
wszystkim zachęcić Kórniczan do wybrania
potrzebującej rodzin z bazy, 28 listopada br.
w godzinach od 10:00 do 14:00 na rynku
w Kórniku, jako wolontariusze Szlachetnej
Paczki, organizujemy huczne wydarzenie
informacyjne. Na zainteresowanych będą
czekać m.in. gorące napoje i słodki poczęstunek, czemu będzie towarzyszyć muzyka. Nie
zapomnieliśmy również o najmłodszych, dla
których również przewidziano atrakcje: malowanie twarzy i czerwone baloniki. Podczas
tego spotkania, na specjalnie przygotowanym
stoisku będziemy udzielać informacji o projekcie
i możliwości przyłączenia się do inicjatywy jako
darczyńca lub inna, wspierająca osoba. Chętnie
odpowiemy na wszystkie pytania i postaramy
się rozwiać wątpliwości co do słuszności naszego działania.
Wierzymy, że wśród mieszkańców naszej
gminy są ludzie o wielkich sercach, którzy nie
przejdą obojętnie obok tych, do których los od
dawna się nie uśmiecha. W ostatnią sobotę
listopada czekamy na wszystkich, którzy
chcą dołączyć do projektu Szlachetna Paczka
i tych, którzy mają wątpliwości albo chcą bliżej
przyjrzeć się tej pięknej inicjatywie. Wiemy, że
wspólnie damy radę. Kórniczanie, czekamy
na Was!
Magdalena Stępniak

20 listopada 2015 r.

Lodowisko na rynku

INFORMACJE

Z RATUSZA

UWAGA
PODATNICY!

W okresie od 5 grudnia 2015 roku do 7 marca 2016 roku funkcjonować będzie w
Kórniku na Placu Niepodległości sztuczne lodowisko.
Korzystanie z lodowiska będzie bezpłatne.
Tafla lodowiska (około 250m²) będzie ułożona z paneli syntetycznego lodu (technologia
Xtraice), dlatego aby skorzystać z atrakcji konieczne będzie posiadanie łyżew rekreacyjnych bez tzw. ząbków z przodu. Jeśli nie posiadamy takiego sprzętu, będzie on dostępny
w wypożyczalni przy lodowisku.
Szczegółowy regulamin korzystania z lodowiska dostępny będzie niedługo na stronie
www.oaza.kornik.pl i www.kornik.pl.

Z okazji 97 rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego
Towarzystwo Pamięci Powstania Wlkp 1918/1919 Koło Kórnik
zaprasza na
V Gminny Przegląd Pieśni Powstańczych,
który odbędzie się 28 listopada 2015rokuo godz. 15.00
w Strażnicy w Kórniku.
							
Zarząd Koła
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Co? Gdzie? Kiedy? Sprawdź co
będzie się działo w Gminie Kórnik w
najbliższym czasie...
17.11 - 13.12
- Wystawa „Ze skalpelem w papierach o
konserwacji zbiorów Biblioteki Kórnickiej”
Miejsce: Zamek w Kórniku
(wt. – ndz.: 10.00 - 16.00)
21.11 III Otwarty Turniej Karate - Raven Cup
Godz.: 10:00. Miejsce: KCRiS „OAZA”
22.11
- Radzewo Bad-Open 2015.
IV otwarty turniej badmintona dla amatorów w grach pojedynczych i podwójnych
Miejsce: Szkoła w Radzewie
Zapisy do 20.11 na adres: karolniemier@o2.pl
22.11
- Koncert „Piosenki
z wybrzeża i morskie opowieści”
Godz.: 17:00.
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Kórniku
Rezerwacja miejsc: osobiście w BP w
Kórniku bądź telefonicznie:
(61) 81 70 021
Liczba miejsc ograniczona
27.11
- Spotkanie z podróżnikiem Andrzejem
Pasławskim: Wilno - barok na 7 wzgórzach
Godz.: 19:00. Miejsce: Kórnicki Ośrodek
Kultury (ul. Prowent 6). Wstęp wolny.

W  tym numerze Kórniczanina przybliżymy Państwu kilka informacji na
temat Dębca.
Dębiec położony jest w odległości 5,5
km na wschód od Kórnika. Sołectwo zajmuje powierzchnie 521 ha, z czego większość
stanowią użytki rolne. Jest to sołectwo
o najmniejszej ilości mieszkańców. We
wsi zameldowanych jest jedynie 88 osób,
a urząd sołtysa kolejną kadencję z rzędu
pełni Katarzyna Szafraniak.
Jak w większości okolicznych wsi miejscem spotkań dla lokalnej społeczności
jest świetlica. W ubiegłych latach budynek
świetlicy w Dębcu przeszedł gruntowny
remont. Dziś organizowanych jest w nim
wiele wiejskich zabaw. Obiekt po przebudowie dysponuje zapleczem sanitarnym
oraz kuchnią, dzięki czemu możliwa jest
w nim organizacja wielu imprez okolicznościowych (m.in. Dnia Kobiet, Dożynek,
Mikołajek) oraz zajęć sportowych. Anna
Kozłubska, lokalna artystka, często przygotowuje dekoracje, które wykorzystywane
są podczas lokalnych wydarzeń. Pani sołtys
podkreśliła również życzliwość mieszkańców, którzy pomagają sobie i solidaryzują
się w obliczu codziennych problemów.

Od wielu lat mieszkańcy Dębca zgłaszają władzom istotny dla nich problem.
Katarzyna Szafraniak chciałaby rozwiązać
sprawę kłopotliwego lewoskrętu przy wjeździe do wsi. Wprowadzenie na tym odcinku
oświetlenia poprawiło bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego, ale nie
w wystarczającym stopniu. Osoby poruszające się z kierunku Środy Wielkopolskiej
oraz te, które chcą wyjechać z Dębca
w stronę Kórnika napotykają trudności spowodowane wzmożonym ruchem. Często
zjazd bądź wjazd na skrzyżowanie zabiera
im sporo czasu. O ile na drodze S-11 przy
wjazdach do innych miejscowości powstały
specjalne zjazdy, to o Dębcu zapomniano.
Władze gminy jak i Policja zauważają
potrzebę powstania bezpiecznych lewoskrętów, jednak tego zdania nie podziela
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydając decyzje odmowne w tej
sprawie.
Nadal niepewny jest termin modernizacji
drogi S-11 i dobudowy drugiego pasa ruchu
na odcinku od Kórnika do Środy Wlkp. Być
może problem bezpiecznego dojazdu do
Dębca zostanie rozwiązany przy okazji tej
inwestycji.
Zosia Fludra

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

Wieści z Dębca

Sołtys: Katarzyna Szafraniak
Kontakt: 515 229 680

DZIEŃ SENIORA W KONINKU
W dniu 15.11.2015r. w restauracji
„Szuwarek” zorganizowano uroczyste spotkanie dla seniorów miejscowości Koninko.
Spotkanie miało na celu zachęcenie osób
starszych do wyjścia z domu, wspólnych
rozmów z sąsiadami przy kawie z ciastkiem
oraz podzieleniem się wspomnieniami o
dawnym Koninku. Na spotkanie przybyli
licznie zaproszeni goście, swoją obecnością zaszczyciła nas najstarsza mieszkanka
Koninka Pani Szulc Aniela.
Licznie przybyłych gości przywitał sołtys, który podziękował za ich obecność,
pokreślił, że to od nich młodzi ludzie uczą
się szacunku do drugiego człowieka,
tolerancji i życiowej mądrości. Proboszcz

pobliskiej parafii pw. bł. Matki Teresy z
Kalkuty, również ciepło wypowiedział się o
seniorach i na pamiątkę miłego spotkania
rozdał obrazki z wizerunkiem patronki
parafii, przywiezione z samej Kalkuty. W
niezwykle bogatym programie artystycznym
można było posłuchać pięknych polskich
piosenek z dawnych lat oraz pośpiewać do
przebojów biesiady polskiej. Nie zabrakło
również zabawy tanecznej. Całe spotkanie
upłynęło w miłej, serdecznej oraz kameralnej atmosferze, przeplatanej żartami i
wspomnieniami.
Na koniec imprezy każdy otrzymał
kosmetyczny upominek wraz ze słodkim
pakunkiem.

Warto wspomnieć, że mogliśmy się spotkać dzięki zaangażowaniu oraz współpracy
byłego, jak i obecnego sołtysa Jana Jankowiaka oraz Jacka Schmidta. Jak zwykle mogliśmy liczyć na Panią Janinę Jankowiak,
która angażuje się we wszelkiego rodzaju
imprezy odbywające się w Koninku cały
swoim sercem, za co serdecznie jej dziękujemy. Podziękowania należą się również
Panu Krzysztofowi Świerczyńskiemu za
okazaną pomoc.
Atmosfera wspólnej zabawy i wspomnień czar na długo pozostaną w naszej
pamięci.
Sylwia Łoś

5.12
- Kórnicki Mikołaj na lodzie 2015
Godz.: 16:00. Miejsce: Rynek w Kórniku
11-12.12
- Passe-Partout, czyli rama w ramie
- o tym jak oprawiać dzieła sztuki
i rodzinne pamiątki
Godz. 12:00. Miejsca: Klaudynówka
(podzamcze)
Jeśli wiesz o ciekawych wydarzeniach
odbywających się na terenie gminy
Kórnik napisz do nas:
kultura@kornik.pl
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W 97.rocznicę zakończenia I wojny
światowej i odzyskania niepodległości w
OAZIE w Kórniku odbył się V Bal Niepodległościowy. W Zamku Kórnickim odbył się
finał Konkursu Recytatorskiego „Wpisani w
Historię”. W Robakowie odprawiono Mszę
Św. za Ojczyznę. Pod pomnikiem Powstańców Wlkp. w Kórniku złożono kwiaty. W 126.
rocznicę urodzin Patrona Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego Ks. Szczepana
Janasika na jego grobie na cmentarzu w
Bninie złożono wiązanki kwiatów. Turniej
Strzelecki Jubileuszowo-Niepodległościowy
KBBK rozpoczęto Mszą Św. w Kolegiacie
Kórnickiej podczas której ks. proboszcz
Grzegorz Zbączyniak poświęcił cztery tarcze
turniejowe, malowane przez Marka Fludrę
oraz Darię Kolwicz. W homilii ks. Proboszcz
nawiązał do Św. Marcina jako żołnierza i
obrońcy słabszych. Jej głównym przesłaniem był temat Ojczyzny, która jest dobrem
zbiorowym i należy Ojczyznę kochać. Motto
na tarczy statutowej: „Serca nam biją, łzy
radością płyną Polska powstaje z wielkiej
niewoli. Lud zjednoczony tą matkę jedyną
wita i upaść więcej nie pozwoli”.
Do Kórnika przybyli bracia kurkowi z:
Książa Wlkp. z trzech Poznańskich bractw
kurkowych i Swarzędza. Bracia KBBK toczyli
bój o Tarczę Statutowo-Niepodległościową
ufundowaną przez Roberta Kolwicza oraz
cenne nagrody. Zwycięzcą turnieju statutowego KBBK został Szymon Nowacki, Maciej
Łabno był drugi a Rafał Olejnik zajął trzecie
miejsce. Otrzymali cenne medale i puchary
ufundowane przez Przewodniczącego Rady
Gminy Przemysława Pacholskiego, które
zwycięzcom wręczyła radna Julia Bartkowiak.

