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Fot. Barbara Morasz

Serdeczne życzenia radości i siły płynącej z istoty Świąt Wielkanocnych,
by uśmiech i wiosenny optymizm towarzyszyły wszystkim każdego dnia
składają

oraz
Redakcja Kórniczanina

Od kandydatów oczekujemy:
•minimum rocznego doświadczenia w transporcie międzynarodowym
•aktualnych uprawnień i badań
•aktualnego zaświadczenia o niekaralności
•aktualnego uprawnienia ADR w zakresie podstawowym
Kandydatom oferujemy:
•stabilną pracę w ramach umowy o pracę w renomowanej firmie
•atrakcyjny terminowy system wynagradzania: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek, diety
•nowoczesny tabor oraz narzędzia ułatwiające pracę
•praca z zachowaniem norm czasu pracy
•szkolenie przygotowujące do pracy
Prosimy o przesłanie swoich aplikacji, zawierających CV oraz list motywacyjny na
poniższy adres. Nr referencyjny należy koniecznie umieścić na kopercie lub w temacie
wiadomości. Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez firmę Raben Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach k.
Poznania ul. Poznańska 71 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje
mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Raben Transport Sp. z o.o.
ul. Poznańska 71
62-023 Gądki k/Poznania
e-mail: rekrutacja.transport@raben-group.com

Informujemy, że dnia 30 marca
o godz. 17.00 rozpocznie się
kurs prawa jazdy na kat. A i B
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku
Zapisy i informacje w biurze Ośrodka
w Kórniku, ul. Średzka 20 (Instytut Dendrologii)
Tel. 784-23-05-43 lub 061 28-28-760
Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. 12.00-16.30
e-mail: biuro@osz-kaczmarek.com.pl

Indywidualna Praktyka Lekarska
EWA STACHOWIAK

specjalista pediatra
Kórnik, ul. Stodolna 14

Godziny przyjęć:
Wtorek, czwartek, sobota 17.00-19.00
Rejestracja telefoniczna 608-201-640

• 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

PROSTO Z RATUSZA
Poseł w zamku
W Zamku Kórnickim odbyło się spotkanie dyrektora Biblioteki Kórnickiej
Tomasza Jasińskiego, burmistrza Jerzego Lechnerowskiego i wiceburmistrza
Hieronima Urbanka z Pawłem Arndtem,
przewodniczącym sejmowej komisji finansów publicznych. Rozmowy dotyczyły
finansowania niezbędnych prac remontowych w Zamku Kórnickim. Poseł Arndt
zadeklarował wsparcie starań o fundusze
Skarbu Państwa (do którego należy obiekt)
oraz zaproponował spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Kultury.
Sołtysi obradowali
10 marca odbyło się spotkanie sołtysów
z naszej gminy z przedstawicielami Urzędu
Miejskiego. Omówiono inwestycje gminne
na terenie sołectw, zaprezentowano ofertę
szkoleń dla sołtysów proponowaną przez
przedstawicieli Stowarzyszenia Integracji
Ekologicznej z Dopiewa.
Dyskusję zdominował temat Funduszy
Sołeckich. Rygorystyczne przepisy i procedury tej nowej formy finansowania działań
sołectwa nie spodobały się wielu sołtysom.
Zaproponowano więc by na rok 2011 nie
wydzielać z Budżetu Gminy Funduszy
Sołeckich, a powrócić do dawnych zasad
finansowania. Propozycja ta zostanie
przedstawiona Radzie Miejskiej, a decyzje
zapadną na sesji Rady Miejskiej.
Gmina kupuje grunt
15 marca wiceburmistrz Hieronim Urbanek podpisał akt notarialny dokumentujący
zakup przez gminę od SKR Kórnik gruntu
przy ul. Kórnickiej w Czołowie (w okolicy
zajezdni KOMBUSu), który przekazany
spółce WODKOM służyć będzie jako baza
sprzętu i miejsce segregacji odpadów.
Zjazd Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów
16 marca w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbył się Zjazd
Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Wielkopolski. Celem
spotkania było przyjęcie założeń programowych Komisji Stałych, planu pracy
oraz budżetu SGiPW na rok bieżący. Plan
działania Komisji Ochrony Środowiska
przedstawił kierujący jej pracami burmistrz
Jerzy Lechnerowski.
Zjazd przyjął również zgłoszone przez
delegatów wnioski dotyczące funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, m.in. dotyczące problematyki
gminnych i powiatowych funduszy ochrony
środowiska, funkcjonowania Państwowych
Inspekcji Sanitarnych (Sanepidów) oraz
problematyki zwrotu kosztów za opłaty
za importowane pojazdy. Ponadto Zjazd
podjął decyzję o powołaniu doraźnej ko-
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misji d.s. ustrojowych, której zadaniem
będzie kształtowanie samorządowych
ram prawnych oraz wpływanie wszystkimi
dostępnymi narzędziami statutowymi, na
regionalne i centralne ośrodki decyzyjne.
Wszystkie powyższe decyzje Zjazd przekazał do opracowania i realizacji Zarządowi Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wielkopolski.
W dniu 24 marca realizując założenia
planu działania na rok bieżący Komisja
Ochrony Środowiska SGiP Wlkp. odwiedziła Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Suchym Lesie, gdzie zasady funkcjonowania jednostki przedstawił dyrektor
Krzysztof Krauze.
Wybudują parking
18 marca wiceburmistrz Hieronim
Urbanek spotkał się z prezesem Berlin
Group Pawłem Zdżarskim. Dyskutowano
na temat realizacji koncepcji zagospodarowania terenu na skrzyżowaniu ul. Woźniaka z nową obwodnicą Kórnika. Koncepcję
tą wykonano na podstawie projektu zrealizowanego w 2004 roku, przewidującego
budowę za obiektami starej gazowni zajezdni autobusowej. Realizacja inwestycji
ma nastąpić w tym roku.
Wybrano Kierownika
Centrum Rekreacji i Sportu
w Kórniku
Trwają pracę przy budowie kompleksu obiektów sportowych – hali i basenu.
Rozpoczęły się już przygotowania do
organizacji działania kompleksu. Komisja
konkursowa przeprowadziła rozmowy z
siedmioma kandydatami ma kierownika
Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku,
którzy zaprezentowali się i przedstawili
koncepcje funkcjonowania jednostki.
Dwoje kandydatów wycofało się lub nie
stawiło na rozmowę.
Na stanowisko Kierownika Centrum
Sportu i Rekreacji w Kórniku wybrano
Wojciecha Kiełbasiewicza z Poznania.
Jak czytamy w komunikacie „Kandydat
spełnia niezbędne wymagania: posiada
wyższe wykształcenie, ukończył Akademię Wychowania Fizycznego na kierunku
rehabilitacja ruchowa oraz podyplomowe
studia trenerskie. Ponadto w roku ubiegłym
ukończył kurs „Profesjonalny Menedżer
Kompetencji”, natomiast w latach ubiegłych był menedżerem Reprezentacji
Polski Seniorów w koszykówce”.
Zebrania wiejskie
Tradycyjnie na początku roku odbywają
się zebrania wiejskie, podczas których
podsumowuje się działalność sołectw i
uchwala plany działania na rok bieżący.
10 marca na zebraniu wiejskim w
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Raben Transport Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na
stanowisko:
KIEROWCA C+E w TRANSPORCIE
MIĘDZYNARODOWYM CAŁOPOJAZDOWYM
Miejsce pracy: oddział Gądki k/Poznania
Nr ref.: KM/GAD/03

