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Uwaga
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 

Urzędu Miejskiego w Kórniku przypomina 
o obowiązku zapłaty do 15 stycznia 2014r.  
opłaty rocznej z tytułu umieszczenia w 
pasie drogowym dróg gminnych urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego. Opłaty rocz-
ne zostały naliczone w bezterminowych 
decyzjach Burmistrza Gminy Kórnik, dla-
tego każdy kto kiedykolwiek otrzymał taką 
decyzję winien pamiętać o uregulowaniu 
tej należności. Jednocześnie podaję nu-
mer rachunku bankowego, na który należy 
dokonywać wpłat z tytułu opłaty rocznej:

 Bank Spółdzielczy w Kórniku
  26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.  

Hanna Kmieciak
Kierownik Wydziału 

Podatków i Opłat Lokalnych                     

W minioną niedzielę, 5 stycznia br. 
w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu 
„OAZA” odbył się Koncert Noworoczny, 
organizowany od wielu już lat z inicjatywy 
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego. Na 
koncert, podobnie, jak w latach ubiegłych, 
zaproszeni zostali przedstawiciele władz 
samorządowych województwa, powiatu, 
gminy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele 
firm, stowarzyszeń, organizacji społecznych 
działających na terenie gminy i osoby za-
służone dla Kórnika. 

W zeszłym roku, ze względu na remont 
zamku, koncert po raz pierwszy zorgani-
zowany został w kórnickiej „OAZIE”. Po 
zeszłorocznym sukcesie, tegoroczny 

koncert zorganizowany został również w 
„OAZIE”. Lecz organizacja tego koncertu 
ze względów technicznych była ogromnym 
wyzwanie, gdyż burmistrz Lechnerowski 
zaprosił na koncert osiemdziesięciooso-
bową Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej, 
kierowaną przez Wojciecha Nentwiga. 
Koncert poprowadził znany polski reżyser 
i scenarzysta filmowy Krzysztof Zanussi, 
który witając licznie zgromadzonych gości 
powiedział, że Orkiestra Filharmonii Po-
znańskiej występowała na najważniejszych 
salach koncertowych, zarówno w kraju, jak 
i za granicą, ale po raz pierwszy na hali 
sportowej, co z pewnością nie jest łatwym 
zadaniem. 

Orkiestrą tego wieczoru dyrygował 
utalentowany, młody dyrygent Jakub 
Chrenowicz, a partie solowe wykonywała 
primadonna, znakomita sopranistka Anna 
Lichorowicz. Orkiestra zagrała dla publicz-
ności, zgromadzonej w „OAZIE” znane 
utwory m.in. Straussa, Lehara, Verdiego, 
Offenbacha, Moniuszki, Czajkowskiego, a 
na bis poloneza Wojciecha Kilara z filmu 
„Pan Tadeusz”. 

Koncert z pewnością można zaliczyć do 
bardzo udanych, o czym świadczyły oklaski 
i owacje na stojąco. 

Magdalena Matelska-Bogajczyk 
Wydział Promocji Gminy 

Koncert noworoczny

Podczas trwającej procedury wyłaniania 
wykonawcy usług związanych z gospodaro-
waniem odpadami na terenie gminy Kórnik 
do przetargu zgłoszono tylko jedną ofertę. 
Złożyło ją  konsorcjum: Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Śremie i WOD-
KOM Kórnik. 

Do rozmów kwalifikacyjnych w kon-
kursie na Komendanta Straży Miejskiej w 
Kórniku zakwalifikowano pięcioro kandy-
datów, którzy spełnili wyznaczone warunki. 
Wśród kandydatów są dwie kobiety. Trwają 
rozmowy z kandydatami.

ŁG

Przetargi
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu 

nieograniczonego na budowę kompleksu 
edukacyjnego w północnej części Gminy 
Kórnik obejmującego szkołę podstawo-
wą (etap 1) z infrastrukturą towarzyszącą 
w Kamionkach jako najkorzystniejszą 
wybrano ofertę firmy PKOB WEGNER z 
siedzibą w miejscowości Rudki, 62-240 
Trzemeszno. Oferowana cena ryczałtowa 
brutto: 14.757.539,98 zł. 

Jeeli w cigu 5 dni od  roystryzgnicia 
nie wpzn odwoania, podpisanie umowy z 
wykonawcą nastąpi 14 stycznia br.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu 
nieograniczonego na rewitalizację płyty 
rynku w Kórniku - remont i przebudowa 
(modernizacja) Placu Niepodległości 
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę 
firmy INFRAKOM z siedzibą w Wolszty-
nie. Oferowana cena ryczałtowa brutto: 
11.986.073,93 zł. 

Rozpoczęcie prac nastąpi jeszcze w 
styczniu br.

Sekretarz Gminy 
Leszek Książek

KomiSjA miESZKANiowA 

17 grudnia po raz kolejny obradowała 
Komisja Mieszkaniowa. Kilka osób zrezy-
gnowało z zaproponowanych im wcześniej 
mieszkań socjalnych w Dachowie. Komisja 
zgłosiła nowe kandydatury do zamieszkania 
w nowopowstałym budynku. 

SchRONISKO

19 grudnia burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski uczestniczył w zgromadzeniu Związku 
Międzygminnego „Schronisko”. Podczas 
obrad dokonano korekty budżetu Związku 
na rok 2013 oraz uchwalono budżet na rok 

2014. Stawka zrzeszonych gmin ustalona 
została na poziomie 12,72 zł od mieszkań-
ca, co w przypadku Gminy Kórnik wyniesie 
w 2014 r. 277 869 zł. Zgromadzenie związ-
ku uchwaliło także wieloletni plan finansowy 
oraz korekty w statucie. Schronisko w 
Skałowie powstać ma do końca 2014 roku.

   
Na przełomie 2013 i 2014 roku od-

bywało się wiele spotkań i uroczystości 
świąteczno-noworocznych organizowanych 
przez różne środowiska, w których udział 
brali radni, burmistrzowie oraz inni przed-
stawiciele samorządu. 

Opr. ŁG

Podczas XLi sesji Rady miejskiej w 
Kórniku, która odbyła się 20 grudnia 2013 
roku radni zatwierdzili Budżet Gminy 
Kórnik na rok 2014. Tym razem jednak 
głosowanie nie było jednomyślne. Dwoje 
radnych głosowało „przeciw”.

Nim jednak rozstrzygano o szczegółach 
budżetu, odbyła się pierwsza część, na której 
omówiono sprawy bieżące.  

Wśród sprawozdań z działalności or-
ganów samorządu znalazło się tym razem 
także sprawozdanie z działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie  za okres 2013 roku.

Podjęto uchwałę w sprawie wydatków 
zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik 
na 2013 rok niewygasających z upływem 
roku budżetowego.

Wśród kontynuowanych zadań inwesty-
cyjnych znalazło się 9 zadań. Mają one zostać 
zrealizowane do 30 czerwca 2014r. 

Jak czytamy w załączniku do uchwały, 
przyczyny niewykonania inwestycji są na-
stępujące:

1. budowa chodnika we wsi Żerniki wzdłuż 
drogi wojewódzkiej (projekt) - zakończenie 
zostało przesunięte z uwagi na konieczność 
rozwiązania problemów terenowo-prawnych;

2. budowa ul. Głównej w Borówcu, w tym 
budowa kanalizacji deszczowej – możliwość 
realizacji robót drogowych uzależniona jest 
od wcześniejszego wykonania kanalizacji 
sanitarnej, zadanie będzie kontynuowane 
w 2014r.

3. budowa ul. Polnej w Robakowie-osiedlu 
– zadanie zostało wprowadzone do budżetu 
we wrześniu 2013r., pierwszy przetarg na za-
danie został unieważniony z uwagi na kwotę 
oferty przewyższającą kwotę zabezpieczoną 
w budżecie, ogłoszono ponownie przetarg.

4. rozbudowa budynku OSP w Radzewie 
– zadanie jest w trakcie realizacji, nastąpiło 
przesunięcie części robót, z uwagi na prze-
dłużoną procedurę wyłonienia wykonawcy;

5. budowa odwodnienia w Arboretum 

– dokumentacja projektowa zakończona 
zostanie w 2014r. powodem przesunięcia 
terminu była konieczność przeprowadzenia 
uzgodnień z Polską Akademią Nauk oraz Ge-
neralną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
w zakresie obszaru i sposobu wykonania 
odwodnienia;

6. budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 
przy ul. Zwierzynieckiej w Kórniku (projekt) – 
przesunięto  z uwagi na konieczność uzyska-
nia wskazań spółki Aquanet S.A. dotyczących 
możliwości odbioru ścieków do zlewni ul. 
Zwierzynieckiej oraz zasilania w wodę;

7. kanalizacja deszczowa w Kamion-
kach (projekt) – realizacja projektu zostanie 
zakończona 2014r., przesunięcie terminu 
spowodowane było koniecznością ustalenia 
możliwości odprowadzenia wód deszczo-
wych do kanału Głuszyna;

8. modernizacja sieci wodociągowej w ul. 
Zamkowej i Średzkiej w Kórniku – realizacja 
zadania została przesunięta na 2014r. z uwa-
gi na konieczność przeprowadzenia uzgod-
nień z Polską Akademią Nauk i Fundacją 
„Zakłady Kórnickie” dotyczących możliwości 
lokalizacji sieci po terenach, których właści-
cielem nie jest Gmina Kórnik;

9. modernizacja targowiska w Kórniku 
– realizacja projektu zostanie zakończona 
2014r., przesunięcie terminu spowodowane 
było zmianą zakresu objętego projektem oraz 
przedłużającymi się uzgodnieniami branżo-
wymi, w tym z Konserwatorem Zabytków.

Radni  przyjęli Gminny Program Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w 2014r. Ustalono także ceny za 
usługi przewozowe transportu zbiorowego i 
wysokości opłat dodatkowych oraz określono 
przepisy porządkowe w komunikacji miejskiej 
zwykłej, ustanowiono zwolnienia i ulgi w 
opłatach za przejazdy środkami komunikacji 
miejskiej zwykłej w Kórniku. Szczegóły tych 
rozstrzygnięć opublikujemy po uprawomoc-
nieniu się uchwały. 

(cd. na str 4)

Rada Miejska pRzyjęła budżet 
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Projekt budżetu na 2014 rok zakłada:
- dochody w wysokości  104.782.559 zł
- wydatki w wysokości   115.372.155 zł

W stosunku do 2013 jest to wzrost o 13,81% 
po stronie dochodów i wzrost o 27,11% po 
stronie wydatków. (Było: dochody 92.061.513 
zł, wydatki 90.760.278 zł – wg planu).

Różnica między dochodami i wydatkami 
stanowi deficyt budżetowy, który sfinansowany 
będzie pożyczką Jessica i emisją obligacji ko-
munalnych. Jest to kwota 10.589.556 zł.

Duży wzrost dochodów spowodowany jest 
czterema pozycjami:
- dotacją z Powiatu Poznańskiego 3,8 mln zł
- dotacją na dofinansowanie promenady 3,8 
mln zł
- sprzedażą mienia 4,6 mln zł
- z opłat śmieciowych 3,8  mln zł

Dochody
Struktura dochodów przedstawia się na-

stępująco:
- 67,80 % dochody od os. prawnych, od os. 

fizycznych i od innych jednostek nieposiadają-
cych osobowości prawnej 71.037.531 zł (było 
66.600.988 zł);

- 1,19 % - subwencja ogólna 11.729.704 
zł (było 10.935.290 zł) w tym część oświatowa 
11.644.333  zł;

- 4,91 % - dotacje celowe na zadania z 
zakresu administracji rządowej oraz na zadania 
własne – 5.149.067 zł (było 5.517.747 zł), w 
tym na pomoc społeczną 3.858.061 zł (było 
4.398.232 zł )
- 16,10 % - pozostałe dochody 

w tym m.in.:

-  ze sprzedaży składników majątkowych 
4.557.370 zł

- dotacja na dofinansowanie zadania pn. 
„Budowa ul. Głównej w Borówcu w tym budowa 
kanalizacji deszczowej” z Powiatu Poznańskie-
go w kwocie 3.800.000 zł

- dotacja na dofinansowanie zadania pn. 
„Budowa promenady spacerowej wzdłuż brze-
gu Jeziora Kórnickiego” w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
w kwocie 3.800.000 zł

- wpływy z usług świadczonych przez Cen-
trum OAZA w kwocie 2.750.800  zł

- dzierżawa i najem składników mająt-
kowych gminy w kwocie 212.296 zł (poza 
dochodami OAZY i OSiR-u)

- wpływy realizowane przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Kórniku w kwocie 240.350 zł, w 
tym z usługi świadczone w kwocie 220.000 zł

- odsetki w kwocie 180.270 zł, w tym odsetki 
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 
opłat w kwocie 71.500 zł

- wpłaty przekazywane przez Urząd Mar-
szałkowski oraz wpływy za usuwanie drzew w 
kwocie 120.000 zł

- wpływy z wieczystego użytkowania nieru-
chomości i opłat za zarząd w kwocie 38.084 zł

- wpływy z usług opiekuńczych realizowa-
nych przez OPS w kwocie 42.000 zł.

W pierwszej pozycji (dochody od osób 
prawnych i fizycznych ) :

-  36.389.962  zł  - podatek od nieruchomo-
ści (34,73% dochodów gminy) (było 34.968.730 
zł), w tym 31.083.195 zł od osób prawnych (było 
29.793.202 zł) 5.306.767 zł od osób fizycznych 
(było 5.175.528 zł)

 -  22.426.760 zł -  to 37,53%  (było 37,42%) 

pRojekt budżetu na 2014

udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych (21,40% dochodów gminy) (było 
20.595.305 zł)

- 2.000.000 zł  - to 6,71% udział w podatku 
dochodowym od osób prawnych (1,91 % do-
chodów gminy) (było 2.250.000 zł)

- 1.800.000 zł -  podatek od czynności 
cywilnoprawnych (1,72% dochodów) (było 
1.700.000 zł) 

- 1.496.291 zł  - podatek od środków trans-
portu (1,43 %  dochodów) ( było 1.486.538 zł)

- 1.372.816 zł  – podatek rolny (1,31 % 
dochodów gminy) (było 1.377.155 zł)

Inne dochody :
- opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 3.862.692 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

370.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego                

866.796 zł
- opłata za korzystanie z przystanków na 

terenie gminy 27.000 zł
- podatek od spadków i darowizn                       

80.000 zł
- opłata za posiadanie psów 15.000 zł
-  opłata targowa   47.000 zł

Przyjęty plan dochodów oparty jest na 
wymiarze podatków i przeprowadzonej analizie 
wpływów  poszczególnych dochodów.

Wysokość planowanych wpłat z tytułu 
podatków i opłat lokalnych jest oszacowana 
na podstawie przyjętych przez Radę Miejską 
stawek podatkowych. W przeważającej części  
stawki podatkowe zostały podwyższone o 0,9% 
w stosunku do stawek obowiązujących w 2013r.

Udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz wysokość subwencji oświa-
towej przyjęte zostały na podstawie informacji 
Ministra Finansów.

Do obliczenia wpływów z tytułu podatku 
rolnego przyjęto stawkę 60 zł za kwintal żyta, 
tj. 150 zł z 1 ha przeliczeniowego (było 150 zł).

 
wydatki  (115.372.155 zł)
Przy opracowaniu projektu wydatków 

założono:
- wzrost cen towarów i usług konsump-

cyjnych w wysokości 2%
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników 

o 2%.