PIERWSZA
PIELGRZYMKA
SOŁTYSÓW
POWIATU POZNAŃSKIEGO
DO KÓRNICKIEJ KOLEGIATY
PW WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Z UDZIAŁEM BRACI KURKOWYCH
Wiceprezes Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego Zbigniew Tomaszewski
jest prezesem Stowarzyszenia Sołtysów
Powiatu Poznańskiego (SSPP). Z jego
inicjatywy w 2014 r. stowarzyszenie to stało
się organizacją sztandarową. Na sztandarze stowarzyszenia znajduje się wizerunek
Matki Boskiej Kórnickiej.
Dnia 4 listopada 2015r., w dziewięćdziesiątą drugą rocznicę śmierci służebnicy
bożej Jadwigi hr. Zamoyskiej, w Kolegiacie
Kórnickiej odbyła się Msza Św. koncelebrowana przez bpa Damiana Bryla w asyście
kórnickich księży. Do Kórnika przybyli sołtysi z powiatu poznańskiego, mieszkańcy
i władze Gminy Kórnik, burmistrz Jerzy
Lechnerowski i przewodniczący Rady Miej-
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W Turniej o Tarczę Patrona Urodzinową z
okazji 126-rocznicy urodzin Patrona KBBK Ks.
Szczepana Janasika ufundowaną przez ks.
Grzegorza Zbączyniaka proboszcza parafii
p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku, zwyciężył
Krzysztof Smoleński z Bractwa Kurkowego w
Książu. Drugie miejsce zajął Robert Kolwicz z
KBBK, trzeci był Rafał Olejnik z KBBK. Nagrodą dla zwycięzcy była książka: Jan Pawła II.
Wydanie kolekcjonerskie. Krzysztof Smoleński
wspaniałomyślnie podarował tarczę ks. Grzegorzowi Zbączyniakowi.
Turniej o Tarczę Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych ufundowaną
przez Grzegorza Tobołę członka KBBK, wygrał
Zdzisław Kaczmarek z Bractwa Kurkowego w
Swarzędzu, członek zarządu Zjednoczenia
Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Drugi był
Grzegorz Toboła, a trzeci Robert Biniek z KBBK.

Turniej o Tarczę Przewodniczącego Rady
Miejskiej ufundowanej przez Przemysława
Pacholskiego wygrał Krzysztof Smoleński z
Bractwa Kurkowego w Książu, drugi był Adam
Szyszka z KBBK. Trzecie miejsce zajął Zdzisław Kaczmarek. Zwycięzca Krzysztof Smoleński wspaniałomyślnie podarował zdobytą
tarczę fundatorowi tarczy. Na tarczy malarz
Marek Fludra namalował Ratusz Bniński w
Kórniku. Tarcza ta z pewnością będzie ozdobą
przewodniczącego RM, tam urzędującego.
Strącenia KURA dokonał Marian Błaszak
drugi był Robert Stanisławski z Poznania a
trzeci Maciej Łabno z KBBK.
Wręczono również nagrody dla młodych
aktywnych zainteresowanych strzelectwem.
Otrzymali je Piotr Stanisławski i Grzegorz Żurek
z Poznania.
		
Kazimierz Krawiarz

skiej Przemysław Pacholski. Uroczystość
zaszczycili swoją obecnością m. innymi
wice starosta Tomasz Łubiński, radni powiatu poznańskiego poczty sztandarowe:
OSP w Kórniku, ZS Kórnik, SSPP, Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego z liczną
delegacją. W uroczystości z zaproszonych
gości byli też wicemarszałek Wojciech
Jankowiak, wice dyr. KRUS Katarzyna Kaźmierczak, prezes Zarządu Województwa
Wielkopolskiego SSWW Barbara Czachura.
Reprezentanci sołtysów przyjechali z gmin
Buk, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki,
Kostrzyn, Kórnik,
Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Rokietnica,
Tarnowo Podgórne,
Swarzędz. W swojej
homilii ks. bp Damian Bryl mówił o Ojczyźnie-Ojcowiźnie i
uzasadniał dlaczego
na sztandarze SSPP
umieszczono wizerunek Matki Boskiej
Różańcowej Kórnickiej. W trakcie Mszy
Św. nastąpiło przeka-

zanie sztandaru SSPW zdeponowanego w
Gminie Buk do Gminy Tarnowo Podgórne,
wbito również kolejny symboliczny gwóźdź
do sztandaru przekazany przez Gminę Kostrzyn. Uroczystość uświetniła grą Orkiestra
Miejska ze Śremu.
Po uroczystościach kościelnych uczestnicy przy dźwiękach orkiestry ze Śremu
udali się na spotkanie w strażnicy OSP w
Kórniku na poczęstunek oraz wręczenie
nagród i dyplomów zasłużonym sołtysom.
		
Kazimierz Krawiarz
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Delegacja w Zakopanem

KULTURA

KULTURA

XXVI TURNIEJ
JUBILEUSZOWO-NIEPODLEGŁOŚCIOWY
KÓRNICKO-BNIŃSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO IM. KS. SZCZEPANA JANASIKA (KBBK).

Udział delegacji z gminy Kórnik w Konkursie Niepodległościowym
i obchodach 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Zakopanem
W dniach 9–12 listopada br. delegacja
z gminy Kórnik gościła w Zakopanem,
gdzie odbył się finał międzypowiatowego
konkursu historycznego pn. „Podhalańskie i
spiskie drogi do niepodległości”. Była to już
ósma edycja konkursu zorganizowanego
przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem.
Tematem tegorocznej rywalizacji był
„Szlak bojowy II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych - od zesłania do zniewolenia”.
W konkursie skierowanym do uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
wzięli udział uczniowie z powiatu tatrzańskiego i powiatów partnerskich - kartuskiego, łowickiego, poznańskiego i świdnickiego
oraz uczniowie gimnazjów z Bukowiny
Tatrzańskiej, Białego Dunajca, Kościeliska,
Poronina i Zakopanego oraz gimnazjaliści
z gmin partnerskich: Kórnika, Sopotu i
Suchego Lasu. Gimnazjaliści z Kórnika
już po raz czwarty zaproszeni zostali do
konkursu, jako gmina partnerska Bukowiny
Tatrzańskiej.
Gminę Kórnik reprezentowała trzyosobowa drużyna z Gimnazjum im. hr. Władysława Zamoyskiego w Kórniku w składzie:

20 listopada 2015 r.

Marta Kaźmierczak, Bogumiła Sybilska,
Leonard Sobiak z opiekunem Magdaleną
Wytrzyszczak. Drużynie towarzyszyła dyrektor szkoły Marzena Dominiak i kierownik
Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu
Magdalena Matelska-Bogajczyk.
Konkurs powiatowy, poprzedzony był
eliminacjami gminnymi, które odbywały się
na początku października w szkołach. Natomiast finał powiatowy odbywa się zawsze
w innej gminie powiatu tatrzańskiego, w tym
roku zorganizowany został w Zakopanem.
Nowością tegorocznego konkursu była
odrębna punktacja dla uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, natomiast pytania konkursowe dla wszystkich
uczestników były takie same.
Jak podkreślali członkowie komisji,
poziom konkursu był wysoki, a młodzież wykazała się dużą wiedzą historyczną, dlatego
rywalizacja była „zacięta”, ale przebiegała
w dobrej atmosferze. W konkursie szkół
gimnazjalnych rywalizowało 8 drużyn, a ze
szkół ponadgimnazjalnych były 4 drużyny.
Ostatecznie ze szkół gimnazjalnych zwyciężyła drużyna z Zakopanego, II miejsce

zajęli gimnazjaliści z Białego Dunajca, III
miejsce przypadło zespołowi z Bukowiny
Tatrzańskiej. Drużyna z Kórnika zajęła V
miejsce, przegrywając jednym punktem z
gimnazjalistami z Sopotu. Wśród uczniów
ze szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła
drużyna z Kartuz, II miejsce wywalczyli
uczniowie z Łowicza, a III miejsce zajął
zespół z Zakopanego.
Wszyscy uczestnicy finału otrzymali
książki historyczne, a pierwsze trzy zespoły
i ich opiekunowie nagrody rzeczowe.
Konkurs, podobnie, jak w latach ubiegłych zorganizowany został w przeddzień
Święta Niepodległości. Natomiast 11
listopada wszyscy uczestnicy konkursu
wzięli udział
w rocznicowych obchodach Święta
Niepodległości w Zakopanem. Delegacja
z gminy Kórnik uczestniczyła również w
obchodach Święta Niepodległości w Bukowinie Tatrzańskiej.
Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy
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w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym
Dnia 24 października 2015 roku członkowie i sympatycy Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918–1919
odwiedzili Wielkopolskie Muzeum Wojskowe w Poznaniu. Do zwiedzenia muzeum
zachęcił potomków Powstańców Wielkopolskich 1918–1919 kustosz Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego pan Jarosław
Łuczak, który w maju bieżącego roku gościł
w bnińskim ratuszu. Podczas spotkania
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 przedstawił wykład o
wielkopolskim zrywie niepodległościowym.
Zainteresowanie niezwykle ciekawie przedstawionym tematem zrodziło propozycję
ze strony prelegenta, by spotkać się w
najstarszym polskim muzeum wojskowym,
którym obecnie zarządza.
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe powstało 9 maja 1919 roku. Była to instytucja
wojskowa powołana rozkazem Głównodowodzącego Sił Zbrojnych w byłym zaborze
pruskim gen. broni Józefa Dowbor Muśnickiego. Jego uroczystego otwarcia dokonał
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dnia 27
października 1919 roku.
Dziś Wielkopolskie Muzeum Wojskowe
jest oddziałem Muzeum Narodowego w
Poznaniu. Od 1961 roku mieści się w piętrowym pawilonie zbudowanym pośrodku
Starego Rynku, w miejscu średniowiecznych
Sukiennic. Przedwojenne zbiory muzealne
zostały rozgrabione w trakcie II wojny światowej. Jedynym prezentowanym obecnie
obiektem ocalałym z międzywojennej ekspozycji jest fragment panoramy „Bitwa pod
Piramidami” z 1901 r. pędzla Wojciecha
Kossaka.
Po przywitaniu przed budynkiem muzeum i zapoznaniu się z historią tego miejsca
zwiedziliśmy wystawę czasową na parterze
pod tytułem: „Odznaka Pamiątkowa Wojsk

Wielkopolskich. 95 rocznica ustanowienia”.
Wystawa, to pierwsza monograficzna prezentacja tej najpopularniejszej i najbardziej
charakterystycznej odznaki nadawanej za
udział w Powstaniu Wielkopolskim 19181919. Poznaliśmy historię jej powstania,
symbolikę i zasady nadawania. Niewielka
liczba zachowanych odznak w porównaniu
z liczbą, w jakiej zostały pierwotnie nadane
pokazuje, jak trudno było przechować w
czasach II wojny światowej pamiątki polskiej
przeszłości Wielkopolski. Z zainteresowaniem przyjrzeliśmy się ciągle uaktualnianej
wystawie darów – przedmiotów przekazanych przez darczyńców dla muzeum.
Obejrzeliśmy eksponowaną na piętrze broń oraz polskie i obce uzbrojenie
ochronne z czasów od XI do XVIII wieku,
pamiątki i zabytki z powstań narodowych,
ze szczególnym uwzględnieniem Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919. Usłyszeliśmy
także dłuższą opowieść o historii barw
narodowych, chorągwiach patriotycznych
i chorągwiach związków kombatanckich
Powstańców Wielkopolskich 1918-1919.

