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Świętowaliśmy
11 listopada

Kolarze
u Prezydenta
Głosuj!

w w w. k o r n i k . p l / b o g k

Wo l o n t a r i u s z e d z i a ł a j ą c y n a r z e c z
Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”
z myślą o zbliżających się
Świętach Bożego Narodzenia
organizują zbiórkę funduszy
na paczki świąteczne prowadząc:
sprzedaż świątecznych wypieków
oraz wykonanych własnoręcznie
kartek świątecznych.
SPRZEDAŻ ODBĘDZIE SIĘ
6.12.2014 od godziny 10:00
n a u l i c a c h KÓ R N I KA
Z góry dziękujemy za wsparcie,
zrozumienie
i udział w naszej akcji.
Zapraszamy serdecznie!

PROSTO Z RATUSZA

Z RATUSZA

D R O D Z Y M I E S Z KA Ń C Y
KÓ R N I KA I O KO L I C ! ! !

Sztandar Sołtysów
6 listopada podczas mszy św. w Kolegiacie Kórnickiej dokonano poświęcenia
sztandaru Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Poznańskiego. Jest to kolejna powiatowa chorągiew sołtysów województwa.
Pierwsza przynależy do sołtysów z powiatu
kępińskiego.
Głównym pomysłodawcą wykonania
sztandaru był Marian Czekalski, sołtys wsi
Zakrzewo i prezes Gminnego Koła Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego w Dopiewie. Dzięki inicjatywie
prezesa Powiatowego Stowarzyszenia
Sołtysów Zbigniewa Tomaszewskiego na
sztandarze znalazł się wizerunek Matki
Bożej Kórnickiej.

Wo l o n t a r i u s z e „ K l a u d y n k i ”
Otwarcie Domu Seniora
7 listopada w Jarosławcu koło Środy
Wielkopolskiej otwarto Dom Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie. W uroczystości brali
udział przedstawiciele władz państwowych
z Zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Dariuszem Młotkiewiczem, władz samorządowych Kórnika, Środy Wlkp., Powiatów
Średzkiego i Poznańskiego oraz władz
Fundacji Zakłady Kórnickie, która sfinansowała obiekt.
Dla 58 podopiecznych przygotowano
komfortowe pokoje, ogród zimowy, salę
rekreacyjną, salę gimnastyczną, pomieszczenia terapii zajęciowej oraz teren zielony
wokół budynku nadający się do wypoczynku
na świeżym powietrzu. Dom Seniora oferuje
między innymi: jedno-, dwu- lub trzyosobowe
pokoje gościnne z węzłem sanitarnym, całodobową profesjonalną opiekę medyczną,
5 posiłków dziennie, uwzględniając zlecone

diety, rehabilitację, fizjoterapię, zajęcia terapeutyczne w zakresie układania kompozycji
kwiatowych, haftu i majsterkowania, dostęp
do księgozbioru bibliotecznego i czasopism.
Po uroczystym otwarciu Domu Seniora
odbyło się posiedzenie Rady Kuratorów
FZK, na którym zatwierdzono preliminarz
budżetowy Domu Seniora Fundacji Zakłady
Kórnickie oraz Fundacji na 2015 rok. Przedstawiono bieżące prace Zarządu oraz plany
pracy na 2015 rok.
Święto Niepodległości
11 listopada w dniu Narodowego Święta
Niepodległości odbyły się w naszej gminie
uroczystości patriotyczne.
W Kórniku delegacje władz, instytucji,
stowarzyszeń, środowisk złożyły kwiaty pod
Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.
W południe w Kolegiacie Kórnickiej odprawiono mszę w intencji Ojczyzny. Liturgią
rozpoczęły się obchody święta w Robakowie. Tam także pod Pomnikiem Obrońców
Ojczyzny złożono kwiaty i przypomniano

bohaterów walczących o wolność Polski.
Tradycyjnie w Kórnickim Zamku odbył
się finał organizowanego przez kórnicki hufiec ZHP powiatowego konkursu recytatorskiego „Wpisani w Historię” (więcej na ten
temat za dwa tygodnie). Bractwo Kurkowe
zorganizowało okolicznościowe strzelanie.
Inwestycje Aquanetu
na 2015 rok
14 listopada odbyło się zgromadzenie
akcjonariuszy sp. Aquanet, podczas którego zatwierdzono program inwestycyjny
na rok 2015.
Wśród zaplanowanych działań znalazła
się budowa magistrali wodociągowej zasilającej sieć w Kamionkach, kontynuacja II
etapu kanalizowania Borówca (ul, Główna
wraz z odgałęzieniami) oraz kanalizacja w
Kamionkach, a także uzupełnienie kanalizacji w Dziećmierowie ( ul. Katowicka i
Czereśniowa).
ŁG

Z okazji 96 rocznicy wybuchu

Dziękuję Mieszkańcom Miasta i Gminy Kórnik
za zaufanie, jakim obdarzyli mnie Państwo
w wyborach samorządowych

Powstania Wielkopolskiego
Towarzystwo Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
Koło Kórnik

w dniu 16 listopada 2014 r.

zaprasza na

Będę nadal efektywnie współpracował z Państwem,

IV Gminny

by wspólnie rozwijać naszą gminę
w sposób nowoczesny, zrównoważony,
zachowujący jej kulturowy i historyczny charakter.

Przegląd
Pieśni Powstańczych,
który odbędzie się 29 listopada 2014 roku
o godz. 15.00
w Strażnicy w Kórniku.

Jerzy Lechnerowski
21 listopada 2014 r.

Zarząd Koła

3

Frekwencja wyborcza w całej gminie wyniosła 51 %. Najwyższa była w Kórniku: OKW
nr 1 w Zespole Szkół 60%, tylko nieco gorzej
w Szkole Podstawowej nr 1 -59% oraz 55%
w OKW nr 3 -kolejnym obwodzie w Zespole
Szkół. 55% zanotowano także w Szczytnikach (OKW nr 14). Najniższa frekwencja była
w OKW nr 11 (Gądki, Żerniki, Jaryszki) - 33%.
Także poniżej 40 % uprawnionych odebrało
karty w OKW nr 8 (Kromolice, Pierzchno,
Celestynowo, Szczodrzykowo)
Frekwencja
w Gminie Kórnik
51 %

Uprawnieni
806
1685
1328
1961
1872
814
669
957
754
1684
643
1627
1823
812
17435

OKW 1 (okręg 1)
OKW 2 (okręgi 2 i 3)
OKW 3 (okręg 4 i 5)
OKW 4 (okręgi 6 i 7)
OKW 5 (okręgi 8 i 10)
OKW 6 (okręg 9)
OKW 7 (okręg 11)
OKW 8 (okręg 12)
OKW 9 (okręg 13)
OKW 10 (okręgi 14 i 15)
OKW 11 (okręg 16)
OKW 12 (okręgi 17 i 18)
OKW 13 (okręgi 19 i 20)
OKW 14 (okręg 21)
SUMA

Liczba wydanych kart
486
993
729
1007
883
396
345
375
392
793
213
834
919
447
8812

Okręg nr 7 (część OKW4)

Frekwencja%
60%
59%
55%
51%
47%
49%
52%
39%
52%
47%
33%
51%
50%
55%
51%

Nr. listy Nazwisko i imiona

Suma

OKW1

OKW2

OKW3

OKW4

OKW5

OKW6

OKW7

OKW8

OKW9

OKW10

OKW11

OKW12

OKW13

OKW14

Maciej Brylewski

2540

79

120

153

203

228

81

127

68

76

168

47

450

519

221

Jerzy Lechnerowski

4416

311

600

412

558

503

199

150

229

260

465

115

250

202

162

Filip Żelazny

1586

92

181

150

227

126

100

60

74

47

142

39

121

177

50

ważne głosy w sumie

8542

482

901

715

988

857

380

337

371

383

775

201

821

898

433

Wybory do Rady Miejskiej w Kórniku
Okręg nr 1 (OKW nr 1)

Miasto Kórnik Okręg obejmuje ulice: A. Asnyka, A. Fredry, Błonie,
Krótką, B. Leśmiana, Leśną, A. Mickiewicza, Poprzeczną, Poznańską, M. Reja, J. Słowackiego, Stodolną, S. Woźniaka.
Nr. listy Nazwisko i imiona

Ilość głosów

1 MACHOWIAK Mariusz

68

3 KIEŁPIŃSKI Leszek Jan

Okręg nr 4 (część OKW3)

Miasto Kórnik Okręg obejmuje ulice: Harcerską, Kolegiacką, Kuśnierską, Pl. Browarowy, Pl. Niepodległości, Pl. Powstańców Wlkp.,
Pocztową, Prowent, Szkolną, Wodną, Wojska Polskiego, Zamkową
Nr. listy Nazwisko i imiona
3 SKRZYPCZAK Małgorzata Maria

Ilość głosów
50

75

19 PAWLACZYK Magdalena

168

18 MARCINIAK Maciej Władysław

154

31 PÓŁCHŁOPEK Dorota Katarzyna

126

19 REGULSKI Andrzej Stanisław

175

Okręg nr 2 (część OKW2)

Miasto Kórnik Okręg obejmuje ulice: St. Staszica

Nr. listy Nazwisko i imiona
3 ŚWIERZEWSKI Przemysław Piotr

Ilość głosów
83

18 LEWANDOWSKI Adam Artur

275

19 KACZOR Wioletta

77

29 MICHAŁOWSKA Beata Anna

153

Okręg nr 5 (część OKW3)

Miasto Kórnik Okręg obejmuje ulice: 20-tego Października, os. S. Białoboka, Z. Celichowskiego, A. Flensa, Św. Floriana, Ks. T. Jabłońskiego,
J. Kantego, Młyńską, Modrzewiową, Parkową, E. Pohla, Z. Steckiego,
Szarych Szeregów, Średzka, St. Weymana
Nr. listy Nazwisko i imiona
3 DEC Andrzej

Ilość głosów
79

18 PALUSZKIEWICZ Danuta Teresa

142

19 KACZMAREK Katarzyna Maria

123

Okręg nr 6 (część OKW4)

Okręg nr 3 (część OKW2)

Miasto Kórnik Obwód obejmuje ulice: Armii Krajowej, Biernacką,
Miasto Kórnik Okręg obejmuje ulice: Czereśniową, Dworcową, Działyńskich, H. Kołłątaja, Os. I. Krasickiego, Patriotów, T. Cmentarną, Czołowska, W. Droździka, K. Fludry, M. Grześkowiaka,
Potulickiej, Strzelecką, A. Wróblewskiego, St. Wyspiańskiego, W. Ks. Sz. Janasika, Jeziorną, Kanałową, Konarską, Kościelną, Ładną,
St. Michałowskiego, St .Mikołajczyka, Radosną, Rynek, Szeroką,
Zamoyskiego, Zaułek, Wiatraczną
J. Wójkiewicza, W. Witosa, Zwierzyniecką, Ks. R. Żurkowskiego
Nr. listy Nazwisko i imiona

4

Ilość głosów

3 KOMINEK Roman Marian

48

18 MAĆKOWIAK Robert Jerzy

59

19 BRONIEWSKI Marek

95

23 MIARA Piotr Grzegorz

54

28 DUSZCZAK Stanisław Antoni

128

Nr. listy Nazwisko i imiona

Ilość głosów

1 STACHOWIAK Leszek Piotr

39

3 KRAJEWSKA Sylwia

33

18 KACZMAREK Irena Józefa

225

19 BANASZAK Krzysztof Stefan

68

32 PIECZYŃSKI Grzegorz

108

nr 20/2014

Ilość głosów

19 GÓRKA Bartosz

85

3 ZYDROŃ Adam Zbigniew

86

18 JANICKA Krystyna Maria

153

19 PILARCZYK Renata Elżbieta

92

24 WESOŁEK Bogdan

85

18 PACHOLSKI Przemysław Piotr

176

34 ROLNIK Krzysztof Bogdan

73

19 FIRLEJ Grzegorz Roman

82

Okręg obejmuje sołectwa: Konarskie, Radzewo (obejmuje wsie:
Radzewo, Dworzyska), Czołowo
Ilość głosów

1 BARTKOWIAK Julia Stanisława

205

3 DUSZCZAK Łukasz

118

21 GRZYBEK Jacek

Okręg nr 14 (część OKW10)

Okręg obejmuje sołectwa: Dachowa, Robakowo-wieś

Nr. listy Nazwisko i imiona

Ilość głosów

Okręg nr 15 (część OKW10)

Okręg nr 8 (część OKW5)

Nr. listy Nazwisko i imiona

W wyborach Burmistrza Gminy Kórnik zwyciężył Jerzy Lechnerowski uzyskując 51,7% głosów. Zdobył przewagę nad pozostałymi
kandydatami w jedenastu okręgowych komisjach wyborczych. W trzech OKW (Borówiec, Kamionki, Szczytniki) najwięcej głosów miał
Maciej Brylewski, który w skali całej gminy otrzymał 29,7% głosów. Na Filipa Żelaznego głosowało 18,6%.

Okręg nr 13 (OKW 9)

Miasto Kórnik Okręg obejmuje ulice: Akacjową, Błażejewską,
Okręg obejmuje sołectwa: Okręg obejmuje sołectwa: DziećBrzozową, Bukową, Dębową, Dojazd, Drogę Kalejską, J. Krauthofera, mierowo, Runowo
Jagodową, Jodłową, Kalinową, Kasztelana Jarosty, Lipową, J. ModlińNr. listy Nazwisko i imiona
Ilość głosów
skiej-Woykowskiej, Piaskową, Pl. Jesionowy, Sosnową, Śremską, Świer1
HYPSIOR
Henryk
148
kową, H. Trąbczyńskiego, Topolową, M. Wieruszowskiego, Wierzbową,
Wrzosową, Żwirowa
18 CUPRYJAK Iwona Maria
149

INFORMACJE

INFORMACJE

Wyniki Wyborów samorządowych

65

Okręg obejmuje sołectwa: Robakowo-osiedle

Nr. listy Nazwisko i imiona

Ilość głosów

1 WOJTUŚ Janusz Marian

121

18 SURDYK Andrzej Mieczysław

260

19 ODZIMEK Antoni

64

20 SZYMKOWIAK Michał Rafał

72

Okręg nr 9 (OKW6)

Okręg nr 16 (OKW11)
Okręg obejmuje sołectwa: Biernatki, Błażejewko, Dębiec,
Okręg obejmuje sołectwa: Gądki, Żerniki (obejmuje wsie: ŻerPrusinowo
niki, Jaryszki)
Nr. listy Nazwisko i imiona
3 MIELOCH Jarosław Paweł

Ilość głosów
105

17 KUŹMA Tadeusz Stefan

64

18 ZGARDA Michał

76

19 GEMRZYCKI Radosław

39

30 PLUCIŃSKA Anna

98

18 ROZMIAREK Jerzy Stanisław

181

19 WALCZAK Jolanta Barbara

108

25 BUDNIAK Magdalena

63

Nr. listy Nazwisko i imiona

Ilość głosów

18 KULZA Daniel

105

19 OLEJNICZAK Tadeusz

42

20 SZUBA Tadeusz Rajmund

58

Okręg nr 17 (część OKW12)
Sołectwo: Borówiec Okręg obejmuje sołectwo Borówiec, w tym ulice:
Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Dębowa, Dojazd, Drapałka, Gruntowa,
Okręg nr 10 (część OKW5)
Gruszkowa, Kempingowa, Klonowa, Kręta, Kwitnąca, Leśna, Letnia,
Okręg obejmuje sołectwa: Błażejewo, Czmoniec, Trzykolne
Ładna, Łąkowa, Mała Rekreacyjna, Morelowa, Na Górce, Na Skarpie,
Młyny, Czmoń
Na Uboczu, Nad Jeziorem, Ogrodowa, Okrężna, Osiedle Piaskowe,
Osiedle Zielona Polana, Polna, Poznańska, Prosta, Rekreacyjna, SzkolNr. listy Nazwisko i imiona
Ilość głosów
na, Śliwkowa, Urocza, Uroczysko, Warzywna, Widokowa, Wiśniowa,
3 SUCHODOLSKI Marcin
40
Wiosenna, Zacisze, Zakątek, Zakole, Zaułek, Zielona, Zielona Dolina,
17 MALINOWSKI Dominik
83
Zimowa, Źródlana.

