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Zdrowia i spokoju  
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych chwil  

w nadchodzącym 2018 roku
życzy Czytelnikom

Redakcja „Kórniczanina”

W obliczu zagrożeń ...

Na temat obowiązków samorządów lo-
kalnych w obliczu klęsk żywiołowych, jakie 
w  ostatnim roku nawiedziły nasz kraj, 
dyskutowano podczas konferencji zorgani-
zowanej 12 grudnia przez Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Wielkopolski. Gminę Kórnik 
reprezentował wiceburmistrz Przemysław 
Pacholski.

rusza Kolej Metropolitalna 

11 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Wielkopolskiego samorządowcy 
podpisali porozumienia w sprawie podjęcia 
wspólnych działań zmierzających do urucho-
mienia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. 
PKM skomunikuje obszar w promieniu ok. 
50 km od Poznania, a stacjami końcowymi 
mają być: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielko-
polski, Kościan, Jarocin, Września, Gniezno, 
Wągrowiec, Oborniki i Szamotuły.
W drugim kwartale 2018 r. PKM ruszy na 
czterech liniach kolejowych prowadzących 
do: Jarocina (umowę w tej sprawie podpisały: 
powiat średzki i jarociński oraz gminy: Kór-
nik, Jarocin, Środa, Krzykosy, Nowe Miasto 
n. Wartą), Wągrowca (powiat wągrowiecki, 
gminy: Wągrowiec, Murowana Goślina, 
Skoki, Czerwonak), Nowego Tomyśla (powiat 
nowotomyski, gminy: Nowy Tomyśl, Opale-
nica, Buk, Dopiewo) oraz Grodziska Wlkp. 
(powiat grodziski, gminy: Grodzisk, Stęszew, 
Luboń, Komorniki i Granowo). We wszystkich 
umowach partycypuje także miasto Poznań 
i powiat poznański.
Zgodnie z umową pociągi kursować będą 
co godzinę, a w godzinach szczytu co 30 
minut. Koszty zwiększenia ilości kursów na 
linii Jarocin-Poznań (12 kursów – po sześć 
w każdą stronę) pokryją samorządy. Gminę 
Kórnik kosztować to będzie około 170 tys. zł. 
W imieniu Miasta i Gminy Kórnik porozumie-
nie podpisał burmistrz Jerzy Lechnerowski.

boisKo otWarte

Otwarcie wybudowanego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Kórnik boiska spor-
towego odbyło się 12 grudnia w Radzewie. 
W uroczystości uczestniczyła cała społecz-
ność Szkoły Podstawowej w Radzewie oraz 
zaproszeni goście. Więcej na ten temat na 
str. 16.

rocznica stanu Wojennego

13 grudnia, w 36. rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego w Polsce, burmistrz Jerzy 
Lechnerowski złożył kwiaty na grobie prof. 
Zbigniewa Steckiego, aresztowanego w sta-
nie wojennym, pierwszego w odrodzonej 
po 1990 r. Polsce przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kórniku.

(Cd. na str. 4)

przydziały rodzinom lub osobom samotnym 
mieszkań w tym budynku. Zadecydowano 
o przydzieleniu 14 lokali. 
Zarządzaniem mieszkaniami zajmie się spół-
ka WODKOM, która podpisze z najemcami 
odpowiednie umowy. 

KotWica podsuMoWuje

8 grudnia w KCRiS „Oaza” rok piłkarskich 
zmagań podsumowała KSS Kotwica Kór-
nik. Wyróżniono najlepszych zawodników, 
trenerów i działaczy. W gali uczestniczyli 
burmistrzowie, którzy przekazali na ręce pre-
zesa Andrzeja Giczeli wszystkim piłkarzom, 
działaczom i  ich rodzinom podziękowania 
za współpracę oraz  życzenia świąteczno-
-noworoczne. 

MiKołaj na rynKu

Uroczyste zapalenie światełek na choince na 
kórnickim rynku odbyło się 9 grudnia. Towa-
rzyszyło temu przedstawienie mikołajkowe, 
o którym więcej piszemy na str. 7.

ostatnie spotKanie rgW

W dniu 7 grudnia w Poznańskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji  oddział Malta odbyło 
się ostatnie wspólne posiedzenie Rady Go-
spodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty, 

Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa 
oraz Komisji ds. Zanieczyszczenia Wód 
Związkami Azotu Pochodzenia Rolniczego. 
Podsumowania prac Rady oraz powołanych 
komisji dokonał przedstawiciel Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej Poznań 
Michał Misiewicz. Rada od 2003 roku odbyła 
39 posiedzeń i przyjęła 81 uchwał. Gminę 
Kórnik w pracach Rady reprezentowali bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski i wiceburmistrz 
Antoni Kalisz.
Nowa ustawa Prawo wodne zawiesza 
działalność rad gospodarki wodnej i w ich 
miejsce powołane zostają komitety kon-
sultacyjne. 

noWe MieszKania socjalne

Do użytku oddano budynek socjalny 
w Szczodrzykowie. W dniu 7 grudnia zebrała 
się Komisja Mieszkaniowa, by zaopiniować 

Prosto  
z Ratusza
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uWaga! 

Wydział  
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miasta i Gminy Kórnik  
informuje,  

że zgodnie z zawartymi  
umowami na odbiór i transport 

odpadów komunalnych  
harmonogramy odbioru  

zostaną przekazane  
bezpośrednio przez odbiorcę  

do Państwa posesji  
przed planowanym odbiorem 

w 2018 r.

Zbliżamy się już do końca 2017 roku, stąd 
warto napisać kilka słów podsumowania 
mijającego roku w  Klubie Honorowych 
Dawców Krwi w Kórniku.
W tym roku zebraliśmy 104,850 litrów krwi, 
jest to nasz nowy rekord, bo zwiększony 
o 33,300 litrów w porównaniu z poprzednim 
rokiem.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tego 
sukcesu, serdecznie dziękuję!
Życzę wytrwałości, zdrowia i wszelkiej po-
myślności przy niesieniu dalszej pomocy 
potrzebującym.
W 2018 roku okazja do oddania krwi będzie:

11 marca,
10 czerwca,
9 września,
9 grudnia.

Spotykamy się, jak zawsze - w strażnicy OSP 
w Kórniku.
Do zobaczenia!

Podsumowanie 2017 roku w KHDK w Kórniku
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

oraz nadchodzącego Nowego 2018 Roku 

składam 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Niech ten wyjątkowy czas będzie pełen rodzinnego ciepła, 

wzajemnego zrozumienia i życzliwości, dając wytchnienie od codziennych trosk. 

A Nowy Rok niech owocuje spełnieniem wszystkich zamierzeń, 

przynosząc radość i pogodę ducha na każdy dzień. 
 

Andrzej Szyc 

Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK im. św. Floriana przy OSP w Kórniku 

 

 

 

składa 
                        

Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy 
Spółki z o.o. 

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne 
                           WODKOM KÓRNIK 

 

 
 
 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Na-
rodzenia oraz Nowego Roku 2018 życzę 
Wszystkim spędzenia tego szczególnego 
czasu w prawdziwie rodzinnej i serdecznej 
atmosferze. Aby całe święta były tak magicz-
ne jak ten jedyny w swoim rodzaju wieczór 
wigilijny. Nadchodzący zaś Nowy Rok 2018 
niech przyniesie Państwu to co najlepsze: 
zdrowie, pogodę ducha oraz spełnienia 
wszystkich marzeń. 

◊  Andrzej Szyc
Prezes Klubu Honorowych  
Dawców Krwi PCK im. św. Floriana 
przy OSP w Kórniku

◊  Magdalena Pawlaczyk

Życzenia
WSZYSTKIM KLIENTOM, WSPÓŁPRACOWNIKOM I PRZYJACIOŁOM

ŻYCZENIA

PEŁNYCH MIŁOŚCI I SPOKOJU

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA .

NIECH NOWY ROK 2018 PRZYNIESIE PAŃSTWU TĘ ODROBINĘ SZCZĘŚCIA,

KTÓRA SPRAWI, ŻE WSZYSTKIE PODJĘTE DZIAŁANIA ZAKOŃCZĄ SIĘ SUKCESEM. 

składa
                       

Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy
Spółki z o.o.

Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
WODKOM KÓRNIK

Serdecznie  zapraszam 
mieszkańców 

Kórnika,  Bnina oraz całej  gminy Kórnik 
oraz gości 

na wspólne powitanie  Nowego Roku 2018  
oraz pokaz fajerwerków. 

Spotkajmy się  na kórnickim rynku 
(Plac  Niepodległości) 

w noc sylwestrową przed północą. 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

zgroMadzenie zMp

Wiceburmistrz Antoni Kalisz reprezentował 
gminę podczas obrad XL Zgromadzenia 
Ogólnego Związku Miast Polskich, które od-
było się 15 grudnia 2017 roku w Warszawie. 
Wśród tematów, jakie poruszyli samo-
rządowcy z  całej polski były te związane 
z projektami ustaw o znaczeniu ustrojowym 
oraz jawność w życiu publicznym i przepisy 
wyborcze. Omówiono także propozycje 
zmian statutowych oraz uchwalono budżet 
na rok przyszły. 

Koncepcja ronda gotoWa

Wiceburmistrz Przemysław Pacholski spo-
tkał się 15 grudnia z przedstawicielami firm, 
które są zainteresowane współpracą przy 
realizacji budowy ronda na skrzyżowaniu 
ul. Składowej i Magazynowej w Koninku. 
Wiceburmistrz przedstawił koncepcję opra-
cowaną przez Powiat Poznański. Gmina 
oczekuje teraz na deklaracje firm w spra-
wie partycypacji w kosztach wykonania tej 
inwestycji.

W spraWie gruntóW pod drogę ...

W sprawie nieodpłatnego przekazania grun-
tów pod modernizację drogi powiatowej 
z Gądek do Szczodrzykowa rozmawiali 18 
grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik: 
wicestarosta Tomasz Łubiński, burmistrzo-
wie Jerzy Lechnerowski, Antoni Kalisz i Prze-
mysław Pacholski, kierownik Wydziału Inwe-
stycji UMiG Kórnik Bronisław Dominiak oraz 
przedstawiciele Fundacji Zakłady Kórnickie 
i firm funkcjonujących przy przedmiotowej 
drodze.
Przypomnijmy, że samorządowi powiatu 
przyznano dofinansowanie z programu tzw. 
„schetynówek” na realizację 2,3 km drogi. 
Koszt zadania (bez wykupu gruntów) szacuje 
się na około 10 milionów złotych, z czego 
wkład samorządu Kórnika wynosić będzie 
około 3,5 miliona złotych. 