Poznaliśmy niezwykłe losy przedmiotów, za
których posiadanie i ukrywanie w czasie wojny ich właścicielom - Polakom groziła śmierć.
Ostatnią atrakcją był półgodzinny film
animowany obrazujący straty kultury polskiej
w II wojnie światowej i próby odzyskania
utraconych eksponatów muzealnych.
Po muzeum oprowadzał nas pan kustosz Jarosław Łuczak – osoba o rozległej
wiedzy historycznej i ujmującej kulturze
osobistej. Warto wspomnieć, że konsultantem historycznym artysty plastyka Adama
Wójkiewicza, twórcy kórnickiego pomnika
Powstańców Wielkopolskich 1918–1919 był
właśnie Jarosław Łuczak. Serdecznie dziękujemy za gościnę w muzealnych progach.
Osobne słowa podziękowania kierujemy
w stronę Urzędu Miejskiego w Kórniku dzięki jego wsparciu finansowemu mogliśmy
skorzystać z wyjazdu do Poznania.
Alicja Serwatkiewicz
Fot. Sławomir Rajkowski

Pierwszy Borówiecki Marsz Niepodległości… z kijkami
Doniosła okazja, wspaniali ludzie,
piękna pogoda, urozmaicona trasa oraz
pyszny rogal na koniec. Tak w kilku
słowach opisać można Pierwszy Borówiecki Marsz Niepodległości, który
odbył się 11 listopada, z inicjatywy Pana
Jarosława Janowskiego, mieszkańca
Borówca.
Grupa fanów nordic walkingu spotkała
się pod Starą Szkołą w Borówcu, aby symbolicznym marszem uczcić Dzień Niepodległości. Od początku sprzyjała nam pogoda, było
15 stopni oraz raz po raz witało się z nami
słońce. Trasa, którą wybraliśmy zaprowadziła nas do Leśniczówki „Drapałka”, gdzie przy
pomniku Narodowej Organizacji Bojowej wysłuchaliśmy kilku zdań historii, dotyczących
prowadzonej w Leśniczówce działalności
opozycyjnej. Następnie wybraliśmy się do
opuszczonej fabryki silników samolotowych,
aby poznać jej tajemniczego mieszkańca…
Kolejnym przystankiem na naszej trasie był
pomnik poświęcony pamięci ofiar zbrodni
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stalinowskich, a stamtąd udaliśmy się w
drogę powrotną w kierunku szkoły.
Za nami dziesięć kilometrów wędrowania, mile spędzony czas oraz wiele ciekawych rozmów. Dziękuję wszystkim za udział
i zaangażowanie! W tym miejscu pragnę

także serdecznie podziękować Cukierni Piotr
Kaczmarek za pyszne rogale Marcińskie.
Sylwia Brzoskowska
sołtys Borówca Nowego
współorganizator marszu
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Jubileuszowy Bal Niepodległościowy!
W sobotę 7 listopada Kórnickie Centrum
Rekreacji i Sportu „Oaza” obchodziło swoje
5 urodziny! Przygotowany ze szczególną
starannością program jubileuszowego
balu został zrealizowany z sukcesem! Dla
zgromadzonej tak licznej publiczności,
jaka przybyła na bal, przygotowaliśmy kilka
niespodzianek, w tym krótki film podsumowujący funkcjonowanie Centrum Oaza, tort
urodzinowy odwzorowujący bryłę budynku
KCRiS ”Oaza”, a także sto lat w wykonaniu
Marilyn Monroe…
Tradycyjnie przybyłych gości witali
harcerze w świetle pochodni, a do stolików
prowadzili, ubrani w piękne stroje ludowe,
tancerze zespołu tańca ludowego z poznańskiego AWF, którzy zaprezentowali
w trakcie imprezy suitę tańców rzeszowskich. Nie obyło się bez świetnie poprowadzonego poloneza i wspólnego śpiewu
pieśni patriotycznych.
W sobotni wieczór w Oazie, zapachniało
goździkami, a w powietrzu unosiła się woń
palących się świec, zielonych świerków i żywotników, a do tego przepiękny wystój sali
balowej - całość tworzyła niepowtarzalna
atmosferę. Piątym urodzinom przewodziła
Bardabusz Orkiestra, prezentując polskie
i światowe przeboje… Niespodzianką wieczoru był polski radiowy duet DJ-ski Kalwi&Remi, który zakończył naszą uroczystość
dźwiękami muzyki współczesnej…
Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i wspólna zabawę, uczniom ze szkoły
podstawowej nr 2 w Kórniku za wykonanie
niepodległościowych kotylionów, a wszystkim sponsorom za wkład w organizację
piątej rocznicy, są nimi:
ACTIVE Wojciech Gorzelanny
Alter – Grawerstwo Laserowe
Centrum Medyczne Diagnosis
Centrum Ogrodnicze Juniperus
Cukiernia Jubilatka
Dietostyl Monika Majchrzycka- Eliks
Fryzjerstwo OAZA LOOK
GD Dorota Gabryś
Gmina Kórnik
Grupa Graficzna Raster
Hotel Daglezja
Hotel Rodan
Hurtownia Kosmetyków Powąska
Intermarche
Jubiler Buszkiewicz
Kawiarnia Walentynka
KM Partner
KRUK’S
Kwiaciarnia Górkiewicz – Woźniak
OAZA DIVE
OSP Kórnik
Paralotnie Poznań.pl
Restauracja BIAŁA DAMA
Restauracja TAWERNA POD ŻAGLAMI
Restauracja VENTUS
SOGO
Szkółki kórnickie
Surówki Grześkowiak
Wulkanizacja i wypożyczalnia samochodów – Kórnik, ul. Średzka
OAZA
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wystawa czynna od
1 7 l i s t o p a d a
do 13 grudnia 2015

A

w Daszewicach i Urszula Arlt Stelmachowska z Gimnazjum w Mosinie
- III miejsce Martyna Jakubowska z Gimnazjum w Kórniku
- wyróżnieni: Kinga Ratajszczak z Gimnazjum w Pecnie i Estera Skrzypczak z Gimnazjum w Robakowie
Uroczysta gala finałowa konkursu odbyła się tradycyjnie w Zamku Kórnickim
11 listopada. Obecni na niej byli szacowni
goście, w tym burmistrz Jerzy Lechnerowski, przewodniczący Rady Miejskiej
Przemysław Pacholski, członek zarządu
Fundacji Zakłady Kórnickie Zbigniew Kalisz
oraz wicedyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN
Katarzyna Woźniak. Nagrodzeni recytatorzy mieli okazję zaprezentować swój kunszt
deklamując konkursowe utwory. Otrzymali
także upominki i dyplomy. Dzięki akompaniamentowi Jerzego Cepki zgromadzeni
wspólnie odśpiewali kilka patriotycznych
pieśni.
Organizatorzy
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Każdy niemal życiorys rozpoczynają
słowa „urodziłem(am) się w ...”. Miejsce
przyjścia na świat wpisujemy w dowody
tożsamości. Choć nikt z nas nie pamięta
swoich narodzin, ich miejsce i czas wyznaczają zwykle koleje naszych dalszych
losów. Same narodziny zwane są często
cudem. Właśnie o tym cudzie traktuje
książka „W Kórniku czy malinach - narodziny na przełomie wieków” przygotowana przez Iwonę Marczak.
Pierwszą część publikacji zajmuje historia izby porodowej, która istniała w Kórniku
w latach 1956-1975 (w ratuszu do 1956-71,
oraz na Prowencie 1971-75). Przedstawiono tu sylwetki lekarzy, położnych i personelu położniczego. Drugi rozdział pierwszej
części składa się ze wspomnień mam, które
rodziły w kórnickiej izbie.
Część druga dotyczy współczesnych
porodów. Opowiedziały o nich Kórniczanki
oraz panie, którym często przed, podczas
i po porodzie pomagała autorka książki.
Jest ona bowiem - jak wielu Czytelników
„Kórniczanina” wie - praktykującą położną,
prowadzi w Kórniku Malinową Szkołę Rodzenia oraz organizuje sympozja związane
z położnictwem.
Wiele więc miejsca w książce zajmują
wypowiedzi dotyczące nowoczesnego
podejścia do porodu, w tym porodów domowych.
Okazją do uroczystej premiery tej bardzo kórnickiej publikacji był dzień 40 urodzin
ostatniego urodzonego w lokalnej izbie
porodowej kórniczanina Marcina Łakomego, czyli 11 listopada br. Do KCRiS „Oaza”
przybyli zaproszeni przez autorkę goście,
w tym osoby związane z izbą porodową,
współpracownicy pani Iwony oraz autorzy
wspomnień. Każdy otrzymał egzemplarz
książki ze specjalną dedykacją. Nie zabrakło tortu urodzinowego dla pana Marcina.
Mnóstwo było wzruszeń i uśmiechów.
Na drugą cześć spotkania zaproszono
wszystkich, którzy w Kórniku i okolicach
przyszli na świat. Iwona Marczak przedstawiła ciekawą prezentację dotyczącą historii
położnictwa w Kórniku. Owocem spotkania jest także wspólne zdjęcie obecnych
tego dnia w Oazie urodzonych w Kórniku.
Prezentujemy je na ostatniej stronie tego
numeru.
Książka „ W Kórniku czy malinach...” wyszła nakładem wydawnictwa eMPi². Można
ją nabyć w sprzedaży wysyłkowej poprzez
stronę http://www.empi2.pl/
ŁG

Muzeum - zamek w kórniku,
u l . z a m k o wa 5 , k ó r n i k
Muzeum czynne w dniach:
Wtorek-Niedziela,
w godzinach: 10-16
BIBLIOTEKA
KÓRNICKA
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nelia Dobrzyńska ze Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce
w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych
- I miejsce Maja Kilian z Zespołu Szkół
w Mosinie i Nina Sołowiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku
- II miejsce Amelia Ludwiczak ze Szkoły
Podstawowej w Kamionkach i Marcelina
Piskorska ze Szkoły Podstawowej w Koziegłowach
- III miejsce Maja Koszyca ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
- wyróżnieni: Tymon Lewandowski ze Szkoły Podstawowej Montessori w Pobiedziskach, Kamil Witek ze Szkoły Podstawowej
w Czapurach, Julia Piątek ze Szkoły Podstawowej w Krośnie, Mikołaj Ostroróg ze
Szkoły Podstawowej w Radzewie, Kacper
Zawartowski ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Puszczykowie
w kategorii gimnazjalnej
- I miejsce Adela Witkowska z Gimnazjum

Finał XV Jubileuszowego Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „WPISANI
W HISTORIĘ” odbył się 5 listopada br. pod
patronatem Urzędu Miejskiego w Kórniku,
Fundacji Zakłady Kórnickie i Komendy Hufca
ZHP im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku.
Konkurs przebiegał w trzech kategoriach
wiekowych. Na zaproszenie Hufca odpowiedziało 51 szkół z powiatu poznańskiego,
które reprezentowało 85 uczestników. Łącznie do eliminacji konkursowych przystąpiło
w powiecie 821 osób. Laureatami zostali:
w kategorii klas I-III szkół podstawowych
- I miejsce Wojciech Malecha ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mosinie
- II miejsce Jakub Suszczyński ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku
- III miejsce Stefan Sławiński ze Szkoły Podstawowej w Rogalinie i Regina Sobaniec ze
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
- wyróżnieni: Mateusz Latanowicz ze
Szkoły Podstawowej w Kamionkach i Kor-

Autorką okładki jest Kórniczanka Agnieszka Marciniak

KULTURA

Urodziliśmy się ....

