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W numerze także:
- Sesja Rady Miejskiej
- Mistrzostwa i Puchar Polski w kolarskich przełajach
- Kultura: bale, Dni Babci i Dziadka, spotkanie z gwiazdą

Gimnazjum w Robakowie otrzymało imię 
Powstańców Wielkopolskich
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APROSTO  Z  RATUSZA

Centrum Językowe TASK
zaprasza na 

kursy języka angielskiego
Program kursów dopasowany jest do 

wszystkich poziomów nauczania i 
do wszystkich grup wiekowych. 

Zajęcia prowadzone są w grupach 
maksymalnie 8-osobowych.

Siedziba:
ul. Poznańska 18

62-035 Kórnik

Zapisy: Joanna Bartkowiak Tel. 696-734-511

• Gotówka do 50 tyś. 
   bez poręczycieli
• Wypłata „od ręki”
• Super niskie oprocentowanie

KÓRNIK ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700

sob     900-1200

M A T E R I A Ł Y  B U D O W L A N E 

I  W Y K O Ń C Z E N I O W E

„ K U R A Ś ”

-  R Y N N Y, 
-  S Y S T E M Y  D O C I E P L E Ń , 
-  P Ł Y T Y  G I P S O W E , 
-  P A P Y, 
-  C E M E N T, 
-  W A P N O , 
-  W E Ł N A  M I N E R A L N A , 
-  S T Y R O P I A N , 
-  K L E J E , 
-  F A R B Y, 
-  S I P O R E X , 
-  B L O C Z K I  M 6

Z A P E W N I A M Y  T R A N S P O R T
u l .  A r m i i  K r a j o w e j  4 0 a
6 2 - 0 3 5  K ó r n i k - B n i n 
t e l . / f a x .  ( 0 6 1 ) 8  1 7 1 - 7 6 6
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Nowo otwarty
S A L O N  K O S M E T Y C Z N Y

ul. Ogrodowa 1, Szczodrzykowo 
(przy sklepie spożywczym)

oferuje usługi w zakresie pielęgnacji dłoni, 
przedłużania i stylizacji paznokci (tipsy),

manicure, makijaż
tel. 502-440-373

Orkiestra Miejska?

W Urzędzie Miejskim w Kórniku 
13 stycznia doszło do spotkania bur-
mistrza Jerzego Lechnerowskiego z 
przedstawicielami Orkiestry Harcerskiej 
oraz z dyrektorem KOK Sławomirem 
Animuckim. Podczas niego burmistrz 
poinformował, że od tego roku orkiestra 
będzie działała pod patronatem Kór-
nickiego Ośrodka Kultury. Omówiono 
zasady współpracy orkiestry z KOK.

Znów o składowisku

14 stycznia odbyło się 
kole jne spotkanie w Wo -
jewódzk im Inspektorac ie 
Ochrony Środowiska w spra-
wie składowiska w Czmo-
niu. Wzięl i  w nim udział : 
przedstawiciele samorządu 
kórnickiego - burmistrz Je-
rzy Lechnerowski, wicebur-
mistrz Hieronim Urbanek 
oraz radny Jerzy Rozmiarek. 
Samorządowcy spotkali się 
z  G łównym Inspek to rem 
Ochrony Środowiska, Mi-
nistrem Andrzejem Jagu-
siewiczem oraz Wojewódz-
kim Inspektorem Ochrony 
Ś rodow iska  Zdz i s ławem 
Krajewskim. Ustalono, że w 
I połowie lutego odbędzie 
się spotkanie w Kórniku, na którym 
przedstawione zostaną szczegó ły 
ekspertyz, dotyczących rekultywacji 
składowiska.

PLOT

15 stycznia, Poznańska Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna zorganizowała 
w Poznaniu na terenie MTP spotkanie 
robocze, w którym uczestniczył bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski. Podczas 

spotkania zaprezentowano aktualny ka-
lendarz imprez organizowanych w roku 
2010 i omówiono zakres współpracy 
PLOT-u z Międzynarodowymi Targami 
Poznańskimi. Gospodarzem spotkania 
był Andrzej Byrt - prezes Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich.

Gimnazjum z imieniem

16 stycznia w Robakowie miała 
miejsce uroczystość nadania imienia 
Powstańców Wielkopolskich tamtejsze-
mu gimnazjum. Rozpoczęła się mszą 

świętą w kościele pod wezwaniem Św. 
Józefa Rzemieślnika, celebrowaną 
przez księdza Eugeniusza Leosza. 
Ceremonia nadania imienia odbyła się 
budynku szkoły, w obecności burmi-
strza gminy Kórnik Jerzego Lechnerow-
skiego, przewodniczącej Rady Miejskiej 
w Kórniku Ireny Kaczmarek, radnego 
Powiatu Poznańskiego Marka Serwat-
kiewicza, radnych Rady Miejskiej w 
Kórniku, urzędników, Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty Elżbiety Walkowiak, 

dyrektorów placówek oświatowych, 
przedstawicieli jednostek organizacyj-
nych, działających na terenie gminy 
oraz nauczycieli, rodziców i uczniów 
szkoły.

Sportowe emocje w śniegu

W dniach 16 i 17 stycznia na te-
renie Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Kórniku odbyły się Mistrzostwa Polski 
w Kolarstwie Przełajowym Zrzesze-
nia LZS oraz Finał Pucharu Polski w 
Kolarstwie Przełajowym. W otwarciu, 

wręczaniu pucharów, medali 
i  dyplomów zwycięzcom i 
zamknięciu mistrzostw brały 
udział władze samorządowe 
Kórn ika:  burmis t rz  Jerzy 
Lechnerowski, wiceburmistrz 
Hieronim Urbanek, sekretarz 
Leszek Książek oraz prezes 
UKS Seweryn Waligóra. Do 
zawodów zgłosiło się wiele 
zespołów z całego kraju. 
Wśród drużyn Wielkopolski 
p ie rwsze  mie jsce  za ję ła 
drużyna UKS „Jedynka Li-
maro Kórnik”, która trenuje 
pod  k ie runk iem Rober ta 
Taciaka.

Tężnia 
w Kórniku?

22 stycznia Burmistrz Gminy Kórnik 
spotkał się z prezesem Zarządu Spółki 
„BDB” Edwardem Pawlakiem, który 
przedstawił burmistrzowi propozycję 
budowy tężni solankowych w Kórniku. 
Wstępne rozmowy dotyczyły ewen-
tualnej lokalizacji tężni w okolicach 
budowanej promenady lub w Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnym w Kórniku.

Iza Moskal
Wydział Promocji UM Kórnik

Z OSTATNIEJ CHWILI
W dniu 27 stycznia br., kilka godzin 

przed zamknięciem tego numeru Kór-
niczanina przed Sądem Okręgowym w 
Poznaniu odbyła się pierwsza rozprawa   z 
powództwa PSE Operator Spółka Akcyjna 
przeciwko Gminie Kórnik o zapłatę kwoty 
65.105.649,19 zł. Jak poinformował nas 
radca prawny Urzedu Miejskiego Przemy-
sław Barczyński, po wysłuchaniu pełno-
mocników stron i zaliczeniu w poczet dowo-
dów tylko części materiału dowodowego, 
który został złożony zarówno przez PSE, 
jak i przez Gminę, Sąd zamknął rozprawę i 
poinformował, iż ogłoszenie wyroku nastąpi 
już w dniu 3 lutego br. O rozstrzygnięciach 
poinformujemy w kolejnym numerze

red.

Uprzejmie informujemy,
że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, 

na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia wykona
bezpłatne badania mammograficzne w dniu: 6 lutego 2010 roku

Rejestracja pod bezpłatnym numerem telefonu
0800 160 168 lub 061/855 75 28

W badaniach mogą uczestniczyć kobiety z rocznika
od 1960 do 1941

które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały 
z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ

Mammobus stanie w Kórniku na placu OSP ul. 20 Października 93
Badania rozpoczną się o godzinie 9:00

W ciągu godziny wykonanych zostanie 10-12 mammografii.
U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się w pierwszych 10-dniach 

cyklu miesiączkowego, licząc od pierwszego dnia miesiączki.
Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty 

oraz ważny dokument ubezpieczenia !!
Wynika badań zostaną przesłane na adres domowy.

Podczas uroczystśoci w Robakowie
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Z kALENdArZA 

prZEWOdNICZąCEJ rM
13 stycznia odbyło się posiedzenie kapi-

tuły Honorowego Obywatelstwa Miasta Kór-
nika, której przewodniczy Irena Kaczmarek. 
Gremium pracowało nad doprecyzowaniem 
regulaminu przyznawania honorowego 
obywatelstwa. Proponowane zmiany prze-
wodnicząca przedstawiła Komisji Oświaty 
i Polityki Społecznej. Podczas sesji radni 
zadecydowali o potrzebie ponownego prze-
dyskutowania szczegółów regulaminu.

16 stycznia Irena Kaczmarek oraz Mał-
gorzata Walkowiak, Adam Lewandowski i 
Andrzej Surdyk uczestniczyli w uroczysto-
ści poświęcenia sztandaru i nadania imienia 
Powstańców Wielkopolskich Gimnazjum w 
Robakowie.

22 stycznia Irena Kaczmarek gościła 
na jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej 
Mariana Olejnika w Banku Spółdzielczym 
w Kórniku. 

NA kOMISJACH rAdy MIEJSkIEJ

18 stycznia odbyło się posiedzenie 
Komisji Oświaty i Polityki Społecznej. Pod-
czas obrad zaopiniowano projekty uchwał 
w sprawie planów odnowy miejscowości, 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania do-
tacji dla niepublicznych przedszkoli oraz dla 
innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych na terenie Gminy Kórnik, a 
także trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich wykorzystania. Dyskutowano również 
na temat informacji o problemach z dostę-
pem do usług lekarskich w miejscowym 
ośrodku zdrowia. 

Zaopiniowano zmiany w regulaminie 
nadawania Honorowego Obywatelstwa 
Miasta Kórnika.

W programie obrad Komisji Rewizyjnej 
zaplanowanej na dzień 20 stycznia znalazło 
się przyjęcie planu pracy komisji na 2010 
rok, zapoznanie się z informacją na temat 
stanu przygotowania Gminy Kórnik do roku 
szkolnego 2010/ 2011 i lat następnych, 
zapoznanie się z dokumentacją uzupeł-

niającą, dotyczącą budowy drogi Kórnik 
– Pierzchno.  Przedyskutowano także 
zagadnienia związane ze skargami  pana 
Grzegorza Łukowskiego, pełnomocnika 
PTK Centertel sp. z o.o. oraz pani Walen-
tyny Goncerzewicz.

21 stycznia odbyły się obrady dwóch 
komisji. Komisja Rolnictwa zapoznała się 
z odpowiedzią Ministra Rolnictwa na Apel 
Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie aktual-
nej sytuacji w rolnictwie. Wysłuchano także 
informacji na temat stanu przygotowań do 
zmiany statutów sołectw w gminie Kórnik. 

Podczas obrad Komisji Ochrony  Śro-
dowiska zadecydowano, by na razie nie 
podejmować decyzji o współpracy z Gminą 
Jarocin w zakresie opieki nad bezpańskimi 
psami. Schronisko w Swarzędzu, które 
dotychczas przyjmowało zwierzęta z naszej 
gminy będzie likwidowane. Istnieje jednak 
możliwość współdziałania z Gminą Śrem i 
schroniskiem w Gaju i ta opcja będzie dys-
kutowana w pierwszej kolejności. Przed-
stawienia bieżących informacji na temat  
składowiska odpadów w Czmoniu podjął 
się radny Jerzy Rozmiarek, który uczest-
niczył w ostatnim spotkaniu burmistrza z 
przedstawicielami Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. Na początku lutego ma dojść 
do kolejnego spotkania i dyskusji nad eks-
pertyzą, wskazującą możliwe scenariusze 
koniecznej rekultywacji składowiska.

Przedstawiciele władz centralnych dają 
wyraźnie do zrozumienia, że waga zagad-
nienia rekultywacji i skala niebezpieczeństw 
wynikających z zaniedbań wymaga pilnego 
działania. Istnieje możliwość pozyskania 
znacznych środków finansowych na zada-
nie rekultywacji.

Antoni Kalisz, kierownik Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w 
Kórniku poinformował o skutkach likwidacji 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Nowe przepisy zmusiły gminy do likwidacji 
owych funduszy, ale środki z opłat i kar tra-
fiać będą do budżetu i będą wydatkowane 
na cele ochrony środowiska podobnie jak 
dotychczasowe środki GFOŚ. 

Dyskutowano również o utrzymaniu 
czystości na Jeziorze Borówieckim i rzece 
Kopli. 

Urząd Miejski w Kórniku przesłał do 
Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzial-
nego za utrzymanie stanu tego typu cieków 

i zbiorników informacje o wynikach „Analizy 
przyczyn występowania okresowego zwięk-
szenia koncentracji zanieczyszczeń wód” 
w tym rejonie. Apelując o podjęcie działań 
przeciwdziałających występowaniu uciąż-
liwości samorząd Kórnika zaproponował 
także współfinansowanie zadania.

Z odpowiedzi Dyrektora Departamentu 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Mar-
szałkowskim dowiadujemy się między inny-
mi, że wielkość dotacji z budżetu państwa 
pokrywa jedynie 6-9% potrzeb. Jak czytamy 
w odpowiedzi: „Środki te przeznaczone są 
jedynie na utrzymanie cieków naturalnych 
i urządzeń wodnych istotnych dla regulacji 
stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa; 
nie można więc ich przeznaczyć na prace 
związane z rekultywacją Jeziora Boró-
wieckiego”.

Komisja Budżetu i Finansów podczas 
obrad w dniu 22 stycznia dyskutowała 
nad emisją i wprowadzeniem obligacji ko-
munalnych do zorganizowanego systemu 
obrotu (czyli na rynek Catalyst działający w 
ramach Giełdy Papierów Wartościowych). 
Przedstawiciel firmy Inwest Finance Sp. z 
o.o. - Dariusz Giza omówił warunki emisji 
obligacji wynegocjowane z bankiem. Suk-
cesem można śmiało nazwać obniżenie 
marży, co zmniejszy cenę emisji i oszczędzi 
gminie kilkaset tysięcy złotych. Jednocze-
śnie przedstawiono ofertę wprowadzenia 
obligacji do obiegu, co daje możliwość 
ich wykupu przez osoby prywatne i inne 
podmioty. Korzystne warunki i oprocento-
wanie realnie wyższe niż lokaty terminowe, 
ma być zachętą i okazją do zarobienia na 
obligacjach komunalnych. 

Komisja zaopiniowała zmiany w bu-
dżecie na 2010 rok oraz inne uchwały na 
styczniową sesję. Szczególnie dużo uwagi 
poświęcono budowie świetlic, współfinan-
sowanych ze środków funduszu Lider. 
Skala i koszt planowanej budowy świetlicy 
w Konarskim (ponad 1 milion złotych) 
spowodował decyzję o zleceniu przeprojek-
towania obiektu. Takie działania potrwają, 
dlatego nie ma szans by na świetlicę w 
Konarskim otrzymano środki z tegorocz-
nego naboru do Lidera. Gmina złoży, więc 
wniosek o dofinansowanie zadania budowy 
świetlicy w Czołowie.

Opr. ŁG

W mroźne popołudnie, we wtorek 26 
stycznia odbyła się kolejna sesja Rady 
Miejskiej w Kórniku. W obradach wzięło 
udział 9 z 14 radnych. 

Tym razem na początku obrad, obok 
sprawozdań burmistrza i przewodniczącej 
oraz reprezentantów komisji z działalności, 
zebrani wysłuchali sprawozdania z pracy 
rzecznika do spraw osób niepełnosprawnych 
w gminie. Radni przyjęli także plan pracy 
Komisji Rewizyjnej.

Za duża świetlica
Już na pierwszej sesji w tym roku, doko-

nano zmiany budżetu gminy Kórnik na 2010 
rok. Zweryfikowano informacje dotyczące 
budowy świetlic. Po wykonaniu kosztorysów 
okazało się, że koszt budowy świetlic w Ko-
narskim i Czołowie znacznie 
przekracza zarezerwowane 
środki. Obie inwestycje miały 
być brane pod uwagę przy 
staraniu się o środki z fundu-
szu Lider.  

Radni podczas dyskusji 
na Komisji Budżetu wyrażali 
wątpliwość, czy projekt świe-
tlicy w Konarskim odpowiada 
potrzebom mieszkańców tej 
miejscowości. Powstać miała 
m.in.  wielka sala oraz za-
plecze kuchenne i sanitarne. 
Ostatecznie zadecydowano 
o przeprojektowaniu obiektu, 
tak by powierzchnia dużej 
sali nie przekroczyła 100m². 
Ze względu na to, że nie uda 
się tego zrobić do czasu upłynięcia terminu 
składania wniosków do Lidera, Urząd Miejski 
będzie starał się o dofinansowanie z innych 
źródeł. Na pieniądze z Lidera liczyć będzie 
mogła inwestycja w Czołowie, gdzie obecna 
świetlica musi być zgodnie z decyzją nadzoru 
budowlanego rozebrana. 

W budżecie znalazły się środki na bieżą-
ce funkcjonowanie punktu przedszkolnego 
w  Pierzchnie. Już niebawem Fundacja 
Familijny Poznań zakończy finansowanie tej 
jednostki. Podczas obrad, Ewa Madalińska-
Soczyńska, kierująca Wydziałem Oświaty 
zaapelowała, by radni rozważyli możliwość 
dalszego funkcjonowania placówki pod egidą 
lokalnego samorządu.

Kolejna transza obligacji
Radni zadecydowali o emisji kolejnej, trzy-

milionowej transzy obligacji. Emisja obligacji 
ma na celu sfinansowanie planowanego de-
ficytu budżetowego roku 2010, związanego 
z wydatkami na inwestycje (w szczególności 
halę i basen) oraz spłatę wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań. Obligacje komunalne w 
swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak 
są dla gminy bardziej korzystne niż tradycyj-
ny komercyjny kredyt bankowy, głównie z 
uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten 
daje możliwość określenia takich terminów 
wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają 
bezpieczeństwo w zakresie płynności finan-
sowej budżetu.