Dziećmierowie gościł burmistrz Jerzy
Lechnerowski. Dyskutowano na tematy
bieżące wsi, w tym o planach budowy
chodnika.
11 marca w Czołowie dyskutowano
między innymi na temat budowy świetlicy
oraz potrzeby budowy połączenia drogowego nowego osiedla z drogą wojewódzką
nr 434.
17 marca odbyło się spotkanie w Kamionkach. Urząd Miejski reprezentowali
burmistrz Jerzy Lechnerowski, oraz kierująca Wydziałem Eksploatacji Infrastruktury
Technicznej Elżbieta Krakowska. Obecni
byli także radni Magdalena Kosakowska,
Małgorzata Walkowiak i Michał Stecki.
Dyskusję zdominowała sprawa linii wysokiego napięcia.
Dzień później burmistrz Lechnerowski,
radny Stecki oraz reprezentujący Wydział
Inwestycji UM Kórnik Szymon Szydłowski
dyskutowali z mieszkańcami Borówca na
temat mającej się niedługo rozpocząć
budowy kanalizacji. Dyskutowano także
na temat problemu wykupu gruntów pod
drogi.
Także 18 marca wiceburmistrz Hieronim Urbanek wraz z Anną Biernacką i
Antonim Kaliszem z Urzędu Miejskiego
wzięli udział w zebraniu wiejskim w Robakowie Wsi. Poruszano kwestie związane
z bezpieczeństwem na drodze powiatowej
(ul. Poznańska oraz Zbożowa w Gądkach).
Dyskutowano na temat budowy chodnika
wzdłuż ul Poznańskiej od ronda do zakładów przetwórstwa mięsnego. Antoni Kalisz
zreferował problematykę gospodarowania
odpadami oraz stanu technicznego przepustów pod ulicami Szeroką i Szkolną.
Anna Biernacka przedstawiła możliwości
pozyskiwania środków pozabudżetowych
dla sołectwa, które uwarunkowane są
opracowaniem programu odnowy wsi.
19 marca odbyło się zebranie w Dachowej. Uczestniczyli w nim burmistrz Jerzy
Lechnerowski wraz z radnymi Andrzejem
Surdykiem i Przemysławem Pacholskim.
Poruszono temat stanu ulic Okrężnej i
Krętej. Dyskutowano o potrzebie budowy
chodnika wzdłuż drogi powiatowej.
Tego samego dnia wiceburmistrz Hieronim Urbanek uczestniczył w zebraniu
sołeckim w Czmońcu. Poruszono tematy
związane z oświetleniem przystanków
autobusowych oraz drogi w Trzykolnych
Młynach. Dyskutowano także na temat
wjazdu na osiedle Nadwarciańskie.
22 marca w Żernikach (gdzie gościli
także burmistrz Lechnerowski oraz radni
Surdyk i Pacholski) dyskutowano na temat
planów budowy kanalizacji lokalnych.
Projektant reprezentujący spółkę wodną
przedstawił koncepcję, na podstawie której w tym roku powstać ma projekt. Jego
realizacja planowana jest na rok przyszły.
Rozmawiano także na temat problemów z
dojazdem do Poznania i Kórnika.
Opr. ŁG
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W dniu 12 marca 2010 roku
pojednana z Bogiem udała się do domu Pana

Śp. Anna Szubert

pozostawiając w naszych sercach,
wspomnienie swojej bogobojności, dobroci,
uczynności, szczerości, pracowitości i pogody ducha
Rodzinie szczere wyrazy współczucia składa:
Basia z całą rodziną

Z głębokim żalem pożegnaliśmy

Ś.P. Czesława
Stempniaka

Członka Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Kórniku
w latach 1979 – 1995
oraz Członka Zarządu
Banku Spółdzielczego w Kórniku
w latach 1995-1999
Rodzinie Zmarłego wyrazy
głębokiego współczucia
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Kórniku

Wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli we Mszy Św.
i ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku

Śp. Stanisława Walerczyka

za wspólną modlitwę, wyrazy współczucia, złożone kwiaty
oraz intencje mszalne
Serdeczne podziękowania
składa
Rodzina
Serdecznie dziękujemy
Przewielebnemu ks. kanonikowi Bolesławowi Dolacie,
Firmie Pogrzebowej Orlewicz,
Wszystkim krewnym, znajomym, sąsiadom, kolegom, koleżankom z pracy, szkoły, za uczestnictwo w ostatniej drodze
na miejsce wiecznego spoczynku
naszej córki, siostry, szwagierki, cioci

Śp. Renaty Jankowiak

za złożone kwiaty, znicze i intencje mszalne
Serdeczne Bóg zapłać
składają
Rodzice z rodzeństwem

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku
od dnia 26 marca 2010 r.
do dnia 19 kwietnia 2010 r., wywieszone zostały:
wykaz dotyczący najmu:
-lokalu użytkowego – garażu położonego w Kórniku przy ul. Wodnej znajdującego się na działce
nr 680/1.
oraz
wykaz dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
-działka nr 219/1 o powierzchni 0,0103 ha, położona w miejscowości Borówiec.
Przedmiotowa działka przeznaczona jest do
sprzedaży na rzecz właścicieli nieruchomości
przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl.
Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61)
8170-411 wew. 675.
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LI Sesja Rady
Miejskiej w Kórniku
odbędzie się 31 marca 2010r. o godz. 13.00
w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i
przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady
Miejskiej.
4. Informacje Przewodniczącej Rady o
działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym .
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności
międzysesyjnej.
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w
okresie międzysesyjnym .
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub
zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2010
rok,
b/ ustalenia dopłaty do taryfy Spółki z o.o.
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
WODKOM KÓRNIK dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę w miejscowościach:
Czmoń, Czmoniec, Celestynowo, Pierzchno, Radzewo, Runowo, Szczodrzykowo,
Szczodrzykowo Osiedle, Trzykolne Młyny
na terenie Gminy Kórnik ,
c/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kórnik
jej jednostkom podległym oraz warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną,
d/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2011r.,
e/ ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż
określone w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, sposobu jej
rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania
zleconego zadania,
f/ udzielenia pomocy finansowej Gminie
Śrem,
g/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kórnik,
h/miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, na dz. nr
ewid. 114/2 i 148/8, obręb Radzewo, gm.
Kórnik,
i/ ustalenia kierunków działania Burmistrza
w zakresie polityki przestrzennej Gminy
Kórnik,
j/ zmiany uchwały w sprawie Honorowego
Obywatelstwa Miasta Kórnika oraz zasad i
trybu jego nadawania,
k/ zmiany uchwały w sprawie powołania
Kapituły Honorowego Obywatelstwa Miasta
Kórnika.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
10. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Kaczmarek

26 marca 2010 r.

Potrzeba i możliwość powołania
grodzkiej gromady Kórnik-Bnin
Centrum gminy Kórnik stanowi aglomeracja złożona z dwóch historycznie
ukształtowanych ośrodków miejskich.
Pierwszy z nich – Bnin - jest starszym
miastem naszej gminy. Drugi z tych
ośrodków - Kórnik dał swą nazwę naszej
gminie i położonej w niej aglomeracji. W
naszej gminie jest ponadto 31 wsi, z czego
26 posiada sołectwa. Co mieszkańcom
poszczególnych wiosek daje posiadanie
sołectwa?

racji prawa do własnej gromady oznacza ich
dyskryminację, której trzeba przeciwdziałać.
Należy utworzyć grodzką gromadę KórnikBnin i wyposażyć ją w te same kompetencje,
co ościenne sołectwa.
Czy powstanie grodzkiej gromady jest
możliwe i jaką postać może ona przyjąć?
Gromada to wspólnota samorządowa
mieszkańców części gminy. Gromady są
ustanawiane przez radę gminy (miasta), po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkań-