Wpisani w Historię

POLSKA
AKADEMIA
NAUK

W środku autorka książki - w doborowym towarzystwie.

nr 20/2015

20 listopada 2015 r.
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„Wielkie Dyktando
o Pióro Jadwigi Zamoyskiej”
Kolejny raz zapraszam Państwa do
wzięcia udziału w „Wielkim Dyktandzie
o Pióro Jadwigi Zamoyskiej” organizowanym przez kórnickie Liceum, dzięki
wsparciu Burmistrza Kórnika, Starosty
Poznańskiego, Fundacji Zakłady Kórnickie,
Biblioteki Kórnickiej PAN. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach: międzyszkolnej
i otwartej. W tej pierwszej biorą udział
uczniowie gminnych szkół podstawowych
i gimnazjów, a także liceów prowadzonych
przez Starostwo Poznańskie. Do drugiej
zapraszamy wszystkich pełnoletnich mieszkańców naszej gminy oraz – od tego roku
– młodzież mieszkającą na terenie gminy
Kórnik, ale uczęszczającą do szkół poza
jej obrębem.
Jako przedstawicielka organizatorów
mam nadzieję, że nie spełni się powiedzenie do trzech razy sztuka i w tym roku
jeszcze większa grupa kórniczan i mieszkańców gminy ośmieli się i przystąpi
do konkursowej zabawy. Przypominam,
że wszystkie prace zostają zakodowane,
gwarantując anonimowość uczestnikom;
klucze do odszyfrowania zwycięskich dyktand pozostają wyłącznie
w rękach przyszłych laureatów.
Szczególnie serdecznie zapraszam
absolwentów, którzy tłumnie stawili się na
uroczystości
70-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku. Może zechcecie
Państwo, niesieni falą wspomnień, jeszcze
raz spotkać się w gronie koleżanek i kolegów, z którymi tak trudno było się rozstać
wrześniowego wieczoru na kórnickich
błoniach, by tym razem „powalczyć” o tytuł
Mistrza Ortografii, dzielnie broniąc miana
„najlepszej klasy”?
A może ktoś z Państwa zapoczątkuje
internetowy łańcuszek nominacji, tworząc
wśród kórniczan obecnych na portalach
społecznościowych nową – jakże zacną
modę? Pisząca te słowa właśnie wyobraża sobie rodzącego się ducha rywalizacji
i choć nie chce podsycać antagonizmów,
już widzi te nowe nieoficjalne kategorie:
kórniczanie – bninianie, „pnioki” – „krzoki”,
pokolenia absolwentów czteroletniego
ogólniaka kontra młodzi „po gimnazjum”,
a także prywatne zakłady o to, kto lepszy
– a jakże – w OROGRAFII.
Na koniec jeszcze raz odniosę się do tytułowego „do trzech razy sztuka”, by życzyć
stałym bywalcom „Wielkiego Dyktanda” –
zwycięstwa oraz zachęcić do udziału tych,
którzy w poprzednich dwóch latach wahali
się, czy wysłać zgłoszenie.

Uczniowie
z Kórnika
walczą dalej

Liceum Ogólnokształcące
w Kórniku
zaprasza
kórniczan i mieszkańców gminy:
pełnoletnich oraz młodzież uczącą
się poza gminą
do wzięcia udziału
w

„Wielkim Dyktandzie
o Pióro
Jadwigi Zamoyskiej”,
które odbędzie się

5 grudnia br. o godz. 9.30
w Zespole Szkół w Kórniku.

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Konkursu dostępne są:
 na stronie http://www.zskornik.powiat.poznan.pl/wielkie-dyktando/
 w sekretariacie Zespołu Szkół w Kórniku (ul. Poznańska 2),
 w Kórnickim Centrum Informacji (Plac Niepodległości 41).
Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres dyktando.zskornik@op.pl
lub składać w sekretariacie Zespołu Szkół do 30 listopada 2015 r.

W imieniu organizatorów
Agnieszka Fijałkowska
(„pniok” po mieczu,
„krzok” po kądzieli)
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Znane są wyniki szkolnych eliminacji
VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
W drugim etapie największego w Polsce
turnieju wiedzy logistycznej znalazło się 588
uczniów ze 181 szkół ponadgimnazjalnych.
Wśród nich dwóch uczniów z Zespołu Szkół
w Kórniku.
W październikowym, pierwszym etapie
olimpiady wzięło udział 7127 uczniów z 294
szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. W
zawodach drugiego stopnia weźmie udział 588
olimpijczyków, którzy najlepiej rozwiązali 25
testowych pytań. Są wśród nich Rafał Jaskuła
i Marcin Perdoch – uczniowie Zespołu Szkół
w Kórniku.
Przed olimpijczykami miesiąc intensywnych przygotowań do grudniowego etapu
okręgowego, który zostanie przeprowadzony
w kilkunastu szkołach na terenie całej Polski.
Stawką drugiego etapu jest miejsce w finale
Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej – a
oznacza to m.in. zwolnienie z pisemnej części
egzaminu zawodowego. Grono finalistów to

uczniowie najpilniej obserwowani przez potencjalnych pracodawców, wspierających organizację zawodów, którzy poszukują prawdziwych
logistycznych talentów.
Etap okręgowy odbędzie się 1 grudnia.
Uczniowie, którzy najlepiej poradzą sobie z
zestawem 25 pytań wielokrotnego wyboru,
zakwalifikują się do finału, który odbędzie się
tradycyjnie w Poznaniu, w siedzibie Wyższej
Szkoły Logistyki, 4 marca 2016 r. Uroczyste
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi
15 kwietnia 2016 r.
„Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna już
od siedmiu lat skupia najzdolniejszych uczniów,
przygotowujących się do zawodu logistyka.
Jako organizator turnieju z radością obserwujemy rozwój i dalsze losy olimpijczyków, ich
sukcesy zawodowe i osiągnięcia na studiach
– podsumowuje Alicja Gruszczyńska, rzecznik prasowy WSL. Przy tej skali wydarzenia,
awans do drugiego etapu i pokonanie ponad
siedmiotysięcznej konkurencji to powód dumy.”
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest
organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki
od 2008 roku. Jej celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką
logistyczną oraz promowanie utalentowanych
uczniów wśród potencjalnych pracodawców.
Olimpiada jest jedynym w Polsce turniejem
tematycznym z dziedziny logistyki, którego
finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego eg-

Wolontariat w „Klaudynce”

Jesteśmy wolontariuszami Kórnickiego
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”. Naszym celem jest pomaganie ludziom z różnymi niepełnosprawnościami. Do naszych zadań należy pomoc
w sobotnich warsztatach, półkoloniach,
współpraca podczas wyjazdów, pomoc
w organizacji festynów i balików. Najlepszą
nagrodą za naszą pracę są uśmiechy na
twarzach podopiecznych.
Każdego z nas wolontariat wzbogacił Nas o nowe, cenne doświadczenia.
Najważniejsze z nich to z pewnością
wrażliwość, cierpliwość, życzliwość oraz
otwartość. Oto kilka myśli na temat naszych
wolontariackich doświadczeń z Klaudynkowiczami.
Kasia
Jestem wolontariuszką w „Klaudynce”
od prawie 3 lat. Kiedy trafiłam po raz pierwszy na zajęcia z podopiecznymi „Klaudynki”
byłam wystraszona. Nikogo nie znałam, nie
wiedziałam, czego mogę się spodziewać
po osobach niepełnosprawnych, czy mnie
polubią, zaakceptują. Już po kilku spotkaniach wszystkie obawy uleciały. Teraz nie
wyobrażam sobie życia bez nich (byłoby na
pewno bardzo nudno). Każdy podopieczny
jest inny i ma w sobie coś wyjątkowego.
Zadziwia mnie też ich szczerość. „O!
Przytyło ci się!” – taki uroczy komentarz
usłyszałam kiedyś od przytulającego mnie
podopiecznego. To szczere podejście do
życia w sprawia, że świat wygląda zupełnie
inaczej. Nabiera się dystansu do siebie
i pokory. Praca w „Klaudynce” daje mi dużo
radości, a podopieczni zawsze sprawiają,

20 listopada 2015 r.

że na mojej twarzy pojawia się uśmiech.
Jadzia
Jestem wolontariuszką w Klaudynce
od 3 lat. W podopiecznych najbardziej
doceniam wrażliwość. Wiem również, że
każdy z Nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy
wyjątkowi. My staramy się być dobrym
przykładem dla podopiecznych, którzy
obserwują nasze zachowania i naśladują.
Podopieczni natomiast nauczyli mnie, że
należy traktować wszystkich równo.
Karolina
Jestem wolontariuszką w ‚’Klaudynce’’
od 2 lat. Te lata nauczyły mnie bardzo
dużo. Głównie cierpliwości. Moje działanie
często jest dość chaotyczne, bardzo spontaniczne. Praca z podopiecznymi nauczyła
mnie spokojniejszego podejścia do działań.
Podopieczni często potrzebują więcej
czasu na pewne czynności, zastanowienia
się. Moje energiczne usposobienie musiało
nauczyć się cierpliwości, choć przyznaję,
że na początku było to dla mnie bardzo
trudne. Przyzwyczaiłam się do innego
typu działania. Najpiękniejszymi momentami w przebywaniu z osobami z różnymi
niepełnosprawnościami jest to, że sowim
uśmiechem, entuzjazmem dziękują nam
za wspólnie spędzone chwile.
Daria
Swoją przygodę z „Klaudynką” rozpoczęłam od skoku na głęboką wodę.
Koleżanki zachęciły mnie do pomocy przy
organizacji baliku karnawałowego dla
Klaudynkowiczów. Na początku trochę się

zaminu zawodowego. Honorowym Patronem
olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej.
Patronem Merytorycznym jest Instytut Logistyki
i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo
Logistyczne.
Organizację olimpiady na ogólnopolską
skalę umożliwia zaangażowanie sponsorów i
fundatorów nagród. VIII edycję wspierają Sponsorzy Złoci: Dachser, DPD Polska, JAS-FBG,
TimoComSoft- und Hardware GmbH, Transics
International, STILL Polska oraz Sponsorzy
Srebrni: DHL i PKN Epal.
Patronat medialny nad olimpiadą objęły:
„Eurologistics”, „Nowoczesny Magazyn”,
„Logistyka a Jakość”, „Transport i spedycja”,
„Warehouse Monitor”, „Polska Gazeta Transportowa”, „TSL - Biznes”, „Transport Manager”,
portallogistyczny.com, Logistyka.net.pl, Pracujwlogistyce.pl, Forumtransportu.pl, Spedycje.
pl, etransport.pl, Transportet.pl, clicktrans.pl,
LOG24.pl, NM.pl, MłodziLogistycy.pl, Kierunki.
net, Edukacja.net, Uczelnie.net, dlaStudenta.
pl, dlaMaturzysty.pl.
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Do trzech
razy sztuka?

obawiałam. Jednak
podczas imprezy wyAKCJA
zbyłam się wszystkich
lęków i uprzedzeń.
Wolontariatu
Okazało się, że
osoby z różnymi niepełKLAUDYNKI
nosprawnościami to osoby pełne radości
życia i optymizmu.
To podejście udziela się
KLAUDYNKOWA
równieżprzedświąteczna
Nam. Od tamtegosprzedaż
czasu jestem na
każdym
baliku
Klaudynki,
pojawiam
się na
ciast oraz kartek świątecznych.
sobotnich warsztatach oraz uczestniczę
we wszystkich
wydarzeniach
Dnia 12.12.ważniejszych
2015 r. na ulicach
Kórnika
Klaudynki.
Uśmiech podopiecznych
jest
pojawi się niezastąpiony
sztab wolontabardzo
motywujący
i
sprawia,
że
w
sobotriuszy. Wolontariusze będą sprzedawać
nie
poranki chętnie
budzęŚwiąteczne
się, aby spędzić
ciasteczka
oraz Kartki
na
wspólny
czas
z
podopiecznymi.
Czuję, że
rzecz STOWARZYSZENIA KLAUDYNjesteśmy
potrzebni do
naszym
podopiecznym
KA. Zapraszamy
słodkiego
zakupu.
tak
samo
jak
oni
są
potrzebni
nam – uczymy
Dochód ze sprzedaży przeznaczony
się
od siebie
zostanie
nanawzajem.
Mikołajkowe upominki dla
podopiecznych Klaudynki.