◊  opr. ŁG 

(Cd. ze str. 3) 27 grudnia 2017 roku o godzinie  11:00,
w 99.  rocznicę wybuchu 

Powstania  Wielkopolskiego 1918-1919,
pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 

na placu Ich imienia  w Kórniku 
odbędzie  s ię 

uroczystość  patriotyczna.
Serdecznie  zapraszam 

do udziału w tym wydarzeniu

Burmistrz  Miasta  i  Gminy Kórnik  
Jerzy Lechnerowski
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Dnia 25 listopada 2017r. członkinie KGW 
Szczytniki zorganizowały dla mieszkań-
ców zabawę andrzejkową. Do tańca grała 
Pani Patrycja Szalczyk.   Na sali do białego 
rana bawiło się ponad 60 osób. Dla gości 
przygotowano tradycyjną pajdę chleba ze 
smalcem, była też możliwość wypicia kawy 
i herbaty. Pozostałe smakołyki uczestnicy 
przygotowywali według własnego uznania. 
Dużym zainteresowaniem wśród zebranych 
cieszyła się loteria, przygotowano ponad 
100 losów. Losy były pięknie opakowane 
i  wyeksponowane, to zasługa naszych 
członkiń: Moniki Sobolewskiej i  Iwony 
Alankiewicz. Głównymi sponsorami nagród 
byli: Sklep „Rywal” M. Sobolewska, Zakład 
fryzjersko-kosmetyczny „Lejdis”, Zakład 
kosmetyczny z  Mościenicy. Serdeczne 
podziękowania kierujemy do wszystkich 
sponsorów, dziękujemy całemu Zarządowi 
KGW oraz wszystkim osobom,  które pomo-
gły w zorganizowaniu tej imprezy.

Dnia 9 grudnia 2017 r. w Domu Strażaka 
w Szczytnikach spotkali się mieszkańcy wsi, 
aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie 
wzajemnie życzenia Świąteczne i  Nowo-
roczne. Wśród 50 osób zebranych na sali 
byli zaproszeni goście: Pan Burmistrz Miasta 

i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski, Pani 
Dyrektor OPS w Kórniku Bożena Kiełtyka, 
Ksiądz Proboszcz Jakub Lechniak, Radny 
Miasta i Gminy Kórnik Pan Łukasz Kwas, 
Sołtys wsi Koninko Pan Jacek Schmidt, Pre-
zes OSP Szczytniki Pan Waldemar Jankowiak 
z Zarządem, Prezes KS Szczytniki Pan Marek 
Olejniczak. Występy artystyczne przygoto-
wał zespół  „Sąsiadki” pod kierownictwem 
Pani Beaty Urbaniak i Pana Jacka Schmidta. 
Najważniejszym momentem naszego spo-
tkania było wysłuchanie Ewangelii, którą 
odczytał Ksiądz Proboszcz oraz wspólne 
dzielenie się opłatkiem. Potrawy na wigilijny 

stół, pyszne ciasta oraz wystrój sali i stołów 
to zasługa członkiń KGW. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali słodkie upominki przygoto-
wane przez Panie Monikę S. oraz Iwonę A. 
Zarząd KGW Szczytniki składa wszystkim 
mieszkańcom serdeczne życzenia świątecz-
ne i noworoczne. 
                                                                                                           

Wizyta świętego Mikołaja to oczekiwany 
dzień przez wszystkie dzieci. W  dniu 6 
grudnia 2017 roku w  świetlicy wiejskiej 
w Prusinowie odbyła się zabawa Mikołaj-
kowa zorganizowana przez Sołtysa wsi 
Aleksandrę Szczepaniak. Brak białego pu-
chu nie zmylił Mikołaja i ku radości dzieci 
ten oczekiwany przez cały rok Gość przybył 
do naszej świetlicy w Prusinowie. Mikołaj 
rozmawiał z dziećmi, wysłuchał kolęd oraz 
piosenek. Mikołaj nie zapomniał również 
o prezentach dla każdego dziecka. Dzieci 
i  ich rodzice, a  także Mikołaj chętnie brali 
udział w zaproponowanych zabawach i kon-
kursach. Wszystkie buzie były uśmiechnięte, 
a  rywalizacje w  konkursach dostarczyły 
wiele emocji. Mamy nadzieję, że dobrze 
wszyscy się bawili. Mikołajki szybko minęły, 
a  dzieci wraz z  rodzicami uśmiechnięte, 
z prezentami i zmęczone wróciły do domów.
Życzymy wszystkim wizyty tradycyjnego 
Gwiazdora w Wigilię Bożego Narodzenia, 
żeby zostawił pod pachnącą choinką wiele 
prezentów, a na buziach – wesołe uśmiechy.
Wesołych Świąt! 
     
 

W sobotę 9 grudnia na rynku w Kórniku 
odbyła się coroczna impreza plenerowa Kór-
nicki Mikołaj. Chcąc zachęcić znamienitego 
gościa do szybkiego przybycia kórniccy arty-
ści przygotowali krótkie pokazy. Wystąpiły: 
Kórnicka Orkiestra Dęta ks. Józefa Poniatow-
skiego, Dziecięca grupa baletowa Skarbnica 
talentów, ZPiTZK Władysie oraz Chór Viva La 
Musica ze SP nr 1. Kórnicki Mikołaj 2017 r.  
oczywiście przybył i co ciekawe okazał się 
bardzo wyrośnięty. Jego świta z reniferem 

Rudolfem, elfami, aniołem i diabłem również 
zaskakiwała rozmiarem. Było zabawnie, cie-
kawie i czarownie. Śnieg iskrzył się w koloro-
wych światełkach, dzieci otwierały zdziwione 
buzie patrząc na kórnicką Białą Damę, która 
urosła o całe piętro, a Mikołaj ze swym orsza-
kiem wykonywał tajemne sztuczki z ogniem, 
śniegiem i akrobatycznym wdziękiem. Nie 
zabrakło życzeń od włodarzy miasta i gminy 
Kórnik. Burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz 
z kórnicka Białą Damą 2017 r. Dominiką 

Andrzejczak uroczyście odpalił iluminację 
choinki na kórnickim rynku. Wiceburmistrz 
Przemysław Pacholski wraz z instruktorką 
KOK z Pracowni tkaniny artystycznej Karoliną 
Janikowską oraz dyrektorem KOK Sławkiem 
Animuckim wręczył nagrody zwycięzcom I 
Kórnickiego Festiwalu Przedmiotów Arty-
stycznych. Były cukierki, podskoki i gorąca 
czekolada w Bistro Oskar. Kto był ten się 
cieszył! Kto nie był, niech żałuje.

Zabawa andrzejkowa i opłatek w Szczytnikach

Wizyta św. Mikołaja w Prusinowie

Dnia 9 grudnia odbyło się we wsi Dziećmie-
rowo spotkanie dzieci w wieku od 3 do12 
lat. Dzieci śpiewały i bawiły się przez 1,5 
godziny, a na koniec przybył Święty Mikołaj, 
który obdarował dzieci upominkami.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim 
sponsorom za udzielenie pomocy rzeczo-
wej, która pozwoliła sprawić dzieciom wiele 
radości.

Kórnicki Mikołaj

Mikołaj w Dziećmierowie

◊  G.B.

◊  Krystian Kazyaka

◊  S.A.

◊  Sołtys Dziećmierowa
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Okres przedświąteczny, zwyczajowo obfituje 
w liczne spotkania organizacyjne zwane opłat-
kowymi. Są one okazją do składania sobie 
życzeń, podsumowań, wręczania upominków, 
wymiany doświadczeń i poglądów i wytycza-
nia nowych planów. Są też okazją do dzielenia 
się opłatkiem, jako symbolem chleba.
Prezes KBBK Marek Baranowski i król kur-
kowy Grzegorz Toboła powitali przyby-
łych licznie braci oraz zaproszonych gości. 
W dwudziestym dziewiątym już spotkaniu 
opłatkowym członków Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego uczestniczyli również: 
delegacja członków Stowarzyszenia Byłych 
Żołnierzy i  Sympatyków 31. Kórnickiego 
Dywizjonu Obrony Powietrznej Kraju, prezes 
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 7 Pułku 
Strzelców Konnych Wielkopolskich – Włodzi-
mierz Rocławski, przedstawiciele władz Kór-
nika: Adam Lewandowski – Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy, Jerzy Lechnerowski 
- Burmistrz Miasta i Gminy, Przemysław Pa-
cholski - wiceburmistrz,  Magdalena Matel-
ska-Bogajczyk - kierownik Wydziału Promocji 
Gminy i proboszczowie parafii: kórnickiej 
(ks. Grzegorz Zbączyniak) i robakowskiej (ks. 
prałat Piotr Piec). 
Marek Baranowski przypomniał krótką 
historię odnowienia idei bractw kurkowych 
w Polsce, w której znaczny wkład pochodzi 
z Kórnika. Dnia 17 grudnia 1987 r. Naczelnik 
Urzędu Miasta i Gminy inż. Czesław Brocki 
podpisał decyzję o rejestracji stowarzyszenia 
o nazwie Bractwo Kurkowe. Akt tej rejestra-

cji urzędowej otworzył drogę do dalszego 
rozwoju idei bractw kurkowych w Polsce, do 
nawiązania kontaktów z podobnymi organiza-
cjami w Europie, do utworzenia Zjednoczenia 
Bractw Kurkowych Rzeczypospolitej Polskiej 
i tworzenia jej struktur okręgowych. Wspo-
mniał również o obchodach 30. lecia oraz 
innych dokonaniach mijającego 2017 roku.
Ewangelię według św. Łukasza odczytał 
ks. Proboszcz Grzegorz Zbączyniak. Złożył 
również okolicznościowe duszpasterskie 
życzenia. Tradycyjnie dzielono się opłatkiem 

i częstowano się barszczem, karpiem, kapustą 
z grzybami, makowcem i winem. Uczestnicy 
spotkania obecność swoją sygnowali w kro-
nice brackiej.
Król Kurkowy AD 2017/2018 Grzegorz Toboła 
wraz z Rycerzami Włodzimierzem Wrzesz-
czem i Zbigniewem Donatem zaprosili braci 
na XXVII Królewski Bal Kurkowy do Motelu 
Podróżnik w Koszutach. Bal Kurkowy odbę-
dzie się 3 lutego 2018 r.
     