Przeprowadzone analizy finansowe wy-
kazały, iż emisja na kwotę 3 milionów złotych,  
pozwala zachować płynność finansów gminy 

we wszystkich latach trwania emisji i gwaran-
tuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, 
a także jest zgodna z przepisami ustawy o 
finansach publicznych.

Kórnik jest także jedną z pierwszych 
gmin, która zdecydowała się zaistnieć ze 
swoimi obligacjami na rynku papierów war-
tościowych. Dzięki uczestnictwu gminy w 
rynku Catalyst, niemal każdy będzie mógł za-
inwestować, a nawet zarobić na obligacjach 
gminy. Jest to także element uwiarygodniania 
emitenta, dzięki czemu kolejne działania na 
rynku obligacji będą dla gminy łatwiejsze.  

Emil Stępień, reprezentujący Giełdę Pa-
pierów Wartościowych opisał działanie rynku 
Catalyst. Więcej na ten temat napiszemy w 
kolejnym numerze Kórniczani

Autobus do Żernik
Poznańska linia autobusowa nr 53 bę-

dzie przedłużona do Żernik. Gmina Kórnik, 
zgodnie z porozumieniem z miastem Poznań 
przeznaczy znaczne środki na utrzymanie 
tego połączenia. Radny Roman Genstwa 
zapytał pod koniec sesji o ilość kursów i 
rozkład jazdy.

Jak poinformował nas dzień po obradach 
Wojciech Miechowicz z poznańskiego Zarzą-
du Transportu Miejskiego, połączenie powin-
no zacząć funkcjonować od marca. Po pod-
jęciu decyzji w sprawie porozumienia przez 
rady miejskie Kórnika i Poznania, potrzeba 
jeszcze kilku formalności. Wstępne założenie 
przewiduje uruchomienie 3 kursów linii nr 
53 z Ronda Rataje do Żernik (o godzinach 
7:20, 12:30 i 15:25) oraz 3 powrotnych, z 
Żernik do Ronda Rataje (7:55, 13:15, 16:00). 
O terminie uruchomienia linii postaramy się 
poinformować w lutym.   

Radni na styczniowej sesji zatwierdzili 
plany odnowy kilku miejscowości na naj-
bliższe lata.  Były to: Czmoniec i Trzykolne 
Młyny, Czołowo, Konarskie, Dębiec oraz 
Kamionki.

Honorowe obywatelstwo 
miasta czy gminy?

Pechowo toczą się prace nad regula-
minem Honorowego Obywatelstwa. Od 
kilku miesięcy trwają prace by dopracować 
procedurę wyłaniania i wyróżniania godnych 
tego zaszczytnego miana. Gdy wydawało się, 
że wybrana Kapituła Honorowego Obywatel-

stwa przedstawiła ostateczne rozwiązania, po 
raz kolejny nie było owocnego zakończenia. 
Radni podzielili się w dyskusji czy tytuł doty-
czyć ma Honorowego Obywatelstwa Miasta 
Kórnika, Gminy Kórnik, Miasta i Gminy Kórnik 
czy Kórnika. Sprawą ma ponownie zająć się 
Kapituła i Komisja Oświaty RM.

Skarga bezzasadna
Za  bezzasadną radni uznali skargę na 

rzekome zaniedbania oraz nienależyte wyko-
nanie obowiązków w ramach prowadzonego 
postępowania w sprawie wydania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla 
inwestycji polegającej na budowie stacji 
bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel 
„Kórnik Miasto” 8268/67/02, na istniejącej 
wieży telekomunikacyjnej Polkomtel S.A. 

na działce nr ewid. 331/3 w 
Bninie. Jak czytamy w uzasad-
nieniu: „Przed zakończeniem 
postępowania podniesione 
przez stronę skarżącą uchy-
bienia trudno kwalifikować, 
jako rażące zaniedbania i 
nienależyte wykonywanie cią-
żących na niej obowiązków”. 
Wśród radnych pojawiły się 
głosy, że skarga może być 
próbą nacisku na organy sa-
morządu w sprawie dotyczącej 
stacji bazowej, której budowie 
sprzeciwia się duża grupa 
mieszkańców.

Interpelacje i zapytania
Bogdan Wesołek poprosił 

burmistrza o kilka słów na 
temat sytuacji w zabezpieczeniu miejsc noc-
legowych w przypadkach kryzysowych, w tym 
podczas przedłużającego się mrozu. 

Burmistrz potwierdził, że na podstawie 
odpowiednich umów z OSiRem i Ośrodkiem 
Konferencyjno-Wypoczynkowym w Błaże-
jewku zabezpieczone są miejsca noclegowe, 
ale do dnia sesji nie zanotowano informacji 
o potrzebie uruchomienia takiej pomocy. 
Służby, czyli Straż Miejska, Policja i Ośrodek 
Pomocy Społecznej monitorują sytuację i w 
miarę potrzeby oraz możliwości pomagają 
doraźnie.

Andrzej Regulski zaapelował o wywoże-
nie śniegu z poboczy wąskich dróg. 

Jerzy Rozmiarek zapytał o parking przy 
ul. Jeziornej w Bninie. Jego zdaniem miej-
sca dla niepełnosprawnych, których są aż 
trzy świecą pustkami.  Zaproponował, by 
zmniejszyć ich liczbę do dwóch. Bronisław 
Dominiak z Wydziału Inwestycji Urzędu Miej-
skiego zauważył, że o liczbie i umiejscowieniu 
miejsc dla niepełnosprawnych zadecydowały 
uwarunkowania techniczne i przepisy.

Adam Lewandowski zapytał o rozwój 
sytuacji w sprawie strefy płatnego parko-
wania.

Burmistrz odpowiedział, że trwają prace 
nad dopracowaniem propozycji, a wiele do 
powiedzenia będzie miała Komisja Bezpie-
czeństwa. Radny Andrzej Regulski wyraził 
opinię, ze Komisja Bezpieczeństwa jest 
przychylna pomysłowi.

Opr. ŁG

XLIX SESJA rAdy MIEJSkIEJ W kórNIku

Przedstawiciel GPW przedstawia załoenia rynku Catayst
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Napadli na starszą kobietę
Trzech przestępców zostało zatrzyma-

nych, tuż po napadzie na 74-letnią kobietę. 
Do napadu doszło 11 stycznia w Kórniku, 
około godziny 20.00. Na idącą staruszkę 
napadło kilku mężczyzn. Jeden podbiegł 
do pokrzywdzonej od tyłu i przewrócił ją 
na ziemię, a drugi wyrwał z jej rąk torebkę. 
Napastnicy zostali zatrzymani na „gorącym 
uczynku”. Co prawda zdążyli już wyrzucić 
torebkę z dokumentami, a pieniędzmi po-
dzielić się między sobą, jednak nie było to 
jednoznaczne z tym, że policjanci nie mieli 
innych dowodów przestępstwa. W trakcie 
podjętych czynności, policjantom udało się 
odzyskać większość skradzionego mienia.  
Sprawcy zostali doprowadzeni do prokuratury 
w Środzie Wielkopolskiej, gdzie po przedsta-
wionych zarzutach zastosowano wobec nich 
środki zapobiegawcze w postaci dozorów 
policyjnych.

Błędny manewr 
13 stycznia w Gądkach, kierujący renault, 

w wyniku nieprawidłowo wykonywanego 
manewru cofania doprowadził do zderzenia z 
volvo. Z kolei 25 stycznia w Kórniku, nieusta-
lony sprawca nieustalonym samochodem, 
podczas nieprawidłowo wykonywanego 
manewru cofania zderzył się z fordem i oddalił 
się z miejsca zdarzenia. 

Wjechali w wyrwę w jezdni 
14 stycznia w Borówcu, kierowca citroena 

i audi wjechali w wyrwę z jezdni i uszkodzili 
swoje auta.  

Nie dostosowali prędkości 
do warunków na drodze 

Nieodpowiednia prędkość do warunków 

panujących na drodze była przyczyną w 
ostatnim czasie trzech zdarzeń drogowych. 

14 stycznia w Kórniku, kierujący mercede-
sem z powodu zbyt dużej prędkości podczas 
jazdy uderzył w słupki oddzielające jezdnię 
od chodnika. 20 stycznia w Kamionkach, 
kierujący volkswagenem, w wyniku niedo-
stosowania prędkości do warunków ruchu 
doprowadził do zderzenia z fiatem ducato, 
który następnie swoim tyłem uderzył w BMW, 
a następny kierujący fiatem punto uderzył w 
kolejnego fiata ducato. Dwa dni później, 22 
stycznia w Szczytnikach, kierowca renault 
prowadził swój samochód z nadmierną 
prędkością i doprowadził do zderzenia z 
volkswagenem. 

Nietrzeźwy kierowca 
19 stycznia w Robakowie, funkcjonariu-

sze Komisariatu Policji w Kórniku dokonali 
zatrzymania mężczyzny, który kierował maz-
dą, będąc nietrzeźwym. Kierowca miał 1,86‰ 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Złapali złodziei i włamywaczy
25 stycznia, kórniccy policjanci zatrzymali 

dwóch mężczyzn, którzy dokonali kradzieży w 
Kórniku drewna. Następnego dnia zatrzymali 
kolejnych dwóch mężczyzn, którzy włamali 
się do pomieszczenia w Żernikach.

Kradzieże, włamania 
•12 stycznia w Błażejewie doszło do kra-

dzieży łodzi wiosłowej o wartości 600 zł, 
•18 stycznia w Pierzchnie włamano się do 

pomieszczenia magazynowego i skradziono 
różnego rodzaju przedmioty o ogólnej warto-
ści 3500 zł,

•21 stycznia zgłoszono włamanie do 
dwóch domów mieszkalnych w Szczytnikach 
i kradzieży z nich różnego rodzaju przedmio-
tów o ogólnej wartości 30 250 zł. 

Opr. BM

Kórniccy strażacy wzięli udział w kilku akcjach: 
• 11 stycznia usuwali śnieg i sople lodu z bloku przy ulicy Staszica w Kórniku, 
• 12 stycznia usuwali śnieg z dachu Przedszkola w Szczodrzykowie, 
• 13 stycznia zabezpieczali miejsce wypadku na obwodnicy Kórnika w kierunku Śremu i 
usuwali sople lodu na Placu Niepodległości w Kórniku, 
• 14 stycznia zabezpieczali miejsce wypadku na ulicy Zamkowej w Kórniku, 
• 17 stycznia zabezpieczali miejsce wypadku w Czmoniu, 
• 23 stycznia usuwali plamę oleju na trasie S 11 w kierunku Dziećmierowa, 
• 24 stycznia gasili pożar domu jednorodzinnego w Błażejewku.

Opr. Robert Wrzesiński

STRAŻACY W AKCJI

WIEśCI SOłECkIE 
CZMOŃ 

Sołtys Jerzy Rozmiarek poinformował, 
że w piątek 15 stycznia odbył się balik 
karnawałowy dla 60 dzieci. Młodzi ludzie 
obejrzeli też przedstawienie Teatru „Pro-
myk” z Poznania.

CZOŁOWO

Sołtys Dorota Dłubała poinformowała, 
że w poniedziałek 10 stycznia odbyło się 
spotkanie gwiazdkowe dla dzieci. 36 ma-
łych mieszkańców wsi otrzymało paczki 
ufundowane z środków sołeckich. Uczestni-
cy imprezy wspólnie śpiewali. Nie zabrakło 
poczęstunku – ciasta upieczonego przez 
sołtys Dorotę Dłubałę i jedną z gospodyń.

W starej, ciasnej świetlicy wiejskiej 
panuje wilgoć. W budżecie gminy zapla-
nowano środki, które częściowo będą 
przeznaczone na budowę nowej świetlicy. 
Czołowo przystępuje do unijnego programu 
odnowy wsi. Gdyby zostały przyznane z 
niego pieniądze, można by już rozpocząć 
budowę świetlicy. 

Tegoroczny fundusz sołecki Czołowa 
wynosi 9 tys. zł. Z funduszu 6 tys. zł zosta-
nie przeznaczone na usunięcie ubytków 
w polnej drodze za pomocą tłucznia a 
pozostała kwota 3 tys. zł na utrzymanie 
boiska – ścinanie trawy, opryski oraz świe-
tlicy – zakup tuszu do drukarki itp.

ROBAKOWO WIEŚ

W grudniu z funduszu sołeckiego za-
kupiono 122 metry kwadratowe pozbruku 
na budowę chodnika na ulicy Wiejskiej. 
W tym roku większa część funduszu so-
łeckiego będzie  przeznaczona na zakup 
takiej samej ilości pozbruku, co pozwoli 
zrealizować tę inwestycję. Sołtys Stefan 
Sosnowski poinformował, że w bieżącym 
roku w Robakowie -Wsi nie będzie realizo-
wane żadne przedsięwziecie finansowane 
z budżetu gminy. 

Sołtys stwierdził, że na razie nie ma 
problemów z odśnieżaniem dróg. Są 
przejezdne.

RUNOWO

Na początku lutego w Runowie odbędzie 
się zebranie wiejskie, na którym podsumo-
wany będzie 2009 rok oraz przedstawione 
zostanie sprawozdanie finansowe. 

Sołtys Iwona Cupryjak poinformowała 
też, że niedługo zostanie otwarta wyremon-
towana świetlica. Trzeba będzie wyposażyć 
ją w stoły, krzesła. Iwona Cupryjak powie-
działa, że w tym celu złożyła zapotrzebo-
wanie do Urzędu Miejskiego w Kórniku na 
pozyskanie środków na zakup wyposażenia 
za pieniądze pozyskane w ramach małego 
projektu „Leadera”.

Robert Wrzesiński

krONIkA 
kryMINALNA

Serdecznie dziękujemy 
strażakom z OSP Kórnik 

pod komendą Leszka Orlewicza 
i jednostce J.R.G. Poznań - Krzesiny 
pod dowództwem Marka Mądrego 

za szybką reakcję podczas pożaru naszego domu 
w Błażejewku 

w dniu 24 stycznia 2010 roku
oraz sołtysowi Andrzejowi Dudzie za udzielone wsparcie. 

Karolina i Dominika Zielińska 

Minus 27 stopni Celsjusza przy 
gruncie zanotowali pracownicy Instytutu 
Dendrologii PAN w Kórniku nad ranem 
26 stycznia. Nie była to najniższa tempe-
ratura w kraju, jednak to i tak niewielkie 
pocieszenie dla tych, którym doskwiera 
mróz. 

Tęgie mrozy dają się we znaki wszyst-
kim. Narzekają kierowcy, bo samochód nie 
chciał ruszyć, pasażerowie, bo marzną na 
przystankach, gdy autobus się spóźnia, 
przedsiębiorstwa autobusowe, bo robią 
co mogą, by autobus wyjechał z zajezdni, 
ale czasem są bezsilni wobec tak niskich 
temperatur, w końcu zwykli 
ludzie, którzy mają problemy 
z dogrzaniem swoich domów 
oraz mieszkań. Nawet zwierzę-
ta nie są zbyt chętne na spacer 
i harce na dworze.  

Temperatury w ostatnich 
dniach spadły grubo poniżej 
dwudziestej kreski pod zerem. 

Z informacji, jakie uzyska-
liśmy od Instytutu Dendrologii 
PAN w Kórniku, który od wielu 
lat bada i archiwizuje dane 
meteorologiczne, wynika, że 
nad ranem 23 i 24 stycznia 
przy gruncie było -23ºC, nato-
miast w klatce pomiarowej na 
wysokości 2 metrów -19ºC. 26 
stycznia,  pracownicy Instytutu 
zanotowali temperaturę przy 
gruncie aż -27ºC, a na wyso-
kości 2 metrów tylko o jeden 
stopień mniej. 

Okazuje się, jednak że nie 
są to aż tak rekordowo niskie 
temperatury, jak te występujące 
kilka czy kilkadziesiąt lat temu. 
Z danych Instytutu wynika, 
że jedna z najzimniejszych 
zim miała miejsce u nas na 
przełomie 1928/29 roku. Wte-
dy temperatura spadła do -34,1ºC. Zimą 
1986/87 roku słupki rtęci w termometrach 
spadły do -32,6ºC. Cztery lata temu, w 
styczniu 2006 roku, pracownicy Instytutu 
zanotowali -32,5ºC. 

Mimo, że wymienione temperatury są 
trochę wyższe od tych, które wystąpiły u 
nas w ostatnich dniach, to i tak wywołały 
niemałe zamieszanie.  

Co prawda, spółka WODKOM, nie 
zanotowała żadnej większej awarii wodo-
ciągowej na naszym terenie, ale i tak ma 
„pełne ręce roboty”. – Mamy kilka telefonów 
dziennie od indywidualnych odbiorców o 
zamarzających rurach, ale nie są to po-
ważne awarie – wspomina Włodzimierz 
Matuszak, prezes WODKOM. W Borówcu, 
na 150-metrowym odcinku zmarzła sieć 
wodociągowa. Nie spowodowało to jednak 
odcięcia dostaw wody do domów. W Dzieć-
mierowie, w jednym z bloków komunalnych, 
na poddaszu pękła rura. Lokatorzy jednego 
z mieszkań, pobierają wodę z awaryjnego 
kranu. 

Mrozy dotknęły też miejską komu-

nikację. Wiele kursów autobusów było 
opóźnionych. 

– Staramy się trzymać rozkładu jazdy, 
ale ze względu na duże mrozy, zwłaszcza 
w nocy nie zawsze jest to możliwe – powie-
działa Beata Urbaniak, prezes KOMBUS. 
Okazuje się, że w niektórych autobusach 
układ ogrzewania pojazdu połączony jest z 
silnikiem. Zmarznięcie układu grzewczego 
skutkuje tym, że silnik w ogóle nie chce 
zapalić. – W takim przypadku, szybko re-
agujemy i wysyłamy w trasę inny autobus 
– tłumaczyła pani prezes. 