Każdy może zostać wolontariuszem.
Zachęcamy do wspólnej przygody z wolontariatem Klaudynki.
Nasz e-mail:
wolontariat_klaudynka@o2.pl
Dagmara Horodecka
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Dnia 19.10.2015 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie w ramach kółka języka
hiszpańskiego odbyło się spotkanie
uczniów z nauczycielem i wykładowcą
pochodzenia hiszpańskiego. Podczas
tego spotkania dzieci miały okazję
zaprezentować swoje umiejętności
językowe oraz możliwość przeprowadzenia krótkich konwersacji w tym
pięknym języku. Jest to niezwykle ważne, ponieważ w ten sposób uczniowie
nabierają pewności i swobody w posługiwaniu się językiem obcym. Ponadto,
śpiewaliśmy hiszpańskie piosenki oraz
dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek
na temat krajów hiszpańskojęzycznych.
Co więcej, uczniowie nie omieszkali
„przetestować” naszego zagranicznego gościa w znajomości języka

polskiego i prosili o wypowiedzenie
kilku językowych łamańców- już sama
nazwa Szczodrzykowo okazała się
świetnym treningiem. Spotkanie prze-

97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
w Zespole Szkół w Kórniku
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, uczennice kórnickiego liceum zaprezentowały program artystyczny upamiętniający
odzyskanie przez Polskę wolności po 123
latach niewoli. Poezja i pieśni patriotyczne,
jak co roku, budują w naszych uczniach
poczucie wspólnoty narodowej. Różne koncepcje Ojczyzny przedstawione w wierszach
Różewicza i Wojtyły ukazały Polskę jako nasze
wspólne dobro. Polskę, o silnej tożsamości
narodowej. Wyraz artystyczny akademii tchnął
w podświadomość młodych ludzi ducha patriotycznego. Uwieńczeniem przedstawienia,
po którym odbył się jeszcze konkurs wiedzy

historycznej, było przesłanie do współczesnych, wyrażone wierszem J. Tuwima z tomu
„Kwiaty polskie”, rozpoczynającym sie od słów:
„Chmury nad nami rozpal w łunę,
Uderz nam w serca złotym dzwonem,
Otwórz nam Polskę, jak piorunem
Otwierasz niebo zachmurzone.
Daj nam uprzątnąć dom ojczysty
Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych
Jak z grzechów naszych, win przeklętych.
Niech będzie biedny, ale czysty
Nasz dom z cmentarza podźwignięty.
(...)”
Ż.J

w Przedszkolu w Szczodrzykowie

biegało w bardzo wesołej i przyjemnej
atmosferze i na pewno będziemy chcieli
powtórzyć to doświadczenie.
op. Jadwiga Jagodzińska

Z Prusinowa
do Australii

W dniu 6 listopada br. w Prusinowie w
świetlicy wiejskiej odbyły się I warsztaty podróżnicze. Dzięki pani dr Matyldzie Awedyk
z Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii
Wychowania Fizycznego w Poznaniu, mieszkańcy Prusinowa poznali Australię. Podczas
spotkania mieliśmy możliwość przeniesienia
się w wyobraźni na ten piękny kontynent.
Warsztaty podróżnicze okazały się niezapomnianą lekcją, która dała wiele wiedzy,
przeniosła mieszkańców Prusinowa na drugą
stronę globu. W pierwszej części Pani Matylda
zaprezentowała kontynent – jego florę i faunę,
krajobrazy, klimat, opowiedziała o mieszkańKórnickie Stowarzyszenie „Ogończyk”
cach, nie tylko rdzennych – aborygenach,
których jest niewielu, bo ok. 30-40 tys. w
20-milionowej społeczności. Podróżniczka,
Członkowie Kórnickiego Stowarzysze- staropolskiego malarstwa znajdującego się bo tak można nazwać panią Matyldę, podczas
nia „Ogończyk” wraz z sympatykami w dniu w zamku, przeglądając katalogi zbiorów opowiadania o Australii prezentowała przy tym
14 listopada 2015 r. odwiedzili Kórnicki muzealnych Muzeum Narodowego w War- też fotografie, które przedstawiały m.in. archiPomnik Historii tj. jego część Zamek Kór- szawie natrafiła na reprodukcję tego obra- tekturę, ludzi czy zwierzęta. Dla najmłodszych
nicki, aby pogłębić swoją wiedzę o historii zu. Do tego momentu uważano, że obraz atrakcją były zdjęcia zwierząt torbaczy – m.in.
zamku, przypomnieć sobie jego właścicieli zaginął w Warszawie w czasie drugiej wojny bardzo popularnych kangurów i koali, ale była
i obejrzeć cenne i unikalne eksponaty mu- światowej, gdyż krótko przed jej wybuchem mowa też o ptakach – papugach, oraz symbolu
zealne. I choć każdy z nas już nie jeden raz obraz wywieziono do Warszawy gdzie miał Australii – emu. Dowiedzieć się też było można
zwiedzał zamek, to jednak zawsze odkrywa być poddany konserwacji. Po staraniach o eukaliptusach, których rośnie tam ponad 700
się coś nowego, dowiadując się szczegó- udało się, że obraz wrócił do Zamku na gatunków. Pani Matylda z zachwytem opołów i nieznanych faktów historycznych. Po swoje stare miejsce i dziś zachwyca nas wiadała również o rafie koralowej. Uczestnicy
komnatach oprowadziła nas Pani Danuta swoim pięknem. Dzięki zgodzie dyrektora warsztatów z ochotą i z zainteresowaniem
Zagartowska, były pracownik Biblioteki prof. Tomasza Jasińskiego, zostaliśmy słuchali podróżniczki, która przeniosła ich na
Kórnickiej, która ciekawie opowiedziała ugoszczeni w pomieszczeniu zwanym inny ciekawy kontynent. Spotkanie zakończyło
nam o historii zamku, przybliżając postacie „pokojem burgrabiego” dawniej zarządcy się zrobieniem wspólnego zdjęcia. Na pewno
właścicieli, ciekawostki z ich życia i nieraz zamku. Szybko upłynął nam czas w tym będzie przypominało ciekawą wyprawę do
bardzo smutne koleje ich losu. Każdy eks- zabytku kultury. Z nowymi wiadomościami Australii, może w przyszłości tak ciekawa
ponat ma tu swoją historię i można by długo wróciliśmy do domów aby w wolnych opowieść o Australii zainspiruje któregoś z
o nim opowiadać. Nas zainteresował obraz chwilach zagłębić się w lekturach rozsze- mieszkańców do odwiedzenia tego „niezwynie związany z właścicielami Zamku Kór- rzających naszą wiedzę o chlubie naszego kłego miejsca na ziemi”.
Serdecznie dziękujemy za mile spędzony
nickiego tj. portret ślicznej Ludwiki Karoliny miasta Zamku Kórnickim. Dziękujemy Pani
czas podczas I warsztatów podróżniczych.
Radziwiłłówny córki Bogusława Radziwiłła, Danucie Zagartowskiej.
Myślę, że niebawem udamy się w podróż w
który po blisko siedemdziesięciu latach
					
wrócił do sali jadalnej-herbowej naszego
Stanisława Andrejewska inny zakątek świata podczas II warsztatów
podróżniczych.				
zamku. Zawdzięczamy to kustosz Barbarze
		
Krystian Kazyaka
Dolczewskiej, która przy opracowywaniu

z wizytą w Zamku kórnickim
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5 listopada, dzieci z Przedszkola w
Szczodrzykowie obchodziły Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Tego dnia
przedszkolaki przebrały się w przepiękne, kolorowe stroje bajkowych postaci i
rozpoczęły dzień pełen zabaw i podróży
po bajkach. Pani Anita i pani Monika z
grupy Biedronek zorganizowały zabawy i
konkursy dla naszych przedszkolaków, a
śmiechu było przy tym co niemiara. Przedszkolaki rozpoznawały bajkowe postacie i
tytuły bajek, z których pochodzą, oddzielały
fasolę od grochu, segregowały rekwizyty i
tańczyły. To był niezwykle kolorowy dzień!
Dzień pełen zabawy!
Anita Stodulska
Monika Hartung

KULTURA

KULTURA

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Niezwykłe spotkanie z Hiszpanią

„Święto Dyni”
W piątek 30 października, po raz
pierwszy, w Przedszkolu nr 2 „Cztery Pory
Roku”, obchodziliśmy wyjątkowe święto,
Święto Dyni. Wszystkie grupy bardzo
starannie przygotowały się na ten dzień.
W dekoracjach sal, korytarza i w ubiorze
dzieci dominował kolor pomarańczowy. Od
samego rana w całym przedszkolu unosiły
się zapachy pysznych dań i wypieków
z „korboli” (głównie przygotowanych przez
mamy naszych przedszkolaków). Wszyscy
mogli skosztować chlebka, placka i ciastek,
a na obiad pysznej zupy przygotowanej
przez nasze kucharki. W całym przedszkolu
można było zobaczyć dynie o różnych
kształtach i kolorach oraz prace plastyczne
(z dynią w roli głównej), które wykonali nasi
przedszkolacy wraz z rodzicami.
Dla dzieci dynia w tym dniu była nie tylko
pysznym warzywem, które można zjeść, ale
także materiałem, który można wykorzystać

na wiele różnych sposobów. Podczas zajęć dzieci układały wspaniałe kompozycje
z pestek, tworzyły z dyni śmieszne stworki
i zwierzaki wykorzystywały jako kulę do
zabaw ruchowych, rozwiązywały zagadki
i zadania, śpiewały i tańczyły.
Pierwsze obchody Święta Dyni można
uznać za bardzo udane i na pewno będzie-

my je obchodzić co roku.
Serdeczne podziękowania należą się
rodzicom, którzy z wielkim zaangażowaniem pomogli w przygotowaniach tego dnia.
Karolina Sobkowiak,
Katarzyna Bortlisz,
Izabela Kobielak

„NAKRĘĆ SIĘ DLA ADASIA”
Taką nazwę nosiła akcja zorganizowana dla chłopca z dziecięcym porażeniem
mózgowym i padaczką przez uczniów klasy
IIIa Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku.
Uczniowie pospieszyli z pomocą i zbierali
nakrętki na rehabilitację kolegi. Ilość przerosła oczekiwania. Rekordzistką okazała się
Emilia Szaroleta, która przy pomocy swoich
rodziców, przyniosła 3 duże worki. Udało
się zebrać ich aż 7! Z pomysłem akcji i jej
pomocnikiem był pan Jan Nowaczyk, który
wszystkim dzieciom biorącym udział w akcji
ufundował nagrody. To piękny gest i godna
polecenia akcja. Nie bądź obojętny! Pomóż!
wychowawczyni klasy IIIa
Danuta Szary