  

Spotkanie opłatkowe Bractwa Kurkowego
Wspaniała Siódemka to stowarzyszenie 
działające na terenie gminy Kórnik od tego 
roku. Udało nam się zdobyć liczne grono 
odbiorców. Uczestnicy mieli możliwość 
rozwijania się w różnych kierunkach. Były to 
zajęcia: artystyczne (ozdoby wielkanocne, 
malarstwo, szycie), gimnastyka, emisja gło-
su, zajęcia teatralne, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, integracyjne (ognisko, andrzejki, 
karaoke), w terenie (piknik ze zwiedzaniem 
parku), gry i zabawy logiczne, warsztaty 
kulinarne (senior + junior), pierwsza pomoc, 
podróże filozoficzne. Spotkania odbywały 
się od 5. kwietnia, w każdą środę w sali OSP 
Kórnik. Wzięliśmy czynny udział w Kórnic-
kich Dniach Nauki, Śniadaniu na polanie 
w Koninku, Senioradzie w Żurawcu (gdzie 
seniorzy  zajęli czwarte miejsce!), Pikniku 
z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora 
organizowanym przez Powiat Poznański w 
Lisówkach. W ramach Stowarzyszenia odby-
wają się również zajęcia z języka angielskiego 
dla początkujących. Włączyliśmy się również 
do akcji Szlachetna Paczka. 
Chcielibyśmy serdecznie podziękować zapro-
szonym gościom: Marek Szymański (Wuja 
Czechu), Aleksandra Rutkowska (Bajola), 
Maria Rybarczyk, Kazimierz Krawiarz, Marek 
Haremza, Sylwia Sawicka, Przemysław Koliń-
ski, Dorota Nowak, Jerzy Cepka, Aleksandra 
Idkowska, Jacek Schmidt, Marek Templewicz, 
Filip Czekała, Dobrosław Rola, Aleksandra 
Lewandowska, Artur Duda, Przemysław 
Byczyński.
Wszystkim dziękujemy za pomoc i przychyl-
ność, a szczególnie: Burmistrz Jerzy Lech-
nerowski, Leszek Orlewicz, Anna Orlewicz, 
Seweryn Waligóra, Katarzyna i Tomasz Gór-
scy (Kulka), Zabigniew Grześkowiak (Surówki 

Grześkowiak), Wojciech Kiełbasiewicz (OAZA), 
Zespół Magnolie, Zespół Senioritki, Zespół 
Viva la Musica, Elżbieta Duszczak (Biblioteka 
Publiczna w Kórniku), Katarzyna Kaczma-
rek, Katarzyna Woźniak, Beata Urbańska 
(Kombus), Małgorzata i Ryszard Szar (Wielkie 
Nieba), Michał Zgarda, Renata Pisacecka, 
Bartosz Kasprzyk, Monika Kasprzyk, Włodzi-
mierz Wrzeszcz, MARCOPOLO Development, 
Paweł Pawlaczyk, Leszek Książek, Łukasz 
Fogel, Łukasz Grzegorowski, Krystyna Ja-
nicka, Sławomir Animucki, Andrzej Szyc, Ks. 
Proboszcz Grzegorz Zbączyniak, Dariusz 
Grzybek (Fundacja Zakłady Kórnickie), Anna 
Biernacka, Wydział Promocji Gminy Kórnik.
Zapraszamy na kolejne, bezpłatne zajęcia, 
godzina 16:30 Sala OSP:
3. stycznia: Gry logiczne 
10. stycznia: Podróże filozoficzne
17. stycznia: Gimnastyka + emisja głosu

24. stycznia: Spektakl – niespodzianka
31. stycznia: Warsztaty krawieckie
Serdecznie dziękujemy wszystkim senio-
rom za udział w zajęciach, wszelką pomoc 
i zaangażowanie. Życzymy Wesołych Świąt, 
a na Nowy - 2018 rok, składamy najlepsze 
życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności! 
Członkowie Stowarzyszenia Wspaniała 

◊  Siódemka
Karolina Bajońska
Lidia Jakubowska
Robert Jankowski
Katarzyna Juszczak
Marzena Kubiak
Małgorzata Niemier
Tomasz Nowaczyk
Magdalena Pawlaczyk
Ewa Serwatkiewicz

Zdjęcie z wigilii Wspaniałej Siódemki  
fot. Ewa Serwatkiewicz  

„Wspaniała Siódemka“ podsumowuje

◊  Ewa Serwatkiewicz
Lider Szlachetna Paczka Kórnik

Finał Szlachetnej Paczki  w liczbach
W dniach 9-10. grudnia odbył się finał, czyli 
rozdanie darów Szlachetnej Paczki.
W naszej Gminie 29 obdarowanych rodzin 
otrzymało paczki o  łącznej wartości 63 
810zł. Średnia wartość otrzymanej paczki 
to 2200zł! Łączna liczba osób zaangażo-
wanych w przygotowanie prezentów dla 
potrzebujących rodzin z naszego rejonu 
wynosiła 1914 osób, co oznacza, że jedną 
paczkę przygotowywały średnio 66 osób. 
Paczka łączy! 
Dziękujemy Darczyńcom za 406 paczek 
dla rodzin (średnio 14 paczek przypadało 
na jedną rodzinę!). To nie tylko wsparcie 
materialne, to zaangażowanie, serce, dobro 
i otwartość na drugiego człowieka.
Naszymi kórnickimi bohaterami, wolon-
tariuszami, którzy nieśli pomoc rodzinom 
w potrzebie są: Krzysztof Banaszak, Marle-
na Hanelik, Katarzyna Jakrzewska, Kamila 
Kołodziejczak, Natalia Kozicz, Magdalena 
Magdziarz – Majchrzak, Maria Michalak, 
Mateusz Nabzdyk, Magdalena Wołyńska, 
Monika Walkowiak, Anna Serwatkiewicz, 
Aneta Zawarty. W czasie finału pomagał 
nam również Marcin Wlazły.
Szczególne podziękowania należą się Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego 
w Kórniku, w której (dzięki życzliwości Pani 
Dyrektor Ewy Szybiak - Lewandowskiej) 
kolejny raz odbył się finał. Za wsparcie 
w postaci pysznych specjałów dla wolonta-
riuszy dziękujemy Prowent Bistro,  Piekarni 
Mar-Piek oraz Pani Genowefie Michalak. Re-
stauracja Ventus zawsze służyła nam miej-
scem w czasie spotkań organizacyjnych. Za 
pomoc i wsparcie serdeczne podziękowania 

należą się Państwu Ewie i Zbigniewowi Wla-
zły, Państwu Hannie i Stefanowi Banaszak, 
Panu Rafałowi Piórkowskiemu. 
Dziękujemy za pomoc w  dotarciu do 
potrzebujących rodzin, w  szczególności 
Dyrektorom i Pedagogom Szkół Podstawo-
wych w Bninie, Radzewie, Szczodrzykowie 
i Kórniku, jak i Księdzu Proboszczowi Grze-
gorzowi Zbączyniakowi, Księdzu Adrian 
Kurczewskiemu z  Parafii św. Wojciecha 

Szlachetna Paczka w liczbach
w Bninie, Ksiedzu Proboszczowi Waldema-
rowi Twardowskiemu z Parafii MB Królowej 
Rodzin z Borówca, Pani Krystynie Janickiej 
(KTPS), Pani Cichomskiej, Panu Łukaszowi 
Błaszykowi, Pani Anicie Wachowiak, Pani 
Jolancie Cichomskiej, Paniom Pielęgniarkom 
działającym na terenie gminy, zaangażowa-
nym Sołtysom oraz wszystkim życzliwym 
mieszkańcom gminy, którzy zadali sobie 
trud zgłoszenia nam osób w  potrzebie. 
Ogromne podziękowania dla dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Bninie, które upiekły 
pierniki dla rodzin, którym pomagaliśmy! 
Dziękujemy za życzliwość redakcji Kórni-
czanina, za przychylność Władz Miasta, 
wypożyczenie salki szkoleniowej przez CRiS 
OAZA, oraz zaangażowanie Pana Łukasza 
Grzegorowskiego oraz  Pana Roberta Jan-
kowskiego. 
Z życzeniami pięknych, rodzinnych świąt 
i serdecznymi podziękowaniami za wszelką 
pomoc,

Mikołajki
6 grudnia 2017 przez dwie godziny świetlica 
w Błażejewie rozbrzmiewała śmiechem i 
hałasami. 50 dzieci przy muzyce w towa-
rzystwie Renifera i Gwiazdki  spędzało mi-
kołajkowy wieczór. Były zabawy, konkursy, 
wyścigi, wspólne wykonywanie choinki z 
odrysowanych dłoni. Między zabawami 
wszyscy zjedliśmy słodki podwieczorek. 
Kulminacyjnym punktem wieczoru było 
spotkanie ze Świętym Mikołajem. dla każ-
dego dziecka Mikołaj przygotował małą nie-
spodziankę. BAWILIŚMY  SIĘ  WSPANIALE!!! 
Do zobaczenia w przyszłym roku!

Teatr cieni
W poniedziałkowy wieczór , 18 grudnia 2017 
r. świetlica w Błażejewie zmieniła się nie do 
poznania. Kotary, dekoracje, mała scena, 
zgaszone światła... Zawitał do nas Teatr 
Cieni ,, Latarenka”

Oglądaliśmy przedstawienie ,,Opowieść o 
Bożym Narodzeniu” Wspólnie z rodzicami i 
dziadkami śpiewaliśmy piękne, polskie ko-
lędy. Spektakl wprowadził nas wszystkich w 
radosny nastrój związany z nadchodzącymi 
Świętami Bożego Narodzenia.

◊  Kazimierz Krawiarz

W Błażejewie

◊  sołtys  
Beata Jefremienko
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Listopad w świetlicy szkolnej  
w Kamionkach
Listopad był miesiącem, który obfitował 
w świetlicy w Kamionkach w obchody róż-
nych wydarzeń.
Pierwszym z nich był Dzień Dyni. Zabawę 
rozpoczęła krótka rozmowa na temat jesie-
ni. Następne były tańce, a dzieci brały udział 
w dyniowych konkurencjach sportowych. 
Wyścigi rzędów, toczenie dyni slalomem 
i dyniowe kręgle wywołały u uczniów wielkie 
emocje i  szerokie uśmiechy na twarzach. 
Podczas skoków przez dynie wszyscy gorąco 
kibicowali sobie nawzajem. Na zakończe-
nie uczniowie, korzystając ze wskazówek 
wychowawców świetlicy, wykonali dynie 
metodą origami.
10 listopada, na cześć imienin świętego 
Marcina, w świetlicy odbyły się warsztaty 
z pieczenia rogali marcińskich. Dzieci pod 
czujnym okiem i  opieką wychowawców 
świetlicy przygotowały i upiekły przepyszne 
rogale. Radość dzieci i  ich zaangażowanie 
nie miały końca.
Kolejnym ważnym dla dzieci z Kamionek 
wydarzeniem był Światowy Dzień Pluszowe-
go Misia, który świętowaliśmy 24 listopada. 
Wszyscy z uwagą słuchali historii powstania 
maskotki i  ciekawostek jej dotyczących. 