Jak przetrwać mrozy? 
Meteorolodzy, po fali tęgich 

mrozów zapowiadają odwilż. Nie 
potrwa ona jednak długo a po 
niej znów powrócą mrozy. Jak w 
takiej sytuacji przetrwać kolejną 
falę iście syberyjskiej aury? Za-
pewne nie będzie odkrywcze to 
co napiszemy, ale ciepłe ubranie 
to podstawa. Najlepiej ubierać 
się na tzw. „cebulkę”. Ciepła 
kurtka lub wełniany płaszcz to 
konieczność.  Nie zapominajmy 
o nakryciu głowy. Bez niego or-
ganizm najszybciej traci ciepło. 
Futrzana czy wełniana czapka 
a nawet skromny berecik spra-
wią, że zmarznięcie, nawet na 
przystanku nam nie grozi. Aby 
nie odmrozić dłoni, pamiętajmy 
o rękawiczkach. 

Kolejną  istotną sprawą, o 
której trzeba pamiętać podczas 
mrozów to nie wychodzenie z 
domu bez śniadania. Śniadanie 
jest najważniejszym posiłkiem 
w ciągu całego dnia, daje nam 
niezbędną energię do pracy i 
nauki oraz zapobiega napadom 
wilczego głodu po południu. 
Zwłaszcza w zimie nie należy 

zapominać o śniadaniu i najlepiej zaser-
wować sobie coś ciepłego, co przygotuje 
nas do wyjścia w mroźny dzień. Mogą to 
być tosty, grzanki czy zupa mleczna. Nie 
zapominajmy o rozgrzewającej herbacie, 
kawie czy specjalnie przygotowanym 
napoju (gorąca woda z cytryną i imbirem, 
słodzona łyżeczką miodu). 

Okazuje się, że ważny jest też umiar w 
ogrzewaniu mieszkania. Lepiej jest przykrę-
cić grzejnik i założyć lekki sweter czy bluzę, 
niż zamienić mieszkanie w tropiki. Zbyt 
duża różnica temperatur wewnątrz i na ze-
wnątrz pogarsza samopoczucie i sprawia, 
że będziemy częściej chorować. 

Pozostaje nam ciepły ubiór i nadzieja, 
że samochód „odpali” a autobus nie spóźni 
się. A może warto, aby lokalne władze po-
myślały o ustawieniu tzw. koksowników na 
kórnickich plantach, tak jak to uczyniły inne 
miasta? Na pewno nikt z marznących na 
przystanku ludzi, nie oburzy się na powrót 
„reliktów minionej epoki”, które przy takim 
mrozie stają się pożyteczne.  

Barbara Morasz

pOTężNE MrOZy NIE OMINęły kórNIkA NIE dAJ SIę 
OSZukAĆ 

Rozbieżności w wadze i cenie pro-
duktu na stoisku wędliniarskim i przy 
kasie – takie sytuacje mają miejsce w 
nowo otwartym markecie w Kórniku. 
Ku przestrodze dla innych, opisuję to 
zdarzenie na łamach „Kórniczanina”. 

W styczniu, przed południem wraz z 
mężem udałam się na zakupy do pobli-
skiego marketu. W sklepie oprócz innych 
produktów, przy stoisku mięsno-wędli-
niarskim poprosiliśmy o 30dkg pokrojonej 
„ogonówki”, na której widniała cena 15,99 
za kg. Nie sprawdzając metki, włożyliśmy 
towar do koszyka i udaliśmy się z innymi 
zakupami do kasy. Nie sprawdzając ra-
chunku ogólnego wróciliśmy do domu. 

W domu sprawdzając towar zdumia-
łam się widząc, że na metce wędliny wid-
nieje waga 0,308kg a cena za kg 21,99 a 
nie 15,99. Natychmiast skonfrontowałam 
cenę tego towaru z rachunkiem otrzyma-
nym w kasie. Kolejny szok! Cena towaru 
zgadzała się z tą na stoisku, czyli 15,99, 
ale za to waga tego samego towaru 
zwiększyła się „cudownie” o ponad 100g 
i wynosiła 0,423kg.  

Powtarzając za „obywatelem Gzikiem” 
z audycji w Radiu Merkury – „ Przecież 
tak to nie może być?”, mąż udał się po-
nownie z towarem i rachunkiem do skle-
pu, by wyjaśnić sprawę. Panie pracujące 
zarówno na stoisku, jak i w kasie, także 
tej głównej nie potrafiły wytłumaczyć 
skąd takie rozbieżności. Padły słowa 
o „niezmienionych kodach”. Owszem, 
nadpłatę z powrotem otrzymaliśmy, ale 
słowa „przepraszam” nie usłyszeliśmy. 
Tak „kantuje” się klienta. 

Na drugi dzień z koleżanką ponownie 
udałyśmy się do tego sklepu. Doświad-
czona moją przygodą, uważała na towar. 
Kupiła m. in. w promocji śledzie w sosie 
koperkowym. Ze względu na to, że ka-
sjerka w kasie podała cenę normalną, 
którą miały inne śledzie, zapytała się, czy 
uwzględniła promocję. Odpowiedziała, 
że nie. Kasjerka spytała dlaczego ma 
uwzględnić inną cenę. Na wywieszkach 
wyraźnie było zaznaczone, że obniżka 
ceny dotyczyła właśnie tylko śledzi w so-
sie koperkowym. Kasjerka nie umiała wy-
tłumaczyć zaistniałej sytuacji i ponownie, 
klient usłyszał o „niezmienionym kodzie”. 
Koleżanka śledzie oddała, ale tak jak my 
poprzedniego dnia, słowa „przepraszam” 
także nie usłyszała. 

Ilu klientów nie sprawdzających ra-
chunki w sklepie zostało oszukanych, 
tak jak my ? Czy jest jakaś kontrola nad 
tymi sklepami?  Na dowód zaistniałej 
sytuacji  posiadamy dokumenty w postaci 
metki z towaru i paragonu wydanego 
przy kasie.   

 
ARA



8 nr 2/2010 29 stycznia 2010 r. 9

JU
B

IL
EU

SZ

IK
U

LT
U

R
A

Radosna, otwarta, z temperamen-
tem, tryskająca życiem, kochająca teatr 
i aktorstwo – taką Emilię Krakowską, 
aktorkę, niezapomnianą Jagnę z „Chło-
pów” i serialową Gabrysię z „Na dobre 
i na złe” poznali wszyscy ci, którzy w 
mroźny wieczór 26 stycznia przyszli do 
Kórnickiego Ośrodka Kultury. 

- Czuję się, jak w domu - powiedziała po 
wejściu do sali Emilia Krakowska. Aktorka 
przywitała się uściśnięciem dłoni, z każdą z 
prawie trzydziestu osób obecnych na sali w 
KOK. Powiedziała, że cieszy się, że w końcu 
odwiedziła miasto Białej Damy, w którym rosną 
„gruszki na wierzbie”. 

Artystka, podczas spotkania wielokrotnie 
wspominała swoje dzieciństwo i młodość, 
które spędziła w Poznaniu. Obecnie miesz-
ka i pracuje w Warszawie. Jak stwierdziła, 
ostatnio przeżywa sentymentalną podróż po 
Wielkopolsce. 

Urodziła się w Poznaniu. Mieszkała przy 
ulicy Kościelnej. Jej fascynacja życiem i teatrem 
rozpoczęła się od obserwowania właśnie tego, 
co działo się na tej ulicy a ta – jak 
sama przyznała - tętniła życiem. 
– Każdy z nas żyje w teatrze 
życia – powiedziała z przekona-
niem. Wcześnie zaczęła mówić 
wiersze i tańczyć. Mówiła o 
latach szkolnych, przywiązaniu 
do rodzimej tradycji i okresie 
studiów. Ukończyła Państwową 
Wyższą Szkołę Teatralną w 
Warszawie. 

Podczas wieczoru zapro-
szeni goście wysłuchali wielu 
ciekawych historii, zarówno z 
barwnego życia osobistego, jak 
i zawodowego artystki. Chętnie 
mówiła o miłości. - 

Od narodzin, aż do śmierci, każdy z nas tę-
skni za tym, by kochać - wspomniała. Na scenie 
KOK-u, zaprezentowała wiersz „O Małgorzacie” 
Juliana Tuwima o miłości i zaangażowaniu. 

Aktorka otwarta była na pytania od pu-
bliczności. Pytano ją o receptę na młodość 
- odpowiedziała, że taniec, sport i radość, czy 
woli grać w teatrze czy w filmie - przyznała, że 
to zależy z jakimi ludźmi miałaby współpraco-
wać, czy tęskni za Poznaniem, mieszkając w 
Warszawie – stwierdziła, że tęskni do swoich 
wielkopolskich korzeni. Zapytana o to czy lubiła 
pracować z Andrzejem Wajdą, powiedziała, 
że to zaszczyt pracować z człowiekiem, który 
mobilizuje innych do pracy a każdy pracując z 
nim czuje się ważny. 

Kiedy publiczność pytała o rolę Jagny w 
„Chłopach” Jana Rybkowskiego, bez zasta-
nowienia odparła, że była to rola niezwykle 
przyjemna dla młodej aktorki. Rozbawiona przy-
znała, że najpierw została wyrzucona na gnoju 
z Lipiec Reymontowskich a później otrzymała 
honorowe obywatelstwo tego miasta.   

Wspomniała też o tym, jak niełatwo było 
jej pogodzić wychowywanie 
córek z pracą w teatrze czy 
na planie filmu. Obecnie nie 
jest związana z konkretnym 
teatrem. Pojawia się na de-
skach teatru w Warszawie, 
Białymstoku.  

Na zakończenie, Emilia 
Krakowska przedstawiła 
skecz o agencji towarzyskiej 
„Złota Rybka”, który rozbawił 
widownię do łez, pozowała 
do wspólnego pamiątkowe-
go zdjęcia z uczestnikami 
spotkania i rozdawała au-
tografy. 

Barbara Morasz

kAżdy Z NAS żyJE W TEATrZE żyCIA

Gdy śnieg pokrył drzewa białym pu-
chem a mróz dał się we znaki, świetlica w 
Borówcu rozjarzyła się blaskiem świeczek 
i choinkowych lampek. 20 
grudnia seniorzy spotkali się 
na tradycyjnym opłatku.

Ksiądz Proboszcz Grze-
gorz Gałkowski odczytał frag-
ment Ewangelii. W ciepłych i 
serdecznych słowach powitał 
wszystkich, zarówno swoich 
parafian, jak przybyszy z są-
siednich miejscowości. Życzył 
wszystkim pokoju, Bożego 
Błogosławieństwa i radości 
płynącej z narodzin Jezusa. 
Przekazał też życzenia księdza dziekana 
Eugeniusza Leosza.

Obok członków stowarzyszenia „SE-
NIOR”, przy wigilijnym stole zasiedli też 
goście. Władze gminy reprezentował wice-
burmistrz Hieronim Urbanek. On też złożył 
zebranym życzenia i przekazał piękne 
kalendarze z widokami Kórnika. Do życzeń 
dołączyli się radni: Małgorzata Walkowiak 

i Michał Stecki oraz kierowniczka OPS 
Bożena Kiełtyka. Sołtys Borówca Maciej 
Słowiński podkreślił, że współpraca ze 

stowarzyszeniem zaowocowała wieloma 
inicjatywami. Stowarzyszenie Kawaleryj-
skie 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopol-
skich reprezentował rotmistrz Włodzimierz 
Rocławski.

Kolęda „Wśród nocnej ciszy” zabrzmiała 
uroczyście i bardzo radośnie a po jej od-
śpiewaniu łamano się opłatkiem, składając 
najserdeczniejsze z głębi serca płynące 

życzenia. Wśród życzeń najczęściej padało 
słowo zdrowych, bo dla seniorów to prze-
cież dar niezwykle cenny. 

Uroczystość opłatkowo-wigilijną 
uświetnił chór „STOKROTKI” z Tulec, 
kierowany przez Łucję Grzegorowicz 
i Stanisława Kozłowskiego. Dwa-
naście pań przy akompaniamencie 
akordeonisty wykonało bardziej i 
mniej znane kolędy i pastorałki. Do 
chóralnego śpiewania wkrótce do-
łączyli wszyscy zebrani, bo kolędy 
potrafi przecież śpiewać każdy.

Na odświętnie przykrytych i przy-
branych stołach znalazły się tra-
dycyjne potrawy wigilijne: pyszny 

barszczyk, smażony karp, panga i kapusta 
z grzybami. Do kawy podano domowe 
ciasto.

Mimo mrozu atmosfera była ciepła i ser-
deczna, prawdziwie rodzinna, bo seniorzy z 
Borówca to jedna wielka rodzina, a głowami 
tej rodziny są Janina Kosmowska i Paweł 
Morszner. 

Marcin Morszner

SpOTkANIE OpłATkOWE SENIOróW Z BOróWCA

Przepracować 50 lat w jednym za-
kładzie pracy – to w obecnych czasach 
coraz rzadsze zjawisko. Nie dziwi więc 
fakt, że kórnicki Bank Spółdzielczy 
wyprawił wspaniałą imprezę jubile-
uszową Marianowi Olejnikowi – czło-
wiekowi, który pół wieku swojej pracy 
zawodowej związał z tą placówką.

Prześledźmy na podstawie 
przemówienia jakie podczas uro-
czystości wygłosiła Prezes BS 
Kórnik Katarzyna Zimniak karierę 
zawodową pana Marana.

19 grudnia 1959 roku do 
Zarządu Kasy Spółdzielczej 
w Kórniku wpłynęło podanie: 
„Zwracam się uprzejmie z prośbą  
o przyjęcie mnie do pracy w po-
czet pracowników umysłowych.”

Do podania dołączono 
życiorys: 
„Urodziłem się 02 grudnia 

1940 roku w Dziećmierowie, 
poczta Kórnik, powiat Śrem. 
Syn Walentego i Jadwigi z domu 
Waligóra. Rodzice posiadają 
gospodarstwo rolne, ojciec z 
zawodu jest rolnikiem.

Mając lat siedem zacząłem 
uczęszczać do szkoły Podstawo-
wej w Kórniku, którą ukończyłem 
w roku 1954. Po ukończeniu 
szkoły Podstawowej wstąpiłem 
do Liceum Ogólnokształcącego 
w Kórniku, które ukończyłem w 
roku 1958 zdając Egzamin Doj-
rzałości. Obecnie chcę poświęcić 
się pracy umysłowej.”

W odpowiedzi Zarząd Kasy 
Spółdzielczej  podjął decyzję o przyjęciu 
obywatela Mariana Olejnik  z dniem 01 
stycznia 1960 roku do pracy w charak-
terze pracownika umysłowego – prak-
tykanta – likwidatora na okres próbny 
trzech miesięcy.

I wtedy rozpoczęła się historia życia 
zawodowego Jubilata.
• od 01 sierpnia 1960 roku   zostały 

Panu Marianowi powierzone obowiązki 
referenta kredytowego, 
• od 1967 roku obowiązki samodzielnego 
referenta kredytowego.
• dniu 28 marca 1973 roku została wyda-
na decyzja o  przeszeregowaniu od dnia 
01 stycznia  na stanowisko Kierownika  
Sekcji  Kredytowej. 

• od 27 kwietnia 1976 roku powierzono  
stanowisko starszego inspektora,
• od 01 października 1980 roku  obowiązki 
starszego inspektora ekonomicznego,
• od 31 grudnia 1984 roku powierzono 
stanowisko Kierownika Sekcji Kredytów, 
które podlegało bezpośrednio dyrekto-
rowi Banku,
• w dniach 12 maja do 16 maja 1986 roku 

Pan Marian ukończył z wynikiem bardzo 
dobrym I etap szkolenia podstawowego 
kursu dla rezerwy kadrowej kandydatów 
na stanowiska kierownicze,
• od 17 kwietnia 1996 roku powierzono 
obowiązki Naczelnika Wydziału Kredytów 
i Spraw Członkowskich,
W 1991 roku Rada Nadzorcza powołała  

pana Marian na Członka Zarzą-
du, a w roku 1999 na stanowisko 
Zastępcy Prezesa Zarządu, które 
zajmuje do dziś.

22 stycznia do Restauracji 
Biała Dama przybyli licznie byli 
i  obecni  pracownicy banku, 
członkowie Rady Nadzorczej, by 
złożyć życzenia, podziękować i 
razem z Jubilatem powspominać 
(a przez 50 lat nazbierało się 
tematów)

Na uroczystość przybyli także 
zaproszeni goście: przedsta-
wiciele władz samorządowych: 
Irena Kaczmarek – Przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Kórniku, 
Jerzy Lechnerowski – Burmistrz 
Gminy Kórnik, przedstawiciel Go-
spodarczego Banku Wielkopolski 
S.A. w Poznaniu:  Paweł Pawłow-
ski – Prezes Zarządu, Tadeusz 
Matuszewski – dyrektor Banku 
Spółdzielczego w Kórniku w 
latach 1979 – 199, byli Członko-
wie Rady Nadzorczej i Zarządu: 
Wojciech Martyniak, Franciszek 
Siejak, Paweł Słabolepszy, Pan 
Kazimierz Zimniak Członkowie  
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego którego członkiem 

jest Jubilat
Marian Olejnik otrzymał Złotą Odzna-

kę Spółdzielczej Grupy Bankowej.
Odznaczenie wręczył Prezes Zarządu 

Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. 
w Poznaniu  Paweł Pawłowski.

My również dołączamy się do życzeń 
dla szacownego Jubilata. 

Opr. ŁG

JuBILEuSZ 50-LECIA prACy 
kOrNICkIEgO BANkOWCA
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Przemysłowe i domowe  
maszyny do szy cia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i uży wa nych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

60-123 Poznań, ul. Albańska 10
tel./fax (061) 865 11 27, (061) 661 57 36

kom. 0602 806 693
www.sintex.pl      sintex@sintex.pl 

godz. otwarcia: 9.00–17.00
Adres domowy: Koninko, ul. Granatowa12

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

Komunikacyjne pojazdów  
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych 
przedsiębiorstw
Rolnicze - ubezp. upraw z 
dopłatą z Budżetu Państwa

UBEZPIECZENIA

Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC 
Dojazd do klienta bezpłatny!