20 listopada 2015 r.
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CZUŁKI PSZCZÓŁKI
Rośliny przywiązane do Ziemi korzeniami,
siłą rzeczy prowadzą
„stacjonarny”, osiadły tryb życia z „dożywotnim meldunkiem” w miejscu narodzin.
Aby zapewnić jak najlepszy rozwój dla
swojego gatunku („potomstwa”), starają
się w jakiś skuteczny sposób przyciągnąć,
w najbardziej optymalnym dla nich okresie
owady zapylające. Przeważnie w okresie
ich kwitnienia wszystko inne wokół kwitnie,
a więc konkurencja jest spora. Jednocześnie ograniczony, czasami bardzo krótki
okres kwitnięcia powoduje, że nie wystarczy owadów, aby to wszystko „obrobić”.
Ewolucja doprowadziła niektóre rośliny
do takiego mimo, że „ludzkiego”, ale za
to z naszego punktu widzenia dziwnego
zachowania roślin. Otóż, te rośliny, które
mają małe kwiatki przeważnie eksponują je
na długich, chwiejnych łodyżkach. Przy byle
podmuchu, nawet od przelatującej pszczoły, wprowadzane są w ruch, który zwraca
uwagę zbieraczek pyłkowo-nektarowych.
Taki kwiatek niczym człowiek wymachujący
ręką na „auto-stopie” stara się zwrócić uwagę otoczenia prawie krzycząc „halo ! tutaj
jestem, zatrzymaj się…”. Zbierając nektar
i przy okazji pyłek, pszczoły zapylają rośliny
stając się swoistym „posłańcem miłości”
pełniąc niemalże rolę lekarza specjalisty
od metody in vitro przyczyniającego się do
rozmnożenia danego gatunku.
Kwiaty w swoim „orężu wabikowym”
mają także m.in. zapach. Głównymi łapiącymi się na pobudzony zmysł węchu
są pszczoły miodne. Pszczeli „nos” to
właściwie para czułek zbudowana z tysięcy
pojedynczych komórek zmysłowych o bardzo zróżnicowanych formach receptorów.
Ulokowane są symetrycznie na głowie
między oczami, a aparatem gębowym –
odsyłam do stosownej ilustracji w jednym
z poprzednich felietonów z tego cyklu.
Czułki pełnią ponadto rolę odbiornika bodźców dotykowych i innych zewnętrznych,
takich jak temperatura i wilgotność. O ile
wzrokowe bodźce, przy krótkowidztwie
pszczelim odbierane są przez nie dobrze
z bliska, o tyle zapach kwiatów czują one
już nawet z bardzo dużej odległości. Nieraz pewnie doświadczyliśmy, że zapachy
nawet w pozornie stojącym powietrzu też
się jakoś rozchodzą, ale w tym przypadku
w symetrycznym rozproszeniu, które nie
ułatwia precyzyjnej identyfikacji źródła
zapachu. Natomiast delikatny podmuch,
niczym nitka z rozwijającego się kłębka,
prowadzi pszczółki i inne owady prosto do
celu. Wystarczy złapać „wątek”, czyli taki
strumień z cząsteczkami zapachowymi,
by dotrzeć do „emitenta”, tj. kwiatka, który
prowadzi owada niczym Tezeusza w labiryncie nić Ariadny.
Oprócz analogii z mitologią jest tu także
podobieństwo do zachowania się drapieżników ustawiających się „pod wiatr”, tak

aby ofiara nie wyczuła niebezpieczeństwa
wrogiego zapachu. Jednak pszczoły „nie
polują” dosłownie na kwiaty, ale coś w tym
jest, że nadlatują na nie z kierunku gdzie
przemieszczają się masy powietrza. Owady te zachowują się niczym lotnicy, tyle,
że piloci wykorzystują przeciwny wiatr do
stabilizacji samolotu przy małej prędkości,
a pszczoły do właściwego nakierowania się
na pożytek kwiatowy.
Przy nierozpoznanym jeszcze przez
zwiadowczynie terenie, zapach może zostać przywiany pod ul. Strumień powietrza
o zidentyfikowanym, atrakcyjnym aromacie,
prowadzi pszczoły szybko od ula, w strumieniu powietrza do celu - źródła zapachu.
Jeśli jednak wiatr nie wieje w kierunku
pasieki, to pszczoły w poszukiwaniu kwiatów krążą wkoło, niczym Karusek – piesek
spiralnie szukający Anielki w powieści
B.Prusa, aż w końcu łapią jakiś interesujący
je strumień powietrza i lecą do niego.
Pszczeli „botanicy” potrafią więc rozpoznać kwiaty nie tylko po urozmaiconym
wyglądzie (kolor, kształt, wielkość), ale
także korzystając z uzupełniającej gamy
zapachowej. Będąc w tym momencie
wyedukowanym owadem, z „kluczem
botanicznym” w „ręku” (odnóżu), pszczoła
jest niezwykle przydatna roślinom. „Lojalność” pszczół do danego gatunku rośliny
w trakcie „dniówki roboczej” sprawia, że
skuteczność zapylenia ich kwiatów jest
olbrzymia. Pszczoła owszem „lata z kwiatka na kwiatek”, ale jest przy tym chociaż
„dobowo wierna” jednemu gatunkowi. Inne
owady kombinują tylko, aby jak najmniej
„narobić się”. Latają na najbliższe kwiatki
rozmaitych gatunków, a więc siłą rzeczy
przenoszą proporcjonalnie mniej pyłku
danego gatunku. Ponadto pyłek ten bywa
marnotrawiony na znamionach słupków
roślin obcego gatunku, stąd mizerne szanse
na rozmnożenie się pylącej rośliny.
Tak jak i ludzie wykonujący wciąż tą
samą czynność dochodzą do wprawy i pewnego automatyzmu, tak i pszczoły w tej monotematycznej pracy przy jednym gatunku
rośliny doskonalą znajomość jej budowy.
Różnice międzygatunkowe roślin powodują,
że pszczoła inaczej musi dotrzeć do nektarników danej rośliny, po drodze pokonując
przeszkody anatomiczne kwiatka. „Trening
czyni mistrza”, w tym przypadku dzięki
powtarzającym się „ćwiczeniom” pszczół
przy obróbce danej rośliny, ich praca staje
się szybsza i efektywniejsza, a pozyskany
nektar i pyłek obfitszy. Strategia pszczół
polega na minimalizacji czasu i energii
przy maksymalizacji efektów związanych
z pracą wśród kwiatów.
Przeprowadzone doświadczenia na
pszczołach pokazały, że statystycznie
owady te szybciej uczą się rozpoznawania
zapachów, po 2-3 próbach, natomiast
wygląd zapamiętany zostaje przez nie
po 4-5 próbach. Zdobyta wiedza tak jak
i u człowieka nie przenosi się automatycznie w genach, trzeba ją na nowo zdobywać.
Specyficzna symbioza między roślinami
i owadami zapylającymi uwidacznia się
też we wzajemnym poszanowaniu czasu

i prowadzeniu wspólnie ekonomicznie
opłacalnego przedsięwzięcia. Roślina potrzebuje czasu na uzupełnienie wabika nektarowego i pyłku kwiatowego. Pszczoły nie
chcą z kolei „trwonić” czasu na oblatywanie
opróżnionych kwiatów. „Pusty” kwiat rośliny
zostaje przez pszczołę osygnalizowany
„chemicznym znakiem” w formie komunikatu, że „chwilowo nieczynne” lub przez
pszczołę o chuligańskim usposobieniu
tekst „byłam tu Maja !”, ale w odróżnieniu
od ludzkich łobuzów, na szczęście nie
wyryte na płatkach kwiatu. Przelatująca
pszczoła-zbieraczka od razu odczytuje taki
znak i omija chwilowo nieatrakcyjne dla
niej kwiaty. Taki komunikat zniechęca do
odwiedzin także niektóre „rozsądniejsze”
owady. Po upływie okresu niezbędnego
na wyprodukowanie przez roślinę nektaru i pyłku - taki znak samoczynnie znika
i „jadłodajnia” znowu zaprasza skrzydlate
stworzenia.
Wnioski jakie pszczoły wysnuwają
łącząc wiele sygnałów do nich docierających, zasługują na duże uznanie. Rzadko
wśród ludzi zdarza się ktoś kto potrafi
sobie zaplanować optymalnie dzień pracy.
Pszczoły to opanowały do perfekcji. Wiedzą
gdzie i o której porze dnia „serwowane są”
interesujące je „dania”. Z reguły znajdują
się we właściwym miejscu i we właściwym
czasie. Harmonogram zajęć planują pieczołowicie, ale ostatecznie dostosowują go
do aktualnych potrzeb i sytuacji pszczelej
rodziny, co wyczuwają i odbierają swym
„czułkowym nosem”.

ĆWICZ OKO
I DŁONIE…
18 października – Memoriał 20 X 1939
oraz 8 listopada – Turniej Niepodległości. To
dwa turnieje sportowe, jakie zorganizowano
w Radzewie, które miały na celu ocalić od zapomnienia ważne wydarzenia historyczne dla
naszej gminy i kraju. Zawody odbywały się pod
hasłem „Ćwicz oko i dłonie w ojczyny obronie”.
Rywalizowano w tenisie stołowym, strzelectwie
oraz rzucie lotką. Oto lista zwycięzców tych
turniejów. TENIS STOŁOWY: 18.10. Mirella
Rozmiarek, Tomasz Frąckowiak i Andrzej
Szymankiewicz; 8.11. Roksana Toboła, Mikołaj
Ostroróg i Mariusz Toboła. STRZELECTWO:

18.10. Robert Rozmiarek, Agata Radziejewska,
Bartosz Radziejewski i Zofia Rozmiarek; 8.11.
Agata Radziejewska, Krzysztof Krucki, Aneta
Bykowicz i Patryk Zielski. RZUT LOTKĄ: 18.10.
Zofia Rozmiarek, Andrzej Szymankiewicz,
Samuel Kątny i Mirella Rozmiarek; 8.11. Maciej
Niemier, Jolanta Walczak, Kinga Banecka i
Tymoteusz Kątny. Turnieje zorganizował UKS
Jedynka-Kórnik przy wsparciu finansowym
Gminy Kórnik. Ostatni turniej w tym roku odbędzie się 13 grudnia. Będą to gry podwójne w
tenisie stołowym oraz indywidualna rywalizacja
w lotce i wiatrówce. Zapraszamy wszystkich
mieszkańców gminy Kórnik. Tego dnia nastąpi
także podsumowanie całorocznych zmagań
w ramach cyklu „Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny
obronie”.
Karol Niemier

Stanisław Duszczak

„Mierz Wysoko”

FUNDACJA MARCINA GORTATA NA
ZAJĘCIACH Z UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KÓRNIKU W KCRIS
„ OAZA”.
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BZZZ… zza ula