Wiele radości sprawiła uczniom możliwość 
pokazania kolegom i koleżankom swoich 
ulubionych pluszaków, ale i udział w zor-
ganizowanych przez wychowawców zaba-
wach. Chętne dzieci miały również okazję 
przystąpienia do konkursu ,,Portret mojego 
misia”, podczas którego malowały farbami 
swoje zabawki.
Na zakończenie miesiąca, 30 listopada, 
świetlicowe czarownice przeprowadziły 
zabawy i wróżby andrzejkowe. Uroczystość 
rozpoczęła się krótką pogadanką na temat 
zwyczajów i  tradycji andrzejkowych, które 
– o czym trzeba pamiętać - należy trakto-
wać jako zabawę. Wiele radości wywołało 
losowanie imion przyszłych żon lub mężów, 
poznawanie przyszłości, symbolika dat 
urodzin i imion, wróżenie z kart, butów czy 
koła fortuny. Nie mogło też zabraknąć tańca 
z kapeluszem czy balonem! Niektóre dzieci 
zachwyciły wychowawców i swoich kolegów 
cudownymi przebraniami.
Wychowawcy bardzo serdecznie dziękują 
wszystkim za liczny udział w organizowa-
nych do tej pory wydarzeniach!

Zostań pomocnikiem Świętego Mikołaja
W dniach od 6 listopada do 1 grudnia 2017 
roku w Szkole Podstawowej w Kamionkach 

odbyła się trzecia edycja przedświątecznej 
akcji „Zostań pomocnikiem Świętego Mi-
kołaja”. Podczas akcji organizowanej przez 
wychowawców świetlicy dzieci młodszych 
oraz szkolnych katechetów, uczniowie 
i pracownicy placówki zbierali słodycze dla 
wychowanków Domu Dziecka w  Bninie. 
Organizatorów niezmiernie cieszy fakt, że 
zbiórka słodyczy spotkała się z dużym od-
dźwiękiem ze strony społeczności szkolnej 
i coraz większa liczba osób włączyła się w ak-
cję. Świadczyć o tym może rekordowa ilość 
zebranych słodyczy! Zwieńczeniem całego 
wydarzenia było spotkanie mikołajkowe, 
które odbyło się w holu Szkoły Podstawo-
wej w Kamionkach 6 grudnia 2017 roku. 
Dla wszystkich zebranych gości: uczniów 
i pracowników szkoły, przedstawicieli Rady 
Rodziców, a zwłaszcza dla delegacji z Domu 
Dziecka w Bninie - grupa taneczna i grupa 
teatralna wystawiły spektakl „Mikołajkowa 
Przemiana”, po którym nastąpiło przekaza-
nie zebranych darów.
Wszystkim, którzy włączyli się do akcji 
„Zostań pomocnikiem Świętego Mikołaja” 
serdecznie dziękujemy - bo „kto jeśli nie my, 
pomagać innym ma”?

Grudniowe spotkania Zespołu  
Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie

2.12.2017 r. Jarosławiec
Każdego roku grudzień wpisane ma w swoją 
definicję oczekiwanie i spotkania. Oczekuje-
my wizyty Świętego Mikołaja, Świąt Bożego 
Narodzenia oraz spotkań z bliskimi, czasem 
dawno niewidzianymi ludźmi. Władysie 
również mają takie doświadczenia.
Dnia 2 grudnia 2017 r., w wolną od zajęć 
sobotę, dziecięca i młodzieżowa grupa Ze-
społu Władysie pojechała pod opieką pani 
Krystyny Polachowskiej i pana Bartosza Gzy-
la na koncert do Jarosławca, do Domu Senio-
ra prowadzonego przez Fundację Zakłady 
Kórnickie dla pensjonariuszy tego właśnie 
domu. Zespół miał już okazję występować 
dla tej samej, szacownej i żywiołowo reagu-
jącej publiczności rok temu we wrześniu. 
Wyjazd do Jarosławca zainspirowany przez 
młodzież i opiekunów zorganizowany został 
przez panię Bożenę Kiełtykę, która zapew-
niła nam dojazd. W tym roku zatańczyliśmy 
program kaszubski, polkę dożynkową, troja-
ka oraz program opoczyński i zaśpiewaliśmy 
kilka piosenek i  kolędę. Występ Zespołu 
został bardzo dobrze przyjęty, nasi widzowie 
zaproponowali wspólne zdjęcie z pięknie 
ubranymi tancerzami. Po prezentacji cze-
kał na nas słodki poczęstunek i spotkania, 
rozmowy, wymiana doświadczeń. Pięknym 
podsumowaniem dla nas była zachęta 
i prośba, byśmy znów przyjechali. Gdy za-
sugerowaliśmy, że przyjedziemy z nowym 

programem Pensjonariusze stwierdzili, że 
z tym samym też możemy przyjechać. Całe 
nasze spotkanie przebiegło w miłej, serdecz-
nej atmosferze i pozostawiło niezatarty ślad 
w naszej pamięci.

9.12.2107 r. Kórnicki Mikołaj
W kolejną sobotę grudnia Zespół Władysie 
występował na płycie kórnickiego rynku 
w  bloku artystycznym podczas imprezy 
Mikołajkowej, zorganizowanej przez KOK 
i  Gminę Kórnik. Tym razem na występ 
w iście zimowych warunkach oddelegowana 
została grupa młodzieżowa z programem 
opoczyńskim. Trochę obawialiśmy się chło-
du i śniegu, ale okazało się, że przy gorącym 

dopingu ze strony publiczności wcale nie 
było tak źle. Pogoda okazał się sprzyjająca 
również zdjęciom, bo powstały z tego poka-
zu naprawdę ładne fotografie. Tancerzem 
dobrze się występowało, większość została, 
by podziwiać innych artystów i obserwować 
wizytę Świętego Mikołaja, elfów, reniferów 
itd. Impreza Mikołajkowa na płycie naszego 
rynku okazała się nadzwyczaj udana.
I tak kolejne spotkanie za nami, teraz ocze-
kujemy na wspólne kolędowanie w ramach 
trzech grup Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Kórnickiej.

„Władysie“ w grudniu

◊  K. Sibilska

Kiermasz świąteczny w SP1 
◊Jolanta Kluczyńska, Łukasz Fogel

Wieści z SP Kamionki

◊  Paulna Wójkiewicz

17 października 2017r. klasa Va z SP nr 2 
w Bninie wraz z wychowawcą, p. Agnieszką 
Chmurą, pojechała na wycieczkę do Tele-
wizji Polskiej w Poznaniu. Naszymi prze-
wodnikami byli  p. Zuzanna Pankros oraz 
tata jednej z naszych koleżanek, p. Witek 
Wieczorek. Na początku mieliśmy okazję 
zobaczyć pokój redakcji „Teleskopu”, lokal-
nego programu telewizyjnego. Znajduje się 
tam osiem stanowisk, gdzie przygotowuje 
się ten program. Pani Zuzanna szczegóło-
wo opowiedziała nam jak wygląda dzień 
dziennikarza i byliśmy zaskoczeni, że jest 
to tak wymagająca praca. W studiu byliśmy 
świadkami przygotowań do programy „Ewa 
i  jej goście”. Mogliśmy wczuć się w  rolę 
gości i  każdy zobaczył siebie na ekranie 

telewizora. Nie wiedzieliśmy, że podczas 
nagrywania programu wykorzystuje się tyle 
kamer i oświetlenia. Potem zobaczyliśmy jak 
wygląda reżyserka, z olbrzymią ilością kom-
puterów, przycisków i napisów. Tu byłoby 
nam trudno wytrzymać, gdyż w reżyserce 
musi panować cisza. W następnym pokoju 
czekała na nas prawdziwa niespodzianka – 
mogliśmy przeprowadzić  własny program 
i  przedstawić pogodę. Podczas nagrań 
stała za nami zielona mata czyli tzw. green 
screen. Wydawałoby się, że przedstawie-
nie pogody to nic trudnego, ale na green 
screenie nie widać żadnej mapy! Trzeba 
wszystko mieć w głowie.  To było niezwykłe 
przeżycie. Każdy mógł zostać pogodynką. 
Mieliśmy też możliwość zobaczenia mon-

tażowni i spróbować swoich sił w lektorni. 
To pomieszczenie jest wyłożone płytami 
wygłuszającymi, przez które nic nie słychać. 
Wracaliśmy pełni wrażeń. Wycieczka bardzo 
nam się podobała i teraz sami zabawimy się 
w dziennikarzy.
 

Z wizytą w TVP Poznań
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◊ Z.Grześkowiak, J. Łagoda, O.Sójka,  
N. Wasiluk, M. Wieczorek

Na święta czekamy wszyscy. Pierniki wabią 
nas z wystaw sklepowych już od początku 
grudnia, a  przestrzeń miejska zmienia 
się w bajkową, dzięki choince i pięknemu 
oświetleniu. W tym oczekiwaniu na pierwszą 
gwiazdę łatwo jednak zapomnieć, że świę-
ta to nie tylko karp i prezenty, ale przede 
wszystkim dobroć i  miłość okazywana 
bliźniemu.
O takich wartościach nie zapomina się za to 
w naszej szkole! W pracę, organizowanego 
przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski 
i Wychowawców Świetlicy Kiermaszu Świą-
tecznego, włączyli się Wszyscy! Uczniowie 
przygotowywali ozdoby i  kartki przezna-
czone na sprzedaż, wspierali ich i dopingo-
wali wychowawcy oraz nauczyciele plastyki. 
Ozdoby i stroiki tworzyli też wychowawcy 
świetlicy. 
Podczas sprzedaży pomagali liczni ochotni-
cy, poświęcając swój prywatny czas: zostając 
w szkole dłużej lub przychodząc wcześniej. 
Równie wielu uczniów poświęciło przerwy 
między lekcjami (jedyny czas, kiedy mogą 
odpocząć), reklamując kiermasz własnym 
słowem i radosnym dzwonieniem. 

Na efekty tego zaangażowania nie trzeba 
było długo czekać. W tym roku znów udało 
się zebrać więcej funduszy niż w zeszłym! 
Środki uzyskane ze sprzedaży ozdób i kar-
tek zostaną przeznaczone na działalność 
Świetlicy Szkolnej i Samorządu Uczniow-

skiego. Serdecznie dziękujemy, wszystkim 
osobom, które wsparły tę inicjatywę.
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AFISZ

27.12 - 99. ROCZNICA WYBUCHU PO-
WSTANIA WIELKOPOLSKIEGO. Uroczystość 
patriotyczna odbędzie się o godzinie 11:00 
przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich 
w Kórniku.

27.12 - ŚLADAMI POWSTANIA WIELKO-
POLSKIEGO - GRUPA REKONSTRUKCJI HI-
STORYCZNEJ AD HONORES ZAPRASZA NA 
SPOTKANIE Z HISTORIĄ. Rynek w Kórniku 
(pl. Niepodległości), start godz. 16:00.

28.12 - GWIAZDKOWY TURNIEJ SZACHOWY 
DLA DZIECI. KCRiS OAZA (ul. Krasickiego 
1, salka konferencyjna), początek turnieju 
o godzinie 17:00. Zapisy: mailowo na adres 
wiezakornicka@gmail.com lub w dniu im-
prezy 30 minut przed turniejem. Ilość miejsc 
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

31.12 - SYLWESTROWY POKAZ SZTUCZ-
NYCH OGNI.Rynek w Kórniku (Pl. Niepod-
ległości), godz.00:00.