Okręg nr 11 (OKW7)

Okręg obejmuje sołectwa: Koninko ( obejmuje wsie: Koninko,
Świątniczki), Mościenica, Skrzynki

Nr. listy Nazwisko i imiona

Ilość głosów

3 STANISŁAWSKI Marcin Marek

38

18 KAŹMIERCZAK Marian

94

19 BUCHALSKA Dorota Emilia

240

33 KACZMAREK Jolanta

67

Okręg nr 18 (część OKW12)
Sołectwo: Borówiec Okręg obejmuje ulice: Borowa, Borowikowa,
18 BRUCZYŃSKA Beata
156
Borówkowa, Buczynowa, Bukowa, Deszczowa, Fiołkowa, Główna,
19 ROZYNEK Mateusz Władysław
97
Graniczna, Grzybobranie, Jagodowa, Jesionowa, Jeżynowa, Jęczmienna, Karmelowa, Kozakowa, Kurkowa, Labirynt Wodny, Leśna
27 PECENIUK Adam
82
Polana, Lisa Witalisa, Maślakowa, Nad Potokiem, Pod Borem, Pod
Lasem, Podgrzybkowa, Poprzeczna, Poziomkowa, Prawdziwkowa,
Okręg nr 12 (OKW8)
Okręg obejmuje sołectwa: Kromolice, Pierzchno (obejmuje wsie: Różana, Rydzowa, Skwer Brzozowy, Skwer Topolowy, Słowikowa,
Sosnowa, Spółdzielcza, Strumykowa, Świerkowa, Teofila WolniePierzchno, Celestynowo), Szczodrzykowo
wicza, Wierzbina, Wrzosowa, Zapomniana, Żurawinowa.
Nr. listy Nazwisko i imiona

Nr. listy Nazwisko i imiona

Ilość głosów

Ilość głosów

1 NOWAK Adam

95

3 GRZEŚKOWIAK Małgorzata Maria

67

18 GENSTWA Roman

203

Nr. listy Nazwisko i imiona

Ilość głosów

1 ANDRZEJEWSKA ANNA Maria

141

18 GRZEŚKOWIAK Tomasz Piotr

125

19 KACZMAREK Witold Bernard

115

(cd. na następnej stronie)

21 listopada 2014 r.

5

Sołectwo: Kamionki Okręg obejmuje ulice: Agatowa, Bazaltowa,
Brylantowa, Chabrowa, Cynamonowa, Diamentowa, Dzikiej Róży, Granitowa, Kamienna, Kartingowa, Krokusowa, Krzemienna, Leśny Zakątek,
Lotnicza, Makowa, Mieczewska, Modelarzy, Na Skraju Lasu, Opalowa,
Piaskowa, Polna, Porannej Rosy, Poznańska (numery nieparzyste),
Promienna, Rogalińska, Rolna, Rubinowa, Rumiankowa, Spacerowa,
Spokojna, Sportowa, Szafirowa, Szmaragdowa, Szybowników, Świt,
Topazowa, Waniliowa, Wichrowa, Wiklinowa, Wodna, Zielna.
Nr. listy Nazwisko i imiona

Okręg nr 20 (część OKW13)

Sołectwo: Kamionki Okręg obejmuje ulice: Akacjowa, Brzozowa,
Bukowa, Bułankowa, Cedrowa, Dębowa, Dolna, Grabowa, Jarzębinowa,
Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Leśna, Liliowa, Lipowa, Lisia, Łąkowa, Magnoliowa, Modrzewiowa, Mostowa,
Murarska, Nad Kople, Nowa, Olchowa, Orzechowa, Osiedle Kresowe,
Piotrowska, Platanowa, Poznańska (numery parzyste), Przy Lesie, Przy
Łowisku, Sosnowa, Stokrotkowa, Topolowa, Tulipanowa, Wierzbowa,
Wilcza, Wypoczynkowa, Zacisze

Ilość głosów

3 KAPUSTKA Alfred Jan

Nr. listy Nazwisko i imiona

60

142

18 DRAJER Marcin Krzysztof

102

19 WALKOWIAK Małgorzata

184

19 NAGLER Tomasz Radosław

309

22 KAŁKA Agnieszka Joanna

106

Okręg nr 21 (OKW14)

Wybory do rady powiatu

Obwód obejmuje sołectwo Szczytniki
Nr. listy Nazwisko i imiona
3 ŁADA Roman Sylwester

Ilość głosów
12

18 JANKOWIAK Waldemar Marian

100

19 KWAS Łukasz Mirosław

199

26 IGNASZAK Robert Marek

121

Wybory do Sejmiku Wojewódzkiego
Podobnie jak szczegółowe informacje na temat wyborów do
powiatu, tak też zbiorcze wyniki do sejmiku wojewódzkiego z
naszego okręgu nie są znane w chwili zakończenia składu tego
numeru „Kórniczanina”. Poniższa tabela prezentuje ilość głosów
zdobytych przez poszczególne komitety w naszej gminie.

W wyborach do Rady Powiatu Poznańskiego gminy Kórnik i Mosina
wspólnie tworzyły okręg nr 6. Patrząc na wyniki tylko w naszej gminie
najwięcej, bo aż 2306 zdobyła Platforma Obywatelska. Wynik 1714
głosów osiągnął komitet PSL. Trzecią pozycję zdobyli Niezależni dla
Powiatu 1577 głosów, a czwartą PiS z 1364 głosami. Najmniej, bo 323
głosy zdobył komitet Samorządowej Koalicji Gmin.
O rozkładzie mandatów zadecydowały zsumowane wyniki z dwóch
gmin. Niestety do zakończenia składu niniejszego wydania PKW nie
podała zbiorczych zestawień ilości głosów z naszego okręgu. Jednak jest
już niemal pewne, że mandary Radnych Powiatu Poznańskiego zdobyli:
Seweryn Waligóra (PO), Zbigniew Tomaszewski (PSL), Filip Żelazny (PiS)
oraz Jacek Szeszuła (Niezależni dla Powiatu).
Mamy więc trzech radnych z Kórnika!

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

126

Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

292

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

1186

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

62

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2376

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

417

Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Patriotyzm Solidarność

76

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1330

Komitet Wyborczy Twój Ruch

99

Komitet Wyborczy Samoobrona

25

Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska
Komitet Wyborczy Wyborców Lista Bogdana Grobelnego

883
83

Sprostowanie
W poprzednim numerze Kórniczanina podaliśmy dwie błędne informacje dotyczące miejsca głosowania w wyborach samorządowych.
Błąd dotyczący okręgu nr 5 skopiowano ze strony PKW, gdzie błędnie
podano adres Zespołu Szkół (Ul. Dworcowa 11 zamiast Poznańska 2).
Przez pomyłkę także podaliśmy, że wyborcy z okręgu nr 4 głosują
w Szkole Podstawowej nr 1, a nie jak być powinno w Zespole Szkół.
Mimo, że zestawienie sprawdzały wcześniej trzy osoby, te dwa błędy
umknęły korekcie i trafiły do druku.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w rozniesieniu po okręgach
informacji o błędach.

Wyniki
konsultacji
W dniu 16 listopada 2014r w Borówcu, zgodnie z Uchwałą nr LI/558/2014
Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 lipca
2014 r odbyły się konsultacje społeczne
w sprawie podziału sołectwa Borówiec
na dwa odrębne sołectwa.
Mieszkańcy Borówca musieli odpowiedzieć na pytanie: „Czy jest Pani / Pan za
podziałem obecnego sołectwa Borówiec
na dwa odrębne sołectwa, które swoim
obszarem odpowiadać będą granicom okręgów wyborczych dla Borówca ustalonych
uchwałą nr XXVI/285/2012 Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 26.09.2012r.?”
Głosujący mieli trzy odpowiedzi do
wyboru: TAK, NIE, WSTRZYMUJĘ SIĘ
OD GŁOSU.
W konsultacjach udział mogli wziąć
wszyscy stale zamieszkujący w Borówcu,
którzy ukończyli 18 lat.
W miejscowości Borówiec uprawnionych do głosowania w dniu wyborów było
1627 (zameldowanych i wpisanych do
rejestru wyborców) w konsultacjach udział
wzięło 444 osób to jest 27 % uprawnionych,
z czego:
- 377 osób głosowało na „TAK”,
- 63 osób głosowało na „NIE”,
- 4 osoby „WSTRZYMAŁY SIĘ OD GŁOSU”
Dziekujemy komisji konsultacyjnej
za sprawne przeprowadzenie wyborów

Za pomyłki przepraszamy.
Redakcja
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Ilość głosów

3 ADAMIAK Michał Arkadiusz

Przebudowa ul. Mostowej w Szczytnikach
Zakończono inwestycję polegającą na
przebudowie ulicy Mostowej w miejscowości
Szczytniki.
Zadanie było współfinansowane w kwocie
67 200 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego zgodnie z uchwałą nr XLII/804/14
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z
dnia 24 lutego 2014r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej jednostkom samorządu
terytorialnego w 2014r.
Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego była firma INFRAKOM
Sp. z o.o. z siedzibą w Kościanie.
Zakres zamówienia obejmował przebudowę odcinka drogi gminnej o długości
448,9m. Przebudowa polegała na budowie
jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z uregulowaniem przebiegu ulicy w planie (wraz
z poszerzeniami) oraz budowie poboczy
umocnionych kruszywem łamanym.
Wartość inwestycji
– 421 968,22 zł (brutto).
JG

Zmodernizowany przystanek

W dniu 5 listopada 2014r. oddano do użytku mieszkańców sołectwa Błażejewko, oraz
osób korzystających z komunikacji autobusowej odnowiony i zmodernizowany przystanek
autobusowy, który spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa i wygody dla pasażerów,
oraz kierowców autobusów.
Szczególne podziękowania w imieniu mieszkańców i rady sołeckiej składam:
- p. Jerzemu Lechnerowskiemu- burmistrzowi gminy Kórnik,
- p. Elżbiecie Krakowskiej- kierownikowi Wydziału Eksploatacji Technicznej,
- p. Włodzimierzowi Matuszakowi - prezesowi Sp. „WODKOM” Kórnik,
Proszę mieszkańców, oraz osoby korzystające z przystanku o szczególne utrzymanie
porządku i czystości, oraz uszanowanie dużego wkładu pracy. Nowo postawiony kosz
służy wyłącznie na drobne odpady, a nie jako pojemnik na odpady komunalne.
Życzę miłego i bezpiecznego podróżowania.
Sołtys:
Andrzej Duda
OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. z późn. zm.),
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku uchwały nr LIII/587/2014 z dnia 29 października 2014
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Słonecznej i Dworcowej, obręb geodezyjny Dziećmierowo, gmina Kórnik.
Przedmiotem uchwały jest uporządkowanie i określenie zasad zagospodarowania na obszarze
objętym planem.
Informuję o jednoczesnym przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko ww. projektu planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz
składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku,
pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik (e-mail: kornik@kornik.pl) w terminie 21 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Gminy Kórnik.

Wydział
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Kórniku
informuje,
że został uruchomiony
numer telefonu dla
Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
w m. Czołowo.
Poniższy numer dostępny jest
wyłącznie
w godzinach otwarcia punktu.
Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
w Czołowie – 500 173 983.

Chór Castellum Cantans
informuje,
że zapowiadane na
23 listopada 2014 r.
wykonanie
w kórnickiej kolegiace
mszy Missa Brevis Jacoba DeHaan’a,

nie odbędzie się
z powodu innych
terminowych zobowiązań
zespołu instrumentalnego.
Chór planuje
wykonanie utworu
w późniejszym terminie.
Serdecznie przepraszamy
za tę zmianę.

Iwona Pwałowicz Napieralska

nr 20/2014

AKTUALNOŚCI

INFORMACJE
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Kilka tygodni temu wyjechaliśmy z
Legionem do Zakopanego w celu wystawienia spektaklu pt. „Dziwny Hrabia” o
Władysławie Zamoyskim.
Gdy przyjechaliśmy do Zakopanego,
wszyscy wyglądali, jakby nie spali od
dobrych kilku dni. Jak to zwykle u nas
bywa, pierwsza próba wyglądała mniej
więcej tak, jak większość osób zeszłej
nocy w busie – wszyscy byli niewyspani,
ociężali, każdy marzył o zakwaterowaniu
w schronisku. Może łatwo mi tak mówić
z tego względu, że moja rola, postać
kamerdynera, pojawiała się co prawda
tylko 2 razy na scenie, i to w krótkich wypowiedziach, ale nie oznacza to, że ta rola
była prosta! O nie! Dużo czasu zajęło mi
wyćwiczenie wyprostowanej, eleganckiej
i dobrze wyglądającej postawy, co przy
moim wzroście nie jest rzeczą prostą i
wystarczy, że człowiek przestanie o tym
myśleć, a już się garbi.
Marzyłem o tym, żeby resztę dnia, i
najlepiej cały następny, spać i odpoczywać. Byłem zmęczony jak wszyscy, ale
musieliśmy zrobić jeszcze kilka prób. Na
szczęście każda następna wychodziła
coraz lepiej.
W dniu spektaklu paradoksalnie nie
obawiałem się tekstu mówionego, lecz
reakcji widowni na to, że wejdę od tyłu na
aulę i zacznę rozdawać ciastka, po czym
poproszony przez „swoją panią” wygłoszę
monolog na temat Zamoyskiego! Nawet
nie wiecie, jak bezcenne były twarze zadziwionej widowni, jedzącej ciastka.
Spektakl wyszedł super, cieszyło
mnie to bardzo, ale nie tylko dlatego

Po prostu przyjdź
Badanie można wykonać bez żadnego
przygotowania. Najlepiej zgłosić się w
dwuczęściowym ubraniu, tak, by łatwo
można było rozebrać się do pasa. W tym
dniu nie powinno się używać dezodorantu,
talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej
połowy ciała.
Podczas badania pierś jest umieszczana na małej podstawce i dociskana
plastikową płytką od góry oraz z boku, co
pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk ten
trwa zaledwie kilka sekund.
Dlaczego warto robić mammografię?
Mammografia może wykryć zmiany od
2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się one
jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka
sutka jest zwykle bardzo długi i dlatego
uważa się, że rak piersi jest chorobą przewlekłą. Poczynając od pierwszej komórki,
która uległa przemianie złośliwej, w większości przypadków guz osiąga średnicę 1
cm w ciągu 7 - 8 lat. Stała kontrola piersi
daje ogromną szansę wykrycia wczesnych
zmian i zastosowania leczenia.
Serdecznie zapraszamy!

przyjechaliśmy do Zakopanego. Mieliśmy
kilka wolnych dni na zwiedzanie Zakopanego. I pewnie wszyscy teraz pomyślą
o tych wszystkich muzeach, galeriach,
wystawach… Otóż nie! Nie mogłem się
doczekać, kiedy wreszcie pójdziemy w
góry! Dosłownie! Byłem już w Bieszczadach, Sudety to chyba już całe obszedłem,
włącznie ze Śnieżką, i zawsze kochałem
piękno gór. Ale jeżeli chodzi o panoramę
gór, Tatry są zdecydowanie najlepsze z
tej trójki. Po całodniowej wyprawie nad
Czarny staw (1624 m.n.p.m.) byłem co
prawda niezbyt zmęczony, ale to może
dlatego, że jestem jeszcze młody.
Góry górami, ale przecież chodzi o
sam spektakl. Moim zdaniem to świetna
inicjatywa, zwłaszcza dla młodzieży w
moim wieku, aby przypomnieć o ludziach,
którzy dla naszego kraju zrobili tak wiele,
lecz w dzisiejszym świecie pozostają
zapomniani. Naprawdę świetne jest granie w takich spektaklach. Przekazujemy
wiedzę, którą zdobyliśmy na próbach czy
czytając scenariusz innym, i to jest w tym
wszystkim najlepsze. Dajemy coś od siebie
innym, uczymy się nowych rzeczy, nowych
doświadczeń, poznajemy nowych ludzi i
siebie nawzajem. I to chyba jest najważniejsze u nas w Legionie.
Marcin Borysiewicz
Stowarzyszenie Teatralne Legion
serdecznie dziękuje za wsparcie naszego
wyjazdu do Zakopanego: Gminie Kórnik,
Fundacji Zakłady Kórnickie, TFP sp. z
o.o., Kórnickiemu Towarzystwu Pomocy
Społecznej.

KULTURA

INFORMACJE

Młodzież LEGIONU młodzieży zakopiańskiej

U p r z e j m i e i n f o r m u j e m y, i ż d n i a
17.12.2014 r. na parkingu Sklepu „NETTO” na ul. Poznańskiej 87 w miejscowości
Kórnik przeprowadzane będą bezpłatne
badania mammograficzne dla mieszkanek
Państwa Gminy w wieku od 50 do 69 lat.
W specjalnie podstawionym mammobusie, pracownicy z ośrodka NS ZOZ
„Diagnostyk” z Zielonej Góry wykonają
profilaktyczne badania dla tych Pań, które w
ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie
będą spełniały powyższych warunków będą
mogły mieć wykonane badania odpłatnie w
cenie 80 zł.
Zapisy na badania prowadzone są pod
numerami telefonów: (68) 452 77 96, (68)
452 77 17, 605 596 655, 605 598 077.