Zgodnie z utrwaloną tradycją historyczną
samorządową jednostkę pomocniczą gminy
będziemy nazywać w skrócie gromadą.
Sołectwo jest to rodzaj gromady. Obszar i
kompetencje sołectwa określa jego statut.
Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtysa i radę sołecką wybierają stali
mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim.
Sołtys ma prawo uczestnictwa w zebraniach
rady gminy, gdzie może prezentować opinię
mieszkańców sołectwa. Każdy z radnych
reprezentuje cały swój okręg wyborczy zdecydowanie większy od sołectwa. Wystąpienie
sołtysa jest jedynym sposobem zaprezentowania radzie gminy opinii i specyficznych
potrzeb mieszkańców poszczególnych wiosek. Sołtys z pomocą rady sołeckiej zarządza
funduszem sołeckim. Jest to niewielka część
budżetu gminy. Fundusz sołecki jest przeznaczany na inwestycje w lokalną infrastrukturę.
Powstają chodniki, boiska sportowe, place
zabaw itp. Tylko w ten sposób za niewielkie
pieniądze można załatwić wiele potrzebnych
spraw. Mieszkańcy Bnina i Kórnika takiej
możliwości nie mają.
Czy jest potrzeba dyskutowania odrębnych opinii mieszkańców aglomeracji Bnina
i Kórnika? Uważam, że tak, gdyż opinie te
odnoszą się do potrzeb ludności miejskiej i
są często odmienne od potrzeb mieszkańców istniejących sołectw. Uwzględnianie
na identycznych zasadach wszystkich tych
potrzeb jest konieczne dla zrównoważonego
rozwoju naszej gminy. Uważamy się wszyscy za równoprawnych mieszkańców naszej
gminy. Pozbawienie mieszkańców aglome-

cami lub z ich inicjatywy. Gromada stanowi
strukturę społeczno-terytorialną, która
przejmuje na swoim terytorium realizację
części zadań publicznych gminy. Gromada
może obejmować jedną lub część miejscowości. W jednej miejscowości może być
ustanowione kilka gromad. W szczególnym
przypadku gromadą może być również całe
miasto położone na terenie gminy. Przykładami są tutaj Moryń i Łobez. W miastach
najczęściej spotykaną formą gromady jest
dzielnica lub osiedle. Jednak nie jest to
regułą i są przypadki, gdzie w obrębie miasta ustanawiane są sołectwa. Przykładem
są tutaj Władysławowo, Mikołów, Siewierz,
Koniecpol, Czechowice-Dziedzice.Sytuacja
ustrojowo-prawna wszystkich gromad jest
zbliżona. Każdą gromadę tworzy rada gminy.
Gromady mają własne władze uchwałodawcze i wykonawcze. Rada gminy uchwala
statut gromady, w którym zawarte są organizacja i zadania organów, oraz ordynację
wyborcza gromad .
Poszczególne formy prawne gromady
różnią się pomiędzy sobą formułą organów
wykonawczych i uchwałodawczych. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys. W
przypadku osiedla organem wykonawczym
jest zarząd osiedla. Zarówno przewodniczący zarządu osiedla jak i sołtys mają
prawo uczestniczyć z głosem doradczym w
posiedzeniach rady gminy. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie
wszystkich mieszkańców. Organem uchwałodawczym w osiedlu jest rada osiedla.
(dokończenie na str. 6)
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OGŁOSZENIA

Życzliwy, wrażliwy człowiek.
Pełna dobra, którym dzieliła się z innymi.
Kochająca, troskliwa i niezawodna w potrzebie.
Dzielna i pogodna, pozostanie w pamięci wszystkich tych,
którym coś z siebie ofiarowała.
Dziękujemy Bogu za Twoje życie, za Twoją miłość,
dobroć i odwagę w walce z chorobą ...
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Strażacy w akcji

Kórniccy strażacy odnotowali kilka
kolejnych akcji:
•10 marca zabezpieczali miejsce wypadku
w miejscowości Krerowo, gmina Kleszczewo,
•14 marca zabezpieczali miejsce wypadku
na ulicy Stodolnej w Kórniku,
•17 marca gasili pożar wywołany zapaleniem się sadzy w kominie na ulicy Szkolnej
7 w Kórniku,
•18 marca przy ulicy Słonecznej 28 w
Szczytnikach uległa rozszczelnieniu instalacja gazowa doprowadzająca gaz do
domu. Strażacy wyłączyli zawór, zabepieczyli miejsce do przybycia specjalistów od
gazownictwa,
•22 marca wypompowywali wodę z piwnicy
w Bninie przy ulicy Błażejewskiej 45. Woda
wylała się na skutek rozszczelnienia się
rury wodociągowej. Gasili także pożar
szopki na drewno w Biernatkach oraz
pożar słomy, powstały na skutek zaprószenia ognia w Dziećmierowie przy ulicy
Katowickiej 21.
Opr. Robert Wrzesiński
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Aby nadać owocom tej dyskusji konkretny
kształt, powołano prezydium inicjatywy
obywatelskiej. W wyniku prac Prezydium
nasz wniosek o utworzenie samorządowej
jednostki pomocniczej Kórnik-Bnin nabrał
ostatecznego kształtu i został przedstawiony
Radzie Miejskiej. Ufamy, że nasz wniosek
zostanie zaakceptowany przez Radę Miejską. Tegoroczne wybory samorządowe
byłyby dobrą okazją dla urzeczywistnienia
tej inicjatywy.
Widzimy, że w działaniach swych nasze
władze stosują zasady zrównoważonego
rozwoju. Rozwój ten w jednakowy sposób
powinien uwzględniać wygody zarówno
mieszkańców jak i naszych gości – turystów.
W tych działaniach, jako mieszkańcy aglomeracji Kórnik-Bnin pragniemy wesprzeć
Radę Miejską swymi inicjatywami i działaniami. Zdajemy sobie sprawę, że Rada na co
dzień zajmuje się sprawami strategicznymi
i nie zawsze może podejmować drobniejsze
zadania istotne dla mieszkańców naszego
miasta.
Deklarując zamiar działania na rzecz
dobra dwóch - odrębnych naszym zdaniem - ośrodków miejskich Bnina i Kórnika
zdecydowaliśmy się na wspólne działanie.
Co jest przyczyną takiego podejścia do
ustanowienia jednej gromady Kórnik-Bnin.
Powtarzamy wszyscy: „W jedności siła”. Ta
siła argumentów na pewno będzie potrzebna

do przekonania decydentów o potrzebie
naszego istnienia. Niektórzy porównują
zadanie, jakie postawiliśmy przed sobą do
niedawnego wyodrębnienia sołectwa Mościenica. Nasze zadanie jest trudniejsze. Z
finansowego punktu widzenia w przypadku
powstania sołectwa Mościenica chodziło
jedynie o inny podział wyodrębnionych już
funduszy sołeckich. Wtedy budżet gminy
nie ponosił żadnych dodatkowych kosztów.
W naszym przypadku koniecznym będzie
wydzielenie z budżetu gminy dodatkowego
funduszu sołeckiego dla Kórnika i Bnina.
Wzrosną wydatki stałe budżetu gminy.
Trzeba będzie przekonać radnych do tego
nowego wydatku. A więc w jedności siła.
Uważamy, że wspólne wystąpienie bninian
i kórniczan o ustanowienie jednej wspólnej
gromady nie wyklucza przyszłego ewolucyjnego jej podziału na dwie grodzkie gromady:
Kórnik i Bnin.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za powstaniem wspólnej gromady
jest to, że w ten sposób łatwiej będzie nam
się zrozumieć wzajemnie. Łatwiej też wtedy
będzie osiągnąć nasze indywidualne cele.
Inicjatywa obywatelska w sprawie powołania samorządowej jednostki pomocniczej
Kórnik-Bnin zaprasza do dyskusji Czytelników Kórniczanina. Adres naszej e-poczty
Kornik.Bnin@gmail.com .
Krzysztof Piasecki

Centrum Kształcenia na Odległość
działające przy Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie
ul. Ogrodowa 21
zaprasza osoby zainteresowane na
bezpłatne szkolenia e-learningowe
Harmonogram otwarcia:
Poniedziałek
od 15.30 do 19.30
Wtorek
od 15.30 do 19.30
Środa
od 15.30 do 19.30
Oferta edukacyjna:
•66 bezpłatnych szkoleń e-learningowych
(szkolenia zdalne);
•Wsparcie doradztwa zawodowego;
•Bezpłatny dostęp do Internetu;
•Udostępnienie pomieszczenia, sprzętu i oprogramowania do przeprowadzenia szkoleń lub konferencji
edukacyjno - informacyjnych organizowanych przez
inne instytucje dla lokalnej społeczności.
•Zajęcia z podstawowej obsługi komputera prowadzone bezpośrednio przez trenera.
Więcej informacji na stronach: www.spsz.ehost.pl,
www.pcko.elearning.pl
oraz www.kornik.pl
Kontakt e-mail’owy z opiekunem
gosia.pyla@ehost.pl
nr 6/2010
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(Dokończenie ze str. 5)
Istnieje także możliwość, by organem
uchwałodawczym osiedla było ogólne zebranie mieszkańców. W przypadku każdej
gromady jej organem stanowiącym i kontrolnym jest zebranie ogółu mieszkańców. Do
kompetencji tego zebrania należy wyłanianie
organów wykonawczych i uchwałodawczych
jednostki pomocniczej gminy. Wybór formy
prawnej gromady zależy od konsultacji z
mieszkańcami.
Wielu z nas nie wyobraża sobie życia z
dala od Kórnika czy też Bnina. To jest nasza
Mała Ojczyzna. Wielkim bogactwem tych
ośrodków miejskich jest zamieszkujące je
społeczeństwo obywatelskie. Obywatele
Bnina i Kórnika, kierowani troską o poprawę warunków życia ogółu mieszkańców
zaczęli dostrzegać dyskryminujący brak
własnej gromady grodzkiej. Fakt ten stawał
się przedmiotem dyskusji prowadzonej na
spotkaniach ludzi zatroskanych tym stanem
rzeczy. W trakcie tych debat w samorzutny
sposób wyłoniła się grupa określającą się
jako „Inicjatywa obywatelska w sprawie powołania samorządowej jednostki pomocniczej Kórnik-Bnin”. Była to grupa nieformalna i
przynależał do niej każdy popierający tą ideę
uczestnik kolejnych naszych zebrań. Toczono dyskusję o potrzebie utworzenia gromady
oraz o jej zadaniach. Efekty tej dyskusji
wydały nam się warte dalszych zabiegów.