Koszuty 61,Tel. 061 28 77 120, tel. Kom. 069 126 77 27

Restauracja Casablanca  
czynna codziennie od 11.00 do 22.00

w piątki i soboty do 23.00

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

www.restauracja-casablanca.pl

PIZZA
KEBAB

OBIADY DOMOWE  
Z DOWOZEM

ZAKŁAD
OGÓLNOBUDOWLANY

wykona prace:              

- domy od podstaw,
- wykończenia wnętrz,

- suche zabudowy,
- szpachlowanie,

- malowanie,
- adaptacja poddaszy,

- układanie płytek.

tel. 502-276-791

Pie lęgnacja
 Paznokci  

i  Dłoni
- przedłużanie paznokci 

- manicure

Salon VIVA
ul. Działyńskich 4 w Kórniku

tel. 0 696-625-804
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MARKIZY  ROLETY
 

ROLETKI   MATERIAŁOWE
 Moskitiery (rolowane, ramkowe), bramy, napędy

PPHU JUNI TECH
Jerzy Niemier

tel. (fax.) 0618 190-291 lub 0 604-457-724

N I E R U C H O M O Ś C I
Kupno, sprzedaż, wynajem 

oferuje agent 
działający na terenie Kórnika i okolic

tel. 601-713-458 lub 605-624-272
kornik.nieruchomosci@op.pl 

Działalność na podstawie licencji zawodowego 
pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 8250

Absolwentka 

Goethe Institut Berlin

LEKCJE JĘZYKA
NIEMIECKIEGO

Tel. 695-191-800

HAKI HOLOWNICZE – SPRZEDAŻ - MONTAŻ
BAGAŻNIKI SAMOCHODOWE

CZĘŚCI I AKCESORIA DO PRZYCZEP SAMOCHODOWYCH
ZACZEPY KULOWE, BŁOTNIKI, OŚWIETLENIE, KOŁA 

PODPOROWE
PPHU EMMAR

Kórnik-Bnin , ul. Błażejewska 9

Tel. 609 152 586

TOFIK

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

tel. dom. (061) 8170356,  
tel. kom. 0605781862

TApiCERSTwO
MEBLOwO-SAMOChOdOwE

Sprzedam 
kurki 

odchowane
tel. 506-494-770

rOk 2009 
W pIgułCE 

W tym numerze „Kórniczanina” pu-
blikujemy drugą część podsumowania 
minionego  roku. Przyjrzeliśmy się tym 
razem wydarzeniom od lipca do grudnia 
2009. Wybór tematów jest oczywiście 
subiektywny i powstał na podstawie 
selekcji informacji zamieszczonych w 
naszym dwutygodniku. 

LIPIEC 

• Gmina Kórnik zajęła 10. miejsce w 
ogólnopolskim rankingu samorządów, 
ogłoszonym przez dziennik „Rzeczpospo-
lita” w kategorii gmin miejskich i miejsko-
wiejskich. 

• Widowiskową operację ściągnięcia 
wieży z ratusza bnińskiego obserwowało 
wielu mieszkańców Bnina. W metalowej 
kuli, znajdującej się prawie na szczycie 
wieży, odnaleziono dokumenty, które 
umieszczono w niej po poprzednich re-
montach. 

• Ruszył V Letni Festiwal „Muzyka z 
Kórnika”. Jubileuszowa edycja pełna była 
muzycznych niespodzianek. Organizatorzy 
przygotowali 8 koncertów. 

• Prawie 100 samochodów marki 
Mercedes zjechało do Czmońca na Ogól-
nopolskie Spotkanie Miłośników Marki 
Mercedes. 

• Oddano do użytku drogę łączącą 
Szczodrzykowo z Robakowem przez 
Dachowę-Nowinę. Ponad 3-kilometrowy 
odcinek drogi asfaltowej kosztował 3 mi-
liony złotych. 

SIERPIEŃ 
• Tradycyjne dzielenie się chlebem, 

taneczne popisy Poligrodzian, liczne 
konkursy dla dzieci, zmagania sportowe 
mieszkańców w Turnieju Wsi i zabawa do 
późnych godzin nocnych – tak wyglądały 
Gminne Dożynki, które tym razem odbyły 

się w Dziećmierowie. 
• Koncert „Operowe ostatki” zamknął 

jubileuszową, piątą edycję Letniego Festi-
walu „Muzyka z Kórnika”. Arie m.in. z opery 
„Halka” czy „Straszny dwór” zabrzmiały w 
zamkowych wnętrzach. 

• Rowerowe i piłkarskie święto w Kórni-
ku. Już po raz 34. odbył się Wielki Festyn 
Rowerowy dla Dzieci i rozegrano po raz 
12. Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o 
Puchar Burmistrza Kórnika. W imprezie 
kolarskiej wzięło w sumie udział 327 osób, 
w tym 151 dzieci. Najmłodszy uczestnik – 
Jędrzej Brylewski miał 2 lata, a najstarszy 
– Andrzej Kaczmarek 63.  

Z kolei na terenie kórnickiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji odbył się I Ogólnopolski 
Turniej Piłki Nożnej Chłopców Rocznik 
1998 o Puchar Burmistrza Kórnika. Do 
turnieju przystąpiło 12 drużyn, czyli 200 
zawodników. 

 WRZESIEŃ 

•W 70. rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej, kórniczanie uczcili pamięć poległych 
mieszkańców naszej gminy. Liczne delega-
cje z szkół, instytucji, kół,  stowarzyszeń, 

samorządu i firm złożyły kwiaty pod tablicą 
rozstrzelanych, umieszczoną na kórnickim 
ratuszu. 

• 807 uczniów z całej gminy rozpoczę-
ło kolejny rok szkolny. Po raz pierwszy 
sześciolatki mogły rozpocząć naukę w I 
klasie, z czego skorzystało czworo dzieci 
z naszej gminy. Po perypetiach lokalo-
wych, zwłaszcza w Szkole Podstawowej 
w Kórniku, oddziały klas „0” powróciły do 
kórnickiej i bnińskiej podstawówki. 

• Ruszyły prace remontowe przy 
moście prowadzącym do kórnickiego 
zamku. 

• Autobusy Kórnickiego Przedsiębior-
stwa Autobusowego „KOMBUS” znów 
docierają do centrum Poznania. Tym 
razem przystankiem końcowym stał się 
dworzec PKS. 

• Na zamkowym dziedzińcu dumnie 
prezentowało się 60 pojazdów marki Po-
rsche. Miłośnicy tej marki przyjechali do 
Kórnika w ramach X Zlotu Porsche. 

PAŹDZIERNIK

• Ruszyła budowa I etapu promenady 
wokół Jeziora Kórnickiego. Etap ten obej-
muje odcinek od ul. Jeziornej w Bninie do 
zamku w Kórniku. 

• Delegacja strażaków z Bissendorf 
w Niemczech przyjechała do Kórnika. 
Niemieccy strażacy spotkali się z przed-
stawicielami miejscowego samorządu i 
strażakami z OSP w Kórniku, z którymi 
wymienili się doświadczeniami związa-
nymi ze swoją pracą. 

• Miesiąc jubileuszy. 85. rocznicę po-
wstania świętowała Fundacja „Zakłady 
Kórnickie”. Z kolei jubileusz 10-lecia ist-
nienia obchodził kórnicki chór „Castellum 
Canatans”. 

• Biskup Zdzisław Fortuniak poświęcił 
w Bninie płytę upamiętniającą Papieża 
Polaka,  umieszczoną na głazie, który 
postawiono w miejscu, gdzie dawniej 
istniał kościół w Bninie. 

(Dokonczenie na str.19)
Oddam w najem

mieszkanie 
dwupokojowe
o pow. 55m²

w Szczodrzykowie
tel. 501-150-612
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Pozycje książkowe dostępne są Filii 
Biblioteki Publicznej w Bninie

DLA DOROSŁYCH
NORA ROBERTS 

„DRUGA MIŁOŚĆ” 
Z powodu załamania psychiczne-

go muzyk Spence 
Kimball nie jest w 
stanie tworzyć, dla-
tego przenosi się do 
Nowego Jorku do 
prowincjonalnego 
miasteczka, gdzie 
zaczyna wykładać 
w szkole muzycznej. 
Pewnego dnia wraz 

z córeczką odwiedza miejscowy sklep z 
zabawkami. Mała Freddie jest nimi zafa-
scynowana, a Spence zwraca uwagę na 
piękną właścicielkę Nataszę. 

DLA MŁODZIEŻY 
MARKUS ZUSAK „POSŁANIEC”
Posłaniec” to nowa powieść autora 

bestsellerowej „Złodziejki książek”. Po-
znajemy w niej 

Eda Kennedy-
’ego - przeciętne-
go taksówkarza, 
kiepskiego karcia-
rza, pechowca w 
miłości. Mieszka w 
ruderze na przed-
mieściach, dzieli 
się kawą ze swoim 
psem Odźwiernym 
i darzy uczuciem 
koleżankę Audrey. 
Jego życiem rzą-

dzą spokojna rutyna i brak perspektyw 
- do chwili, gdy pewnego dnia niechcący 
powstrzymuje napad na bank. I wtedy 
pojawia się pierwszy as. Wtedy Ed zostaje 
Posłańcem. Tak oto wybrany, wędruje 
przez miasto, pomagając i cierpiąc (jeśli to 
konieczne), aż pozostanie już tylko jedno 
pytanie - kto stoi za jego misją? Posłaniec 
to tajemnicza wędrówka w poszukiwaniu 
przeznaczenia. Porusza i trzyma w napię-
ciu aż do ostatniego zdania 

DLA DZIECI 
GRZEGORZ KASDEPKE

 „MAM PRAWO!”
Czy o sprawach poważnych wypada 

pisać w sposób żartobliwy? Nie tylko 
wypada, ale wręcz trzeba zwłaszcza, 

jeśli chcemy zaintere-
sować najmłodszych 
czytelników. Książka 
„MAM PRAWO! Czyli 
nieomal wszystko, co 
powinniście wiedzieć o 
prawach dziecka, a nie 
macie, kogo zapytać”, 

jednego z najpopularniejszych polskich 
pisarzy Grzegorza Kasdepke jest adreso-
wana przede wszystkim do dzieci. Przede 
wszystkim, lecz nie jedynie; powinni ją 
przeczytać także dorośli. Po pierwsze będą 
się świetnie bawić, a po drugie przypomną 
sobie, że coś takiego jak Konwencja o Pra-
wach Dziecka istnieje naprawdę. Pomysł, 
jaki przyświecał autorowi wydaje się jasny 
i klarowny: napisać kilkanaście zabawnych 
opowiadań, z których każde będzie jedno-
cześnie ilustracją jednego z praw zawartych 
w konwencji. 

O Dniu Babci i Dziadka pamiętają nie 
tylko wnukowie. Pamiętała też Biblioteka 
Publiczna w Kórniku i Bninie. Obie pla-
cówki, 20 stycznia zaprosiły do siebie 
dziadków na miłe spotkanie. 

W środowe przedpołudnie, babcie 
i tylko jeden dziadek odwiedzili wraz z 
wnukami bibliotekę w Kórniku. Bibliote-
karki zorganizowały miłe spotkanie przy 
kawie, sokach i małym słodkim co nieco. 
Odważniejsze dzieci śpiewały piosenki 

i recytowały wierszyki. Złożyły życzenia 
i wręczyły papierowe kwiaty i laurki. Był 
też konkurs rysunkowy na portret babci i 
zabawa w zgadywanki. 

Po południu, do filii biblioteki w Bninie 
przybyły babcie z wnuczkami i wnukami. Na 
nudę nie mogli narzekać. Panie z biblioteki 
przygotowały konkursy dla babć i wnuków. 
W pierwszym z nich, zarówno jedni, jak i 

drudzy musieli wykazać się zdolnościami 
plastycznymi. Dzieci rysowały portrety 
swoich babć a babcie swoich wnuków. Na-
stępnie obie strony miały siebie rozpoznać. 
Potem był quiz zatytułowany „Jaka jest 
babcia?”. Wnuczęta znały odpowiedź na 
pytania jaki kolor lubi babcia, co lubi jeść i 
robić, jaki ma kolor oczu i jaki przysmak go-
tuje dla swoich wnuków. Bez najmniejszego 
problemu dzieci rozpoznały po głosie swoją 
babcię. Nie zabrakło koncertu życzeń, 

tradycyjnego „Sto lat”, dedykacji, piosenek 
i wierszyków. Bibliotekarki przeczytały 
wiersz Juliana Tuwima „W aeroplanie”, 
w którym autor opisuje perypetie babci i 
kokoszki. Na gości czekały słodkości. Były 
też laurki, papierowe kwiaty, pamiątkowe 
zdjęcie i stare melodie, także zagrane na 
gitarze. 

Barbara Morasz

BABCIE SpOTkAły SIę W BIBLIOTECE

Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych 

nawiązał współpracę z 

FundacjąBread of Life, 
która realizuje projekt 

„Patrzeć jak Bartymeusz”, 
w ramach którego osoby ubogie i bezdomne 

mogą skorzystać 

z bezpłatnego badania wzroku i
otrzymać bezpłatne okulary. 

Więcej informacji 

w biurze Rzecznika OsóbNiepełnosprawnych w Kórniku.
Anita Wachowiak

Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
Ul. Poznańska 34a (budynek Ośrodka Zdrowia, 2 piętro, pokój 310)

(Tel. 8 190 219, 515 229 671, mail: rzecznik.on@kornik.pl)

KONFERENCJA W OWIŃSKACH
W dniach 5-7 grudnia br. w Ośrodku 

dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 
odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo 
i wyrównywanie szans kierunkiem działań 
Unii Europejskiej w XXI wieku. Brajl – klu-
czem do wiedzy. Innowacje w edukacji 
niewidomych i słabo widzących”. Patronat 

Honorowy nad konferencją objął Prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego, 
profesor Jerzy Buzek. Organizatorami 
byli: Powiat Poznański, Polska Platforma 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Owińskach. W uroczystości otwarcia, 
poza Jerzym Buzkiem uczestniczyli m. in.: 
Marek Woźniak –Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Jan Grabkowski – Staro-
sta Poznański, prof. Emil W. Pływaczewski 
oraz dr Zbigniew Rau z PPBW, Maria To-
maszewska –  Dyrektor SOSWDN, przed-
stawiciele Rządu RP, naukowcy, a także 
przedstawiciele agend zainteresowanych 
wynikami prac badawczo-wdrożeniowych, 
przedstawiciele samorządów lokalnych i 
kuratorium oświaty, dyrektorzy i nauczy-
ciele ośrodków dla dzieci niewidomych. 
Parlamentu Profesor Jerzy Buzek zachęcał 
do korzystania z funduszy unijnych, które 
mogą być przeznaczone na rozwój nowych 
technologii wspierających edukację osób 
niewidomych oraz ułatwiających im funk-
cjonowanie zarówno w życiu codziennym 
jak i zawodowym. Jak słusznie zauważył, 
„ […] dzisiaj niepełnosprawni w zasadzie 
nie mają równych praw wyborczych. 
Muszą korzystać z pomocy dodatkowych 
osób […] nie mogą nawet założyć konta. 
To absolutnie musimy zmienić”. Starosta 
Poznański zaprezentował osiągnięcia 
oświatowe Powiatu, w tym plany związane 
z budową „Ogrodu Zmysłów” przy SOSW 
w Owińskach (koszt ok. 5 mln zł), projektu 
unikatowego w skali europejskiej. W trakcie 
trzydniowej konferencji specjaliści dyskuto-
wali na temat współczesnych zastosowań 
brajla, nauki orientacji przestrzennej osób 
niewidomych oraz innych najnowszych 
technologii przeznaczonych dla osób nie-
widomych i słabo widzących. Wśród zapre-
zentowanych projektów znalazły się m. in. 

program wykorzystujący dźwięk w terapii i 
rehabilitacji dzieci autystycznych i dzieci z 
dysfunkcją wzroku, program pozwalający 
osobom niewidomym tłumaczyć zapis nu-
towy na brajla. Jerzy Buzek nie pozostawał 
obojętny na problemy z jakimi borykają się 
osoby niewidome. Wieczorem znalazł czas 
aby spotkać się i porozmawiać z pracow-
nikami oraz podopiecznymi ośrodka. Duże 

wrażenie wywarła otwartość profesora, 
umiejętność słuchania, sympatia z jaką 
odnosił się do swoich rozmówców. 

Kamila Wojszcz
Starostwo Powiatowe w Poznaniu

GALA, KTóRA SPEŁNIA 
DZIECIęCE SNY

Jeden wieczór, tysiąc gorących serc i 
dziesiątki spełnionych marzeń to bilans Gali 
Fundacji Mam Marzenie. Na koncercie, któ-
ry jak co roku odbył się w Auli Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, muzyka i taniec 
stanowiły tylko uzupełnienie dla wspania-
łego dzieła, jakim jest realizacja najskryt-
szych pragnień chorych dzieci. Podczas 
koncertu spełniło się największe marzenie 
11-letniej Pauliny z Bydgoszczy. Chciała 

ona spotkać się z Justyną Steczkowską. 
Artystka spędziła z dziewczynką całe po-
południe, a następnie razem zaśpiewały 
przed zgromadzoną w Auli publicznością. 
Dzięki zebranym podczas akcji funduszom 

uda się z pewnością urzeczywistnić kolejne 
dziecięce sny. W 2009 roku fundacja spra-
wiła, iż uśmiech zagościł na twarzach 31 
dzieci cierpiących na choroby zagrażające 
życiu. 

W akcję włączył się także Powiat 
Poznański. Jan Grabkowski, Starosta 
Poznański, odebrał akt adopcyjny jednego 
marzenia z rąk Małgorzaty Kożuchow-
skiej – ambasadora fundacji oraz Ewy 
Stolarskiej – prezes fundacji. Dzięki temu 
także Starostwo Powiatowe w Pozna-
niu przyczyni się do szczęścia jednego 
spośród podopiecznych stowarzyszenia. 