Recenzja z występu
Legionu w Zakopanem
DZIWNY HRABIA W HOTELARZU
Przez dwa dni mieliśmy okazję gościć
w naszej szkole grupę teatralną LEGION
z Kórnika. 16 października w auli ZSHT
trwały próby, a w piątek, 17.10. obejrzeliśmy
kostiumowy spektakl pt. „Dziwny Hrabia”,
w którym wykorzystano fragmenty biografii
Władysława Zamoyskiego, anegdoty i
artykuły prasowe, dotyczące działalności
i niezwykłej osoby patrona Zespołu Szkół
Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem.
Reżyser i autorka scenariusza – pani Anna
Łazuka – Witek starała się połączyć historię
ze współczesnością, dlatego osnową sztuki
stał się wątek uczennicy, która za namową
swojej nauczycielki zbiera materiały do pracy
o Zamoyskim. Musi zatem sięgać do źródeł,
do dawnych, zapomnianych już historii i faktów. Wyjęci z przeszłości gazeciarze, Helena
Modrzejewska, recytująca piękny wiersz
Kasprowicza o cudowności prostoty i tatrzańskiej natury, salonowe rozmowy arystokratów
o osobie hrabiego i górale – przywiązani
do swojej ziemi – ojczyzny. To wszystko
wraz z góralską muzyką, śpiewem i tańcem
mogliśmy obejrzeć na szkolnej scenie w „Hotelarzu”. Na widowni też nastąpiło „łączenie
pokoleń i czasów”, bowiem na zaproszenie
Dyrekcji szkoły przybyły Panie - Kuźniczanki – uczennice dawnej Szkoły Domowej
Pracy Kobiet, prowadzonej przez Panią
Jadwigę Zamoyską. Spektakl przybliżył nam
wszystkim postać Władysława Zamoyskiego
i uświadomił, jak wiele zawdzięczamy temu
wyjątkowemu – „dziwnemu hrabiemu”, wielkiemu Polakowi i patriocie.
Ze strony ZSHT W Zakopanem

Gdy w Brzuchu Burczy ... czyli kącik kulinarny
Zupa z jarmużem (Caldo verde)
Pora na rozgrzewającą, pożywną zupę,
która urozmaici jesienne menu. Do ugotowania tej zupy użyłam coraz bardziej
popularnego u nas jarmużu. Jarmuż jest
tak zdrowy, że nie wiem jak to możliwe, że
dopiero teraz zagościł w mojej kuchni :- )
Jarmuż jest bogatym źródłem witaminy K,
C, β-karotenu, luteiny, zeaksantyny, wapnia i
żelaza. Można go jeść na surowo i na ciepło
łatwo więc znaleźć sposób na serwowanie
go swoim bliskim. Dzisiejsza zupa inspirowana jest portugalską zupą caldo verde, która
podawana jest tam z kromką kukurydzianego chleba broa de milho.
Składniki:
1 chorizo
1 gruby plaster wędzonego boczku lub
szynki
1 duża cebula
2 – 3 ząbki czosnku
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400 g obranych ziemniaków
120 posiekanego jarmużu
3 łyżki oleju rzepakowego
sól, pieprz
Jarmuż opłukać, posiekać na wąskie paski, usuwając twarde zgrubienia. Ziemniaki
obrać i pokroić w kostkę. Cebulę i czosnek
obrać i drobno posiekać.
Cebulę, czosnek i ziemniaki podsmażyć
w garnku na oleju (około 5 – 7 minut aż cebula i czosnek zeszklą się). Dolać 1 ½ litra
wody, dołożyć chorizo i wędzoną szynkę.
Gotować 20 minut aż ziemniaki będą miękkie. Szynkę i kiełbasę i połowę ziemniaków
wyjąć z zupy. Wywar z resztą ziemniaków,
czosnkiem i cebulą zmiksować, dodać jarmuż i gotować około 25 minut bez przykrycia.
Doprawić solą i pieprzem. Do zupy dodać
kawałki ziemniaków i pokrojone w plastry
chorizo i szynkę. Jeśli zupa jest zbyt gęsta
dodać trochę gorącej wody. Zupę podawać
z chlebem.
Smacznego!

Zapraszam na stronę gdywbrzuchuburczy.blogspot.com gdzie znajdziecie wiele
ciekawych i prostych przepisów na smaczne
dania.
Iza Jokiel
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Zbliża się jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku.
Z inicjatywy nauczycielki historii w
LO dr Katarzyny Czachowskiej „Kórniczanin” publikował będzie cykl
artykułów dotyczących historii kórnickiej szkoły średniej. Na początku
zaprezentujemy sylwetki dyrektorów
szkoły. W bieżącym numerze przygotowany przez absolwenta Grzegorza
Kubackiego życiorys pierwszego
dyrektora Stanisława Bodniaka
Stanisław Bodniak, urodził
się 29 października 1897 roku w
Starej Wsi pod Brzozowem, jako
syn Jakuba i Wiktorii z Guzów.
Przyszły profesor dorastał w
bardzo trudnych warunkach materialnych. Nie przeszkodziło mu
to jednak ukończyć z wynikiem
celującym szkoły w Humniskach
gdzie uczęszczał w latach 19061909. Kolejne 8 lat to okres studiów w Gimnazjum Klasycznym w
Brzozowie, które kończy również
z wynikami celującymi. Lata
1918-1920 to okres służby wojskowej – miedzy innymi podczas
obrony Lwowa, oraz w czasie
wojny polsko-bolszewickiej. W
przerwie między wojaczką podejmuje Stanisław Bodniak naukę w
Seminarium Duchownym w Przemyślu. Nie planuje jednak kariery
duchownej. Ma świadomość, że
początkowe lata studiów mogą
zostać mu zaliczone przy próbie
ubiegania się na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, na naukę
w którym nie było go wcześniej
stać. Kolejne lata to już studia
na Jagiellonce, uwieńczone
obroną doktoratu na podstawie
rozprawy „Marcin Kromer 15121570. Zarys biograficzny” w roku
1926. Jeszcze w czasie studiów
pracował jako nauczyciel historii,
geografii i języka niemieckiego w
gimnazjum humanistycznym w Grybowie (1921-1924) a w latach 1924-1926
był asystentem w Seminarium Historii
Kultury UJ.
15 września 1926 roku obejmuje
Stanisław Bodniak stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Kórnickiej, na
prośbę kierownika tejże, doktora Władysława Pociechy, - swego z czasów
praktyk w Bibliotece Jagiellońskiej
w latach 1924/1925. Okres kórnicki
to liczne publikacje w Pamiętniku
Literackim, Silva Rerum oraz Ruchu
Literackim. Dzięki rozmaitym kwerendom tak polskim jak i po archiwach
zagranicznych (głównie Skandynawia)
zainteresowania Bodniaka skupiają
się wokół następujących zagadnień:
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sprawy bałtyckie Polski w XVI i XVII
wieku, ze szczególnym uwzględnieniem czasów zygmuntowskich; dzieje
ziem posiadających również dostęp do
Bałtyku – głównie Prus Królewskich,
reformacja i kontrreformacja w Polsce;
historia literatury i kultury polskiej.
Praca Bodniaka w Bibliotece to
również kolejne zeszyty inwentarza
rękopisów, oraz kolejne tomy Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej. Szczegółowe
zestawienie prac i inicjatyw naukowych
tego dociekliwego badacza polskich

dziejów zajęło by kilka stron, pozwolę je
więc sobie pominąć, zachęcając czytelników, by sięgnęli po V tom Pamiętnika
Biblioteki Kórnickiej.
Po wybuchu II wojny światowej, już
po zabezpieczeniu zbiorów, aresztowany przez gestapo, ucieka w rodzinne
strony na Podkarpacie, by w lipcu 1940
roku na prośbę dawnego dyrektora
Biblioteki Kórnickiej doktora Józefa
Grycza podejmuje między innymi opiekę nad rękopisami zgromadzonymi w
Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Podejmuje również działalność konspiracyjną, angażuje się w prace tajnego
Uniwersytetu Ziem Zachodnich, kończy
rozprawę habilitacyjną poświęconą
Udziałowi Polski w walkach o Bałtyk

za ostatniego Jagiellona. Z Warszawy
okrężną drogą przez rodzinny Brzozów
i Lublin, ponownie Warszawę, w marcu
1945 roku powraca do Kórnika. Oprócz
pracy w kórnickim zamku, zostaje
również wykładowcą na Uniwersytecie
Poznańskim, początkowo jako docent,
następnie zastępca profesora i od 1948
roku jako profesor.
W kwietniu 1945 roku dzięki zabiegom między innymi Krystyny Skwirzyńskiej zostają uruchomione kursy
przygotowawcze mające na celu wyrównanie wiedzy kandydatów do
mającego powstać gimnazjum.
Zajęcia prowadzą między innymi
pracownicy merytoryczni Biblioteki Kórnickiej, a patronat naukowy nad tą inicjatywą obejmuje
właśnie doktor Bodniak, który
pozostaje formalnym dyrektorem
formującej się placówki do 22
stycznia 1946 roku, kiedy to zostaje zastąpiony przez profesora
Jana Ujdę. Warto wspomnieć, że
początkowo zajęcia odbywają się
właśnie w kórnickim zamku, w
tzw. sali herbowej pod czujnym
okiem Białej Damy, by dopiero od
września 1945 roku przenieść się
do sal bnińskiego ratusza. Warto
również wspomnieć, że dyrektor
pomimo natłoku rozmaitych obowiązków również zajmował się
nauczaniem, zapoznając uczniów
z sekretami i tajnikami języka
łacińskiego. Pomimo, iż formalne
dyrektorowanie, a raczej patronat
nad placówką przez doktora,
późniejszego profesora Bodniaka
trwało tylko pół roku, to również
po tym czasie angażował się on
w prace Rady Zarządu Gimnazjum Koedukacyjnego, jeżdżąc
w sprawach szkoły tak do władz
powiatowych i jak i ministerstwa,
by zdobywać środki i niezbędne
fundusze, pomoce naukowe,
oraz by przekształcić placówkę
typu gimnazjalnego, w szkołę licealną.
Dodatkowo do końca lat czterdziestych,
w radzie tej pracowała społecznie na
rzecz szkoły żona Stanisława Bodniaka, Maria.
Stanisław Bodniak umiera 15 października 1952 roku w Kórniku, zasypiając w przerwie obiadowej... Zasypia
na wieczny spoczynek... Chorował
wcześniej na serce, jednak wszelkie
sugestie, by podjąć leczenie, puszczał
mimo uszu.
Grzegorz Kubacki
absolwent
LO w Kórniku 2002
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DZIEŃ PATRONKI W ZESPOLE SZKÓŁ W KÓRNIKU

„Służyć Bogu, służąc ojczyźnie,
służyć ojczyźnie, służąc Bogu”.
Te słowa rozbrzmiewały w budynku
naszej szkoły 14 października 2014 r.
Po raz dziewiąty obchodziliśmy Święto
Patronki Szkoły – Generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Ten wyjątkowy dzień
obfitował w wiele wydarzeń. Oprócz
głównej uroczystości, zwieńczonej programem artystycznym, uczniowie klas
pierwszych złożyli ślubowanie, a szkoła
zawarła nową umowę patronacką.
Uroczystość rozpoczęła Pani dyrektor, Emilia Stanny. Przybliżyła sylwetkę
patronki, przypominając najważniejsze
fakty z życia generałowej, i jej zasługi.
Dzień patronki zbiegł się z obchodzonym Dniem Nauczyciela. Nie sposób
było nie wspomnieć o ogromnej roli
Jadwigi Zamoyskiej jako nauczycielki
wychowania patriotycznego i religijnego kilku pokoleń młodych Polek. „Mamy
zatem obowiązek, w sposób wyjątkowy
dbać o prestiż naszej szkoły i pielęgnować wartości, którymi kierowała się
generałowa: pracowitość, uczciwość,
życzliwość i szacunek do nauki”- podkreślała pani dyrektor.
Jak co roku odwiedziło nas wielu
gości: p. Monika Lis-Nożyńska - dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, dr hab. Rafał Baum
– prodziekan ds. Studiów Wydziału
Ekonomiczno-Społecznego Uniwersy-

tetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof.
dr hab. Adam Boratyński - wicedyrektor
ds. naukowych Instytutu Dendrologii,
p. Irena Kaczmarek – Przewodnicząca
Komisji Edukacji Rady Miejskiej w
Kórniku, p. Katarzyna Woźniak – wicedyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN,
p. Seweryn Waligóra – Radny Powiatu
Poznańskiego, p. Zbigniew Tomaszewski- Radny Powiatu Poznańskiego,
emerytowani nauczyciele oraz byli
dyrektorzy liceum, p. Maria Weyhan-Nowak oraz p. Tadeusz Osowski. W
tak znamienitym gronie nasza szkoła
zawarła umowę partnerską z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu,
Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym.
Głównym jej założeniem jest współpraca dydaktyczna mająca na celu
popularyzację nauk ekonomicznych
i społecznych wśród uczniów. Daje
ona możliwość udziału w wykładach,
zajęciach warsztatowych i kołach naukowych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego.
Wszystkie te wydarzenia bacznie obserwowali zgromadzeni w sali
uczniowie, w szczególności pierwszoklasiści, którzy tego dnia złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Pasowanie
na uczniów społeczności szkolnej oraz
wspólne odśpiewanie hymnu państwowego stworzyło atmosferę powagi i
zamyślenia.

Święto patronki zakończył program
artystyczny w wykonaniu uczniów liceum, nad którym pieczę sprawowały:
grupa literacko - teatralna LiTeRa i
koło biblioteczne „Spotkanie z kulturą”.
Biografia Zamoyskiej została wpleciona
w historię XIX - wiecznej mody. Barwne
kreacje aktorów i ciekawy komentarz
narratora, przeniosły widzów do świata
kultury i obyczaju, w którym żyła Jadwiga Zamoyska.
Ż.J

KULTURA

HISTORIA

Stanisław Bodniak (1897-1952)
Pierwszy dyrektor kórnickiego liceum.

Dyrektor Zespołu Szkół
dziękuje za udział
absolwentom i nauczycielom
w spotkaniu organizacyjnym
6 listopada br. odnośnie
ustalenia planu obchodów
70 – lecia
Liceum Ogólnokształcącego
w Kórniku
i zaprasza
na kolejne spotkanie
3 grudnia br. o godz. 17:30
(sala 13)

„Od słowa do słowa”
W ramach cyklu „Od słowa do słowa”
Fundacja „APJA” zaprasza tym razem
dzieci na spotkanie z autorem książki. 25
listopada w Bibliotece Miejskiej w Kórniku pojawi się Tomasz Szwed – znany
piosenkarz, bard, ale i psychoterapeuta,
konsultant w klinice „Budzik”, twórca
książeczki pt.:”Klinika Małych Zwierząt w
Leśnej Górce”.
Są to pięknie i prosto opowiedziane
historie zwierząt, które czują i myślą jak
ludzie.

21 listopada 2014 r.

Tekst uczy szacunku do przyrody, wrażliwości, empatii.
Zapowiada się ciekawa przygoda, na
spotkanie z którą na pewno warto się udać.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc
Biblioteka Miejska prowadzi zapisy.
Nie warto zwlekać, druga taka gratka
nie nadarzy się tak szybko!
Lidia Ryś
www.fundacja-apja.org.pl
13.

Spotkanie realizowane w ramach
projektu „Od słowa do słowa” przez
Fundację „APJA”i Bibliotekę Miejską w
Luboniu, współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Patronat medialny sprawują stacje
radiowe: Emaus i Merkury.

13.
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NIE PRZEGAP OTWARCIA BAZY – ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ!

STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO W KÓRNICKIEJ KOLEGIACIE
„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w
ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego istniejącą od XIII po XXI w. Przetrwali
Piastów, Jagiellonów, Państwo Krzyżaków,
Wazów, Czasy Rozbiorów i PRL. Dziś ich
podstawą prawną jest ustawa samorządowa z 8 marca 1990 r. Sołtysów w Polsce
jest ponad 40. tysięcy”
W 1990 r. z inicjatywy senatora Ireneusza Niewiarowskiego utworzono Konwent
Sołtysów a w 1994 r. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów (KSS). W 1997 r. utworzono
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego (SSW). Misją stowarzyszeń sołtysów jest wspieranie rozwoju
obszarów wiejskich poprzez ugruntowanie
demokracji, samorządności i aktywności
obywateli, budowa społeczeństwa obywatelskiego, tworzenie mechanizmów lokalnej
demokracji, szerzenia wiedzy i umiejętności
dotyczących spraw publicznych, pomoc
mieszkańcom wsi w procesach integracji z
Unią Europejską.
Dnia 6 listopada 2014r. na Mszy Św. w
Kolegiacie Kórnickiej w celu poświęcenia
Sztandaru Sołtysów Powiatu Poznańskiego zebrali się Sołtysi z Powiatu Poznańskiego, Mieszkańcy i Władze Gminy
Kórnik, Burmistrz Jerzy Lechnerowski i
Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej
Marciniak. Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością starosta powiatu poznańskiego
Jan Grabkowski, wice starosta Tomasz Łubiński, członek Zarządu Powiatu Zygmunt
Jeżewski, radni powiatu Ewa Lesińska,
Marek Lis, Seweryn Waligóra, Wójt Gminy
Dopiewo Zofia Dobrowolska, dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku Emilia Stanny, poczty
Sztandarowe: OSP w Kórniku, ZS Kórnik,
SSWW, Stowarzyszenie Kawaleryjskie im.
7 pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich.