Zatrzymali sprawców rozboju
9 marca, funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Kórniku zatrzymali w Robakowie
trzech mężczyzn, którzy w grudniu 2009
roku, przy użyciu siły dokonali rozboju na
dostawcy pizzy w Gądkach i ukradli mu
pieniądze oraz telefon komórkowy.
Kradzieże i włamania
•11 marca w Czołowie skradziono 4 okna
PCV z budynku w trakcie budowy,
•19 marca dokonano włamania do sklepu
spożywczego w miejscowości Runowo i
kradzieży z niego artykułów alkoholowych,
papierosów, kosmetyków, pieniędzy o łącznej wartości 3100 zł.
Wjechali w dziurę
14 marca w Kórniku, kierowca forda
wjechał w wyrwę w jezdni i uszkodził pojazd.
Z kolei 16 marca w Koninku, kierujący citroenem także wjechał w dziurę w drodze i
uszkodził koło.
Staranowała ogrodzenie i uciekła
14 marca, około godz. 16.00 na ulicy
Stodolnej w Kórniku doszło do poważnej
kolizji. Nieustalona osoba kierująca mercedesem klasy C, w wyniku zbyt szybkiej
jazdy, straciła panowanie nad samochodem,
wpadła w poślizg i uderzyła w opłotowanie
dwóch posesji. Zniszczeniu uległa też szafka
energetyczna, stojąca przy jednej z działek.
Zanim przyjechała policja i straż pożarna,

sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.
W trakcie wykonywania czynności służbowych, Komisariat Policji w Kórniku ustalił
sprawcę kolizji. Sprawę przekazano do Sądu
Rejonowego w Środzie Wlkp.
Nietrzeźwi kierowcy i rowerzysta
15 marca w Kórniku, funkcjonariusze
zatrzymali mężczyznę, który kierował
samochodem mając 0,82‰ alkoholu w
wydychanym powietrzu. W tym samym
dniu, także w Kórniku zatrzymano pijanego
rowerzystę, który miał 0,96‰. 22 marca,
policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
zatrzymali w Kórniku kierowcę pojazdu,
który prowadził auto będąc pod wpływem
alkoholu. Miał 0,52‰.
Kolizja z sarną
15 marca w Żernikach, kierowca audi

uderzył w przebiegającą przez jezdnię sarnę
i uszkodził swoje auto.
Zatrzymali złodzieja
18 marca w Kórniku, funkcjonariusze
zatrzymali w Kórniku mężczyznę, który
dokonał kradzieży wózka dziecięcego o
wartości 400 zł.
Chciała wręczyć łapówkę
19 marca w Kórniku, policjanci zatrzymali
kobietę, która podczas kontroli drogowej próbowała wręczyć łapówkę funkcjonariuszom
w zamian za odstąpienie od wykonania
czynności służbowych.
Nie zachował bezpiecznej odległości
22 marca w Kórniku, kierujący audi nie
zachował bezpiecznej odległości pomiędzy
pojazdami i doprowadził do zderzenia z
skodą.
Opr. BM

Poważna awaria kórnickiego wodociągu

Brak wody w kranach zaskoczył
w poniedziałkowy poranek 22 marca
wielu kórniczan.
Poważna awaria
wodociągu u zbiegu ulic Dworcowej
i Placu Powstańców Wlkp. w Kórniku, spowodowała
ponad sześciogodzinną przerwę w
dostawie wody do
prawie połowy gospodarstw domowych na terenie
miasta.
Tuż przed godz.
6.00 rano, spółka
WODKOM odebrała
zgłoszenie o awarii. Na miejscu, pracownicy kórnickiej
komunalki zastali
wyrwę w jezdni, z
której wydobywała
się strumieniami woda. Po sprawdzeniu
okazało się, że przyczyną awarii było
rozszczelnienie się rur. – Zbyt duże ciśnienie wody wypchnęło doszczelnienie
łączenia kielichowego rury fi 150. To

26 marca 2010 r.

przyczyniło się do wypłynięcia wody na
jezdnię, zniszczenia jej nawierzchni i

kanalizacji deszczowej – poinformował
Włodzimierz Matuszak, prezes WODKOM.
Aby usunąć awarię, konieczne
stało się zamknięcie kilku ulic i popro-

wadzenie ruchu kołowego objazdem.
Niezbędne było też sprowadzenie dużego dźwigu, który
podtrzymywałby słup
oświetleniowy, podmyty przez wodę.
Na czas naprawy,
d w a b e c z k o w o z y,
udostępnione przez
Aquanet rozwoziły
wodę pitną. Niewiele
osób z nich korzystało, bo większość po
prostu o nich nie wiedziała. W niektórych
sklepach Kórnika
zabrakło 5-litrowych
baniaków z wodą mineralną. Kórniczanie
kupowali ją do picia,
gotowania i mycia.
W południe udało
się opanować sytuację i woda popłynęła z kranów. I tak,
Światowy Dzień Wody, Kórnik przez
część dnia obchodził bez wody.
Barbara Morasz
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W ramach działań profilaktyki
zdrowotnej w naszej gminie,
wszystkie siedmiolatki mogły
skorzystać z bezpłatnych badań
okulistycznych, które odbywały
się w marcu w szkołach podstawowych.
Badania okulistyczne to obok
lakowania i fluoryzacji zębów oraz
szczepienia dziewczynek z określonego rocznika przeciwko wirusowi
HPV, działania profilaktyczne UM,
skierowane do najmłodszej populacji mieszkańców gminy Kórnik.
Badania okulistyczne skierowano do siedmiolatków, które rozpoczęły naukę w szkole podstawowej.
Urząd Miejski w Kórniku tłumaczy,
że ich celem jest wczesna diagnoza
wad wzroku i ewentualnych innych
stanów chorobowych. Szybkie podjęcie działań zwiększa komfort nauki
dziecka oraz pracy nauczyciela.
Brak przychodni okulistycznej na
terenie gminy Kórnik, która zapewniłaby darmowe badanie wzroku
nie zachęca rodziców do systematycznego nadzoru stanu zdrowia. To
prowadzi do nieodwracalnych zmian
w zakresie zdrowotnym, społecznym i psychicznym. Stąd pomysł
o wprowadzeniu badań wzroku do
programu zdrowotnego gminy.
Dlaczego wybrano siedmiolatki? Bo
dzięki wczesnej diagnozie, szybkiej reakcji