2018 ROK

13.01 - XVII GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD 
I PASTORAŁEK. Kolegiata Kórnicka, godz. 
14:00.
14.01 - 26. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. KCRiS OAZA, start 
godz. 12:00. Szczytniki (ul. Jeziorna), start 
godz. 12:00.
18.01 - KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA. 
Jakub Kolecki – Czarnobyl. KCRiS OAZA, 
restauracja „Ventus”, godz. 19.00.

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

◊  ZF

czyli będzie się działo! 
Co? Gdzie? Kiedy? 
– sprawdź  
co będzie się działo 
w gminie Kórnik   
w najbliższym czasie...

Po raz kolejny Betlejemskie Światło Pokoju 
dotarło do Polski. 
W niedzielę 17 grudnia o godz. 16.00 pod-
czas uroczystej Mszy Św. 
w  Poznańskiej Farze harcerki i  harcerze 
przekazali Betlejemski Ogień na ręce J.E. 
Biskupa Damiana Bryla, a następnie o godz. 
17.00 na Starym Rynku władzom miasta 
Poznania.
Do naszego Kościoła dla wszystkich parafian 
i  wiernych Betlejemskie Światło Pokoju 
przynieśli kórniccy harcerze w czwartek 21 
grudnia o godz. 18.00 na roraty.
Betlejemskiemu Światłu Pokoju na Boże Na-
rodzenie 2017 przyświeca hasło „ W Tobie 
jest Światło”.
Betlejemski Ogień można odbIErać 
w Kościele po każdej Mszy Św. w sobotę 
23.12.2017 i niedzielę 24.12.2017 i w Sady-
bie (ul. Poznańska 34 A) w sobotę 23.12.2017 
od godz. 14.00 do 18.00.
Niech Święta Bożego Narodzenia będą 
czasem miłości i szczęśliwych chwil przywo-

łujących radosne wspomnienia.
Niech Wieczór Wigilijny upłynie w pięknej 
staropolskiej tradycji wśród serdecznych 
życzeń wzbogaconych zapachem świerko-
wych gałązek i melodią polskich kolęd.
Niech Boże Dziecię zaznacza swoją obec-
ność we wszystkich sprawach, tych wielkich 
i tych małych, które przynosi każdy dzień.

Z Najlepszymi życzeniami
Komendantka Hufca ZHP

Betlejemskie Światło Pokoju 2017

1

Szanowny Panie Redaktorze!
W numerze 17 „Kórniczanina” z dnia 6 paź-
dziernika 2017 roku pojawił się artykuł pt. 
Pamięci bohaterów kórnickiej konspiracji. 
W związku z nim chcielibyśmy sprostować 
informacje o naszym dziadku - Janie Cza-
chowskim. Otóż w ślad za wpisem w Ency-
klopedii Konspiracji Wielkopolski pojawiła się 
nieprawdziwa informacja jakoby zmarł on po 
ewakuacji więzienia w 1945 roku. W rzeczywi-
stości dziadek zmarł w więzieniu w Rawiczu 23 
lipca 1944 roku. Tam także został pochowany.  
Ekshumacja i przeniesienie zwłok na cmentarz 
w Kórniku nastąpiło 15 lipca 1967 roku, po 
śmierci jego żony Wincenty z Szaroletów – 
Czachowskiej. 
W Encyklopedii Konspiracji Wielkopolski 

jest napisane, że Jan Czachowski „zmarł po 
ewakuacji więzienia w 1945 toku na terenie 
amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec”. Ta 
błędna informacja  wynika prawdopodobnie 
z faktu, że 23 paździenrnika 1945 roku w w 
Polskim Obozie Wojskowym  istniejącym po 
oflagu VI B w Dössel (Nadrenia Północna-
-Westfalia) zmarł inny Jan Czachowski, pod-
porucznik 57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. 
Był on bratankiem naszego dziadka, synem 
jego najstarszego brata Józefa.
Jednocześnie zdecydowanie popieramy apel 
Pana Redaktora o to, aby opracować rzetelną 
i wyczerpującą historię kórnickiej konspiracji.
Z wyrazami szacunku

◊  hm. Krystyna Antkowiak

Czytelnicy piszą

◊  Katarzyna Czachowska
Hubert Czachowski

13 STYCZNIA 2018 ROKU
GODZ. 19:00 

HOTEL PODRÓ¯NIK W KOSZUTACH 16 A

CENA: 190 Z£ OD PARY 
W cenie: bogate menu: kolacja, ciasta, zimne zak¹ski, ciep³e œniadanie,

kawa/herbata, soki i woda - bez ograniczeñ
- DJ MUSIC TOM Tomasz Wieszczeczyñski 

- loteria fantowa: karnety na basen, bony do salonów kosmetycznych i fryzjerskich, 
vouchery do kawiarni i restauracji

BILETY DO NABYCIA W SKLEPIE TRIUMPH, UL. SZKOLNA W KÓRNIKU
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Sezon Kolarski 2017  
zakończony i podsumowany
 W pierwszym tygodniu grudnia tradycyjnie 
już w  Hotelu Rodan, dzięki uprzejmości 
państwa Ordanik, odbyło się podsumo-
wanie sekcji kolarskiej UKS Mróz Jedynka 
Kórnik. Reaktywowana sekcja istnieje już 
18 lat, a pomysłodawcą powrotu kolarstwa 
do Kórnika po 14 latach, był nie kto inny 
jak Robert Taciak, pełniący do dziś funkcję 
trenera koordynatora. W tym czasie zawod-
nicy kórnickiego klubu zdobyli 19 medali 
mistrzostw Europy, 4 medale Mistrzostw 
Świata, 2 medale Akademickich Mistrzostw 
Świata oraz 397 medali Mistrzostw Polski 
w różnych konkurencjach, zarówno na szo-
sie, na torze, oraz w przełaju. UKS Jedynka 
Kórnik dochował się również Olimpijczyka 
w  osobie Kasi Pawłowskiej, która jest 
przy okazji autorką największego sukcesu 
polskiego kobiecego kolarstwa na szosie 
i na torze zdobywając już trzykrotnie tytuł 
Mistrzyni Świata. Dwudziestu jeden wycho-
wanków UKS Jedynka, co najmniej jeden 
raz startowało w Mistrzostwach Świata lub 
Europy. Najbliższym celem dorosłej grupy 
są Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020 roku. 
Liczymy, że powinno tam pojechać 2-3 
zawodników UKS Jedynka Kórnik. Najbliżsi 
tego są na pewno Patryk Rajkowski i Nikol 
Płosaj. Na kolarskim podsumowaniu nie 
mogło zabraknąć prominentnych gości. 
Kolarzy zaszczycili m.in. Starosta poznański 
Jan Grabkowski, burmistrz Jerzy Lechne-
rowski oraz jego zastępcy Przemysław 
Pacholski i Antoni Kalisz. Obecność swoją 
zaznaczyli również Przewodniczący Komisji 
KFiT Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Maciej Wituski, oraz Prezes Wielkopolskiego 
Związku Kolarskiego Lucjusz Wasielewski. 
Tradycyjnie obecny był również założyciel 
i współtwórca sekcji kolarskiej w Kórniku 
w roku 1978 Kazimierz Gogolewski i dosko-

nały kolarz sprzed lat Andrzej Kaczmarek. 
W silnej grupie uczestniczyli na uroczystości 
radni, sponsorzy i działacze, którym nasze 
zawodniczki i zawodnicy wraz z  trenerem 
podziękowali za wsparcie i zaangażowanie 
w sezonie 2017. Nie obyło się również bez 
łez, gdyż karierę kolarską zakończyła Multi 
medalistka Mistrzostw Polski i Wicemistrzy-
ni Europy Natalia Radzicka. Podziękowa-
niom za wspaniałe wyniki nie było końca, 
jak również życzeń powodzenia i sukcesów 
w życiu prywatnym. 
Podsumowując merytorycznie miniony se-
zon okazało się, że był on znów rekordowy 
jeśli chodzi o punkty sportu młodzieżowego, 
jaki i medale. Zawodnicy i zawodniczki UKS 
Mróz Jedynka Kórnik w sezonie 2017, zdo-
byli w sumie 57 medali z  różnych imprez 
mistrzowskich, krajowych i międzynarodo-
wych. W tym 37 medali Mistrzostw Polski 
(15 złotych, 11 srebrnych i 11 brązowych), 
10 medali Mistrzostw Polski LZS (2 złote, 4 
srebrne i 4 brązowe), 1 srebrny i 1 brązowy 
medal Młodzieżowych Mistrzostw Europy,  
1 brązowy medal Mistrzostw Europy Se-
niorów oraz 6 medali Międzywojewódzkich 
Mistrzostw młodzików. Podczas Mistrzostw 
Europy na torze w Berlinie po raz kolejny 
zawodniczki reprezentacji Polski pobiły 
rekord Polski w wyścigu drużynowym na 
dochodzenie. W składzie czteroosobowej 
drużyny startowała Nikol Płosaj, oraz inna 
wychowanka UKS Jedynka Katarzyna Paw-
łowska. W 2017 roku, aż sześciu zawodni-
ków UKS Mróz reprezentowało nasz kraj 
w Mistrzostwach Świata i Europy. Wspo-
mniana już Nikol Płosaj, Weronika Humelt, 
Alicja Ratajczak, Monika Graczewska i Pa-
tryk Rajkowski w torowych Mistrzostwach 
Europy, Płosaj i  Ratajczak w  szosowych 
Mistrzostwach Europy oraz Joanna Golec 
w  szosowych Mistrzostwach Świata. 14 
zawodników klubu zdobyło w 2017 roku 

medale Mistrzostw Polski, w  tym aż 12 
z nich tytuły Mistrzowskie. Wychowanek 
klubu Mateusz Taciak (obecnie CCC) został 
Górskim Szosowym Mistrzem Polski Elity, 
a Katarzyna Pawłowska (Boels Dolmans) 
Mistrzynią Polski Elity w jeździe indywidu-
alnej na czas. Podsumowując dokonania 
sekcji kolarskiej w  2017 roku wychodzi, 
że zawodniczki i  zawodnicy z dorobkiem 
ponad 430 punktów zajęli drugie miejsce 
w Polsce w sporcie młodzieżowym w całym 
kolarstwie. Lepszy jest tylko ALKS Stal Gru-
dziądz, pod który należy m.in. 18 szkółek 
kolarskich (w  Kórniku przy klubie działa 
jedna), a budżet ALKS przekracza ten kór-
nicki pięciokrotnie. Ponadto w/w dorobek 
punktowy dał sekcji kolarskiej UKS Jedynka 
Kórnik miano najlepszej sekcji sportowej 
(biorąc pod uwagę cały sport młodzieżowy) 
w Wielkopolsce. Wymienione sukcesy na 
pewno nie byłyby możliwe, gdyby nie zaan-
gażowanie sztabu szkoleniowego, prezesa 
Macieja Brylewskiego, profesjonalizm, zaan-
gażowanie i poświęcenie jednoosobowego 
działu księgowości czyli pani Marzeny Bry-
lewskiej. Dodając do tego udział sponsorów 
i sumienność podstawowych zawodników, 
mamy efekt w postaci kolejnego najlepsze-
go roku kolarskiego.  Na zakończenie warto 
wspomnieć, że co roku cyklicznie w Kórniku 
odbywają się dwie ogólnopolskie imprezy 
kolarskie organizowane przez UKS Jedynka 
Kórnik. W maju i w sierpniu br. tradycyjnie 
zorganizowano dwie ogólnopolskie imprezy 
kolarskie w Kórniku: 19 Wyścig na Rowerach 
Górskich, 19 kryterium uliczne o Puchar 
Burmistrza, oraz 47 i 48 Festyn Rowerowy 
dla Dzieci. W 2018 roku szykują się same 
jubileuszowe imprezy 20. wyścigi i 50. Festyn 
Rowerowy.