W uroczystości poświęcenia sztandaru z
zaproszonych gości byli też reprezentant
Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Patryk Węgierkiewicz, wice dyr. KRUS
Katarzyna Kaźmierczak która odczytała
list od Europosła Andrzeja Grzyba, Prezes
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
SSWW Barbara Czachura. Reprezentanci
sołtysów przyjechali z gmin Buk, Dopiewo,
Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik,
Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska,
Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Swarzędz.
Mszę Św. odprawił ks. Grzegorz Zbączyniak, proboszcz parafii kórnickiej w asyście
ks. dziekana Franciszka Sikory, proboszcza
parafii bnińskiej i ks. Jakuba Lechniaka
proboszcza parafii w Kamionkach. W swojej
homilii ks. Grzegorz Zbączyniak mówił o
Ojczyźnie-Ojcowiźnie i uzasadnił dlaczego
na sztandarze SSPP umieszczono wizerunek Matki Boskiej Różańcowej Kórnickiej
akcentując wypowiedź prezesa SSPP Zbi-

gniewa Tomaszewskiego, „że sołtysi Boga
się nie boją”. Fundatorami Sztandaru Sołtysów Powiatu Poznańskiego są: Proboszcz
parafii p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku
ks. Grzegorz Zbączyniak, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Gmina Kórnik, Gmina
Kleszczewo, Gmina Dopiewo, Aleksandra
Jacek Maciejewscy z Pobiedzisk, Prezes
RSP Skórzewo Teresa Kośmicka, Sołtysi
Powiatu Poznańskiego, Prezes Niezależnych dla Powiatu Piotr Zalewski. Po
uroczystym poświęceniu sztandaru przez
ks. proboszcza Grzegorza Zbączyniaka
fundatorzy wbili w drzewiec sztandaru
historyczne gwoździe. Następnie odbył się
pół godzinny koncert pieśni patriotycznych
chóru „Melodia” z Pobiedzisk.
Po uroczystościach kościelnych uczestnicy przy dźwiękach orkiestry harcerskiej z
Kórnika udali się na spotkanie w strażnicy
OSP w Kórniku na poczęstunek.
		
Kazimierz Krawiarz

XXV TURNIEJ
JUBILEUSZOWO
-NIEPODLEGŁOŚCIOWY

KÓRNICKO-BNIŃSKIEGO BRACTWA
KURKOWEGO IM. KS. SZCZEPANA JANASIKA (KBBK).
W 96.rocznicę zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległości w OAZIE
w Kórniku odbył się Bal Niepodległościowy
i Ogólnopolski Turniej Piłkarski drużyn młodzieżowych. W Zamku Kórnickim odbył się
finał Konkursu Recytatorskiego „Wpisani w
Historię”. W Robakowie odprawiono Mszę
Św. za Ojczyznę. Pod pomnikiem Powstańców Wlkp. w Kórniku złożono kwiaty. W 125.
rocznicę urodzin Patrona Kórnicko-Bnińskiego
Bractwa Kurkowego Ks. Szczepana Janasika
na jego grobie na cmentarzu w Bninie złożono
wiązanki kwiatów. Turniej Strzelecki Jubileuszowo-Niepodległościowy KBBK rozpoczęto Mszą
Św. w Kolegiacie Kórnickiej podczas której ks.
Grzegorz Zbączyniak poświęcił cztery tarcze
turniejowe, namalowane przez artystę Ryszarda Kurnatowskiego ze Środy Wlkp. W homilii

12

ks. Proboszcz nawiązał do Św. Marcina jako
żołnierza i obrońcy słabszych. Jej głównym
przesłaniem był temat Ojczyzny, która jest dobrem zbiorowym i należy Ojczyznę kochać. Na
sztandarze na tarczy statutowej artysta napisał:
„Dzisiaj wielka jest rocznica jedenasty listopada.
Tym co zmarli za Ojczyznę dług wdzięczności
Polska składa”.
Do Kórnika przybyli bracia kurkowi z Jutrosi-

na, Mosiny, Książa Wlkp. z trzech Poznańskich
bractw kurkowych i Swarzędza. Bracia KBB toczyli bój o Tarczę Statutowo-Niepodległościową
ufundowaną przez Rafała Olejnika oraz cenne
nagrody. Zwycięzcą turnieju statutowego KBBK
został Robert Kolwicz, Zdzisław Jakubowski
był drugi a Szymon Nowacki trzeci. Otrzymali
cenne medale i puchary ufundowane przez
Przewodniczącego Rady Gminy Macieja
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Jesteśmy już na ostatniej prostej. W
kalendarzu Szlachetnej Paczki zakreślamy pojedyncze dni do najważniejszego
etapu naszych działań – otwarcia bazy
potrzebujących rodzin. A o co tak naprawdę w tym chodzi?
Szlachetna Paczka to ogólnopolski
projekt, który jednoczy tysiące ludzi. Jego
głównym założeniem jest mądra pomoc,
czyli świadome dostrzeganie potrzebujących i gotowość do pobudzania w
nich impulsów, by zmienić dotychczasowe życie. W tym roku dotarła
również do gminy Kórnik, gdzie
mała, ale silna grupa wolontariuszy
od kilku miesięcy szkoli się i odwiedza ubogie rodziny. Informacje
o tych, które zostały włączone do
projektu i opis ich sytuacji trafiają do
ogólnopolskiej bazy, która zostanie
otwarta 22 listopada 2014. W tym
miejscu my, wolontariusze, przekazujemy pałeczkę darczyńcom.
Jak nim zostać? Należy odwiedzić stronę www.szlachetnapaczka.
pl, zarejestrować się i kliknąć w
zakładkę „Wybieram rodzinę”. Następnie użytkownik otrzyma dostęp
do bazy, gdzie będzie mógł zapoznać się z opisami potrzebujących
i dokonać wyboru rodziny, której
życie zechce odmienić. Wolontariusz
opiekujący pozostanie w stałym kontakcie
z darczyńcą, aby sprawnie przygotować
paczkę i nieść wspólnie mądrą pomoc.
Warto także pamiętać, że paczkę dla
wybranej rodziny można przygotować grupowo: razem z przyjaciółmi czy kolegami i
koleżankami z pracy.

O otwarciu bazy rodzin będziemy
hucznie przypominać na ulicach Kórnika
23 listopada. Tego dnia spod starej gazowni przy ul. Poznańskiej ruszy oficjalny
marsz z udziałem wszystkich wolontariuszy, burmistrza, strażaków z lokalnych
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
i innych. Rytm krokom będzie nadawać
Harcerska Orkiestra Dęta pod kierownictwem Pana Jacka Kozłowskiego.

projektu rodzinom z całej gminy.
W ramach podsumowania tegorocznej
edycji Szlachetnej Paczki w Kórniku organizujemy uroczystą galę, która odbędzie
się w pierwszą noworoczną niedzielę, 4
stycznia 2015 roku, w KCRiS Oaza. Wśród
zaproszonych gości znajdą się darczyńcy,
rodziny włączone do projektu, sponsorzy,
goście specjalni oraz wolontariusze z
naszego rejonu. W programie znajdą się
atrakcje kulturalne i koncerty, nie
zabraknie także rozmów, wspomnień
i chwil pełnych wzruszeń.
Szlachetna Paczka pomaga i
daje nadzieje. Razem z darczyńcami
staramy się stworzyć lepsze życie
tym, którzy otrzymali od losu mniej.
Nie pozwólmy, by dzisiejszy świat
zatrzymał się w naszych czterech
ścianach. Otwórzmy oczy na potrzebujących i bądźmy bohaterami.
Jesteśmy drużyną SuperW, która
pomaga spełniać marzenia najbardziej potrzebujących. Obok nas
możesz stanąć i Ty – zarejestruj się
na stronie projektu, wybierz rodzinę
i pomóż. Czasem tak niewiele może
sprawić, że czyjeś życie odmieni się
na zawsze. Pobudźmy razem impuls
do tworzenia lepszego jutra. Czekamy na Ciebie!

Finał całego projektu przypada na
drugi weekend grudnia (13-14.12). W tych
dniach będziemy czekać na darczyńców
w specjalnie przygotowanym magazynie
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku,
gdzie przyjmiemy i zarejestrujemy paczki,
a następnie dostarczymy je włączonym do

Magdalena Stępniak

Marciniaka.
W Turniej o Tarczę Urodzinową z okazji
125-rocznicy urodzin Patrona KBBK Ks.
Szczepana Janasika ufundowaną przez ks.
Grzegorza Zbączyniaka proboszcza parafii
p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku, zwyciężył
Krzysztof Smoleński z Bractwa Kurkowego
w Książu. Drugie miejsce zajął Szymon Nowacki z KBBK, trzeci był Marek Balcerek z
Bractwa Kurkowego w Jutrosinie. Nagrodami
dla zwycięzców były książki: Biblia Papieska
z Komentarzami Świętego Jana Pawła II.
Wydanie kolekcjonerskie z okazji kanonizacji
AD MMXIV, wydaną przez SFINKS w Częstochowie. Krzysztof Smoleński wspaniałomyślnie
podarował przepiękną tarczę ks. Grzegorzowi
Zbączyniakowi.
Turniej o Tarczę Firmy Robot Drogowych
„Kukulski” z Kijewa, wygrał Zdzisław Kaczmarek
z Bractwa Kurkowego ze Swarzędza. Drugi był
Szymon Nowacki, a trzeci Krzysztof Jakubczak
z Bractwa Kurkowego Grodu Przemysława z
Poznania.
Turniej o Tarczę Memoriałową Firmy
„ELLMED” (Centrum Stomatologii i Specjalistyki Ogólnomedycznej) ufundowaną przez dr
Macieja Ellmanna wygrał Krzysztof Smoleński
z Bractwa Kurkowego w Książu, Drugi był
Zdzisław Kaczmarek z Bractwa Kurkowego
w Swarzędzu. Trzeci miejsce zajął Maciej
Ellmann. Zwycięzca Krzysztof Smoleński

wspaniałomyślnie podarował zdobytą tarczę
fundatorowi tarczy. Na Tarczy Memoriałowej
artysta malarz Ryszard Kurnatowski namalował tablicę upamiętniającą rozstrzelanie przez
okupantów hitlerowskich po ścianą Ratusza w
Korniku, miejscowych patriotów, w tym braci
kurkowych dnia 20 października 1939 r. Dla
rodziny Ellmannów była to szczególnie bolesna
tragedia gdyż ściana pod którą zginął Alfons
Ellmann brat dziadka Macieja znajdowała się
naprzeciwko domu rodzinnego Ellmannów,
zasłużonej również dla Bractwa Kurkowego
w Kórniku.
Strącenia KURA dokonał Marian Błaszak
drugi był Marek Baranowski a trzeci Miłosz
Kolwicz.
Wręczono również puchary dla zwycięzców
zimowego strzelania wiatrówkowego odbywającego się w każdy piątek. Promowano strzelców
za celność i frekwencję. Warto wymienić przy
tej okazji kolejność najlepszych strzelców. Są
nimi: Zdzisław Jakubowski (I miejsce), i kolejno Roman Fludra, Norbert Biniek, Wojciech
Antczak, Robert Kolwicz i Marek Baranowski.
Turnieje letnie w strzelaniu z kbks-u również
wygrał Zdzisław Jakubowski przed: Szymonem
Nowackim, Wojciechem Antczakiem, Robertem
Bińkiem, Markiem Nowickim i Maciejem Łabno.
Turnieje te są prawdziwą szkołą strzelecką stąd
sukcesy strzeleckie Kórnickich braci kurkowych.
		
Kazimierz Krawiarz
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POŚWIĘCENIE SZTANDARU

www.szlachetnapaczka.pl
paczka.kornik2014@gmail.com
www.facebook.com/szlachetna.paczka.kornik

ZAPROSZENIE
NA OTWARCIE
WYSTAWY
PAMIĄTEK
POWSTANIA
WIELKOPOLSKIEGO
ZE ZBIORÓW
MARCINA NOWAKOWSKIEGO
Z POZNANIA.
DNIA 29 LISTOPADA
O GODZINIE 12:00
W IZBIE PAMIĄTEK
REGIONALNYCH W BNINIE
ORAZ O GODZINIE 15:00
W STRAŻNICY OSP W KÓRNIKU
Kazimierz Krawiarz
Kustosz Izby Pamiątek Regionalnych
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“Nie zgasła cnót ich pamięćBoże daj im pokój wieczny.”
Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa z prośbą
i przesłaniem - ocalmy od zapomnienia
pamięć o naszych bliskich spoczywających
w kórnickiej nekropolii. Kórnickie Stowarzyszenie „Ogończyk” za zgodą ks. Proboszcza naszej Parafii Grzegorza Zbączyniaka
podjęło się zadania stworzenia monografii,
w której znalazłyby się nazwiska, fotografie
nagrobków oraz, co uważamy za szczególnie ważne, biogramy zmarłych.
Z pewnością wiele znanych osób
leżących na naszym cmentarzu doczekało
się już publikacji swoich biogramów, wielu
jednak popada w niepamięć. Odchodzą
kolejni ludzie, którzy byli strażnikami pamięci po zmarłych krewnych, znajomych,
przyjaciołach, sąsiadach.
Nie pozwólmy, aby czas zatarł wspomnienia o wielu kolejnych osobach.

Zwracamy się z apelem do wszystkich
Państwa, abyście przekazali nam informacje
o swoich bliskich, a także o tych zmarłych
osobach, które odeszły, nie pozostawiając
nikogo, kto pielęgnowałby pamięć o nich.
Może znali Państwo ludzi, których pochowano na naszym cmentarzu, ale nie ma
już ich grobów, a na ich miejscu obecnie

spoczywa ktoś inny. Dzięki Państwa pomocy
moglibyśmy także uniknąć rozebrania niszczejących grobowców, jeśli spoczywający
zmarli okazaliby się ważni dla naszej historii.
Interesuje nas każdy nagrobek, gdyż pod
nazwiskiem kryje on konkretną osobę: czyjegoś ojca, matkę, syna. Może był piekarzem,
szewcem, nauczycielem, a może była to
gospodyni domowa i matka trzech córek?
Wybitny reżyser Krzysztof Kieślowski
mówił: „Życie każdego człowieka warte
jest uwagi, ma swoje tajemnice i dramaty”.
Zapewne każdy z nas doświadczył prawdy
tych słów.
Kierując się tym przesłaniem, gorąco
zachęcamy Państwa do podjęcia trudu
spisania choćby krótkich informacji o znanych Państwu osobach i przekazaniu ich
na adres:
Redakcja “Kórniczanin”
Plac Niepodległości 41
62-035 Kórnik
z dopiskiem “Cmentarz”
lub ogonczyk@interia.eu

„Co ma wiatrak do piernika? Co ma Poznań do Kórnika?”

- pod takim zgrabnym hasłem członkowie i sympatycy Kórnickiego Stowarzyszenia „Ogończyk” odbyli podróż niedaleką, ale
niezwykle ciekawą. Szukali miejsc i historii
łączących Poznań z Kórnikiem.
Jak się okazało wątków takich jest wiele
i organizatorzy musieli ograniczyć się tylko
do tych związanych z dawnymi właścicielami naszego miasta.
Po odbytym w autokarze wprowadzeniu
do historii rodu Górków, zwiedzanie stolicy
Wielkopolski rozpoczęto od Pałacu tego
sławnego magnackiego rodu położonego u
zbiegu ul. Wodnej i Starego Rynku. Kolejnym przystankiem był Pałac Działyńskich,
po którym oprowadziła nas pani Edyta
Bątkiewicz barwnie opowiadając historię
właścicieli Kórnika i pięknego gmachu z
pelikanem ponad fasadą.
Po krótkim spacerze po starówce i
przerwie kawowej, kolejnym przystankiem
było Muzeum Archidiecezjalne na Ostrowie Tumskim, które odkryło przed gośćmi

bezcenne skarby swoich zbiorów sztuki
sakralnej.
Po sutym obiedzie ostatnim etapem
wyprawy była Katedra. Szczególnie inte-

resująca okazała się oczywiście nekropolia
Górków, których dzieje obszernie poznano.