WIEŚCI
SOŁECKIE
CZMONIEC
Sołtys Zbigniew Tomaszewski poinformował, jak przebiegało zebranie wiejskie,
które odbyło się 11 marca z udziałem wiceburmistrza Hieronima Urbanka i radnego
Jerzego Rozmiarka.
Zebranie wiejskie przyjęło uchwałę,
mówiącą o tym, że teren Czmońca ma
być obszarem wolnym od aktywności
gospodarczej związanej z gospodarką
odpadami. Druga uchwała mówi o tym,
by podjąć działania związane z budową
ronda na obwodnicy Kórnika w południowej
części. Uchwały takie przyjęto także na
zebraniach wiejskich: Czmonia, Czołowa,
Radzewa. Mieszkańcy Czmońca podjęli
taką uchwałę jako pierwsi. Ma to polepszyć
bezpieczeństwo jadących pojazdów od
strony Konarskiego, Radzewa.
Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie za rok 2009 oraz omówiono podział funduszu sołeckiego na bieżący.
Najwięcej pieniędzy będzie przeznaczone
na doposażenie świetlicy – zakup krzeseł
i sprzętu. Zostaną także zakupione dwie
wanny tłucznia na interwencyjne naprawy
dróg. Pozostałe środki zarezerwowano na
utrzymanie boiska i kulturę.
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rodziców i leczeniu można wyeliminować,
już na początkowym etapie edukacji trudności z nauką np. czytania, wynikające z
ROBAKOWO WIEŚ
Mieszkańcy w czwartek 18 marca
wzięli udział w zebraniu wiejskim z udziałem wiceburmistrza Hieronima Urbanka,
radnych: Andrzeja Surdyka, Przemysława
Pacholskiego, Antoniego Kalisza, kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i
Rolnictwa UM.
Poruszono temat programu odnowy
wsi, dzięki któremu Robakowo-Wieś
może dostać unijne środki na: ułożenie
asfaltu na ulicy Szerokiej – od Wiejskiej
do Poznańskiej, doposażenie świetlicy, wyczyszczenie wiejskiego stawu. W związku z
tym programem, mieszkańcy otrzymali do
wypełnienia ankiety z pytaniami odnośnie
ich miejscowości.
Sołtys Stefan Sosnowski poinformował,
że przedstawiono sprawozdanie finansowe
za 2009 rok oraz omówiono plan działania
Rady Sołeckiej na bieżący rok. W czerwcu
rozpoczną się prace, związane z ułożeniem
chodnika na ulicy Wiejskiej, co pochłonie 11
500 zł - większość tegorocznego funduszu
sołeckiego. Mieszkańcy poruszyli sprawę
spiętrzenia wód, podtopienia gruntów.
Obecnie problem ten już nie występuje.
Mieszkańcy wspomnieli o złym umiejscowieniu dwóch przystanków autobusowych, które ze względu na bezpieczeństwo
pieszych mają być przestawione.
Sołtys Stefan Sosnowski informuje, że
27 marca w świetlicy w Dachowie, odbę-

niewyraźnego widzenia liter.
Rodzice pierwszaków otrzymali
wcześniej informację o badaniu i
proszeni byli o wypełnienie szczegółowej ankiety i pisemne wyrażenie
zgody na przeprowadzenie badania
u dziecka.
W wyznaczonym terminie, do
każdej ze szkół podstawowych w
naszej gminie przybył lekarz wraz z
pielęgniarką z Kliniki Okulistycznej
im. Św. Jerzego w Poznaniu, wyposażeni w odpowiednią aparaturę.
Wymienioną placówkę medyczną,
wskazał na prośbę Urzędu Miejskiego w Kórniku Narodowy Fundusz
Zdrowia.
17 marca odbyła się pierwsza
tura badań wzroku. Na 108 siedmiolatków, z badania skorzystało
83. Kolejna tura miała miejsce 24
marca. Na 73 dzieci w wieku siedmiu lat, przebadano 61. Po badaniu
wzroku, rodzic otrzymywał opis i w
przypadku wykrycia wady, zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki
i leczenia.
Dzięki tym badaniom u kilku
pierwszaków wykryto poważne
wady wzroku. Leczeniem zajmie się
klinika z Poznania.
Badania okulistyczne sfinansowała gmina Kórnik. Koszt przebadania jednego dziecka wyniósł 35 złotych.
Barbara Morasz
dzie się spotkanie, dotyczące wypełniania
wniosków o dopłaty bezpośrednie.
ŻERNIKI
Sołtys Kazimierz Bogusławski poinformował, że w poniedziałek 22 marca
odbyło się zebranie wiejskie. W spotkaniu
z mieszkańcami uczestniczyli: burmistrz
Jerzy Lechnerowski, radni: Andrzej Surdyk
i Przemysław Pacholski, Antoni Kalisz, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM, przedstawiciel firmy, która ma
wykonać miejscową oczyszczalnię ścieków
w Żernikach. Przekazano informacje na temat budowy oczyszczalni. Przedstawiono
rozliczenie za rok 2009 oraz omówiono
tegoroczny fundusz sołecki.
W piątek 26 marca mają rozpocząć się
prace, związane z tynkowaniem świetlicy.
Mieszkańcy zadawali pytania burmistrzowi odnośnie nurtujących ich problemów.
Burzliwą dyskusję wywołał temat funkcjonowania komunikacji autobusowej z
Żernik do Poznania i Kórnika.
Wskazywano na to, że nie wszyscy
mieszkańcy mają pojemniki na odpady
stałe. Poruszony został także problem
wałęsających się psów, które zanieczyszczają chodniki i przejścia przy domach.
Postulowano, by tą sprawą zajęła się Straż
Miejska.
Robert Wrzesiński
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Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe

„KOMBUS” w Czołowie, ul. Kórnicka 1

przyjmie uczniów
na praktyczną naukę zawodu
w zawodzie mechanik samochodowy
tel. 618 980-666
N I E RU C H OMO 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

MARKIZY ROLETY
ROLETKI MATERIAŁOWE
Moskitiery (rolowane, ramkowe), bramy, napędy
PPHU JUNI TECH
Jerzy Niemier

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

Pielęgnacja
Pa z n o k c i
i Dłoni

REKLAMY

AKTUALNOŚCI

Badali wzrok pierwszaków

- przedłużanie paznokci
- manicure
Salon VIVA
ul. Działyńskich 4 w Kórniku
tel. 0 696-625-804

www.restauracja-casablanca.pl

Zatrudnię
traktorzystę
z doświadczeniem
do prac polowych
sznura@sznura.pl

tel. 603-787-562

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

PIZZA
KEBAB
OBIADY DOMOWE
Z DOWOZEM
Restauracja Casablanca
czynna codziennie od 11.00 do 22.00
w piątki i soboty do 23.00

UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne pojazdów
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Emerytalne
Grupowe
Indywidualne

Firma handlowa zatrudni

ekspedientki/kasjerki

w sklepie ogólnospożywczym
i kierownika sklepu.
Miejsce pracy: KOSTRZYN
Pełne świadczenia, umowa o pracę, premie, bhp
Atrakcyjne warunki pracy!
Pisemne oferty prosimy składać na adres:
Kórnik ul. Staszica 22
USŁUGI

BLACHARSKO
-DEKARSKIE
- papa termozgrzewalna,
- konserwacja dachów,
- położenie więźby dachowej,
- położenie blacho-dachówki,
dachówki i gontów,
- ocieplanie poddaszy,
- nida - gips
- prace wykończeniowe,
- rynny i opierzenia

KONKURENCYJNE
CENY
DOBRE
WYKONANIE

tel. 516-049-006
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SERWIS
AGD
Naprawy:
-pralek,
-zmywarek,
-lodówek,
-lad chłodniczych,
-piekarników,
-płyt ceramicznych,
- klimatyzacji
(także montaż).
Siedziba:
Ul. Droga Kalejska 35
62-035 Kórnik
Tel. 517-541-224

Biznesowe
Dla małych i dużych
przedsiębiorstw
Rolnicze - ubezp. upraw z
dopłatą z Budżetu Państwa
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

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i używanych
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)