Na koncercie w Auli oprócz żywiołowego 
występu Justyny Steczkowskiej goście 
gali podziwiać mogli także kunszt wokalny 
zespołu Audiofeels wraz z Kasią Rościńską 
oraz Danielem Moszczyńskim. Atrakcją 
był również taniec Agaty Kuleszy i Stefano 
Terazzino, zwycięzców programu „Taniec z 
Gwiazdami” oraz młodzieży z poznańskiej 

szkoły baletowej. Spotkanie przebiegało 
w bożonarodzeniowej atmosferze, którą 
zwieńczyło wspólne kolędowanie. 

Ziemowit Maląg
Starostwo Powiatowe w Poznaniu

króTkO Z pOWIATu...
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Dziadka, 15 stycznia, dzieci z najstarszych 
grup z Przedszkola nr 1 im. „Misia Uszatka” 
w Kórniku, zorganizowały przedstawienie pt. 
„Jak to kiedyś z Babcią, Dziadkiem było”.

Przedstawienie stało się okazją do wy-
kazania się znajomością wierszy i piosenek 
okolicznościowych oraz ekspresją ruchową w 
zaprezentowanych tańcach. Na zakończenie 
swojego występu dzieci wręczyły wzruszonym 
dziadkom własnoręcznie wykonane upominki.

Druga część uroczystości zaskoczyła 
zarówno zaproszonych gości, jak i dzieci. 
Rodzice wystawili przedstawienie jasełkowe, w 
wersji bajkowej. Dla obu stron – występujących 
rodziców, jak i widzów była to okazja do wielu 
fantastycznych przeżyć i wzruszeń.

Reminiscencjami tego przedstawienia 
było wiele pochlebnych opinii wzruszonych 
widzów.

Dyrekcja, nauczyciele i dzieci składają 
serdeczne podziękowania zaangażowanym 
w przygotowanie przedstawienia rodzicom. 
Dziękujemy!

Katarzyna Doga

śWIęTO BABCI I dZIAdkA W kórNICkIM prZEdSZkOLu

rZEźBIły 
W gLINIE 

Warsztaty rzeźbiarskie, prowadzone przez 
Piotra Mastalerza były jedną z propozycji na 
ferie, przygotowaną przez Kórnicki Ośrodek 
Kultury. Wzięła w nich udział dziesiątka 
dzieciaków z terenu naszej gminy do lat 
10. Temat zajęć warsztatowych nawią-
zywał do trwającego obecnie karnawału. 
Zadaniem uczestników było wyrzeźbienie w 
glinie maski karnawałowej. Dzieci utworzyły 
model maski, używając do tego przede 
wszystkim gliny, ale też papieru i bandaży 
usztywniających. Po wysuszeniu, pomalo-
wały go farbami. W ten sposób powstały 
karnawałowe maski przedstawiające m.in. 
damy, zwierzęta, piratów, które na pewno 
przydadzą się podczas zabawy karnawa-
łowej na zakończenie ferii w KOK. 

BM

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy Komendantowi OSP w Kórniku Panu Leszkowi Orlewiczowi  i straża-

kom za bezinteresowną pomoc w odśnieżaniu dachu budynku przedszkola.
Dyrekcja, pracownicy oraz dzieci

Przedszkola w Szczodrzykowie
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Dzień 16 stycznia 2010 roku był dla 
uczniów i pracowników Gimnazjum w 
Robakowie dniem niezwykłym. Tego 
właśnie dnia uroczyście nadano szkole 
imię Powstańców Wielkopolskich. 

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w 
kościele pod wezwaniem św. Józefa Rze-
mieślnika w Robakowie, koncelebrowaną 
przez ks. dziekana Eugeniusza Leosza, 
proboszcza parafii i ks. Grzegorza Gał-
kowskiego, proboszcza parafii w Borówcu. 
Podczas liturgii rodzice dzieci z gimnazjum 
przekazali sztandar dyrektorowi szkoły w 
Robakowie - Bożenie Czerniak. 

Pani dyrektor wręczyła sztandar pocz-
towi sztandarowemu uczniów. Po kazaniu 
- długiej lekcji historii - ksiądz Eugeniusz 
Leosz dokonał poświęcenia nowego 
sztandaru. 

Świecka część uroczystości odbyła się 
w budynku gimnazjum. Po wprowadzeniu 
pocztów sztandarowych i przywitaniu przez 
przedstawicieli samorządu szkolnego i dy-
rekcję zaproszonych gości, wśród których 
byli: burmistrz gminy Kórnik Jerzy Lechne-
rowski, przewodnicząca Rady Miejskiej w 
Kórniku Irena Kaczmarek, radny Powiatu 
Poznańskiego Marek Serwatkiewicz, radni 
Rady Miejskiej w Kórniku, Wielkopolski Ku-
rator Oświaty Elżbieta Walkowiak, dyrekto-
rzy placówek oświatowych, przedstawiciele 
jednostek organizacyjnych, działających na 
terenie gminy, nauczyciele, rodzice i przede 
wszystkim uczniowie, przedstawiono w 
skrócie historię placówki i uzasadnienie 
wyboru patrona. 

Trzeba tu nadmienić, że społeczność 
szkolna przygotowywała się do przyjęcia 
imienia organizując konkursy, uczestnicząc 
w wydarzeniach związanych z 90.rocznicą 
wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego i posze-
rzając w ten sposób wiedzę o tematyce 
powstańczej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kór-
niku wręczyła pani dyrektor gimnazjum akt 
nadania szkole imienia i prawa posiadania 
sztandaru. Rada Miejska w Kórniku w 
drodze uchwały, na wniosek Rady Peda-
gogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego, nadała 

Gimnazjum w Robakowie imię Po-
wstańców Wielkopolskich. Dopełnieniem 
ceremonii nadania imienia było uroczyste 
ślubowanie uczniów. Wielkopolski Kurator 
Oświaty Elżbieta Walkowiak, burmistrz Je-
rzy Lechnerowski i przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Kórniku złożyli na ręce pani 
dyrektor gratulacje.

Po oficjalnej części, uczniowie przed-
stawili gościom część artystyczną, po 
której pani dyrektor zaprosiła do dokonania 
wpisów w kronice szkolnej, zwiedzania 
szkoły i ekspozycji przygotowanych przez 
uczniów.

MMB i ŁG

gOdNE IMIę dLA gIMNAZJuM W rOBAkOWIE Z okazji nadania Gimnazjum w 
Robakowie imienia 

Powstańców Wielkopolskich
składam 

serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy 
przyczynili się do

uświetnienia tej uroczystości: 
przedstawicielom władz, 

służb i instytucji 
za życzliwość i pomoc, 

hojnym sponsorom 
za dary serca, 

przyjaciołom zawsparcie, me-
diom za okazane 
zainteresowanie. 

Dziękuję księdzu dziekanowi
Eugeniuszowi Leoszowi 

za poświęcenie sztandaru, 
nauczycielom i pracownikom

za inspiracje i ofiarowane 
talenty oraz 

młodzieży gimnazjalnej 
za godną postawę i liczny 

udział w uroczystości. 

Bożena Czerniak
Dyrektor Gimnazjum 

im. Powstańców Wielkopol-
skich w Robakowie   

Sponsorami sztandaru 
Gimnazjum w Robakowie 

im. Powstańców 
Wielkopolskich byli:

-Rada Rodziców 
przy Gimnazjum w Robakowie. 

-P. H. Agromarket Sp. J., 
-TMP S. C. 

-Banku Spółdzielczego 
w Kórniku

-Prima Vika Sp Z O.O.,
-Masterbud

-Fundacja „Zakłady Kórnickie”
-Firma Wywóz Nieczystości 

Zdzisława Sznury
-MALKOL Zakład 

Remontowo Budowlany
-Przedsiębiorstwo 

Wykonawczo-Projektowe i 
Handlowe Marian Bosiacki

-P.H.U. FRETLESS
-Kotlarstwo Serwis 
i Nadzór Kotłowni 

Sławomir Kaczmarek
-Consiglio International

-Firma Siat Met
-Firma P.H.U.VAJRA

-Zakład Usługowo - Handlowy 
Maciej Walendowski

-Kórnickio-Bnińskie Bractwo 
Kurkowe

Barbara Kochańska 
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MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

OKNA
INWENTARSKIE 

PCV
RÓŻNE WYMIARY
tel. 515-241-917

dALEJ W TAN
„Dalej w tany, dalej w tany wszyscy 

wraz bo na pląsy i zabawę przyszedł 
czas” - tymi słowami Anetta Szarzyńska, 
prezes Stowarzyszenia „Klaudynka” 
zaprosiła nas do wspólnej zabawy. 

Kolejny raz  „Balik karnawałowy Klau-
dynki” odbył się w Trzebisławkach  w 
Domu Gościnnym HEDAN, a było to w 
sobotę 16 stycznia 2010 roku. Na zabawę 
przybyło blisko 100 osób, wśród nich dzie-
ci  i osoby niepełnosprawne, ich rodzice i 
opiekunowie. 

Był leśnik i żona leśnika, wróżka i poli-
cjant, pani tęcza i diabeł, modelka i piłkarz 
oraz  wielu, wielu innych znakomitych i 
wystrojonych gości. Przyjęcie rozpoczęło 
się słodkim poczęstunkiem, a później czas 
upływał podczas wesołej zabawy, pląsów i 
konkursów. Nie zabrakło tańca kotylionów 
i wyboru Króla i Królowej Balu. Dawid w roli 
rybaka i Emilka w roli wróżki spisali się wy-
śmienicie. Równie dobrze poszło także wo-
lontariuszom – pomocnikom i wodzirejom 
zabawy. Kasia i Karolina sprawnie kiero-
wały roztańczonym balem. Z powodzeniem 
wykorzystały zdobytą wiedzę na szkoleniu 
„Cztery pory roku - pedagogika zabawy w 

pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnospraw-
ną intelektualnie”, przeprowadzonym dla 
wolontariuszy „Klaudynki” przez Polskie 
Stowarzyszenie Animatorów i Pedagogów 
„Klauza” we wrześniu zeszłego roku. 

Uczestnikom zabawy, do tańca jak 
zawsze przygrywał sympatyk „Klaudynki” 
Tomek Słomiński, a bal zdjęciami udoku-
mentował Jakub Szarzyński. 

Szczególne słowa  podziękowania 
kierujemy do państwa D i H. Wlazły za 
serdeczne i bezinteresowne przyjęcie. 

  DZIĘKUJEMY  
Centrum Wolontariatu „Klaudynki

(Dokonczenie ze str. 10)
LISTOPAD 

• Gmina Kórnik zajęła 4. miejsce 
wśród gmin miejsko-wiejskich w ogól-
nopolskim rankingu zrównoważonego 
rozwoju jednostek sa-
morządu terytorialnego, 
opracowanego przez 
Wydział Administracji i 
Nauk Społecznych Po-
litechniki Warszawskiej 
oraz Fundację Polskiego 
Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”. 

•  15 par małżeń-
skich z naszej gminy 
obchodziło swój złoty 
jubileusz na zamku w 
Kórniku. Jubilaci zostali 
odznaczeni medalami 
za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, nadanymi 
przez prezydenta RP. 

• Gimnazjum im. Wła-
dysława hr. Zamoyskie-
go obchodziło 10-lecie 
istnienia placówki. 

GRUDZIEŃ 

• O usytuowaniu w pobliżu osiedli 
mieszkaniowych m.in. Kamionek i Borówca 
tzw. strefy zrzutu samolotów, dyskutowali 

w Kamionkach przedstawiciele władz sa-
morządowych, wojskowych i mieszkańcy z 
zagrożonego terenu. Mieszkańcy wyraźnie 
dali do zrozumienia, że nie chcą mieszkać 
tak blisko niebezpiecznej strefy. 

• Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Kórniku i przy ulicy Mieczewskiej w Ka-
mionkach otwarto „Orliki”. Dwa kompleksy 
sportowe powstały w ramach rządowego 
programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. W 
skład obiektu sportowego wchodzą: boisko 
do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, 
boisko wielofunkcyjne do koszykówki i 

siatkówki oraz zaplecze socjalne. 
• Uroczyste zapalenie światełek na 

kilkumetrowej choince i świątecznych 
iluminacji na kórnickim rynku, konkursy i 
zabawy, bożonarodzeniowe przedstawienie 
i spotkanie ze świętym Mikołajem – tak 

wyglądały Mikołajki w 
Kórniku. 

• Koncert „80 lat mieć 
to nie grzech” przycią-
gnął wielu seniorów do 
kórnickiej strażnicy. Przy 
melodiach muzyki bie-
siadnej, operetkowej, 
tanecznych popisach 
kórnickich przedszkola-
ków i śpiewach harcerzy, 
miło upłynął czas naj-
starszym mieszkańcom 
naszej gminy. 

• Już po raz drugi od-
był się tenisowy Gwiazd-
kowy Turniej Gwiazd 
na kortach przy Hotelu 
RODAN w Skrzynkach. 
Turniej przyciągnął ludzi 
ze świata sztuki, sportu i 

biznesu, którzy oprócz tego, że zmagali się 
z rakietą tenisową to zebrali także 

     14 tys. zł na rzecz dzieci z domów 
dziecka. 

Zebrała: Barbara Morasz

UWAGA
Prosimy zgłaszać 

w Urzędzie 
Stanu Cywilnego 

w Kórniku 
(ratusz w Kórniku 
tel. 61 8170 411, )

pary małżeńskie, 
które zawarły 

związek małżeński 
w roku 1960.

Zgłoszone pary we-
zmą udział 

w uroczystości 
zorganizowanej 

przez 
Urząd Miejski, na 

której wręczone zo-
staną medale za dłu-

goletnie 
pożycie 

małżeńskie.
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kórNICkI 

żyd?
Najprzód przypomnijmy ramy tragedii, 

która spotkała obywateli Kórnika narodo-
wości żydowskiej. W dniu 10 września 1939 
roku hitlerowski Wehrmacht zajął miasto 
bez walki. Fakt ten tutejsi Żydzi przyjęli 
obojętnie. Była ich tylko garstka: 35 osób, 
w tym 12 mężczyzn. Ich własnością było 12 
domów mieszkalnych, synagoga i cmentarz 
( kirkut ). A zbliżał się właśnie dziesiąty 
dzień miesiąca Tiszri podług kalendarza 
mojżeszowego, przypadający wtedy w 
końcu września. Jom Kippur – Dzień Pojed-
nania, zwany w Polsce też Sądnym Dniem. 
Jedno z największych świąt judaizmu. 
Zatem starszy gminy żydowskiej – Paul  ( 
Paweł ) Jaroczyński uzyskał, bez trudu, 
zgodę  wojskowego komendanta Kórnika – 
majora Ernsta Froscha, na odbycie nocnych 
modłów w synagodze, w dniu 23 września. 
Przy wyjściu z synagogi znajdującej się na 
Placu Wjazdowym ( obecnie teren ogródka 
jordanowskiego ) na 11 mężczyzn – uczest-
ników nabożeństwa czekały samocho-
dy policyjne. Aresztowanych Żydów 
przewieziono zrazu do Środy (Środy 
Wielkopolskiej) [wg relacji naocznego 
świadka, Polaka Jana Pohla(1898 – 
1983)] lub bezpośrednio do Poznania 
[wersja powszechniejsza], do Fortu 
VII – osławionej katowni hitlerowskiej. 
Po miesięcznym śledztwie i sfingowa-
nym procesie zostali oni rozstrzelani w 
trzech terminach: 28 października, 18 
i 20 listopada 1939 roku. Kobietom, 
które jeszcze nie wiedziały o śmierci 
mężów i ojców, nakazano wynieść się 
– wraz z dziećmi – do getta w Kaliszu, 
do 3 listopada 1939 roku. Wszelki 
słuch po nich zaginął. Po wojnie w 
ogóle żaden z kórnickich Żydów nie 
dał znaku życia [por. relacja Jana Pohla – 
maszynopis datowany 24  stycznia 1971 
roku w Poznaniu, w zbiorach J. Fogla oraz 
publikacje: Stanisław Gibasiewicz, „W wal-
ce z hitlerowską przemocą 1939 – 1945”, ( 
w: ) „Kórnik i Bnin w walkach o wolność w 
latach 1794 – 1945” ( red. Stefan Weyman 
i Ludwik Gomolec ), Poznań – Kórnik 1976, 
s. 165 ( wg relacji Jana Pohla w archiwum 
ZBOWiD w Kórniku; Jerzy Fogel, „Ucho 
Igielne”, Przewodnik Katolicki, nr 45, 1997, 
s. 4 – 5; Marian Woźniak i Maciej Woźniak, 
„Pod niemiecką okupacją”, ( w: ) „Z dziejów 
Kórnika i Bnina”    ( red. Jerzy Fogel ), Po-
znań 2007, s. 187].

CZYŻBY ?
Tu i ówdzie, od czasu do czasu, poja-

wiały się jednak nieśmiałe pogłoski, że wi-
dziano kogoś z kórnickich starozakonnych, 
albo że chociaż słyszano z pośrednich 
źródeł  o ocaleniu pojedynczych osób. I 
tak Jan Pohl pewien twierdził, że: żona 
Tichauera z dziećmi była później [w okre-
sie okupacji – J.F.] rozpoznana w getcie 

warszawskim. Jedna kórnicka Żydówka 
– Zofia Rectorówna uciekła z transportu 
[do getta w Kaliszu ? – J.F.]. Przez pewien 
czas pisywała do rodziny Słabolepszych 
[konkretnie do Stanisława Słabolepszego  
( 1907 – 1989 ) – wg relacji ustnej jego 
brata Kazimierza Słabolepszego ( ur. 1923 
)]. Donosiła, że znajduje się w centralnej 
Polsce, lecz pod koniec wojny ustała od niej 

wszelka korespondencja. Albo, że  Bertold 
Scholl uciekł tuż przed wkroczeniem wojska 
niemieckiego do Kórnika i że widziano go 
później w Warszawie [por. także Stani-
sław Gibasiewicz 1976, s. 165; January 
Wybieralski, „Kórnik na starej fotografii” , 
Miesięcznik Parafialny, r. XII, nr 12, s. 11 – 
oba przekazy na podstawie ww. relacji Jana 
Pohla; Marian Woźniak i Maciej Woźniak 
2007, s. 187].