Kolarstwo

◊  Paweł Marciniak

Mistrzostwa Gminy Kórnik w warcabach 
stupolowych były ostatnim turniejem roze-
granym w ramach KLSz-W w świetlicy Oaza-
-Błonie. Łącznie zagrało 40 osób.  Uczestnicy 
warcabowej setki otrzymali dyplomy, upo-
minki oraz medale za miejsca 1-3 w klasyfi-
kacjach: drużynowej oraz kobiet i mężczyzn. 
Indywidualnie zwycieżył Robert Kątny przed 
Samuelem Kątnym i Stanisławem Glurą. 
Najlepszą z kobiet była Agnieszka Glura. Dru-
żynowo triumfowali oczywiscei Kątni (Samuel 
i Tymoteusz) przed Glurami (Stanisławem 
i Agnieszką). Na trzecim miejscu uplasowali 
się Kacper i Łukasz Stachowiakowie, a na 
czwartym Helena i Ryszard Sibilscy.
W Kórnickiej Lidze Szachowo-Warcabowej 
wręczono medale za miejsca 1-3 w klasyfi-
kacjach: open, kobiet, mężczyzn, dziewcząt 
i chłopców. Trzy pierwsze miejsca zajęli Kątni, 
w kolejności Robert, Samuel i Tymoteusz. 
Najlepszą panią była Agnieszka Głogińska.  
Zadanie wspiera Miasto i Gmina Kórnik. 
Korzystano ze sprzętu szachowego (zegary, 
plansze, bierki) „Wieży Kórnickiej” oraz świe-
tlicy Oaza-Błonie.  Sędzia Ryszard Bartkowiak 

Indywidualne Mistrzostwa Gminy Kórnik 
w warcabach dla Szkół Podstawowych zostały 

przeprowadzone w auli Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Kórniku/Bninie w dwóch grupach: 
dziewcząt i chłopców. W grupie dziewcząt 
awans do mistrzostw powiatu poznańskie-
go uzyskały: 1m Aleksandra Wróbel 6,5pkt 
z Radzewa, 2m Aleksandra Gierszewska 6pkt 
z SP 2 w Bninie, 3m Zuzanna Banecka 5pkt 
z Radzewa, 4m Zofia Piątkowska 4,5 pkt z SP 
2 w Bninie. W grupie chłopców awans do 
mistrzostw powiatu poznańskiego uzyskali 
zawodnicy z SP w Radzewie: 1m Samuel 
Kątny 6,5 pkt, 2m Tymoteusz Kątny 5,5 pkt, 
3m Tymoteusz Zawitaj 5/23 pkt, 4m Zawitaj 
Aleksander 5pkt/20. W klasyfikacji druży-
nowej (łącznie dziewczęta i chłopcy) szkoły 
zajęły miejsca: 1m SP Radzewo 40 pkt, 2m 
Szczodrzykowo 30,5 pt, 3m SP 2 Kórnik/Bnin 
28 pkt, 4m SP Kamionki 22pkt, 5m SP 1 w Kór-
niku 19,5 pkt. Najlepsi warcabiści otrzymali 
medale, wszystkie szkoły oraz awansujacy 
do Mistrzostw Powiatu otrzymali dyplomy. 
Dla wszystkich dzieci prezent w postaci jabłek 
ufundowała Pani Danuta Słoma z Bnina. 
Zadanie, wspierane przez Miasto i Gminę 
Kórnik, zostało wykonane przez MUKS Wieża 
Kórnicka. Sędzia Ryszard Bartkowiak 

Kajakarskie podsumowanie
18 listopada odbyły się ostatnie w  tym 
roku zawody kajakarzy-Ogólnorozwojowy 
Ranking Młodzików i Dzieci,podczas które-
go bardzo dobrze wypadli zawodnicy UKS 
Dwójka Kórnik. Tradycyjnie udział wzięło 
prawie 250 zawodniczek i  zawodników 
z wielkopolskich klubów.
W swoich kategoriach wiekowych nasi za-
wodnicy zajęli:
-Barnaba Brodniewicz-3m   (kat.2006-2007) 
jako zawodnik z rocznika 2008 !
-Kasia Brodniewicz-4m  (kat.2006-2007)
-Marianna Jeske-Choińska  5m (kat.2006-
2007)
-Tymoteusz Sobczyk 9m  (kat.2004)
-Wiktor Mazanka 16m   (kat.2004)
-Szymon Stelmaszyk 17m  (kat.2004)
-Mauryce Jeske-Choiński 21m  (kat.2005)
Kończąc udany dla nas rok chcielibyśmy 

podziękować i  jednocześnie przekazać 
najlepsze życzenia świąteczne oraz nowo-
roczne wszystkim osobom dobrej woli,które 
zechciały wspomóc naszą sekcję.
Podziękowania dla:
-Burmistrza M-ta i  Gm.Kórnik P.Jerzego 
Lechnerowskiego
-Kórnickiemu Centrum Rekreacji i Sportu 
„Oaza”
-hotelowi „Rodan”
-firmie „Metalpress”
-firmie „Tadar”
-firmie „Arkoch”
-firmie „Top Farms Agro”
-firmie „Intrans Logistics”

Zdrowych,spokojnych Świąt oraz Szczęśli-
wego Nowego Roku życzą 

Szachy i warcaby

◊  RB

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Robako-
wie ogłasza nabór na wolne stano-
wisko pracy: PRACOWNIK OBSŁUGI 
- SPRZĄTACZKAw Szkole Podstawowej  
im. Powstańców Wielkopolskich w Ro-
bakowie, ul. Szkolna 3, 62-023 Gądki.
Wymiar etatu: cały etat.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
Warunki pracy i płacy:  zatrudnienie na 
czas określony z możliwością przedłuże-
nia na czas nieokreślony. 
Przewidywany zakres wykonywanych za-
dań:  czynności w zakresie utrzymania po-
rządku na terenie podlegającym opiece 
pracownika, współpraca z nauczycielami 
oraz personelem zatrudnionym w szkole.  
Inne czynności wynikające z organizacji 
pracy, powierzone przez dyrektora 
szkoły.
Wymagane dokumenty:
List motywacyjny i CV.
Oświadczenie o niekaralności za prze-
stępstwa popełnione umyślnie.
Dokumenty potwierdzające dotychcza-
sowe zatrudnienie. 
Oświadczenie zawierające zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych. Powyższe 
dokumenty należy składać w sekretaria-
cie szkoły.
Sekretariat czynny w dni robocze w go-
dzinach od 7.00 do 15.00.
lub przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa im. Powstańców 
Wielkopolskich w Robakowie, 
ul. Szkolna 3, 62-023 Gądki
z dopiskiem „NABÓR – PRACOWNIK 
OBSŁUGI - SPRZĄTACZKA”
w terminie do 3 STYCZNIA 2018 roku.

Szczegółowe informacje na temat 
oferty na stronie: http://bip2.wokiss.
pl/kornikm/bip/praca-konkursy- 
n a b o r y / 2 0 1 7 - r o k 1 . h t m l

◊  kajakarze

nr 22/2017 22 grudnia 2017 r.14 15



Integracja uczniów szkół podstawowych,  
klas 1-3, rodziców i nauczycieli  
na sportowo.
To już po raz 13 odbyła się impreza spor-
towa dla uczniów klas najmłodszych szkół 
podstawowych gminy Kórnik. Startowały 
reprezentacje  szkół z Radzewa, Kórnika, 
Szczodrzykowa i  głównego organizatora 
imprezy szkoły z  Bnina. Zabrakło tylko 
przedstawicieli z Kamionek. Do rywalizacji 
na sportowo stanęły zespoły składające 
się z 7 dziewcząt, 7 chłopców, 2 rodziców  
i 1 nauczyciela. Zestaw zabaw przygotowała 
nauczycielka SP Bnin p. Izabela Biernacka. 
Program obejmował m.in.  wyścigi rzę-
dów, zabawy parami, współzawodnictwo 
zespołowe. Osobno walczyli dorośli, a na 
koniec było jedno zadanie - niespodzianka 
z  udziałem wszystkich uczniów i doro-
słych. W organizacji i sędziowaniu imprezy 
pomagali  wolontariusze MOS z Zespołu 
Szkół w Kórniku pod kierunkiem p. Iwony 
Rauk. Współzawodnictwo obserwowali 
m.in. p. burmistrz Antoni Kalisz, dyrektor 
KCSiR„OAZA” p. Wojciech Kiełbasiewicz, 
przedstawicielka Rady Miejskiej  p. Irena 
Kaczmarek oraz dyrektorka gospodarza 
imprezy p. Zofia Talarczyk, a na trybunach 
kibice. Ostatecznie  rywalizację wygrała  

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku-Bninie 
przed Kórnikiem, Szczodrzykowem i Radze-
wem. Zwycięzcy to: Maja Niemir, Bartosz 
Ogórkiewicz, Joanna Gutkowska, Jan Ko-
natkowski, Karina Mikołajczak, Aleksander 
Nowacki, Zofia Augustyniak, Leon Tomczak, 
Aleksandra Skotarczak, Cezary Wlazły, 
Emilia Pogonowska, Kamil Kozłowski, Julia 
Jankowiak, Stanisław Żelazny oraz rodzice: 
Monika Skotarczak, Remigiusz Konatkowski 
i nauczycielka Olga Kudła. Szkoły  otrzymały 
dyplomy i  sprzęt sportowy, uczestnicy za-
bawy medale oraz nagrody niespodzianki 

przygotowane przez Promocję gminy Kórnik 
i Promocję OAZA.  Wszyscy otrzymali napoje 
oraz drożdżówki przygotowane przez szkołę 
z Bnina. Mottem współzawodnictwa było 
hasło: ”Każdy kto uczestniczy w tej impre-
zie już jest zwycięzcą, choćby był ostatni”. 
Na wyróżnienie zasługuje zaangażowanie 
nauczycieli, rodziców, uczniów w przygo-
towanie się do imprezy. Oby więcej takich 
imprez w tak miłej atmosferze odbywało się 
w szkołach naszej gminy. 