Dzięki dużemu zaangażowaniu i staraniom
Rodziców klasy sportowej o profilu koszykówka-pływanie oraz owocnej współpracy
z Dyrekcją udało się szkole zakwalifikować do
projektu- szkolnego Skills Challenge „Mierz
Wysoko” 2015 zorganizowanego przez Fundację Marcina Gortata na zlecenie Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Spośród 100 szkół ubiegających się o udział , 50 zostało wybranych w tym
SP 1 Kórnik.
56 uczniów w większości z klas sportowych i wyselekcjonowanych z innych klas
IV-VI ,przystąpiło do turnieju sprawnościowego
składającego się z kilku elementów : przewrót
w przód, rzut do bramki do piłki ręcznej, slalom
z piłką do koszykówki, rzut do kosza z wyznaczonej linii, slalom z piłką do piłki nożnej,
strzał do bramki. Największy problem sprawił
uczniom slalom z piłką nożną i strzał do bromki.
Po podsumowaniu czasu startujących nie zaskoczyły nas pierwsze dwa miejsca uzyskane
przez piłkarzy nożnych Kotwicy Kórnik- I m
Dawida Baranowskiego, II m Mateusza Francuzika , a najbardziej ucieszyło trzecie miejsce
koszykarki z klasy piątej Mai Waleriańczyk.
Z dużym zainteresowaniem uczniowie słuchali
krótkiego wykładu, prowadzonego przez byłego
koszykarza , kolegę Marcina Gortata – Pawła
Stelmacha na temat zasad zdrowego odżywiania, wpływu aktywności fizycznej na rozwój
młodego człowieka, przeplatanego ciekawymi
konkursami- wpisując się jednocześnie w kampanię „ Nie zwolnieniom z w.f „ .
Wszystkim startującym gratulujemy osiągniętych wyników i mamy nadzieję na ponowne
spotkanie z przedstawicielami Fundacji w przyszłym roku szkolnym.
Nauczyciele Wychowania Fizycznego

Taekwondo
Koło Pszczelarzy w Kórniku organizuje
szkolenie branżowe w formie wykładu pt.
„Wychów matek pszczelich na własne
potrzeby”. Wykład poprowadzi dr inż. Jerzy
Samborski - pracownik naukowy Zakładu
Zoologii i Pszczelnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie praktykujący w 120-ulowej
pasiece.
Ze względu na ograniczoną ilość
miejsc, istnieje możliwość wzięcia bezpłatnego udziału w szkoleniu tylko dla pierwszych 5-ciu zainteresowanych Czytelników
„Kórniczanina”. Wykład odbędzie się w
sobotę 28.11.2015 r. w godz.16-18 w Mościenicy. Obowiązuje kolejność telefonicznych
zgłoszeń do KP Kórnik – tel. 662 596 852.
Serdecznie zapraszamy !
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Ania Osajda Mistrzem Polski Juniorów, Wiktor Kościelski i Jakub Kaczanowski v-ce Mistrzami Polski.
Był czas siewu, nadchodzi czas zbierania. Tak w skrócie można ocenić pracę
szkoleniową w UKS Oaza Kórnik – klubie
taekwondo. Po pięciu latach działalności
wychowaliśmy sobie utalentowaną młodzież. Aż dziewięcioro z nich wystartowało
w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych: Ania Osajda, Wiktor Kościelski,
Jakub Kaczanowski, Michał Paczkowski,
Wojciech Kujawa, Basia i Zosia Wartecka,
Weronika Szymańska i Aniela Kopyra.
Zawody w dniach 23-25 października
2015 roku rozegrano w Puławach, a na
starcie stawiło się blisko 400 zawodników
z 58 klubów z całej Polski. Zawodnicy
startowali w dwóch z trzech konkurencji
zawodów: obowiązkowo w walce sportowej, a następnie albo w dwuboju, albo
w układach formalnych. Wszyscy nasi
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zawodnicy wybrali dwubój sprawnościowy, gdzie o medal było równie trudno jak
w walce sportowej. Okazało się, że nasi
zawodnicy - pomimo, że w większości są
pierwszymi rocznikami trzyletniego juniora
młodszego - są doskonale przygotowani do
rywalizacji. Jedna z najdłużej trenujących
zawodniczek klubu Ania Osajda wywalczyła
pierwszą pozycję w konkurencji wielokrotnych kopnięć na czas, a w konkurencji
kopnięcia na wysokość uplasowała się na
miejscu czwartym. Suma punktów sprawiła, że została Mistrzynią Polski Juniorów.
Podobnie przebiegała rywalizacja Jakuba
Kaczanowskiego. Suma punktów z obu
konkurencji sprawnościowych dała mu V-ce
Mistrzostwo Polski. A rewelacją zawodów
okazał się Michał Paczkowski, który zadziwił wszystkich konkurentów ustanawiając
najlepszy wynik w kopnięciach na czas.
Ostatecznie wywalczył trzecie miejsce na
podium. Kilku naszych zawodników zajmowało miejsca 4-5, które dawały cenne
punkty do klasyfikacji drużynowej. Basia
Bartecka otarła się o podium. Po tak dobrze

rozpoczętych zawodach przystąpiliśmy do
konkurencji walki. Bardzo liczyliśmy na
doświadczonego Wiktora Kościelskiego,
który w kategorii wagowej -61 kg w turnieju
stoczył trzy zwycięskie walki. Pierwszy pojedynek wygrał przed czasem 13:0, kolejny
6:4, następny 9:2. Dopiero w finale musiał
uznać wyższość przeciwnika, zdobywając
dla siebie tytuł V-ce Mistrza Polski Juniorów.
Z Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
nasza bardzo młoda reprezentacja przywozi cztery medale. To historyczne pierwsze
tytuły Mistrza Polski Ani Osajdy, Wiktora Kościelskiego i Jakuba Kaczanowskiego dla
naszego klubu. Ostatecznie, jako drużyna
zostaliśmy sklasyfikowani na wysokim 11
miejscu z dorobkiem 33 pkt do klasyfikacji
Sportu Dzieci i Młodzieży Ministerstwa
Sportu. Mamy bardzo liczną i utalentowaną
młodzież w klubie. Wydaje się, że wspólnie
z szeroką, utytułowaną kadrą trenerską,
będziemy odnosić w kolejnych latach
ogromne sukcesy.
Piotr Wesołek
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ZAWODNICY MRÓZ JEDYNKA KÓRNIK
WYRÓŻNIENI PRZEZ MARSZAŁKA
Pięcioro zawodników UKS Mróz Jedynka Kórnik po raz kolejny zostało wyróżnionych przez marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka. Kórniczanie
otrzymali stypendia dla najwybitniejszych
sportowców województwa wielkopolskiego. Wyróżnieni, to tegoroczni medaliści
Mistrzostw Europy Patryk Rajkowski i Weronika Humelt, oraz Nikol Płosaj, Natalia
Radzicka i Alicja Ratajczak. W minionych
latach stypendystkami marszałka województwa wielkopolskiego były między innymi Julia Michalska, Magdalena Fularczyk,
Magdalena Kemnitz, Katarzyna Pawłowska
czy Joanna Fiodorow, które potem startowały na igrzyskach olimpijskich. Mamy
nadzieję, że i obecni stypendyści również
pójdą drogą swoich poprzedniczek.
– Stypendia stanowią ważny element
wspierania młodych ludzi w sporcie wy-
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Godziny pracy aptek z terenu gminy Kórnik

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

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

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

czynowym w najtrudniejszym czasie dla
ich kariery, kiedy przechodzą do seniorów
i często są zawieszeni w finansowej próżni,
kiedy nieraz mogą liczyć tylko na pomoc
rodziców i samorządów, kiedy muszą podjąć decyzję, czy uprawiać dalej sport, czy
skoncentrować się tylko na nauce i pracy.

Nasze stypendia mam nadzieję pomagają
im w podjęciu decyzji, że warto realizować
się sportowo - powiedział podczas uroczystości wręczenia stypendiów marszałek
Marek Woźniak.
Paweł Marciniak

3-DNIOWY FESTIWAL WARCABOWO-SZACHOWY W RADZEWIE
Tego jeszcze w Radzewie nie było!
W ciągu trzech dni odbyły się trzy turnieje
gier umysłowych. 13 listopada, nietypowo w piątek zorganizowana została VI
Familiada Warcabowa Pamięci Marka
Serwatkiewicza. Rywalizację drużynową
wygrała rodzina Kątnych (Robert i Samuel). Losy pucharu za zwycięstwo ważyły się
do ostatniej rundy. Ostatecznie tylko pół
punktu mniej miały dwa kolejne zespoły.
Drugie miejsce zajęła rodzina Błaszczyków (Jarosław, Jakub i Adrian), a trzecie
rodzina Glurów (Stanisław i Agnieszka).
Sklasyfikowano 8 rodzin. Klasyfikację
indywidualną wygrał Jarosław Błaszczyk.
Najlepszą kobietą okazała się Karolina
Piechowiak. Dwa kolejne turnieje wliczały
się do cyklu „Kórnicka Liga Szachowo-Warcabowa”. 14.11., w sobotę odbył
się Jesienny Turniej Warcabowy i były to
zawody przeniesione z dnia 25.10., kiedy
to miały miejsce wybory parlamentarne.
Wśród 22 zawodników najlepszy okazał
się Dawid Miszczak (Błażejewo). Tyle
samo punktów wywalczył drugi Zygmunt
Falk (Częstochowa), a trzeci zawodnik
Mikołaj Ostroróg (Radzewo) miał 0,5 pkt.
mniej. W poszczególnych kategoriach
zwyciężyli wspomniani D. Miszczak i M.
Ostroróg oraz Magdalena Sułkowska
(Czmoń) i Karolina Piechowiak (Czołowo).
W nieoficjalnej klasyfikacji zespołowej
zwyciężyli mieszkańcy Czmonia. 15.11.,
w niedzielę odbył się Niepodległościowy
Turniej Szachowy. W stawce 22 graczy
pewne zwycięstwo odniósł Robert Kątny
(Czołowo), który zgromadził maksymalną
liczbę punktów. Kolejne miejsca zajęli
Zdzisław Jastrzębski (Czmoń) i Samuel
Kątny (Czołowo). Po podziale na kategorie
oprócz R. Kątnego i S. Kątnego zwyciężyli
K. Piechowiak i M. Sułkowska. Biorąc pod
uwagę miejsce zamieszkania tym razem
górą Czołowo. Wszystkie trzy turnieje

WAŻNE TELEFONY:

zorganizował MUKS Wieża Kórnicka oraz
SKS Sokół w Radzewie. Profesjonalną
obsługę sędziowską zapewniła osoba
pana Ryszarda Bartkowiaka. Wsparcie
finansowe z Gminy Kórnik pozwoliło na
to, aby każdy uczestnik każdego turnieju
mógł wrócić do domu z nagrodą rzeczową. Kolejne turnieje w grach umysłowych
w Radzewie już w grudniu. 6 grudnia
odbędzie się Mikołajkowy Turniej Szachowo-Warcabowy i będzie to ostatnia

szansa na zdobycie punktów do klasyfikacji generalnej cyklu. 20 grudnia odbędzie się Warcabowa Setka – V Otwarte
Mistrzostwa Gminy Kórnik w Warcabach
100-polowych. Po turnieju odbędzie się
także podsumowanie całorocznej rywalizacji w ramach piątej edycji Kórnickiej
Ligi Szachowo-Warcabowej. Zapraszamy!
Karol Niemier

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

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

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

INFORMACJE
KULTURA
SPORT

SPORT
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Bank Spółdzielczy w Kórniku posiada
do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Zaniemyślu przy ul
Raczyńskiego 22.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona
w Zaniemyślu przy ul. Raczyńskiego 22.
Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji
gruntów jako: województwo wielkopolskie,
powiat średzki, jednostka ewidencyjna
302505_2 Zaniemyśl, obręb nr 0017, działka
nr 32 o powierzchni 0,3182 ha. Dla nieruchomości , V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej prowadzi księgę wieczystą PO1D/00027558/3.
Nieruchomość posiada uzbrojenie we
wszystkie dostępne media infrastruktury
technicznej: energię elektryczną, gaz ziemny
z sieci, wodę zimną z sieci miejskiej, kanalizację miejską oraz sieć telekomunikacyjną.
Działka posiada kształt nieregularny
zbliżony do prostokąta. Działka jest wąska
i długa. Część frontowa jest zabudowana
wolnostojącym dwukondygnacyjnym budynkiem murowanym, częściowo podpiwniczonym z częściowo użytkowym poddaszem.