Firma CZPM Sp. z o.o.
w Robakowie koło Gądek zatrudni
kobiety oraz mężczyzn
do pracy na produkcji
Oferty prosimy składać na e-mail:
tczubala@czpm.pl
lub CZPM Sp. z o.o. ul. Poznańska 6a
Robakowo, 62-023 Gądki
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Zwracam się do Państwa w sprawie
funkcjonowania Poczty w Kórniku. Będąc
klientką poczty, nie raz czekałam w długiej
kolejce, na dworze w mrozie. W środku
oczywiście, jak zawsze pełno ludzi i na
dodatek czynne tylko jedno okienko! To
jak traktuje się klienta na naszej poczcie to
wstyd! Mam ponad 60 lat i dla mnie takie
czekanie to coś okropnego.
Był remont, miało być lepiej, a tu się
okazuje, że jest jeszcze gorzej niż za komuny. Nie wiem, kogo to był pomysł z tymi
schodami. Teraz poczta w Kórniku jest pod
wszelką krytyką. Są trzy okienka, ale zwykle tylko jedno czynne. Śmiechu warte!
Przyszłam na pocztę o godz. 11.40 i
czekając tylko za jednym znaczkiem na
list spędziłam dobre 50 minut. I pytam się,
gdzie są te udogodnienia dla klienta?
Mieszkam w Kórniku 40 lat i nie pamiętam takiej sytuacji na poczcie. Przed
remontem odbywało się wszystko szybko
i sprawnie. Jedna pani przyjmowała opłaty,
a druga odbierała listy i przyjemnie się
czekało a teraz …Trzeba rezerwować sobie
czas, aby załatwić coś na poczcie. Chyba
przydałby się jeszcze jeden wielki remont
na lepsze!
Oburzona klientka
Poczty Polskiej w Kórniku
(Imię i nazwisko do wiadomości Redakcji)

Kórnicka poczta głucha na potrzeby klientów
Są trzy okienka a zwykle czynne
tylko jedno. I gdzie są te udogodnienia
dla klienta? – pyta, oburzona funkcjonowaniem urzędu pocztowego w Kórniku
mieszkanka miasta, która w tej sprawie
skierowała list do naszej redakcji. Poczta
nie widzi żadnego problemu.

O niesprawnej obsłudze klienta w urzędzie pocztowym przy ulicy Wojska Polskiego
w Kórniku pisaliśmy już dwa lata temu. List
naszej czytelniczki, świadczy o tym, że od
tamtego czasu nic się nie zmieniło. Nadal
zdarzają się sytuacje, gdy czynne jest jedno
lub maksymalnie dwa okienka (a istnieją trzy)
przy bardzo długiej kolejce.
Podobnie, jak dwa lata temu próbowaliśmy
się skontaktować z Agnieszką Nowak, naczelniczką kórnickiego urzędu pocztowego i tak
samo, jak wtedy usłyszeliśmy, że nie będzie z
nami na ten temat rozmawiać. Pani naczelnik
poinformowała, że nie ma czasu na tłumaczenia i skierowała nas do Magdaleny Nowak,

rzecznika Poczty Polskiej w Poznaniu.
Pani rzecznik powiedziała, że nie wyobraża sobie sytuacji, gdy w godzinach szczytu,
przy powiększającej się kolejce czynne jest tylko jedno okienko. Tłumaczyła, że w urzędzie
pocztowym funkcjonują trzy okienka, ale tylko
dwa służą do korzystania z usług pocztowych
np. zakup znaczka, nadanie paczki, a trzecie
to tzw. bankowe, w którym można wypłacać
pieniądze. Ono działa tylko wtedy, gdy jest
zapotrzebowanie na takie usługi. Magdalena
Nowak dała do zrozumienia, że pracownicy
kórnickiej poczty starają się reagować stosownie do danej sytuacji. Jedno okienko może być
czynne np. gdy panie się zmieniają.
Pani rzecznik informuje również, że klienci
mogą korzystać także z usług agencji pocztowych (przypomnijmy, że w Kórniku oprócz
urzędu pocztowego przy ulicy Wojska Polskiego jest też agencja pocztowa na osiedlu
Krasickiego).
Jak widać, kórnicka poczta jest głucha na
potrzeby klienta i raczej szybko się to nie zmieni. Jedyne co jest w stanie zrobić to poradzić,
aby zniecierpliwiony klient skorzystał z usług
agencji pocztowej. Brawo! Tak tylko może
zachować się monopolista, jakim jest Poczta
Polska. Miejmy nadzieję, że na kórnickim
rynku usług pocztowych pojawi się kiedyś
konkurencyjna firma, która będzie poważnie
traktować swoich klientów.
Barbara Morasz

Zdrowe inwestycje w Puszczykowie

Dzięki modernizacjom kolejnych pracowni i oddziałów oraz staraniom o fundusze na nowoczesny sprzęt, pacjenci
Szpitala w Puszczykowie mogą korzystać
z diagnostyki na najwyższym- europejskim
poziomie. Za kilka dni odczują też znaczącą
poprawę tak zwanych warunków hotelowych w Oddziale Chirurgii
z Neurochirurgią. Właśnie zakończyła się trwająca
pięć miesięcy gruntowana modernizacja
Oddziału.

- Podstawowym celem wszystkich
inwestycji, które realizujemy jest poprawa
bezpieczeństwa oraz komfortu pacjentów.
Zależy nam też, by umożliwić lekarzom
i pielęgniarkom pracę w jak najlepszych
warunkach oraz dostęp do aparatury, dzięki
której będą mogli w pełni wykorzystać swoją
wiedzę
i doświadczenie – mówi
Ewa Wieja, prezes szpitala.
Po gruntownej modernizacji, ruszył Zakład Diagnostyki Obrazowej, wyposażony
w 16 rzędowy tomograf komputerowy i
dwa aparaty RTG ze stojakami do zdjęć
odległościowych. Same tylko urządzenia,
nie licząc kosztów modernizacji wnętrz
Zakładu, kosztowały ponad 3,5 miliona zł.
Pieniądze - 75% - szpital pozyskał z Unii
Europejskiej, udział własny stanowi 25%
wartości zakupu.
Pacjent, który trafia do szpitala ma
teraz do czynienia z diagnostyką na naj-
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wyższym poziomie. Zwiększył się m.in.
komfort badań. Ponieważ aparaty rentgenowskie wyposażone są w system cyfrowy,
niepotrzebne są już klisze. Tym samym
zniknął problem utylizacji nieekologicznych
odpadów.
Za kilka dni 36- łóżkowy Oddział Chirurgii Ogólnej i Neurochirugii rozpocznie
pracę w nowoczesnych pomieszczeniach.
Modernizacja, na którą, trzeba było przeznaczyć ponad 2 miliony 160 tys. zł, nie
zakłóciła pracy oddziału. W czasie remontu
oddział przeniesiony został na dziewiąte
piętro Szpitala. W ubiegłym roku na Chirurgii i Neurochirurgii leczono ponad 1500
pacjentów z całej Wielkopolski.

Szpital w liczbach
W dziesięciu oddziałach Szpitala w
Puszczykowie leczonych jest rocznie ponad 11600 pacjentów z czego blisko 2700
chorych poddawanych jest zabiegom. Do
Puszczykowa trafiają głównie chorzy z
Powiatu Poznańskiego, ale nie brakuje
też pacjentów z innych części regionu.
W pracowniach szpitala (Pracowni Elektrokardiografii, Radiologii, Komputerowej,
Ultrasonografii, Endoskopi i Elektroencefalografii) wykonano w roku 2009 niemal 10
tys. badań. Liczba badan laboratoryjnych
przekroczyła 53 400.