9 grudnia 2017 roku w ramach Szóstych 
Radzewskich Spotkań z  Badmintonem 
odbył się VI amatorski turniej badmintona 
„Radzewo Bad-Open 2017”. Wystartowało 
30 zawodników. W  grach pojedynczych 
w poszczególnych kategoriach zwycięży-
li: Zuzanna Banecka, Łukasz Szymczak, 
Weronika Matuszewska, Jakub Zawodni, 
Katarzyna Marszałek, Szymon Palczewski. 
Drugie miejsca zajęli: Gabriela Ukleja, 
Franciszek Sikorski, Roksana Toboła, 
Aleksander Polcyn, Romana Palczewska, 
Marek Bręgiel. Na najniższym stopniu 
podium stanęli: Oliwia Szkudlarek, Witold 
Sikorski, Kinga Banecka, Maksymilian 
Mniejżyński, Izabela Baranowska, Karol 
Niemier. W  rywalizacji gier podwójnych 
kobiet zdecydowane zwycięstwo odnio-
sła para K. Marszałek i  R. Palczewska. 
Drugim miejscem musiały zadowolić się  
R. Toboła i  K. Banecka. Trzecie miejsce 
zdobyły najmłodsze w stawce Z. Banecka 
i  G. Ukleja. Niesamowicie emocjonujące 
były rozgrywki wśród panów. Tam rywali-
zacja była znacznie bardziej wyrównana, 
a  szansę na zwycięstwo miało kilka ze-
społów. Ostatecznie zwyciężyli Tomasz 
Marszałek i S. Palczewki, którzy pokonali 
w  wielkim finale duet Dawid Miszczak i   
M. Bręgiel. Z boju o trzecie miejsce zwy-
cięsko wyszedł młody debel J. Zawodni 
i A. Polcyn. W konkurencji mikstów złote 

medale wywalczyli K. Banecka i  Ma-
ciej Urbański, srebrne R. Palczewska  
i  S. Palczewski, a  brązowe K. Marszałek 
i T. Marszałek. Trofea dla najlepszych bad-
mintonistów ufundowała firma „Futurum 

Studio” z Borówca, a zadanie było realizo-
wane przy pomocy środków  budżetowych 
gminy Kórnik przez Stowarzyszenie UKS 
– Jedynka Kórnik. Kolejny turniej najpraw-
dopodobniej w styczniu.

BEZKRWAWE BOISKO OTWARTE
12 grudnia 2017 roku nastąpiło uroczy-
ste otwarcie nowego boiska ze sztuczną 
nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w 
Radzewie. Obiekt powstał w ramach czwar-
tej edycji „Budżetu Obywatelskiego gminy 
Kórnik”, a zadanie nosiło tytuł „Bezkrwawe 
boisko dla dzieci, czyli bezpieczny sport w 
Radzewie”. Polegało ono na zastąpieniu 
nawierzchni asfaltowej sztuczną trawą. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi, którą 
przywiązano do słupków bramki dokonali: 
Jerzy Lechnerowski – burmistrz gminy Kór-
nik, Krystyna Kiełpińska – dyrektor szkoły w 
Radzewie, Ewelina Toboła – przewodnicząca 
Rady Rodziców przy szkole w Radzewie, 
Joanna Grzybowska – przedstawicielka 
Wydziału Inwestycji przy UM w Kórniku, 
Roksana Toboła – przedstawicielka uczniów 
oraz Waldemar Wlazły – nauczyciel ma-
tematyki, nazwany „ojcem chrzestnym” 
sukcesu, jakim było zwycięstwo w ramach 
gminnych konsultacji społecznych. W trak-
cie uroczystości podziękowano najbardziej 
zaangażowanym osobom, które poświęciły 
swój czas i okazały bezinteresowną pomoc 
w zbieraniu głosów, a także tym, którzy 
bezpośrednio nadzorowali budowę boiska. 
Poświęcenia boiska dokonał ksiądz dziekan 
Franciszek Sikora. Na koniec przyszedł czas 
na pierwsze zawody na nowym boisku. Był 

Bawmy się razem

Radzewo Bad-Open 2017
6 grudnia 2017 r. w hotelu Sheraton odbyło 
się uroczyste podsumowanie sezonu wio-
ślarskiego województwa wielkopolskiego. 
W spotkaniu brali udział zaproszeni goście, 
przedstawiciele władz miasta Poznania, 
władz Wielkopolskiego Związku Towarzystw 
Wioślarskich, klubów wioślarskich Wielko-
polski oraz trenerzy, rodzice i  zawodnicy 
nominowani do odznaczeń. Po krótkim 
podsumowaniu minionego roku nastąpiła 
dekoracja, w której nasze zawodniczki zo-
stały docenione za uzyskane wyniki. W ran-
kingu Młodzików Wielkopolski II miejsce ex 
aequo z koleżanką z KTW Kalisz zajęła Hania 
Śmigielska z dorobkiem 365 punktów. Na 
sumę punktów składały się poszczególne 
starty w regatach wioślarskich, ergometrze 
wioślarskim oraz wyniki testów sprawno-
ści fizycznej. W  rankingu Wielkopolskie 
Wiosełko aż trzy zawodniczki UKS „Dwójka 
Kórnik” zostały nominowane do wyróżnienia 
i wszystkie trzy uplasowały się na trzech 
pierwszych miejscach. Za swoją pracę 
i osiągnięcia sportowe na arenie narodowej 
w kategorii młodzików i uzyskanie I miejsca 
odznaczona została Hania Śmigielska, za II 
miejsce Daria Nolberczak i za III miejsce Ola 
Pawłowicz wraz z koleżanką z poznańskiego 
klubu „Tryton”. W rankingach zostali również 
odznaczeni mieszkańcy Kórnika, trenujący 

w zaprzyjaźnionym klubie RBW Posnania. 
Dobrze zapowiadający się zawodnik Tomasz 
Zawada, w rankingu Młodzików Wielkopol-
ski z 382 punktami zajął II miejsce natomiast 
w rankingu Wielkopolskie Wiosełko Tomek 
zajął I miejsce. W kategorii młodzieżowej 
na I  miejscu w  rankingu Wielkopolskich 
Wioseł udekorowana zastała Karolina Za-
wada. Wszystkim zawodnikom i trenerom 
serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych 

sukcesów i wytrwałości w dążeniu do celu. 
Na koniec, w nagrodę za pracę w UKS „Dwój-
ka Kórnik”, jedynym klubie wioślarskim 
w powiecie poznańskim, który w kategorii 
młodzików cieszy się dużym uznaniem, 
otrzymaliśmy z fundacji Wielkopolskie Wio-
ślarstwo parę wioseł.
Podsumowano również pracę w UKS „Dwój-
ka Kórnik”. W  imieniu Zarządu składam 
podziękowanie wspierającym i współpra-
cującym z Uczniowskim Klubem Sportowym 
„Dwójka Kórnik” – sekcja wioślarska. Szcze-
gólnie pragnę wymienić:
- rodziców,
- Urząd Miejski w Kórniku,
- Szkołę Podstawową nr 2 w Kórniku,
- Fundację Wielkopolskie Wioślarstwo,
- RBW Posnania,
- R.F. CONSTRUCTION POLSKA, Sp. z o.o.
- Kukulski Krzysztof FIRMA ROBÓT DROGO-
WYCH Kijewo.
Z  okazji nadchodzących świąt Bożego 
Narodzenia składamy życzenia radości, 
spełnienia marzeń, ciepła, wiary, życzliwości.
          
 

„Bezkrwawe boisko“ otwarte

to konkurs rzutów karnych w piłce ręcznej. 
W bramce stanął Karol Niemier – autor 
wniosku o budowę boiska. Udział wzięli 
wszyscy zaproszeni goście oraz wyróżnione 
osoby. Długo nikt nie mógł zdobyć bramki, 
aż w końcu bramkarz musiał skapitulować 
przy dwóch ostatnich rzutach. Celnym 
trafieniem popisali się dwaj niezawodni 

rodzice: Jacek Frąckowiak i Michał Olejni-
czak. W dogrywce zwyciężył ten pierwszy 
i w nagrodę otrzymał pamiątkowy medal. 
Jak powiedziała w swoim przemówieniu 
pani dyrektor: „Marzyliśmy o bieżni, mamy 
bieżnię. Marzyliśmy o boisku, mamy boisko. 
Teraz marzymy o rozbudowie szkoły…”.

Podsumowanie roku wioślarskiego
◊  KN

◊  Małgorzata Iszkuło
Skarbnik UKS „Dwójka Kórnik”

◊  ARA

◊ Karol Niemier
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Kórniczanina ukaże się
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Materiały do następnego numeru
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do 4 stycznia 2018 r.

Tymoteusz Zawitaj, Samuel Kątny, Tymoteusz Kątny i Aleksandra Wróbel – to 
skład zespołu SP Radzewo, który dokonał niecodziennej sztuki – uzyskał histo-
ryczny awans do wielkiego finału wojewódzkiego w drużynowych szachach. 
Zawdzięcza to świetnej postawie w trakcie Mistrzostw Powiatu Poznańskiego, 
gdzie zajął drugie miejsce. Do tej pory wielokrotnie zajmowaliśmy miejsca tuż 
za premiowaną awansem dwójką, w tym roku w końcu się udało. Nasi młodzi 
szachiści nie zadowolili się samym awansem. W Mistrzostwach Województwa, 
które odbyły się 1 grudnia w Zbąszyniu, spisali się równie świetnie. Po 6 run-
dach zajmowali bardzo wysokie 8 miejsce. Ostatecznie po ostatniej, dziewiątej 
rundzie uplasowali się na bardzo dobrym, 14 miejscu w gronie 40 najlepszych 
drużyn w Wielkopolsce. Liderami naszego zespołu byli bracia Kątni, którzy 
zdobyli po 7,5 pkt (na 9 możliwych).