W opisanej sytuacji historyczno - ba-
dawczej zaistniał pewien epizod, który miał 
znaczące, aczkolwiek nie przełomowe, 
niestety, znaczenie dla wyjaśnienia kresu 
kórnickiej gminy żydowskiej. Oto relacja 
pani Marty Serwatkiewicz z domu Borowiak 
(ur. 1920 ), sędziwej kórniczanki, dysponu-
jącej doskonałą pamięcią, spisana przez 
Bożenę Gorzelanną w 2009 roku. W okresie 
międzywojennym przy ulicy Strzeleckiej 
[obecnie Wojska Polskiego ], pomiędzy 
posesją Borowiaków [obecnie Serwatkie-
wiczów], a budynkiem Smolarkiewiczów, 
znajdował się dom Żydów Schollów. Senior 

tej rodziny – Aaron Scholl,  zajmujący się 
handlem warzywami, miał trzech synów: 
Józefa, Heidricha i Izaaka – handlujących 
końmi oraz trzy córki: Florę, Gretę i Fri-
dę. Potomkami jednej z nich byli Leon i 
Zygmunt [relatorka nie wymienia Bertolda 
Scholla, nie wiadomo dlaczego – J.F.]. W 
końcu 2000 roku zauważyłam starszego 
pana stojącego przy eleganckim samocho-
dzie, naprzeciw placu, gdzie stał dawniej 
dom Schollów. Pan ten sprawiał wrażenie, 
że źle się czuje. Wobec tego podeszałam 
ku niemu, by zapytać czy nie potrzebuje 
pomocy. Zaprosiłam go do mojego miesz-
kania i podałam wodę, bo o to prosił. Wtedy 
dowiedziałam się, że pochodzi z Schollów 
i że uciekł z hitlerowskiego transportu; do 
końca wojny pracował u rolnika, a po wojnie 
osiadł w Danii. Teraz jedzie do Krakowa po 
wnuczkę, aby zabrać ją na wakacje. Chciał 
się spotkać z Marianem Ziętą ( 1922 – 2007 
) z ul. Kuśnierskiej, kolegą z lat młodzień-
czych, ale go nie zastał. Mój ojciec – Sta-
nisław Borowiak (1883 - 1967 ), wysiedlony 
przez Niemców wraz z rodziną do pobliskiej 
wsi Dachowa, otrzymał pewnego razu bar-
dzo zniszczoną kartkę z pozdrowieniami 
od Heidricha Scholla, ożenionego jeszcze 
przed wojną z Genowefą – córką krawca 
Fordańskiego.

Tyle relacja pani Marty Serwat-
kiewicz. Wielka szkoda , że w trakcie 
opisanego jej spotkania z Leonem, 
z pewnością bardzo emocjonalnego, 
nie padło jego nazwisko, ani aktualny 
adres w Danii. Należy dodać, iż Leon 
nie znał okupacyjnych losów innych 
członków rodu Schollów, bo o nie do-
pytywał panią Martę. Nie dowiedziała 
się ona również z jakiego transportu 
uciekł Leon, czy może z tego, którym 
ewakuowały się żydowskie kobiety ze 
swoimi dziećmi ku gettu kaliskiemu, tak 
jak przypuszczalnie wspomina wyżej 
Zofia Rectorówna.

Jak widać, otwartymi pozostaje 
sporo pytań tyczących holocaustu kór-
nickiej gminy żydowskiej. Nie pomogły 
przeprowadzone przez nas rozmowy 

ze starszymi obywatelami
naszego miasta, ani kwerendy akt Urzę-

du Stanu Cywilnego w Kórniku, ksiąg wie-
czystych i katastralnych. Z tych ostatnich 
wynika jedynie, że posesję Schollów przejął 
w 1962 roku Skarb Państwa, jako porzu-
cone mienie pożydowskie. Poszukiwanie 
kontaktu z panem Leonem ( jeśli jeszcze 
żyje ) jest skazane na niepowodzenie, skoro 
nie znamy nawet jego nazwiska.

Opracowali: 
Jerzy Fogel

Bożena Gorzelanna
 
Ilustracje:
1. Dom Schollów przy ul. Strzeleckiej w 

Kórniku ( obecnie pustostan przy ul. Wojska 
Polskiego 19 ). Stan z połowy lat 40. XX wieku. 
Zdjęcie ze zbioru Stefana Wojciechowskiego.

2, 3. Tablice pamiątkowe pomordowanych 
Żydów kórnickich w języku polskim i hebrajskim. 
Fot.  Łukasz Fogel.

Maria Nowak, 100-letnia mieszkanka 
Kórnika, zaprosiła nas do siebie, by po-
dzielić się wrażeniami, towarzyszącymi 
jej podczas narodzin szóstki jej dzieci. 
To kolejna już osoba, dzięki której coraz 
więcej wiemy o tym, jak dawniej wyglą-
dały porody. 

Maria Nowak urodziła się 31 stycznia 
1910 roku w Czarnotkach, w powiecie 
średzkim. 

Pani Maria ukończyła w Środzie Wlkp. 
kurs krawiecki, bieliźniarstwo - pościelowe 
szycie. Po za tym pracowała na gospodar-
stwie i zajmowała się wychowaniem 
dzieci i domem.

Urodziła sześcioro dzieci - trzy 
córki i trzech synów. 

Pierwszy jej poród odbył się w 
1934 roku. Wówczas na świecie, w 
szybkim tempie, ku zaskoczeniu sa-
mej rodzącej, pojawiła się mała Ma-
rysia. Imię otrzymała po swojej ma-
mie. Jako drugi, na świat przyszedł 
Janek, który z kolei imię otrzymał po 
swoim ojcu. Następnie, urodziła się 
Zosia, potem Stanisław, Czesław i na 
końcu Aleksandra, z którą mieszka 
obecnie pani Maria.

Pierwszy poród, dla pani Marii 
nie był trudny, gdyż poza małymi 
dolegliwościami bólowymi w pod-
brzuszu, nic więcej się nie działo. Po 
pewnym czasie poczuła wychodzącą 
główkę dziecka. Mąż kazał położyć 
się jej do łóżka i szybko pobiegł 
do mieszkającej w pobliżu „babki”, 
pierwszej pomocy akuszerki, Wiktorii 
Piechowiak. Ta zjawiła się w domu 
państwa Nowaków, kiedy mała Mary-
sia była już na świecie. Pani Maria do 
dziś pamięta, jak czuła silne kopanie 
Marysi, tuż po jej narodzinach. Pani 
Piechowiakowa odpępniła dziecko 
i je umyła. Na pępek zakładało się 
guzik w płócienku i owijało taśmą wokół 
brzuszka. Pępki się wtedy wciągały i były 
ładne. Niczym się go nie smarowało, tylko 
codziennie przy kąpieli sprawdzało. Nieste-
ty, nasza bohaterka nie pamięta, ile ważyły 
jej dzieci, bo wtedy się ich nie ważyło. Jak 
mówi, „dziecko oceniało się na oko, czy 
przybiera czy nie”. Ona uważała, że jej 
dzieci były „spaśne”. 

Kilkadziesiąt lat temu, nikt nie instruował 
młodej mamy, jak należy karmić noworodka. 
Jeśli dziecko płakało, to oznaczało, że jest 
głodne. Nie było również żadnej specjalnej 
diety dla kobiety karmiącej piersią. Jak 
coś młoda mama zjadła niedobrego to 
dziecko płakało. Oznaczało to, że tego jej 
jeść nie wolno. Pani Maria wspomina, jak 
pewnego razu zjadła sporą ilość gruszek. 
Cały dzień dziecko płakało, no i gruszek 
już nie mogła jeść. Karmiła tylko wtedy, jak 
dziecko płakało. 

Dziecko oglądała po porodzie „babka” i 
oceniała metodą „łokieć do przeciwległego 
kolana” i wzdłuż kręgosłupa „krzyżyki” czy 
jest prosty, sprawdzając „te dwa guziołki na 
dole czy są w równej odległości”. 

Żeby dziecko miało szykowną główkę, 
niepłaską, akuszerka formowała ją leciutko 
ugniatając. Robiła to przy każdej kąpieli. 

Pani Maria rodziła zdrowe dzieci. 
Drugiego dnia po porodzie, pojawiała się 
akuszerka -położna, która wystawiała 
odpowiednie dokumenty i sprawdzała, czy 
wszystko jest w porządku. Często, na te 
kontrole, przyjeżdżała położna z Kórnika, 
Maria Borucka. Jak mówiła położna, „ja już 
nic nie potrzebuję robić, bo moja pomoc już 
wszystko zrobiła”. 

Wszystkie pozostałe porody, przebiega-
ły szybko i bezproblemowo. Maria Nowak 
wspomina, że jak zaczynał się poród to 
„dzieci z domu się przeganiało, chłopy precz 
szły i dziecko się rodziło”. Do porodu nic 
specjalnego nie trzeba było szykować. Go-
towało się trochę wody do umycia dziecka i 
kobiety po porodzie. W czasie krwawienia 
używało się „bindy”. 

Podczas ciąży, kobiety wcale nie cho-
dziły do lekarza. Po porodzie, zalecane 
było pięciotygodniowe „polegiwanie w 
łóżku”. Mężczyznom nie podobało się, że 
to tak długo  trwało, ale wytrzymać musieli. 
Mąż pani Marii, robił zakupy i załatwiał co 
trzeba, a młoda mama zajmowała się do-
mem i opieką nad dziećmi. Dzieci karmiła 
piersią dość długo. Pamięta, że Czesław, 
który jest piątym dzieckiem, karmiony był 
prawie do trzeciego roku życia. Dzieci do-
stawały skórkę od chleba do jedzenia, gdy 
już siadały. Jak kobieta miała mało mleka, 
to dawało się dziecku mleko od krowy, na 
początku rozcieńczone z wodą, a starszym 
bez rozcieńczania. 

Dzieci pani Marii nie chorowały, bo 
zimny wychów miały, „piersi cyckały i odpor-
ność miały”. Pieluszki kobiety szyły same, z 
reguły z flaneli, kaftaniki były szyte z płótna. 
Dzieci leżały w poduchach z pierza. Chłop-
ców i dziewczynki ubierało się w sukienki z 
długimi rękawami. Zamiast smoczka, dziec-
ko dostawało pierś. Na spacer wyjeżdżało 
się dopiero, gdy dziecko siadało. 

Wózek, mąż pani Marii kupił w Konar-
skim. Kobieta pamięta, że był na dużych 
kołach, brązowy, z dykty. Małe dzieci leżały 
w „kolebce” na biegunach, dla starszych, 

mąż naszej bohaterki – pan Jan, 
zrobił łóżeczko z listewek. Był ko-
łodziejem. 

Chrzciny wyprawiali bardzo 
szybko. Dzieci miały 2-3 tygodnie. 
Jechali „budą” pożyczoną od dzie-
dzica Ganowicza z Radzewa. Chrzty 
odbywały się w Bninie.

Pani Maria, będąc już po sześciu 
swoich porodach, przez przypadek 
przyjęła na świat małego Janka, 
drugie dziecko pani Jadzi z Radze-
wa. Dopiero po porodzie pojawiła 
się akuszerka. Akuszerki za swoją 
pomoc otrzymywały gęsi, kury, 
kaczki, jaja a pan Jan Nowak zrobił 
dla pani Piechowiakowej wiadro z 
klapek drewnianych do mycia na-
czyń, złączone specjalną metalową 
obejmą. 

Maria Nowak wspomina, że w 
tamtych czasach o edukacji seksu-
alnej nie było mowy. Tematy doty-
czące kontaktów damsko-męskich 
były tematami zakazanymi. „Na wsi, 
pani Piechowiakowa, czasami w 
zamkniętym kobiecym gronie, uczyła 
nas i trochę oświecała” – mówi nasza 
bohaterka. Wiedzy o ciąży, porodzie 

również ciężko było zasięgnąć od mamy, 
gdyż nie wypadało na takie tematy roz-
mawiać. Jak poród „nadchodził” to kobieta 
czuła go instynktownie. 

Mąż pani Marii zmarł w roku 1952, więc 
sama musiała opiekować się i wychowywać 
dzieci, przez większość życia. Za to swoje 
wielkie serce, ma teraz długie lata życia. 
Jak mówi pani Maria „żyć będę tyle, co 
Bóg pozwoli”. 

My życzymy naszej 100-letniej Kór-
niczance, dużo uśmiechu na twarzy i 
wsparcia od otaczającej ją swą opieką 
rodziny i znajomych, a wszystkim tym 
kobietom, które zatraciły wiarę w naturalny 
przebieg porodu, brania przykładu z pani 
Marii, dla której poród, był fizjologicznym 
wydarzeniem.

Bardzo dziękujemy Marii Nowak i jej cór-
ce, pani Aleksandrze, za zaproszenie nas i 
podzielenie się cennymi informacjami. 

Iwona Marczak i Beata Duszczak

żyĆ Będę TyLE, CO Bóg pOZWOLI
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Diagram 3

Siarczysty mróz, wiatr i śnieg nie 
odstraszyły uczestników Mistrzostw 
Polski LZS i Finału Pucharu Polski, 
które odbyły się 16 i 17 stycznia, po 
raz pierwszy na kórnickich Błoniach. 
Choć w wielu wolało pozostać w tych 
dniach w ciepłych domach sportowcy 
odważnie stanęli w szranki. Mimo aury 
organizatorzy wzorowo przygotowali i 
przeprowadzili zawody, a i zawodnicy z 
naszej okolicy popisali się dobrą formą. 
Aż sześć medali zdobyli zawodnicy UKS 
Jedynka Limaro Kórnik. 

Ścigać się w takich warunkach pogodo-
wych nie było łatwo. Na starcie kórnickiej 
imprezy stanęło jednak ponad stu dwu-
dziestu zawodników i zawodniczek z całej 
Polski. Mistrzostwa rozegrano w sześciu 
kategoriach wiekowych, począwszy od 
młodzików, a skończywszy na zawodnikach 
do lat 23. Wśród młodzików doskonale 
pojechał kórniczanin Patryk Rajkowski, 
który zajął drugie miejsce, ulegając jedynie 
Łukaszowi Mańskiemu z Baszty Bytów. 

Zaraz po młodzikach na trasę ruszyły 
juniorki młodsze, wśród nich trzy zawod-
niczki Limaro. Kolejny medal w tej kategorii 
wiekowej, zdobyła Alicja Ratajczak, która 
stanęła na najniższym stopniu podium, Ka-
rolina Jurczak minęła linię mety jako ósma 
a Diana Wiza była trzynasta. Zwyciężyła 
Łucja Pietrzak z Koźminka. 

Jedyna kategoria wiekowa, w której 
zawodnicy Limaro Kórnik nie zdobyli 
medalu, to juniorzy młodsi, choć miejsca 
szóste i dziesiąte młodziutkich Szymona 
Rozmiarka i Adama Radzickiego można 
uznać za duży sukces. Największą radość 
kibicom z Kórnika sprawili juniorzy, którzy 
we dwójkę stanęli na podium. Mistrzem 
Polski został zawodnik kórnickiego Limaro 
Adam Piasecki przed Bartoszem Pilisem 
(Błękitni Koziegłowy) i kolegą klubowym 
Kacprem Burchackim. Piąty linię mety minął 
kolejny zawodnik Limaro Daniel Horyza. 
Bardzo dobrze wypadła w wyścigu junio-
rek Paula Fronczak, która zdobyła swój 
kolejny medal Mistrzostw Polski, stając w 
Kórniku na trzecim stopniu podium a Paula 
Dutkiewicz i Patrycja Wiza zajęły kolejno 
miejsca 8 i 9. 

W ostatnim wyścigu młodzieżowców 
do lat 23 wystartował tylko jeden repre-
zentant Kórnika Piotr Antkowiak. Jak stare 
porzekadło mówi, nie liczy się ilość tylko 
jakość i właśnie ten jedynak z Limaro w 
sobotnie popołudnie  został w pięknym stylu 
Mistrzem Polski. 

Wspomniane sukcesy kórnickich kola-
rzy spowodowały, że grupa UKS Jedynka 
Limaro Kórnik zdeklasowała rywali w klasy-
fikacji drużynowej zdobywając 65 punktów. 
Drugie miejsce zajął zespół Błękitnych 
Dobrawa Koziegłowy (woj. Śląskie) 29 pkt. 
a trzecie Prim Ełk także 29 pkt. Również 
w klasyfikacji województw doskonała po-
stawa kolarzy z Kórnika spowodowała, że 

ZIMOWE ZMAgANIA W 
kOLArSkICH prZEłAJACH

Wielkopolska z dorobkiem 94 pkt. pokonała 
województwo lubuskie 40 pkt i łódzkie 38 
pkt. 

Drugiego dnia kórnickich zawodów 
odbył się finał pucharu Polski w kolarstwie 
przełajowym, podczas którego ponownie 
na podium stawali zawodnicy kórnickiego 
Limaro. Wśród młodzieżowców najlepszy 
był Piotr Antkowiak a w wyścigu open z se-
niorami był drugi. W wyścigu juniorów kórni-
czanie: Daniel Horyza, Kacper Burchacki i 
mistrz Polski z soboty - Adam Piasecki, tym 
razem zajęli miejsca kolejno 3, 4 i 5. Wśród 
juniorów młodszych Szymon Rozmiarek i 
Adam Radzicki zajęli miejsca 7 i 10. 