Budynek posiada powierzchnię użytkową
2
351,59 m .
W budynku przeważają powierzchnie
usługowo-biurowe. W budynku zlokalizowany jest lokal mieszkalny o powierzchni 94,15
2
m . Część terenu za budynkiem i z jego
prawej strony jest utwardzona na łącznej
2
powierzchni ok. 240 m . Za utwardzeniem
teren jest niezabudowany. Tylna część dział2
ki na powierzchni 1440 m jest ogrodzona
i stanowi przedmiot najmu pod tymczasowe
domki rekreacyjno-wczasowe typu „BRDA”.
Warunkiem sprzedającego jest umożliwienie prowadzenia działalności bankowej
na parterze budynku w okresie 9 miesięcy
od daty sprzedaży.
Oferty należy składać do 30.11.2015
roku w Centrali Banku w Kórniku, Pl. Niepodległości 31, w zamkniętej kopercie z napisem – „Oferta sprzedaży nieruchomości
w Zaniemyślu”.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać
się ze stanem prawnym i fizycznym nieruchomości.
W powyższej sprawie prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 61 8170 401.

Oferta sprzedaży nieruchomości
w Biernatkach
Bank Spółdzielczy w Kórniku posiada
do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w Biernatkach gm. Kórnik.
Przedmiotem sprzedaży jest działka nr
267/1 o powierzchni 3,9783 ha – KW nr
PO1D/00033277/4. Działka jest zlokalizowana we wschodniej części miejscowości
Biernatki, przy Al. Flensa. Kształt działki
wydłużony, regularny. Dostęp do drogi
publicznej gruntowej wzdłuż zachodniej
granicy działki. Otoczenie stanowią niezabudowane obszary rolne oraz tereny
zabudowy mieszkaniowej. Działka w ok. ½
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kórnik przeznaczona
jest pod zabudowę mieszkaniową.
Oferty należy składać do 30.11.2015
roku w Centrali Banku w Kórniku, Pl. Niepodległości 31, w zamkniętej kopercie z napisem – „Oferta sprzedaży nieruchomości
w Biernatkach”.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze stanem prawnym i fizycznym
nieruchomości.
W powyższej sprawie prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 61 8170 401.

Ogłoszenia DROBNE
Praca
*Posprzątam Twoje mieszkanie, odprowadzę dziecko do przedszkola lub zaopiekuję się starszą osobą. Tel. 503 301 277
*Szukam pracy od zaraz, sprzątanie biur/mieszkań, opieka nad osobami starszymi, mycie okien. Tel. 510 718 741
*Posprzątam mieszkanie, umyje okna. Tel. 887 314 753
*Przyjmę emeryta lub rencistę (złotą rączkę) do drobnych prac domowych, konserwatorskich i w ogrodzie. Tel. 602 687 901
*Zatrudnię ucznia w zawodzie fryzjer. Praktyka od września. Tel. 607 453 136

Inne

*Sprzedam działkę budowlaną w Błażejewie 6400 m² z możliwością podziału. Tel. 880 292 315
*Robakowo osiedle, wynajmę pokój 20 m², umeblowany, 600 zł całość. Tel. 784 825 329
*Sprzedam mieszkanie ul. Parkowa, 61 m². Tel. 515 045 086 lub 608 518 789
*Sprzedam rower damski, stan bdb. Tel. 727 539 587
*Sprzedam wózek dwukołowy do przewozu worków. Tel. 727 539 587
*Wolne pokoje, komfortowe warunki, Szczytniki, ul. Jastrzębia 8. Tel. 606 401 919
*Sprzedam mieszkanie, Kórnik-Staszica, 3 pok., I piętro, 55,9 m², cena 195 tys. Tel. 669 910 566
*Sprzedaż ziemniaków z domu 15 kg – 10 zł. Kórnik ul. Błażejewska 43.
*Oddam w najem garaż przy ulicy Stodolnej w Kórniku. Tel. 602 687 901
*Sprzedam samochód Volvo V40 2004r. Diesel, przebieg 250000, stan bdb. Cena 12.700. Tel. 508 341 610
*Odzież ochronna i robocza, art. BHP, markowe środki czystości. www.AGROBUDBHP.pl, hurtowe ceny, a.zaradzki@agrobud.home.pl. Tel. 61 842 59 41
*Sprzedam rower treningowo-rehabilitacyjny firmy Active model 2800, cena 60 zł. Tel. 519 550 324
*Sprzedam butle gazową 11 kg oraz pokrywę studni wodomierzowej nową z atestem. Tanio, okazja! Tel. 506 490 723
*Naprawa protez dentystycznych, Kórnik ul. Stodolna 88. Tel. 607 118 686
*Poszukuję mieszkania/pokoju dla 4 pracowników produkcji, firma Euro-Astar. Tel. 792 000 181

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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Następny numer Kórniczanina ukaże się 4 grudnia 2015 r.
Materiały do następnego numeru
prosimy dostarczać
do 27 listopada 2015 r.
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GRZEŚKOWIAK KÓRNIK CUP 2015 ZA NAMI
Tegoroczna, czwarta już edycja Grześkowiak Kórnik Cup dobiegła końca. Przez
dwa dni licznie zebrana publiczność mogła
podziwiać poczynania młodych piłkarzy. Zawodnicy rozegrali łącznie 64 mecze a piłka
przekraczała linię bramkową aż 242 razy!
Kotwica Kórnik grająca w grupie A
zmierzyła się pierwszego dnia zawodów z
drużynami takimi jak: SMS Łódź, AP Talent
Białystok i MLKS Znicz Kłobuck. Zawodnicy
z Kotwicy remisując tylko jedno spotkanie,
pozostałe dwa przegrywając zajęli niestety ostatnie miejsce w swojej grupie, co
oznaczało, że zagrają z innymi drużynami
z trzeciego i czwartego miejsca w Lidze
Europy o miejsca 9-16 w całym turnieju.
W niedzielę zespoły walczyły w podzielonych dzień wcześniej grupach - Lidze
Europy oraz Lidze Mistrzów (miejsca 1-8).
Kórniczanie zmierzyli się zatem z SF Warszawa, AS Milicz oraz Widok Skierniewice.
Tym razem poszło im lepiej i wygrali dwa
mecze. Lepsi od nich okazali się tylko
zawodnicy ze Skierniewic, którzy pokonali
ich 2:3. Ostatecznie Kotwica walczyła o 11
miejsce w turnieju z FA Leszno. Niestety
chłopcy z Leszna dali naszym zawodnikom porządną lekcje pokonując ich aż 6:0!
Kotwica Kórnik zajęła 4 miejsce w Lidze
Europy a co się z tym wiąże 12 miejsce
w całym turnieju „GKC”. W tegorocznym
finale zabrakło RKS Raków Częstochowa
- zwycięscy dwóch poprzednich edycji.
Zagrali jednak oni z SMS Łódź o miejsce
3. Tym razem to zespół z Łodzi okazał się
być lepszym, pokonując Raków 4:2. Finał
GCK’15 rozegrał się pomiędzy drużyną
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski a Arką
Gdynia. W ostatnim meczu kibice zobaczyli
aż 10 goli! Spotkanie było godne finału na
bardzo wysokim poziomie. Jedna drużyna
nie ustępowała drugiej, zawodnicy walczyli
do samego końca z pełnym zaangażowaniem. Ostatecznie Arka Gdynia pokonała
„KSZO” 7:3 i tym samym zajęła 1 miejsce
w turnieju.
Klasyfikacja generalna:
1. Arka Gdynia
2. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
3. SMS Łódź
4. Raków Częstochowa
5. Chojnik Jelenia Góra
6. ŁKS Łódź
7. Zagłębie Lubin
8. Znicz Kłobuck
9. Warta Poznań
10. Widok Skierniewice
11. Football Academy Leszno
12. Kotwica Kórnik
13. Talent Białystok
14. AS Milicz
15. Oranje Sport Konin
16. Szkoła Futbolu Warszawa
„Chłopcy na pewno zasłużyli na pochwałę. Mimo słabszego początku turnieju,
pokazali, że mogą rywalizować z drużynami
teoretycznie lepszymi. Wspólnie sobie kibicowali i pokazali ducha drużyny. Na tle tak
dobrych zespołów 12 miejsce nie jest dla
nas ujmą. Osoby oglądające mecze Kotwi-
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cy na pewno nie mogły narzekać na brak
emocji, a momentami gra chłopców była na
bardzo wysokim poziomie” - powiedziała
trenerka Violetta Biegańska.
Królem strzelców został Hubert Pilarz
(ŁKS Łódź), który strzelił aż 12 bramek. Najlepszym bramkarzem zdaniem Trenerów
okazał się Aleksander Steffen z drużyny
AP Chojnik. MVP turnieju, czyli najlepszy i
najbardziej kreatywny zawodnik to Tomasz
Pieńko (Zagłębie Lubin).
„Czwarta edycja Grześkowiak Kórnik
Cup 2015 przeszła do historii. Jak co roku
wielkie emocje i dużo solidnej piłki mogli
oglądać licznie zgromadzeni kibice. Z dużym optymizmem patrzyłem na zmagania
naszych podopiecznych prowadzonych
przez trenerów V.Biegańska, L.Garstkiewicz, którzy na tle pozostałych ekip
zaprezentowali się z dobrej strony. Miło
było nam gościć wszystkie zespoły i mamy
nadzieje że czuli u nas dobrze. Tak wielkie
przedsięwzięcie sportowe nie odbyłoby się
gdyby nie wsparcie mecenasa turnieju firmy
Grześkowiak Surówki. Nie można zapo-
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Oferta sprzedaży nieruchomości
w Zaniemyślu przy ul. Raczyńskiego 22.

mnieć o dużej pomocy jaką otrzymaliśmy
przy organizacji turnieju od firmy TFP Sp. z
o.o. oraz dyrektora Centrum OAZA Kórnik
Wojciecha Kiełbasiewicza i dyrektora OSiR
Kórnik Jana Wójkiewicza oraz firmy PODR.
Dziękuję również Firmie ZINA i Jubiler
Buszkiewicz za ufundowanie atrakcyjnych
nagród. Nie można zapomnieć osobach
czuwających nad całością turnieju - dyrektorze sportowym turnieju Michale Rokickim,
który zadbał o wysoki poziom sportowy
turnieju oraz Michale Zgardzie - mężu
opatrznościowym całego przedsięwzięcia.
Jesteśmy dumni jako klub że możemy
współorganizować tak znaczący i rozpoznawalny w polskiej piłce młodzieżowej turniej.
Na koniec chciałbym podziękować również
rodzicom rocznika 2004/05 którzy aktywnie
włączyli się w pomoc przy przygotowaniu
turnieju”.- podsumował prezes KSS Kotwicy
Kórnik Andrzej Giczela
Opr.
Aleksandra Chojnacka

Nikol Płosaj najlepsza w elicie
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Zdjęcia z promocji książki „W Kórniku czy w malinach...” - 11 listopada 2015 r. Patrz str. 13.