Struktura wydatków  przedstawia  się 
następująco :

- 63,41 % wydatki bieżące 73.159.343 
zł  (było 74.115.015 zł)

- 36,59 % wydatki majątkowe 42.212.812 
zł  (było 16.645.263 zł)

Struktura wydatków.
Według działów klasyfikacji budżetowej 

struktura tych wydatków jest następująca : 
- 27,86 % oświata i wychowanie   oraz 

edukacyjna opieka wychowawcza 32.139.321 
zł (było 25.268.282 zł) 

-  15,57 % transport i  łączność                   
17.962.420 zł (było 14.032.257 zł)

- 12,19 % kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 14.060.169 zł (było 3.350.945 zł)

-  9,01 % gospodarka  komunalna i ochrona 
środowiska  10.392.150 zł (było 9.961.846 zł) 

- 7,63 % administracja publiczna             
8.803.707 zł (było 8.747.342 zł)

- 6,17 %  pomoc społeczna 7.113.433 zł 
(było 7.474.455 zł)

- 5,85% kultura fizyczna i sport                                  
6.746.158 zł  (było 6.923.397 zł)

- 3,04 % różne rozliczenia 3.503.121 zł (było 
4.055.721 zł)

- 1,84 % obsługa długu publicznego                             
2.128.226 zł (było 1.845.743 zł)

- 1,57 %  gospodarka mieszkaniowa                                   
1.815.000 zł (było 4.052.930 zł) 

- 1,53% bezpieczeństwo publ. i ochrona prze-
ciwpożarowa 1.760.516 zł (było 1.378.163 zł) 

-  0,70 % działalność usługowa                       
810.000 zł (było 950.125 zł)

-  0 ,37% ro ln ic two i  łowiectwo                                           
432.000 zł (było 2.151.766 zł)

- 6,67% pozostałe   
Po stronie wydatków największymi  pozy-

cjami są:  
-oświata 28%, w tym: szkoły podstawowe 

10.890.089 zł (było 10.716.836 zł), gimnazja  
5.185.251 zł (było 4.982.778 zł), przedszkola 
3.942.726 zł (było 3.654.459 zł), punkty przed-
szkolne 244.422 zł (było 225.906 zł), przedszko-
la niepubliczne 2.127.161 zł (było 1.600.000 zł)

-wydatki majątkowe 8.090.000 zł

Razem na szkoły podstawowe i gimnazja 
przeznaczymy w 2014r. kwotę 16.075.340 
zł przy subwencji na te zadania w wysokości 
11.644.333 zł (różnica 4.431.007 zł).

- transport i łączność 15%, w tym 
- środki dla Spółki KOMBUS w wysokości 

3.620.000 zł
- dotację dla M. Poznania w wysokości 

890.000 zł
- komunikacja na trasie Zaniemyśl- Kórnik 

i Środa Wlkp. – Kórnik w wysokości 390.000 zł

- utrzymanie dróg gminnych w wysokości 
2.534.307 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 
10.220.913 zł

Wydatki przeznaczone na jednostki organi-
zacyjne gminy i inne (nie wg działów klasyfikacji 
budżetowej):
Spółka KOMBUS 3.620.000 zł (było 4.039.100 zł)
Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.195.584 zł (było 
1.136.960 zł)
Kórnicki Ośrodek Kultury 730.000 zł (było 
738.721 zł)
Biblioteka Publiczna 544.500 zł (było 590.000 zł)
Ośrodek Pomocy Społecznej 6.347.233 zł (było 
6.707.625 zł)
Środowiskowy Dom Samopomocy 386.200 zł 
(było 386.527 zł)
Ochotnicza Straż Pożarna 996.500 zł (było 
661.177 zł)
Straż Miejska 644.500 zł (było 627.800 zł)
Centrum Rekreacji i Sportu OAZA  4.920.567 
zł (było 5.176.361 zł)
W 2014r. planuje się wykonać 42 zadania in-
westycyjne o wartości 39.129.163 zł. Zadania 
inwestycyjne to m.in.: 
-  w zakresie oświetlenia:
1. budowa oświetlenia na ul. Wiejskiej w Roba-
kowie-wsi w kwocie 9.000 zł (środki funduszu 
sołeckiego)
2. budowa oświetlenia na ul. Żernickiej w 
Robakowie (projekt) w kwocie 2.000 zł (środki 
funduszu sołeckiego)
3. oświetlenie od skrzyżowania ul. Radiowej i 
ul. Telewizyjnej w Koninku do dawnego zakła-
du PGR w kwocie 7.277 zł (środki funduszu 
sołeckiego)
4. oświetlenie os. Kwiatowego w Robakowie w 
kwocie 120.000 zł
5. oświetlenie placu zabaw w Szczytnikach ul. 
Wspólna w kwocie 9.500 zł (środki funduszu 
sołeckiego)
6. oświetlenie ul. Dworcowej w Kórniku w kwo-
cie 20.000,00 zł
7. oświetlenie ul. Lipowej w Czmoniu w kwocie 
10.000 zł (środki funduszu sołeckiego)
8. oświetlenie ul. Mieczewskiej i ul. Mostowej, 
os. Kwiatowego (Liliowa, Wierzbowa, Stokrot-
kowa, Konwaliowa, Jaśminowa) w Kamionkach 
w kwocie 10.000 zł (środki funduszu sołeckiego)
- w zakresie dróg 
1. budowa ul. Głównej w Borówcu w tym 
budowa kanalizacji deszczowej w kwocie 
6.450.000 zł – zadanie kontynuowane

(cd. na str. 6)

(cd. ze str 3)
Rada Miejska  wyraziła zgodę na powierze-

nie Miastu Poznań zadania własnego Gminy w 
zakresie lokalnego transportu zbiorowego, do-
tyczącego przewozów pasażerskich na liniach 
komunikacyjnych: nr 511 na trasie Poznań 
(Franowo) –Jaryszki – Koninko- Szczytniki – 
Koninko- Borówiec – Kamionki, na linii nr 512 
na trasie Poznań (Franowo)- Jaryszki - Żerniki 
– Koninko – Szczytniki – Koninko – Kamionki – 
Borówiec oraz na linii nr 527 na trasie Poznań 
(Starołęka Dworzec) – Czapury – Wiórek – 
Daszewice - Kamionki.

Przystąpiono do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działki nr 33, obręb Gądki, oraz uchwalono  
miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru działalności gospodarczej - 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
oraz usług, obręb geodezyjny Robakowo, Gm. 
Kórnik - rejon ul. Szkolnej i i Żernickiej – Etap I.

Po przerwie zajęto się budżetem na 
rok 2014. 

W dniu 15 listopada 2013r. przekazany 
został do Biura Rady przygotowany przez 
burmistrza projekt  budżetu na 2014r. 

Dyskusje nad dokumentem odbywały się 
na poszczególnych komisjach Rady Miejskiej, 
głównie jednak podczas obrad Komisji Budżetu 
i Finansów. 

Jeszcze na sesji budżetowej burmistrz 
zaproponował autopoprawkę wprowadzającą 
kilka zmian, które przedstawił na początku 
prezentacji opisującej założenia planu budże-
towego na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 

Przedstawiono także pozytywne opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
i Komisji Budżetu i Finansów na temat projektu 
WPF oraz budżetu Gminy Kórnik na 2014 rok.

Grupa radnych zgłosiła wniosek, by gło-
sowania nad budżetem i Wieloletnim Planem 
miały charakter imienny.

Obie uchwały przyjęto przy dwóch głosach 
przeciwnych. „Przeciw” głosowała radna Mał-
gorzata Walkowiak i radny Marek Broniewski. 
Radna Walkowiak wielokrotnie apelowała 
o przesuniecie większej ilości środków na 
infrastrukturę w północno-zachodniej części 
gminy.  Radny Broniewski krytykował poziom 
zadłużenia gminy.

Poniżej publikujemy założenia budże-
tu gminy na rok 2014 na podstawie pre-
zentacji przedstawionej na sesji przez 
burmistrza jerzego Lechnerowskiego. 

Opr. ŁG 

wYSoKoŚĆ DoCHoDÓw i wYDATKÓw GmiNY KÓRNiK  
w LATACH 2011-2014

STRUKTURA wYDATKÓw 
GmiNY KÓRNiK w  2014 RoKU
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(cd. ze str. 5)
2. budowa dróg, oświetlenia i kanalizacji desz-
czowej na os. przy drodze Kalejskiej – II etap 
w kwocie 300.000 zł – zadanie kontynuowane
3. budowa drogi w Czmońcu w kwocie 
1.400.000 zł – zadanie kontynuowane
4. budowa drogi w Runowie w kwocie 300.000 zł
5. budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową 
na os. S. Białoboka  w kwocie 170.000 zł
6. budowa ul. Leśnej w Robakowie w kwocie 
250.000 zł
7. budowa ul. Mostowej w Szczytnikach w 
kwocie 237.913 zł
8. nakładka bitumiczna ul.Lipowa w Czmoniu 
w kwocie 190.000 zł
- w zakresie budowy chodników:
1. budowa chodnika we wsi Żerniki wzdłuż drogi 
wojewódzkiej w kwocie 200.000 zł – zadanie 
kontynuowane
2. budowa chodnika przy ul. Poznańskiej w 
Dachowie w kwocie 15.000 zł
3. budowa chodnika w Pierzchnie w kwocie 
50.000 zł
4. budowa chodnika w Dachowie w kwocie 
20.000 zł (środki funduszu sołeckiego)
5. budowa chodnika w Pierzchnie w kwocie 
5.000 zł (środki funduszu sołeckiego)
6. budowa chodnika w Runowie (projekt) w 
kwocie 10.000 zł
7. budowa pobocza przy ul. Mieczewskiej w 
Kamionkach (projekt) w kwocie 20.000 zł
- w zakresie infrastruktury kulturalnej
1. Rewitalizacja płyty rynku w Kórniku w kwocie 
12.300.000 zł
2. Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w 
Mościenicy w kwocie 100.000 zł
3. Budowa placu zabaw w Robakowie-wsi w 
kwocie 10.200 zł
4. Zagospodarowanie miejsca integracji z pla-
cem zabaw w Błażejewie w kwocie 13.330 zł
5. Zagospodarowanie polany piknikowej w 
Skrzynkach w kwocie 13.443 zł
- w zakresie turystyki
1. budowa promenady spacerowej wzdłuż brze-
gu Jeziora Kórnickiego w kwocie 7.000.000 zł
2. budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej 
Kamionki – Szczytniki – Koninko w kwocie 
500.000 zł
- w zakresie oświaty
- budowa kompleksu edukacyjnego w północ-
nej części gminy - budowa szkoły podstawowej, 
gimnazjum oraz przedszkola 8.000.000 zł
Planuje się również wydatki majątkowe (kwota 
3.083.649 zł):
- zakup nieruchomości przez gminę w kwocie 
1.295.000 zł, w tym płatność za nieruchomość 
w Kórniku (kwota 295.000 zł) oraz zakup sieci 
wodociągowej od spółki WODKOM (kwota 
700.000 zł)
- zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu 
Miejskiego w kwocie 163.000 zł
- wpłata na fundusz celowy Policji z przeznacze-
niem na dofinansowanie zakupu samochodu w 
kwocie 35.000 zł
- dotacja dla OSP na dofinansowanie samo-
chodu pożarniczego dla OSP Szczytniki w 
kwocie 50.000 zł
- zakupy majątkowe w jednostkach oświato-
wych w łącznej kwocie 50.000 zł
- dotacja na dofinansowanie rozbudowy i wy-
posażenia Hospicjum Palium w kwocie 5.000 zł 
- zakup samochodu dla Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kórniku w kwocie 40.000 zł

- dotacja przeznaczona na dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
w kwocie 30.000 zł 
- wniesienie aportu pieniężnego do Zakładu 
Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie z 
siedzibą w Witaszyczkach w kwocie 918.500 
zł w tym 121.400 zł z przeznaczeniem na 
organizację punktu gromadzenia odpadów 
problemowych w Czołowie
- zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa 
Runowo w kwocie 9.000 zł (środki funduszu 
sołeckiego)
- dotacja dla związku gmin na dofinansowanie 
budowy schroniska dla zwierząt w Gminie 
Kostrzyn w kwocie 277.869 zł
- dotacja dla Kórnickiego Ośrodka Kultury w 
kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na moni-
toring obiektu
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kórniku w 
kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup 
oprogramowania bibliotecznego i komputerów
- zakupy majątkowe dla Centrum Rekreacji i 
Sportu w Kórniku OAZA w kwocie 48.700 zł
- zakupy majątkowe dla Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Kórniku w kwocie 76.580 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
w kwocie 50.000 zł 

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/401/2013 
Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 sierpnia 
2013r., przeprowadzono konsultacje społeczne 
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Kórnik na rok 2014 przeznaczając na ten cel 
500.000 zł. Najwięcej głosów (2100) uzyskało 
zadanie pn: ścieżka pieszo - rowerowa łącząca 
Kamionki (ul. Mostowa), Szczytniki (ul. Jezior-
na), Koninko (ul. Lazurowa).
Po raz piąty Rada Miejska utworzyła (zgodnie 
z ustawą) fundusz sołecki. Planowana łączna 
kwota to 603.204 zł. Wśród zaplanowanych 
zadań majątkowych, 12 będzie wykonanych z 
funduszu sołeckiego. W 2014r. będzie to kwota 
101.890 zł (było 101.818 zł).  
W 2014r. Gmina Kórnik wpłaci do budżetu 
Państwa z tytułu podwyższonych dochodów 
2.953.121 zł  (o 530.950 zł mniej niż w 2013r.) .
W wydatkach  przewidziano również odsetki 
od wyemitowanych przez gminę obligacji, na 
ogólną sumę 2.128.226 zł, co stanowi 1,84% 
planowanych wydatków. 
W 2014 roku planuje się przychody w łącznej 
kwocie 16.489.556 zł, z czego kwota 8.989.556 

zł z tytułu pożyczki JESSICA (oprocentowanej 
na 1% rocznie), którą przeznaczy się na finan-
sowanie zadania inwestycyjnego pn. Rewitali-
zacja płyty rynku w Kórniku.
W 2014 roku planuje się emisję obligacji 
komunalnych na kwotę 7.500.000 zł z prze-
znaczeniem na sfinansowanie planowanego 
deficytu Gminy Kórnik związanego z realizacją 
wydatków majątkowych.
Po stronie rozchodów uwzględniono wykup 
obligacji na łączną kwotę 5.900.000 zł. 
Łączna kwota przypadających w roku 2014 do 
wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami 
oraz z kredytem krótkoterminowym (lub obliga-
cjami) w kwocie 2.000.000 zł wynosi 10.028.226 
zł, co stanowi 9,57% planowanych dochodów. 

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013, 
poz. 885 z późn. zm.) maksymalny dopuszczal-
ny dla Gminy Kórnik wskaźnik spłaty wynosi 
19,27% przy planowanym wskaźniku łącznej 
spłaty zobowiązań do dochodów w 2014r. w 
wysokości 7,66%.
Prognozowana łączna kwota długu Gminy Kór-
nik na koniec 2014 roku wyniesie 41.739.556 
zł, co stanowi 39,83% planowanych dochodów.

Pomimo kolejnej emisji obligacji wskaźnik 
ten zwiększy się zaledwie o 6% w stosunku 
do 2013r.

Sytuacja finansowa gminy jest nadal bardzo 
stabilna, o czym świadczą też wysokie pozycje 
w rankingach dotyczących dynamiki rozwoju 
gmin: 3 miejsce w rankingu Rzeczpospolitej i 4 
miejsce w rankingu zrównoważonego rozwoju.

wieloletnia Prognoza Finansowa
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej zawiera prognozowane  
dochody  i wydatki gminy na lata 2014 – 2021. 
Zakłada się wzrost dochodów i wydatków 
średnio o około 3 mln zł rocznie. 

Załącznikiem do WPF jest wykaz przed-
sięwzięć, w którym  zapisanych  jest 37 zadań. 

Wśród tych zadań są m.in. 
-   budowa szkoły w Kamionkach,
-   budowa dróg i oświetlenia,
-   kanalizacja gminy,
-   zakup autobusów,
-   modernizacja budynku Rynek 16,
-   budowa Centrum Kultury.

Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

Planowany wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem
maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp - za ostatnie 3 lata

wSKAŹNiK ZADŁUŻENiA GmiNY KÓRNiK  w SToSUNKU Do DoCHoDÓw 
wYKoNANYCH i PRoGNoZowANYCH GmiNY w LATACH 2013-2021 

(wG NowEj USTAwY o FiNANSACH PUBLiCZNYCH)

Komenda Hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego

im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku

zaprasza na

BiwAK  ZimowY
  

Baza ZHP w Rogalinku, 
termin 8 - 12.02.2014 roku

informacje szczegółowe 
nt. odpłatności, wyżywienia i programu

można uzyskać osobiście 
w każdy wtorek i czwartek 

w godz. 18.00-20.00 
do dnia 31.01.2014r. 

w Sadybie ul. Poznańska 34a
(budynek ośrodka Zdrowia) 

lub telefonicznie 
(wtorki, środy, czwartki, piątki) 

w godz. 14.00-16.00
 nr tel. 668-320-302

Zapraszamy!
organizatorzy

Zapraszamy wszystkich Seniorów i Seniorki 
już 23 stycznia 2014 r. o godz.16.00 do kawiarni 

„Walentynka”w Kórniku na wyjątkowe spotkanie z panią Heleną Grzelak, 
właścicielką Biura Matrymonialnego „Wolne Serca”. 

W trakcie spotkania odbędziemy podróż w głąb naszych serc. 
Przekonamy się, że w żadnym wieku nie musimy być samotni. 

Pomówimy o ogólnych zasadach kojarzenia par. 
Przypomnimy sobie znaczenie dat związanych z miłosnymi zawirowaniami, 

a być może także odnajdziemy receptę na prawdziwe szczęście... 
Wstęp wolny. 

Wioletta Kaczor i czasopismo „Seniorzy na czasie”.

Biblioteka Kórnicka PAN
 uprzejmie informuje,

 że muzeum w Zamku Kórnickim 
od 16 grudnia 2013 r. 
do 28 lutego 2014 r. 

jest nieczynne.

Rada  Rodz iców przy  Zespole  S zkół  w  Kórniku 
organizuje  zabawę  karnawałowo-walentynkową 

w Koszutach  hotel  Cezar  15  luty  20 14  r .
Cena  za  parę  190  z ł . 

Więcej  informacj i  tel .  508  426  076

już w najbliższą niedzielę, 12 stycznia 
22 Finał wielkiej orkiestry Świątecznej Po-

mocy 
- także w Kórniku

Sprawdź jakie fanty przekazali
 Kórnickiemu Sztabowi 

hojni ofiarodawcy 
i co możesz wylicytować!

wejdź na stronę: 
http://www.kornik.pl/wosp/Przedmioty_na_licytacje_/

więcej o Kórnickim Finale woŚP na stronie 24.
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Wielkopolanie wiedzą, że dzień 11 
listopada 1918 r. dla Wielkopolski nie 
był dniem odzyskania niepodległości. Tą 
Niepodległość trzeba było wywalczyć, a 
27 grudzień 1918 r. był dniem wybuchu 
wojny o Wielkopolskę zwanej Powstaniem 
Wielkopolskim. Na ten dzień w Wielkopol-
sce oczekiwano 123 lata, nie bezczynnie. 
W okresie tym ćwiczono i szkolono się w 
Bractwach Kurkowych, w organizacjach 
Sokolich i Skautowskich. Gdy „zabrzmiał 
złoty róg”  pierwsi w Poznaniu w szyku 
bojowym zjawili się Kórniczanie.

Dzień 27 grudnia w Wielkopolsce 
jest uroczyście obchodzony. W Kórniku 
uroczystości odbyły się pod Pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich. Uroczystość  
tę otworzył Burmistrz Jerzy Lechnerowski 
który wspomniał, że obchody rocznicy 
95.lecia Powstania Wielkopolskiego zbiega-
ją się z 5.leciem odsłonięcia Pomnika oraz 
powstania Koła Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego w Kórniku. Liczne delegacje, 
również poczty sztandarowe złożyły kwiaty 
pod pomnikiem Powstańców Wielkopol-
skich i na grobach poległych powstańców 

na cmentarzu w Kórniku i Bninie. Zapalono 
znicze na grobach powstańców. 

Wiedza o Powstaniu Wielkopolskim 
w Polsce, szczególnie w Warszawie jest 
marginalizowana. Dlatego Poznańczycy 
od pięciu lat w rocznicę wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego organizują obchody 
tej rocznicy w Warszawie. Wspomnieć 
należy, że w 1918 r. urzędująca władza w 
Warszawie, z Józefem Piłsudskim na czele,  
akceptowała granicę zachodnią Polski bez 
Wielkopolski. 

Dnia 28 grudnia 2013 r. do Warszawy 
wyruszyła ponad 100 osobowa delegacja 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego, w tym 6 osób z Kórnika. W 
samo południe arcybiskup metropolita war-
szawski kardynał Kazimierz Nycz odprawił 
Mszę św. w Bazylice Katedralnej św. Jana 
Chrzciciela. Uczestniczyli w niej: Marek 
Woźniak - Marszałek i Wojciech Jankowiak 
- Wice Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego, Lech Dymarski, Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 
Tomasz Nałęcz reprezentował Prezydenta 
Bronisława Komorowskiego. Były delegacje 

z całej Wielkopolski: harcerze, kombatanci, 
bractwa kurkowe, Wielkopolanie. Przybyło  
ponad 100 pocztów sztandarowych.  

 Po Mszy św. liczny korowód uczestni-
ków uroczystości przemaszerował ulicami 
Warszawy przed Grób Nieznanego Żoł-
nierza, gdzie odbyła się główna uroczy-
stość: uroczysta zmiana warty oraz Apel 
Poległych. Liczne delegacje: na czele z 
delegacją Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego, władz wojewódzkich i 
Miejskich Poznania i Warszawy, miasteczek 
wielkopolskich złożyły wieńce i wiązanki 
kwiatów. Delegacja Towarzystwa Przyjaciół 
Powstania Wielkopolskiego również złożyła 
hołd pod Pomnikiem Powstania Wlkp. na 
cmentarzu Powązkowskim.

 Pamięć jest tą cechą ludzką dzięki 
której kształtuje się świadomość społeczną, 
historyczną, poczucie dumy narodowej i 
patriotyzm. Przypominanie o Powstaniu 
Wielkopolskim ma Polakom uświadomić o 
jego znaczeniu w najnowszej historii Polski 
i sposobie realizacji Obrony Ojczyzny. 

     
  Kazimierz Krawiarz      

obCHody 95. RoCzniCy WybuCHu poWstania WieLkopoLskieGo 
w wARSZAwiE Z UDZiAŁEm DELEGACji KoŁA TowARZYSTwA PAmiĘCi PowSTANiA wiELKoPoLSKiEGo Z KÓRNiKA

PowSTANiE wiELKoPoLSKiE                                                            
95 lat temu Wielkopolanie chwycili za broń, 

aby wywalczyć niepodległość. Zwyciężyli kosz-
tem ponad 2 tys. zabitych i kilku tys. rannych. 
Dzięki tej ofierze i determinacji, po 123 latach 
zaboru pruskiego, Wielkopolska mogła powró-
cić w granice Rzeczpospolitej.

Powstanie Wielkopolskie jest w naszych 
dziejach wydarzeniem wyjątkowym. Wielokrot-
nie nasi przodkowie walczyli o niepodległość z 
bronią w ręku. Ale niemalże wszystkie zrywy 
zbrojne kończyły się przegraną. Powstanie 
Wielkopolskie zakończyło się sukcesem.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 
grudnia 1918 r., a zarzewiem tego wielkiego 
patriotycznego zrywu był przyjazd do Poznania 
Ignacego Jana Paderewskiego. Powstanie 
Wielkopolskie było przykładem odwagi Wiel-
kopolan oraz doskonałych umiejętności orga-
nizacyjnych. Przebieg walk udowodnił świetne 
przygotowanie i zdolności dowódców: Stani-
sława Taczaka  i Józefa Dowbor-Muśnickiego.

Spontaniczny powstańczy zryw w krótkim 
czasie przekształcony został w bardzo dobrze 
zorganizowaną Armię Wielkopolską, która była 

w stanie przeciwstawić się armii pruskiej, a po 
zwycięstwie zasłużyła się w wojnie polsko-
-bolszewickiej.

Dużą rolę w walkach o wyzwolenie Pozna-
nia odegrali Kórniczanie.

Na wieść o walkach w Poznaniu, w dniu 27 
grudnia1918 r. ok. godz.16.00 z Kórnika wyru-
szył na pomoc Poznaniowi oddział żołnierzy 
liczący ponad 150 osób. Była to Kompania 
Kórnicka, pod dowództwem Stanisława Celi-
chowskiego. Przez Krzesiny i Żegrze Kompania 
Kórnicka dotarła w godzinach wieczornych pod 
Bazar. Tam została podzielona. Jeden oddział 
stanowił wartę dla Bazaru i ochronę Ignacego 
Paderewskiego. Drugą grupę wysłano pod 
Zamek, a 50 żołnierzy kórnickich skierowano 
na dworzec. Dworzec był w rękach Kompanii 
Kórnickiej do następnego dnia, a  29 grudnia, 
żołnierze żegnani przez I. Paderewskiego 
opuścili stolicę Wielkopolski.

Kompania Kórnicka została włączona do 
Batalionu Śremskiego. Stoczyła następnie 
ciężkie walki o Zbąszyń i Łomnicę oraz walczyła 
pod Rawiczem i Lesznem.

W walkach w całym powstaniu poległo 

lub zmarło od ran 24 mieszkańców Kórnika, 
Bnina i okolic.

Oddajemy hołd naszym przodkom, tym, 
którzy walczyli o wolność Wielkopolski, o 
wolność Polski.

W 2008 roku, w 90-tą rocznicę wybuchu 
Powstania, odsłoniliśmy w Kórniku Pomnik 
Powstańców Wlkp. Wówczas również powstało 
Kórnickie Towarzystwo Pamięci Powstania 
Wlkp., które kultywuje pamięć o Powstaniu, 
współpracując bardzo aktywnie z rodzinami 
Powstańców, przyznając kolejnym rodzinom 
„Krzyże Powstańcze”.

Szanowni Państwo !
Centralne uroczystości obchodów 95.rocz-

nicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego od-
bywają się w Poznaniu, a także w Warszawie. 
Honorowy patronat nad obchodami objął Pre-
zydent RP Bronisław Komorowski, a inicjatorem 
uroczystych obchodów rocznicy jest Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego Marek Woź-
niak. W ramach obchodów zorganizowano 
inscenizacja „Przysięgamy, że pamiętamy”.

Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski

Dzień 27 grudnia, w Wielkopolsce od lat jest 
obchodzony odświętnie jako rocznica wybuchu 
zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Dało 
ono niepodległość i przyłączenie Wielkopolski 
do Polski odrodzonej po 123 latach niewoli, 
co w pełni nastąpiło dopiero 17 stycznia 1920 
r. Czas przypomnieć to Polakom ponieważ o 
niektórych faktach długiej wojny o Wielkopolskę 
wielu z nich nie wie. 

Dnia 6 stycznia 1919 r. Kompania Kórnicka, 
osławiona brawurowymi akcjami w Poznaniu 
(27-29 XII 1918) i w Śremie (31 XII. 1918), już 
jako IV kompania batalionu śremskiego wyru-
szyła na front zachodni pod Zbąszyń i właśnie 
w tę rocznicę będą się odbywać Turnieje Po-
wstańcze w Kórniku. Jak to uzasadnił prezes 
bractwa Marek Baranowski  czcimy rocznicę 
wyruszenia Kórnickich Powstańców na front 
wojny o Wielkopolskę.

Na strzelnicę w Kórniku-Skrzynkach 
przybyli strzelcy kurkowi z 14 bractw wielko-
polskich (Dolsk, Jutrosin, Kościan, Książ Wlkp., 
Mosińsko-Puszczykowskie, Poznań 1253, 
Poznańskie Bractwo Kurkowe, Bractwo Grodu 

Przemysława, Swarzędz, Śrem, Tarnowo Pod-
górne,  Włoszakowice i Wrześna). Byli również 
dowódcy drużyn i plutonu z 31 Bazy Lotnictwa 
Taktycznego z Krzesin.

Kazimierz Krawiarz wspomniał o znaczeniu 
Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu w dniach 
3-5 grudnia 1918, o wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego i akcji I Kompanii Kórnickiej 
w Poznaniu w dniach 27-29 grudnia, o akcji 
w Śremie w sylwestra i Nowy Rok 1919 r. , w 
zdobywaniu lotniska Ławica 6 stycznia 1919 r. 
oraz o wyruszeniu I Kompanii Kórnickiej dnia 6 
stycznia 1919 r. już w ramach baonu śremskie-
go na front w okolice Łomnicy. Andrzej Borowski 
wspomniał o uroczystości w Warszawie, w dniu 
28 grudnia zorganizowanej w 95. rocznicę wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego z udziałem 
delegacji Poznańskiego Bractwa Kurkowego. 
Apelował aby w przyszłym roku zorganizować 
gremialny udział delegacji bractw wielkopol-
skich w Warszawie. Roman M. Czechoski 
wspominał swojego dziadka Leona Czech-
-Czechoskiego (1881-1919), członka ścisłego 
kierownictwa Rady Robotników i Żołnierzy w 

Poznaniu, sygnatariusza wielu dokumentów. 
Na strzelnicy KBBK odbyły się następujące 

turnieje: 
1. Turniej o Statutową Tarczę Powstańczą 

dla członków Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego, ufundowaną przez Szymona 
Nowackiego.

Zwyciężył Wojciech Antczak z Kórnika, 
II miejsce Szymon Nowacki z Biernatek, III 
miejsce Norbert Biniek z Kórnika.

2. Turniej o Tarczę Kompanii Kórnickiej 
Powstania Wielkopolskiego ufundowaną 
przez KBBK z przedstawieniem drewnianego 
kościoła w Łomnicy.

Zwyciężył Aleksander Mitkowski z Wrze-
śni, II miejsce Marek Balcerek z Jutrosina,  III 
miejsce Zdzisław Kaczmarek ze Swarzędza.

3. Turniej o Tarczę „Madagaskar” już drugą 
z tej serii poświęconej bohaterom filmu Mada-
gaskar, ufundowaną przez Marka Nowickiego.

Zwyciężył Aleksander Mitkowski z Wrześni, 
II miejsce Ryszard Bura z Włoszakowic, III 
miejsce Jerzy Nowak z Wrześni.

4. Turniej o Tarczę Numizmatyczną ufundo-

WojCieCH antCzak kRÓLeM poWstaŃCzyM
DRUGi TURNiEj PowSTAŃCZY KÓRNiCKo-BNiŃSKiEGo BRACTwA KURKowEGo. 

waną i wykonaną przez Romana Fludrę.
Zwyciężył Zdzisław Kaczmarek ze Swarzę-

dza., II miejsce Krzysztof Smoleński z Książa 
Wlkp., III miejsce Aleksander Mitkowski z 
Wrześni. 

5.W strzelaniu do kura najlepszym okazał 
się Andrzej Borowski, który strącił ostatni frag-
ment drewnianego umocowania kura. Współ-
towarzyszami zwycięzcy byli: Roch Tarczewski  

z Kórnika i Marek Nowicki z Biernatek.
Wręczenie trofeów: cennych tarcz (ma-

lowanych przez artystę malarza Ryszarda 
Kurnatowskiego), pucharów i licznych nagród 
poprzedziło wręczenie pucharów dla zwycięz-
ców letnich turniejów strzeleckich. Przy okazji 
warto przypomnieć, że bracia kurkowi w każdy 
piątek trenują strzelanie na strzelnicy brackiej, 
latem w strzelaniu z kbks, zimą w strzelaniu z 

broni pneumatycznej. Najlepszym strzelcem 
sezonu letniego okazał się Szymon Nowacki. 
Kolejne miejsce zajęli: Zdzisław Jakubowski 
(2gi), Marek Nowicki (3.ci), Wojciech Antczak 
(4.ty), Marek Baranowski (5.ty) i Norbert Biniek 
(6.miejsce). Niech trofea i pamiątki przypomi-
nają zwycięzcom o historii do których są one 
przypisane. 

  Kazimierz Krawiarz

 K-BBK im. ks. Sz. Janasika
i Król Kurkowy 2013/14 

Tomasz Andrecki 
zaprasza na

XXIII Królewski Bal Kurkowy
18 stycznia 2014r. godz. 20:00

Dworek Fantazja, Zwola (k. Zaniemysla), 
ul. Główna 57

Możliwośc rezerwacji noclegów
tel. 606 837 519

bractwokurkowekornik@tlen.pl

95. RoCzniCa poWstania
27 grudnia, w 95. rocznicę wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego 1918/19 przy 
pomniku poświęconym bohaterom tamtego 
zrywu niepodległościowego zorganizowano 
uroczystość patriotyczną, podczas której 
liczne delegacje złożyły pod monumentem 
wiązanki kwiatów.