Wyścig młodzików ponownie, jak w so-
botę zakończył się drugim miejscem Patry-
ka Rajkowskiego. Bardzo dobrze wypadły 
w finale pucharu Polski nasze dziewczęta, 
które w porównaniu z dniem poprzednim 
awansowały o jedno oczko. Zarówno Alicja 
Ratajczak wśród juniorek młodszych, jak 
Paula Fronczak wśród juniorek stawały na 
drugim stopniu podium. We wspomnianym 
już wyścigu juniorek młodszych, Karolina 
Jurczak i Diana Wiza zajęły miejsca 8 i 10, 
natomiast wśród juniorek Paula Dutkiewicz 
była 6 a Patrycja Wiza minęła metę na 8 
miejscu. W wyścigu dla młodziczek 4 i 6 
miejsca zajmowały kórniczanki: Natalia 
Radzicka i Jagoda Garczarek. Gośćmi 
honorowymi zawodów byli:

Szef Rady Głównej LZS – Wacłąw Hur-
ko, wiele znakomitości polskiego kolarstwa, 
prowadzący – Dariusz Skorupa (najlepszy 
w Polsce – prowadzi m. in. Tour de Polo-
gne). Zmagania sportowe stały na najwyż-
szym poziomie a  zmagania z aurą wygrali 
zarówno startujący jaki organizatorzy

Dal wszystkich gratulacje i slowa 
uznania. 

PM i ŁGP

Organizatorzy dziękują
Firmie WODKOM, 
bez której odśnieżenie trasy nie 
byłoby możliwe, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Straży Miejskiej, Policji, OSiR 
Kórnik, Orkiestrze, Grzegorzowi 
Rutkowskiemu, Pawłowi Marci-
niakowi, Mateuszowi Taciakowi, 
Bartoszowi Brzezińskiemu
Sponsorami imprezy byli:

MINISTERSTWO SPORT,  
GMINA KÓRNIK,  
WIELKOPOLSKIE 
ZRZESZENIE LZS, 
HOTEL RODAN,  

OŚRODEK SZKOLENIOWO 
WYPOCZYNKOWY 

BŁAŻEJEWKO
FIRMA – LIMARO
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Dziesięciu przedstawicieli UKS TKD 
Kórnik wzięło udział w VI Poznańskim 
Turnieju Gwiazdkowym w Poznaniu. 
Dzielnie reprezentowali nasz klub: Hu-
bert Jańczyk, Mateusz Marciniak, Borys 
Michałowski, Łukasz Nowak, Mikołaj 
Smajdor, Dąbrówka Graczyk, Jakub Jań-
czyk, Mateusz Nowak, Jakub Posadzy i 
Krzysztof Starosta.

Na zawody przyjechało około kilkuset 
zawodników z całej Polski. Nasi najmłodsi 
zawodnicy 
rywal izo -
wali w tej 
samej ka-
tegorii, któ-
ra l iczyła 
ponad 40 
zawodn i -
ków. 

N a j -
pierw kon-
k u r e n c j a 
nare chagi 
( k o p n i ę ć 
n a p r z e -
miennych w 
ciągu 10s.). 
Tu pierw-
szy nasz 
a k c e n t  - 
M a t e u s z 
Marciniak 
z a j m u j e 
p ie rwsze 
m i e j s c e . 
Następnie 
konkuren-
cja poom-
sae (ukła-
dów fo r -
malnych). 
No i kolejny raz okazało się, że warto przy-
kładać się do układów formalnych. Łukasz 
Nowak zdobywa srebro a Mateusz Marciniak 
brąz. Na końcu chłopaki rywalizowali w 
konkurencji twio olgul ap chagi (kopnięcia 
dosiężne). I kolejny sukces - Hubert Jańczyk 
zdobywa srebro. 

Po zakończeniu konkurencji spraw-
nościowych w kategoriach dziecięcych, 
przyszła kolej na kategorie młodzika i juniora 
młodszego. Najpierw poomsae: Dąbrówka 
Graczyk – złoto i Jakub Posadzy - złoto. W 

konkurencji walki, najcięższą przeprawę 
mieli młodzicy: Mateusz Nowak i Jakub 
Posadzy. Stoczyli aż po trzy wyśmienite 
walki i zdobyli po złotym medalu. Do grupy 
medalistów dołączyli również: Krzysztof 
Starosta – srebro, Dąbrówka Graczyk - brąz 
i Jakub Jańczyk - brąz

W niedzielę 13 grudnia 2009 roku w 
Śremie, odbył się finał IX edycji Wesołek 
CUP 2009. Z kórnickiego klubu wystartowało 
łącznie 17 zawodników. Rywalizacja trady-

cyjnie już odbywała się w konkurencjach 
sprawnościowych (nare chagi, twio olgul 
ap chagi, poomsae) i konkurencji walki. Jak 
zawsze nasi zawodnicy stanęli na wysokości 
zadania. Większość z nich stawała na po-
dium, a niektórzy wielokrotnie. Przełożyło się 
to na wynik klubu w klasyfikacji drużynowej. 
W całym bowiem cyklu IX Wesołek Cup 
2009, Uczniowski Klub Sportowy „TKD-
Kórnik” zajął I miejsce w konkurencji walki i II 
miejsce w konkurencjach sprawnościowych 
i poomsae. 

W tym finałowym turnieju dorobek me-
dalowy kórniczan przedstawiał się nastę-
pująco (wg liczby zdobytych medali): Jakub 
Posadzy (3 złote i 1 srebro), Dawid Górka (2 
złote i 2 srebrne), Łukasz Nowak  (2 złote i 1 
srebro), Adam Walerczyk (1 złoto i 1 srebro), 
Piotr Borowczyk (1 złoto i 1 brąz), Damian 
Jaśkowiak (1 srebro i 1 brąz), Mikołaj Smaj-
dor (2 srebrne), Krzysztof  Starosta (2 srebr-
ne), Marciniak Mateusz (1 złoto), Hubert 
Jańczyk (1 złoto), Jańczyk Jakub (1 złoto), 

Marcin Kozieł (1 
srebro), Wiktor 
Kościelski  (1 
brąz), Krzysz-
tof Wesołowski 
(1 brąz), Borys 
Michałowski (1 
brąz). 

W turnieju, 
oprócz wymie-
nionych powyżej 
wzięli również 
udział Norbert 
Lacherski i Do-
minik Żebrow-
ski, którzy mimo 
braku medali 
dzielnie repre-
zentowali klub.

M i ł o  n a m 
również zako-
munikować, że 
za osiągnięcia 
sportowe w roku 
2009, czterech 
naszych zawod-
ników otrzymało 
stypendia spor-
t o w e  G m i n y 
Kórnik: Piotr Mi-
kołajczak, Dą-

brówka Graczyk, Mateusz Nowak i Jakub 
Posadzy. 

Kolejnym sukcesem jest powołanie 
Piotra Mikołajczaka do Kadry Narodowej 
Juniorów, Dąbrówki Graczyk do Kadry Wo-
jewódzkiej Juniorów a Jakuba Posadzy do 
Kadry Wojewódzkiej Młodzików. Zawodnicy 
Kadry Wojewódzkiej wzięli już udział w zgru-
powaniach zimowych kadry – Dąbrówka w 
Karpaczu a Kuba w Bornem Sulinowie.

Piotr Posadzy

SukCESy ZAWOdNIkóW TAEkWONdO

Podczas ferii w naszym wojewódz-
twie, wiele dzieci odpoczywa od nauki, 
ale dzielni mali piłkarze z Kórnika 
wciąż trenują oraz biorą udział w tur-
niejach.

16 stycznia odbył się turniej piłkarski 
w Luboniu. Nasz zespół z rocznika 2000 
zdobył na nim I miejsce. Mecz finałowy 
zakończył się rzutami karnymi. Nasz 
bramkarz - Filip Piotrowski dał z siebie 
wszystko i w ostatnim karnym pokonał 
bramkarza z  „Przemysława Poznań”, 

dając Kotwicy piękne zwycięstwo.
Następnego dnia, żacy, czyli rocznik 

2001i młodsi, pojechali na turniej do 
Różanek. Zajęli tam wspaniałe V miej-
sce. Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
ze Skórzewa, również z dziewczynką 
w składzie.

Oprócz turniejów, młodzi piłkarze 
dwa razy w tygodniu trenują na sali w 
Kleszczewie, mając przy tym sparingi z 
„Clescevią Kleszczewo”. Za udostępnia-
nie sali serdecznie dziękujemy.

22 stycznia odbył się kolejny turniej, 
tym razem dla rocznika 1999 i młodszych 
w Luboniu.

Mimo wielu trudności, należy się 
podziw dla drużyny, która godnie re-
prezentuje nasze miasto zdobywając 
wspaniałe nagrody.

Bartosz Boguszyński, 
kierownik drużyny

SpOTrT SZkOLNy
ROBAKOWO PONOWNIE W FINALE 

SIATKÓWKI
Chłopcy Pawła Pawlaczyka z Gimna-

zjum w Robakowie wygrali półfinał powiatu 
w siatkówce i po feriach zagrają w finale 
mistrzostw. Zespół w składzie: Hubert 
Jóskowiak, Damian Achtenberg, Szymon 
Kujawa, Damian Andrzejewski, Dawid Bła-
szyk, Patryk Kowalski, Bartosz Hankowski, 
Krzysztof Kuźma, Wojciech Frąckowiak, 
Filip Górka, Dawid Staszak, Jakub Simon 
pokonali zdecydowanie Gimnazjum nr 2 
w Luboniu 3:0, w setach 25:23, 25:18 i 
25:12. Z kolei nie udało się gimnazjalistom 
z Robakowa wejść do finału w halowej 
piłce nożnej. Po zwycięskim meczu  z 
Gimnazjum w Kleszczewie 3:0, w drugim 
z Gimnazjum w Puszczykowie, w ostatnich 
sekundach  meczu stracili bramkę i przegry-
wając 0:1 zajęli drugie miejsce. Gimnazjum 
w Puszczykowie zremisowało 1:1 z Klesz-
czewem i dzięki zwycięstwu z Robakowem 
awansowało do finału Mistrzostw Powiatu 
Poznańskiego.

SIATKARZE I KOSZYKARKI LICEUM W 
FINALE REJONU

Miłą niespodziankę sprawili chłopcy 
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku, 
którzy w półfinałach zawodów rejonowych 
w siatkówce zajęli drugie miejsce i awan-
sowali do zawodów finałowych Rejonu 
Poznań-Wschód. Zespół Andrzeja Palucha 
na zawodach we Wrześni pokonał Liceum 
z Środy Wlkp. 3 : 0 i uległ finalistom ubie-
głorocznych mistrzostw 1:3. Również z 
drugiego miejsca do zawodów rejonowych 
Poznań-Zachód awansowały koszykarki 
z kórnickiego liceum. Pierwsze miejsce 
w tym rejonie wywalczyły ubiegłoroczne 

wicemistrzynie województwa, dziewczęta 
z LO Międzychód, z którymi kórniczanki 
przegrały mecz 35: 58. Finały odbędą się 
w lutym 2010.

PóŁFINAŁ POWIATU SP W HALOWEJ 
PIŁCE NOŻNEJ

Drużyna chłopców Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Kórniku reprezentowała naszą 
gminę w Półfinałach Mistrzostw Powiatu w 
piłce halowej, które odbyły się w Komor-
nikach. Niestety nie awansowali do finału 
mistrzostw, gdyż w turnieju z udziałem czte-
rech szkół, zajęli trzecie miejsce w grupie. 

Wyniki meczy: SP 1 Kórnik - SP Komor-
niki 6:0, SP 1 Kórnik - SP Suchy Las 0:0, SP 
1 Kórnik – SP Niepruszewo 0:1.Ostatecznie 
w turnieju zwyciężyła szkoła z Suchego 
Lasu (awans do finału), która pokonała 
SP Niepruszewo 1:0 oraz z takim samym 
wynikiem SP Komorniki. Drugie miejsce wy-
walczyła szkoła  z Niepruszewa a czwarte 
gospodarz zawodów SP Komorniki.

MISTRZOSTWA GMINY W KOSZYKóW-
CE GIMNAZJóW

W życzliwie udostępnionej sali gimna-
stycznej w Bninie, 14 stycznia o prawo re-
prezentowania  gminy w powiecie walczyły 
nasze gimnazja. Wśród dziewcząt, Gimna-
zjum w Kórniku pokonało Gimnazjum w Ro-
bakowie wynikiem 33:13. Z kolei w meczu 
chłopców najlepsi okazali się gimnazjaliści 
z Robakowa, którzy pokonali kolegów z 
Kórnika uzyskując wynik  23:14. 

Punkty za strzelone kosze zdobywali: 
Gimnazjum Kórnik:  Serafiniak Kasia 

- 12, Frąckowiak Marianna - 9 , Jakubow-
ska Beata - 4 oraz Nikol Płosaj, Natalia 
Łąkowska, Angelika Piechowiak,  Marta 
Karpińska po 2 punkty a w chłopcach Filip 
Toś - 8, Oskar Olejnik, Błażej Jankowski i 
Patryk Liebner  po 2 pkt. 

Gimnazjum w Robakowie: Aleksandra 
Przybylska - 6 , Wiktoria Żegleń - 6, Alek-
sandra Kruś - 1 pkt., Dawid Błaszczyk - 8 
, Szymon Kujawa i Dawid Dudzik po 6 i 
Damian Achtenberg – 3 pkt.

WSPóŁZAWODNICTWO SZKóŁ W 
WOJEWóDZTWIE

Na półmetku znajduje się rywalizacja 
prowadzona przez Szkolny Związek Spor-
towy „Wielkopolska” na najbardziej uspor-
towioną szkołę w województwie. Na tym 
etapie szkoły otrzymują punkty tylko za start 
na zawodach rejonowych i wojewódzkich. 

W kategorii szkół podstawowych, na do-
tychczas sklasyfikowanych 180 szkół, naj-
wyżej znajduje się SP nr 2 w Kórniku-Bninie, 
zajmując 142 miejsce.  Szkoła Podstawowa 
z Szczodrzykowa jest na miejscu 148, SP 1 
Kórnik na 180 a SP Radzewo, jeszcze nie 
wystąpiła na zawodach wojewódzkich i na 
razie nie zdobyła jeszcze punktów. 

Większość finałów wojewódzkich np. 
szachy, warcaby czy tenis stołowy odbywać 
się będą w drugim semestrze. Z naszych 
szkół najwyższe miejsce, bo 5 w kategorii 
szkół gimnazjalnych zajmuje Gimnazjum w 
Kórniku. Gimnazjum w Robakowie wśród 
184 szkół jest na 64 pozycji. W kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych punkty zdobyło 
190 szkół a Liceum Ogólnokształcące 
w Kórniku jest na miejscu 60. Przed 
wszystkimi szkołami jest jeszcze wiele 
możliwości zdobycia punktów oraz szansa 
na poprawienie pozycji w województwie. 
Warunkiem jest zająć pierwsze lub drugie 
miejsce w zawodach powiatowych i wy-
startowanie w półfinałach czyli zawodach 
rejonowych a później w finałach Mistrzostw 
Wielkopolski.

ARA

18 stycznia Gimnazjum w Robakowie 
po raz VIII organizowało turniej piłki nożnej 
dla chłopców szkół podstawowych i gim-
nazjalnych.

Do imprezy zgłosiło się 9 drużyn które zostały 
podzielone na dwie grupy.

Wśród szkół podstawowych zwyciężyła 
drużyna Dynamix Robakowo, która wygrała 
wszystkie swoje mecze. Królem strzelców został 
Kacper Surdyk z 10 golami.

W kategorii gimnazjów wygrała drużyna FC 
BLUE ze Szczytnik, a królem strzelców został 
Filip Leśniewski 28 bramkami.

Puchar dla zwycięskich drużyn ufundowała 
Pani Kierownik OPS Bożena Kiełtyka, statuetki 
dla królów strzelców ufundował Pan Marek 
Serwatkiewicz.

Napoje i poczęstunek dla opiekunów i 
uczestników sponsorowali Pan Andrzej Surdyk i 
Dyrektor Gimnazjum Pani Bożena Czerniak.