Maria Zielińska, 70-letnia emerytowana
nauczycielka biologii, od dwóch lat jest
wolontariuszką w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Kórniku. Znalazła sobie
sposób na życie - opiekę nad niepełnosprawnymi. Żartuje, iż wydawałoby się,
że w jej wieku można robić tylko zupki i
opiekować się wnukami.
Mówi, że uczestnicy ŚDS, gdy świętują
imieniny lub urodziny potrafią być spontaniczni, radośni i bardzo naturalni. Czuje się
tutaj prawdziwą radość.
- Najwięcej radości spotykam wśród
tych ludzi jakoś przez los naznaczonych zwierza się pani Maria.
Kierownik ŚDS -Anita Wachowiak
stwierdza, iż pomoc wolontariuszy w ŚDS
jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania ośrodka. Wyraża wdzięczność
trzem paniom wolontariuszkom Marii,
Krystynie, Oli za wsparcie w codziennych
czynnościach. Wspomina także, że w
ramach wolontariatu pojawiają się w ŚDS
różni ludzie – pani Jadzia Niemier – która
w każdy piątek muzykuje z uczestnikami,
pan Jurek Zieliński – który pomaga w opiece
przy przewozach, pani Ewa Klupczyńska,
która prowadzi zajęcia z dogoterapii.
Maria Zielińska opowiada, iż wolonta-

ŁG

Różaniec
w świetlicy

PKPS
wspiera ubogich

Świetlica wiejska w Konarskim służy do
różnego rodzaju spotkań dzieci, młodzieży
i dorosłych. W miesiącu październiku, w
każdy piątek, liczne grono mieszkańców
spotykało się w tejże świetlicy, aby odmówić
różaniec. Program spotkań przygotował
p. Leszek Stencel. Prowadzenia podjęły
się dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej. Wszystkim zaangażowanym
serdecznie dziękuję.
Sołtys wsi Konarskie
Józef Bartkowiak
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Radośni uczestnicy i wolontariusze ŚDS

Zarząd Miejsko-Gminy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kórniku
kontynuuje wsparcie dla mieszkańców
będących w trudnej sytuacji materialnej.
Prezes Bogdan Wesołek informuje, iż w
październiku Wielkopolski Zarząd Wojewódzki PKPS przekazał z Banku Żywności
10500 kg bardzo smacznych jabłek dla
ponad 600 osób (po 15 kg na osobę). W

nr 20/2014
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riuszką została przez przypadek. Zobaczył
a na płocie plakat „Razem możemy więcej”,
pomyślała, co tu siostry sobie wymyśliły.
Zwierza się, iż, gdy pierwszy raz przyszła
tutaj wszystko było dla niej nieprzewidywalne.
Zdaniem pani Marii Środowiskowy Dom
Samopomocy jest najfajniejszym miejscem
w Kórniku. Każdy z jego uczestników jest
niepowtarzalny. Nie muszą starać się być
lepszymi niż są w rzeczywistości, rywalizować tak jak to jest w szkołach. Zajmujące
się nimi panie nie wartościują ich.
21-letni Hubert z Czołowa uczestnikiem
zajęć w ŚDS jest od września ubiegłego
roku. Uczył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaczym w Mosinie.
Stwierdza, że jest bardzo fajnie w ŚDS.
Najbardziej lubi układać puzzle. Ale także
chętnie uczestniczy we wszystkich innych
zajęciach. Chętnie tańczy i śpiewa. Pedagog specjalny - Karolina Kapczyńska prowadząca w tym domu zajęcia pedagogiczne
i kulinarne zwraca uwagę, że na początku z
trudem przychodziło mu obieranie i krojenie
warzyw, a teraz robi to sprawniej i chętniej.
Pani Krysia z Runowa bierze udział w
zajęciach w tym domu od początku jego
istnienia (czyli od 1 marca 2012 r.) - Szyję
serwetki, rysuję, wszystko robię mówi. Pani Karolina zaznacza, że
bardzo dużym sukcesem pani Krysi
jest to, że nauczyła się podpisywać
swoim imieniem. Uczestniczyła
również w teledyskach „Makumba”
i „Facet to Świnia”, oraz w różnych przedstawieniach - jasełkach,
„Strach na wróble”.

Uczestnikiem zajęć w ŚDS jest także jej
brat - Piotr, który z dumą opowiada, że myje
naczynia, zamiata podłogę, grabi liście, brał
udział w Zlocie Talentów w Luboniu.
Pani Karina mieszkająca w Bninie dała
się poznać jako wykonawczyni piosenek.
Jest absolwentką szkoły baletowej, była
też księgową. Bierze udział w zajęciach od
początku istnienia tej placówki. Zapytana,
co jej daje pobyt w niej stwierdza, że to
dla niej oderwanie od domu, że cieszy się
każdym dniem.
- Uczę się szyć, gotować i śpiewać - dodaje. Podkreśla, że tu wszystko jest fajne.
- Człowiek tutaj naśmieje się. Jest tu
miłe towarzystwo, fajni ludzie - dodaje
pani Karina.
Tomasz będący uczestnikiem zajęć od
października ubiegłego roku występujący
jako główny lekarz w przygotowanym w
ŚDS przedstawieniu jest świetnym aktorem, ma opanowaną pantomimę. Potrafi
każdemu pomóc, nawet zamieszać cukier
w czyjejś herbacie.
25-letnia Paulina z Pierzchna jest uznawana za jedną z najbardziej pogodnych
uczestniczek zajęć. Uczęszczała m. in. do
Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu. Lubi robić wszystko, najbardziej gotować, szyć i wykonywać techniczne rzeczy.
Uczestniczy także w zajęciach wychowania
fizycznego, występuje w teledyskach.
Obecnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku ma 18 uczestników. Znaleźli w nim przyjaciół, możliwość fachowej
rehabilitacji i pokonania bariery samotności.

tym 120 kg otrzymał Środowiskowy Dom
Samopomocy w Kórniku.
Od grudnia będzie kontynuowana
trwająca od sześciu lat pomoc żywnościowa z Unii Europejskiej. Obejmie ona 625
podopiecznych PKPS. Otrzymają ją osoby,
rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej w oparciu o listy otrzymane z Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kórniku.
Bogdan Wesołek wspomina również
o udzielaniu wsparcia kilku mieszkańcom
kórnickiej gminy w regulowaniu opłat za
energię elektryczną i za wodę. Nadal
kontynuowana jest pomoc dla rodziny z
Pierzchna, której przekazano 200 kg ziem-

niaków, kapustę oraz inne warzywa oraz
zimową odzież.
Bogdan Wesołek przekazał dla będącego pod stałą opieką chłopca z Polonii
na Ukrainie specjalistyczną żywność za
pośrednictwem studentów Wyższej Szkoły
Zawodowej w Lesznie pochodzących z
Ukrainy.
Członkowie Koła Emerytów i Rencistów
działającego przy ZM-G PKPS w Kórniku
uczestniczyli w kilku spotkaniach z ciekawymi ludźmi - m. in. Robertem Jankowskim
z Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w
Kórniku.
Robert Wrzesiński

POMOC SPOŁECZNA
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Ocalmy od zapomnienia pamięć o naszych bliskich!

Teks i foto: Robert Wrzesiński
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„Góralu, czy ci nie żaaal, odchodzić od
stron ojczystych,
Świerkowych lasów i haaal, i tych potoków srebrzystych”
Ckliwa piosenka śpiewana na prawie
wszystkich imieninach, nie wzięła się z nostalgicznego li tylko nastroju autorów. To wiek temu,
przysłowiowa galicyjska bieda nakazywała
góralom porzucać rodzinne strony w poszukiwaniu chleba.
Górale są dziś porozrzucani po całym
świecie, a w skupiskach polonijnych w Stanach
i Kanadzie stanowią silną orientację patriotyczną. Nawet bogatsza od innych regionów
Wielkopolska przyjmowała wtedy imigrantów z
Galicji. Przybywali nie tylko parobcy i służące,
ale również wykształceni po polsku nauczyciele
czy urzędnicy, którym oferowano blokowane
dotąd przez Niemców, a opuszczone po I
Wojnie Światowej stanowiska. Hrabia Zamoyski również sprowadził rodziny góralskie na
opustoszałe po Niemcach gospodarstwa w
Bninie i w Radzewicach. Górale błąkając się
po całym świecie dotkliwie tęsknili za swoją
góralską ojczyzną.
Ale nie wszyscy opuszczali ten naturalny
„rezerwuar ludzki” w poszukiwaniu chleba.
Józef, kolejowy maszynista z Poznania jeździł
po całej wyzwolonej Polsce do Gdańska, Wilna
i Lwowa prowadząc pociągi swym wielkim, starannie wypucowanym parowozem. W Zakopanem, pewnie na targu, poznał urodziwą góralkę.
Para przypadła sobie do gustu i po hucznym
góralskim weselu zamieszkała w służbowym
budynku na stacji kolejowej w Gądkach.
Józef dniem i nocą jeździł po kraju, a Hanka,
jak było w zwyczaju, zajmowała się domem i
przydomowym gospodarstwem.
Nie było dzieci, a Hanka źle „integrowała”
się z nowym otoczeniem. Mimo dobrych zarobków męża – maszyniści na kolei byli elitą
zarobkową – jakoś nie przystawała do pewnych
siebie, modnie wystrojonych poznanianek.
Uwierały miastowe buty, nie siedział na głowie szeroki kapelusz. A jechać po zakupy do
europejskiego miasta Poznania w serdaku, z
kierpcami na nogach, z koszykiem w ręce – to
byłaby dopiero sensacja. Nie miała również
sąsiadek, ani serdecznych przyjaciółek, zresztą
posługiwała się śmiesznym dla miejscowych
językiem, a dla niej samej poznańska gwara
naszpikowana wtedy twardymi germanizmami
nie była również najsympatyczniejsza. Jak więc
nawiązać kontakty?
Dlatego Hanka zostawała w mieszkaniu i
kiedy nie było co robić patrzyła na kury w ogrodzeniu, i na kozę za płotem, i na las w oddaleniu,
albo po drugiej stronie domu na plątaninę szyn,
po których hałasowały pociągi z ludźmi, węglem
i innym dobrem wszelakim.
Ale najgorsze były samotne wieczory i noce.
Hanka wtulała się wtedy w poduszkę i coraz
częściej płakała. Śniły się jej rodzinne strony kamienne wierchy, lasy ożywiane potokami, zielone, ukwiecone krokusami hale i białe puszyste
kuleczki owiec na halach. Marzył rodzinny dom,
rodzice, młodsze rodzeństwo, koń i krowy w

obórce a nawet drabiniasty wóz na podwórku.
Nagromadzone bogactwo tamtego obrazu
tkwiło głęboko w pamięci. Niestety wszystko
zostało daleko, chyba stracone na zawsze.
Mijały miesiące, lata i zimy i mimo dostatku
nie było zadowolenia w małżeństwie. Przyszłość jawiła się źle.
Józef widział strapienie żony, która marniała
z dnia na dzień. Co zrobić, aby poprawić jej
nastrój i uratować związek.
Zbliżało się lato i regulaminowy urlop na
kolei. Tak, trzeba pojechać do Zakopanego.
Od czasu podjęcia decyzji Hanka ożyła, jakby w nią nowy duch wstąpił. Po drobiazgowych
przygotowaniach nadszedł czas wyjazdu. Para
cały dzień spędziła w pociągu, a im było bliżej
Krakowa, tym Hanka była bardziej podniecona.
Wreszcie zjawiły się pierwsze wzniesienia,
poletka na zboczach, kopice z sianem, oraz
drewniane, pokryte gontem góralskie siedziby. A
kiedy zrobiło się ciemno i w oknach zamigotały
światła, wydało się jej, że całe góry błyszczą. To
na jej powitanie.
Na miejscu Józef wynajmuje dorożkę i
stępa zbliżają się do rodzinnych Krzeptówek.
Hanka chłonie znajome miejsca, domy sąsiadów, drzewa przydrożne, święte figury, a
nawet zapamiętane kamienie. Ale ukradkiem,
nieustannie patrzy na lewo. Tam na horyzoncie
w poświacie księżycowej nocy rysuje się wał
ciemny, potężny, jakże rozległy, dołem siny od
mgieł, górą poszarpany od wichrów i burz. To
Tatry, cel marzeń Hanuli, jej tęsknot i snów.
W domu wybuchy radości, powitania,
serdeczności, prezenty, sąsiedzi, muzyka, wieczerza, wspominki, rozmowy do późna w nocy.
Przed świtem Józef budzi się nerwowo – nie
ma Hanki przy sobie. Zrywa z pościeli, potyka
o rozrzucone walizki i wali na ziemię – ale jest
Hanka. Ona, skulona siedzi przed oknem, ramiona gołe, włosy rozrzucone, rękami obejmuje
głowę i głośno zanosząc się płacze. Przed sobą
ma góry kochane, rodzinne, swoje własne. Za
nimi tęskniła miesiące i lata. Widzi jak w brzasku
wstającego dnia rysują się szczyty znajome,
jawią kolejne grzbiety i granie, za nimi kryją się
ciemne doliny i jasne potoki na spodzie dolin.
Widzi jak szczyty budzą się, błyskają światłem
i witając z dniem rozmawiają ze sobą. Widzi
ten spektakl jedyny taki na świecie, płacze ze
szczęścia trzęsie się cała, dygocze, nie może
mówić, tuli do męża. Jest szczęśliwa, jaka
szczęśliwa, jak bardzo szczęśliwa.
***
Historia góralki z Krzeptówek nie jest mojego pomysłu. Nowelkę „Tęsknota góralki” napisał
mój dziadek Mieczysław. Nowele i opowiadania
dziadka drukowano w różnych pismach. To
co napisał za młodu, przed I Wojną Światową
bardzo się opłaciło. Po powrocie spod Verdun
dziadek poszukiwał pracy i znalazł ją… na kolei.
Kiedy z innymi dźwigał ciężkie szyny, zobaczył
go wysoki urzędnik kolejowy – spolszczony
Niemiec pan Heidrich.
– Herr Wojciechowski, pan pracuje w stop-kolumnie? Nie może tak być. Oto karteczka,
jutro zgłosi się pan do pracy w dyrekcji kolejowej
w Poznaniu.
Z początku dziadek, jako młody pracownik
roznosił korespondencję po piętrach i korytarzach, i przyklejał znaczki na listach. Potem
awansował, by osiągnąć najwyższe stanowisko

urzędnicze na kolei – referendarza. Pracował
w różnych wydziałach, ale głównie w kolejowej
służbie zdrowia, którą organizował. Dyrekcja
Okręgowych Kolei w Poznaniu zajmowała dwa
wielkie gmachy, a łączyła je bocznica kolejowa
którą jeździł węgiel do kotłowni, drezyny dla
funkcjonariuszy i salonka dla dyrektora. Stąd
ulica Składowa prowadzi po łuku.
Były dobre zarobki, wolne bilety, deputaty,
odzież, mundury, wakacje w Zakopanem,
służbowe mieszkanie na ulicy Kolejowej, szpital
na Orzeszkowej i bezpłatna opieka lekarska.
Ale babcia Teosia chorowała na płuca.
Nie pomagała ani Rabka, ani Zakopane, ani
Inowrocław, gdzie kolej miała sanatoria, ani
znajomi lekarze z dyrekcji kolei. Zmarła jak
tata miał 17 lat, a wuja Tolek 10. By chłopcy
czuli się dobrze, dziadek wrócił do Kórnika i
ożenił się z młodszą siostrą żony Heleną, lekko
podstarzałą panną, która wkrótce też zachorowała na straszny reumatyzm. Obie leżą w tym
samym grobie w alejce po lewej stronie kaplicy.
Tak więc dziadek przez całe lata opiekował się
ciężko chorymi kobietami, mieszkał w domu
podwójnych teściów Staniewskich przy ulicy
Poznańskiej. Wtedy gazownia majstrowała z
gazem. Były przerwy w dopływie i włączenia
bez ostrzeżenia. I tak starszy człowiek nie czując gazu zatruł się. Uratowano go owszem, ale
i tak zmarł po kilkunastu dniach.
Dziadek był mężczyzną o doskonałej
prezencji i nienagannych manierach. Ciężko
pracował, działał na różnych frontach, pisał
– a skończył tylko niemiecką szkołę - uczył
się nieustannie, grał, śpiewał, przemawiał i
deklamował z pamięci. Podczas podróży do
Zagrzebia zapoznał się z walką wyzwoleńczą Greków i Jugosłowian spod panowania
tureckiego i zaangażował się w tą tematykę.
Ale rozprawy o wojnie bałkańskiej, z której był
dumny, nikt nie chciał mu wydrukować, więc
dziadek tak się zniechęcił, że zniszczył całe
swoje archiwum. Później znaleźliśmy tylko nowelę o góralce wydrukowaną w Poznaniu pod
pseudonimem, ale i ona zaginęła. Jako kilkuletni
chłopiec zapamiętałem jej główne przesłanie.
Pierwsza część niniejszego tekstu stanowi jej
bardzo niedoskonałe, skrócone powtórzenie.
Dziadek długo był wdowcem, ale nie tracił
czasu. W wieku 70 lat zakochał się i byłbym
może miał trzecią babcię, gdyby nie brak odpowiedzialności gazmistrzów, a raczej bezkarności powojennego systemu. Pani mieszkała pod
Krobią. Oboje pisali do siebie listy. Po śmierci
dziadka, razem z kondolencjami pani przysłała
cenną artystycznie - jej zdaniem - korespondencję. Dwa pliki listów - w obie strony - miały
grubość kilkunastu centymetrów.
- Co z tym zrobimy?. Nie będziemy czytać.
Buch do pieca.
Szkoda, dzisiaj byłby to może ciekawy
materiał dla epistolografów, badaczy z dziedziny
psychologii czy literatury.
Po dziadku mam stół, krzesła, szafę, talerzyk, 2 mosiężne lichtarze, szkło powiększające, zdjęcia, niektóre dokumenty i genealogię
rodziny od 1830 roku.
Do tego „Historię Polski” Baczyńskiego
w dwóch tomach, Dzieła Mickiewicza, niemiecką encyklopedię pisaną gotykiem, biblię
ogromną jak mszał, również książki z różnych
dziedzin, nawet z lotnictwa czy medycyny. Ale
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BZZZ… zza ula
WIRUJĄCY MIÓD

