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12:00 Koncert - LEV TT, Przejazd 
          Motocykli "Razem z przypadku"  
12:30 Licytacje 
12:45 Pan "STEFAN JASKUŁA SZOŁ" 
13:00 Koncert - JOHNNY & WALKER 
13:30 Występy dzieci - Przedszkole 
            w Kamionkach 
13:45 Licytacje 
14:00 ZUMBA 
14:15 Występy dzieci - Żłobek 
            w Kamionkach 
14:30 Występy dzieci - Śpiewający 
            Włóczykije z Borówca 
14:45 Pokazy OSP 
15:00 "Skarbnica Talentów" - pokaz 
             taneczny  
15:15 Pokaz kolekcji czapek i toreb 
15:45 Koncert STUDIO BUM 
16:15 Licytacje 
16:45 Koncert - JOHNNY & WALKER 
17:15 Występy dzieci i modzieży 
           SP Kamionki 
17:30 Koncert DJMOJITO 
17:45 Licytacje 
18:00 koncert - DJ TIM HAZE 
18:30 Koncert - JOHNNY & WALKER 
18:45 Licytacje serduszek 
19:15 Koncert - HOT LIPS 
20:00 Światełko do nieba 
 

Scena plenerowa 
Szkoła Podstawowa w Kamionkach 

Sztab #5075 

12:00 - 20:00 
Wspólne wiosłowanie, 
Grochówka z kuchni polowej, 
Degustacja ciast domowych, 
Szkolenia z zakresu pierwszej 
pomocy, Badania poziomu cukru, 
Szkolenia z pomocy 
przedweterynaryjnej, Kącik dla 
dzieci, Warsztaty dla dzieci 
(Malowana Kuźnia) 
 

Scena główna 

Hol budynku A 

Aktywnie dla WOŚP 
Otwarty Turniej Badmintona 
10:00 - 12:00 
dzieci U9, U12, U15, U18 
12:00 - 15:00 
dorośli U25, U50, U50+ 
zapisy i info 601 992 991 
 
Turniej Halowej Piłki Nożnej 
Amatorów 
15:00 - 18:00 
zapisy i info 504 294 453 
 
Finałowa przebieżka z 
Olimpijczykami (Marcin Urbaś, 
Jarosław Janowski) - ok. 2 km 
12:15  
zapisy i info 608 336 621

Info: 601 135 214

Romowy z „AquAnet“ 

27 grudnia burmistrz Przemysław Pachol-
ski oraz kierownik Wydziału Inwestycji 
Bronisław Dominiak spotkali się w siedzi-
bie Aquanetu w Poznaniu z wiceprezes 
Zarządu panią Anną Graczyk. Tematem 
spotkania były plany inwestycyjne do-
tyczące głównie budowy kanalizacji 
w Skrzynkach, Biernatkach i Błażejewie. 
Rozmawiano o zaawansowaniu prac pro-
jektowych, a  także o  trudnościach jakie 
występują przy ich realizacji. Poruszono 
temat ewentualnych możliwość w zakre-
sie inwestorstwa zastępczego dla reali-
zacji niektórych inwestycji. Rozmawiano 
także o  zasadach przejmowania pobu-
dowanych sieci przez gminy. Ustalono, 
że kolejne spotkanie w celu omówienia 
szczegółów dotyczących realizowanych 
projektów odbędzie się w  miesiącu 
styczniu 2019 r. Ponadto, burmistrz za-
prosił przedstawicieli spółki Aquanet do 
udziału w  Komisji Infrastruktury Rady 
Miasta i Gminy Kórnik w miesiącu lutym 
2019 r. Zaproszenie zostało przyjęte. 
Przedstawiciele spółki przedstawią har-
monogram realizacji inwestycji na terenie 
gminy Kórnik. 

PowitAnie nowego Roku

W  Sylwestra, chwilę przed północą bur-
mistrz Przemysław Pacholski oraz wice-
burmistrz Sebastian Wlazły spotkali się 
na placu Niepodległości z mieszkańcami 
i gośćmi i złożył im noworoczne życzenia. 
Nadejście Nowego Roku uświetnił pokaz 
fajerwerków. 

Prosto  
z Ratusza

nowoRoczne sPotkAniA

W  tym okresie organizowane są liczne 
przez organizacje, firmy i    środowiska 
spotkania noworoczne i podsumowujące 
rok miniony. Burmistrzowie starają się 
w miarę możliwości uczestniczyć w  tych 
wydarzeniach.

sPotkAnie z dyRektoRAmi

W dniu 9 stycznia burmistrzowie Przemy-
sław Pacholski i Sebastian Wlazły spotkali 
się z dyrektorami wszystkich publicznych 
placówek oświatowych oraz żłobka, któ-
rych organem prowadzącym jest samo-
rząd MiG Kórnik.
Dyskutowano między innymi na temat 
rekrutacji do żłobków i  przedszkoli, 
wdrożenia platformy zakupowej, jako 
narzędzia wyboru dostawców usług oraz 
wprowadzenia wspólnego regulaminu 
zakupów. Poruszono tematy związane 
z  organizacją  placówek pod względem 
programów informatycznych, księgowych 
oraz związanych z  arkuszem organiza-
cyjnym. Ponadto przedstawiono wyniki 
kontroli przeprowadzonej przez NIK, pod 
hasłem „Zapewnienie przez gminy opieki 
przedszkolnej”. Kontrola wypadła pozy-
tywnie, zalecenia pokontrolne dotyczyły 
wprowadzenia ograniczenia prędkości na 
drodze z 50 do 40 km/h przy jednej z pla-
cówek oraz korekty w  przepisach okre-
ślających kryteria rekrutacji dotyczących 
osób samotnie wychowujących dziecko. 

Rozmowy z PkP

3 stycznia 2019 r. burmistrz Przemy-
sław Pacholski wraz z wiceburmistrzem 
Sebastianem Wlazłym spotkali  się 
z  Dyrektor Oddziału Gospodarowania 
Nieruchomościami PKP S.A. w Poznaniu 
panią Aliną Stachowiak oraz pełniącym 
obowiązki Zastępcy Dyrektora wyżej 
wymienionego oddziału panem Karo-
lem Binkiem. Dyskutowano na temat 
przejęcia nieruchomości przy dworcu 
kolejowym w  Gądkach w  celu budowy 
parkingu. Pani dyrektor podtrzymała 
pozytywne stanowisko odnośnie prze-
kazania działek. 
Podczas spotkania poruszono także 
temat przejęcia przez gminę dodatko-
wej nieruchomości, części działki 59/5, 
w celu wygospodarowania dodatkowych 
miejsc postojowych. W  tym przypadku 
dopiero rozpocznie się procedura wy-
dzielenia nieruchomości i przygotowanie 
jej do zbycia w drodze przetargu nieogra-
niczonego pod wyżej wymienione cele.

„JAgRol” PodsumowAł Rok

4 stycznia Burmistrz Przemysław Pachol-
ski oraz Wiceburmistrz Sebastian Wlazły 
uczestniczyli w  spotkaniu podsumowu-
jącym działalność firmy „Jagrol” w  roku 
2018. W  spotkaniu uczestniczyli także: 
radny sejmiku wojewódzkiego Jerzy Lech-
nerowski, radny rady powiatu Seweryn 
Waligóra oraz przedstawiciele Fundacji 
Zakłady Kórnickie Dariusz Grzybek i Zbi-
gniew Kalisz. 

27 grudnia burmistrz Przemysław Pa-
cholski oraz kierująca Urzędem Stanu 
Cywilnego w Kórniku Katarzyna Obiegałka 
odwiedzili Państwa Marię i  Wiktora Pa-
prockich, którzy obchodzili 65. rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego.
Jubilatom złożono życzenia i gratulacje.
Życzymy małżonkom kolejnych lat wspól-
nego życia w zdrowiu.

65 lat życia
razem
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W poniedziałek, 14 stycznia w wojewódz-
twie wielkopolskim rozpoczynają się ferie 
zimowe, które potrwają do 27 stycznia. 
Jakie atrakcje czekają na dzieci i młodzież 
w naszej gminie? Poniżej przedstawiamy 
kilka propozycji.

Kórnicki Ośrodek Kultury zaprasza dzieci 
i  młodzież szkolną od lat 8 na zimowe 
warsztaty artystyczne, których tematyka 
dotyczyć będzie architektury, designu 
i dekoracji wnętrz.  Zajęcia odbywać się 
będą od poniedziałku do piątku w pierw-
szym i drugim tygodniu ferii w godzinach 
10:00-14:00. W  programie warsztatów 
przewidziano m.in. projektowanie, wyko-
nywanie dekoracji oraz mebli pod okiem 
architektów, plastyków i animatorów.
Koszt warsztatów 50 zł za tydzień. Zapisy 
pod numerem telefonu 503 016 249 bądź 
drogą elektroniczną: kontakt@kornickio-
srodekkultury.pl

Biblioteka Publiczna w Kórniku zaprasza 
dzieci w  wieku od 6 do 9 lat na „Ferie 
w  Ameryce”, które odbywać się będą 
14-18 stycznia, w  godzinach 12.00-
13.30. Liczba miejsc jest ograniczona. 
Obowiązują zapisy w bibliotece lub pod 
numerem telefonu 618 170 021. 
W drugim tygodniu wakacji (21- 25 stycz-
nia) w fili Bibloteki Publicznej w Bninie od 
godz. 11.00 do 12.30 przeprowadzane 
będą zajęcia pod hasłem „Zimowe dyscy-
pliny sportowe”. Zajęcia dedykowane są 
dzieciom w wieku 7-12 lat. W programie 
przewidziano m.in. prezentacje multi-
medialne, zabawy plastyczne, zabawy 
umysłowe oraz spotkania z  literaturą. 
Z  uwagi na ograniczoną liczbę miejsc 
obowiązują zapisy w bibliotece w Bninie.

W Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu 
„Oaza” organizowane są dwa turnusy 
pobytowe w  Oaza Kids. W  trakcie ich 
trwania dzieci biorą udział w  zajęciach 
plastycznych i  sportowych , a  także 
zajęciach na basenie (zabawa z elemen-
tami nauki pływania). Uczestnicy mają 
również zapewnione 3 posiłki dziennie. 
Koszt turnusu wynosi 359 zł. Zapisy pod 
numerem telefony 666 167 338.

Propozycje 
na czas ferii

◊ Zosia Fludra

Zdrowia i pomyślności
w 2019 roku

życzy

Zdrowia i pomyślności
w 2019 roku

życzy

Rozpoczął się okres wyborów na stanowiska 
sołtysów i do rad sołeckich poszczególnych 
sołectw naszej gminy. 

Poniżej terminy zebrań wiejskich w poszcze-
gólnych sołectwach naszej gminy:

Biernatki 4.02.2019 r., godz.19.00,
świetlica wiejska,

Błażejewko 28.01.2019 r., godz.18.00,
świetlica Błażejewo,

Błażejewo 06.02.2019 r.,godz.18.00,
świetlica wiejska,

Borówiec 5.02.2019 r., godz. 19.00,
świetlica wiejska,
 
Borówiec Nowy 18.02.2019 r.,
 godz.19.00, świetlica wiejska,
 
Czmoniec 19.02.2019 r., godz.19.00,
świetlica wiejska,

Czmoń 20.02.2019 r., godz.19.00,
strażnica  OSP,

Czołowo 29.01.2019 r., godz.18.00,
świetlica wiejska,

Dachowa 31.01.2019 r., godz.18.00,
świetlica wiejska,

Dębiec 03.01.2019 r., godz. 18.30,
świetlica wiejska (odbyły się),

Dziećmierowo 19.02.2019 r.
 godz.18.00, świetlica wiejska,

Gądki 24.01.2019 r., godz.18.00,
świetlica w Robakowie,

Kamionki Stare 11.02.2019 r., 
godz. 19.00, strażnica OSP,

Kamionki Północ 13.02.2019 r., 
godz.19.00, Strażnica OSP,

Kamionki Przy Lesie 12.02.2019 r.,
 godz.19.00, Strażnica OSP,

Konarskie 07.01.2019 r., godz. 19.00,
świetlica  wiejska (odbyły się),

Koninko 20.02.2019 r., godz. 19.00,
Restauracja  Szuwarek,

Kromolice 11.01.2019 r., godz.18.00,
świetlica wiejska,
 
Mościenica 30.01.2019 r., godz.18.30, 
w domu Pani Zięty,

Pierzchno 8.01.2019 r., godz. 18.00,
świetlica wiejskia (odbyły się),

Prusinowo 10.01.2019 r., godz. 18.00,
świetlica wiejska (odbyły się),

Radzewo 21.02.2019 r., godz.19.00,
strażnica OSP,

Robakowo – osiedle 7.02.2019 r., 
godz.18.00, świetlica wiejska, 
 
Robakowo - wieś 23.01.2019 r., 
godz.18.00, świetlica  wiejska,

Runowo 21.02.2019 r., godz. 19.00,
świetlica wiejska,
 
Skrzynki 09.01.2019 r., godz. 18.00,
świetlica  Borówiec (odbyły się),

Szczodrzykowo 15.02.2019 r., 
godz. 18.00, SP. w Szczodrzykowie,

Szczytniki 9.01.2019 r., godz. 18.00,  
strażnica OSP (odbyły się),

Żerniki 18.01.2019 r., godz. 18.00,
świetlica wiejska.

Zachęcamy do licznego udziału mieszkań-
ców poszczególnych sołectw w wyborach.

Wybory w sołectwach

◊  ZF

IV Sesja Rady Miasta i Gminy Kórnik 
– 28 grudnia 2018 r.

Głownym punktem obrad ostatniej sesji 
Rady Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018 
była Uchwała budżetowa na rok 2019.
Radni przyjęli (przy 12 głosach „za” i 8 rad-
nych z klubu „MY Kórniczanie” wstrzymują-
cych się od głosu) projekt zaproponowany 
przez burmistrza z autopoprawką.
Szeroko na temat projektu pisaliśmy już 
w numerze 22/2018. Przypomnijmy,  co za-
kłada projekt Budżetu Miasta i Gminy 
Kórnik na 2019 rok?

Planuje się dochody w wysokości  

186.425.981 zł.
Wydatki zaplanowano na poziomie 

192.545.981 zł.
29,68 % wydatków, czyli największa 
suma skierowana ma być na oświatę 
i wychowanie oraz edukacyjną opiekę 
wychowawczą. Na te cele proponuje 
się 57.162.981 zł.
Na szkoły podstawowe przeznaczy-
my w 2019 r. około 30 milionów przy 
wpływie z subwencji oświatowej na te 
zadania około 20 milionów. 

Kolejne wydatki z podziałem na działy 
to:
- 16,16 %  pomoc społeczna i rodzina 
31.099.758 zł (w tym „500+” to ponad  
16 milionów),
-  1 5 , 2 8  %  t r a n s p o r t  i   ł ą c z n o ś ć   
29.426.798 zł,
-  11 ,32% gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska  21.795.091 zł, 
-  7 ,69 % administrac ja  publ iczna            
14.801.243 zł,
-  5 ,81 % kul tura  f izyczna i   sport                                       
11.179.255 zł,
- 3,74 % różne rozliczenia 7.208.775 zł,
- 3,19 %  gospodarka mieszkaniowa                                   
6.135.320 zł, 
- 2,27 % kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 4.378.736 zł,
- 1,30 % turystyka 2.500.000 zł,

7 8 , 9 3  %  t o  w y d a t k i  b i e ż ą c e  - 
151.982.503 zł.  21,07 % wydatki ma-
jątkowe 40.563.478 zł.

W  2019 r. proponuje się wykonanie 
90 zadań inwestycyjnych o  wartości 
ponad 32 mln. zł. 29,5 miliona ma 
byc spożytkowane na budowę dróg, 
chodników i placów. Przewidziano też 
8 zadań w zakresie infrastruktury wo-
dociągowo- kanalizacyjnej za  kwotę 
3,7 mln. zł 

Inne uchwały

Podczas sesji radni:
- uchwalili roczny program współpracy 
Miasta i  Gminy Kórnik z  organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2019,
- podjęli Gminny Program Profilaktyki 
i  Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na rok 2019,
- ustalili szczegółowe zasady ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wspar-
cia i  mieszkaniach chronionych, które 
udzielają schronienia osobom tego pozba-
wionym w tym osobom bezdomnym, dla 
których właściwym  miejscowo jest Miasto 
i Gmina Kórnik,
- określili zasady zwrotu wydatków w za-
kresie dożywiania w formie posiłku, świad-
czenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych dla 
osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego w  celu udzie-
lenia wsparcia w  ramach wieloletniego 
rządowego programu „Posiłek w  szkole 
i w domu” na lata 2019–2023,
- podjęli uchwałę w sprawie powierzenia 
Burmistrzowi Miasta i  Gminy Kórnik re-
alizacji zadania polegającego na złożeniu 

wniosku o  dofinansowanie w  ramach 
konkursu 61/I/OA/3.4/2018/cz.2 – GE-
PARD II. DOTACJA w  ramach programu  
priorytetowego GEPARD II – transport 
niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju 
elektromobilności,
- wprowadzili zmiany w uchwalę budże-
towej Miasta i Gminy Kórnik na 2018 rok,
- ustalili wykaz wydatków zamieszczonych 
w budżecie Miasta i Gminy Kórnik na 2018 
rok niewygasających z  upływem roku 
budżetowego,
- zmienili miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego strefy ochronnej 
terenu zamkniętego w  Borówcu, obej-
mującego obszary obrębów: Borówiec, 
Szczytniki, Gądki, Koninko i  Robakowo 
w gminie Kórnik,
- uchwalili miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszarów 
wsi: Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, 
Runowo i część wsi Dziećmierowo, gmina 
Kórnik – etap I,
- podjęli uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w  rejonie ulicy Poznańskiej i  Woźniaka 
oraz jeziora Skrzynki Duże, obręb geode-
zyjny Skrzynki i Kórnik, gmina Kórnik,
- powierzyli reprezentowanie Miasta 
i Gminy Kórnik w Zgromadzeniu Związku 
Międzygminnego „Schronisko dla zwie-
rząt” Wiceburmistrzowi Miasta i  Gminy 
Kórnik Panu Sebastianowi Wlazłemu,
- podjęli uchwałę w sprawie przedłużenia 
terminu rozpatrzenia wniosku Stowa-
rzyszenia Aktywności Obywatelskiej MY 
Kórniczanie,
- dokonali zmiany w uchwalę dotyczącej 
udzielania dotacji celowej na dofinan-
sowanie kosztów inwestycji w  zakresie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Szczegóły na stronie:
http://api .esesja.pl/posiedzenie8/ 
90927320-e7cd-4
a archiwalne nagranie obrad znajdziecie 
Państwo na kanale rady Miasta i Gminy 
Kórnik w serwisie YouTube.