Kwiaty złożono także na grobach po-
wstańców. 

Burmistrz Jerzy Lechnerowski w swo-
im przemówieniu streścił krótko historię 
tamtych dni. Poniżej prezentujemy treść 
tej wypowiedzi. 

ŁG
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SZ Wieczerza Wigilijna zorganizowana przez 
Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej w Kórniku - Koło Emerytów 
i Rencistów miała szczególny, jubileuszowy 
charakter, gdyż odbywała się już po raz 25. Zo-
stała przygotowana dla ok. 100 osób starszych, 
w tym roku również samotnych - podopiecznych 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku. Odby-
ła się w zajeździe „Hedan” w Trzebisławkach, w 
poniedziałek, 23 grudnia. Jak zawsze przebie-
gła w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Prezes ZM-G PKPS, radny Bogdan We-
sołek we wstępie zaznaczył, że zebrani na niej 
jako wspólnota gminy Kórnik od wielu lat spoty-
kają się dzień przed Wigilią. Powitał przybyłych 
gości, wśród których byli m. in. : przewodniczący 
Rady Miejskiej - Maciej Marciniak, burmistrz 
- Jerzy Lechnerowski, ks. kanonik Stanisław 
Borowiak, kierownik OPS - Bożena Kiełtyka, 
prezes Kombusu - Beata Urbaniak.

Bogdan Wesołek podkreślił, że wiele 
osób nie mogło wziąć udziału w tej wieczerzy. 
Chorych, leżących w domu odwiedzono już 
wcześniej, co sprawiało im wielką przyjemność. 

Nawiązał do historii tych wieczerzy wigilij-
nych, które odbywały się w różnych warunkach. 
Przypomniał o nowej siedzibie PKPS. 

25 Wieczerza Wigilijna stanowiła okazję do 
uhonorowania osób związanych z działalnością 
kórnickiego PKPS, a także wspierających jego 

pracę, bez których takie spotkania nie odbywa-
łyby się. Maria Labijak została uhonorowana 
srebrną odznaką PKPS przyznaną przez 
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki. Bogdan 
Wesołek wręczył też klika brązowych odznak 
PKPS. Przekazał także dyplomy przedstawi-
cielom firm, instytucji wspierających kórnicki 
PKPS. Pośród uhonorowanych znalazły się 
także osoby z najdłuższym stażem działalności 
oraz najbardziej wyróżniające się aktywnością.

Wspominając o początkach wieczerzy 
wigilijnych Bogdan Wesołek przypomniał, że 
PKPS działa w Kórniku od 55 lat. 

Na to spotkanie dotarli też przedstawiciele 
kórnickich harcerzy. Hm Krystyna Antkowiak z 
Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego 
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku oraz 
Andrzej Regulski. Bogdan Wesołek otrzymał 
Znaczek o nazwie „Protektorat prezydenta RP 
nad harcerstwem” przyznawany z okazji 100-le-
cia harcerstwa polskiego na ziemiach polskich. 
Nie zabrakło oczywiście  Betlejemskiego Świa-
tła Pokoju. Pan Bogdan podziękował w imieniu 
seniorów za harcerskie życzenia.

Dziękował także uczestnikom spotkania, że 
przybyli na nie i nie pogardzili poczęstunkiem, 
który przygotowali państwo Danuta i Henryk 
Wlazły prowadzący „Hedan”. 

Burmistrz Jerzy Lechnerowski wyraził 
zadowolenie, iż osoby starsze i samotni - pod-

opieczni OPS mogą spotkać się razem. W 
liście gratulacyjnym podpisanym przez Macieja 
Marciniaka i siebie podziękował wszystkim 
organizatorom wieczerzy, przede wszystkim 
Bogdanowi Wesołkowi i Zarządowi PKPS. 
Złożył życzenia świąteczne i noworoczne. 

Ks. kanonik Stanisław Borowiak odczytał 
Ewangelię św. Łukasza „Narodzenie Jezusa”. 
W słowie wygłoszonym do zebranych podzielił 
się refleksją o spotkaniach opłatkowych, które 
wszystkich jednoczą. Mówił też o czasach 
narodzin Jezusa Chrystusa, roli św. Józefa, 
znaczeniu rodziny. Zaznaczył, iż Kościół broni 
polskiej tożsamości. Przekazał życzenia dla 
Kórnika od Prymasa, z którym spotkał się w 
sobotę, 21 grudnia w Gnieźnie w gronie księży 
emerytów.

Modlitwą uczczono pamięć dwojga zmar-
łych podopiecznych PKPS. Ks. kanonik Sta-
nisław Borowiak apelował do zebranych, by 
modlili się o beatyfikację Jadwigi Zamoyskiej.

Uczestnicy Wieczerzy Wigilijnej podzielili się 
opłatkiem. Ks. kanonik pobłogosławił potrawy. 

Zebrani śpiewali kolędy, a na akordeonie 
akompaniował im Jerzy Cepka - przyjaciel Koła 
Emerytów i Rencistów. Tę Wigilię swoim wystę-
pem uświetniła śpiewająca kolędy Ola Grzelak 
- studentka Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

jubiLeuszoWa WieCzeRza WiGiLijna eMeRytÓW

 Jak każdego roku, tak i tego, piątkowego, 
grudniowego wieczoru, dzieci wraz ze swoimi 
rodzicami, przybyły na spotka-
nie świąteczne. Na wszystkich 
czekała niespodzianka. Było 
nią przedstawienie, w którym 
główne role grali rodzice naszych 
dzieci.  Wcielili się w postać 
dziadka, handlarza, właściciela 
teatru, myszki, kogucika i świnki. 
Historię przejmująco opowiadał 
narrator. A była to historia wzru-
szająca i pouczająca. Opowia-
dała o dziadku, który za cenę 
przedmiotów oferowanych przez 
handlarza, pozbywał się swoich 
przyjaciół. Piękne przedmioty 
przestały go cieszyć, kiedy zo-
rientował się, że oto zbliżają się 
święta, a on spędzi je samotnie, 
bez najbliższych. Dziadek postanowił wyru-
szyć w świat i odnaleźć drogie mu zwierzątka. 

Opowieść zakończyła się szczęśliwie. Dziadek 
odnalazł przyjaciół, a ci wybaczyli mu popełnio-

ny błąd. Razem, w radości i szczęściu spędzili 
Święta Bożego Narodzenia. 

Myślę, że rodzice, którzy tego wieczoru 
stali się wspaniałymi aktorami, fantastycz-

nie przekazali nam wszystkim 
emocje i nastrój związany ze 
Świętami Bożego Narodzenia, 
udowadniając, że prawdziwym 
szczęściem nie jest posiadanie 
tego, co piękne, ale radość z 
przebywania z tymi, których 
kochamy i którzy są dla nas 
ważni i bliscy. 

Bardzo dziękuję rodzicom- 
aktorom za poświęcenie swo-
jego czasu na przygotowa-
nie przedstawienia… Mam 
nadzieję, że dużą radością 
dla Państwa było sprawienie 
radości i wzruszeń dzieciom i 
wszystkim, którzy przedstawie-

nie obejrzeli…
Beata Krakowska 

SPotKanie  gwiazDKowe
w  PRZEDSZKoLU  im. miSiA  USZATKA

Starsi kórniczanie pamiętają Ją jako pra-
cownika Ośrodka Zdrowia przy ul. Poznańskiej, 
a starsi bninianie także jako mieszkankę tej 
miejscowości. Losy p. Jadwigi Szymańskiej 
wiążą się także z Łotwą, gdzie się urodziła w 
roku 1924. Do szkoły chodziła w Rydze. Stąd 
znajomość języka rosyjskiego, łotewskiego, 
a dzięki zawirowaniom wojennym także do-
skonała znajomość języka niemieckiego. W 
czasach wojennych zmuszona była pracować 
jako pomoc u niemieckiego dentysty. Zesłana 
na roboty do Niemiec także pracowała jako 
pomoc dentystyczna. Po wyzwoleniu kąpiąc 
się nad jeziorem w Niemczech poznała swojego 
przyszłego męża p. Longina Szymańskiego 
pochodzącego z Bnina. Matka nadal mieszkała 
na Łotwie. Pan Longin wraz z innymi zesłanymi 
na roboty do Niemiec kórniczanami m.in. P. 
Hołdernym i braćmi Drożakami byli już wtedy 
zwolnieni z przymuszonych obozów pracy. Wła-
śnie Oni byli świadkami na ślubie pp. Jadwigi 
i Longina Szymańskich w Niemczech, który 
im udzielał polski ksiądz z Dachau. W roku 
1946 wrócili do Polski, do Bnina. Po powrocie 
do kraju p. Jadwiga została zatrudniona jako 
pomoc dentystyczna w Ośrodku Zdrowia w 
Kórniku u p. dentystki Kempendorf, której plom-
by niektórzy kórniczanie posiadali do późnej 
starości. Później pracowała u boku p. dr Leona 
Langnera. Pani Jadwiga wychowała czwórkę 
dzieci, doczekała się 6 wnuków i 7 prawnuków.

Dziś jest wdową mieszkającą z wnuczką na 
Osiedlu Staszica w Kórniku. Kiedy zapytałam  
rozmówczynię jak potoczyły się losy Jej matki 
– opowiedziała. Matka, mimo usilnych starań 
nie mogła przyjechać do Polski. W latach 50-
tych przez Kórnik do Odlewni Żeliwa w Śremie 

przejeżdżała delegacja państwowa  z udziałem 
Chruszczowa i Gomułki. Wtedy wpadła na 
niecodzienny pomysł. Ustawiła się przy ul. 
Poznańskiej i rzuciła Chruszczowowi kwiaty 
wraz z listem proszącym o wydanie wizy na 
powrót matki do Polski. O dziwo, po trudnych 
staraniach  matka otrzymała pozwolenie na 
przyjazd na stałe do kraju. Rodzina mieszkała w 
domu przy ul. Śremskiej, przy figurze niedaleko 
tzw. mostku w Bninie.

Słuchając dalszych losów z życia p. Jadwigi 
zapytałam się „Jak to się stało, że uczestni-
czyła w kontaktach Kórnika z holendrami z 
Venendaal?” W latach 80-tych,w trudnych dla 
Polski czasach, docierały z Holandii dary dla 
naszych mieszkańców. To głównie zasługa 
pp. Stachowskich mieszkających na rogu ul. 
20 Października i ul Wróblewskiego w Kórniku. 
Ich syn Krzysztof( absolwent kórnickiego licem)  
mieszkał właśnie w Venendaal w Holandii. 
Mieszkańcy tej miejscowości właśnie przez 
Niego i Jego rodzinę nawiązali kontakt z Kórni-
kiem. Zaczęły płynąć dary w różnej postaci do 
Kórnika i okolicy. Paczki docierały do kościoła, 
szkół, Opieki Społecznej i wielu rodzin. Pani 
Jadwiga, polecona państwu Stachowskim 
przez p. Szmytową - ówczesna pielęgniarkę 
w Ośrodku Zdrowia w Kórniku była niezwykle 
pomocna w  związku ze znajomością języka 
niemieckiego. Pomagała tłumaczyć listy, po-
rozumiewać się z zaprzyjaźnionymi rodzinami 
polsko-holenderskimi. Wymiana z Holandią 
była niezwykle wymierna. Napływały pieniądze, 
artykuły żywnościowe, słodycze, ubrania i inne 
rzeczy, których wtedy brakowało. Niektóre 
kontakty rodzin trwają do dzisiaj, a p. Jadwiga 
nadal tłumaczy listy. Są jednak  rodziny, które 

zapomniały o pomocy, którą otrzymywali i ich 
kontakt urwał się z momentem przestania 
otrzymywania paczek. Jest to niezrozumiałe dla 
holendrów, a przecież wystarczyło by pamiętać 
przesyłając np. życzenia świąteczne. Niestety 
wszędzie są ludzie i ludziska- to ja dodaję. 
Jednak  p. Jadwiga zawsze zaznacza, że gdyby 
nie państwo Stachowscy, oraz ich mieszkający 
w Holandii syn, taka pomoc oraz kontakty nigdy 
by nie zaistniały.

Pani Jadziu! Z okazji 90-rocznicy urodzin 
(17. 01.1924 ) życzymy Pani zdrowia, by nie 
było gorsze jak dotychczas, wiele sił do poko-
nywania wszelkiej trudności oraz uśmiechu, ra-
dości jakie płyną z Pani osobowości. 100  LAT! 

Anna Rauk

HistoRia  kÓRniCzanki p. jadWiGi szyMaŃskiej
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W minioną niedzielę zakończył się, trwają-
cy przez trzy dni w Hotelu „Rodan” w Skrzyn-
kach, „Gwiazdkowy Turniej Gwiazd”. Już po 
raz szósty znani i lubiani muzycy, aktorzy, 
kabareciarze i satyrycy przyjechali do Kórni-
ka, by wziąć udział w turnieju tenisowym, ale 
najważniejszym celem przyjazdu gwiazd był 
udział w akcji charytatywnej na rzecz dzieci 
z domów dziecka i ośrodków opiekuńczych 
z Wielkopolski. 

W tegorocznej edycji turnieju udział wzięli: 
Marcin Daniec, Stan Borys, Ewa i Henryk 
Sawka, Anna Guzik, Olga Bończyk, Tomasz 
Stockinger, Leszek Malinowski, Władysław 
Grzywna, Kabaret Rak, MEZO, Maurycy 
Polaski, Ryszard Szurkowski, Karol Stopa, 
Wojciech Dąbrowski i Zbigniew Górny.  

Inicjatorem turnieju jest Zbigniew Górny, a 
organizatorami imprezy są państwo Izabella i 

Bartłomiej Ordanik, właściciele Hotelu Rodan, 
który od pierwszej edycji turnieju gości naszych 
artystów. 

Turniej podobnie, jak w latach ubiegłych, 
trwał trzy dni. W pierwszym dniu, popołudniu 
odbyło się oficjalne otwarcie zawodów. Na-
tomiast w drugim  dniu od rana rozgrywane 
były mecze eliminacyjne i ćwierćfinałowe, w 
których brali udział artyści i sponsorzy. Tak więc 
udział w turnieju był nie tylko dobrą zabawą, 
ale również możliwością nawiązania sympa-
tycznych kontaktów towarzyskich. Wieczorem 
artyści, sponsorzy i zaproszeni goście wzięli 
udział w aukcji charytatywnej i tym razem 
ludzie dobrego serca nie zawiedli, gdyż udało 
się zebrać  rekordową kwotę 32 000 złotych. 
Największym zainteresowaniem wśród licy-
tujących cieszył się wykonany z maleńkich 
witraży, piękny kogut autorstwa Ewy Sawki, 

który został zlicytowany za 9 000 zł.     
W niedzielę, czyli w ostatnim dniu turnieju, 

odbył się Wielki Finał Tenisowy połączony z 
programem dla najmłodszych, w ramach któ-
rego organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, 
m.in. występ wokalistki Magdaleny Wasylik, 
występ Dziecięcego Zespołu Folklorystyczne-
go Cepelia-Poznań, zabawy z clownami,  czy 
malowanie twarzy. 

Jednak największą atrakcją z pewnością 
dla każdego, kto w tym dniu  przyszedł na korty 
do Hotelu Rodan, była możliwość spotkania 
swojego ulubionego aktora, czy piosenkarza, 
zdobycie jego autografu i zrobienie sobie 
wspólnego zdjęcia. 

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

gwiazDKowy tUrniej gwiazD 
w HoTELU RoDANiE w SKRZYNKACH

Ponownie Kórnickie Stowarzyszenie 
Pomocy Niepełnosprawnym intelektualnie i 
Ruchowo „Klaudynka” zorganizowało Spo-
tkanie Noworoczne „idzie styczeń, niesie 
wiele życzeń”, które w niedzielę, 5 stycznia,  
tradycyjnie odbyło się w restauracji „Biała 
Dama” w Kórniku.