Odpowiedzieć na potrzeby
Poprzednią dużą inwestycją Szpitala
było uruchomienie w grudniu 2008 r.,
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Puszczykowski SOR uważany jest przez
specjalistów za najlepiej wyposażony w
regionie. To właśnie pacjenci tego oddziału, powołanego do zaopatrywania osób w
stanach nagłych, w tym
w stanach
zagrożenia życia, najczęściej korzystają z
możliwości Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
– Wychodzimy z założenia, że
Szpital powinien się rozwijać w kierunkach
wyznaczanych przez potrzeby zdrowotne
mieszkańców Powiatu Poznańskiego oraz
powiatów ościennych- mówi Ewa Wieja,
prezes Szpitala. - Biorąc pod uwagę strukturę łóżek w poszczególnych dziedzinach
medycyny w wielkopolskich placówkach,
zaplanowaliśmy utworzenie Oddziału
Leczenia Uzależnień. Ze względu na
bezpieczeństwo mieszkańców, a przede
wszystkim czas dojazdu do najbliższych
ośrodków, wskazane jest uruchomienie w
Puszczykowie Oddziału Kardiologicznego
z Pracownią Kardiologii Inwazyjnej. Do
tej inicjatywy pozytywnie odniosły się już
władze Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu- dodaje.
Jolanta Sielska
Rzecznik Prasowy
NZOZ Szpital w Puszczykowie

nr 6/2010

Azjatyckie klimaty w bibliotece
w Kórniku

Tajwan widziany oczami urodzonej
tam pani Dou-zi, gościa specjalnego
spotkania, prezentacja zdjęć z Chin,
przedmiotów domowego użytku a nawet
degustacja chińskich potraw przy użyciu
wyłącznie pałeczek – tak wyglądał „Dzień
Azjatycki”, przygotowany przez Bibliotekę Publiczną w
Kórniku.
9 marca, salka Biblioteki Publicznej w Kórniku wypełniła się
po brzegi miłośnikami azjatyckich klimatów a
także kórniczanami ciekawymi
wschodniej kultury i życia, jakie
się tam toczy.
Spotkanie
zorganizowano
przy współpracy z Joanną Kerber. Prowadziła
je Katarzyna Kaczmarek, pracownik biblioteki, która opowiedziała o swoim pobycie w
Chinach i zaprezentowała slajdy z podróży.
Uczestnicy obejrzeli fotografie m.in. chińskiej
fabryki odzieży, miasta Haugzou, Ningbo, jeziora Xi-hu i wiele innych. Delektowali się także
smakiem i aromatem prawdziwej chińskiej
herbaty i zakąsek. Przyjrzeli się również przed-

miotom, pochodzącym z Chin. Szczególnie
zainteresowały ich różnego rodzaju pałeczki,
filiżanki, wachlarze, grzebień, chińskie kule
zdrowia czy banknoty.
Gościem specjalnym Dnia Azjatyckiego
była pani Dou-zi, która urodziła się na Tajwanie, a obecnie przebywa na terenie naszej
gminy. Pani Dou-zi i tłumacząca
Joanna Kerber
zaprezentowały
zdjęcia z Tajwanu, przedstawiające m.in. nocny
market, święto
fajerwerków, wyspę i znajdujące
się na niej parki
narodowe, rafy
koralowe, bazę
samolotów F-16,
drogi wykute w
skałach.
Na zakończenie wszyscy otrzymali pałeczki i za ich pomocą próbowali chińskie potrawy
wraz z dodatkami. Ku zaskoczeniu organizatorów, uczestnicy spotkania bez większych
problemów poradzili sobie z tym zadaniem
i zgrabnie posługiwali się najstarszymi na
świecie sztućcami.
Barbara Morasz

Autorka tekstów piosenek, poetka,
dziennikarka, pisarka, reżyser teatralny
i telewizyjny, kobieta otwarta, kochająca
życie – taka była Agnieszka Osiecka,
bohaterka kolejnego już wieczoru poetyckiego, zorganizowanego 18 marca
przez Bibliotekę w Bninie.
W marcu minęła 13. rocznica śmierci
Agnieszki Osieckiej. Przez ten okres czasu
poetka doczekała się dwóch pomników,
dziesięciotomowego śpiewnika, kilku tablic
pamiątkowych, otwart o s z k o ł y,
radiowe studio, teatr i
biblioteki jej
imienia. Od
pół roku pod
patronatem
Ministerstwa
Kultury i
Dziedzictwa
Narodowego rozwija
się publiczne cyfrowe
archiwum
poetki, gdzie można czytać jej rękopisy i
obejrzeć pamiątki rodzinne (www.archiwumagnieszkiosieckiej.pl). Biblioteka w
Bninie postanowiła przypomnieć postać i
twórczość tej niezwykłej autorki.
Spotkaniu, na którym pojawili się miłośnicy Osieckiej, nie tylko z Bnina towarzy-

szyło motto „Od łez chrońmy ten świat, tak
tu pięknie. Niech serce w nim gra, niech
nie pęknie”.
Uczestnicy wieczoru wysłuchali m.in.
wierszy „Umrzeć z miłości”, „Okularnicy”,
„Pijmy wino za kolegów”, „Mówiłam żartem” a także tekstów piosenek autorstwa
Agnieszki Osieckiej w wykonaniu: Maryli
Rodowicz, Skaldów, Łucji Prus, Edyty Geppert, Krystyny Jandy, Seweryna Krajewskiego czy Kaliny Jędrusik. Utwory takie, jak:
„Małgośka”,
„Niech żyje
bal” czy
„Uciekaj moje
serce” zna
wielu, ale nie
każdy wie,
że autorką
tych tekstów
jest właśnie
Osiecka. Bibliotekarki
przygotowały archiwalne nagrania
wywiadu z
poetką, przeprowadzonego przez Magdę Ummer i
wspomnienia jej przyjaciół.
Na zakończenie, każdy otrzymał pamiątkę ze spotkania z przesłaniem Agnieszki Osieckiej.
Barbara Morasz

O Osieckiej w bibliotece
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RECENZJE KSIĄŻEK
Pozycje książkowe dostępne są w
Bibliotece Publicznej w Kórniku
DLA DOROSŁYCH
ANDY MCDERMOTT
„ŁOWCY ATLANTYDY”

KULTURA

AKTUALNOŚCI

Szanowna Redakcjo
Kórniczanina!

Zaginiona cywilizacja Atlantyda.
Największa zagadka
przeszłości wciąż pozostaje nierozwiązana. Wciąż fascynuje i
zagraża dzisiejszym
poszukiwaczom.
Rodzice młodej archeolog Niny Wilde
przypłacili życiem
próbę odnalezienia zatopionej wyspy, a
ona od tej chwili postanowiła poświęcić
się rozszyfrowaniu tajemnicy...
DLA DZIECI
AGATA PÓŁTORAK
„BEE, MEE I KUKURYKU”

Zabawa w naśladowanie
dźwięków
wydawanych przez
zwierzęta
pozwala
dzieciom ćwiczyć podstawy zrozumiałej
mowy. Dlatego zachęcajmy je do powtarzania dźwięków. Na wesoło, dla zabawy,
nie oczekując, że muszą to zrobić bezbłędnie. Jeśli im się nie udaje, nie chcą
powtarzać - nie naciskajmy. Wróćmy do
ćwiczenia później. Za dwa dni, a może
za miesiąc, malec z radością powtórzy
dany dźwięk i będzie się nim cieszyć.
Książeczkę „Bee, mee i kukuryku” można
wykorzystywać do zabawy z dziećmi już
od dziesiątego miesiąca życia.
LITERATURA POPULARNONAUKOWA
NICOLE SCHAENZLER, CHRISTOPH
KOPPENWALLNER „CO MI DOLEGA?”

P r a k t y c z n y
poradnik
zdrowotny,
opisujący
ponad sto
najczęściej
występujących dolegliwości w
organizmie. Często się zdarza, że
banalne zakażenie może wyglądać na
ciężkie schorzenie. Jak poznać i odróżnić
występujące symptomy? Kiedy pilnie
wezwać pogotowie, a kiedy zamówić
wizytę u lekarza? Książka - w opisach,
tabelach i czytelnych wykresach - pozwala zorientować się, co nam dolega,
uczy obserwacji własnego organizmu i
pomaga współpracować z lekarzem.
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Święcenie pokarmów jest nieodłącznym elementem świąt Wielkanocnych.
Do wielkanocnego koszyczka, zwykle
automatycznie wkładamy określone
pokarmy, ale często nie wiemy dlaczego
właśnie te powinny się w nim znaleźć i co
symbolizują. Na naszych łamach opisujemy ten tradycyjny obrzęd wielkanocny
i znaczenie święconych potraw.
W kościele katolickim pokarmy święci się
w Wielką Sobotę. Chrześcijańska tradycja
święcenia pokarmów sięga prawdopodobnie VIII wieku. W Polsce święconkę, nazywaną w niektórych regionach „święconym”,
błogosławiono od około XIV wieku. Obecnie
to my zanosimy koszyczek z pokarmami do
kościoła, ale nie zawsze tak było. Dawniej
proboszcz objeżdżał dwory szlacheckie,
by pobłogosławić wszystkie pokarmy, które będą spożywane podczas Wielkanocy.
Jeszcze w okresie międzywojennym, na
wsiach święcono całość pokarmów, które
trafiały później na stoły podczas śniadania
wielkanocnego.
Z biegiem czasu zawartość świątecznego koszyczka ulegała zmianom.
Początkowo błogosławiono jedynie figurkę
baranka wypieczoną z ciasta chlebowego.
Stopniowo dodawano pokarmy mięsne,
ciasto i jaja. Żaden pokarm nie trafia do
koszyczka przypadkowo. Każdy ma swoją
symbolikę, ugruntowaną przez tradycję
ludową i chrześcijańską. Zestaw pokarmów
zmieniał się, ograniczano ich ilość, aż
pozostało tylko sześć, by ostatecznie powiększyć do siedmiu. Ten zestaw, przyjęty
w okresie wczesnego romantyzmu, obowiązuje do dziś. Potraw w koszyku może być
więcej, ale siedem z nich powinno znaleźć
się przede wszystkim: chleb, jajko, sól,
wędlina, chrzan, ser, ciasto. Symbolizują
bowiem treść chrześcijaństwa.
CHLEB
Chleb we wszystkich kulturach ludzkości był i jest pokarmem podstawowym,