Budżet przyjęty

◊  ŁG i ZF
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Co za nami, a co przed nami,  
czyli kilka słów w nowym roku

Piszę ten tekst 2 stycznia a więc już w roku 
2019. Pierwsze 4 Sesje rady Miasta i Gminy 
w Kórniku za nami. Uwidoczniły poważne 
różnice w tym, jak ważne jest przyspieszenie 
w zakresie realizacji podstawowych potrzeb 
mieszkańców. Nasz wniosek dotyczący prze-
niesienia części kwoty z zaproponowanej na 
budowę „kładki przez jezioro” w Kórniku na 
wydatki związane z potrzebami infrastruktu-
ralnymi (np. projektami kanalizacji, drogami, 
oświetleniem, chodnikami itp.) niestety nie 
dojdzie do skutku. Według burmistrza i rad-
nych „Bezpartyjnych” urzędnicy nie byliby 
w stanie w ciągu roku zlecić i  zakończyć 
projektowania kanalizacji, lub zrealizować 
projektów drogowych, czy oświetleniowych. 
Nasze prawo – opozycji – próbować 
przeprowadzać zmiany mimo obstrukcji. 
Prawo większości – odpowiadać za po-
dejmowane większością głosów decyzje. 

MY obiecujemy – będziemy proponować, 
przekonywać, argumentować. Bo uważamy, 
że zmiany są konieczne i będziemy trzymać 
się naszego programu wyborczego. Chcemy 
więcej przejrzystości w decyzjach inwesty-
cyjnych, dlatego zaproponujemy powstanie 
programu inwestycyjnego opartego na 
mierzalnych wskaźnikach. Już w styczniu 
zawnioskujemy, by program drogowy 
został zrewidowany i dokapitalizowa-
ny. Chcemy, by nowe drogi budowane 
były w kolejności potrzeb, a nie koncertu 
życzeń i oparciu o takie składowe jak: dłu-
gość zamieszkania mieszkańców, gęstość 
zaludnienia ulicy, waga/przelotowość, czy 
kryterium zameldowania. Podobne zasady 
chcielibyśmy wprowadzić w odniesieniu 

do oświetlenia ulic należących do gminy. 
Wiemy, że na wsiach, które nie mają nadal 
kanalizacji nie ma możliwości powstania 
dróg asfaltowych. Dlatego w takich przypad-
kach, zamiast nawierzchni silnie pylących, 
powinny pojawić się przynajmniej nakładki 
z tzw. destruktu.
Temat kanalizacji: na ostatniej sesji temat 
przyspieszenia procesu skanalizowania 
naszej gminy zajął sporo czasu i  uwagi. 
I bardzo dobrze. W najbliższym czasie po-
winien według nas powstać kompleksowy 
program projektowania i budowy kana-
lizacji w całej gminie Kórnik. Obiecujemy, 
że będziemy o to zabiegać aż do skutku. 
Chcemy też większej dostępności i jawno-
ści informacji dla mieszkańców – skoro są 
możliwości techniczne, nie tylko sesje, ale 
również komisje Rady Miasta i Gminy 
Kórnik powinny być transmitowane 
w  internecie on-line a później dostępne 
dla wszystkich zainteresowanych. Zawnio-
skujemy o to na najbliższej sesji.
Liczymy, mimo wszystko, że w końcu nasze 
pomysły i  idee znajdą zrozumienie u rad-
nych z ramienia „Bezpartyjnych” i „PiS”. Cały 
czas, mimo wielu nieprzyjemnych sytuacji, 
wierzymy, że wszyscy radni mają czyste 
intencje. I  tym optymistycznym akcentem 
zakończę wątek pracy w radzie, bo na ko-
niec chciałabym napisać o czymś, co mam 
nadzieję, nas nigdy nie podzieli.

13 stycznia 2019 roku kolejny Finał Wiel-
kiej orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym 
razem spotkamy się nie tylko w Kórniku, 
ale i w Kamionkach. Nasz sztab składa się 
z sołtysów i mieszkańców okolicznych wsi 
i mamy nadzieję, że w kolejnych latach finały 
odbywać się będą w kolejnych miejscowo-
ściach. Zapraszamy serdecznie wszystkich 

ludzi dobrej woli do uczestnictwa w naszych 
atrakcjach, a przede wszystkim – do wspie-
rania tej szlachetnej idei. Od godziny 12 do 
20 w szkole i wokół niej będzie się napraw-
dę wiele działo. Dzięki intensywnej pracy 
ludzi dobrej woli, dziesiątkom darczyńców, 
artystom, pisarzom, rękodzielnikom, ten 
dzień ma szansę być naprawdę wyjątkowy. 
Aby tak się stało, potrzebni jesteście Wy, 
najlepsi sąsiedzi! 

Zapraszam serdecznie i przy okazji życzę 
Państwu samego dobra w 2019 roku,

 
 

Inny Punkt Widzenia

Zapraszamy do kontaktu przez e-mail: 
mykorniczanie@gmail.com
   
Zachęcamy do obserwowania stron  
MY Kórniczanie w Social Media: 
https://www.facebook.com/magdale-
na.anna.kosakowska/
https://twitter.com/MYKorniczanie
oraz polecamy stronę internetową
http://www.mykorniczanie.pl
You Tube - wszystkie sesje VIII kadencji 
Rady Miejskiej na dostępne na żywo, 
oraz retransmisje po wpisaniu w wyszu-
kiwarce: Rada Miasta i Gminy Kórnik.

◊ Magdalena Kosakowska
w imieniu klubu radnych 
i stowarzyszenia MY Kórniczanie

Szanowni Mieszkańcy  
Miasta i Gminy Kórnik, 
zaledwie po kilkunastu dniach od złożenia 
ślubowania przez samorządowców VIII 
kadencji (2018-2023) klub radnych „MY Kór-
niczanie” dokonał własnego podsumowania 
działania niektórych radnych. Członkowie 
tego klubu, często odnosząc się do obowią-
zujących standardów i zwyczajów, nie sko-
rzystali z powszechnego „kredytu zaufania 
do nowych władz”, czyli tradycyjnych „100 
dni spokoju”. Bezzwłocznie po demokratycz-
nych rozstrzygnięciach przy urnach wybor-
czych, nie tylko na portalach społecznościo-
wych, ale i w lokalnej prasie „Kórniczanin” 
przedstawiany jest „Inny punkt widzenia” 
członków klubu „MY Kórniczanie”. Nie mam 
nic przeciwko formułowaniu w ten sposób 
swoich poglądów, o ile oczywiście Czytelnicy 
nie będą tego mieli za złe. Uważam jednak, 
że prezentowane informacje powinny być 
rzetelne i kompletne, a przede wszystkim 
wiarygodne i przedstawione w uczciwy spo-
sób. Aby Czytelnicy mogli wyrobić własne, 
obiektywne zdanie w tej kwestii, przedsta-
wiam poniżej kilka faktów. 

Zaprzeczam o istnieniu jakieś formalnej ko-
alicji w Radzie, którą kreuje w swoich wypo-
wiedziach radna Magdalena Kosakowska. 
Dowodów na to jest kilka. Przykładem jej 
braku jest głosowanie na Przewodniczące-
go Rady MiG Kórnik, gdzie kandydat (moja 
skromna osoba) otrzymał jednogłośne 
poparcie wszystkich radnych obecnych na 
sesji. Czy mamy prawo nazwać to koalicją 
wszystkich? W pozostałych głosowaniach na 
wiceprzewodniczących Rady wybory były 
tajne - każdy z radnych miał niepodważalne 
prawo głosu według swojego uznania. Czyż-
by członkowie klubu radnych „MY ...” nie 

akceptowali demokratycznego stanowiska 
Rady? W mojej opinii należy bezwzględnie 
uszanować wyniki głosowania Rady, na-
wet gdy głosowanie jest nie po naszej my-
śli. Przykładem takiej postawy niech będzie 
fakt, że jako jedyny radny przekonywałem 
pozostałych o konieczności pozostawienia 
środków w budżecie na dokończenie ostat-
niego odcinka promenady spacerowej aż do 
„Oaza Błonie” wraz z kładką pieszą (wspartą 
na dwóch pylonach) o długości ok. 145 m, 
przebiegającą przez fragment jeziora do 
stadionu piłkarskiego. Szacunkowy, wysoki 
koszt inwestycji (ok. 15 mln zł) mógł prze-
razić m.in. nowych i  jeszcze niedoświad-
czonych radnych, do podjęcia wyzwań na 
miarę XXI wieku. Czytelnicy muszą wiedzieć, 
że propozycję uszczuplenia wydatków na 
Promenadę złożyła radna Kosakowska. 
Tym razem większość radnych poparła jej 
propozycję. Wynik głosowania, choć dla 
mnie osobiście zaskakujący i  przykry – za-
akceptowałem, gdyż szanuję decyzje Rady.

Warto też przytoczyć fakt, że na sesji 
radny Stanisław Duszczak zaproponował 
kandydata z  klubu radnych „MY Kórni-
czanie” – radnego Tomasza Naglera, na 
przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji. Pan Nagler „nie wyraził zgody” na 
kandydowanie. Taka odmowa nastąpiła 
również później ze strony tego samego 
członka klubu „MY Kórniczanie” w zakresie 
objęcia funkcji zastępcy przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej. Inaczej było w przypad-
ku kandydata startującego do wyborów 
samorządowych z  listy Komitetu Wybor-
czego Prawo i Sprawiedliwość – radnego 
Adama Zydronia, który został wybrany 
przewodniczącym Komisji Infrastruktury, 
Rozwoju i Polityki Przestrzennej. W wyniku 

przeprowadzenia dalszych koniecznych 
procedur wyborczych w składach komisji, 
cztery funkcje (przewodniczący oraz za-
stępcy) sprawują obecnie radni startujący 
do wyborów samorządowych z innych list 
niż Bezpartyjni Samorządowcy.

Kwestionowanie przez członków klubu 
radnych „MY Kórniczanie” sposobu proce-
dowania uchwały budżetowej na rok 2019 
i WPF (Wieloletniej Prognozy Finansowej) 
okazało się w opinii radcy prawnego całko-
wicie bezpodstawne. Nie przedstawiono 
żadnego „paragrafu”, przepisu czy zapisu 
Statutu MiG Kórnik, który zostałby złamany 
przez Przewodniczącego Komisji Budżetu 
i Finansów - Stanisława Duszczaka. Opinia 
ta została zaprezentowana i  pisemnie 
potwierdzona przez radcę prawnego na IV 
Sesji Rady MiG Kórnik w dniu 28.12.2018 r.

Na zakończenie chciałbym przytoczyć jesz-
cze jeden fakt. Jak tylko sięgam pamięcią, 
radni wybierani wolą społeczeństwa, pocho-
dzący często z różnych środowisk, zawsze 
znajdowali wspólny mianownik i dążyli do 
wypracowania najlepszego rozwiązania 
i kompromisu dla dobra naszej małej Oj-
czyzny. Bycie radnym wciąż zobowiązuje 
- to służba drugiemu człowiekowi. Apeluję 
zatem do klubu radnych „MY Kórniczanie” 
o nie dzielenie pozostałych radnych na „My, 
Wy, Oni”. Starajcie się Państwo zrozumieć 
każdego człowieka i spróbujcie szanować 
poglądy innych. Przed nami niespełna 5 
lat – mam nadzieję – owocnej współpracy 
dla dobra mieszkańców. Bądźmy razem !!!

Patrzmy bardziej obiektywnie

◊  Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski

Z dniem 1 stycznia 2019 Burmistrz Miasta 
i  Gminy Kórnik Przemysław Pacholski 
powołał na stanowisko wiceburmistrza 
dotychczasowego kierownika Wydziału 
Inwestycji UMiG Kórnik Bronisława Do-
miniaka.

Bronisław Dominiak, urodzony 1 wrze-
śnia 1959 roku w Śremie, jest Absolwen-
tem Politechniki Poznańskiej, Wydziału 
Budownictwa Lądowego. Jest inżynierem 
budownictwa, zrzeszonym w  Wielko-
polskiej Okręgowej Izbie Inżynierów 
Budownictwa. Z gminą Kórnik związany 
zawodowo od 1997 roku, kiedy to rozpo-
czął pracę na stanowisku inspektora ds. 
inwestycji. W roku 2004 objął stanowisko 
kierownika Wydziału Inwestycji, którą to 

funkcję pełnił do dnia 31 grudnia 2018 
roku. Posiada duże doświadczenie oraz 
szeroką wiedzę dotyczącą realizacji zadań 
inwestycyjnych, a także dobrą znajomość 
przepisów w tym zakresie, ustawy Prawo 
budowlane oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Na powierzonym stanowisku będzie 
odpowiadał przede wszystkim za pracę 
Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Eks-
ploatacji i  Infrastruktury Technicznej, 
a  także za działania Straży Miejskiej. 
Ponadto będzie kierował pracami Komi-
sji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 
do której należy opiniowanie wniosków 
oraz proponowanie rozwiązań służących 
poprawie bezpieczeństwa na drogach. 

Drugi wiceburmistrz powołanyUrząd Miasta i Gminy Kórnik informuje:

Linia 527
- od dnia 07.01.2019r. skorygowane zostały godziny odjazdów 
kursów linii autobusowej nr 527:
*Kamionki Pętla z godz. 17:50 na 17:55, 18:40 na 18:45 oraz 
19:50 na 19:45
*Kamionki Szkoła z godziny 14:43 na godz. 14:48
* Starołęka z godziny 15:20 na 15:25, 15:45 na 15:50, 19:15 
na 19:40
* dodatkowy kurs ze Starołęki w kierunku Kamionki Pętla  
o godz. 18:50
Linia 512
- od dnia 01.02.2019 r. uruchomiony zostaje dodatkowy kurs 
linii autobusowej nr 512 o wjazd na przystanek Żerniki/Wieś 
poprzez przyspieszenie odjazdu autobusu z Franowa z godz. 
13:30 na 13:25

Szczegółowy rozkład jazdy linii autobusowej 527 i 512 
znajduje się na stronach ZTM Poznań 
https://www.ztm.poznan.pl/

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  
zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2019

Szanowni Państwo !
Pragniemy Państwa poinformować, iż w dniu 2 stycznia br. 
burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski ogłosił 
otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 
roku. W związku z powyższym, oferty należy składać do dnia 
22 stycznia 2019 roku do godziny 15.30 w Biurze Obsługi 
Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Kórnik osobiście lub droga 
pocztową (decyduje data stempla pocztowego).
Mając na uwadze dobrą współpracę z organizacjami pozarzą-
dowymi w roku 2019, wyznaczamy dyżury, podczas których 
będą Państwo mogli otrzymać dodatkowe informacje oraz 
pomoc w wypełnieniu ofert na realizację zadań publicznych. 
W dniach 4, 11 oraz 18 stycznia br. w godzinach od 15:30 do 
19:30 pracownik Urzędu Miasta i Gminy Kórnik będzie pełnił 
dyżury w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu, pl. Nie-
podległości 41 w Kórniku. 
Informacje o konkursie, wymaganych dokumentach  
dostępne są na stronie internetowej: www.kornik.pl/pop

◊  red
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100-lecie wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego jest okazją do przypomnienia boha-
terskich czynów uczestników tego zrywu 
niepodległościowego. 
Dokładnie 100 lat temu nasi przodkowie 
walczyli i ginęli na polach bitewnych. 
 Jednym ze źródeł informacji na temat dzia-
łań Kompanii Kórnickiej są wspomnienia  
dr. Stanisława Celichowskiego, uczestnika 
wydarzeń , dowódcy, zawarte w jego  książ-
ce „Wyprawa Zbąszyńska- wspomnienia 
uczestnika”. 

Dr. Celichowski tak relacjonuje udział kórni-
czan w początkowej fazie walk:
„Wybuch powstania 27 grudnia 1918 roku 
zwrócił siły zbrojne obu republik (Kórnickiej 
i Średzkiej przyp. ŁG) w  inną stronę: na od-
siecz Poznania. W chwili wybuchu powstania,  
27 grudnia 1918 f., między 4 a 5-tą popołudniu, 
zarówno prezes Rady Robotniczej Gawrych, 
jak i prezes Rady Żołnierskiej przebywali w Po-
znaniu. Gdy padły pierwsze strzały, Gawrych 
zaalarmował niezwłocznie oddziały kórnickie, 
a następnie po wspólnem porozumieniu się, 
prezes Rady żołnierskiej nakazał telefonicznie 
niezwłoczne ich wyruszenie do Poznania. 
Dzięki uprzednio już przygotowanym planom 
w błyskawicznem tempie ściągnięto oddzia-
ły z  miasta Kórnika i  okolicznych wsi i  na 
zarekwirowanych wozach między 7 a 8-mą 
wieczorem wyruszono do Poznania. Na skutek 
zarządzenia adwokata Maciaszka, któremu 
Rada Ludowa powierzyła dowództwo sił 
zbrojnych w Poznaniu, i któremu prezes kór-
nickiej Rady Żołnierskiej podporządkował swe 
oddziały, zostały one skierowane do Bazaru. 
W Krzesinach, dokąd wyjechał im naprzeciw 
prezes Rady Żołnierskiej, objął on kierownictwo 
ogólne nad niemi i od Zegrza poprowadził je 
w szyku bojowym do Bazaru, gdzie stawiły się 
około godziny 10-tej wieczorem w sile przeszło 
100 ludzi. (Oddziały z Bnina przybyły dopiero 
29 rano). Odtąd przez cały czas stanowiły one 
stałą załogę Bazaru i objęły straż bezpieczeń-
stwa nad przebywającym w Bazarze Ignacym 
Padarewskim. Maciaszek rzucił niezwłocznie 
mniejsze oddziały na pomoc walczącym po-
znańskim oddziałom ku głównym punktom 
oporu Niemców, m. in. w kierunku zamku, 
główną zaś siłę w liczbie 50 bagnetów skierował 
na dworzec główny. Tutaj oddziały kórnickie 
rozbroiły przejeżdżający z Gniezna pułk pie-
choty niemieckiej, przyczem w ręce kórniczan 
wpadło 37 kulomiotów i cała kasa pułkowa 
w sumie około 180.000 marek niemieckich, 
i  trzymały dworzec główny aż do przybycia 
kompanji średzkiej na drugi dzień rano. 28-
go grudnia do południa oddziały kórnickie, 
wzmocnione przez oddział powstańców po-
znańskich, obsadziły i zabezpieczyły na rozkaz 
Maciaszka definitywnie pocztę oraz arsenał 
i brały udział w drobnych walkach między 
Starym Rynkiem a  Wielkiemi Garbarami, 
których celem było oczyszczenie tej dzielnicy 

z Niemców. Spełniwszy swe zadanie, 29 grud-
nia popołudniu oddziały kórnickie, żegnane 
przez Paderewskiego i Maciaszka, wróciły do 
Kórnika. W dowód uznania Maciaszek przyznał 
kompanji kórnickiej 9 ze zdobytych 37 karabi-
nów maszynowych. 