Prezes Anetta Szarzyńska otwierając 
oficjalnie to spotkanie powitała burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego, przewodniczącą 
Komisji Edukacji i Polityki Społecznej Rady 
Miejskiej w Kórniku – Irenę Kaczmarek, Alinę 
Staniecką-Wilczak, trzy siostry ze Zgroma-
dzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a 
Paulo, wolontariuszki - gimnazjalistki. Byli też 
obecni przedstawiciele Środowiskowego Domu 
Samopomocy z kierownik Anitą Wachowiak. 

Przekazała wyrazy wdzięczności dla firmy 
Tektury Faliste za wsparcie finansowe. Złożyła 
też podziękowania dla Anny Dłużewskiej już za 
kolejną gościnę w „Białej Damie”. Oczywiście 
nie zabrakło podziękowań dla mam, które po 
raz kolejny upiekły ciasta. Anetta Szarzyńska 
mówiła o życzeniach dla „Klaudynki”, które 
nadeszły m. in. od Goślińskiego Stowarzy-
szenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
w Murowanej Goślinie oraz Swarzędzkiego 
Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej Troski im. 
Leszka Grajka w Swarzędzu.

Pani Prezes złożyła noworoczne życzenia.
Poinformowała także o kolejnych imprezach 
organizowanych przez „Klaudynkę”.

Podczas tegorocznego Spotkania Nowo-
rocznego „Idzie styczeń, niesie wiele życzeń” 
ponownie mieli okazję zaprezentować się 
uczestnicy zajęć w Środowiskowym Domu 
Samopomocy. Tym razem wystąpili w filmie 
nakręconym w oparciu o słynne opowiadanie 
Karola Dickensa nawiązujące do Wigilii Bożego 
Narodzenia - „Opowieść wigilijna”. Funkcję 
narratora podczas wyświetlania filmu pełniła 
Anita Wachowiak. Natomiast głosu na nagraniu 
użyczyli wychowawcy ŚDS. Zgodnie z treścią 

opowiadania film mówił o przemianie duchowej 
Ebenezera Scrooge’a, która zaszła w nim, gdy 
odwiedziły go po kolei trzy duchy: przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości.

Ponadto został zaprezentowany teledysk 
„Makumba” także zrealizowany przez osoby 
z ŚDS. Zebranym bardzo spodobały się filmy, 
gratulowali po ich projekcji wykonawcom po-
szczególnych ról. Anita Wachowiak złożyła w 
imieniu aktorów noworoczne życzenia.

Burmistrz Jerzy Lechnerowski w swoim 
wystąpieniu wyraził zadowolenie z tego, że tak 
działa „Klaudynka”. Podkreślił też, iż świetnie 
funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy, 
za co dziękował jego kierownik - Anicie Wacho-
wiak. Był zadowolony także ze współpracy z 
siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo.

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Po-
lityki Społecznej Rady Miejskiej w Kórniku 
– Irena Kaczmarek zaznaczyła, iż Kórnickie 
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym 
Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka” w swojej 
działalności ma dwa filary, którymi są Anetta 
Szarzyńska oraz Anita Wachowiak. Zgodnie z 
tradycją Irena Kaczmarek przekazała na ręce 

Anetty Szarzyńskiej cukierki.
Podczas tego spotkania rzecz jasna nie 

zbrakło wspólnego śpiewania kolęd. Rozpo-
częto od „W żłobie leży”. Była też m. in. słynna 
„Cicha noc”.

Uczestnicy imprezy niecierpliwie oczekiwali 
na przybycie gościa – Gwiazdora, w którego 
postać po raz kolejny wcielił się Janusz Kell-
ner. Gwiazdor był zadowolony, że zebranym 
dopisują humory. Żartował, iż ze względu na 
brak śniegu renifery nie mogły ciągnąć sań. 
Jednak pocieszył, że mimo to rozda upominki. 
Pomagały mu w tym elfy (wolontariuszki). 
Członkowie „Klaudynki” oraz wolontariuszki 
otrzymali paczki. Słodyczy nie zabrakło również 
dla innych małych uczestników spotkania.

Anetta Szarzyńska złożyła Gwiazdorowi 
podziękowania. Gwiazdor wyraził nadzieję, iż 
jak będzie za rok, to dopisze zimowa, śnieżna 
pogoda.

Na końcu Anita Wachowiak zaprosiła pod-
opiecznych „Klaudynki” do tanecznej zabawy.

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

noWoRoCzne spotkanie „kLaudynki”

gwiazDKa z Serca…
Po raz kolejny Kórnickie Towarzystwo 

Pomocy Społecznej zorganizowało spotkanie 
gwiazdkowe dla swoich podopiecznych. Do 
sali Strażnicy OSP Kórnik przybyło ponad 
140 dzieci ze wszystkich szkół podstawowych 
naszej gminy.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele 
samorządu w osobach; przewodniczący Rady 
Miejskiej Pan Maciej Marciniak oraz Radna 
Irena Kacznmarek, Burmistrza reprezentował  
Sekretarz Gminy Pan Leszek Książek. 

Na początku - jak tradycja nakazuje  – 
podzielono się opłatkiem.

 Uroczyście podziękowano Państwu 
Marii i Wojciechowi Przychodzkim za 23  
letnią  współpracę i finansowanie  spotkań 
gwiazdkowych  dla dzieci. Bez ich pomocy 
takiej gwiazdki pewnie by nie było... 

Przednią zabawę zapewnił zespół 
Mini-Max, któremu podkładem muzycz-
nym wtórował Artur Hoffmann. Zabawy i 
konkursy dla dzieci  budziły wiele radości 
i emocji, jednak wszyscy czekali na spe-
cjalnego gościa -  św. Mikołaja. A gdy już 

przyszedł,były prezenty i jeszcze więcej 
uśmiechów.

Robert Jankowski

Zarząd Kórnickiego Towarzystwa Pomocy 
Społecznej  gorąco dziękuje :

Firmie wCZL „Anmed”- Państwa  marii 
i wojciecha  Przychodzkich, Panu witol-
dowi Brzezińskiemu, Firmie Pana michała  
Łobzy, Firmie Polaris –Arturowi  Hoffman-
nowi, Zespołowi mini-max z Poznania, oSP 
Kórnik oraz KPA „Kombus” za pomoc w 
organizacji gwiazdki dla dzieci.
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zwiastuje drogę  wędrowcom strudzonym,
gdzie w małej stajni, na matczynych rękach,
słodko śpi Pan Jezus właśnie narodzony…”

 („Luli, luli nocą” 
sł. Agata Widzowska- Pasiak,

 muz. P.Kaja)

Wczuwając się w atmosferę kolęd i pa-
storałek  oraz nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia grupa 5 latków –Jagódki, wraz z 
wychowawczynią Mileną Bąkowską- Grześko-
wiak i rytmiczką Magdaleną Siemaszko- Sztor, 

przygotowała Jasełka. Premiera odbyła się 14 
grudnia.  Przedstawienie miało tytuł : „Śpiewaj-
my i grajmy mu” i zgodnie z nim dzieci wystąpiły 
śpiewająco. Wszyscy, którzy przybyli do stajenki 
tańczyli, śpiewali i radowali się z narodzin dzie-
ciątka. Anioły wyczesały skrzydła i dały piękny 
koncert. Pasterze zatańczyli na góralską nutę. 
Dzieciątko spało, gdy Maryja mu śpiewała. 
Zwierzęta przybyłe do stajenki dobrze wiedziały, 
że Święta Bożego Narodzenia są po to, aby 
dzielić się radością i miłością z innymi. Dlatego 
na Jasełka dzieci zaprosiły swoich rodziców 
oraz przyjaciół przedszkola. 

Dodatkowo w świątecznym prezencie 
Jagódki wystąpiły także dla swoich młodszych 
kolegów z przedszkola oraz Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Kórniku- Bninie.

Rodzice byli dumni ze swoich małych ak-
torów, a niejednej mamie w oku zakręciły się 
łzy,  gdy śpiewały razem ze swoimi  dziećmi  
”Cicha noc, święta noc”. 

To był dla wszystkich piękny, świąteczny 
prezent. 

Milena Bąkowska -Grześkowiak

pRzedstaWienie jasełkoWe W pRzedszkoLu W bninie

Po raz pierwszy w Koninku, na nowo po-
wstającym boisku, odbył się „Sylwester przy 
ognisku”, którego pomysłodawcą był sołtys 
Koninka Jan Jankowiak. Licznie przybyli 
najmłodsi jak i najstarsi mieszkańcy, zarów-
no z Koninka jak i ze Szczytnik. Mieszkańcy 
również przyprowadzili swoich gości, aby 
wspólnie świętować nadejście Nowego 
Roku 2014. Przy wspaniale płonącym ogni-
sku, można było usmażyć kiełbaskę, ogrzać 

się oraz zjeść smaczną zupę przygotowaną 
przez Panią Janinę Jankowiak. Natomiast 
Pan Artur zadbał o wesołą muzykę, której 
świetnie się słuchało i przy której można 
było potańczyć. Sylwestrowa noc sprzyjała 
długim rozmową, można było się lepiej po-
znać, a i okazji do żartów nie brakowało. Po 
północy, gdy wystrzeliły szampany, w bla-
sku fajerwerków, uczestnicy zabawy skła-
dali sobie noworoczne życzenia, wszyscy 

byli dla siebie mili, serdeczni, uśmiechnięci i 
chyba zadowoleni, że wybrali spędzenie tej 
wystrzałowej nocy przy ognisku w Koninku. 

Wielu z Nas będzie miało co wspominać 
przez cały 2014 rok, a tak zorganizowany 
sylwester na stałe zagości w kalendarzu 
imprez Koninka.

Materiał przygotowała:
Sylwia Łoś

„syLWesteR pRzy oGnisku”

WspÓLne 
koLędoWanie 
W boRÓWCu

 
  Seniorzy z Borówca i okolic podzielili 

się opłatkiem, zasiedli do wieczerzy i za-
śpiewali kolędy 15 grudnia, zanim jeszcze 
rozpoczął się świąteczny czas. Chcieli 
bowiem uniknąć pośpiechu jaki zwykle 
towarzyszy okresowi bezpośrednio poprze-
dzającemu Boże Narodzenie. Dzięki temu 
mogli ten czas spędzić z zaproszonymi 
gośćmi, nikt nie spoglądał ukradkiem na 
zegarek, nikt nie wymykał się po kryjomu, 
było uroczyście, radośnie i rodzinnie.

   Spotkanie opłatkowe zaszczycili swoją 
obecnością :

Burmistrz Jerzy Lechnerowski, jego  za-
stępca Antoni Kalisz, przewodniczący Rady 

Miejskiej Maciej Marciniak, kierowniczka 
Ośrodka Pomocy Społecznej Bożena 
Kiełtyka, zaprzyjaźniony z członkami koła 
rotmistrz Włodzimierz Rocławski z ama-
zonkami. Nie odmówił przybycia niezwykle 
życzliwy proboszcz miejscowej parafii 
ksiądz Grzegorz Gałkowski. Nie mógł być 
obecny sołtys Borówca ale przysłał życze-
nia które zostały odczytane.

   Wszystkich zebranych przywitała w 
imieniu zarządu koła SENIOR Barbara 
Fluder, minutą ciszy uczczono członkinie, 
które jeszcze niedawno  były wśród zgro-
madzonych i wspólnie świętowały, a teraz 
są  po drugiej stronie życia.

  Jak podczas każdej wieczerzy wigilij-
nej, tak i tym razem  na stole pojawiło się 
dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego 
gościa. Jakież było zdziwienie wszystkich, 
gdy taki gość stanął nagle w drzwiach świe-
tlicy. Puste miejsce przy stole zajęła znana i 
lubiana piosenkarka ELENI, która prywatnie 
jest koleżanką jednej z członkiń koła.

   Było więc tak jak na prawdziwie pol-
skiej  wieczerzy wigilijnej, ksiądz odczytał 
fragment Ewangelii o narodzeniu Chrystu-
sa, wszyscy połamali się opłatkiem, padło 
wiele serdecznych słów, na stole pojawiły 
się potrawy jakie zwykle stawiamy na 
wigilijnym stole, oczywiście jak co roku, 
przygotowały je własnymi rękami członkinie 
koła. Po posiłku nastał czas kolędowania. 
Rozpoczęła ELENI śpiewając przepiękną 
pastorałkę „Wigilia” i wykonując kilka mniej 
i bardziej znanych kolęd i pastorałek. W tak 
radosnej, rodzinnej atmosferze czas szyb-
ko mijał. Podano jeszcze kawę i domowe 
ciasto. Śpiewaniu kolęd nie było końca. 
Każdy uczestnik uroczystości chciał mieć 
na pamiątkę zdjęcie z ELENI, wiec flesze 
błyskały nieustannie. Na niebie pojawiły 
się już gwiazdy, gdy świetlica w Borówcu 
opustoszała. Do zobaczenia za rok.

Barbara Fluder

 BoRÓwiEC
6 stycznia- w Uroczystość Objawienia Pańskiego w Borówcu, jak 

w wielu miastach Polski odbył się Orszak Trzech Króli. To było sło-
neczne poniedziałkowe przedpołudnie- na placu przed kaplicą- wiel-
kie zamieszanie. W trzech różnych miejscach zgromadziły się dzieci 
wraz ze swoimi rodzicami, aby przygotować się do tego wydarzenia. 
Wszyscy odziani w odpowiednią kolorystykę pasującą do barwy 
koron. Każdej grupie dzieci przewodniczył jeden z trzech mędrców 
„wędrujący za gwiazdą”. Tak więc ruszyły trzy orszaki ze śpiewem 
na ustach pod przewodnictwem Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pod 
Krzyżem spotkali  się trzej władcy, aby odbyć rozmowę z Herodem 
oraz arcykapłanami. Następnie wszyscy śpiewając kolędy udali się 
w kierunku kaplicy, aby tam wziąć udział w uroczystej Eucharystii. 

W uroczystości tej wzięło udział ponad 1000 osób i wszyscy byli 
zachwyceni takim sposobem spędzenia  święta w parafii. Głównym 
organizatorem orszaku był ks. Proboszcz Grzegorz Gałkowski, ale 
do jego powstania przyczyniło się wiele osób zaangażowanych we 
wspólnoty parafialne. 

Parafianka

KÓRNiK
W parafii w Kórniku 6 stycznia także pojawił się liczny orszak kró-

lów. Część z nich przygotowało -czasami przy współpracy rodziców 
- własne insygnia monarsze- innym korony ufundowane przez fun-
dację Orszak Trzech Króli wręczył ks. proboszcz Eugeniusz Leosz. 