Gdyby nie „odkrycie”
siły odśrodkowej, to zapewne miodobrania byłyby dużo trudniejsze i mniej efektywne. Miód
trzeba by w jakiś inny sposób „wydostać” z
komórek. Grawitacyjne odciekanie miodu z
komórek, podgrzewanie wosku z miodem aż
do konsystencji płynnej, bądź „wyduszanie”
miodu z woskiem - są możliwe, ale zupełnie
nieracjonalne. Póki co nie ma też jakiegoś
skutecznego „odkurzacza” do wyciągania
miodu, tak aby nie czynić przy okazji zniszczeń w samej strukturze miodowego plastra.
Siła odśrodkowa będąca faktycznie siłą
bezwładności, tak naprawdę nie jest żadną
siłą, no chyba że pozorną. Nie wynika ona
bowiem z żadnego oddziaływania między
ciałami, a jedynie jest efektem samego
przyspieszenia układu odniesienia. Siłę tę
możemy sami na sobie odczuć korzystając
z „uroków” karuzeli. Wirówka w pralce także
dzięki tej sile „wyciąga” wodę z porów pranej
tkaniny.
Podstawowe elementy wchodzące w
skład typowej miodarki to : bęben, stojak
(nóżki), kosz na ramki, pokrywa zabezpieczająca przed wirowanym miodem, mechanizm napędowy (przy elektrycznym także
sterownik) i zawór spustowy.
W miodarkach ze względu na sposób
ułożenia ramek w bębnie wirówki możemy
wyróżnić dwa podstawowe ich typy : diagonalną i radialną. W diagonalnej miodarce
odwirowywane ramki rozmieszczone są
w taki sposób, że siła odśrodkowa działa
prostopadle do płaszczyzny plastra i prawie
jednakowo na całą jego powierzchnię. Przy
danym wirowaniu miód wypływa tylko z
jednej strony, a więc konieczne jest potem
obracanie plastrów o 180 stopni, aby pozyskać miód z drugiej jego strony. W praktyce
ze względu na znaczne czasami ciężary
plastrów pierwszy raz odwirowywanych,
„kręci się” je nawet czterokrotnie. Najpierw
dwa razy na wolnych obrotach z obu stron
do wstępnego odwirowania, a potem dwa
razy do pełnego odwirowania, również z obu
stron. Takie miodarki najczęściej spotyka się
o pojemności od 2 do 5 plastrów.
„Historię Polski, którą stryj synowcom swoim
opowiedział” wydaną po polsku we Wrocławiu
w 1848 roku, śnieżnobiały kruk, wypożyczyłem
znajomemu – na wieczne oddanie. To nie był
mój jedyny życiowy błąd. Oprócz archaicznego, chyba śląskim językiem pisanego tekstu z
ręcznymi korektami, książka zawierała 12 map
Polski z okresu panowania każdego króla z
naniesionymi pochodami Tatarów, Krzyżaków,
Turków, Karola Gustawa, Karola XII, Rakoczego, Sasów i Moskali. Kończyła się symbolicznie
na tragicznym 1795 roku.
Kochałem szalenie mojego dziadka, był
moim idolem; altruistą, patriotą, był wzorem
postępowania, ale bałem się jego sarmackiego
wąsa. Dla niego samego byłem uwielbianym
wnukiem, piątym czy szóstym kolejnym pierworodnym potomkiem po mieczu.
Stefan W.

21 listopada 2014 r.

W miodarce radialnej siła odśrodkowa
działa równolegle do powierzchni plastrów i
odwirowywanie miodu następuje jednocześnie z obu stron plastra (nie ma potrzeby
obracania ramek).
Pojemność kosza miodarki radialnej
wynosi od kilku do nawet kilkudziesięciu
plastrów.
Miodarka kasetowa jest rozwiązaniem
łączącym oba poprzednie typy miodarek,
przy czym zaletą jej jest to, że kaseta umożliwia przestawienie ramek (obrót na drugą
stronę) bez konieczności ich wyjmowania z
bębna miodarki. Przy większej ilości ramek
stosuje się przegrody między nimi, zabezpieczające spływanie wirującego miodu na
sąsiednie ramki.
Do miodarek wykorzystujemy napęd
ręczny, elektryczny (prąd z sieci lub akumulator), albo mieszany ręczno-elektryczny.
Zastosowanie napędu ręcznego ma miejsce
raczej w małych pasiekach lub bezpośrednio
na pasieczysku, gdzie nie ma dostępu do
prądu. Średnica miodarki też ma znaczenie,
im większa tym wyższa siła na końcach wirowanej ramki. Spotykamy rozmiary bębnów
począwszy od 40 cm do 120 cm średnicy i
większych.
Podczas miodobrania możemy zaobserwować specyficzną sytuację, tj. coś podobnego do „ścieżki zdrowia”, jaką w czasie
stanu wojennego ZOMO-wcy „urządzali” manifestującym opozycjonistom, czy czasem
nawet przypadkowym osobom. Czynności
poprzedzające transport miodowego „urobku” ulokowanego na ramkach, zaczynają się
od wyjęcia tych miodnych ramek z korpusów
ula. Generalnie, ze względu na naturalną
zawartość pewnej ilości wody w miodzie
wyciąga się z ula tylko ramki zasklepione,
czyli takie, w których pszczoły odparowały
już nadmiar tej wody do właściwej proporcji.
Ramki są dość ciasno ułożone w ulu,
otarcie się zasklepionej ramki o sąsiednie
ramki w czasie wyciągania jej z pszczelego
domku może spowodować niekontrolowany
wyciek płynnego miodu z komórek ramki.
Krople miodu spadają wówczas na pszczoły,
bądź też któraś pszczoła bezwiednie wpada
w pozostałą uszkodzoną strukturę komórek,
niemalże topiąc się w niej. Szkoda każdej
kropli miodu, ale tu nie ma nic straconego, bowiem właśnie te pożyteczne owady
uruchamiają pszczelą „ścieżkę zdrowia”.
W odróżnieniu od ciosów otrzymywanych
gumową pałką, czy tarczą od szwadronu
„ZOMO”-wców, tutaj w ruch idą pszczele
języczki. Siostry „ofiar” miodobrania zlizują
z danej delikwentki słodką substancję, a
potem już wstępnie oczyszczoną pszczołę
„biorą w obroty” na wylotku. Wygląda to
wówczas jakby pozostałe pszczoły tarmosiły
w szpalerze swoją siostrę, za skrzydełka, za
nóżki, za czułki, a faktycznie oczyszczają ją
całkowicie z resztek miodu.
Drugim dziwnym zjawiskiem, które
można zaobserwować podczas zabierania
ramek z ula jest tempo w jakim pszczoły
usuwają ze swojego domku pszczelą siostrę,
która przypadkowo ucierpiała w trakcie wykonywania tej czynności przez pszczelarza.
Zdarza się to niezależnie od ostrożności jaką

Miodarka ręczno‐elektryczna
4‐plastrowa diagonalna
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Tęsknota
góralki

zachowuje pszczelarz. Pszczół w tym okresie są tysiące w ulu, a więc nawet niewielkie
szarpnięcie ramką często mocno sklejoną
woskiem ze ścianką ula, może spowodować
kontuzję któregoś owada. Taka pszczoła,
przy niektórych rodzajach uszczerbku,
nierokujących dobrze na przyszłość jest
natychmiast otaczana przez jedną, dwie,
czasem trzy siostry „siostry” (by trzymać
się terminologii związanej z personelem
medycznym) niczym ochotnicy z „ORMO”
(by z kolei trzymać się terminologii sprzed
transformacji ustrojowej). Tacy „ORMO”-wcy instynktownie na podstawie nie tylko
objawów zewnętrznych wyczuwają, że nie
pasuje ona już do ich „systemu”, że z daną
pszczołą jest „coś nie tak”, czyli jakbyśmy
w lokalnej gwarze mogli powiedzieć, „że
z koleżanką jest coś nie halo”. Czas od
zlokalizowania takiej „ofiary” miodobrania
do usunięcia przez wylotek poza ul („poza
nawias społeczny”), nie przekracza nawet
minuty. Najczęściej pszczoły wykazują się
przy tym sprytem i „wyrzucają” dogorywającą
siostrę prosto za ul, wykorzystując w tym
celu sprzyjającą okoliczność, czyli zdjęty
przez pszczelarza daszek w momencie
wyciągania ramek z ula. Takie zachowanie
jest radykalnie odmienne od zachowania
się pszczół w okresie zimowli i „tolerowania” pszczół, które padłe potrafią do wiosny
przeleżeć na dnie ula. Tutaj jednak głównym czynnikiem powodującym odmienne
zachowania jest pora roku i związana z nią
temperatura. Latem jest to problem rozwinięcia się możliwej epidemii w ulu przez
obumarłe pszczoły, a zimą tego problemu
nie ma, bo na dnie w ulu jest wystarczająco
chłodna „zamrażarka”. Pszczoły czekają z
tym „problemem” i porządkami do wiosny.
Czynności te „hurtowo” wspomagane są też
wówczas przez pszczelarza, czyszczącego
wewnętrzną dolną ściankę - „podłogę” ula,
czyli tzw. dennicę.
Reasumując niniejszy felieton, możemy
stwierdzić, że dzięki pozornej sile fizycznej
(odśrodkowej) oraz współdziałania rzeczywistych sił fizycznych pszczół i pszczelarza,
mamy realne korzyści w postaci smacznego
i zdrowego miodu…
Stanisław Duszczak
Koło Pszczelarzy w Kórniku
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Wrzesień i październik to gorący okres dla
UKS Oaza Kórnik sekcji taekwondo. Uczestniczyliśmy w kilku pokazach sportowych i
zawodach w kraju i zagranicą.
Sokol Cup – Cefta 2014 Hradec Kralove
Kolejny turniej zagraniczny zaliczyli zawodnicy UKS Oaza Kórnik. Tym razem czterech
zawodników wystartowało w turnieju Sokol
Cup w Hradce Kralove, turniej rozgrywany
corocznie jako Mistrzostwa Krajów Cefta. W
kategorii dzieci wystartował debiutant Szymon
Deneka w kat wag -33 kg i doświadczona Julia
Szpak w kat wag – 40 kg. W kat wiekowej
kadetów wystąpił Wiktor Kościelski – 53 kg. W
kat. wiekowej junior Zuzanna Szpak – 55 kg.
W doskonałej dyspozycji pokazała się Julia
Szpak, która w turnieju stoczyła trzy walki,
wszystkie wygrała znaczą różnicą punktową
18:7,23:4 i 14:1. Podobnie jak błyskawica swoje
walki kończył Wiktor Kościelski 9:0, 14:5 i 17:6.
Natomiast bardzo wyrównaną i ciężką walkę
miał Szymon Deneka. Pierwsze dwie rundy to
wyrównana walka, punkt za punkt. W trzeciej
rundzie nasz zawodnik traci jeden punkt, jego
przeciwnik utrzymuje korzystny wynik 4:3 do
końca starcia i Szymon odpada z turnieju.
Również po pierwszym pojedynku odpada
Zuzanna Szpak.
Z prestiżowych zawodów wracamy z
dwoma złotymi medalami. Z turnieju na turniej
nasi zawodnicy walczą coraz lepiej. Szymon
zdobył doświadczenie w pierwszym turnieju
zagranicznym i czekamy na odblokowanie się
Zuzy, która w zawodach nie potrafi pokazać
swoich prawdziwych umiejętności. Dalej może
być tylko lepiej, czego życzymy zawodnikom.

UKS Oaza Kórnik na
podium w Jarocinie
W dniu 12 października
2014 roku w Jarocinie rozegrano III Kolejkę XIV Ligi
Taekwondo Wesołek o Puchar
Burmistrza i Starosty Jarocina.
W zawodach wzięło udział 170
zawodników z 12 klubów Polski. UKS Oaza Kórnik wystawił
bardzo liczną reprezentację 27
zawodników. Uczestnicy tradycyjnie startowali w trzech konkurencjach sprawnościowych
i konkurencji walki sportowej.
Zdobyliśmy 21 medali co przełożyło się na sukces w klasyfikacji drużynowej, klub wywalczył
drugie miejsce. Indywidualne wyniki zawodników: Maja Pusz 1 i 2 m-ce; Julia Szpak 1 i 3
m-ce; Ania Osajda 1 m-ce; Zofia Wartecka dwa
2 m-ca; Karolina Biadała 2 i 3 m-ce; Wojciech
Osajda 1, 2 i dwa 3 m-ca; Mateusz Napieralski
3 m-ce; Bartosz Kopyra 3 m-ce; Jagoda Sibilska
2 m-ce; Barbara Wartecka 1 i 3 m-ce; Weronika
Szymańska 1 i 3 m-ce; Ania Kopyra 2 m-ce;
Wiktor Kościelski 1 m-ce. W klasyfikacjach na
jajwszechstronniejszego zawodnika turnieju w
kat dzieci na 3 miejscu znajduje się Julia Szpak,
na 18 miejscu Bartosz Kopyra. W kat wiekowej
młodzik na 7 miejscu Barbara Wartecka, na 14
miejscu Ania Osajda. W kat. wiekowej juniora
młodszego na 10 miejscu sklasyfikowano
Wiktora Kościelskiego.
Z turnieju na turniej coraz więcej dzieci
przystępuje do rywalizacji sportowej. To cieszy,
to jest przyszłością klubu. Ostatnie czwarte
starcie Ligi Taekwondo Wesołek odbędzie się
13 grudnia br. w Śremie. UKS Oaza Kórnik
należy do faworytów na podium.
Wszystkich którzy chcą dołączyć do naszego klubu zapraszamy na salę KCRiS Oaza
Kórnik w każdy wtorek, czwartek i sobotę tygo-

Warcabowe
Zaduszki

otrzymał drobny upominek sponsorowany przez sołtysa wsi Konarskie.
Wszystkim Uczestnikom gratulujemy i
dziękujemy za przybycie, a organizatorom bardzo dziękujemy za przepro-

KOLARSTWO
WIZYTA KOLARZY U PREZYDENTA RP
Wyjątkowy rok dla polskiego kolarstwa,
chyba najlepszy od blisko trzydziestu lat,
mistrzostwo świata Michała Kwiatkowskiego,
sukcesy Rafała Majki w Tour de France i
Tour de Pologne, wice mistrzostwo świata
Katarzyny Pawłowskiej, wreszcie spore
sukcesy polskich juniorów w mistrzostwach
Świata i Europy w 2014 roku, spowodowały
że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski postanowił spotkać się na
uroczystym podsumowaniu ze środowiskiem
kolarskim. Spotkanie odbyło się w Krakowie

Sport Szkolny

dnia. Szczegóły na www.taekwondo-kornik.pl .
A zapraszamy dzieci od 5 roku życia, młodzież
i dorosłych. W czterech grupach wiekowych
i zaawansowania każdy znajdzie miejsce dla
siebie.
Piotr Wesołek
wadzenie zawodów i mamy nadzieję,
że zostaną one zorganizowane także
w przyszłym roku.
Monika Stempniak

W niedzielę 2 listopada w świetlicy
w Konarskim odbył się Drugi Turniej
Warcabowy. Zawodnicy w dziewięcioosobowym gronie rywalizowali o puchar przechodni sołtysa Konarskiego.
Po krótkim powitaniu rozpoczęły się
poszczególne partie. Każdy uczestnik
zawodów miał do rozegrania osiem
partii, ponieważ graliśmy systemem
„każdy z każdym”. Zawodnicy wytężali swoje umysły planując kolejne
ruchy. W przerwach pomiędzy partiami
na wszystkich czekała ciepła kawa,
herbata i słodkie łakocie. Do końca
nie było wiadomo na czyjej półce w
tym roku stanie puchar. W końcu po
dwugodzinnych zmaganiach zawody
dobiegły końca i zostały ogłoszone
wyniki. Wśród mężczyzn zwyciężył
Tomasz Siejak. Drugie miejsce zajął
Kamil Stempniak, a trzecie Eugeniusz
Rybak. Wśród kobiet pierwsze miejsce
zajęła Monika Stempniak, która wygrała puchar przechodni. Każdy zawodnik
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DWA BRĄZOWE MEDALE
W BADMINTONIE DLA RADZEWA
Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego szkół
podstawowych odbywały się w Baranowie.
Na drodze do zdobycia medali stały dwie
najlepsze szkoły z Baranowa i Puszczykowa,
mające zawodników i zawodniczki klubowe.
Medal za trzecie miejsce wywalczyły: Weronika
Matuszewska, Kinga Banecka. Drugi medal
zdobyli chłopcy: Kamil Stempniak, Michał Najewski, którzy także zajęli trzecie miejsce.
Obydwa zespoły awansowały do zawodów
rejonowych.
Gimnazja grały w Przeźmierowie. Gminę
reprezentowały gimnazjalistki z Kórnika i gimnazjaliści z Robakowa.
Pierwszy raz w zawodach powiatowych w
badmintonie startowali uczniowie z Gimnazjum
w Robakowie. Mikołaj Nowak i Mikołaj Wrzesiński z tej szkoły zajęli piąte miejsce.
Z kolei dziewczęta z Gimnazjum Kórnik
:Martyna Boguszyńska, Karina Bugzel, Jagoda
Tomczak zajęły czwarte miejsce i awansowały
na zawody rejonowe.
Grali również uczniowie z Zespołu Szkół w
Kórniku. Szkoła z Przeźmierowa, mająca w tej
dyscyplinie zawodnika w kadrze wygrała zdecydowanie pojedynek z Kórnikiem. ZS Kórnik w
składzie ; Filip Kujawa, Jakub Szymankiewicz,
Michał Szymankiewicz dzielnie walczył z przeciwnikiem i ostatecznie zajął drugie miejsce.
SP 1 KORNIK W HALÓWCE
W półfinałach mistrzostw powiatu w halowej
piłce nożnej szkół podstawowych gminę Kórnik
reprezentował zespół Szkoły Podstawowej nr 1
w Kórniku. Tym razem piłkarze walczyli dzielnie,
zajmując drugie miejsce wśród 5 zespołów i
awansowali do finału mistrzostw. Zawody odbyły się w Swarzędzu 7 listopada 2014.
Wyniki meczy: SP 1 Kórnik -SP Rokietnica
4-0 (Gabski Tymoteusz 3 bramki, Gandecki
Dariusz -1.
SP 1 Kórnik - SP Skórzewo 1:1 ( Filip Młynarczyk-1), SP Krosno- SP 1 Kórnik 0-0,
SP Kostrzyn –SP 1 Kórnik 1:0 ( Gabski
Tymoteusz -1),SP Skórzewo - SP1 Kórnik
1:1(T.Gabski-1)
Szkołę z Kórnika reprezentowali: Tymoteusz Gabski, Filip Młynarczyk, Kacper
Jakubiak, Jakub Cuprych, Dariusz Gandecki,
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w Cricotece, w Ośrodku Dokumentacji Sztuki
Tadeusza Kantora. Na spotkanie zaproszono
zarówno byłych mistrzów (Lech Piasecki,
Zenon Jaskuła, Ryszard Szurkowski i inni),
jak i współczesnych bohaterów m.in. drużynę
z Ponferrady z Michałem Kwiatkowskim na
czele. Wśród zaproszonych gości ze światka
kolarskiego nie mogło zabraknąć akcentu z
Kórnika, gdyż to właśnie UKS Jedynka Limaro
Kórnik, jest od kilku lat jednym z największych
dostarczycieli talentów do różnych reprezentacji Polski. Do niedawna wychowywano w
Kórniku uczestników Mistrzostw Świata i Europy, a od kilku lat mamy w Kórniku również medalistów najważniejszych imprez światowych.
W słoneczny poniedziałek 20 października
na spotkanie z Prezydentem zaproszony był