Wybuch powstania zmienił sytuację polityczną. 
Z dniem 27 grudnia 1918 r. Wielkopolska wyła-
mała się z pod suwerenności Rzeszy Niemiec-
kiej i stała się częścią Rzeczypospolitej Polskiej. 
Republika Kórnicka dokonała tego we formie 
uroczystego aktu w dniu 1 stycznia 1919 r. 
Po powrocie w dniu 29 grudnia z Poznania, 
kompanja kórnicka współdziałała najpierw 
w nocy z 30 na 31 grudnia w oswobodzeniu 
stolicy powiatowej Śremu. Po załatwieniu się 
z tą jednostką administracji pruskiej, zwołała 
Rada Robotnicza w Kórniku na dzień 1 stycznia 
1919 r. w południe obywatelstwo na rynek 
przed ratusz. Po wygłoszeniu odpowiednich 
przemówień przy dźwiękach hymnu narodo-
wego wciągnięto na ratusz kórnicki sztandar 
biało-amarantowy na znak, że Rzeczpospo-
lita Kórnicka wystąpiła ze związku sowietów 
niemieckich i  stała się odtąd nierozerwalną, 
integralną częścią niepodległej Rzeczypo-
spolitej Polskiej, przelewając na nią już bez 
zastrzeżeń wszystkie swe prawa suwerenne. 
Już przedtem, - natychmiast po powrocie 
z Poznania - Rada Żołnierska odkryła swe 
właściwe oblicze i z „Rady” przekształciła się 
na jednostkę bojową, występującą odtąd pod 
nazwą kompanji kórnickiej”. 

6 stycznia – z  rozkazu Dowództwa Głów-
nego do Batalionu Śremskiego Kompania 
Kórnicka wyruszyła na front zachodni pod 
Zbąszyń. Najpierw na wozach konnych, 
a następnie koleją przebyli  trasę: Śrem 
– Czempiń - Kościan – Opalenica – Nowy 
Tomyśl – Chrośnica – Łomnica.
Oto fragment wspomnień Celichowskiego 
z dnia 11 stycznia 1919 roku. Kórniccy wojacy, 
staconujący w Łomnicy, brali udział w walkach 
o położone nieopodal Zbąszynia Strzyżewo.

„Wtem doleciał do nas daleki krzyk, a wkrótce 
potem zawtórował mu grzechot karabinów 
maszynowych i huk pękających ciężkich min. 
To kompanja jarocińska wierna swym rozka-
zom, nieświadoma, że idzie sama na ciężką 
walkę, ruszyła do szturmu, a walił się na nią 
huragan żelaza wzmocniony całą artylerją nie-
miecką, która obecnie zwróciła swój ogień na 
atakujących. A my tymczasem, którzyśmy im 
mieli nieść pomoc, odpoczywaliśmy bezpieczni. 
Rozejrzałem się po kompanji i wyczułem tę 
samą myśl. Honor żołnierza Polaka nie po-
zwalał czekać w spokoju, aż tamci serdeczni 
towarzysze się zakrwawią. Krótki rozkaz: „Ba-
gnet na broń”, „ Do szturmu!” i potężny okrzyk 
„Niech żyje Polska!” wzbił się pod niebo. To 1 
i 2 pluton kompanji kórnickiej runął poprzez 
tor do ataku. Od razu całe Strzyżewo odżyło. 

W  oknach każdego prawie domu błysnęły 
strzały, huknęły granaty, a z boku zaterkotały 
karabiny maszynowe. Ściskając karabin bie-
głem bez opamiętania, gnany uczuciem ze-
msty, ku najbliższemu domowi, z którego okien 
błyskał ogień strzałów karabinowych. Gdym 
dobiegł do ściany zbawczej i obejrzałem się, 
by wydać dalsze rozkazy, zdrętwiałem. Obok 
mnie stał Wierniewski, poza tem byłem sam. 
Zrozumiałem! Kompanja dostała się w krzyżo-
wy ogień kulomiotów z przodu i z boku i atak 
się załamał. Jak się później dowiedziałem 
ledwo kompanja ubiegła kilkanaście kroków, 
gdy padł śp. Żurawski, dalszych śmiertelnie 
i kilku lżej rannych. Kompanja się zachwiała, 
lecz tylko na chwil parę. Na ponowny rozkaz 
kompanja poderwała się do dalszego szturmu, 
tym razem docierając do wsi, podczas gdy Kę-
szycki ze swoim kulomiotem zaczął się skutecz-
nie rozprawiać ze zdradliwe mi kulomiotami 
niemieckiemi. I rozpoczął się ciężki bój o każdy 
dom, bój, którego zdradliwość zna każdy żoł-
nierz, który kiedykolwiek brał udział w ulicznej 
walce. Jeszcze dziś widzę tych dwóch wiarusów, 
Sarnowskiego i  Miskę, jak z  nasrożonemi 
wiechami swych wąsów z bagnetem w ręku 
wpadają poprzez drzwi wyrwane granatem 
Wierniewskiego do ciemnej czeluści sieni pierw-
szego domu. Lecz nieprzyjaciel nie dopuszczał 
do walki na białą broń i znikał, ilekroć nasz 
żołnierz wdzierał się do wnętrza domu. Nie 
wiadomo czy Niemcy uciekali, czy chowali się 
po nieznanych nam zakamarkach, by na tyłach 
naszych podjąć walkę. To uchylanie się od wal-
ki wręcz - jednego tylko zabraliśmy jeńca - było 
jednak niebezpieczne i niepokojące. Kompanja 
prąc naprzód, by wykorzystać pierwszy impet 
i popłoch nieprzyjaciela, nie mogła się bawić 
w dokładne przeszukiwanie domów, musiała 
jednak zostawiać obsadę na tyłach, przez co jej 
siły w miarę głębszego wdzierania się do wsi, 
katastrofalnie topniały. By zapobiec okrążeniu 
nas, rzuciłem wprawdzie na lewe skrzydło 
kulomiot Kęszyckiego. Lecz przyszedł moment, 
gdzie dalsze posuwanie się ku środkowi wsi by-
łoby warjactwem i groziło katastrofą odcięcia. 
Niestety nie doczekałem się ataku od frontu. 
Kompanja opalenicka nie była już zdolna do 
ponownego skutecznego ataku. Uzyskawszy 
zgodę dowódcy baonu, dałem więc z ciężkiem 
sercem rozkaz do odwrotu, tem bardziej że 
zauważyłem ruchy nieprzyjaciela, skierowane 
na obejście mego lewego skrzydła i odcięcie 
nam linji odwrotowej. Dochodził do tego fakt, 
że tymczasem walka na froncie kompanji 
jarocińskiej również ucichła, co świadczyło 
o nieudaniu się ataku. Kulomiot Kęszyckiego 
zaś sam bez oparcia o piechotę nie dawał 
dostatecznego zabezpieczenia. Tymczasem 
zaczął się budzić ponury, mglisty dzień zimo-
wy (...).
Ile wynosiły wszystkie nasze straty, nie wiem. 
Podawano je na 100 zabitych i rannych, co nie 
uważani za przesadzone, zważywszy zaciętość 
i długotrwałość walki. Kompanja kórnicka 

miała 3 zabitych i 5 rannych, komp. śremska, 
która w walce udziału prawie że nie brała  
1 zaginionego, Jurgę, który prawdopodobnie 
poległ nad torem. Znacznie cięższe straty 
były kompanji jarocińskiej, a przede wszyst-
kiem kompanji opalenickiej. Bitwa z  dnia  
11 stycznia 1919 r. pod Zbąszyniem, gdyby się 
była udała, byłaby nam otworzyła wrota na 
zachód i w skutkach swych politycznych nie-
wątpliwie przysunęła w traktacie pokojowym 
granice Polski dalej na zachód ku granicom 
Brandenburgji. Przegrana zadecydowała 
o utracie ziem częściowo czysto polskich na 
zachód Zbąszynia”.

Za zwycięską uznano potyczkę pod Łomni-
cą, która odbyła się 17 stycznia. Oddziałom 
powstańczym udało się odeprzeć atak sił 
niemieckich. Niestety nie obyło się bez 
strat. Polegli kolejni bohaterowie. Stani-
sław Celichowski, którego w  niektórych 
opracowaniach obwinia się za skalę strat, 
jakie miały miejsce tego dnia, tak wspomi-
na obraz po bitwie:
„Niebawem stanęliśmy na linji pozycji 
niemieckiej i  ze zdumieniem oglądaliśmy 
niezliczone ilości wystrzelonych łusek, 
świadczące o  gwałtowności ognia nie-
mieckiego. Obficie krwią zroszony śnieg 
wskazywał, jak gwałtowna była walka i jak 
ciężkie były straty niemieckie. Zmierzch 
już zapadał, gdy kompanja jarocińska 
i oddział Szwajkowskiego, zwinąwszy się do 
środka drogą prowadzącą ze Strzyżewa do 
Łomnicy, wracał do swych pozycyj. Dziwiło 
nas trochę, że nie zastaliśmy już na pozycji 
kompanji kórnickiej. Lecz na razie wiele nas 
to nie zastanawiało. Żołnierz upojony był 
uczuciem triumfu, uczuciem odniesionego 
zwycięstwa i  odwetu za porażkę w  dniu  
11 stycznia i  dokumentował ten swój na-
strój bojowemi pieśniami. W miarę jednak 
wkraczania do wsi nastrój ten przycichał, 
nie znajdując nigdzie oddźwięku.
Wkrótce zaraportowano mi o  powodzie: 
kompanja kórnicka straciła 10 zabitych  
i 8 rannych, 1/4 swych sił, które zaangażo-
wane były w walce w centrum i na lewem 
naszem skrzydle. Między poległymi zaś byli 
właśnie najlepsi, jak sierżant sztabowy Pohl, 
dowódca 3 plutonu Zięta, Małecki i  szereg 
starych żołnierzy, ojców rodzin. Bolała mnie 
osobiście najwięcej właśnie strata tych ostat-
nich. Gdy bowiem wyruszaliśmy z Kórnika 
pod Zbąszyń, w  przeczuciu ciężkich walk, 
wezwałem wszystkich, którzy mieli liczne 
rodziny, by wystąpili z  szeregów i  oświad-
czyłem im, że pozostawiam ich w  domu,  
by nie narażać rodziny na utratę ojców. 
Jeszcze dziś ze wzruszeniem wspominam, jak 
prosili o to, by im pozwolić iść na front, gdyż 
jeżeli przez 4 lata dla obcej sprawy narażali 
swoje życie, to za swój święty obowiązek po-
czytują, złożyć je także w ofierze za Polskę”. 

Powrót Kompanii spod Łomnicy tak wspo-
mina jej dwódca:
„Pod wieczór bataljon śremski i kompanja 
jarocińska zostały załadowane w Chrośnicy 
na pociąg i wyruszyły przez Poznań do swych 

garnizonów. Nastrój był poważny; wieźli-
śmy przecież ze sobą w osobnym wagonie  
10 poległych w ostatniej bitwie bohaterów. 
Lecz nad przygnębieniem wywołanem utratą 
bliskich druhów, wybijało się uczucie dobrze 
spełnionego obowiązku i wspomnienie gór-
nie przeżytych pierwszych walk o wolność. 
Nastrój ten spotęgowało przyjęcie, jakie nam 
zgotowała patrjotyczna ludność Kórnika. 
Gdy około północy kompanja z oddalonego  
o  4 km. dworca wracała do miasta, cała 
ludność wyległa z  pochodniami nam na-
przeciw. I  chociaż jechały z  nami wozy 
z  poległymi, chociaż śmierć ich dotknęła 
tyle rodzin i  znajomych, ponad uczuciami 
smutku i  żałoby górował nastrój radosnej 
dumy, że żołnierze kórniccy okazali się god-
nymi synami powstającej z niewoli ojczyzny. 
Manifestacją tych uczuć był też urządzony 
na drugi dzień uroczysty pogrzeb poległych, 
uświetniony przybyciem nań dowódcy batal-
jonu wraz z od- działem konnym bataljonu. 
To też ofiary krwi i  trudy, poniesione pod 
Zbąszyniem mimo nieosiągnięcia głównego 
celu, zdobycia Zbąszynia, nie poszły na 
marne. Dały one kompanji nową spójnię: 
tradycję wojenną. Wspomnienia wyprawy 

zbąszyńskiej, wspomnienia bohaterskich 
wysiłków i trudów, poniesionych dla sprawy 
wolności, były na przyszłość bodźcem nie 
tylko dla jej uczestników do dalszej ofiarnej 
walki, ale obowiązywały także każdego nowo 
wstępującego w szeregi kompanji, jako wzór 
do naśladowania, jako podnieta do stania 
się godnym zaszczytu należenia do tego 
oddziału. To też, gdy w dwa tygodnie później 
- po uzupełnieniu i nowem wyekwipowaniu 
- kompanja kórnicka w  zespole bataljonu 
wyruszała do nowych walk o  Rawicz pod 
Miejską Górką, przedstawiała zespół bitne-
go, karnego, spoiną tradycji między sobą 
i z dowódcami związanego żołnierza. Walki 
pod Rawiczem, w  szczególności brawuro-
wy kontratak kompanji kórnickiej w  dniu  
10 lutego 1919 r. w bitwie pod Zieloną - Wsią, 
były tego dowodem”.
Całość wspomnień Stanisłąwa Celichow-
skiego znaleźć można między innymi 
pod adresem: 
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/ 
doccontent?id=146413

100 lat od krwawych walk pod Zbąszyniem

◊  Opr. ŁG

Kwatera mogił powstańców  
na cmentarzu w Kórniku
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  W dniu 15 grudnia 2018 r. z okazji 100 lecia 
odzyskania Niepodległości oraz z okazji 100–
lecia wybuch Powstania Wielkopolskiego 
1918–1919 w Poznaniu z inicjatywy władz 
Wojewódzkiego Oddziału Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. 
gen. Stanisława Taczaka w Poznaniu odbył 
się Strażacki Apel Pamięci.
Główne uroczystości  odbyły się przy grobie 
gen. Stanisława Taczaka,  gdzie delegacje 
strażackie przy dźwiękach syren wozów 
strażackich punktualnie o godzinie 10.30 
składały kwiaty.
 Po uroczystościach na cmentarzu, strażacy 
w kolumnie marszowej przemaszerowali 
do Kościoła św. Wojciecha – gdzie odbyła się 
Msza św. Po zakończeniu Mszy – strażacy 
znowu uformowali znów kolumnę marszową 
i przy dźwiękach strażackiej orkiestry  prze-
szli ulicami Poznania do budynku siedziby 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP na ulicę 
Norwida 14, gdzie  została odsłonięta tablica 
upamiętniająca gen. Stanisława Taczaka – Pa-
trona Wielkopolskich Strażaków – Pierwszego 
Naczelnego Dowódcę Powstania Wielkopol-
skiego 1918–1919, a w latach 1930 – 1939  
wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Stra-

ży Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz prezesa Zarządu Poznańskiego Okręgu 
Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.
Równocześnie o godzinie 10.30 członkowie 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  gminy 
Kórnik wraz z opiekunami; dh. Ewą Sieroń, 
dh. Bożeną Kiełtyka, dh. Moniką Sobolewską, 
oraz dh. Kacprem Fludra i dh. Maciejem Szyc 
składali kwiaty i zapalali znicze przy pomniku 

Powstańców Wielkopolskich 1918 – 1919.  
Przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w 
Poznaniu wartę honorową wystawiła jednost-
ka  OSP Szczytniki w osobach  dh. Sławomira 
Sobolewskiego oraz dh. Piotra Różańskiego.
 Swój akcent w tych uroczystościach mieli  
również  strażacy OSP Kórnik, gdzie użyczyli 
samochodu strażackiego z koszem oraz wy-
stawili poczet sztandarowy.

 Na terenie Szpitala Klinicznego im. Karola Joh-
schera  w Poznaniu na oddziałach dziecięcych 
i nie tylko w niedzielę 16 grudnia miało miejsce 
podsumowanie II - Edycji Ogólnopolskiej Akcji 
Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownic-
twa Specjalistycznego Strażacy Wspólnie prze-
ciw Białaczce „Paczka dla Dzieciaka na Święta 
od Strażaka” województwa wielkopolskiego.
W tej akcji brali również udział strażacy na-
szej gminy: OSP Radzewo, OSP Szczytniki, 
OSP Kamionki , którzy przez blisko miesiąc 
zbierali w swych strażnicach podarki prze-
kazywane do paczek dla chorych dzieci od 
ludzi o dobrych sercach. Każda jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej województwa 
wielkopolskiego, która uczestniczyła  w tej akcji 
całość zebranych prezentów   przekazała do 
koordynatora województwa wielkopolskiego 
dh. Alicji Kucharskiej z OSP Komorniki Gmina 
Kleszczewo  – gdzie strażacy tejże jednostki 
przez kilka dni tworzyli paczki aby pasowały 
do wieku i płci małych pacjentów.
 Musimy poinformować Państwa, że Sto-
warzyszenie zostało docenione przez Ogól-
noświatowe Jury MAGIRUSA i  jest w gronie 
finalistów w konkursie strażackim w kategorii   
Działalność charytatywna. 
 Jeżeli Państwo chcecie wesprzeć swoimi 
głosami Stowarzyszenie, to zapraszamy do 
oddania głosów. Wszystko na temat głoso-
wania na FB Stowarzyszenia. 
Jeszcze raz dziekujemy.

                                                                                       

Strażacki apel pamięci

◊  ES

Strażacka Paczka dla Dzieciaka

◊  ES

W Poznaniu uroczystości rocznicowe roz-
poczęto 26 grudnia inscenizacją przyjazdu 
Ignacego Paderewskiego do Poznania. Dnia 
27 grudnia rano premier Mateusz Mora-
wiecki i wojewoda Zbigniew Hoffman złożyli 
kwiaty na grobie gen, Stanisława Taczaka. 
Przed urzędem wojewódzkim odsłonięto 
„Tablicę Wdzięczności”. O godz. 12:30 do ob-
chodów dołączył prezydent Andrzej Duda. 
W poznańskiej farze pod przewodnictwem 
metropolity poznańskiego arcybiskupa 
Stanisława Gądeckiego odprawiono mszę 
św. w intencji powstańców wielkopolskich. 
O godzinie 16:40 zawyły syreny, wstrzymano 
ruch komunikacji miejskiej. Historycy nie 
ustalili momentu wybuchu powstania. Z re-
lacji naocznego świadka z Kórnika Sylwestra 
Gawrych wynika, że. stało się to o godzinie 
16:20. 100 lat temu właśnie o tej godzinie 
wezwał telefonicznie kompanię kórnicką 
do Poznania. 
Główne uroczystości przed Pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich zgromadziły 
przedstawicieli władz centralnych, władz 
Poznania, liczne delegacje kół Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego, harce-
rzy oraz mieszkańców całej Wielkopolski. 
Wieczorem na stadionie ENEA odbył się 
uroczysty okolicznościowy koncert „Muzy-
ka Wolności” składający się z trzech części 
„Wiara, Nadzieja, Wolność”, transmitowany 
przez TVN.  

Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak 
oraz Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego. od 10. lat orga-
nizują wyjazdy licznych delegacji Kół Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 do 
Warszawy, na obchody tej rocznicy w stoli-
cy. Na placu Zamkowym otwarto wystawę 
„Wielkopolanie ku Niepodległości w stulecie 
zwycięskiego powstania 1818-1919 roku” 
przygotowanej przez Wielkopolskie Mu-
zeum Niepodległości” pod kierunkiem dr 
hab. Olafa Bergmana – komisarza wystawy. 
Wystawą plenerową zainteresowane były 
tłumy turystów i Warszawiaków. Wystawa 
odwiedzi Kraków, Świętochłowice, Wrocław, 
Zieloną Górę, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, 
Białystok i na stałe trafi do Muzeum Rol-
nictwa w Szreniawie. Wystawie towarzyszy 
obszerny „Katalog Wystawy”.
W  Bazylice Archikatedralnej p.w. Mę-
czeństwa św. Jana Chrzciciela arcybiskup 
Kazimierz Nycz odprawił mszę św. W wygło-
szonej homilii postawił kilka pytań retorycz-
nych: „Czy bez Powstania Wielkopolskiego 
możliwa byłaby niepodległa Polska?”, „Czy 
bez Powstania Wielkopolskiego byłby „Cud 
nad Wisłą” w 1920 r.?”, „Czy Europa wyglą-
dałaby tak jak dzisiaj?”. Wydarzenia sprzed 
prawie 100 lat zmuszają  nas do refleksji. 
Wspomniał, że w podziemiach archikatedry 
spoczywają prochy Ignacego Jana Pade-
rewskiego, któremu w znacznym stopniu 

zawdzięczamy odzyskanie niepodległości. 
Przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła 
się uroczystość oficjalna z udziałem władz 
i delegacji z Poznania i  licznych delegacji 
z miasteczek wielkopolskich, często z udzia-
łem burmistrzów i wójtów. Ponad godzinę 
składano wieńce i kwiaty. W rocznicowych 
obchodach uczestniczyła Kompania Hono-
rowa Wojska Polskiego. Po Apelu Poległych 
poświęconym bohaterom Powstania Wiel-
kopolskiego, oddano salwę honorową. Na 
Wojskowym Cmentarzu Powązki uczestnicy 
poznańskiej delegacji złożyły kwiaty pod 
Pomnikiem Powstania Wielkopolskiego. 
W imieniu delegacji kórnickiej kwiaty złożyli: 
Włodzimierz Rocławski i Janina Różak. Mar-
szałek Wielkopolski, Marek Woźniak podzię-
kował uczestnikom delegacji za poświęcony 
czas, wspomniał też, że „patriotyzm buduje 
się czynem a nie słowami”. Poznańczycy 
wywalczyli swoją niepodległość zbiorowym 
wysiłkiem wszystkich warstw społecznych, 
dzięki doskonałej organizacji i dzięki wa-
leczności osiemdziesięciotysięcznej Armii 
Wielkopolskiej.
W uroczystościach w Poznaniu i Warszawie 
uczestniczyli między innymi człnkowie kór-
nickiego koła Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego oraz bracia kurkowi 
z KBBK.     
   

Kórniczanie na obchodach wybuchu powstania

◊  Kazimierz Krawiarz
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Przedszkole Kolorowy Świat w Szczodrzy-
kowie zaprasza dzieci w wieku 2-4 lat, które 
nie uczęszczały dotychczas do przedszkola
 wraz z rodzicami na wyjątkowe zajęcia pt. 
„Zanim będę przedszkolakiem”
Grupa I: 21-22 styczeń 2019r. od godz. 9.00 
do godz. 11.00
23 styczeń 2019r. od godz. 8.00 do 
godz.10.00
Grupa II: 23 styczeń 2019r. od godz. 10.30 
do godz. 12.30
24-25 styczeń 2019r. od godz. 9.00 do godz. 
11.00
Nabór do Grupy II po wyczerpaniu miejsc 
w Grupie I.

Podczas zajęć dzieci:
- będą miały możliwość nawiązania kontak-
tu z rówieśnikami,
- poznają organizację dnia w przedszkolu,
- będą uczestniczyć w twórczych zabawach 
dostosowanych do ich możliwości,
 - odkryją w sobie radość tworzenia.
Dzieci podczas zajęć znajdują się pod opieką 
rodziców. Uprzejmie prosimy o zabranie 
obuwia zmiennego zarówno dla dzieci, jak 
i rodziców.
Ilość miejsc ograniczona – zapisy na zajęcia 
telefonicznie lub 
w sekretariacie placówki w godz.7.30 - 15.00 
do dnia 17.01.2019r.

Koszt udziału w 3-dniowym cyklu zajęć wy-
nosi 15 zł (materiały plastyczne + posiłek).
Opłatę za udział w zajęciach po wcześniej-
szym zapisie należy uiścić na konto nr: 
94 9076 0008 2001 0012 1620 0002
tytułem: Zanim będę przedszkolakiem, 
imię i nazwisko dziecka, oznaczenie grupy, 
które otrzymają Państwo podczas zapisu 
telefonicznego lub w sekretariacie placówki.

Przedszkole Kolorowy Świat 
w Szczodrzykowie,
 ul. Dworcowa 11. Tel: 61 8171- 827
 
Serdecznie zapraszamy !!!

Zanim będę przedszkolakiem

Dobiegł końca rok 2018, w którym Przed-
szkole „Śpiewający Włóczykije” z Borówca, 
zdobyło tytuł Przedszkola na Medal, uzy-
skując głosami czytelników Głosu Wielkopol-
skiego, pierwsze miejsce wśród przedszkoli 
Powiatu Poznańskiego.
To bardzo miłe, otrzymać taki tytuł, choć 
trzeba przyznać nie ma większego wpływu 
na naszą codzienną działalność. Wszak nie 
dla dyplomów czy certyfikatów pracujemy… 
Najlepszym „medalem” jest dla nas uśmiech 
dziecka i zadowolenie rodzica. Najważniej-
sze, aby nasi podopieczni czuli się u nas 
dobrze, aby lubili chodzić do przedszkola 
i rozwijali się tutaj, kształtowali na dobrych, 
twórczych, ciekawych świata ludzi.
Trudno zebrać w jednym artykule co u Włó-
czykijów działo się w ciągu minionego roku. 
Podobnie jak w poprzednich, bo przedszko-
le działa już od 11 lat, oprócz codziennej 
pracy nauczycieli, polegającej na wspieraniu 
we wszechstronnym rozwoju dzieci, orga-
nizujemy u nas całą masę dodatkowych 
wydarzeń.  Od organizacji uroczystości 
rodzinnych, wycieczek po Polsce całymi 

rodzinami, aż po organizację imprez dla 
społeczności lokalnej, takich jak Biesiada 
Borówiecka, czy Bieg Skauta ( zapraszamy 
do fotorelacji na profilu FB ).
Dziś chcemy opowiedzieć o  jednym z  ta-
kich wydarzeń, dedykowanych oczywiście 
naszym przedszkolakom, ale jednocześnie 
otwartych dla innych. To działania promują-
ce rodzinne czytanie pod nazwą „Przystanek 
Poczytajkowo”.  Wszystko odbyło się w na-
szym przedszkolu w grudniowe, sobotnie 
przedpołudnie. Celem było promowanie 
rodzinnego czytania, a oficjalnym patronem, 
jak co roku została Fundacja  ABC XXI „Cała 
Polska czyta dzieciom”.  Na spotkanie z do-
brą książką oraz autorami literatury dziecię-
cej przybyło do nas blisko 100 osób, małych 
i dużych czytelników. Co ich tutaj czekało? 
Przede wszystkim możliwość poznania 
i porozmawiania ze znanymi i  cenionymi 
pisarzami. W tym roku nasze zaproszenie 
przyjęli Marcin Mortka, autor m.in. serii 
opowieści o wikingu Tappim oraz Łukasz 
Wierzbicki, autor „Afryki Kazika”, „Ocean 
to pikuś”, „Dziadek i niedźwiadek” i wielu 
innych wspaniałych książek przygodowych 
dla dzieci i młodzieży, które Śpiewający Włó-
czykije dobrze znają i bardzo lubią.
Oprócz spotkań z autorami młodsi uczestni-
cy naszego czytelniczego „Przystanku” mogli 
wziąć udział w warsztatach plastycznych 
związanych z książką, a starsi udać się na 
książkowe zakupy, podczas małych targów 

książki, które zorganizowało dla nas poznań-
skie wydawnictwo ZAKAMARKI. Oczywiście 
można też było nabyć książki zaproszonych 
autorów i otrzymać wpisy, autografy. Pod-
czas każdego „Przystanku Poczytajkowo” 
bijemy rekord w  rodzinnym czytaniu – 
blisko 100 osób czytających jednocześnie, 
w  różnych miejscach w  przedszkolu, na 
dywanie, przy stoliku, gdzieś w kąciku – to 
niespotykany widok!
A po co to wszystko? Po to, żeby przypo-
mnieć, że warto czytać! Czytanie rozwija, 
kształci dobrego i mądrego człowieka, jest 
najprostszą drogą do sukcesu w życiu! My, 
Śpiewający Włóczykije, jesteśmy o  tym 
przekonani i dlatego powtarzamy za Fun-
dacją ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom” 
: „Czytajmy dzieciom 20 minut dziennie, 
codziennie” 
Przed nami pełen nadziei Nowy Rok –
wszystkim czytelnikom Kórniczanina, 
a  także Wszystkim związanym z naszym 
przedszkolem, Rodzinom obecnych Włóczy-
kijów, naszym absolwentom i sympatykom 
naszej działalności – życzymy wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku, aby przyniósł 
dużo dobrych pomysłów i inspiracji i udało 
się je realizować. Rodzinnego ciepła na 
każdy dzień 

Przedszkole
na medal 

◊  Przedszkole „Śpiewający Włóczykije” 
 z Borówca
Ewa Ziętek, dyrektor

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach 
i pamięci naszej” /.../
Pani Dorocie Przybylskiej 
Przewodniczącej Towarzystwa  
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
Koło w Kórniku 
wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

składa 
społeczność Szkoły Podstawowej  
im. Powstańców Wielkopolskich  
w Robakowie

Ojca

Wszystkim, którzy w tak bolesnych 
dla nas chwilach dzielili z nami smu-
tek i żal, okazali wiele serca  
i życzliwości oraz uczestniczyli  
we mszy św. i ceremonii  
pogrzebowej

Ks. Łukaszowi Słocińskiemu,  
Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym,  
Pracownikom PAN, Pracownikom 
Ośrodka Pomocy Społecznej  
serdeczne „Bóg zapłać”  
składają 
żona z córkami

 śp. Tadeusza 
Sarnowskiego

Z głębokim żalem i smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

wieloletniego pracownika i Członka Zarządu Banku Spółdzielczego w Kórniku.
W tych smutnych chwilach Rodzinie oraz bliskim zmarłej wyrazy szczerego współczucia
składają
Zarząd oraz Pracownicy  
Banku Spółdzielczego w Kórniku

śp. Janiny Śniegockiej

Z głębokim żalem żegnamy

byłego Członka Zarządu
Banku Spółdzielczego w Kórniku.
Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego 
współczucia składa
Rada Nadzorcza 
Banku Spółdzielczego w Kórniku

śp. Janinę 
   Śniegocką

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość, to nieśmiertelność...”

                                            E. Dickinson

Pani Bogusławie Matuszewskiej 
wyrazy szczerego żalu i  współczucia 
 z powodu śmierci

składa:
Zarząd  oraz koleżanki i koledzy 
z Banku Spółdzielczego w Kórniku

Brata

W dniu 27.12.2018 roku minęła dokładnie 
setna rocznica wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego i  z  tej niepowtarzalnej okazji 
Kórnickie Bractwo Rowerowe zorganizowa-
ło rajd „Wielkopolskie Drogi do Wolności -  
100-lecie Powstania Wielkopolskiego” 

W rajdzie udział wzięło około 70 rowerzy-
stów,którzy wystartowali z Kórnika z pod 
pomnika Powstańców Wielkopolskich i po 
przejechaniu około 30 km zakończyli rajd 
w  Poznaniu przy pomniku Powstańców 
Wielkopolskich gdzie złożyli kwiaty.Dziękuje-

my Wam że byliście w tym szczególnym dniu 
z Nami i jeszcze Wielkie podziękowania dla 
Kórnickiej i Poznańskiej Policji za bezpieczną 
eskortę na całej trasie rajdu.

Rowerem na 100-lecie

◊  J.C.
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Minęło 10 lat od powstania Kórnickiego 
Ośrodka Kultury. Z tej okazji 19 grudnia 
2018 r. 
w siedzibie KOK odbyło się kulturalne 
spotkanie. Przybyli Burmistrzowie miasta 
i gminy Kórnik - Przemysław Pacholski i 
Sebastian Wlazły, Przewodniczący Rady 
miasta i gminy Kórnik - Adam Lewandowski, 
radni, dyrektorzy instytucji kultury i oświaty, 
przyjaciele i pracownicy KOK. Prezentacja 
okolicznościowego wydawnictwa wsparta 
fotograficzną dokumentacją przywołała 
anegdoty, wspomnienia i refleksje na temat 

działalności KOK.
Nie zabrakło listów gratulacyjnych, podzię-
kowań i miłych słów.
W części artystycznej wystąpiła portugalska 
pieśniarka Genoveva Faisca, którą wsparli 
muzycznie Małgorzata Szczwany, Paweł 
Głowacki i Maciej Lutowski. Magiczny klimat 
muzyki fado, niezwykłe improwizacje muzy-
ków oraz radosna energia udzieliły się całej 
widowni. A później były rozmowy, śmiechy, 
radość. Dziękujemy wszystkim.

10 lat Kórnickiego Ośrodka Kultury.

KOK 
pierwszy rok, 
a potem 
drugi, trzeci, następne…
Dziesiątka wygląda tak pięknie.

To KOK-u dziesięciolecie
w głowie coś plecie i plecie,
wypełnia kolorami,
czaruje wspomnieniami.

Próby, przeczucia, marzenia,
szkice, projekty, spełnienia
ponad głowami tańczące,
i żale dzieło kończące.

Obrazy, kształty, figury
zdobią Prowent, KOK-u mury.
Szepczą, krzyczą, wyśpiewują,
moce sztuki ukazują.
    
S.A.

10 lat KOK

Serdecznie zapraszamy 
na 10. Kolędowanie z Ogończykiem, któ-

re tym razem odbędzie się 
w restauracji hotelu „Daglezja” 
w Kórniku, przy ul. Woźniaka 7, 

w dniu 18. stycznia br. o godz. 17:30.

Zapewniamy:
- noworoczną kolację,

- teatralną niespodziankę,
- bożonarodzeniowe śpiewy w gronie 

wypróbowanych przyjaciół,
- wieczorny, zimowy spacer w drodze 

powrotnej.

Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk

Zapisy i bon konsumpcyjny oczekuje na 
państwa w kawiarni „Lody Mady” 

w poniedziałek 14 stycznia, w godzinach 
15:00-17:00.

„Ogończyk“ 
zaprasza

◊   Sławomir Animucki 
i Piotr Mastalerz.

80 lat powołania
Znana z posługi w Kórniku siostra Cecylia Stalmierska obchodziła w grudniu 2018 roku ju-
bileusz 80-lecia święceń zakonnych. Z okazji tak zacnej rocznicy odwiedzili ją w poznańskim 
Domu Św. Ludwiki goście, w tym parafianie kórniccy. 
Siostra Cecylia w marcu skończy 100 lat. Życzymy kolejnych lat pomyślności i zdrowia!

◊  JN

W okresie od kwietnia do września ubiegłe-
go roku uczestnicy zajęć Środowiskowego 
Domu Samopomocy ,,Gościnni” brali udział 
w projekcie ,,Czynna ochrona pszczołowa-
tych w parkach krajobrazowych – edycja 
III”, orgaznizowanym przez Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielkopol-
skiego.
Nasze zadanie polegało na własnoręcznym 
stworzeniu stołówki dla pszczół. Uczestnicy 
wybrali w okolicach domu drzewo, gdzie 
zawiesili drewnianą budkę, która posłużyła 
i jeszcze w przyszłości posłuży za dom dla 
pszczół na najbliższe, również zimowe 
miesiące. Dodatkowo zasiali rośliny, które 
nie tylko zdobiły pobliski trawnik, ale były 
stołówką dla latających dookoła domu 
owadów. Dwa razy w miesiącu uczestnicy 
sprawdzali stan budki (czy nie ma uszko-
dzeń, nie wymaga naprawy) oraz wysokość 
zasianych roślin. Największym problemem 
w trakcie udziału w projekcie dla Uczest-
ników były czerwcowe nawałnice, które 
zniszczyły część zasadzonych i przyjaznych 
owadom roślin.
Na naszej łące w trakcie całego projektu, 
wyrosło najwięcej ślazu dzikiego, faceliny 
błękitnej, kolendry siewnej, koniczyny łą-
kowej i białej. Z owadów najchętniej łączkę 
odwiedzały motyle. W trakcie regularnych 
obserwacji, uczestnikom zajęć w ŚDS udało 
się także wypatrzeć kilka pszczół. Być może 
dzięki naszej pracy, choć mała część miodu 
z pobliskich pasiek powstała dzięki nam? 
Kto wie?
Nasze zaangażowanie zostało docenione 
przez organizatorów Projektu. Dzięki 
staranności i  sumienności uczestników, 
Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Gościn-
ni” otrzymał wyróżnienie za najciekawsze 
opracowanie i prezentację rezultatów 
projektu. Uczestnicy otrzymali pamiątkowy 
dyplom oraz upominki.
Wiosną 2019 r., planujemy stworzenie 
nowej, tym razem większej stołówki dla 
owadów. Chcemy przyczynić się do wzrostu 
populacji pszczół, które są nam tak bardzo 
potrzebne do życia.
Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Go-
ścinni” dziękuje Kołu Pszczelarskiemu 
w Kórniku za coroczne dostawy miodu, 
który pomaga nam osłodzić szare i długie 
zimowe dni. 

Trzydziesta pierwsza Rocznica Reaktywowa-
nia Bractwa Kurkowego W Kórniku-Bninie 
(KBBK). Spotkanie Opłatkowe AD 2018.

Rok 2018. obchodzimy jako rok 100-lecia 
odzyskania niepodległości, 100-lecia wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego, 273-lecia 
fundacji bractw kurkowych w Bninie i Kór-
niku, 31-lecia reaktywacji Kórnicko-Bniń-
skiego Bractwa Kurkowego. Wielu członków 
bractwa kurkowego w 1918/1919 r. z bronią 
w ręku uczestniczyło w Powstaniu Wielko-
polskim. Wielu też wspierało finansowo 
powstałe w Bninie i Kórniku kompanie i ich 
działania militarne. 
Okres świąteczny, to czas składania sobie 
życzeń, podsumowań, wręczania upomin-
ków, czas wymiany doświadczeń i poglądów 
i  wytyczania nowych planów. W  okresie 
przedświątecznym odbywają się spotkania 
opłatkowe.
W sobotę 15 grudnia w Kórniku odbyły się 
główne uroczystości obchodów 100-lecia 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
z  licznym udziałem członków Kórnicko-
-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, na czele 
z królem kurkowym Romanem Fludrą oraz 
królem żniwnym Wojciechem Antczakiem 
z pocztem sztandarowym. 
Wieczorem bracia kurkowi spotkali się 
w siedzibie bractwa na tradycyjnym opłatku. 
W spotkaniu uczestniczyła delegacja człon-
ków Stowarzyszenia Kombatantów i Sym-
patyków byłego 31. Kórnickiego Dywizjonu 
Obrony Powietrznej Kraju z płk Ryszardem 
Grześkowiakiem na czele. Spotkanie za-

szczycili przedstawiciele władz Kórnika: 
Przemysław Pacholski – Burmistrz Miasta 
i Gminy, Sebastian Wlazły - wiceburmistrz 
Miasta i Gminy, Magdalena Matelska-Bo-
gajczyk - kierownik Biura Promocji Kultury 
i Sportu Gminy, Wojciech Kiełbasiewicz – 
dyrektor Centrum Kultury i Sportu,  st asp. 
Paweł Michalski – komendant Policji w Kór-
niku oraz Tomasz Haremza – komendant 
Straży Miejskiej w Kórniku. Przybył dziekan 
ks. Franciszek Sikora, proboszczowie: parafii 
kórnickiej – ks. Grzegorz Zbączyniak i roba-
kowskiej ks. kan. Piotr Piec. 
Spotkanie było okazją do przypomnienia, 
że dnia 17 grudnia 1987 r., czyli 31 lat temu, 
Naczelnik Urzędu Miasta i Gminy inż. Cze-
sław Brocki podpisał decyzję o rejestracji 
stowarzyszenia o nazwie Bractwo Kurkowe 
w Kórniku. Akt ten otworzył drogę do roz-
woju idei bractw kurkowych w Polsce, do 
nawiązania kontaktów z podobnymi organi-
zacjami w Polsce i w Europie, do utworzenia 
Zjednoczenia Bractw Kurkowych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, i tworzenia jej struktur 
okręgowych. Spotkanie opłatkowe spaja 
i konsoliduje więzi braterskie, jest okazją do 
refleksji i podsumowań. 
Król Kurkowy AD 2018/2019 Roman Fludra 
wraz z  rycerzami Andrzejem Tomiakiem 
i Markiem Nowickim, zaprosili braci na XXVIII 
Królewski Bal Kurkowy do Restauracji „Po-
dróżnik”. Bal Kurkowy odbędzie się 9 lutego 
2019 r.  
     