ŁG

objaWienie paŃskie - ŚWięto tRzeCH kRÓLi



16 nr 1/2014 10 stycznia 2014 r. 17

K
U

LT
U

R
A

K
U

LT
U

R
A

05.12.2013 r., odbył się w Szkole 
Podstawowej w Szczodrzykowie im. Jana 
Pawła II „Dzień Wojskowy”, w którym wzięli 
udział uczniowie klas czwartych, piątych i 
szóstych wraz z nauczycielami. Najważ-
niejszym punktem „Dnia Wojskowego”, 
była tzw. „żywa lekcja historii” poświęcona 
czasom Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
którą przygotowali wspólnie organizator 
oraz Fundacja Rodem z Polski na czele z 
panem Marcinem Lutomskim. Żywe lekcje 
historii dają uczniom szansę poznania 
naszych dziejów od strony praktycznej. 
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły 
mieli możliwość zobaczenia, dotknięcia, 
przymierzenia i wypróbowania artefaktów 
militarnych związanych z historią wojsko-
wości Rzeczypospolitej Polskiej z XVII 
wieku. Nauka poprzez zabawę była jednym 
z głównych celów tego dnia. Uczniowie 
chętnie wcielali się w rolę XVII wiecznych 
żołnierzy np: lisowczyka, dragona, musz-
kietera, husarza, rajtara czy pikiniera. Po 
skończonej lekcji uczniowie jeszcze długo 
„oblegali” prowadzących zajęcia, zadawali 
pytania, przymierzali historyczne stroje i 

oswajali się z nowożytną bronią białą i palną 
oczywiście pod kątem historycznym. Tego 
dnia oprócz bezpośredniego obcowania 
z historią polskiej wojskowości, przed po-
szczególnymi klasami wraz z opiekunami 
zostały postawione zadania do wykonania 
związane z polską wojskowością. Zada-
nia te to min: wykonanie tekturowej armii 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, po-
kolorowanie umundurowania i uzbrojenia 
żołnierzy i rycerzy polskich z rożnych epok 
historycznych używając odpowiednich kolo-
rów, rozpoznanie nazw wojskowych nakryć 
głowy z rożnych okresów historycznych 
czy rozpoznanie formacji żołnierskich XVII 
wiecznej RP. „Dzień Wojskowy” upłynął 
szybko i efektywnie, uczniowie wywiązali 
się wzorowo z powierzonych im zadań, a 
efektem końcowym tego dnia była wystawa 
prac wykonanych przez naszych uczniów, na 
której można było zobaczyć m.in. kartonową 
armię RP Obojga Narodów, czy wizerunki 
przedstawicieli różnych polskich formacji 
wojskowych. Dodatkowo organizator zapro-
sił całą społeczność szkolną 17.12.2013 r. 
na apel, który był jednocześnie podsumowa-
niem całego projektu dotyczącego polskiego 

oręża na przestrzeni X wieków. W czasie 
tego apelu uczniom i nauczycielom została 
zaprezentowana prezentacja multimedialna 
związana z „Dniem Wojskowym” w naszej 
szkole. Wybrani uczniowie wzięli udział 
w konkursie wiedzy dotyczącym wojska 
polskiego, a chór szkolny przygotował i 
zaprezentował piosenki i pieśni o tematyce 
militarnej. Na sam koniec przedstawiciele 
poszczególnych klas biorących udział w 
tym projekcie otrzymali od organizatora 
pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki 
dla wszystkich uczniów.

Chciałbym podziękować wszystkim tym, 
którzy pomogli mi zorganizować i przeprowa-
dzić projekt dotyczący polskiej wojskowości. 
Zaangażowanie uczniów, uśmiechy na ich 
twarzach oraz ten charakterystyczny błysk w 
oku na widok polskiego husarza czy szwedz-
kiego pikiniera dowodzą, że takie działania 
mają sens i dają duży „zastrzyk” wiedzy 
oparty na rekonstrukcji artefaktów, postaci hi-
storycznych i innych elementów omawianego 
zagadnienia i prezentowanej epoki.   

Dziękuje
organizator Robert Steinitz

podsuMoWanie „dnia WojskoWeGo” 
w SP w SZCZoDRZYKowiE im. jANA PAwŁA ii

bieGaj z bRyLanteM
Stowarzyszenie Biegowe Brylant Kórnik już po raz trzeci zorganizowało  

wspólne Sylwestrowe bieganie. Jak co roku członkowie stowarzyszenia 
i przyjaciele spotkali się w niedzielę poprzedzającą sylwestrowe szaleń-
stwa, aby wspólnie przebiec ulicami Kórnika kilka kilometrów. Nie samym 
bieganiem jednak biegacz żyje, tym bardziej w takim dniu. Nie mogło się 
obyć bez kilku szampańskich wystrzałów i to już o 9.00 rano.

Klub biegowy Brylant Kórnik życzy na nowy rok wszystkim biegaczom 
stalowych łydek, a tym którzy myślą o bieganiu, aby przestali myśleć i do-
łączyli do nas. Wspólne bieganie dla wszystkich, zarówno początkujących, 
jak i zaawansowanych w każdą niedzielę o 9.00. Start z OAZY.

TS

koRoWÓd 
MikołajÓW

,,Tylu mikołajów jeszcze ani ja, ani 
Kórnik nie widział” – tak przywitał nas  Pan 
Burmistrz jerzy Lechnerowski. 

i miał rację.
Pogody nie jesteśmy w stanie przewidzieć, 

ale też żadna nie jest nam straszna!  Mikołaje 
pracują tylko jeden dzień w roku i tego dnia nie 
wybierają pogody.

Od samego rana w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Kórniku gorąca atmosfera i wielkie 
przygotowania.

Do szkoły dzwonią zaniepokojeni Rodzice z 
pytaniami czy impreza się odbędzie? 

Organizatorzy z całym spokojem odpowia-
dają że TAK. Pracy jeszcze jest wiele, nie ma 
czasu na zastanawianie się nad pogodą. Obok 
nauczycieli uwijają się  duże Mikołaje - to Ci 
odważniejsi Rodzice. 

Przed szkołą od strony boiska, ukryty dla 
oczu dzieci zajeżdża wóz zaprzężony w dwa 
konie. Duże Mikołaje  z naręczem kolorowych 
materiałów zabierają się za ubieranie i przystra-
janie wozu i pakują  na niego worki z prezenta-
mi. Potem na wóz wsiada  najprawdziwszy w 
świecie Święty Mikołaj. 

W tym czasie na korytarzu szkolnym usta-
wiają się dzieci. Mnóstwo czerwonych czapek, 
wspaniałe stroje, Mikołaje małe i duże.  Słychać 
dźwięk dzwoneczków. Dzieci ustawiają się 
czwórkami, nad każdą klasą uniesiony jest 
kolorowy transparent; ,,Wierzymy w Świętego 
Mikołaja”, ,, Kochamy Świętego Mikołaja”. 

 Wychodzimy ze szkoły, prowadzi nas 

trójka werblistów :  komendant Orkiestry 
Harcerskiej pan Jacek Kozłowski, jego wnuk 
Jakub Kaźmierczak i Maciej Janasik, uczeń 
klasy Id. Nagle, od ulicy Dworcowej, ku za-
chwytowi  i  radości dzieci ukazuje się wielki, 
pięknie przybrany wóz, na którym siedzi święty 
Mikołaj. Ruszamy w czerwonych strojach, z 
dzwoneczkami w  Korowodzie Mikołajkowym 
w kierunku Ratusza. Wzbudzamy chyba duże 
zainteresowanie, bo przechodzący ludzie 
zatrzymują się, uśmiechają do nas i radośnie 
machają. Otwierają  i zamykają nasz Korowód  
strażnicy miejscy w czerwonych czapkach.  Do-
chodzimy do placu przed Ratuszem. Tam czeka 
na nas przygotowana aparatura i nagłośnienie.

Na placu wszystkich witają panie Agata  
Majewska- Król i Irena Przybył, pojawia się  p. 
Burmistrz. Małe Mikołaje wręczają mu  prezent 
i  kartki świąteczne z życzeniami. Pracownicy 
Urzędu częstują dzieci cukierkami.

Pani Magda Błaszak zaprasza dzieci do 
zaśpiewania piosenki ,,Taki duży, taki mały 
może świętym być’’ i nagle wszystkie Mikołaje 
te małe i te duże zaczynają podskakiwać, kręcić 
się i już na pewno nikomu nie jest zimno. 

Następnie udajemy się w dalszą drogę.  
Wchodzimy w pełnym skupieniu do kościoła, 
gdzie wita nas siostra Barbara i Biskup Mikołaj, 
który opowiada nam swoją historię. Potem 
małe Mikołaje wręczają  napisane przez siebie  
życzenia świąteczne i skromny upominek. 
Przedstawiciele klas odbierają słodkie prezenty 
przygotowane przez Radę Rodziców. Cały Ko-
ściół rozbrzmiewa piosenkami, grą na gitarze w 
wykonaniu s. Barbary i s. Sabiny. 

Dziękujemy wszystkim za współpracę, a 
przede wszystkim za wsparcie. Cieszymy się, 
że byliście z nami. Mimo  zaczerwienionych 

policzków wszyscy mieliśmy na twarzach 
uśmiechy i radośnie wracaliśmy do szkoły. 
Warto czasami podjąć ryzyko, żeby zobaczyć 
zadowolone i szczęśliwe buzie naszych dzieci. 
Brawa przede wszystkim dla dzielnych rodzi-
ców, którzy tak spontanicznie włączyli się do 
wspólnej zabawy, którzy wierzą w Świętego 
Mikołaja i przygotowali stroje nie tylko dla ma-
łych Mikołajów ale i dla siebie.  

Dziękujemy  Mikołajowi, Straży Miejskiej, 
p. Józefowi Jankowskiemu za udostępnienie  
wozu i koników, p. Pawłowi Szymanderskie-
mu, p. Jackowi Kozłowskiemu, p. Wiktorowi 
Schumacherowi, p. Michałowi Jędrzejczakowi 
za przygotowanie nagłośnienia, p. Burmistrzowi 
Jerzemu Lechnerowskiemu, Ks. Proboszczowi, 
siostrze Barbarze, siostrze Sabinie, p. Magda-
lenie Błaszak;

Bardzo pomogli nam Rodzice: p. Jan 
Nowaczyk (dziadek), p. Katarzyna Sikorska, 
p. Ewa Schlecht, p. Elżbieta Janasik, p. Anna 
Wójkiewicz, p. Iwona Gorzałczana, p. Anna 
Gabryelewicz, p. Andżelika Grzona, p. Be-
ata Pikińska, p. Anna Majchrzak, p. Paulina 
Wachowiak, P. Anna Pawlikowska, p. Leszek 
Gubański, p. Edyta Kaźmierczak, p. Katarzyna 
Idkowska, p. Monika Lewandowska, p. Katarzy-
na Rychlewska, p. Wioletta Kaczor, p. Milena 
Grześkowiak, p. Danuta Bąkowska(babcia), p. 
Katarzyna Skoczylas, p. Elżbieta Czerwińska, 
p. Dominika Baranowska, p. Marta Ratajczak, 
p. Remigiusz Kordziński.  

Rodzice jesteście kochani, można na was 
polegać, myślę że razem możemy przenosić 
przysłowiowe góry. A ci którzy boją się wyzwań 
niestety muszą zostać w domu. Myślę, że 
oprócz mnie nikt nie ma kataru.     

A. Majewska Król     
 I. Przybył

Podziękowania
Wszystkim naszym sponsorom oraz Panu Sołtysowi Józefowi Bartkowiakowi za wynajęcie sali w miejscowości Konarskie, 

pragniemy złożyć wyrazy uznania oraz najserdeczniejsze podziękowania. Zabawa Andrzejkowa odbyła się 30.11.2013 r. 
Szczególne podziękowania kierujemy do następujących firm i instytucji:  Bank Spółdzielczy, Centrum rekreacji i sportu Oaza,

 Firma jubilerska G. Błaszcza, Sklep odzieżowy P. Sarnowski, Cukiernia P. Kaczmarek, Kwiaciarnia M. Nawrocka,  
Mini Market J. Maciejewska, Casablanca

Za otrzymane wsparcie gorąco dziękujemy.
Rada Rodziców przy Gimnazjium im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku
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A Czekoladowe tiramisu

Po tak długiej przerwie świątecznej i błogim 
lenistwie  trudno zabrać się do pracy, ciężko 
wrócić do rzeczywistości, najtrudniej zrozu-
mieć dlaczego dzwoni budzik o tak wczesnej 
porze:- ) Na szczęście świeci słońce, styczeń 
rozpoczynam więc wypoczęta, pełna energii 
i z masą pomysłów. Dziś przepis na czeko-
ladowe tiramisu, rozpływający się w ustach, 
pyszne i bardzo szybkie do przygotowania. 
Jeśli wolicie mniej słodkie desery możecie użyć 
tylko gorzkiej czekolady. Jeśli deser będą jadły 
dzieci proponuję pominąć alkohol w przepisie 
a czarną kawę zastąpić kawą zbożową. Dla 
urozmaicenia do  kremu można też dodać garść 
uprażonych i drobno posiekanych orzechów 
laskowych.

Składniki (na 8 porcji):
1opakowanie podłużnych biszkoptów
500 g serka mascarpone
250 ml śmietany 30%
2 żółtka

3 łyżki cukru pudru
150 g mlecznej czekolady*
50 g gorzkiej czekolady
6 łyżek ciemnego rumu lub likieru Amaretto**
1 szklanka mocnej, schłodzonej kawy**

Dodatkowo:
kakao do posypania deserów

Żółtka utrzeć z cukrem pudrem na puszystą, 
białą masę. Czekoladę rozpuścić w kąpieli wod-
nej i lekko ostudzić. Kremówkę ubić na pianę. 
Serek mascarpone utrzeć z 3 łyżkami alkoholu, 
masą jajeczną, przestudzoną czekoladą. Masę 
delikatnie wymieszać z bitą śmietaną. 

Kawę wymieszać z 3 łyżkami alkoholu. 
Biszkopty zanurzać na chwilę w kawie tak aby 
nasiąkły płynem ale nie zmiękły nadmiernie. 
W pucharkach (lub ozdobnych szklankach) 
układać warstwami biszkopty i krem czekola-
dowy. Deser pozostawić przynajmniej godzinę 
w lodówce. Przed podaniem tiramisu oprószyć 
kakao.

*użyłam zapas czekoladowych Mikołajów 
zalegających w szafce 

**jeśli deser mają jeść dzieci nie dodawajcie 
alkoholu, a kawę zastąpcie inką 

Smacznego!
Iza Jokiel

Z a p r a -
szam na stro-
nę gdywbrzu-
chuburczy.
blogspot.com 
gdzie znaj-
dziecie wiele 
c iekawych 
i  prostych 
p rzep isów 
na smaczne 
dania.

Gdy W bRzuCHu buRCzy ... CzyLi kąCik kuLinaRny

iNTERoPERACYjNoŚĆ 
w PASiECE

Lokalne uwarunkowa-
nia historyczne mają i dzi-

siaj istotny wpływ na funkcjonowanie człowieka. 
Wzajemna, dobra komunikacja międzyludzka 
wymaga dostosowania wszelkich kanałów 
transportowych do globalizacyjnych trendów. 
O ile lewostronny ruch drogowy na wyspach 
brytyjskich jest już dzisiaj trudny do ujednolice-
nia i nie do zaakceptowania na „lądzie”, o tyle 
systemy transmisji danych mają pełne cechy 
interoperacyjności, czyli możliwości swobod-
nego komunikowania się wg wypracowanych i 
przyjętych standardów. 

Ale czy w pasiece możemy też mówić 
o interoperacyjności ? Owszem, wystarczy 
spojrzeć przez pryzmat ramki. Jest to kluczowy 
element w pszczelarskich akcesoriach, który 
determinuje następnie kilka innych, istotnych 
sprzętów wykorzystywanych w gospodarce 
pasiecznej. 

Wielkość ramki, czyli jej wysokość i szero-
kość nie ma jednak takiego historycznego oraz 
militarnego podłoża jak niegdyś miały tory kole-
jowe. Inny rozstaw torów w Rosji niż w większo-
ści ówczesnych krajów europejskich (także na 
terenie Polski pod zaborami) zapobiegać miał 
wrogiemu wykorzystaniu taboru kolejowego 
w działaniach wojennych. Odmienne wymiary 
ramek uwarunkowane były natomiast tym, że 
kiedyś, jakiś pszczelarz na danym terenie jako 
pierwszy zaczął produkować ramki o rozmiarze, 
który pasował do uli jakie sobie budował. Z 
czasem sąsiedzi zaczęli też wykorzystywać te 
rozwiązania i tak dochodziło do rozpowszech-
nienia się danego typu ula i jednocześnie 
rodzaju ramki. Nazwy tych uli czasami wprost 
wskazują na obszar naszego kraju, który został 
przez nie zdominowany (np. typ wielkopolski, 
typ warszawski).

Zbyt duże ramki na pewno nie dadzą się 
„upchać” w ulu, a z kolei za małe ramki stworzą 

przestrzeń do dzikiej zabudowy, czyli sponta-
nicznej samowoli budowlanej pszczół, kłopotli-
wej w „dalszym traktowaniu”. Wymiar odstępu 
między ramkami wynoszący 10 mm jako jedyny 
został „skopiowany” z natury pszczół. Resztę 
wspomogła pomysłowość ludzka kreowana 
przez pożądanie miodu. Najpierw wstawiano 
ramki do kłód drzew, w których „rezydowały” 
pszczoły, by potem wypełnione miodem zabrać 
je do miodobrania. W ten sposób ramki stały 
się ruchome i wymienne, by z czasem uczynić 
mobilne całe ule.