W związku z nadaniem imienia  Powstańców 
Wielkopolskich Gimnazjum w Robakowie tego-
roczny turniej był:  I Memoriałem im. Powstań-
ców Wielkopolskich.  

organizatorzy 
        Marcin Stanikowski

 Paweł Pawlaczyk

TurNIEJ W rOBAkOWIE

TrENOWALI pOdCZAS fErII
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ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU  
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK  

• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6
tel. 607 706 477

tel. (61) 8170 750
kom. 0601 586 966

IN STA LA TOR STWO GAZOWE
wykonuje

• instalacje - przeglądy, usuwanie wykrytych nieszczelności
• montaż i naprawa urządzeń gazowych: kotły, kuchenki,

junkersy, nagrzewnice
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7
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*Sprzedam mieszkanie 2 pokoje z kuchnią (70 m² )z ogrodem. Dachowa, ul. Okrężna 4, tel. 612839089
*Sprzedam kurki odchowane tel. 506-494-770
*Sprzedam drewno – dąb, sosna tel. 783-497-906
*Poszukuję osoby z doświadczeniem do opieki nad dzieckiem tel. 515-444-604
*Pilnie poszukuję pokoju do wynajęcia w Kórniku-Bninie tel. 693-652-940
*Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, rozmaitości – przyjadę tel. 601-308-880
*Sprzedam stolik pod telewizor oraz żyrandol z kinkietem tel. 663-771-776
*Sprzedam przyczepkę Bnanderup, rok produkcji 2008, skrzynia plandeka 305x190x137, nieużywana tel. 792-884-454
*Sprzedam nowy dom w Borówcu 124/530, 520 tys. zł.  tel. 602-214-931
*Sprzedam działkę rolną o pow. 3400m² z możliwością zabudowy w Konarskim tel. 667-860-884
*Wynajmę tanio mieszkanie dwupokojowe z kuchnią, łazienką i mediami w Kórniku tel. 888-612-221
*Oddam w najem lokal użytkowy o pow. 70m² tel. 606-461-245
*Sprzedam działkę budowlana w Bninie tel. 601-713-458
*Szukam lokalu na rzemiosło z WC, czynsz 800zł, okolice Kórnika tel. 601-713-458
*Sprzedam mieszkanie - biały blok - 50m² tel. 601-713-458 
*Wynajmę pomieszczenie z zakładzie kosmetycznym na zakład fryzjerski lub inna działalność tel. 501-150-612
*Kupię części do syreny tel. 608-792-300 
*Zaopiekuję się dzieckiem. posiadam Doświadczenie. Wiek dziecka nieistotny. Tel. 601 674 477 
*Sprzedam drewno opałowe liściaste i iglaste. Tel. 604 696 326
*Sprzedam suczkę rasy Beagle. Cena 250 zł do negocjacji. Tel. 609 398 362
*Mam do wydzierżawienia pomieszczenie na cele gospodarcze (biuro, gabinety), Środa Wlkp. tel. 0612 854-576 lub 501-074-900
*Sprzedam dom 140m² do całorocznego zamieszkania wraz z ogrodem 1400m², Zaniemyśl – Zwola tel. 728-301-899
*Sprzedam dom w Borówcu, 124/530, DEWLOP + INSTALACJE, 520 tys. zł. tel. 792-884-454
*Angielski i hiszpański! Studentka udzieli korepetycji tel. 695-453-450 
*Oddam w najem pomieszczenie o pow. 35m² z przeznaczeniem na biuro w centrum Kórnika tel. 517-767-870
*Oddam w najem pomieszczenia na zakład fryzjerski, gabinet masażu lub inną działalność, Szczodrzykowo tel. 501-150-612 
*Oddam w najem mieszkanie dwupokojowe 55m² w Szczodrzykowie tel. 501-150-612  
*Pilnie poszukuję opiekunki do dziecka tel. 797-199-939
*Angielski – dzieci, maturzyści, konwersacje. Dojeżdżam tel. 661-448-944
*Zatrudnię cieślę tel. 609-755-702
*Kupię piec węglowy (kaflowy) tel. 609-755-702

Gminna Spółdzielnia „S.Ch.” 
w Kórniku, ul. Średzka 17

O F E R U J E :
-OPAŁ, NAWOZY, MATERIAŁY BUDOWLANE

-EKO-GROSZEK OD 675 ZŁ (TONA)

-EKO-GROSZEK (WORKI) OD 740 ZŁ  (TONA)

-WĘGIEL GRUBY OD 740 ZŁ (TONA)

-WĘGIEL ORZECH OD 670 ZŁ (TONA)

-WĘGIEL DROBNY OD 600 ZŁ (TONA)

-MIAŁ OD 420 ZŁ (TONA)

-BRYKIET KOMINKOWY(WORKI)OD 620 ZŁ (TONA)

-BRYKIET KOMINKOWY OD 585 ZŁ (TONA)

OFERUJEMY TRANSPORT TOWARU 
UWAGA – PROMOCJA! 

do odwołania transport opału 
na terenie gminy Kórnik od 2 ton gratis

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE
618170299 wew. 21

UWAGA ROLNIKU!
NIŻSZE CENY NAWOZóW.
SALETRA AMONOWA 900 zł (TONA)

MOCZNIK 1300 zł (TONA)

KUPIę GOSPODARSTWO  
ROLNE, 

GRUNTY ROLNE  
LUB DUŻĄ DZIAŁKę 

BUDOWLANĄ 
NA TERENIE GMINY KóRNIK 

LUB 
GMIN OŚCIENNYCH

TEL. 604-676-595

BLACHY NA DACHY
- blachodachówka 

od 17,99 brutto/m²
- trapez

od 16,50 brutto/m²
tel. 500-256-513 lub 

693-341-838
www.euro-profil.com.pl

OGRODZENIA Z SIATKI
Produkcja - montaż

BRAMY
SŁUPKI

AKCESORIA

ul. Błażejewska 14a, 
Kórnik-Bnin

tel. 507-226-483
618 171-811

NApRAwA
pRALEK

wSZYSTKiE TYpY
TAKŻE LOdÓwKi

i SpRZĘT AGd

TEL. /61/897-11-74
/61/ 830-03-59
601-75-91-75

ODDAM  W  NAJEM 
POMIESZCZENIA

NA  DZIAŁALNOŚĆ 
W  KAMIONKACH

tel. 509-515-554

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 
w Kórniku

oraz Rada Rodziców 
mają zaszczyt zaprosić na:

BAL 

KARNAWAŁOWY

który odbędzie się 
dnia 6 lutego 2010 roku

w Restauracji 
„PODRÓŻNIK” w Koszutach

Bilety w cenie 150zł od pary 
do nabycia 

w sekretariacie szkoły. 

50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMPUTEROWE 

BADANIE WZRO KU
Lek. med. Maria Walkowiak
tel. (61) 287-02-50

* gdy kupisz u nas okulary

poniedziałek - pią tek: 10.00 - 18.00
Kór nik, ul. Po znań ska 22

RE ALI ZU JE MY WSZYST KIE RE CEP TY

TOMINET SERWIS KOMPUTEROWY
TOMASZ NIEMIER

•Naprawa komputerów, notebooków
•Diagnoza, konserwacja, modernizacja
•Instalacja sieci LAN, WIFI –konfiguracja Internetu
•Dojazd do klienta – GRATIS!

 serwis czynny  pon-pt od 10:00 do 18:00
 w sobotę od 9:00 do 14:00

 zapraszamy na ul. Piaskową 3,   tel.602431976
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ZESPÓŁ MUZYCZNY 1- lub 2-OSOBOWY  
RÓWNIEŻ Z WOKALISTKĄ

zabawy karnawałowe
Tel. 791-320-413

Rejestracja Poznań, tel. 061 8230-163, 
0-601 819 926 lub na miejscu

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

tel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017

USŁUGI INSTALACYJNE  
WOD-KAN, C.O., GAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

Krawiectwo
DOROTA

Dziećmierowo
Ul. Główna 7a

tel. 0512 152 134

ZEGARY
Profesjonalna

naprawa
i sprzedaż starych 

zegarów
Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZYNNE:

ELLMEDELLMED

STOMATOLOGIA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

pn. - pt. 800-2000, sob. 800-1400

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

BIURO USŁUG  
PROJEKTOWYCH

mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany

tel. 602 220 560
oferuje:

- wykonanie projektów wszystkich 
obiektów,

- wydawanie opinii rzeczoznawcy 
budowlanego,

- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa 
budowlanego.
Polecam konsultacje  
przedprojektowe

Zapraszam

Miejsce na Twoją reklamę

Miejsce
na 
Twoją 
reklamę

Zawodnicy startujący w Kórnickich 
rozgrywkach ligowych sezonu 2009 
spotkali się w Sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Radzewie, by 
podsumować całoroczną rywalizację. 
Licznie zgromadzonych sportowców 
swoją obecnością zaszczycili Bur-
mistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski z 
małżonką, radni Rady Miejskiej Julia 
Bartkowiak i Seweryn Waligóra, prezes 
KTPS Kórnik Krystyna Janicka oraz 
sołtysi Gminy Kórnik.

W przeprowadzonych 13 turniejach 
wystartowało 690 zawodników z 15 miej-
scowości naszej gminy. Organizatorem 
zawodów ligowych był UKS „Jedynka 
Kórnik” Sekcja Tenisa Stołowego SKS 
„Sokół” w Radzewie. Głównym sponso-
rem nagród była Gmina Kórnik.

IX Kórnicka Liga Tenisa Stołowego
Zawody prowadzili w sezonie 2009 

Eugeniusz Rybak, Mirosław Grzybek i 
Marek Serwatkiewicz. Sklasyfikowano 
128 zawodników, którzy wystartowali 221 
razy w 5 turniejach.

Wyniki końcowe sezonu 2009 przed-
stawiają się następująco:

Kobiety
Szkoły podstawowe

1. Kamila Karaś – Czmoniec
2. Joanna Rybak – Konarskie
3. Patrycja Nowak – Radzewo
Open
1. Agnieszka Toboła – Prusinowo
2.Sylwia Frąckowiak – Trzykolne Młyny
3. Maria Kujawa – Runowo

Mężczyźni
Szkoły podstawowe

1. Filip Kujawa – Runowo
2. Daniel Ratajczak – Radzewo
3. Oskar Wachowiak – Radzewo
Szkoły gimnazjalne
1. Sebastian Stempniak – Konarskie
2. Mateusz Wójkiewicz – Radzewo
3. Bartosz Frąckowiak – Radzewo
Do lat 45
1. Rafał Kujawa – Runowo
2. Andrzej Szymankiewicz – Kromolice
3. Roman Starosta – Kórnik
Powyżej 45 lat
1. Bogdan Sibila – Kamionki
2. Eugeniusz Staniszewski – Konarskie
3. Jerzy Rozmiarek – Radzewo

VIII Kórnicka Liga Strzelecka
W minionym sezonie turnieje sędzio-

wali: Lech Stencel, Waldemar Wlazły, 
Iwona Krzyżaniak i Jolanta Walczak. 
Sklasyfikowano 89 zawodników, którzy 
startowali 216 razy w 4 turniejach.

Kobiety
Do lat 18

1. Zuzanna Zięta – Mościenica
2. Izabela Antoniewicz – Radzewo
3. Malwina Bartkowiak – Radzewo
Powyżej 18 lat
1. Barbara Rybak – Konarskie
2. Rita Zięta – Mościenica
3. Maria Zięta – Mościenica

Mężczyźni
Do lat 18

1. Krzysztof Starosta – Kórnik
2. Patryk Szulda – Czmoń
3. Przemysław Janasik – Rydzewo

Powyżej 18 lat
1. Eugeniusz Staniszewski – Konarskie
2. Sebastian Michurski – Trzykolne 
Młyny
3. Czesław Stempniak – Konarskie

VI Kórnicka Liga Rzutu Lotką
Przeprowadzono 4 turnieje, które 

sędziowały: Krystyna Kiełpińska, Bar-
bara Rybak i Barbara Radziejewska. 
Sklasyfikowano 120 zawodników, którzy 
startowali 253 razy.

Kobiety
Do lat 18

1. Zuzanna Zięta – Mościenica
2. Malwina Bartkowiak – Radzewo
3. Kamila Karaś – Czmoniec
Powyżej 18 lat
1. Rita Zięta – Mościenica
2. Barbara Radziejewska – Kórnik
3. Barbara Rybak – Konarskie 
Mężczyźni
Do lat 18
1. Michał Rozmiarek – Radzewo
2. Błażej Olejniczak – Kórnik
3. Rafał Matuszewski – Konarskie
Powyżej 18 lat
1. Antoni Kalisz – Dziećmierowo
2. Andrzej Szymankiewicz – Kromolice
3. Rafał Kujawa – Runowo

Stający na podium zawodnicy nagro-
dzani byli pucharami i statuetkami, które 
wręczali: Burmistrz Kórnika, Prezes UKS 
„Jedynka Kórni” i Sołtysi. Wręczono także 
puchary za Mistrzostwa Mieszkańców 
Gminy Kórnik w medalowej punktacji 
turnieju Białej Damy. Puchar przechodni 
Burmistrza trafił tym razem do Runowa. 
W imieniu startujących puchar odebrali 
sołtys Iwona Cupryjak i kapitan drużyny 
Rafał Kujawa. Drugie miejsce zdobyła 
reprezentacja Mościenicy (Emilia We-
inert, Maria Zięta), a trzecie drużyna z 
Konarskiego (Józef Bartkowiak, Euge-
niusz Rybak). Była to już ósma edycja 

Pucharu, który nie został jeszcze zdoby-
ty. Za środki finansowe przekazane przez 
Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego 
zakupiono dla sołectw nagrody – stoły 
tenisowe i stroje sportowe.

Podsumowano także drugą edycję 
Pucharu Przewodniczącej Rady Miejskiej 
w Kórniku Ireny Kaczmarek za zwycię-
stwo drużynowe w medalowej punktacji 
rozgrywek ligowych sezonu 2009. Puchar 
przechodni trafił do Radzewa (3 złote, 
4 srebrne, 6 brązowych) i został ode-
brany przez Julię Bartkowiak i kapitana 
drużyny Jerzego Rozmiarka. Radzewo 
wyprzedziło Konarskie (3+2+3) i Runowo 
(3+1+4). Radny Powiatu Poznańskiego 
Marek Serwatkiewicz ufundował na-
grody dla seniora zawodów ligowych 
Janusza Lechnerowskiego z Kórnika i 
najmłodszej uczestniczki Joanny Rybak 
z Konarskiego.

Podziękowania złożono pracującym 
społecznie przy organizacji rozgrywek 
ligowych wymienionym wyżej sędziom 
oraz Agnieszce Pawlak, Krystynie Ja-
reckiej, Alicji Serwatkiewicz, Andrzejowi 
Szczepaniakowi oraz licznej rzeszy dzie-
ci i młodzieży pracującej wolontariacko 
przy przygotowaniu obiektów i sędzio-
waniu zawodów. Za przygotowanie ka-
lendarzy rozgrywek sezonu 2009 i 2010 
podziękowano Mirosławowi i Jackowi 
Grzybkom oraz wydawcy Wojciechowi 
Łączyńskiemu.

Szczególne podziękowanie skierowa-
no w stronę sponsorów zawodów: Gminy 
Kórnik, Fundacji Zakłady Kórnickie, 
Surówki Grześkowiak, rodziny Słomów 
z Bnina, Hurtowni Kosmetyków W.J. Po-
wąska, rodziny Stępniaków z Kórnika.

Przekazane przez sponsorów środki i 
upominki w znaczący sposób uatrakcyj-
niły naszą rywalizację. Po zakończeniu 
części oficjalnej uczestnicy zostali za-
proszeni na poczęstunek przygotowany 
przez organizatorów i do zwiedzania 
szkolnej wystawy „Taize w Poznaniu”

Za organizatorów
Marek Serwatkiewicz

pOdSuMOWANIE rOZgryWEk LIgOWyCH W rAdZEWIEE K O  G R O S Z E K
Kamienny. Nie mieszany z miałem czy mułem.

PAKOWANY 539zł/TONA
PAKOWANY W WORKI 

PO 25kg – CENA WORKA 13,50zł
KOSTKA PAKOWANA 639zł/TONA

T R A N S P O R T
Tel. 0 505-720-027

Miejsce na Twoją reklamę
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   TElEfONY AlArMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ra tun ko we
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
rada Miejska w Kórniku
Tymczasowo: ul. Prowent 6 (KOK), 62035 Kórnik
tel./fax (061) 8170891 
email: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
email: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 Kórnik
tel. (061) 8 413 030 (700-1500) w godz. wieczornych 997 
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach 
tel. 061 8 971357 lub 0503067690
Przychodnia lekarzy rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w Kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro ble mów 
Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608244949 
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOM BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Następny numer Kórniczanina ukaże się
12-go lutego  2010r.

Materiały prosimy dostarczać do 5-go lutego 2010 r.

Miejsce
na Twoją reklamę

BURMISTRZ GMINY KóRNIK

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA

CENTRUM REKREACJI I SPORTU W KóRNIKU.

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki: 
A)Wymagania niezbędne:
Kandydat powinien:
1) posiadać wykształcenie wyższe: preferowane kierunkowe z zakresu sportu i turystyki 
lub ekonomiczne,
2) wykazać się znajomością zasad zarządzania i funkcjonowania instytucji o charakterze 
użyteczności publicznej,
3) posiadać udokumentowany 5 letni staż pracy lub prowadzić przez co najmniej 3 lata 
działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowi-
sku,
4) mieć dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierow-
niczym,
5)posiadać  pełną zdolność do czynności prawnych
B) Wymagania dodatkowe:
1) umiejętności organizacyjno – menedżerskie,
2) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i kierowania zespołami ludzkimi,
3) doświadczenie w organizowaniu działalności sportowej,
4) wysoka kultura osobista,
5) dobra znajomość obsługi komputera,
6) prawo jazdy kategorii B

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) Życiorys (CV),
2) List motywacyjny,
3) Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie i staż pracy,
4) Koncepcja funkcjonowania CRiS w Kórniku do 2015 roku uwzględniająca zarządzanie 
podmiotami wchodzącymi w jego skład oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 
i działań z zakresu rozwoju turystyki, mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkań-
ców Kórnika,
5) Oświadczenie o niekaralności (w przypadku wygrania konkursu zaświadczenie z 
krajowego Rejestru Karnego),
6) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z 
pełni praw publicznych,
7) Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia stanowisk 
kierowniczych,
8) Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umie-
jętnościach.

3. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na sta-
nowisko kierownika Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku”  w terminie 
do 1 marca 2010 r. do godz.15.30 
w sekretariacie Burmistrza (pokój 101 na pierwszym piętrze).

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów przeprowadzi komisja powołana 
przez Burmistrza Gminy Kórnik w dniu 2 marca 2010 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń  
Urzędu Miejskiego w Kórniku w pokoju nr 106 na pierwszym piętrze.

6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Kórniku -  www.kornik.pl . Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji 
Gminy  w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. 211 oraz telefonicznie pod nr 61 817-04-11 
wew. 681 lub 682 



                              Bank Spó dzielczy w Kórniku   

                
 

Ju  od 11 stycznia 2010 roku mo na zak ada : 

Promocyjn  lokat  na 6 miesi cy!!! 

Do wygrania atrakcyjne nagrody!!! 

Nagroda g ówna samochód marki BMW!!! 

Jak zapewni  sobie udzia  w losowaniu nagród? 

Za o y  w okresie promocji tj. od 11.01.2010 do 07.04.2010 promocyjn   

„Lokat  terminow  (6M)” na minimum 500,00 z otych  

o zmiennym oprocentowaniu 2,5% w stosunku rocznym,  

na okres 6 miesi cy. 

 
                                                                                              

 
                                                  
               
               

Oddzia  w Zaniemy lu 
63-020 Zaniemy l, ul. Raczy skiego 22 
tel./fax (61) 285 70 14 

Filia w Borówcu 
62-023 G dki, ul. Pozna ska 38  
tel. (61) 819 90 33 

Filia w Bninie 
62-035 Kórnik, Bnin, Rynek 2 
tel. (61) 898 01 60 

Centrala: Kórnik, Plac Niepodleg o ci 31, tel./fax (61) 817 04 01     
Strona internetowa: www.bs.kornik.sgb.pl 
e-mail: bs.kornik@alfa.cop.pl  
e-mail: biuro@bs.kornik.sgb.pl   e-mail: sekretariat.bs@neostrada.pl        e-mail: marketing.kornik@bs.horyzont.net  
 