Spotkanie opłatkowe KBBK „Gościnni” 
dla pszczół

◊  Aleksandra Klecha

◊ Kazimierz Krawiarz
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OBOWIĄZEK SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ 
PODMIOTÓW OBOWIĄZANYCH DO PO-
NOSZENIA OPŁATY ZA USŁUGI WODNE 
Z TYTUŁU ZMNIEJSZENIA NATURALNEJ 

RETENCJI TERENOWEJ

Informacja o opłacie za zmniejszenie 
naturalnej retencji terenowej

1 stycznia 2018 roku weszła w życie 
ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo 
wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) 
wprowadzająca zmiany w zakresie 
gospodarowania wodami oraz opłat za 
usługi wodne, w tym opłaty za zmniejsze-
nie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 
272 ust. 22 Prawa wodnego osoby fizycz-
ne, prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej 
będące:
a) właścicielami nieruchomości lub 
obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi nierucho-
mości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
d) posiadaczami nieruchomości lub ich 
części albo obiektów budowlanych lub 
ich części, stanowiących własność Skar-
bu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nie-
ruchomości o powierzchni powyżej 
3500m2 robót lub obiektów budow-
lanych trwale związanych z gruntem, 

wpłynęły na zmniejszenie naturalnej 
retencji terenowej przez wyłączenie wię-
cej niż 70% powierzchni nieruchomości z 
powierzchni biologicznie czynnej na ob-
szarach nieujętych w systemy kanalizacji 
otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są 
do uiszczania opłaty za usługi wodne za 
zmniejszenie naturalnej retencji.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo 
wodne, wysokość opłaty za w/w usługę 
zależy od wielkości powierzchni uszczel-
nionej, rozumianej jako powierzchnia 
zabudowy wyłączona z powierzchni 
biologicznie czynnej oraz zastosowania 
kompensacji retencyjnej. Sposób oblicze-
nia opłaty za tę usługę wodną reguluje 
art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne.

Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn 
jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej 
w m2 wielkości utraconej powierzchni 
biologicznie czynnej oraz czasu wyrażo-
nego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wod-
ne za zmniejszenie naturalnej retencji 
terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. 
w sprawie jednostkowych stawek opłat 
za usługi wodne wynoszą:
1) bez urządzeń do retencjonowania 
wody z powierzchni uszczelnionych 
trwale związanych z gruntem – 0,50 zł 
za 1 m2 na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania 
wody z powierzchni uszczelnionych o 

pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z po-
wierzchni uszczelnionych trwale związa-
nych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z 
obszarów uszczelnionych trwale związa-
nych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z po-
wierzchni uszczelnionych trwale związa-
nych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Opłata jest wnoszona kwartalnie, a 
podmiot obowiązany do jej ponoszenia 
wnosi opłatę na rachunek bankowy tut. 
Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w 
którym doręczono mu przedmiotową 
informację. Wpływy z tytułu ww. opłaty 
stanowią w 90% przychód Wód Polskich 
i tylko w 10% dochód budżetu Miasta i 
Gminy.

Wobec powyższego prosimy osoby, 
których nieruchomości są zagospodaro-
wane w sposób zmniejszający naturalną 
retencję terenową w stopniu przewidzia-
nym ustawą, o wypełnienie Oświadcze-
nia (wzór Oświadczenia dostępny na 
stronie internetowej BIP Miasta i Gminy 
Kórnik) i jego przekazanie do Biura Ob-
sługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik, pokój nr 9 (parter – patio), pl. 
Niepodległości 1, tel. 61 8 170 411.

Na podstawie ww. przepisów oraz zło-
żonych oświadczeń Burmistrz Miasta i 
Gminy Kórnik przekaże informację o wy-
sokości opłaty i sposobie jej obliczenia.

Początek stycznia to czas spotkań opłat-
kowo-noworocznych organizowanych  
w   stowarzyszeniach i  organizacjach 
licznie działających na terenie naszej 
gminy. Jedno 
z takich spotkań zorganizowane zostało 
w dniu 6 stycznia br. przez Stowarzysze-
nie „ROGĄDA”, skupiające seniorów ze 
wsi Robakowo, Gądki i Dachowa. W spo-
tkaniu udział wzięło pond 100 seniorów 
z naszej gminy oraz zaproszeni goście, 
wśród których byli m.in. burmistrz Mia-
sta i Gminy Kórnik Przemysław Pachol-
ski, radny Rady Miasta i Gminy w Kórniku 
Andrzej Surdyk oraz proboszcz Parafii 
pw. św. Józefa Rzemieślnika w Robako-
wie ks. kanonik Piotr Piec. 
Były krótkie okolicznościowe przemó-

wienia i życzenia, łamanie się opłatkiem, 
wspaniały poczęstunek oraz występ ar-
tystyczny w wykonaniu artystów Teatru 
Muzycznego w  Poznaniu, które trady-
cyjnie dla swoich podopiecznych i gości 
zorganizował prezes stowarzyszenia 
„ROGĄDA” Antoni Odzimek. Spotkanie 
to było wspaniałą okazją do rozmów 
i  refleksji dotyczących planów na przy-
szłość. Podobnie, jak w latach ubiegłych 
spotkanie odbyło się w restauracji „NON- 
STOP” w Gądkach. 

„Opłatek“ Ro-Gą-Dy“

Już po raz drugi w Kórniku odbyło się 
zimowe święto rękodzieła. Tegoroczna 
edycja Kórnickiego Festiwalu Przed-
miotów Artystycznych przebiegła pod 
znakiem dużej różnorodności – technik, 
materiałów, pomysłów. Pojawiły się 
zrobione na szydełku parasole, były 
przepiękne choinki, krasnale i  zające, 
a  nawet… szaliki dla czworonogów. 
Kreatywność i precyzja wykonania prac 
zostały docenione przez jury. Nagrody 
otrzymali:

W kategorii „Rytuał”: I miejsce – Kata-
rzyna Sikorska, II miejsce – Katarzyna 
Parysek, III miejsce – Karol Tomczak. 
W kategorii „Wnętrze”: I miejsce – Stani-
sława Mrugas, II miejsce – Anna Zgarda, 
III miejsce – Elżbieta Kerber
W  kategorii „Człowiek”: I  miejsce – 
Danuta Biniakowska, II miejsce – Ewa 
Skarzyńska, III miejsce – Hanna Chmie-
lewska. 

Nagrody specjalne jury otrzymały Han-
na Chmielewska i Katarzyna Sikorska. 
Dziękujemy wszystkim za udział, za-
angażowanie i zapraszamy do udziału 
w kolejnych edycjach. 

Drodzy Kórniczanie! 
Zamieszkiwanie w  Perle Wielkopolski to 
wielki zaszczyt oraz satysfakcja z obcowania 
z piękną przyrodą, wspaniałą historią i ak-
tywną społecznością. Dzięki walorom które 
długo by wymieniać, Kórnik jest miejscem 
wypoczynku nie tylko dla jego mieszkań-
ców, ale również dla przyjezdnych z bliska 
i z daleka. Zgodnie z maksymą „Szlachectwo 
zobowiązuje” zachowanie owych walorów 
jest obowiązkiem każdego z  nas. Wiele 
inwestycji w ostatnich latach przyczyniło się 
do znacznego podniesienia atrakcyjności 
i dostępności Kórnika. Jednak by w pełni 
wykorzystać te atuty przez cały rok, a nie 
tylko w miesiącach letnich, konieczna jest 
znaczna poprawa jakości powietrza w se-
zonie grzewczym. 
Niestety, trudno się cieszyć piękną prome-
nadą czy odnowionym rynkiem, gdy wiąże 
się to z przebywaniem w chmurach dymu 

z naszych domów. Nie jest to tylko problem 
estetyczny, ale przede wszystkim zdrowot-
ny. Zanieczyszczenie powietrza skraca życie 
każdemu z nas, ale szkodzi zwłaszcza tym 
najsłabszym, jak kobietom w ciąży, dzie-
ciom, astmatykom czy starszym. 
Podczas świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku życzyliśmy sobie nawzajem dobrego 
zdrowia. Poprzez troskę o czyste powietrze 
zamieniamy to życzenie w realne działanie. 
Jako postanowienie noworoczne, dowiedz 
się jak zaaplikować o dotację na ocieplenie 
budynku i wymianę pieca. Jeśli jest taka 
potrzeba pomóż sąsiadowi w  wypełnie-
niu wniosku. Porozmawiaj ze znajomymi 
o  dostępnych technologiach i  solidnych 
wykonawcach. Wspólnie wykorzystajmy 
lokalne i  rządowe programy dla poprawy 
naszej jakości życia.
Moim marzeniem i  życzeniem dla nas 
wszystkich jest byśmy już za kilka lat mogli 
wyjść na ulicę o każdej porze roku i dnia, 
odetchnąć pełną piersią bez obawy o  to 
co wdychamy i w pełni cieszyć się z atutów 
naszego miasta. Tak wyjątkowa i bogata 
gmina jak Kórnik powinna być wzorem 
do naśladowania w  dziedzinie ochrony 
środowiska, i czystą oazą do której zawsze 
z przyjemnością się wraca. 

Zimowe
refleksje

◊  ŁJK

Wszystkich zainteresowanych do-
finansowaniem do wymiany pieca 
lub instalacji ekologicznych źródeł 
energii zapraszamy do uważnej lek-
tury uchwały  http://api.esesja.pl/
zalaczniki/24507/701-cal_250000.pdf 
lub do osobistego kontaktu z Wydzia-
łem Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
UMiG Kórnik, plac Niepodległości 41,  
tel. 61 8170 411 wew. 671. 

Święto
rękodzieła

◊  Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

◊  AHZ

Zgodnie z zapowiedziami jakie składał na 
naszych łamach pan Tomasz Grześkowiak, 
już niebawem ukaże się drukiem cenne 
źródło informacji o Borówcu i jego historii. 
Praca zbiorowa przygotowana przez: Ilonę 
Potocką, Justynę Wagner, Elżbietę Bartko-
wiak oraz Grzegorza Kubackiego, Kazimie-
rza Krawiarza, Jerzyego Lechnerowskiego, 
Łukasza Grzegorowskiego, Grzegorza Ma-
ślanko z  inspiracji i przy udziale Tomasza 
Grześkowiaka, ostatecznie zatytułowana 
„Borówiec - przyczynek do monografii”, 
trafi do rąk czytelników 31 stycznia, podczas 
spotkania autorskiego, które odbędzie się 
o godzinie 19:00 w Starej Szkole w Borówcu.
Wszystkich zainteresowanych tematem 
zapraszamy na to spotkanie. 
Wydawnictwo powstało dzięki zaangażowa-
niu borówczan, głównie zaś stowarzyszenia 
„Przyjazny Borówiec”, które pozyskało na 
ten cel środki z budżetu Miasta i Gminy 
Kórnik.

przyczynek do monogra i
napisany przez: 

Ilonę Potocką, Justynę Wagner, Elżbietę Bartkowiak oraz Grzegorza Kubackiego,
Kazimierza Krawiarza, Jerzyego Lechnerowskiego, Łukasza Grzegorowskiego, 

Grzegorza Maślanko z inspiracji i przy udziale Tomasza Grześkowiaka
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„Zbudowaliśmy w Borówcu  wraz z żoną dom o jakim marzyłem, 
który żona przekształciła w przytulne ognisko domowe z pięknym ogrodem. 
Zdaję sobie sprawę ze szczęścia, że żyję wśród przyjaciół 
w dogodnej odległości od wspaniale rozwijającego się Poznania, 
w stabilnym i cieszącym się pokojem kraju jakim jest Polska”. 

Geoff  Shaw

„(...)Tato a gdzie jest początek świata? -
Uśmiechnąłem się.
Pokolenia temu ludzie jak Ziemia długa i szeroka, wyobrażali sobie, 

że miejsce w którym żyją stanowi środek świata. Sam jego pępek. 
Tu, gdzie stoimy i skąd spoglądamy w dal na wszystkie strony, 
to właśnie oś Ziemi. Tu wszystko bierze swój początek. Tu, gdzie budzi-
my się o poranku i zadzieramy głowę, by ujrzeć słońce, gdzie płonie ogień 
i gotuje się posiłek, gdzie pośrodku izby stawiamy przyozdobione drzewko.
- Nasz świat… w Borówcu - odparłem”.

Łukasz Wierzbicki

„Mieszkając w Borówcu nie zawsze dostrzegam mankamenty, 
cieszy mnie bliskość lasu, oderwanie od ulicznego gwaru, w którym żyłem 
przez tyle lat i życzliwość tych, z którymi się zetknąłem po zamieszkaniu 
w Borówcu. 

Jest to moje miejsce na Ziemi”.
Tomasz Grześkowiak

wyklejka.indd   1 2018-12-11   10:17:53

Książka o BorówcuZbieramy 
nakrętki

Jan Nowaczyk, koordynator akcji zbiera-
nia nakrętek dla Adasia Sarnowskiego 
zaprasza w najbliższą niedzielę13 grudnia 
do hali „Oaza” w Kórniku na finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W godz. 
12:00-16:00 bedzie trwała zbiórka  nakrętki. 
Nie zabraknie upominków, niespodzianek 
i tradycyjnego konkursu.
Przypomnijmy, że dochód ze sprzedaży 
nakrętek przeznaczony jest na rehabi-
litację chorego Adasia. Nakrętki można 
także na co dzień oddawać w oznaczonych 
punktach, w tym w Biurze Promocji (Plac 
Niepodległości 41)
Dziękujemy za dotychczasową pomoc. 

◊  JN
◊  ŁG

nr 1/2019 11 stycznia 2019 r.16 17



 Dwie listopadowe soboty chór Tutti 
Santi doskonalił swoje umiejętności na 
kolejnych warsztatach muzycznych. Była 
to kolejna- po czerwcowej- edycja zajęć 
poprowadzonych przez panią Edytę 
Muchowiecką z  Akademii Muzycznej 
w  Poznaniu. Młodsza grupa odbyła 
dwie tury zajęć podczas których dzieci 
doskonaliły umiejętności przez ćwicze-
nia wokalne i zabawy ruchowe. Starsza 
grupa dziewcząt, oprócz zbiorowej 
emisji głosu, przeszła też zajęcia indy-
widualne. Dziewczęta pod okiem pani 
prowadzącej doskonaliły swoje głosy 
i  uczyły jak radzić sobie z  problemami 
w poszczególnych utworach. Warsztaty 
były bardzo owocne i  ciekawe. Jestem 
pewna, że pomogą naszym chórzystom 
w  jak najpiękniejszym śpiewie. Zajęcia 
odbyły się dzięki wsparciu Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, za które bardzo dzięku-
jemy. Następnie 1 grudnia, grupa dzieci 
w wieku 8- 12 lat brała udział w warszta-
tach dla chórów dziecięcych w Akademii 
Muzycznej w Poznaniu odbywających się 
w  ramach prestiżowej imprezy Grand 
Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana 
Stuligrosza. Warsztaty poprowadziła 
pani Alicja Szeluga, dyrygentka słynne-
go poznańskiego Chóru Dziewczęcego 
SKOWRONKI. W  zajęciach brało udział 
około 150 młodych chórzystów ( w tym 
liczna grupa śpiewających kórniczan!).  
Oprócz zabaw rytmicznych i ruchowych, 
były także ćwiczenia doskonalące głos, 
poszerzające skalę i  wspomagające 
prawidłowe wydobycie dźwięku, nauka 
piosenki. Przede wszystkim jednak 

dzieci uczyły się krótkiego kanonu, który 
wraz z  innymi chórzystami (około 250 
osób!) – jako ukoronowanie warszta-
tów- wykonano podczas tzw. flash moba 
(spontanicznego występu, o  którym 
wiedzą jedynie wykonawcy) w  Starym 
Browarze. Ukoronowaniem naszych gru-
dniowych działań i wielu godzi pracy były 
Jasełka ze Świętymi- bożonarodzeniowy 
spektakl, który 29 grudnia premierowo 
zaprezentowaliśmy rodzicom i  zapro-
szonym gościom. W  przedstawieniu 
wzięli udział niemal wszyscy chórzyści, 
każdy miał przydzielone aktorskie lub 
wokalne zadanie. Jego scenariusz po-

wstał z  myślą o  100-leciu odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Jednak 
głównym elementem była muzyka- nie 
zabrakło pieśni i kolęd, znanych i mniej 
znanych. Kolejny raz, a właściwie dwa 
razy,  jasełka zaprezentowano 6 grudnia 
w sali OSP w Kórniku, tuż po zakończeniu 
Mszy św. dziecięcej i orszaku Trzech Króli 
oraz podczas wieczornego spotkania 
opłatkowego.