Mistrz Europy i II wicemistrz Świata juniorów
Patryk Rajkowski z trenerem Robertem
Taciakiem. Wśród zaproszonych gości była
również Katarzyna Pawłowska, do niedawna
zawodniczka Limaro, która nie mogła być
obecna w Krakowie z przyczyn zdrowotnych.
Rafałowi Majce, Michałowi Kwiatkowskiemu i
całej drużynie, która tak dzielnie walczyła na
trasie mistrzostw Świata, Prezydent wręczył
Krzyże zasługi, a młodym sportowcom, min
Patrykowi Rajkowskiemu złożył gratulacje i
życzył dalszych sukcesów, być może już na
najbliższych Igrzyskach Olimpijskich w Rio
de Janeiro.

Miłosz Garstkiewicz, Adrian Bladocha, Antoni
Szymczak, Oliwier Sobiak, Mateusz Franuzik.
Niestety w finale z udziałem 6 szkół nasi młodzi piłkarze nie popisali się i zajęli tylko szóste
miejsce. W meczu z Suchym Lasem był remis
1:1 (Tymoteusz Gabski-1).
Kolejny mecz przegrali z Krosnem 0:2.
W ostatnim meczu o piąte miejsce, w regulaminowym czasie był remis 1:1 ( Miłosz
Garstkiewicz-1) ale w rzutach karnych 0:2 i
mecz przegrali.

Radek Andrzejczak i Jakub Wróblewski po 1.
Zwycięscy wyjechali do Swarzędza, gdzie
walczyli w grupie o awans do finału mistrzostw
powiatu. Zespół w składzie: Łuczak Jakub,
Tomaszewski Marcin, Buszkiewicz Jan, Kudła
Grzegorz, Andrzejczak Radek, Frąckowiak Jan,
Lehmann Jakub, Górka Dawid, Koplin Jakub,
Kuśnierczak Daniel, Wróblewski Jakub zajęli
ostatecznie trzecie miejsce i nie wystąpią w finale rozgrywek. Kolejność szkół: 1m.Swarzędz
2m Rokietnica,3m. Kórnik, 4m.Koziegłowy.

POWIATOWA PIŁKA RĘCZNA SPG
Jako pierwsze wystąpiły w powiecie reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych. Dziewczęta Zespołu Szkół w Kórniku grały finał powiatu
poznańskiego w Mosinie, chłopcy w Buku.
Tym razem, tak jak przekazali nauczyciele wf,
uczniowie pojechali po naukę, by zachęcić ich
do uprawiania tej dyscypliny sportu. Nie było
najgorzej, bo mecz z ZS Mosina przegrali 7:8, z
ZS Puszczykowo 4:8 a w meczu o piąte miejsce
wygrali z ZS Rokietnica 7:3 i ( nie ostatnie).Był
to nowy, młody zespół i być może w przyszłym
roku będzie lepiej. W poprzednich latach ZS
Kórnik zajmował trzecie miejsce. Dziewczęta
pojechały na rozgrywki w eksperymentalnym
składzie, gdyż w tym roku nie miały okazji
jeszcze zagrać ze sobą. Pokazały się z jak
najlepszej strony w obronie, brakowało ogrania
w zespole. Zajęły ku zaskoczeniu nauczycielki
czwarte miejsce. W pierwszym meczu spotkały
się z zespołem ZS nr 1 ze Swarzędza i przegrały tylko 2:3, potem z ZS Puszczykowo 0:
2, następnie grały z ZS Mosina 2:4 i na końcu
dziewczęta dobrze powalczyły z ZS Rokietnica
4:3. Mistrzostwa wygrała szkoła sportowa z
Puszczykowa, z którą najmniej przegrały tylko
kórnickie dziewczęta. Najwięcej bramek rzuciły: Daria Suchecka , Marianna Duda, Natalia
Radziejewska. Piłkarki już dziś zapowiedziały o
udziale w rozgrywkach także w przyszłym roku.
Muszą jednak więcej pograć ze sobą oraz
mieć możliwość pogrania na dużym boisku.
Wkrótce do kolejnych rozgrywek przystąpią
szkoły podstawowe, które rozegrają mecze
półfinałowe w Kleszczewie i w Suchym Lesie.
Gimnazjaliści powalczą w Buku i Swarzędzu.

DUŻYNOWE MISTRZOSTWA
POWIATU W SZACHACH
Przez 3 dni trwały w naszej gminie powiatowe mistrzostwa w szachach, które organizował
niezastąpiony p. Ryszard Bartkowiak z sekcji
szachowej „Wieża Kórnicka”. Dzięki życzliwości
dyrekcji szkół, zawody dla szkół podstawowych
i gimnazjów odbyły się w Szkole Podstawowej
nr 2 w Kórniku-Bninie a dla szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół w Kórniku.
Rekordowa liczba szkół z całego powiatu,
bo aż 18 ( 74 uczniów) przystąpiła do gry w
kategorii podstawówek. Awans na zawody
wojewódzkie w każdej kategorii mogły uzyskać
tylko 2 najlepsze drużyny. Reprezentacje szkół
grały miedzy sobą na 4 szachownicach, przy
czym w zespole musiała grać obowiązkowo
minimum jedna szachistka ( nie 4 chłopców).
Grano 7 rund.
Szkoły Podstawowe ( 18 szkół)
4. SP Radzewo -Magda Sułkowska, Mirella
Rozmiarek, Samuel Kątny, Aleksandra Wróbel
8. SP 1 Kórnik- Karolina Biadała, Tomasz
Buda, Szymon Kurc, Grzegorz Gierczak
12.SP 2 Kórnik-Bnin- Mateusz Krawczyk,
Ignacy Frączek, Tomasz Zawada, Rozalia
Halabarda.
Gimnazja ( 11)
1.Gimnazjum Kórnik: Marcin Tomaszewski,
Danuta Sibilska, Bogumiła Sibilska, Bartosz
Wójkiewicz.
9. Gimnazjum Robakowo-Dawid Pawlak,
Mikołaj Wrzesiński, Michał Jankowski, Oliwia
Klimas
Szkoły Ponadgimnazjalne
2m. Zespół Szkół w Kórniku w składzie:
Natalia Radziejewska, Michał Kapturski,
Arkadiusz Tomaszewski, Maciej Kazyaka. Tu
trzeba zaznaczyć, że szachiści przegrali złoty
medal o 0,5 pkt.

HALOWA PIŁKA NOŻNA
Gimnazja rozegrały mecz w halowej piłce
nożnej, którego stawką był awans do zawodów
powiatowych. Zwyciężyli piłkarze z Gimnazjum
w Kórniku pokonując Robakowo 4:1.
Bramki strzelili: Marcin Tomaszewski-2,

SPORT

SPORT

Wieści
UKS OAza

Paweł Marciniak

ARA

19

11.10. w Poznaniu wzięliśmy udział w
zawodach łuczniczych o Puchar KS „Leśnik”.
Wystartowała ósemka naszych zawodników.
Starsi, tj. Monika Stempniak oraz Bartosz
Radziejewski po raz pierwszy strzelali z odległości 50 metrów. W stawce 21 strzelców (bez
podziału na płeć i kategorie wiekowe) lepiej
wypadła Monika, która zajęła 13 miejsce (3
wśród dziewcząt). W kategorii dzieci strzelanie
na odległościach 20 i 15 metrów wygrał Kamil
Stempniak, a drugi Michał Najewski stracił do
niego zaledwie 2 pkt. Kolejne miejsca zajęli:
Agata Radziejewska, Wojciech Radziejewski,
Kinga Banecka i Dominika Frąckowiak. Na
koniec zawodów przeprowadzono dodatkową konkurencję dla wszystkich chętnych, tj.
strzelanie do celu ruchomego. Był nim dzik,
oczywiście poruszający się tylko na papierowej
tarczy. W gronie 13 odważnych najlepiej z
radzewskiej drużyny spisała się Monika, która
zajęła 7 miejsce i była najlepszą z dziewcząt.
Wyzwanie dzikowi rzucili także Bartek i Kamil,
ale od ich strzałów zwierz nie poległ.
Dzień później w Radzewie odbyła się
III ROBINsonada Łucznicza. Wystartowała
rekordowa liczba 16 zawodników, którzy walczyli o puchary, medale, nagrody rzeczowe i
dyplomy. Zawody składały się z dwóch części.
Najpierw strzelano z określonych odległości do
tarcz. Wśród dziewcząt z wynikiem 310 pkt.
zwyciężyła Monika Stempniak. Drugie miejsce
zajęła Agata Radziejewska, która uzyskała
308 pkt. Brąz po bardzo wyrównanej walce,
z wynikiem 255 pkt. wywalczyła Dominika
Frąckowiak. Wśród chłopców tym razem górą
dzieci. Wygrał, z wynikiem 297 pkt. Michał
Najewski. 290 pkt. dało srebro Wojciechowi
Radziejewskiemu, a 288 pkt. brąz Kamilowi
Stempniakowi. Drugą część turnieju stanowiły tzw. konkurencje na wesoło. Strzelano
do określonych kolorów na tarczy, butelek,
balonów, dziury w macie oraz watahy wilków.
Najcelniej z wszystkimi zadaniami poradziła
sobie Monika Stempniak, a kolejne miejsca
zajęli Michał Najewski i Kinga Banecka.
Po tych zawodach treningi przybrały
luźną formę. Zaczęliśmy strzelać do sylwetek
różnych zwierząt, bez używania celowników
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Godziny pracy aptek z terenu gminy Kórnik

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

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

Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11, 61 8170182,
fax. 61 817 04 75, kornik@kornik.pl
Gminne Centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl

i określania odległości celu. Zwieńczeniem
tej formy zajęć był start piątki zawodników w
Terenowym Turnieju Łuczniczym, jaki odbył się
26.10. na Dziewiczej Górze w Czerwonaku, w
Nadleśnictwie Łopuchówko. Do przemierzenia
mieliśmy trasę ok. 5 km. Przez 4 godziny
wędrowaliśmy po lesie i szukaliśmy rozmieszczonych po nim celi, którymi były w większości
różne zwierzęta w wersji 2D, jak i 3D. W
sumie musieliśmy zaliczyć 28 takich punktów
strzeleckich. Trafianie nie było takie proste, a
więc frajda z każdej upolowanej zwierzyny była
wielka. Pierwsze miejsce wśród dzieci zajął
Michał Najewski, a drugie Kamil Stempniak. W
kategorii juniorek drugie miejsce zajęła Monika
Stempniak. W zawodach uczestniczyli także
Bartosz Radziejewski oraz Karol Niemier.
Na tym zakończył się sezon dla zawodników sekcji łuczniczej Uczniowskiego Klubu
Sportowego „JEDYNKA-KÓRNIK” – SKS
„Sokół” Radzewo. Był to kolejny bardzo
udany rok. Po raz pierwszy startowaliśmy w
Halowych Mistrzostwach Wielkopolski, Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
oraz Mistrzostwach Polski Młodzików. Zdobyliśmy pierwsze punkty do ogólnopolskiego

współzawodnictwa dzieci i młodzieży, zrzeszonych w klubach sportowych. W tym roku
zdobyliśmy 5 tytułów Mistrzów Wielkopolski,
4 w kategorii dzieci i 1 w kategorii młodzików
– po raz pierwszy w historii. Od tego sezonu
zaczęliśmy trenować także pod dachem, a
więc zima i niesprzyjające warunki na dworze
nie były nam straszne. Jeżdżąc na zawody
prezentowaliśmy się w nowych dresach. Zorganizowaliśmy po raz kolejny obóz sportowy
oraz po raz pierwszy dwa mini-zgrupowania
szkoleniowe. W 2014 roku w klubie zapisanych było 22 dzieci. Sekcja stale się rozwija i
rośnie w siłę. Przed nami kolejne wyzwania:
małe sukcesy już są, będziemy zatem dążyć
do coraz większych. Potrzebujemy jednak
profesjonalnych torów łuczniczych i klasowego
sprzętu, bo chęci i zapału nam nie brakuje!
Tymczasem jednak łucznicy zapadli w sen
zimowy. Część wybudzi się z niego już w
grudniu, a reszta dopiero na wiosnę.
Kierownik sekcji
Karol Niemier

dobrali się w dwójki i stoczyli zacięte boje drużynowe. Na starcie pojawili się również strzelcy
oraz osoby rzucające lotką, którzy kumulowali
wszystkie swoje siły, aby trafić w sam środek
tarczy. Na najlepszych czekały statuetki i
medale, toteż chęć zajęcia jak najlepszego
miejsca była duża.
W tenisie stołowym indywidualnie wśród
dziewcząt zwyciężyła Monika Stempniak. W
kategorii chłopców tryumfował Kamil Stempniak, a wśród mężczyzn Bogusław Sibila. W
grze podwójnej zwyciężyła para w składzie:
Bogusław Sibila i Mariusz Toboła.
W wiatrówce wśród dziewcząt zwyciężyła
Patrycja Litke (35 pkt). W kategorii chłopców
ze zwycięstwa cieszył się Michał Najewski (34
pkt). Wśród kobiet tryumfowała Aneta Bykowicz (34 pkt), a w kategorii mężczyzn pierwsze
miejsce zajął Michał Olejniczak (35 pkt).

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

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, Kórnik
tel. 61 817 00 43, 61 817 00 59
Przychodnia NZOZ „Dom Zdrowia”
ul. ul. Szkolnej 1C, Borówiec
tel. 504 21 02 02
Przychodnia w Kórniku-Bninie
ul. Armii Krajowej 1, tel. 61 8170 050.

NIEPODLEGŁE, SPORTOWE RADZEWO
11 listopada 1918 r. zakończyła się I
wojna światowa, a nasza ojczyzna, której na
imię Polska, po 123 latach niewoli odzyskała
niepodległość. W tym właśnie dniu, każdego
roku Polacy obchodzą święto narodowe na
pamiątkę tego wielkiego wydarzenia. Ludzie
wywieszają biało-czerwone flagi, biorą udział
w marszach i biegach patriotycznych. My,
mieszkańcy gminy Kórnik uczciliśmy ten dzień
trochę wcześniej – w niedzielę 9 listopada,
biorąc udział w Turnieju Niepodległości w
Radzewie. Imprezie towarzyszyło popularne
hasło ,,Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie”.
Zawodnicy przybyli na szczęście z pokojowym
nastawieniem i rywalizowali w trzech dyscyplinach sportu, a mianowicie w tenisie stołowym,
rzucie lotką i strzelaniu z wiatrówki. Zawody
tradycyjnie rozpoczęli tenisiści, którzy najpierw
zmagali się w grach singlowych, a na koniec

WAŻNE TELEFONY:

Centrum Medyczne KORMED w Robakowie
ul. Szkolna 18, tel. 61 28 11 256

Ostatnią konkurencją, która została podsumowana był rzut lotką. W kategorii dziewcząt
zwyciężyła Mirella Rozmiarek (29 pkt). Wśród
chłopców tryumfował Jakub Szymankiewicz
(30 pkt). W kategorii kobiet ze złotego medalu
cieszyła się Dominika Kątna (28 pkt), a wśród
mężczyzn zwyciężył Jerzy Rozmiatek (31 pkt).
Nagrody tego dnia wręczali państwo Marzena i Maciej Brylewscy, a w roli gospodarza
zawodów wspaniale odnalazła się pani Jolanta
Walczak, bez której te zawody nie odbyłyby się.
Turniej zorganizował UKS „Jedynka-Kórnik”,
dzięki dotacji z Gminy Kórnik. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a uczestnikom dziękujemy
za przybycie i zapraszamy na kolejne zawody
– 30 listopada odbędzie się Mikołajkowy Turniej
Gier Podwójnych.
Monika Stempniak

nr 20/2014

czynna pon. - pt. od 8:00 - 18:00
labolatorum: codziennie od 8:00 do 10:00
W przypadku konieczności wezwania
lekarza na wizytę domową w nocy lub
dni wolne od pracy:
Przychodnia lekarska MEDEO 61-397,
Poznań, os. Rzeczpospolitej 6
tel. (61) 877 19 11 lub (61) 877 17 05
Lecznice dla zwierząt/gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. 61 817 01 67
tel. kom. 607 226 543
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. 61 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. 61 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949

21 listopada 2014 r.