Racjonalna gospodarka pasieczna cha-
rakteryzuje się jednolitym systemem ramek, 
które przede wszystkim w skali mikro (w danej 
pasiece) tworzą podstawy interoperacyjności 
z widocznymi elementami uniwersalności. 
Operowanie ramkami najbardziej rozpo-
wszechnionymi w danym rejonie pozwala na 
swobodną wymianę ramek już w skali makro. 
Ule o kwadratowej budowie wnętrza, są jeszcze 
dodatkowo bardziej uniwersalne, gdyż ramki 
mogą być umieszczone prostopadle do wylotka 
(tzw. zimny chów) lub równolegle do wylotka 
(tzw. ciepły chów). Dany typ ramki preferowany 
jest do odwirowania przez odpowiednią do tego 
rozmiaru miodarkę. Jedynie węza pszczela, 
czyli podłoże ze 100 % wosku - do budowania 
komórek pszczelich może być ewentualnie 
przycięta z większego kawałka, choć generalnie 
węza w potrzebnych wymiarach oferowana jest 
w sprzedaży. 

Rozmiar powierzchni użytkowej ramki jest 
zbliżony do 0,1 m² dla podstawowych typów 
ula, czyli wielkopolskiego, warszawskiego 
zwykłego, Ostrowskiej i Langstrotha. Nieco 

większa powierzchnia ramki ula typu Dadanta 
wynika z funkcjonalnej, preferowanej minima-
lizacji wysokości ula ograniczonej do jednego 
korpusu, podczas gdy inne typy ula programo-
wo zakładają dokładanie kolejnych korpusów.

Znakomita większość pszczelarzy swoją 
przygodę z tymi pożytecznymi owadami rozpo-
czynała od przejęcia w spadku uli z pszczołami. 
Często były to różne typy uli i ramek co utrud-
niało sprawną obsługę w pasiece. Stopniowo 
trzeba było to wszystko wymienić i ujednolicić 
przez co praca przy ulach stała się prostsza. 
Dzisiaj jeśli ktoś rozważa założenie pasieki 
powinien od razu zdecydować się na ule jed-
nego typu, dzięki czemu ograniczy wielorakość 
sprzętu niezbędnego do realizacji swojej pasji, a 
tym samym koszty takiej działalności.

Całkowita dominacja ula wielkopolskiego 
wśród członków Koła Pszczelarzy w Kórniku 
doskonale wpisuje się w pasieczną interope-
racyjność, przekraczającą teren Wielkopolski.

Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku
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Typ ula
Rozmiar ramki [mm] Powierzchnia

ramki [m2]Szerokość Wysokość

wielkopolski 360 260 0,09
warszawski zwykły 240 435 0,1

Ostrowskiej 360 230 0,08
Langstrotha 448 232 0,1

Dadanta 435 300 0,13

w sobotę 14 Xii br. odbył się w Po-
znaniu kolejny konkurs dla młodych 
pianistów i keyboardzistów. Uczestni-
ków podzielono na 3 grupy wiekowe: 
i) do 10 lat, ii) od 11 do 13 lat, iii) od 14 
lat – oczywiście osobno pianistów i key-
boardzistów. Razem było więc 6 grup.

Gminę Kórnik reprezentowało 10 śmiałków. 
Wszyscy nasi (nawet keyboardziści)  startowali 
w kategorii fortepianu. Ogólnie razem (z całej 
Wielkopolski) uczestników było około 50.

Występy naszych pociech opiszę po kolei.  
Tak więc na początek grupa najmłodszych pia-
nistów. Klemisia Grząślewicz zagrała całkiem 
dobrze, ale jury jakoś nie dało wyróżnienia, które 
jej się chyba należało. Z drugiej strony, była to 
bardzo liczna i silna grupa. Przyszłość jednak 
należy do niej, jeśli tylko będzie systematycznie 
ćwiczyć. Specjalne nagrody otrzymały: Ania 
Piątkowska (Borówiec) i Ewunia Topolska 
(Szczytniki). Obie dostały specjalną nagrodę 
dla najmłodszych uczestniczek konkursu. Takie 
dyplomy nie były wcześniej przyznawane, To 
tak jakby jury chciało przyznać laur tym zdolnym 
dziewczynkom, ale nie mogło, bo one dopiero 
co zaczęły grać, a w grupie tej było wiele dzie-
ciaków, które grają już kilka lat i w tym czasie 
nie próżnowały. Po raz ostatni grała w tej grupie 
Zosia Piątkowska (ukończyła już 10 lat). To był 
dobry występ. Dostała wysokie oceny, choć 
wystarczyły tylko na wyróżnienie. W mojej 
ocenie zasługiwała na więcej.

Grupa pianistów w wieku średnim (11 – 13 
lat) była równie liczna, ale wszyscy startujący 
w niej reprezentanci Kórnika pokazali swoją 
klasę. Tutaj najstarsza z 3 Piątkowskich sióstr 
– Marysia, pewnie  zdobyła wyróżnienie i wcale 
nie było to maximum jej możliwości. Gdyby 
nie pomyłki, mogła wypaść znacznie lepiej. 
Bardzo starannie zagrała swój program Jola 
Lester, która na co dzień ćwiczy w domu na 
keyboardzie. Z fortepianem poradziła sobie 
śpiewająco, co dało jej III miejsce. To duża 
sprawa. Oznacza to, że dzieci mające w domu 

w miarę dobrze wyważoną klawiaturę, dają też 
sobie radę na pianinie. Mikołaj Gulczyński znów 
potwierdził swoją klasę. Zdobył II miejsce, ale w 
starszej grupie. Widać, nie stanowi to dla niego 
żadnej różnicy. Podobał się w jego wykonania 
hiszpański taniec Fandango. Nie był zagoniony, 
ale wygrany dokładnie i ładnym dźwiękiem. Tak 
trzymaj Mikuś!

W najstarszej grupie z naszej gminy wystą-
piło 3 reprezentantów. Jednym z nich był Artur 
Stelmach – odwieczny zdobywca I nagród w 
klasie keyboardów. Tym razem wystąpił odważ-
nie na fortepianie i zdobył wyróżnienie. Nie był 
zadowolony, ale ja uważam to za duży  postęp. 
Keyboard i fortepian mają niby takie same klawi-
sze, ale wierzcie mi, technika gry jest całkowicie 
odmienna. Artur dał sobie radę, bo ma w domu 
keyboard z wyważoną klawiaturą. III miejsce 
zdobył Staś Kowalski. Jego postępy w grze na 
fortepianie są naprawdę zdumiewające i prze-
bojem kroczy wprzód. On i Kuba Lehmann, po 
wycofaniu się Marty Lehmann, Beaty i Tomka 
Zwierzyńskich, Żaklin Grząślewicz, czy Hani 
Giertych, to na dzień dzisiejszy nasi najlepsi 
junacy. Kuba Lehmann wreszcie zabłysnął, a 
zdobycie II miejsca w najbardziej prestiżowej 

grupie, to nie przypadek. Podobało mi się w 
jego wykonaniu zwłaszcza preludium d-moll J. 
S. Bacha, zagrane żywo, we właściwym tempie 
i ładną dynamiką. Gdyby nie przypadkowa 
pomyłka na koniec, byłoby chyba 1 miejsce.

Zastanawia mnie dlaczego tylko moi ucznio-
wie pokazali się w Orlim Gnieździe? Przecież 
oprócz mnie działa jeszcze na terenie Kórnika 
wielu innych nauczycieli. Nie zauważyłem 
jednak nikogo z naszej gminy, oprócz moich 
uczniów. To doprawdy ciekawostka. Przecież 
występy przed publicznością stanowią integral-
ną część nauczania. Bez mobilizacji i stresu 
uczeń nigdy nie doszlifuje swego repertuaru 
na 100%. Owszem, wpisowe wynosiło 20 zł. 
od osoby, ale te koszty, jak co roku, pokrył nasz 
Kórnicki Ośrodek Kultury.

Zapomniałbym. Jeszcze jedna osoba 
została doceniona. Jury z własnej, nieprzymu-
szonej inicjatywy wręczyło mi dyplom za wkład 
w twórczość muzyczną na rzecz dzieci i mło-
dzieży grającej na instrumentach klawiszowych. 
Muszę przyznać – mile mnie to połechtało. 
Może jest rzeczą nieskromną mi o tym pisać, 
ale z drugiej strony, dlaczego miałbym to zataić?

  Zygmunt Szram

XiX WieLkopoLski konkuRs MuzyCzny
PoZNAŃ - Dom KULTURY - oRLE GNiAZDo

Fundacja ,,Mam marzenie” powstała 
w 2003 r. z w Krakowie i już ma na swoim 
koncie pięć tysięcy spełnionych marzeń.. 

Uroczysta IX Gala Charytatywna, która 
21 grudnia odbyła się w Auli UAM była 
jednocześnie ukoronowaniem dekady 
działalności Fundacji. Swoje oddziały ma 
już w całej Polsce, w tym także w Poznaniu. 
Przez te lata udało jej się zaprosić do współ-
pracy wielu sponsorów oraz kilka tysięcy 
wolontariuszy, którzy na co dzień pomagają 
w spełnianiu marzeń chorych dzieci.

Dzieci których marzenia uda się spełnić, 
mają często lepsze wyniki badań. To dzięki 
magicznej sile radości i marzeniom. Kto ma 
odwagę marzyć - ma też siłę do walki.... 
W tej chwili na realizację marzeń czeka 
430 dzieci. 

Fundacja cały czas szuka sponsorów, 
tak aby zdążyć spełnić marzenie. Koszt 
realizacji jednego marzenia to średnio 3 
tys. złotych. 

Gospodarzami wieczoru była aktorska 

para - Małgorzata Kożuchowska i Tomasz 
Karolak. Zagrało też sporo wykonawców, a 
wśród nich m.in. Fismoll, Audiofeels, Kasia 
Rościńska i GospelJoy, duet skrzypaczek 
poznańskich. 

Corocznie na gali wyróżniano firmy i 
sponsorów indywidualnych. W tym roku 
wyróżnienia otrzymały szkoły i przedszkola 

z całej Polski, które wspierają działania 
fundacji, a wśród nich SP nr 2 w Kórniku. 
Siedmiu placówkom edukacyjnym przyzna-
no największe odznaczenie fundacyjne- 
,,Marzenkę”.

W działania charytatywne w SP nr 2 
w Kórniku chętnie angażują się wszyscy: 
dzieci. rodzice, nauczyciele, pracownicy i 
społeczność Bnina. To dla nich jest przy-
znane szkole wyróżnienie.

W podziękowaniu napisano: ,,Za to że 
nie jesteście obojętni i nie stoicie w miejscu, 
kiedy jesteście potrzebni. Za wspaniałe ini-
cjatywy, szalone pomysły, które wypływają 
z głębi serca i dają tyle radości chorym 
dzieciom. Za to że jesteście!”.

Marzenkę odebrały pp. Z. Talarczyk, M. 
Matysiak i N. Noskowiak.

Każdy morze spełnić marzenie ciężko 
chorego dziecka - więcej informacji na 

www.mammarzenie.org.
ZT

WyRÓżnienie dLa sp nR 2 W kÓRniku
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Karate 
wiELKi SUKCES  KARATEKÓw RAVENA !!!!

W dniach 29.11. – 01.12.2013 roku w Wałczu odbył się Puchar Świata dzieci i Mistrzostwa 
Świata Kadetów Juniorów, Młodzieżowców i Seniorów WTFSKF (World Traditional Fudokan 
Shotokan Karate Do Federation). Łącznie w turnieju wystartowało około 840 zawodników z 
23 krajów. Barwy Klubu z Kórnika reprezentowała dwuosobowa ekipa w składzie: Krzysztof 
Mrugas, oraz Filip Młynarczyk, którzy wystartowali w pucharze Świata dzieci. Jak pamiętamy 
również rok temu ci sami zawodnicy startowali na PŚ w Mediolanie zdobywając dwa brązowe 
medale w konkurencji kumite (walka sportowa). Jak się okazało nie zawiedli również w tym 
turnieju. Zaliczyli znakomite starty i po bardzo ciężkich i wyrównanych eliminacjach dotarli do 
finału. Dla obydwóch zawodników finał okazał się nie lada przeprawą po zaciętych walkach 
Krzysztof oraz Filip zdobyli upragnione złote medale w kumite wolnym, tym samym zdobyli 
Puchar Świata w swoich kategoriach. Jak się później okazało, to nie był koniec zmagań na-
szych podopiecznych, gdyż bardzo dobre starty indywidualne zaowocowały startem w kumite 
drużynowym, gdzie wraz z kolegami z reprezentacji zdobyli dwa medale drużynowo: Filip 
Młynarczyk zdobył srebrny medal, natomiast Krzysztof Mrugas złoty medal. Łącznie karatecy 
Ravena zdobyli cztery medale i to aż trzy złote i jeden srebrny.   

Trener Jacek Kruk nie krył zadowolenia z tak wielkiego sukcesu jego podopiecznych, jak 
nam powiedział taki sukces to wielkie, ale bardzo miłe zaskoczenie i ogromna satysfakcja, oraz 
dowód na to, że długotrwałe przygotowania do tych Mistrzostw zaowocowały bardzo dobrą 
formą i zdobyczami medalowymi. Wszystkim serdecznie gratuluję. Serdeczne podziękowania 
dla rodziców moich zawodników, którzy często poświęcają swój czas i za to, że wspierają 
swoje dzieci w ich pasji. 

JK

Ostatni turniej w roku zorganizowano 8 
grudnia. W Szachowo-Warcabowym Turnieju 
Mikołajkowym zwyciężył Dawid Miszczak, a 
kolejne miejsca zajęli: Zdzisław Jastrzębski i 
Robert Kątny.