Pracowity koniec roku Tutti Santi

◊  JN
Dnia 15 grudnia 2018r. w Domu Strażaka 
w Szczytnikach członkinie KGW zorganizo-
wały spotkanie wigilijne. Zaproszenia na 
uroczystość z życzeniami świątecznymi i 
noworocznymi trafiły do rąk seniorów ze 
Szczytnik oraz gości. Seniorzy to zawsze 
honorowi goście naszych imprez. Na sali 
oprócz członkiń i seniorów byli zapro-
szeni goście: Burmistrz MiG Kórnik Pan 
Sebastian Wlazły, Dyrektor OPS w Kórniku 
Pani Bożena Kiełtyka, Ksiądz Proboszcz 
Parafii w Kamionkach Jakub Lechniak, 
Sołtys wsi Koninko Pan Jacek Schmidt 
oraz Członkowie Zarządu OSP Szczytniki 
Pan Sobolewski i Pan Alankiewicz. Oprawę 
muzyczną uroczystości przygotował Pan 
Jacek Schmidt. Zaprezentował nam film- 
historię powstania najpiękniejszej kolędy 
„Cicha Noc”, która powstała równo 200 
lat temu. Udostępnił podkład muzyczny 
do kolęd, które wspólnie śpiewaliśmy 
przy wigilijnym stole. Całość uroczystości 
prowadziła Pani Monika Sobolewska. 
Zaproszeni goście składali życzenia świą-
teczne i noworoczne. Życzenia od Sołtysa 
wsi Szczytnik Pana Marka Templewicza 
zostały odczytane z powodu nieobecno-
ści na imprezie. Punktem kulminacyjnym 
było odczytanie Ewangelii przez naszego 
Proboszcza Jakuba. Życzenia i dzielenie 

się opłatkiem wzbudziły wśród zebra-
nych wiele wzruszeń. Zasiedliśmy przy 
wigilijnym, pięknie udekorowanym stole, 
aby spożyć tradycyjne potrawy i ciasta 
przygotowane przez nasze członkinie. 
Wszystkim obecnym wręczono małe 
prezenciki przygotowane przez KGW oraz 
piękne, lukrowane pierniczki.  Na koniec 

należy podziękować wszystkim zebranym 
za obecność, szczególnie osobom, które 
włączyły się w przygotowanie uroczystości. 
Dzięki Waszym staraniom dzień ten był 
wyjątkowy, świąteczny, inny niż pozostałe 
dni w roku.

Spotkanie opłatkowe w Szczytnikachi

◊  Przewodnicząca KGW Szczytniki
 G.B.

◊  Barbara Fluder

To już trzydziesty raz Zarząd Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej w Kórniku 
zorganizował wieczerzę wigilijną dla osób 
starszych i swoich podopiecznych.
Do wigilijnej wieczerzy, która odbyła się w 
czwartek 20 grudnia 2018 r. w restauracji 
Nad Dunajem w Kórniku, zasiadło ponad 
siedemdziesiąt osób. Uczestników swoją 
obecnością zaszczycili: burmistrz Gminy 
Przemysław Pacholski, członek Sejmiku 
wielkopolskiego Jerzy Lechnerowski, prze-
wodniczący Rady Miasta i Gminy Adam 
Lewandowski, dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej Bożena Kiełtyka, komendant 
Ochotniczej Straży Pożarnej Leszek Orlewicz 
oraz przedstawiciele ZHP-Hm.Krystyna Ant-
kowiak i Wiesław Przymusiński, którzy przy-
nieśli ze sobą Betlejemskie Światło Pokoju.
Podopiecznych oraz zaproszonych gości, 
przybyłych na wieczerzę powitał prezes 
PKPS - Bogdan Wesołek. W swoim wystąpie-
niu nawiązał do wieloletniej tradycji spotkań 

wigilijnych w naszej organizacji. Wspomniał, 
że na pierwszej wigilii jaką zorganizował w 
kawiarni Kaprys było zaledwie siedem osób 
i tak z roku na rok podopiecznych - senio-
rów nam przybywało. Kończąc wystąpienie, 
wszystkim życzył radosnych świąt Bożego 
Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 
Roku.
Burmistrz Przemysław Pacholski złożył 
życzenia świąteczne i noworoczne wszyst-
kim uczestnikom wieczerzy. Wyraził także 
zadowolenie, że może wspólnie z tak liczną 
grupą osób starszych uczestniczyć w tej 
podniosłej uroczystości.
Powiedział również, że jako nowo wybrany 
burmistrz gminy, będzie wspierał działania 
na rzecz osób starszych. Życzenia złożyli 
również pozostali zaproszeni goście.
Tradycyjne dzielenie się opłatkiem podczas 
wieczerzy, zainicjował modlitwą odmawia-
ną w jego rodzinie, burmistrz Przemysław 
Pacholski.

Po złożeniu życzeń wszyscy zasiedli do sto-
łów, zastawionych wigilijnymi potrawami.
Przy świątecznym stole, tak jak w rodzinie, 
panowała miła i serdeczna atmosfera.
Wspominano także tych, których już nie ma 
pośród nas. Po wieczerzy nadszedł czas na 
wspólne śpiewanie kolęd.
Kończąc spotkanie, Bogdan Wesołek powie-
dział zebranym, że każdego roku możemy 
spotykać się przy wigilijnym stole dzięki 
ofiarności darczyńców, którym należą się 
wielkie słowa podziękowania.
Korzystając z okazji podziękowania kieru-
jemy do burmistrza Gminy Kórnik, firmy 
Aquela z Wrześni, Fundacji Zakłady Kórnic-
kie, firmy TFP Dziećmierowo, firmy Jagrol 
Pierzchno, firmy Agromarket Jaryszki, kan-
celarii notarialnej Joanna Jaśkowiak, firmy 
Świeże i Zielone Grześkowiak, firmy Tames 
Stanisław Taczkowski.

16 grudnia w  odświętnie udekorowanej 
świetlicy, która mieści się w budynku starej 
szkoły,  spotkali się członkowie koła Senior. 
Przybyli, aby wspólnie zasiąść do wieczerzy 
prawie wigilijnej. 24 grudnia trudno byłoby 
się zebrać razem, ponieważ tego dnia każdy 
przebywa wśród najbliższych, dlatego też 
już od wielu lat spotykamy się kilka dni przed 
prawdziwą wigilią. Nastrój jednak, jak za-
wsze, jest podniosły. W tym roku zaszczycili 
nas swoją obecnością nowo wybrani burmi-
strzowie: pan Przemysław Pacholski i pan 
Sebastian Wlazły oraz państwo radni: Anna 
Maria Andrzejewska i  Jarosław Janowski. 
Jak co roku przybyła pani Bożena Kiełtyka, 
dyrektorka OPS. Samorząd wsi Borówiec 
reprezentowała pani sołtys Agnieszka 
Plucińska. Nie mogło też zabraknąć kapła-
nów z Borówca i Robakowa, czyli księdza 
kanonika Piotra Pieca i księdza proboszcza 
Waldemara Twardowskiego, który odczy-
tał stosowny fragment z Pisma świętego 
i wygłosił krótkie „kazanie”. Przemawiali też 
inni goście, usłyszeliśmy wiele ciepłych słów  
i życzeń płynących z głębi serca.
W  tym roku nie zasiadły do wigilijnego 
stołu nasze koleżanki: Janina Kosmowska, 
założycielka koła, Zofia Włodyka i Eugenia 
Kołodziej, gdyż odeszły od nas na zawsze. 
Kiedy już wszyscy połamali się opłatkiem 
i złożyli sobie serdeczne życzenia, przede 

wszystkim zdrowia, które jest dla seniorów 
niezwykle ważne, rozpoczęło się biesiado-
wanie. Przysmaki wigilijnego stołu przygoto-
wane przez członkinie    i członków koła cie-
szyły zarówno oczy jak i podniebienia. Było 
tych smakołyków wiele: barszcz z uszkami, 
kapusta z grzybami, makiełki, ryba w anana-
sach, sałatka śledziowa, nie zabrakło też tra-
dycyjnej ryby wigilijnej, czyli karpia. W kole 
panuje taki zwyczaj, że wszystkie potrawy 
przygotowują jego członkowie, często we-
dług receptur swoich mam, czy babć. Także 
ciasta, które pojawiły się na stołach, zostały 
upieczone przez panie seniorki.

Spotkanie opłatkowe w Borówcu zgroma-
dziło niemal wszystkich członków koła. Była 
więc okazja do wspólnych rozmów, wspo-
mnień, oglądania zdjęć a nawet dzielenia 
się sprawdzonymi przepisami na wigilijne 
potrawy. Za oknami ciemno i  wietrznie 
a w świetlicy przy oświetlonej choince miło 
i radośnie. Tego dnia bowiem zapomina się 
o  troskach i kłopotach codziennego dnia 
a myśli o tym co dobre i radosne, bo takie 
właśnie są święta Bożego Narodzenia, któ-
rych namiastkę  przeżywaliśmy w Borówcu.

Spotkanie wigilijne seniorów w Borówcu

Wieczerza wigilijna PKPS Kórnik

◊  Zarząd PKPS Kórnik
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AFISZ

13 STYCZNIA

27. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY. Start godz.: 12:00. WOŚP zagra 
w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu 
„OAZA” oraz na scenie plenerowej przy 
Szkole Podstawowej w Kamionkach.

15 STYCZNIA

BAJKOCZYTANIE: „Zima Toli”. Biblioteka 
Publiczna w Kórniku, godzina 17:30.

 
16 STYCZNIA

AKADEMIA SENIORA: Muzyka. Strażnica OSP 
Kórnik, godz. 16:30. Informacje i zapisy tel. 
886 111 091, 515 229 684.
17 STYCZNIA

KLUB PODRÓŻNIKA Z KÓRNIKA: „Natalia i 
Grzegorz Posałowie – Peru, Chile, Boliwia”. 
Restauracja „Ventus” KCRiS OAZA, Kórnik, 
godz. 19:00.

TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI. KCRiS 
OAZA (salka konferencyjna), godz.: 17:00. 
Zapisy osobiście w dniu turnieju 16:30-16:50 
lub mailowo na adres wiezakornicka@gmail.
com. Turniej przeznaczony dla roczników 
2001 i młodszych.

19 STYCZNIA

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. Strażnica 
OSP Kórnik, godz. 10:00. Informacje i zapisy 
tel. 886 111 091, 515 229 684.

20 STYCZNIA

INTEGRACYJNY SPACER Z PSAMI PO KÓR-
NICKIEJ PROMENADZIE. Miejsce zbiórki: Plac 
Browarowy przy skateparku, godz. 11:00.

22 STYCZNIA

BAJKOCZYTANIE Z BABCIĄ I DZIADKIEM. 
Biblioteka Publiczna w Kórniku, godz.: 17:30. 
Ilość miejsc ograniczona - zapisy w bibliotece 
lub tel. 618 170 021.

23 STYCZNIA

AKADEMIA SENIORA: Dzień Babci i Dziadka 
- czytanie 100-letniej bajki. Strażnica OSP 
Kórnik, godz. 16:30. Informacje i zapisy tel. 
886 111 091, 515 229 684.

24 STYCZNIA

TURNIEJ WARCABOWY DLA DZIECI. KCRiS 
OAZA (salka konferencyjna), godz.: 17:00. 
Zapisy osobiście w dniu turnieju16:30-16:50 
lub mailowo na adres wiezakornicka@gmail.
com. Turniej przeznaczony dla roczników 
2001 i młodszych.

29 STYCZNIA

BAJKOCZYTANIE: „Pingwinek”. Biblioteka 
Publiczna w Kórniku, godzina 17:30.

30 STYCZNIA

AKADEMIA SENIORA: Przedstawienie SP2 
„Dziewczynka z zapałkami”. Strażnica OSP 
Kórnik, godz. 16:30. Informacje i zapisy tel. 
886 111 091, 515 229 684.

W i e s z  o   c z y m ś  c i e k a w y m ?  
Poinformuj nas o tym: 
kultura@kornik.pl

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

◊  ZF

13 grudnia w bibliotece w Bninie odbył 
się koncert, w czasie którego zabrzmiały 
kolędy, pastorałki i świąteczne piosenki. 
Wystąpili młodzi muzycy pod kierunkiem 
pani Lidii Brych-Pedy. Koncert przeplatała 
poezja świąteczna przedstawiona przez pa-
nie bibliotekarki. Wszyscy uczestnicy spo-
tkania włączyli się we wspólne kolędowanie 
tworząc świąteczną i rodzinną atmosferę.
Na zakończenie każdy wykonawca otrzymał 
gwiazdkowy upominek.
Po zakończeniu spotkania mogliśmy po-
częstować się ciastem. upieczonym przez 
nasze mamy i babcie oraz ciepłą herbatą 
i kawą. 
Życzę wszystkim spełnienia marzeń w No-
wym 2019 Roku.

Jest
taki dzień...

◊  Młody muzyk 
Marta Wlazła 
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Rada Rodziców Przedszkola nr.1 im. Misia Uszatka w Kórniku 

zaprasza Rodziców, Pracowników Przedszkola 

i ich Przyjaciół na 

Bal Karnawałowy
22 lutego 2019 (piątek) 

od 19:00 do 4:00
w Hotelu “Podróżnik”, Koszuty 16A

Bilety - 240 zl od pary

LOTERIA FANTOWA
AUKCJA

FOTO-BUDKA
 obiad, ciepłe i zimne zakąski, wiejski stół,  

ciasta, ciepłe i zimne napoje.

Zagra DJ Maciej Krajewski.

Informacje:  

Ania – 507 246 753, Kasia – 506 019 925 

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodzicow

28 9076 0008 2001 0014 1497 0001
Prosimy o podanie numeru kontaktowego w formularzu przelewu.

Turnieje dla Dzieci-KCRiS OAZA 
Turniej szachowy-17.01.2019 od 17:00
Turniej warcabowy-24.01.2019 od 17:00

Regulamin
1. Celem turniejów jest popularyzacja gry w warcaby i szachy.
2. Turnieje odbędą się w OAZIE ul. Krasickiego 1, salka konferen-
cyjna, zapisy 16:30-16:50,  początek turniejów o godzinie 17:00.
Turniej przeznaczony dla roczników 2001 i młodszych.
3. Tempo gry 2x10 minut na dystansie 5 lub 6 rund, kojarzenie 
komputerowe.
4. O kolejności miejsc decydują: liczba punktów, Bucholz skrócony, 
Bucholz   pełny, liczba zwycięstw, progres. Wstęp wolny.
5. Klasyfikacja turniejowa w grupach:
 a) dziewczęta
 b) chłopcy
6. Dla najlepszych zawodników w poszczególnych grupach prze-
widujemy  upominki i dyplomy.
7. Zapisy: mailowo na adres 
wiezakornicka@gmail.com 
lub w dniu imprezy 30 minut przed turniejem. Ilość miejsc ogra-
niczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Organizator: KCRiS „OAZA”,  MUKS „Wieża Kórnicka”

Zagraj
w „Oazie“
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Wszystkie klasy pierwsze z SP1 w Kórniku 
odwiedziły 19 grudnia Muzeum Przyrodni-
czo-Łowieckie w Uzarzewie. W tym przed-
świątecznym okresie nie mogło zabraknąć 
rozmów o zwyczajach związanych z Bożym 
Narodzeniem. Dzieci wykonały świąteczną 
pracę plastyczną i delektowały się piernika-
mi. Następnie obejrzały ekspozycję „Zwie-
rzęta w czterech porach roku” i wzięły udział 
w zajęciach muzealnych pt. „Jak pory roku 
po świecie wędrowały”, podczas których 
przy akompaniamencie muzyki, recytacji 
i świateł obserwowały, jak zmienia się kra-
jobraz w ciągu roku. 
Głównym punktem wycieczki było spotkanie 
z Mikołajem. Staruszek opowiedział dzie-
ciom o sobie oraz o zwyczajach reniferów. 
Wręczył wszystkim upominki oraz pozował 

z dziećmi do zdjęć. Żegnając się z uczniami, 
zaprosił do zwiedzania muzeum.
W Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uza-
rzewie zgromadzone są eksponaty przy-
rodnicze, trofea i  akcesoria myśliwskie, 
obrazujące różnorodność fauny wielkopol-
skiej oraz bogate na tym terenie tradycje 
łowieckie. Pierwszaki, słuchając niezwykle 
ciekawej opowieści przewodnika, oglądały, 
przemawiającą do dziecięcej wyobraźni, 
wystawę spreparowanych zwierząt łow-
nych, żyjących w  różnych środowiskach 
przyrodniczych (polnych, wodno-błotnych 
i  leśnych), w otoczeniu stylizowanym na 
naturalne, w  scenerii letniej i  zimowej. 
Ciekawostką była też kolekcja jaj blisko 200 
gatunków ptaków.
Dzieci z ogromnym zaciekawieniem obej-

rzały stałą wystawę muzeum, prezentowaną 
w nowym pawilonie – „Zwierzęta na różnych 
kontynentach”. Niezwykłe wrażenie zrobiła 
na dzieciach wystawa trofeów myśliwskich 
Adama Smorawińskiego, znanego przed-
siębiorcy poznańskiego. Pochodzą one nie 
tylko z Polski, czy Europy, ale także z Afryki 
i Ameryki Północnej. Ozdobą tej kolekcji jest 
„wielka piątka afrykańska” – bawół, lampart, 
lew, nosorożec i słoń oraz kanadyjski łoś, 
o rozmiarach łopat niespotykanych u pol-
skich przedstawicieli tego gatunku.
Nasi pierwszacy okazali się pilnymi słucha-
czami i obserwatorami. Potrafili zarówno 
zadawać pytania, jak i wykazali się sporym 
zasobem wiadomości na temat zwierząt 
i tradycji bożonarodzeniowych.

Pierwszaki z „Jedynki“ w Uzarzewie

◊  Wychowawczynie

5 stycznia w godzinach 13.00-17.00 odbyły 
się w KCRiS OAZA w Kórniku III Zimowe 
Mistrzostwa Lekkoatletyczne dla dzieci. 
W Mistrzostwach organizowanych przez 
Akademię Lekkoatletyczną Marcina 
Urbasia uczestniczyło ponad 200 dzieci 
w wieku od 6-15lat. Formuła zawodów od 
początku zakładała rywalizację w 3-boju 
lekkoatletycznym: skok w  dal z  miejsca, 
rzut oszczepem piankowym i  bieg na 
30m. Suma punktów ze wszystkich 3 
konkurencji rozstrzygała o miejscach na 
podium. Bardzo sprawnie zorganizowa-
ne wydarzenie zakończyło się o  ponad 
godzinę wczesniej, niż zakładano, a  to 

dlatego że organizatorzy świetnie przygo-
towali się do swojego zadania i mają duże 
doświadczenie w  organizowaniu tego 
typu imprez. Wszystkie dzieci otrzymały 
medale i dyplomy, a najlepsi dodatkowo 
Puchary i  nagrody ufundowane przez 
Akademię przy wsparciu Partnerów Aka-
demii: Decathlon, Publicat Wydawnictwo, 
Diet & More, PrintFox i innych. Specjalną 
nagrodę dla najszybszej dziewczynki 
i najszybszego chłopca ufundowało KCRiS 
OAZA, a wręczenia dokonał wicedyrektor 
„OAZY”: Bartosz Karaś. Imprezę prowadził 
Marcin Urbaś, lekkoatleta, 2-krotny olim-
pijczyk, Mistrz Europy i Rekordzista Polski 

w biegu na 200m (prywatnie mieszkaniec 
gminy Kórnik). Zajęcia Akademii odbywają 
się w  Naszej gminie, na terenie szkoły 
w  Kamionkach, ale na wiosnę planowa-
ne jest tworzenie także grup w  Kórniku 
i Szczodrzykowie. Szczegóły na www.aka-
demiaurbasia.pl. Już dzisiaj organizator 
oraz KCRiS OAZA zapraszają na kolejne 
wydarzenia, które zgromadzą z pewnością 
jeszcze większą rzeszę miłośników Królo-
wej Sportu – edycja letnia już w czerwcu 
na kórnickich Błoniach.