Apteka „Zamkowa”, ul. Poznańska 16, Kórnik
Tel. 61 8 170 834
pn. – pt. 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 14:00
niedziela 9:00 – 14:00
„Apteka w Rynku”.
pl. Niepodległości 40, Kórnik
Tel. 61 8 170 239
pn. – pt. 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 14:00
Apteka A-2 Borówiecka,
ul. Szkolna 1 C, Borówiec Gądki
Tel. 519 053 056
pn. – pt. 8:00 - 18:00
sobota 9:00 – 13:00
Apteka „Rumiankowa”,
ul. Armii Krajowej 1, Kórnik-Bnin
Tel. 61 28 10 113
pn. – pt. 8:30 - 19:00
sobota 8:30 - 14:00
Apteka „Obok Przychodni”,
ul. Poznańska 32, Kórnik
Tel. 61 893 72 89
pn. – pt. 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 14:00
Apteka „Amfora”,
ul. Poznańska 150 nr 2, Kamionki
Tel. 61 649 08 02
pn. – pt. 9:00 - 21:00
sobota 9:00 - 20:00
niedziela 9:00 – 20:00
Punkt Apteczny „Witaminka”,
ul. Szkolna 18, Robakowo
Tel. 61 281 12 56
pn. – pt. 8:00 – 19:00
sobota 9:00 – 14:00
Punkt Apteczny „Recepta na zdrowie”,
ul. Jeziorna 9, Szczytniki
Tel. 608 095 985
pn. – pt. 9:00 – 19:00
sobota 9:00 – 14:00

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

INFORMACJE
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W dniach 10-11 listopada w Centrum
„OAZA” odbyła się III turniej Grześkowiak Kórnik
Cup 2014. Licznie zebrana publiczność przez
dwa dni mogła podziwiać najlepsze zespoły
w kraju w tej kategorii wiekowej. Blisko 80
meczy potrzebowano by wyłonić zwycięzców
w tegorocznym turnieju. W tym roku nie lada
gratkom była możliwość rozgrywania meczy na
sztucznej trawie. W wielkim finale tegorocznego
turnieju spotkał się ubiegłoroczny zwycięzca
turnieju Raków Częstochowa i Lech Poznań.
Po pasjonującej walce i wielkiej determinacji
zespołu z Częstochowy mecz zakończył się
ich zdecydowanym zwycięstwem 5:1. Tak więc
Raków obronił tytuł z poprzedniego sezonu.
Gratulujemy !!! Niewątpliwą osobowością tego
turnieju był Mateusz Musiałowski (Raków Częstochowa), który okazał się bezkonkurencyjnym
egzekutorem – strzelając w turnieju 16 bramek,
zdobywając tym samym tytuł króla strzelców.
Mateusz okazał się też najlepszym i najwartościowszym zawodnikiem turnieju – zdobywając
tytuł MVP turnieju ( z 16 głosujących trenerów
aż 14 uznało go za najlepszego zawodnika
turnieju). Natomiast najlepszym bramkarzem
turnieju został Krzysztof Bąkowski (Lech
Poznań). Nasza drużyna w tak doborowym
towarzystwie walczyła dzielnie do samego
końca, niestety zajmując w ogólnej klasyfikacji
dopiero 15 miejsce. Natomiast doświadczenie,
które umożliwił naszym chłopcom ten turniej
na pewno będzie procentować w dalszej ich
przygodzie z piłką nożną.
fragmenty turnieju można zobaczyć na
lech tv –
Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się następująco:
1. RAKÓW Częstochowa
2. LECH Poznań
3. LEGIA Warszawa
4. SMS Łódź
5. POLONIA Bydgoszcz
6. ARKA Gdynia
7. AP 21 Kraków
8. WISŁA Kraków
9. UKS Śrem
10. UNIA Warszawa
11. ŚLĄSK Wrocław
12. WIDZEW Łódź
13. WARTA Poznań
14. OLIMPIA Grudziądz
15. KOTWICA Kórnik
16. JAGIELLONIA Białystok
Kotwica
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Ogłoszenia DROBNE

OGŁOSZENIA

* Zaginął mały, czarny piesek na ul. Poznańskiej pomiędzy Dachową a Robakowem. Uczciwego znalazcę proszę o kontakt. Tel. 504 74 74 78
*Punkt DPD Strefa Paczki. Wygodnie nadaj przesyłkę. Zadbamy o to by paczka szybko dotarła do odbiorcy. Kórnik-Bnin, ul. Rynek 5. Tel. 507 369 671
* Meżczyzna 50 lat podejmie stałą lub dorywczą pracę. takze mycie okien, drobne naprawy. Tel. 602 74 56 31
*Jagrol Ferma krów Szczodrzykowo zatrudni pracowników: obsługi zwierząt, dojarzy, traktorzystów- wym. prawo jazdy i upr. do obsługi ładowarek Tel. 606971020
*Zaginął mały, czarny piesek na ul. Poznańskiej pomiędzy Dachową a Robakowem. Uczciwego znalazcę proszę o kontakt. Tel. 504 74 74 78
*Sprzedam spacerówkę X-lander oraz spacerówkę typu parasolka Bebe Comfort- obie zielone. Tel. 607 268 412
*Sprzedam kanapę dwuosobową z poduszkami w bardzo dobrym stanie. Tel. 885 539 962
*Do wynajęcia garaż przy ul. Staszica w Kórniku - 200 zł. miesięcznie. Tel. 512 675 975
*Taxi Kórnik -24h. Tel. 69 69 73 600
*Sprzedam dwa aparaty telefoniczne stacjonarne „Philips”. Tel. 886 870 704
*Zaopiekuje się dzieckiem u kogoś w domu. Miła, sympatyczna dziewczyna. Tel. 516 793 319
*Sprzedam dom w Kórniku. Tel. 607 503 854
*Kurki odchowane sprzedam. Dowóz gratis. Tel. 506 494 770
*Sprzedam zestaw do szlifowania ścian i sufitów. 950 zł. Tel. 666 015 511
*Kupię małą działkę w okolicy Bnina lub Błażejewa do 60 tys. zł. Tel. 691 291 313
*Renowacja mebli Kórnik-Bnin. Tel. 661 064 602
*Sprzedaż choinek i karpi od dnia 10 grudnia 2014 r. Konarskie 3
*Drewno kominkowe, opałowe. Duży wybór gatunków. Konkretne szczapy. Możliwość układania drewna na posesji. Tel.692-241-023,784-419-455
*Bruk dębowy, drewniany. Doskonale nadaje się na ścieżki, tarasy, chodniki. Tel.692-241-023
*Ogrodzenia kute, drewniane. Siatka ogrodzeniowa. Balustrady, kraty, pergole. Automatyka do bram. Tel.692-241-023
*Kupię motocykl WSK 125 (z dokumentami) stan bez znaczenia. Kontakt:724-416-956
*Sprzedam rower górski KROSS HEXAGON V3, biały, men 19. Stan bardzo dobry, mało używany. Tel.600978857
*Kompleksowa budowa dachów, adaptacja poddaszy, ściaganie eternitu, szybko, tanio i fachowa. Tel. 513-540-581
*Skupuję książki płacę 1zł za 1 kg, dojeżdżamy gotówka tel. 503 622 212
*Sprzedam automat Whirpool ładowany od góry. Tel. 531294499
*Sprzedam odkurzacz samochodowy pod zapalniczkę (12V) , oraz 2 ekspresy do kawy Phipips, oraz Clatronic (nowe) po 50 zł sztuka. Tanio. Tel. 506490723
*Sprzedam opony letnie Dębica Passio 185/70R 14( 1 szt ), oraz Kormoram 185 /60 R14 ( 1 szt. ).Bieżnik po 5 mm obie.Tanio. Tel. 506490723
*Sprzedam opony letnie 4 szt.Firestone firehawk 700- 195/55/15 rp.2005 bieżnik 4 mm , oraz Dunlop letnie 205/55/15 rp. 2009, bieżnik 5mm. Tel. 506490723
*Sprzedam opony letnie Viking Protech II rp. 2009, (2szt) bieżnik 4mm 205/60/16, oraz Michelin rp 2006 bieżnik 6mm 205/60/16 (2 szt.). Tanio. Tel. 506490723
*Sprzedam tapczan rozkładany stan idealny dł. 190, szer po rozł. 180, poz złożeniu 90.Kolor miodowy tanio Tel. 506490723
*Sprzedam rower koła 26’ damsko-męski tanio, oraz 2 lampy pokojowe oraz 1 do kuchni na sufit. Tel. 506490723
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013 różne. Ceny do negocjacji. Tel. 506490723
*Sprzedam tornistry do szkoły (2), fotelik samochodowy Maxi Cossi, maty edukacujne(2) nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tanio. Tel. 506490723
*Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 6 szt., aparat fotograficzny Zenit ET i inne (5szt), taśmy do magnetofonu szpulowego Tel. 506490723
*Sprzedam suknie ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr. 164/168 (tanio), nowy płaszcz skórzany damski rozm. 36/38, wzr.164/168. Tel. 506490723
*Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki Thomson , oraz buty i czapsy do jazdy konnej rozm. Tel. 506490723
*Sprzedam dyktafon - rejestrator cyfrowy, komórki Sony Ericsson W 205,Samsung GC 3530, Nokia 6300. Tanio. Tel: 506490723
*Sprzedam profesjonalny miernik elektryczny, oraz przyrządy do pomiaru powietrza w oponach z manometrem (2szt). Tanio: 506490723
*Sprzedam książki zawodowe kierowców(wózki widłowe, hds-y, kwalifikacja kat C i inne) , oraz torby walizki do garniturów, Tel. 506490723
*Moskitiery, roletki materiałowe, plisy okienne, rolety zewnętrzne, żaluzje Maj-Mat Marcin Niemier, ul. Konarska 14A. Tel. 880-271-942
* Kupię przyczepkę samochodową, zarejestrowaną, tanią, może być zniszczona. Tel. 665 239 775
* Drewno sosnowe suche z transportem. Tel. 721 130 110
* Sprzedam grunt ze stawem o pow. 0,37,54 ha. Okolice Śremu. Tel. 888 626 053
* Poszukuję do pracy na stanowisko magazynier, kierowcę kat. B. Tel. 61 0190 767
* Sprzedam buraki pastewne. Tel. 667 593 586
* Korepetycje z chemii. Tel. 512 014 345
* Sprzedam garnitur młodzieżowy czarny 170 cm. Tel. 601 359 686
* Kobieta lat 50 pilnie poszukuje pracy. Tel. 78 234 1919
* Poszukuję pokoju z kuchnią i łazienką. Tel. 78 234 1919
* Sprzedam opony zimowe 175/70/14 szt 2. Stan dobry. Cena kompletu tylko 80. Tel. 606 390 219
* Tanio Sprzedam laptopa 27x19 cm. Samsung N 150. Tel. 698535043
* Sprzedam działkę budowlaną w Dachowie. 1100 metrów z mediami. Tel. 790 214 410
* Mieszkanie w Błażejewku do wynajęcia. 48 m². Tel. 793 395 595
* Czesanie u klienta w domu. Tel. 501 652 320
* Dam w wynajem reklamy 2x4- super lokalizacja, ul. Armii Krajowej - Bnin. Korzystna cena. Tel. 500 603 267
* Wynajmę samodzielne, bezczynszowe mieszkanie dwupokojowe (42m²) w Dziećmierowie - niedaleko Oazy. Cena: 1100 (plus opłaty), kontakt 602772270
* Rzeczoznawca Samochodowy, wyceny pojazdów, opinie techniczne tel 609 152 586 Kórnik ul. Błażejewska 9 , marcin.jarzyna@wp.pl
* Haki holownicze do samochodów osobowych i dostawczych, części do przyczep samochodowych, tel. 609 152 586 Kórnik ul. Błażejewska 9
* Restauracja MOP TULCE przyjmie do pracy osoby na stanowiska kucharz oraz pomoc kuchenna. Tel. 510 014 761
* Biuro Tłumaczeń Mistral - tłumaczenia przysięgłe i zwykłe z 40 języków świata. Ul. Daszyńskiego 4, 63-300 Środa Wlkp.
* Kupię Fiata 126p „malucha” z Kórnika lub okolic. 509 449 141
* Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki -Kórnik i okolice. Tel. 731100754

„Zdorwo jesz, zdorow żyjesz ...”
Imprezą towarzyszącą turniejowi piłkarskiemu w Oazie był festyn kulinarny pod hasłem „Zdrowo
jesz, zdrowo żyjesz – w sporcie sukces gwarantujesz”. Impreza była w założeniu promocją wyrobów z mięsa wieprzowego a patronowały jej następujące instytucje: Stowarzyszenie Rzeźników
i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej; Polska Unia Producentów Produktów Rolnych, Polskie
Produkty Rolne, Agencja Rynku Rolnego, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych
Rolników. Imprezę sfinansowano z Funduszu Mięsa Wieprzowego
ŁG

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania.
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 22), lub przekazywać telefonicznie.
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Następny numer Kórniczanina ukaże się 5 grudnia 2014 r.
Materiały do następnego numeru prosimy dostarczać
do 28 listopada 2014 r.

nr 20/2014

21 listopada 2014 r.
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Kolejna rocznica za nami…
W minioną sobotę tj. 8 listopada
2014r., Kórnickie Centrum Rekreacji i
Sportu „Oaza” obchodziło swoją czwartą
rocznicę, będącą jednocześnie obchodzeniem święta 11 listopada. I tym razem Bal
Niepodległościowy przygotowany został
ze szczególną starannością. Przepięknie
udekorowana hala sportowa w barwach
biało-czerwonych, setki palących się
świeczek, świeże kwiaty i szpalery zielonych drzew i krzewów, a przed wejściem
harcerze z pochodniami witający naszych
licznych gości, przyczyniły się to stworzenia wyjątkowego klimatu wieczoru. W
tegorocznym Balu Niepodległościowym
wzięło udział ponad 230 osób. Tradycją
stał się występ Zespołu Tańca
Ludowego z poznańskiego
AWF, który w barwach ludowych zaprezentował tym razem
tańce łowickie, a po północy
poprowadził poloneza. Po raz
pierwszy natomiast odbyło
się wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych. Niemalże cała
sala gości zebrała się w jednym
kole i wspólnie, z ogromnym
entuzjazmem i charyzmą odśpiewała „Przybyli ułani” oraz

„Wojenko, wojenko”. Akompaniowała do
pieśni patriotycznych jak również przygrywała do tańca przez cały wieczór
Orkiestra Bardabusz w kilkunastoosobowym składzie. Po 2 w nocy tanecznym
szaleństwom nie było końca i dalszą część
imprezy uświetnił gościom DJ.
Wszystkim gościom dziękujemy za
liczne przybycie oraz wspaniałą zabawę do
rana. Dodatkowe podziękowania składamy
uczniom z SP1 w Kórniku za wykonanie
przepięknych kotylionów dekorujących
stroje naszych gości. Szczególne podziękowania należą się sponsorom za pomoc
w organizacji imprezy.
Oaza

SPONSORZY
IV Balu Niepodległościowego
(w kolejności alfabetycznej):
ACTIVE Wojciech Gorzelanny
ALTER – GRAWERSTWO LASEROWE
GD Dorota Gabryś
GRUPA GRAFICZNA RASTER
HOTEL DAGLEZJA
HOTEL RODAN
JUBILER BUSZKIEWICZ
KAWIARNIA WALENTYNKA
KM PARTNER
KWIACIARNIA BLOOM
OAZA DIVE
OAZA LOOK - FRYZJERSTWO
ORIFLAME
PARALOTNIE POZNAŃ.PL
Piekarnia LIMARO
PORADNIA DIETETYCZNA - DIETOSTYL
POWĄSKA Hurtownia kosmetyków
PRODUCT PLUS Sezami Sport
RESTAURACJA TAWERNA
POD ŻAGLAMI
RESTAURACJA VENTUS
RESTAURACJA BIAŁA DAMA
SURÓWKI GRZEŚKOWIAK
SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW
JUNIPERUS
SZKÓŁKI KÓRNICKIE
WEBGOLDBUSINESS.PL