27 grudnia w Szkole Podstawowej w Ra-
dzewie odbyło się uroczyste podsumowanie 
trzeciej edycji Kórnickiej Ligi Szachowo-Warca-
bowej (KLSz-W) – sezon 2013. Organizatorami 
całego cyklu były: MUKS „Wieża Kórnicka” oraz 
SKS „Sokół” Radzewo. Zadanie zrealizowano 
przy pomocy środków budżetowych gminy Kór-
nik, które pozwoliły na zakup nagród we wszyst-
kich turniejach oraz trofeów na zakończenie 
sezonu. Od lutego do grudnia zorganizowano 
6 różnych turniejów. Na listach startowych zna-
lazło się 140 startujących. Najczęściej startowali 
mieszkańcy Czmonia – 30 razy, następnie Ko-
narskiego – 22 razy oraz Radzewa – 14 razy. 
W rywalizacji całorocznej sklasyfikowano 66 za-
wodników z 23 miejscowości. Najwięcej graczy 
pochodziło z Czmonia, Konarskiego i Radzewa 
– po 9. Na uroczystość podsumowującą rok 
2013 przybyli najlepsi zawodnicy w klasyfikacji 
generalnej oraz sympatycy gier planszowych. 
Pierwszym punktem programu był wielki mecz 
warcabowy „SP Radzewo – Reszta Świata”. 
Naprzeciw siebie zasiadło sześć par, które 
zagrało mecz i rewanż. Spotkanie zakończyło 
się zdecydowaną wygraną drużyny z Radze-
wa 9:3. W jej szeregach zasiadali uczniowie 
tejże szkoły (a w zasadzie uczennice) a także 
absolwent, rodzic oraz nauczyciel. Następnie 
przystąpiono do wręczenia trofeów i wyróżnień. 
Pamiątkowe podziękowanie za wzorowe wypeł-
nianie obowiązków sędziego głównego odebrał 
pan Ryszard Bartkowiak. Dekoracja rozpoczęła 
się od wręczenia pamiątkowych dyplomów dla 
tych uczestników, którzy w 2013 roku wzięli 
udział w co najmniej 4 turniejach z cyklu KLSz-
-W. Dyplomy z wyróżnieniem dla wzorowych 
uczestników, a więc takich którzy nie opuścili 
żadnych zawodów otrzymali: Dawid Miszczak, 
Karol Niemier, Karolina Piechowiak, Jakub Suł-

kowski, Mirella Rozmiarek oraz Natalia Kubiak. 
Bezpośrednio po tym rozpoczęto wręczanie 
pucharów dla najlepszych szachisto-warcabi-
stów. W klasyfikacji mężczyzn, która pokryła 
się z czołówką klasyfikacji ogólnej trzeci raz z 
rzędu zwyciężył Dawid Miszczak (Błażejewo). 
Nasz mistrz nadal czeka na pogromcę. Drugie 
miejsce zajął Zdzisław Jastrzębski (Czmoń), 
który co ciekawe brał udział tylko w 4 turniejach. 
Na trzecim miejscu uplasował się Karol Niemier 
(Czmoń), który do końca Ligi rywalizował o 
miejsce na podium z Łukaszem Frąckowiakiem 
(Trzykolne Młyny). Ten zakończył zmagania na 
miejscu czwartym. W rywalizacji kobiet pewne  
zwycięstwo odniosła Karolina Piechowiak 
(Czołowo), a kolejne miejsca zajęły: 2. Zuzanna 
Zięta (Mościenica) i 3. Dorota Błaszyk (Czmoń). 
W kategorii chłopców ze szkół podstawowych 
pierwsze miejsce zajął Jakub Sułkowski 
(Czmoń), drugie Kamil Stempniak (Konarskie), 
a trzecie Tomasz Buda (Dziećmierowo). Rywa-
lizacja dziewcząt ze szkół podstawowych była 
najbardziej wyrównana. Ostatecznie pierwsze 

miejsce zajęła Joanna Rybak (Kleszczewo), 
drugie Monika Stempniak (Konarskie), a trzecie 
Mirella Rozmiarek (Radzewo). Czwarte miej-
sce, a trzecie wśród mieszkanek gminy Kórnik 
zajęła Magdalena Sułkowska. Co ciekawe, 
czwarta zawodniczka kategorii dziewcząt była 
wyżej w klasyfikacji ogólnej niż najlepszy chło-
pak. Po wręczeniu pucharów odbyła się trzecia 
część podsumowania, a mianowicie symultana 
szachowa pod nazwą „Bij Miszcza”. Mistrz 
KLSz-W Dawid Miszczak grał jednocześnie z 
9 przeciwnikami. Wygrał 8 partii, a pokonać go 
zdołał jedynie Karol Niemier. Czwarta edycja 
Kórnickiej Ligi Szachowo-Warcabowej rusza 
na początku marca. Zapraszamy wszystkich 
miłośników gier planszowych, bo jak mawia 
radzewskie powiedzenie: ludzie lubiący sport 
dzielą się na tych, co już w Radzewie na tur-
niejach byli i na tych, co w Radzewie dopiero 
będą... My zapraszamy i jednych i drugich do 
zagrania w Radzewie!

Ryszard Bartkowiak,
Karol Niemier

MiSzczaK MiStrzeM Po raz trzeci 
czyli PoDSUmowANiE KÓRNiCKiEj LiGi SZACHowo-wARCABowEj – SEZoN 2013.

15 grudnia w murach szkoły w Radzewie 
odbył się IV Świąteczny Turniej Gwiazdkowy. 
Jednocześnie dokonano podsumowania cało-
rocznej rywalizacji w ramach XIII Kórnickiej Ligi 
Tenisa Stołowego, XII Kórnickiej Ligi Strzelec-
kiej i X Kórnickiej Ligi Rzutu Lotką. 

Imienne puchary / statuetki za zajęte miej-
sca w klasyfikacji generalnej odebrali:

KLTS 2013. Dziewczęta do lat 18: 1. Klaudia 
Olejniczak (Czmoniec), 2. Roksana Toboła (Ka-
leje), 3. Mirella Rozmiarek (Radzewo), 5. Kinga 
Banecka (Czmoń). Chłopcy do lat 18: 1. Jakub 
Szymankiewicz (Kromolice), 2. Krzysztof Kata-
fiasz (Środa Wlkp.), 3. Michał Szymankiewicz 
(Kromolice), 4. Mateusz Cychnerski (Radzewo). 
Kategoria Open: 1. Jerzy Kiedrowicz (Poznań), 
2. Jacek Kozłowski (Markowice), 3. Andrzej 
Szymankiewicz (Kromolice), 6. Paweł Rybak 
(Trzykolne Młyny), 7. Eugeniusz Staniszewski 
(Konarskie).

KLS 2013. Dziewczęta do lat 18: 1. Patrycja 
Litka (Bnin), 2. Barbara Toboła (Czołowo), 3. 
Michalina Hajdrych (Śrem), 4. Monika Stemp-
niak (Konarskie). Chłopcy do lat 18: 1. Bartosz 
Radziejewski (Radzewo), 2. Tomasz Siejak 
(Konarskie), 3. Jakub Szymankiewicz (Kromo-
lice). Kobiety: 1. Zofia Rozmiarek (Radzewo), 
2. Halina Hajdrych (Śrem), 3. Aneta Bykowicz 
(Radzewo), 4. Barbara Rybak (Konarskie). 
Mężczyźni: 1. Marian Litka (Bnin), 2. Jacek 
Kozłowski (Markowice), 3. Michał Olejniczak 
(Czmoniec), 4. Mirosław Grzybek (Radzewo).

KLRL 2013. Dziewczęta do lat 18: 1. Bar-
bara Toboła (Czołowo), 2. Michalina Hajdrych 
(Śrem), 3. Monika Stempniak (Konarskie), 4. 
Mirella Rozmiarek (Radzewo). Chłopcy do lat 
18: 1. Marcin Najewski (Radzewo), 2. Jakub 
Szymankiewicz (Kromolice), 3. Michał Roz-
miarek (Radzewo). Kobiety: 1. Zofia Rozmiarek 
(Radzewo), 2. Halina Hajdrych (Śrem), 3. Ilona 
Banecka (Czmoń), 4. Katarzyna Szymankie-
wicz (Kromolice). Mężczyźni: 1. Andrzej Olejni-
czak (Kórnik), 2. Jerzy Rozmiarek (Radzewo), 
3. Andrzej Szymankiewicz (Kromolice).

W klasyfikacji najwszechstronniejszych, 
która uwzględniała wyniki we wszystkich 3 
dyscyplinach: Dziewczęta/Kobiety: 1. Mirella 
Rozmiarek (Radzewo), 2. Monika Stempniak 

(Konarskie), 3. Ewelina Toboła (Konarskie). 
Chłopcy do lat 18: 1. Jakub Szymankiewicz 
(Kromolice), 2. Michał Szymankiewicz (Kromo-
lice), 3. Kamil Skotnicki (Radzewo). Mężczyźni: 
1. Jacek Kozłowski (Markowice), 2. Jerzy Roz-
miarek (Radzewo), 3. Karol Niemier (Czmoń), 
5. Andrzej Olejniczak (Kórnik).

Rywalizacja w Świątecznym Turnieju 
Gwiazdkowym toczyła się w mniejszej liczbie 
kategorii, a zdobywcami świątecznych pucha-
rów zostali: Monika Stempniak (Konarskie) i 
Grzegorz Włodarczak (Poznań) – w tenisie 
stołowym, Michalina Hajdrych (Śrem) i Andrzej 
Hajdrych (Bnin) – w strzelectwie oraz Kamila 
Pakuła (Bolewice) i Łukasz Wdowczyk (Czmoń) 
– w rzucie lotką. W konkurencji podbijania 
piłeczki ping-pongowej w poszczególnych 
kategoriach zwyciężyli: Roksana Toboła (Ka-
leje), Monika Stempniak (Konarskie), Tomasz 
Frąckowiak (Trzykolne Młyny) i Michał Najewski 
(Radzewo). Najbardziej jednak wyczekiwanym 
przez dzieci momentem było losowanie super-
-pluszaków. Aby mieć szansę na wygraną 
wystarczyło przynajmniej jeden raz przebić 
lotką balonik. Los najszerzej uśmiechnął się 
do Klaudii, która wybrała największego psiaka. 
Oprócz niej jeszcze czwórka dzieci cieszyła się 

z nowych przyjaciół. Wszystkie puchary, me-
dale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczał 
we własnej osobie Gwiazdor, a pomagała mu 
pani Marzena.

Wszystkie turnieje tenisa stołowego, strze-
lectwa oraz rzutu lotką, przeprowadzone w 
2013 roku, w Radzewie zorganizował Uczniow-
ski Klub Sportowy „Jedynka-Kórnik” oraz Szkol-
ny Klub Sportowy „Sokół” Radzewo. Zadanie 
zostało zrealizowane przy pomocy środków 
budżetowych gminy Kórnik. Przez cały rok nad 
sprawnym przebiegiem każdych zawodów pra-
cowali sędziowie: Mirosław Grzybek, Eugeniusz 
Rybak, Michał Olejniczak, Jacek Frąckowiak, 
Katarzyna Szymankiewicz, Iwona Szulda, 
Jolanta Walczak, Aneta Bykowicz, Karol Nie-
mier oraz Młodzieżowi Organizatorzy Sportu. 
Wszystkim składam serdeczne podziękowania.

Pierwsze zawody w roku 2014 odbędą 
się w drugiej połowie marca. Terminarz 
zostanie opublikowany niebawem na stro-
nie www.uksjedynkakornik.pl. Już teraz 
serdecznie zapraszamy!

W imieniu wszystkich organizatorów
Karol Niemier

podsuMoWanie kÓRniCkiej LiGi tenisa stołoWeGo, 
stRzeLeCtWa i Rzutu Lotką – sezon 2013.

Kończy się drugi sezon działalności sekcji pływackiej UKS Jedynka – Kórnik. 
Na basenie kórnickiej OAZY trenuje dziś regularnie 16 młodych adep-

tów pływania w wieku od  9 do 16 lat. O ile w roku 2012 trenerzy Marek 
Piekara i Zbigniew Zimny skupiali się na przygotowaniu treningowym i 
zakupach sprzętu, tak w 2013 roku rozpoczęły się znacznie intensyw-
niejsze treningi –  5 razy w tygodniu po 1,5 godziny i pierwsze starty w 
zawodach. Wytężona praca przyniosła sukcesy. W Grand Prix Śremu, 
w których uczestniczą zawodnicy z Wielkopolski,  Aleksandra Syk zajęła 
w całym cyklu zawodów 3 miejsce, zajmując odpowiednio 3 miejsce w 
pływaniu stylem grzbietowym na 100 m, 3 stylem dowolnym na 50 m 
oraz 4 w stylu grzbietowym na 50 m. Najlepszy z chłopców – Mateusz 
Rotter – również 9 latek – zajął w tych zawodach miejsce 9.

Obecnie nasi zawodnicy przygotowują się do startów w Grand Prix 
Śremu oraz mistrzostw Wielkopolski seniorów i juniorów. W roku 2014 
planowany jest m.in. start w mistrzostwach Polski 10 latków na basenie 
Termy Poznańskie.

MB

pieRWsze sukCesy MłodyCH płyWakÓW
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* Wynajmę samodzielne, bezczynszowe mieszkanie dwupokojowe (42m² ) w Dziećmierowie - niedaleko OAZY. Cena: 1100 (plus opłaty). Tel. 604-854-468
*Sumienna, uczciwa posprząta dom, mieszkanie. Tel. 693 503 588
*Przyjmę ucznia w zawodzie blacharz samochodowy. Tel. 606 447 303
*J. angielski, j. niemiecki - pomoc w nauce, przygotowanie do egzaminów, konwersacje. Tel. 601 494 378
*Kupię każde auto osobowe lub dostawcze. Dojazd do klienta. Tel. 511 335 102
*Kurki odchowane sprzedam. Dowóz gratis. Tel. 506 494 770
*Wynajmę pokój samotnej pani. Kamionki. Tel. 791 502 112
*Nowo otwarty zakład usługowy ślusarstwo, mechanika pojazdowa. Prusinowo 11. Tel. 607 384 997
*Podejmę się każdej pracy. Tel. 516 793 319
*Sprzedam czajnik elektryczny z płytą w cenie 50 zł. oraz krzesło obrotowe do biurka w cenie 30 zł. Tel. 516 793 319
*Sprzedam ciuszki od 0 do 2 lat dla dziewczynki. Tel. 669 232 753
*Sprzedam solarium srebrno – czerwone, mało używane, tanio. Tel. 697 618 484
*Sprzedam mieszkanie w Szczodrzykowie 71m², bezczynszowe po remoncie. Tel. 603 063 033
*Pisanie stron internetowych. Tanio. Tel. 603435774
*Hiszpański – absolwentka Uniwersytetu Autonomicznego w Madrycie. Tel. 695 812 737
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013, różne. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam, fotelik dla dziecka na rower, matę edukacyjną, nowe ciuszki, kurtki, buty itp. dla dziewczynki od 0-5 lat. Tel. 506 490 723
*Sprzedam, aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic, aparat fotograficzny Zenit ET. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam nową suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168(tanio).Płaszcz damski skórzany nowy rozm.36/38, wzr.164/168. Tel. 506 490 723
*Sprzedam  Subwoofer + 4 głośniki  firmy Thomson, głosniki Logitech 2+1(do komputera) oraz kompletny  ubiór do jazdy konnej rozm M/S. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam  telefony komórkowe   Nokia 6020,  Nokia 2330i, NokiaC101,Sony Ericcson. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam Forda Escorta kombi rocznik 1994, silnik 1.6 16V, cena 1.500 zł.Tel. 662 403 771
*Protezy zębowe. Usługi w Kórniku, ul. Stodolna 88, Tel. 607 118 686
*Skupuję książki, płacę do 1zł za 1kg. Tel. 503 622 212
*Posprzątam mieszkanie, dom Kórnik. Tel. 503 301 277
*Adaptacja poddaszy, ściąganie eternitu, kompleksowa budowa dachów, tanio, szybko, fachowo. Tel. 513 540 581
*Kupię działkę budowlaną w Bninie. Tel. 799 136 410
*Mieszkanie do wynajęcia w Czmoniu od zaraz. Wysoki standard, dwupoziomowe, ok. 80 m².Tel.501 005 203
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki – Kórnik i okolice. Tel.731 100 754
*Do wynajęcia w centrum Kórnika (biuro, usługi, handel). Tel. 601 674 477
*Sprzedam ekspress cisnieniowy ZELMER Supremo / 2,1 l/ z instrukcją, stan bardzo dobry. Tel.508087243
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizykoterapia, masaż - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092

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

Pogotowie ra tun ko we 999, 8660066

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie gazowe 992 

Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl

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 in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków 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

Posterunek Sm w Kamionkach 
tel. 503-067-690

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
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 24 stycznia 2014 r.
materiały do następnego numeru prosimy dostarczać 

do 17 stycznia 2014 r.

kÓRniCzanin-poRtRet WspÓLny
Zimowa aura, podszyta wiosną wybudziła z lekkiego letargu projekt, którego patronem medialnym jest również Kórniczanin.
Projekt fotograficzny KPW-Kórniczanin-Portret Wspólny polega na sportretowaniu jak największej ilości mieszkańców naszego miasta i gminy, 

oraz osób związanych z Kórnikiem. Nie o ilość jednak chodzi, a o jakość, o wyjątkowość naszego kawałka planety, o jego aurę wpływającą na nas 
mieszkańców. Do projektu, do portretu zapraszam wszystkich, którzy mają na to ochotę. Sesja jest nieodpłatna. Można przyjść do mojego studia 
lub zaprosić mnie do siebie. Moje mobilne studio będzie też czynne w trakcie WOŚP na Oazie. Więcej fotografii i informacji:

https://www.facebook.com/korniczaniportretwspolny
TS

dająC kReW Ratujesz żyCie! 
Z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku w dniu 15 grudnia 2013 roku w 

remizie OSP przy ulicy 20 Października w Kórniku, miała miejsce kolejna już w tym roku 
akcja zbiórki krwi. Zarejestrowało się 49 osób - z czego 44 osoby oddały krew. Wynik to 
19,76 l krwi.  Wszystkim oddającym jak i tym, którym się nie udało serdecznie dzięku-
jemy i gratulujemy. Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
tej szczytnej akcji. W najbliższych numerach Kórniczanina będziemy publikować terminy 
następnych zbiórek. 

Robert Jankowski 