Mistrzostwa Akademii Marcina Urbasia

◊  AMU

8 grudnia 2018 UKS TKD Kórnik  gościł zaprzy-
jaźnione kluby na VIII Gwiazdkowym Turnieju 
Taekwodo dla Dzieci. Do wspólnej rywalizacji 
stanęło aż 187 zawodników i zawodniczek 
z 8 klubów! Uroczystego otwarcia Turnieju 
dokonał burmistrz pan Przemysław Pachol-
ski ,któremu towarzyszyli pani Magdalena 
Matelska- Bogajczyk  z Wydziału Promocji 
oraz pan Wojciech Kiełbasiewicz,  Dyrektor 
KCSiR w Kórniku. 
Najmłodszym zawodnikom z Kórnika było  
niezmiernie miło wspólnie sprawdzać swoje 
umiejętności w tak licznym gronie. W klasy-
fikacji drużynowej Kórniczanie zjęli czwarte 
miejsce (!), ale liczy się przede wszystkim 
dobra zabawa. 

Medale dla UKS TKD Kórnik zdobyli:                                                                                                                                         
- złote: Ola Florek 2, Kamil Czaplicki 2, Kacper 
Glista 2, Hubert Ciołek 1, Antek Korczak 1                                                  
- srebrne: Lena Komisarczyk 2, Marysia 
Kurosińska 2, Lena Sobocińska 1, Hubert 
Ciołek 1, Kacper Glista 1, Olek Niklaus 1                                                                                                                                                
- brązowe: Łukasz Przewoźny 2, Borys Sto-
dulski 2, Hania Matuk, Hubert Ciołek 1.
Młodszych kolegów w czasie turnieju wspie-
rali zawodnicy z najstarszej grupy, którzy 
także pomagali przy sprawnym przeprowa-
dzeniu niektórych konkurencji.
Nie byłoby turnieju, gdyby nie pomoc  i zaan-
gażowanie rodziców: w piątek przygotowali 
salę i upominki dla każdego uczestnika tur-
nieju, co było możliwe dzięki finansowemu 

wsparciu Gminy Kórnik i Fundacji Zakłady 
Kórnickie, za co w imieniu dzieci serdecznie 
dziękujemy! W sobotę z kolei rodzice wcielili 
się w rolę sędziów. Oczywiście nie zabrakło 
upieczonych słodkości a  pizza z  Piccolo, 
ufundowana przez pana Grzegorza Szpaka, 
rozeszła się w oka mgnieniu. Miłą pamiątką 
z zawodów będą na pewno dyplomy i certy-
fikaty uczestnictwa  wykonane przez  firmę 
Kalendarze Książkowe EDICA. Przygotowanie 
turnieju wsparła również firma Bar – Trans 
Usługi Transportowe ze Śremu. Wszystkim 
sponsorom i wolontariuszom jeszcze raz  
serdecznie dziękujemy!

VIII Gwiazdkowy Turniej Taekwodo dla Dzieci 

◊  UKS TKD
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14 grudnia 2018 roku o godz.18.00 w Kór-
nickim Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” 
Kotwica Kórnik po raz piąty spotkała się na 
„Wigilijnej Gali Piłkarskiej”. Na naszą galę 
przybyło wielu znamienitych gości, a wśród 
nich zaszczycili nas przedstawiciele władz 
samorządowych naszego województwa 
w osobach Jerzego Lechnerowskiego (rad-
ny sejmiku województwa wielkopolskiego) 
oraz Antoniego Kalisza członka zarządu 
starostwa powiatu poznańskiego. Nie za-
brakło też władz samorządowych naszej 
gminy, które reprezentował Burmistrz Mia-
sta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski, 
oraz Z-ca Przewodnicząceg Rady Miasta 
i Gminy Romana Genstwe wraz z radnymi, 
Magdalena Matelska-Bogajczyk kierownik 
wydziału promocji miasta, kultury i  spor-
tu. Nie mogło zabraknąć na gali naszego 
kapelana ks.prob. Grzegorza Zbączynia-
ka. Cieszyliśmy się również z  obecności 
z nami dyrektora KCRiS „OAZA” Wojciecha 
Kiełbasiewicza. Na gali obecni byli też nasi 
sponsorzy i partnerzy: firma Ireneusz Pod-
uszczak – właściciel firmy IRMAL, Katarzyna 
Zimniak – Prezes BS Kórnik, Jarosław Po-
wąska – właściciel hurtowni kosmetyków, 
Barbara i Michał Walczakowie – właściciele 
restauracji „Tawerna pod Żaglami”, Tomasz 
Ostrowski właściciel firmy Trans-Tronic, 
Marcin Grześkowiak – współwłaściciel firmy 
Grześkowiak Surówki, Paweł Słabolebszy 
z firmy Product Plus, Paweł Jarlaczyk z firmy 
Tefra House, Ludwik Nowacki – firma Bud-
-Hanex, Maciej Jankowiak – właściciel firmy 
Red Box Sport, Martyna             i Tomasz 
Spychalscy – firma MTS Invest, Krzysztof 
Magoń właściciel firmy Moto-Magoń,  . 
Mieliśmy zaszczyt również  gościć przed-
stawicieli edukacji naszego miasta. Nasza 
uroczystość nie mogła by się odbyć również 
gdyby zabrakło tych którzy tworzyli naszą hi-
storię a mianowicie: byłych prezesów klubu 
Leszka Kopruckiego, Adama Przybyła, Ta-
deusza Kuźmy i Michała Zgardy,, członków 
stowarzyszenia oraz pracowników naszego 
klubu. Honory gospodarza gali pełnił dobrze 
znany w Kórniku Grzegorz Surdyk – na co 
dzień prowadzący mecze Lecha Poznań na 
Bułgarskiej. Przywitanie naszych gości jak 
co roku poprzedziła prezentacja wszyst-
kich drużyn naszego klubu. Po przywitaniu 
wszystkich gości głos zabrał prezes klubu 
Andrzej Giczela. W  swoim wystąpieniu 
przedstawił wydarzenia naszego klubu 
w mijającym 2018 roku a następnie zakreślił 
cele jakie klub zamierza osiągnąć w 2019 
roku. Najważniejsze to dalszy rozwój grup 
młodzieżowych a ich kolejnym krokiem jest 
stworzenie klasy sportowej w Szkole Podsta-
wowej w Szczodrzykowie rozpoczynając od 
rocznika 2009. Bardzo ważnym celem jest 
również utrzymanie zespołów seniorskich                     
w swoich ligach. 
Następnie mistrz ceremonii Grzegorz 

Surdyk odczytał uchwały zarządu klubu 
dotyczące wyróżnienia osób zasłużonych 
w rozwoju naszego klubu. Wręczono brązo-
wą i srebrną „Honorową Odznakę Kotwicy 
Kórnik”.
- brązowa odznaka
Bartosz Boguszyński -  wieloletni kierownik 
drużyny kobiet II i I liga wcześniej kierownik 
drużyny młodzieżowej rocznik 2000/01
- srebrną odznaką
Magdalena Matelska-Bogajczyk – kierownik 
Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Miasta 
i Gminy Kórnik, 
Ks. Prob. Grzegorz Zbączyniak – kapelan 
klubu, laureat plebiscytu Głosu Wielkopol-
skiego. Nauczyciel Na Medal w kategorii 
„belfrów” szkół ponadpodstawowych, na 
co dzień proboszcz parafii pw. Wszystkich 
Świętych w Kórniku, od początku pobytu 
w Kórniku związany z Kotwicą. 
Marcin Grześkowiak – współwłaściciel firmy 
GRZEŚKOWIAK SURÓWKI – stały partner 
klubu, firma od początku aktywnie wspie-
rała i popularyzuje  sport w naszej gminie, 
prekursor tworzenia szkolenia młodzieży 
w klubie.
Następnie nastąpiła bardzo uroczysta 
i podniosła chwila w której mogliśmy ser-
decznie podziękować za lata współpracy 
i wspierania rozwoju naszego klubu do-
tychczasowemu burmistrzowi naszego 
miasta Panu Jerzemu Lechnerowskiemu. 
W dowód uznania klub uhonorował Pana 
Burmistrza specjalnie przygotowaną na tą 
chwilę personalizowaną koszulkę Kotwicy 
Kórnik.  W tej szczególnej chwili nie mogli-
śmy zapomnieć również o Panu Antonim 
Kaliszu ówczesnym zastępcy burmistrza, 
któremu również serdecznie podziękowa-
liśmy              za lata współpracy. 
Jak co roku zgodnie z  tradycją wręczając 
koszulkę klubową z logo firmy przywitaliśmy 
nowych partnerów naszego klubu. W tym 
roku mieliśmy zaszczyt powitać w naszym 
gronie:
- Kwiaciarnia PŁOMYK  - Elżbieta WALER-
CZYK)
- Firma budowlana BUD-HANEX  - Ludwik 
NOWACKI 
- Restauracja OSKAR  - Artur DUDA
- RED BOX Sport – generalny dystrybutor 
marki MACRON - Maciej Jankowiak,   Bartosz 
Jankowiak i Piotr Kudelski
W mijającym roku nasi partnerzy obchodzili 
swoje święto rocznicy funkcjonowania i na 
naszej gali postanowiliśmy ich uhonorować 
pamiątkową koszulką. W mijającym roku 
swoje rocznice obchodzili:
- 30-lecie funkcjonowania – firma PRODUCT 
PLUS właściciel marki SEZAMISPORTS (Pa-
weł Słabolepszy) – dziedzina spożywcza 
batony na bazie sezamu - energetyczne
- 25-lecie funkcjonowania – firma IRMAL 
– (Ireneusz PODUSZCZAK właściciel firmy) 
– posadzki przemysłowe wielko powierzch-

niowe
- 25-lecie funkcjonowania firmy P.H TEFRA 
– (Robert Wrzesiński i Paweł Jarlaczyk) – pro-
ducent palet transportowych
W minionym roku realizowaliśmy projekt 
„100 lecie odzyskania niepodległości”. 
W  ramach tego projektu przy wsparciu 
Miasta i Gminy Kórnik oraz Fundacji Zakła-
dy Kórnickie zaprojektowano i wykonano 
okolicznościowe stroje meczowe z  sym-
boliką narodową uświetniającą to wielkie 
wydarzenie. Od początku sezonu drużyna 
seniorów grała swoje mecze ligowe w tych 
właśnie strojach manifestując tym samym 
nasze przywiązanie do naszej Ojczyzny. 
W podziękowaniu za pomoc w  realizacji 
tego projektu klub podziękował uhonoro-
wując repliką takiej koszulki:
- Miasto i Gmmina Kórnik – burmistrz Prze-
mysław Pacholski
- Fundacja Zakłady Kórnickie – Zbigniew 
Kalisz
- Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu 
miasta i gminy Kórnik– Magdalena Matel-
ska-Bogajczyk
Klub nasz wspierając jak co roku akcję 
Jurka Owsiaka – „27 finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy” przekazał na licytację 
Dyrektorowi KCRiS „Oaza” Panu Wojcie-
chowi Kiełbasiewiczowi – członkowi sztabu 
WOŚP w Kórniku okolicznościową koszulkę                    
„100-lecia odzyskania niepodległości”.
Dużą rolę w naszej działalności odgrywają 
rodzice naszych młodych zawodników, któ-
rzy często pełnią rolę kierowników drużyn. 
W dowód uznania za ich duży wkład pracy 
klub najaktywniejszych uhonorował „Cer-
tyfikatem Przyjaciela Kotwicy”. Certyfikat 
otrzymali:
- Dominika Baranowska – kierownik rocz-
nika 2009
- Agata Gorzałczany – kierownik rocznika 
2009
- Tomasz Soroko – kierownik rocznika 2001
Nadszedł czas na naszych najmłodszych 
adeptów piłki nożnej, nastąpił długo ocze-
kiwany moment ogłoszenia i  wręczenia 
statuetek dla „OSOBOWOŚĆ MŁODEGO 
PIŁKARZA ROKU 2018”. W bieżącym roku 
statuetkami wyróżnieni zostali:
A. Rocznik 2001/02 ( trener Krzysztof Korek)
1) Kaźmierczak Jan
2) Wojciechowski Jan
3) Kozłowski Jakub
B. Rocznik 2004/05 (trener Paweł Marciniak)
1) Roguszny Filip,
2) Powałowski Oliwier, 
3) Michalski Marcel, 
4) Rozmiarek Grzegorz
C. Rocznik 2006/07 (trener Mateusz Skrzyp-
czak)
1) Stanisław Stolarek
2) Mateusz Kramski
3) Dawid Szymaniak.
D. Rocznik 206/2007 (trener Tomasz Dryjer)

1) Piotr Złoty,
2) Bartosz Nowak, 
3) Kamil Bartkowiak
E. Rocznik 2008 (trenerzy Piotr Krenz i Piotr 
Zieliński)
1) Kacper Wesołek
2) Adrian Knopp
3) Borys Adamczyk
F. Rocznik 2009 (trener Marek Bugajski)
1) Nikodem Lewandowski, 
2) Maxym Macias
3) Czarek Wlazły
4) Kacper Krzywobłocki
G. Rocznik 2009 (trener Jarosław Bytniewski)
1) Miara Mateusz
2) Mydlarz Mikołaj
3) Popczyk Kuba
4) Cielewicz Oliwier
5) Diller Adam
6) Borys Gorzałczany
H. Rocznik 2010 (trener Bartłomiej Olszewski)
1) Sobczak Bartosz
2) Najtkowski Sapryk- Gabriel
3) Dziurleja Kacper
4) Aleksander Sznura.
I. Rocznik 2011 (trener Marcin Sobiech)
1) Niemir Mateusz
2) Barczak Filip
3) Szmechel Olek
4) Żelazny Stanisław
5) Bykowicz Igor
J. Rocznik 2012 (trener Marcin Sobiech)
1) Marcel Ratajczak
2) Tomasz Bartkowiak
3) Aleksander Latanowicz
4) Marcel Przybył
5) Maksymilian Paruszewski
6) Szymon Węglarz
7) Wojciech Kuźma
8) Adam Przybylski
K. Juniorki (trener Norbert Łuczak)
1) Martyna Piasecka
2) Julia Kaźmierczak
3) Karolina Szymańska
4) Zuza Królak
5) Zosia Śmigielska
6) Natalia Szuba
7) Sandra Mączyńska
8) Klaudia Witkowska
L. Młodziczki (trener Violetta Biegańska)
1) Weronika Baranowska
2) Martyna Wojtkowiak

3) Martyna Przewoźna
4) Weronika Krzywobłocka
5) Oliwia Zgarda
6) Julia Nowak
7) Aleksandra Hofman
Po wręczeniu wyróżnień nastąpiła część 
kulminacyjna gali czyli ogłoszenie „11 roku 
Kotwicy Kórnik”. Z pośród zgłoszonych przez 
trenerów nominacji wybrano najlepszych na 
poszczególnych pozycjach spośród zawod-
ników grup młodzieżowych. 
W roku 2018 „11 roku Kotwicy Kórnik” pre-
zentowała się następująco:
- Bramkarz 
Agata Magoń - juniorki
- Lewy obrońca 
Jan Kaźmierczak – rocznik 2009
- Środkowy obrońca 
Tymoteusz Gabski – rocznik 2001   
Mateusz Kasprowicz – rocznik 2006  
- Prawy obrońca 
Wiktor Giczela – rocznik 2001         
- Środkowy Pomocnik defensywny 
Marcel Kujawa  - rocznik 2004      
- Środkowy Pomocnik ofensywny 
Filip Zawodni – rocznik 2008        
Maria Haremska – juniorki  
- Lewy pomocnik 
Filip Soroko – rocznik 2001
- Prawy pomocnik 
Maksymilian Pogonowski – rocznik 2004  
- Napastnik 
Mateusz Francuzik – rocznik 2004 
Na koniec głos zabrał Pan Przemysław 
Pacholski nowy Burmistrz Miasta i Gminy 
Kórnik, który pogratulował klubowi osią-
gnięć i  rozwoju klubu a następnie złożył 
wszystkim obecnym najserdeczniejsze 
życzenia świąteczne i noworoczne. Następ-
nie nastąpiła część nieoficjalna na której 
wszystkie pokolenia naszego klubu mogły 
w  rozmowach z kolegami i  koleżankami 
z boiska wspólnie powspominać miniony 
rok. Wspólne spotkanie umiliło wszystkim 
wspaniałe słodkości przygotowane przez 
rodziców naszych młodych zawodników za 
co serdecznie dziękujemy. Jak to zauważył 
nasz mistrz ceremonii Grzegorz Surdyk 
„Staruszka Kotwica pomimo skończenia 
92 lat ma się dobrze i dalej z dumą tworzy 
swoją historię”.

Wigilijna Gala Piłkarska Kotwicy Kórnik

Koniec 1 ligi
dla Kotwicy

Tuż przed zamknięciem tego numeru 
„Kórniczanina” na stronie interneto-
wej kórnickiej „Kotwicy” pojawiło się 
oświadczenie zarządu klubu, w  którym 
podano informację o wycofaniu z dniem 
11.01.2019 roku drużyny kobiet z rozgry-
wek w I lidze kobiet. 
W  oświadczeniu czytamy między inny-
mi: „Ostatnie miesiące przyniosły wiele 
przykrych, niepotrzebnych i kłopotliwych 
sytuacji, które mocno osłabiły fundamenty 
funkcjonowania pierwszej drużyny. Zaan-
gażowanie większości zawodniczek nie 
było na takim poziomie jak oczekiwaliśmy. 
Niewielka ilość zawodniczek z naszego re-
gionu spowodowała brak identyfikowania 
się z klubem, a naszą ideą funkcjonowania 
drużyny było stworzenie zespołu z rejonu 
naszej gminy”.
Tuż po pojawieniu się oświadczenia po-
jawiła się na portalu społecznościowym 
odpowiedź przedstawicielek likwidowanej 
drużyny kobiecej. Zawodniczki odnoszą 
się obszernie do zarzutów, ale przede 
wszystkim zwracają uwagę na formę 
przekazania im informacji. O tak poważnej 
decyzji dowiedzieć się bowiem miały nie 
bezpośrednio od działaczy, a  ze strony 
internetowej klubu. 
„Przede wszystkim chciałybyśmy wyrazić 
swoje rozczarowanie związane z drogą wy-
braną przez zarząd klubu, by poinformo-
wać nas o decyzji dotyczącej dalszych roz-
grywek. Po wielu przepracowanych przez 
nas na boisku godzinach, nie zasłużyłyśmy 
nawet na zebranie, informację przekazaną 
ustnie, telefonicznie, jakkolwiek personal-
nie, z zachowaniem wzajemnego szacun-
ku” – czytamy w oświadczeniu.

Wygląda na to, że to koniec pierwszoligo-
wej piłki kobiecej w Kórniku. 