Finał dla Radzewa

◊ Karol Niemier

VII Turniej Gwiazdkowy Taekwondo dla 
dzieci
Na stałe do kalendarza imprez sportowych 
dla najmłodszych wpisał się Turniej Gwiazd-
kowy Taekwondo dla Dzieci organizowany 
przez UKS TKD Kórnik. Jego siódma edycja 
odbyła się 9 grudnia 2017 r. w Kórnickim 
Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”. O tym, 
że zaprzyjaźnione kluby chętnie przyjeżdża-
ją do Kórnika świadczy fakt, iż w tym roku 
gościliśmy aż 180 dzieci!
Uczestnicy turnieju, podzieleni na kategorie 
wiekowe sprawdzali swe umiejętności w 
trzech konkurencjach sprawnościowych: 
twio ap chagi, dollyo na czas, „noga zawie-
szona” (starsi) lub tor przeszkód (młodsi).
 Jedną z liczniejszych grup na zawodach była 
„drużyna” UKS TKD Kórnik, która liczyła aż 
44 zgłoszonych. To pierwsze zawody z tak 
liczną reprezentacją klubu, którego liczba 
członków systematycznie rośnie. Na pewno 
w dużej mierze przyczynił się do tego ba-
ner, który klub mógł rozwiesić przy sklepie 
sieci Lidl w Kórniku dzięki bezpłatnemu 
udostępnieniu powierzchni reklamowej, 
za co w tym miejscu serdecznie dziękujemy 
kierownictwu placówki.

Najmłodsi zawodnicy UKS TKD Kórnik zdo-
bywając poszczególne medale w swoich 
konkurencjach zdobyli pierwsze miejsce 
w klasyfikacji drużynowej! O tym , że łatwo 
nie było świadczy fakt, iż Kónicznie wygrali 
rywalizację drużynową zaledwie jednym 
punktem z WLKS Grunwald, trzecie miejsce 
zajęła reprezentacja Fighters Mosina. 
UKS TKD Kórnik dziękuje za wsparcie finan-
sowe i rzeczowe turnieju Gminie Kórnik, 
Kórnickiemu Centrum Rekreacji i Sportu 
„Oaza”, Figthing Empire, Pizzerii Piccolo, 
Firmie Budowlanej Piotr Giera, firmie Raben. 
Dzięki Waszemu zaangażowaniu każde 
dziecko biorące udział w turnieju, bez wzglę-
du na wynik rywalizacji sportowej, otrzyma-
ło pamiątkowy medal i słodki upominek.
Na serdeczne podziękowania zasłużyli także 
rodzice i wolontariusze, którzy przygotowali 
salę, paczki, wcielili się w role sędziów i 
fotoreporterów oraz zawodnicy  z III grupy, 
którzy opiekowali się swoimi młodszymi 
kolegami. 

 

 

Trening z Olimpijczykiem
Udział  w konsultacjach treningowo-sparin-
gowych to dla każdego teakwondzisty okazja 
do spotkania i skonfrontowania swoich 
umiejętności z zawodnikami innych klubów. 
Taka „lekcja” wspomaga rozwój każdego 
zawodnika, szczególnie jeśli ćwiczy się pod 
okiem najlepszych.
Mając te właśnie aspekty na uwadze UKS 
TKD Kórnik zorganizował „Trenig z Olimpij-
czykiem” - Michałem Łoniewskim, jedynym 
taekwondzistą reprezentującym nasz kraj na 
Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 
2012 r. To także medalista Pucharów Świata, 
Mistrzostw Europy, dziesięciokrotny Mistrz 
Polski Seniorów, zwycięzca rankingu ETU 
w kategorii do 68 kg w 2009 r. Obecnie pan 
Michał jest trenerem w AZS AWF Warszawa.
W trakcie konsultacji, w obecności dyrek-
tora Oazy pana Wojciecha Kiełbasiewicza 
oraz w-ce burmistrza pana Przemysława 
Pacholskiego, gość UKS TKD Kórnik odcisnął 
swoją dłoń i tym samym dołączył do grona 
wybitnych sportowców, którzy zostali w ten 
wyjatkowy sposób wyróżnieni przez KCRiS 
„Oaza”. 

Wieści UKS TKD Kórnik

◊  UKS TKD Kórnik

 Działki budowlane w Mieczewie. 
Tel. 690 313 107

 Działka budowlana 3 km 
od Kórnika, 745 m², 89 400 zł.  
Tel. 690 313 107

 Hala, wysoki standard, Szczepan-
kowo, 600 m². Tel. 501 645 055

 Kawalerka do wynajęcia, 
Kórnik, nowe budownictwo.  
Tel. 690 313 107

 Sprzedam Astra III Enjoy, benzyna 
1.6 116 km, rok prod. 2010, przebieg 
120 500 km, klima, cena 21 000.  
Tel. 609 666 689

 Sprzedam dwie kolumny głośniko-
we firmy Eltax, 4-8 Ohm, 1 sztuka 60 
zł. Tel. 609 666 689

 Sprzedam mieszkanie własnościo-
we, Pierzchno, blok, 74 m + garaż+ 
ogródek. Tel. 606 360 450

 Wynajmę lokal w centrum Kórni-
ka. Tel. 695 113 046

 Sprzedam elektryczny wózek 
inwalidzki, cena 2200 zł. - do nego-
cjacji. Tel. 695 092 823

 Sprzedam dwie alby: dziewczęcą 
i  chłopięcą. Cena 50 zł za sztukę.   
Tel. 601 746 930

 Sprzedam tapczanik dziecięcy 
Ikea kol. granatowego, cena 130 zł.  
Tel. 601 746 930

 Sprzedam łyżwy białe figuro-
we damskie, roz. 37, cena 35 zł.  
Tel. 601 746 930

Trwa rekrutacja  
do nowego przedszkola  
Pozytywka w Kórniku.  

Szczegóły
www.przedszkole-pozytywka.pl

Dziękuję panu Grzegorzowi 
Rusinowi za oddanie zgubio-

nego portfela z dokumentami 
i pieniędzmi na terenie obiek-
tu handlowego w miejscowo-

ści Kamionki Mostowa 12.

PODZIĘKOWANIA

Koordynator akcji „Zakręć się 
dla Adasia” informuje wszyst-
kich darczyńców, że zebrano 
już 7 ton materiałów pla-
stikowych, które pomogły 
Adasiowi w  kontynuacji re-
konwalescencji. Jest to bardzo 
dużo, ale potrzeby są jeszcze 
większe, dlatego zwracam się 
do Państwa o  dalszą zbiór-
kę. Równocześnie wszyst-
kim Państwu chciałem zło-
żyć życzenia spokoju z okazji 
Świąt Narodzin Pana oraz 
Nowego Roku w  wyrazami 
głębokiej wdzięczności za po-
moc, w  tym przedsięwzięciu. 
Szczególne podziękowania 
składam na ręce pana Pawła 
Rogali, Tadeusza Stępy oraz  
Janowi Bukczyńskiemu oraz 
za pośrednictwem Sołtysów 
w  mieszkańcom tych wiosek, 
które czynnie dołączyły się do 
akcji „Zakręć się dla Adasia”. 
Bardzo gorące podziękowa-
nia dla mieszkańców naszego 
miasta i  całej gminy. Akcja 
dotarła do Poznania i niektó-
rych Państw Unii Europejskiej 
(mieszkańcy naszego miasta 
mają rodziny z tych Państw – 
zwożą zakrętki).

Ogłoszenia drobne:

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

praca

 Agencja ochrony zatrudni osoby 
niepełnosprawne do pilnowania 
obiektu w Czołowie. Pół etatu. Tel. 
531 533 200

 Szukam opiekunki dla 1.5 roczne-
go dziecka. Tel. 606 992 189

 Pracownik biura obsługi klienta 
- Kórnik. Prosimy o  przesyłanie 
aplikacji na adres praca@surowki.pl

 Poszukuję Pani zainteresowanej 
sprzątaniem raz w tygodniu domu
Jednorodzinnego. Tel. 721 100 145

inne

 Wynajmę kawalerkę, Kórnik  
ul. Staszica 30. Tel. 601 250 564

 Sprzedam łóźko piętrowe bia-
ło-popielate z  szufladą na dole,  
używane rok. Cena 300 zł z możli-
wością negocjacji. Tel. 509 891 866

 Sprzedam dom w  Kórniku.  
Tel. 663 251 684

 Sprzedam pi łę tarczową.  
Tel. 661 808 916

 Oddam w dobre ręce świnki mor-
skie. Tel. 607 181 435

 Wydam drapak dla kota.  
Tel. 507 486 020

 Sprzedam tanio butle do wina 40-
50 litrów. Tel. 507 486 020

 Nastawianie kręgosłupa i  sta-
wów, fizjoterapia, masaże - mgr 
Przemysław Taciak, Witaszyce  
ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092

 Sprzedam lodówkę, pralkę, su-
szarkę stan bdb. - możliwość trans-
portu. Tel. 531 294 499

 Naprawa AGD: pralki, lodów-
ki, zmywarki - Kórnik i  okolice.  
Tel. 537 394 398

 Karcher czyszczenie dywanów, 
mebli  tapicerowanych: kanap, wer-
salek, krzeseł, tapicerek samocho-
dowych, solidnie. Tel. 572 386 490  

 Sprzedam grunt budowlany  
0,79 ha. Tel. 691 783 400

 Sprzedam las  ok .  6  ha .  
Tel. 691 783 400

 Wydzierżawię lub sprzedam 
gospodarstwo z powodu choroby. 
Tel. 691 783 400

 Szukamy domów i mieszkań na 
sprzedaż i  wynajem. Gwarancja 
skuteczności  i   bezpieczeń -
stwa transakcji. Agencja Mę-
ż y ń s c y  N i e r u c h o m o ś c i .  
Tel. 505 921 833 lub 505 110 269

 Sprzedam ławeczkę do ćwi-
czeń Total Gym 1000. Używana.  
Cena 200zł. Tel. 602 277 435

 Skupuję książki płacę 1 zł za 1 kg 
dojeżdżam. Tel. 503 622 212

 Kupie stary motocykl MZ, 
WSK, JAWA, ROMET, KOMAR.  
Tel. 509 449 141

 Sprzedam działkę budowlaną, 
uzbrojoną, blisko centrum Kórnika, 
700 m². Tel. 692 763 808

 Sprzedam działkę budowlaną, 
uzbrojoną w  centrum Kórnika,  
320 m². Tel. 692 763 808

 Sprzedam działkę w ROD Moście-
nica, 400 m² z domkiem murowa-
nym 70 m². Tel. 692 763 808

 Sprzedam mieszkanie 2 pok.  
I piętro 46 m² z garażem w budynku. 
Tel. 692 763 808

 D o  w y n a j ę c i a  g a r a ż  
os. Krasickiego. Tel. 669 682 903

 Skuteczne korepetycje j. an-
gielski,  szkoła podstawowa.  
Tel. 728 773 630

 Profesjonalne projektowanie 
wnętrz-od rysunków koncepcyjnych 
przez fotorealistyczne wizualizacje 
aż po rysunki wykonawcze. Kontakt: 
projekt.anka.2017@gmail.com

 Działka przy ul. Dworcowej,  
600 m², 120 00 zł. Tel. 501 645 055

 Dom w  centrum Kórnika  
499 000zł. Tel. 501 645 055

 Działki blisko Kórnika z mediami 
p,w,g. Tel. 501 645 055

◊  Jan Nowaczyk
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