◊  ŁG◊  KOTWICA
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Dnia 5 stycznia 2019 roku w  Szkole 
Podstawowej w  Kamionkach odbył się 
zamykający turniej z  cyklu Avia Cup 
o  Puchar Burmistrza Miasta i  Gmi-
ny Kórnik. Konkurowało ze sobą 10 
drużyn. Klasyfikacja przedstawia się 
następująco: 1. GKS Piast Łubowo,  
2. Akademia Piłkarska Błękitni Owińska, 
3. UKS Concord Murowana Goślina,  
4. Grom Plewiska, 5. Warta Śrem,  
6. KS Avia Kamionki, 7. KKS Astra Kro-
toszyn, 8. UKS Orlik Mosina, 9. MKS 
Przemysław Poznań, 10. KS Canarinhos 
Skórzewo. Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Maciej Owczarek – Akademia 
Piłkarska Błękitni Owińska. Najlepszym 
bramkarzem okazał się Wojciech Appelt 
– Akademia Piłkarska Błękitni Owińska. 
Natomiast królem strzelców został Jakub 
Piechowiak – GKS Piast Łubowo. Medale, 
dyplomy oraz ufundowane puchary, 
w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Kór-
nik Przemysława Pacholskiego wręczył 
wiceburmistrz Sebastian Wlazły. Wice-
burmistrz złożył serdeczne gratulacje za 
osiągnięte wyniki sportowe zawodnikom 
i trenerom. Podziękował rodzicom, kibi-
com, a także organizatorom za wspaniałą 
imprezę.

Avia Cup

◊  SW

Wszystkie kolory medali przywieźli ze szkol-
nych zawodów rejonowych w drużynowym 
badmintonie uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Kamionkach. 
W poniedziałek, 26 listopada 2018 r. do walki 
stanęły badmintonistki. W ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej Patrycja Rymelska, Nadia 
Konys oraz Agata Twardowska wyruszyły 
do Gniezna. Niestety, po pechowym loso-
waniu już w grupie trafiły na faworytki z 
Kleszczewa (ostatecznie mistrzynie Rejonu 
Poznań Wschód) i nie awansowały do dru-
giej rundy. Finalnie zostały sklasyfikowane 
na VII miejscu.
Tego samego dnia w ramach Igrzysk Dzieci 
wystartowały także młodsze koleżanki - Zo-
fia Wojciechowska i Zuzanna Sarnowska. 
Zawody odbyły się w Nowym Tomyślu, a 
po bardzo interesujących meczach i jednej 
przegranej (również z uczennicami z Klesz-
czewa), zdobyły wicemistrzostwo Rejonu 
Poznań Zachód i wróciły do Kamionek ze 
srebrnymi medalami. 

Dzień później, 27 listopada 2018 roku, za-
równo starsza jak i młodsza reprezentacja 
wybrała się do Gniezna, by zmierzyć się 
w zawodach tej samej rangi, ale kategorii 
chłopców. Już mecze grupowe pokazały, 
że nasze drużyny będą liczyły się w walce 
o medale i tak też było. W ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej Roland Kaczmarek oraz 
Filip Wilkoński, po zaciętych pojedynkach, 
zajęli trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji, 
ulegając jedynie SP w Baranowie oraz SP nr 
9 w Gnieźnie, natomiast w ramach Igrzysk 
Dzieci Michał Kuźniak, Mikołaj Kingsporn-
-Nowakowski oraz Jakub Lochyński pewnie 
wygrali swoje wszystkie mecze stosunkiem 
3-0 i obronili zeszłoroczny tytuł Mistrza 
Rejonu Poznań Wschód w Drużynowym 
Badmintonie. W związku z tym sukcesem 
awansowali do najlepszej ósemki w Wiel-
kopolsce. Finał rozegrany został 15 grudnia 
2018 w Jastrowiu. Gratulujemy wszystkim 
uczniom sportowej postawy. 

Złoto, srebro oraz brąz ...

◊  Rafał Węglarz

W  minioną sobotę odbyły się pierw-
sze warsztaty taneczne organizowane 
w Kórnickim Centrum Rekreacji i Spor-
tu OAZA. Zajęcia były poprowadzone 
przez „oazowych” instruktorów tańca: 
Anię i  Adama. Warsztaty zapoczątko-
wał taniec discofox, sprawdzający się 
idealnie na imprezach karnawałowych 
oraz party w gronie przyjaciół. W trakcie 
doskonalenia umiejętności tanecznych  
był czas na mały poczęstunek i  chwile 
rozmowy z prowadzącymi. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za udział i stwo-
rzenie wesołej atmosfery. Kilka osób już 
zapowiedziało swój udział dodatkowo 
w zajęciach Bachata& Salsa dla par, jakie 
prowadzone są przez Adama w sali fit-
ness w piątki o 19:30. Kolejne warsztaty 
planowane są na wiosnę, a  już teraz 
przygotowujemy niespodziankę w  for-
mie zajęć jogowo-tanecznych. Szczegóły 
wkrótce.

Warsztaty
taneczne

◊  OAZA

W dniach 17-18 grudnia w Kamionkach od-
był się wielki finał wojewódzki w unihokeju 
dziewcząt w ramach Igrzysk Dzieci – mię-
dzyszkolnych rozgrywek w kategorii do lat 
12. Współorganizatorami  zawodów były 
Szkoła Podstawowa w Kamionkach, Szkoła 
Podstawowa w Radzewie oraz przyszkolny 
UKS „Radzevia” Radzewo. Na boisku przez 
dwa dni zaprezentowało się 8 najlepszych 
szkół z Wielkopolski. Żaden z trenerów nie 
krył zachwytu nad mistrzowską organi-
zacją zawodów, której nie powstydziłyby 
się turnieje rangi Mistrzostw Polski. Duża 
w  tym zasługa kolegi Rafała Węglarza, 
który zapewnił drużynom profesjonalne 
miejsce do grania, wygodne miejsce do 
spania oraz pyszne jedzenie, czyli wszystko 
to, czego zawodniczkom było przez te dwa 
dni potrzeba. Duże wrażenie zrobiła opra-
wa zawodów, a w szczególności uroczyste 
otwarcie. W rolę mistrza ceremonii wcielił 
się urodzony wodzirej, czyli wspomniany 
kolega Rafał. Zawodniczki oraz zaproszo-
nych gości powitał Szczepan Słodkowicz, 
11-letni  perkusista z Radzewa. Jego występ 
zrobił na wszystkich piorunujące wrażenie. 
Swą obecnością zaszczyli: Burmistrz Miasta 
i  Gminy Kórnik – Przemysław Pacholski, 
Radny Samorządu Województwa Wielkopol-
skiego – Jerzy Lechnerowski, Radny Powiatu 
Poznańskiego – Antoni Kalisz, Prezes SZS 
Wielkopolska – Zdzisław Urbańczyk, Dyrek-
tor SP w Radzewie – Krystyna Kiełpińska, 
Dyrektor SP w Kamionkach – Małgorzata 
Baraniak, Kierownik Wydziału Promocji Gmi-
ny, Kultury i Sportu przy Urzędzie Miejskim 

w Kórniku – Magdalena Matelska-Bogajczyk. 
Na zakończenie mistrzostw dotarł jeszcze 
Wiceburmistrz MiG Kórnik – Sebastian 
Wlazły. Zawodniczki oraz opiekunowie 
trzech najlepszych szkół otrzymali medale. 
Drużyny z miejsc I-IV dostały grawertony, 
a z miejsc V-VIII drewniane statuetki. Każ-
da szkoła otrzymała pamiątkowy dyplom, 
okolicznościową tablicę oraz plakat, a tak-
że zestaw drobnych nagród. Upominki 
rzeczowe odebrali także trenerzy drużyn 
oraz sędziowie. Pamiątkowe statuetki wraz 
z nagrodami wręczono również najlepszym 
unihokeistkom całych mistrzostw, wśród 
których znalazła się zawodniczka z Radze-
wa – Zofia Brylewska. Tak bogata oprawa 
była możliwa dzięki wsparciu Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik, firmy „Futurum Studio Bo-
rówiec”, a także zaangażowaniu wielu osób 
dobrej woli. W trakcie całych mistrzostw dla 
zawodniczek oraz opiekunów funkcjonowa-
ła tzw. „finałowa kawiarenka”, gdzie można 
było się posilić domowymi wypiekami 
autorstwa mam zawodniczek z Radzewa. 
Zachwyt nad organizacją zawodów był za-
tem bardzo duży. Niestety jeszcze większe 
było rozczarowanie wynikiem, osiągniętym 
przez gospodarza zawodów – SP Radzewo. 
Mistrzynie Gminy, Mistrzynie Powiatu, 
Mistrzynie Rejonu i  ubiegłoroczny piąty 
zespół Mistrzostw Polski Dzieci zakończył 
rywalizację w Kamionkach za podium, na 
piątym miejscu. Co prawda trafił do tzw. 
„grupy śmierci” razem z  późniejszymi 
mistrzami i wicemistrzami, ale nie ma co 
się usprawiedliwiać. W  najważniejszym 

momencie zagraliśmy tym razem tak słabo 
jak nigdy wcześniej. Po inauguracyjnym zwy-
cięstwie nad szkołą z Kotlina 2:0, w którym 
nasza przewaga nie podlegała dyskusji, ale 
brakowało skuteczności wydawało się, że 
nie będzie na nas mocnych. Niestety takie 
myślenie nas zgubiło. W  drugim meczu 
z Żegocinem przy wyniku 2:2 zaczęliśmy 
grać jakby dotknął nas paraliż, jakbyśmy 
dzień wcześniej odbyli pierwszy w życiu tre-
ning… Przegraliśmy 3:6. W meczu „o życie” 
znowu się nie popisaliśmy i przegraliśmy 
1:4 z Brudzewem. Pozostał mecz o honor, 
o  5 miejsce. Wygraliśmy 8:0, rozbijając 
drużynę z Wielenia. Zwycięska passa kil-
kunastu świetnych meczów skończyła się 
w  najmniej spodziewanym momencie. 
Trzeba przełknąć gorycz porażki, bo przed 
dziewczętami jeszcze wiele, wiele turniejów, 
i  tych szkolnych i  tych klubowych. Zespół 
z Radzewa wystąpił w składzie: kapitan Zu-
zanna Banecka (7 bramek), Zofia Brylewska 
(4), Aleksandra Ogórkiewicz (3), Monika 
Fiedorczyk, Gabriela Ukleja, bramkarki We-
ronika Oźminkowska i Aleksandra Wróbel 
oraz Anna Ogórkiewicz, Klaudia Rumińska, 
Urszula Wiśniewska, Amelia Konarska 
i Anastazja Pawlak. Nagrody indywidualne, 
jakie po każdym meczu wręczały najlepszym 
zawodniczkom obu drużyn „śnieżynki”, 
z naszego zespołu odbierały: Zuza, Zosia, 
Weronika i Ola O.

16 grudnia odbył się kolejny w tym roku 
turniej badmintona w Radzewie w ramach 
cyklu „Radzewskie Spotkania z Badminto-
nem”. Był to siódmy otwarty, amatorski 
turniej w grach pojedynczych i podwójnych 
„Radzewo Bad-Open”. Wystartowało 26 
osób w 8 kategoriach. Na dwóch kortach 
stoczono wiele pasjonujących pojedynków, 
zarówno wśród młodzieży jak i wśród do-
rosłych. Na zawodników czekały okazałe 
statuetki, piękne, kolorowe medale, dyplo-
my oraz upominki rzeczowe. Do organizacji 
zawodów oprócz Urzędu Miasta i Gminy 
Kórnik włączyły się dwie firmy: Futurum 
Studio Borówiec oraz Rodan. Dziękujemy!

Zachwyt i rozczarowanie po finale 

◊  Współorganizator / trener 
Karol Niemier

Radzewo 
Bad-Open 2018

◊  Karol Niemier
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Następny numer
Kórniczanina ukaże się
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Ogłoszenia drobne:

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w  jed-
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kowane wcześniej ogłoszenia. W  przypadku, gdy liczba nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia,  
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(adres w stopce redakcyjnej), lub przekazywać telefonicznie.

PRAcA

 Poszukuję pracownika do rozwo-
żenia kanapek (produkcja: Czmo-
niec) w  firmie Boskie Śniadania. 
Praca w godzinach 5-12 od ponie-
działku do piątku. Tel. 731 641 551
 Firma sprzątająca zatrudni panią, 

Konarskie. Tel. 602 611 039
 Zatrudnimy pracownika gospo-

darczego i  sprzątaczkę obiektu 
przemysłowego w Kórniku - etat. 
Praca od poniedziałku do piątku. 
Tel. 605 997 054
 Praca w bistro, okolice Kórnika, od 

1 lutego. Tel. 605 061 952
 Praca w ochronie Czołowo. Tylko 

nocki. Mile widziane osoby z orze-
czeniem o  niepełnosprawności.  
Tel. 785 191 533

 Naprawa pralki, lodówki, zmywar-
ki. Tel. 537 394 398
 Sprzedam lodówkę, pralkę wąską 

i  szeroką. Możliwość transportu.  
Tel. 511 120 011
 Gminna Spółdzielnia „SCH” w Kór-

niku wydzierżawi lokal o pow. 100 
m² mieszczący się przy ul. Plac Nie-
podległości 32 na I piętrze, wejście 
od ul. Pocztowej. Tel. 663 977 343
 Nauka gry na instrumentach - 

gitara, pianino, keyboard, możliwy 
dojazd do domu ucznia, absolwent 
Akademii Muzycznej z wieloletnim 
doświadczeniem. Tel. 880 120 112, 
po godz. 20.00

 Kupię mieszkanie do remontu 
w Kórniku. Tel. 723 844 741
 Sprzedam dom jednorodzinny 

z budynkiem gospodarczym i dział-
ką 860 m². Tel. 515 379 549, proszę 
dzwonić po godz. 16.00
 Sprzedam kompresor na siłę 60 

litrów. Tel. 693 496 978
 Sprzedam wózek głęboki z  ak-

cesoriami oraz bujak dziecięcy.  
Tel. 693 496 978
 VW Touran sprzedam diesel 

7-osobowy zadbany OC-06.2019 
przegląd-10.2019. Tel. 668 484 613
 Poszukuję domów do wynajęcia 

w Robakowie, Gądkach, Dachowie. 
Tel. 666 677 003
 Sprzedam mieszkanie dwu-

pokojowe w  Szczodrzykowie.  
Tel. 666 677 003
 Kupię mieszkanie do remontu 

w  Kórniku lub okolicy. Tel. 666 
677 003
 Sprzedaż ziemniaków z  domu,  

15 kg za 15 zł. Bnin-Kórnik ul. Bla-
żejewska 43  
 Sprzedam komplet komoda+wi-

tryna. Tel. 724 009 743
 Pilnie sprzedam szeregowiec  

3 pokoje bez skosów 75 m², ogród, 
miejsce parkingowe, sprzęt AGD 
i szafy wnękowe, Bnin 333 000 zł. 
Tel. 512 377 705
 Zamienię pół domu (do remontu) 

+działkę 670 m² na mieszkanie 
jednopokojowe z kuchnią w bloku. 
Tel. 618 190 069

 Sprzedam działkę budow-
laną, 2500 m², możliwość po-
działu na mniejsze, Dachowa.  
Tel. 608 135 497

 K o r e p e t y c j e  z   c h e m i i .  
Tel. 790 285 872
 Sprzedam łóżeczko drewniane 

(komplet) - 120X60 firmy Bajanex. 
Stan idealny, 300 zł. Tel. 730 023 696
 Sprzedam wózek dziecięcy Roan-

-Marita SK (3w1), biało-granatowy, 
550 zł. Tel. 730 023 696
 Sprzedam mieszkanie 37 m,  

2 pokoje, balkon, pełna własność, 
gotowe do zamieszkania, na Staszi-
ca. Tel. 887 549 551

 Meble na wymiar :  kuch -
nie, szafy, komody, garderoby.  
Tel. 723 882 617
 Przyjmę niepotrzebne książ-

ki, dojadę i  odbiorę osobiście.  
Tel. 503 622 212
 Kupie stary motocykl WSK, WFM, 

KOMAR. Tel. 509 449 141
 Kupię działkę budowlaną w Ka-

mionkach lub Borówcu do 10000 zł. 
 Tel. 697 569 317
 Kupię działkę budowlaną w Bninie 

do 70 000 zł. Tel. 697 569 317
 Kupię grunty - gm. Kórnik i okolice. 

Tel. 882 725 015
 Kup ię  garaż  w   Kórn iku .  

Tel. 724 133 999
 Zagubiono dron Overmax. Wiatr 

uniósł go w  okolicy Bnina i  Bier-
natek. Możliwe, że wylądował na 
Waszej posesji. Tel. 503 930 269

 Sprzedam solidny stalowy stojak 
pod choinkę za 50 zł. Tel. 601 536 
010
 Sprzedam spacerówkę ingle-

sina, chłopięce kolory, 150 zł.  
Tel. 601 536 010
 Sprzedam cegłe klienenbeu-

ger, 170 szt., cena 4 zł za sztukę.  
Tel. 607 443 351
 Sprzedam żeliwną tarcz do szat-

kowania kapusty wraz z nożami.  
Cena 500 zł. Tel. 607 443 351
 Sprzedam wąską, małą oś z koła-

mi pod małą dłużyce. Cena 300 zł.  
Tel. 607 443 351
 Szukam mieszkania do kupna.  

Tel 505 110 269 BON*
 Szukam mieszkania na wynajem. 

Tel. 505 110 269 BON
 Szukam domu na wynajem.  

Tel. 505 921 833 BON
 Szukam domu do zakupu.  

Tel. 505 921 833 BON
 Wynajmę dom w Kórniku i okoli-

cach. Tel. 517 120 127
 Kupię mieszkanie, dom lub 

działkę w  Kórniku i  okolicach.  
Tel. 517 120 127
 Bezpłatna pomoc prawna w spra-

wach związanych z nieruchomościa-
mi ul. Poznańska 6. Tel. 517 120 127
 Domy w okolicach Kórnika od 279 

tys. Tel. 517 120 127

inne
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W wyniku procedury przeprowadzonej  na początku stycznia, 
druk „Kórniczanina” w roku 2019 powierzony zostaje drukarni  DNJ z Jarocina.  

Mając nadzieję na dobrą wspłpracę z nową firmą, 
jednocześnie bardzo dziękujemy za wiele lat owocnej współpracy 

dotychczasowemu wykonawcy - firmie PMF Edwarda Stachowiaka z Wągrowca. ◊  Redakcja



ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
W KOK 2019

Od chatki Baby Jagi do wieżowca w Dubaju,
  czyli co to architektura, design i dekoracja wnętrz.
   Z pomocą architektów, plastyków i animatorów zaprojektujemy
     i wykonamy dekoracje, meble oraz przestrzenie domku marzeń.

Zapisy pod nr. tel. 503 016 249 lub e-mail: kontakt@kornickiosrodekkultury.pl
Cena za tygodniowe warsztaty 50 zł

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ SZKOLNĄ OD LAT 8

I turnus 14-18.01.br.
II turnus 21-25.01.br.
w godz. 10:00 - 14:00

Kórnicki Ośrodek Kultury 62,035 Kórnik, ul. Prowent 6

Biblioteka w Bninie zaprasza 
 dzieci w wieku 7-12 lat  

na zajęcia pod hasłem  
 Zimowe dyscypliny sportowe 

w dniach: 21-25 stycznia 
w godzinach: 11.00-12.30 

W programie:  
* prezentacje multimedialne 

*zabawy plastyczne *zabawy umysłowe 
*spotkania z literaturą 

Liczba miejsc jest ograniczona! 

Obowiązują zapisy  
w bibliotece w Bninie 

 