niezbędnym do życia. Gwarantuje dobrobyt
i pomyślność. Wśród chrześcijan zawsze
był symbolem nad symbolami, ponieważ
przedstawia Ciało Chrystusa. Jeżeli pieczono wiele odmian chleba, do kosza
kładziono po dużej kromce każdego z nich.
Natomiast koniecznie poświęcony był cały
chlebek wielkanocny, czyli pascha, którą
specjalnie pieczono.

JAJKO
Jajko jest dowodem odradzającego się
życia, symbolem zwycięstwa nad śmiercią.
Tę symbolikę rozpowszechnili w Polsce
niemieccy zakonnicy. Wywodzi się ona z
dawnego zakazu spożywania jaj podczas
Wielkiego Postu. Ponownie powracały one
na stół w Wielkanoc, w postaci malowanych
pisanek. Dawniej uważano, że malowanie
jaj jest warunkiem istnienia świata. Ich
malowaniem i zdobieniem niegdyś zajmowały się wyłącznie kobiety, które podczas
tego rytuału nie pozwalały wejść do izby
żadnemu mężczyźnie i zanim przystąpiły
do zdobienia jaj odczyniały uroki. Jaja niegdyś farbowano naturalnymi barwnikami
roślinnymi np. przygotowywano wywar z
kory dębowej, cebuli, z buraków. Zdobiono
na wiele sposobów: malując skomplikowane wzory, naklejając cieniutkie kawałki
pasmanterii lub wyskrobując desenie. Kolory pisanek miały symboliczne znaczenie.
Żółty, zielony i różowy wyrażały radość ze

zmartwychwstania, czerwony przypominał
o cierpieniu Chrystusa, fioletowy i niebieski
oznaczały żałobę wielkopostną.
SÓL
Sól to minerał życiodajny, dawniej posiadający moc odstraszania wszelkiego zła.
Bez soli nie ma życia. To także oczyszczenie, samo sedno istnienia i prawdy. Stąd
twierdzenie o „soli ziemi”, jak to w Kazaniu
na Górze powiedział Chrystus o swoich
uczniach.
WĘDLINA
Wędlina zapewnia zdrowie i płodność, a
także dostatek, bo przecież nie każdy mógł
sobie pozwolić na ten szczególny pokarm.
Kiedyś był to choćby plaster szyneczki, a od
XIX wieku słynna polska kiełbasa.
SER
Ser jest symbolem zawartej przyjaźni
między człowiekiem a siłami przyrody, a
przede wszystkim stanowi gwarancję rozwoju stada zwierząt domowych. Ser jest
bowiem produktem mlecznym pochodzącym od krów, owiec i kóz.
CHRZAN
Chrzan zawsze był starym ludowym
znamieniem wszelkiej siły i fizycznej krzepy.
Współdziałając z innymi potrawami zapewniał ich skuteczność.
CIASTO
Ciasto do koszyka ze święconką weszło
ostatnie, jako symbol umiejętności i doskonałości - zapewne głównie jako popis gospodyń domowych. Ciasto reprezentowane
było głównie przez wielkanocne baby, a jej
nie udany wypiek był wielką kompromitacją.
Poza tym winien to być zawsze wypiek
własny, domowy, a nie kupiony w ciastkarni.
Wystarczy zwykła domowa drożdżówka.
Zebrała: Barbara Morasz
W tekście wykorzystano informacje zawarte w książce „Święta w polskim domu”
autorstwa J. Łagody, M. Łagody-Marciniak
i A. Gotowiec.

REKLAMY

PODZIĘKOWANIA

Wielkanocny koszyczek pełen symboli

Nowa siedziba !

N A U K A P ŁYWA N IA
D ELFIN
P ŁYWA LN IA ŚR ODA WLK P.
t el. 5 05 - 1 1 1 - 1 49

W końcu mamy wiosnę!

snu obudziły się krety, które
pozostawiają widoczne ślady
swojej działalności – kopce ziemi
na trawnikach.

Wyczekiwana przez wszystkich
tych, którzy mieli już dosyć tegorocznej mroźnej i śnieżnej zimy, w końcu
przyszła. 21 marca rozpoczęła się
kalendarzowa wiosna a wraz z nią
skoczyły słupki rtęci na naszych termometrach.
Zniknęły hałdy śniegu z ulic. Po grubym lodzie na naszych jeziorach też już
prawie nie ma śladu. W Arboretum w Kórniku zakwitły śnieżyce wiosenne, rannik
zimowy, cebulica syberyjska i krokusy.
Słychać już śpiew ptaków. Z zimowego
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Wyższe temperatury sprzyjają spacerom,
z których chętniej korzystamy.
Z zimą ostatecznie rozprawiły się dzieci
z Przedszkola w Kórniku. Kukły Marzanny przyczepiły
do ogrodzenia
przedszkola tak,
aby te wystraszyły się słońca i
pojawiającej się
zieleni. Całemu
procederowi wypędzania zimy
towarzyszyły
okrzyki „My się
zimy nie boimy”,
„Zima a kysz, a
kysz”, teraz już
„Wiosna, cieplejszy wieje wiatr,
wiosna...”.
BM

nr 6/2010

OKNA
INWENTARSKIE
PCV
RÓŻNE WYMIARY
tel. 515-241-917
Sklep Motoryzacyjny
„U LONI”

Części do
samochodów zachodnich
pod zamówienie.
Czas oczekiwania 1-2 dni.
Zakup powyżej 20zł
5% upustu
Kórnik, ul. Pocztowa 5
tel. 618 171-956

26 marca 2010 r.
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Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
zgromadził 13 marca w kórnickiej strażnicy kilkudziesięciu członków młodzieżowych zastępów Ochotniczej Straży
Pożarnej z naszych okolic.
Jury w składzie: Ewa Sieroń (przewodniczący), Julia Bartkowiak (sekretarz) oraz
Leszek Orlewicz oceniało wiedzę młodych
strażaków, podzielonych na trzy kategorie
wiekowe. Najpierw odbywały się eliminacje
pisemne. W drugim etapie uczestnicy egzaminowani byli pojedynczo i odpowiadali
ustnie. Niełatwe pytania z zakresu przepisów przeciwpożarowych, praktyki, techniki
i historii pożarnictwa najmniej problemów
sprawiły:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
I miejsce – Patrycja Nowak - OSP MDP Radzewo
II miejsce – Alicja Kowalska - OSP MDP
- Czmoń
III miejsce – Julia Toboła - OSP MDP Czmoń
II grupa wiekowa (gimnazjum)
I miejsce – Artur Krzak - OSP MDP - Kamionki.
II miejsce – Weronika Kudła - OSP MDP
- Czmoń.
III miejsce – Dariusz Maciejewski - OSP
MDP - Radzewo.

SALOWA DO WSZYSTKIEGO MUSIAŁA BYĆ

III grupa wiekowa
(szkoły ponadgimnazjalne)
I miejsce – Zuzanna Owczarzak - OSP
MDP - Szczytniki.
II miejsce – Malwina Bartkowiak- OSP
MDP - Radzewo.
III miejsce - Agnieszka Stróżyńska - OSP
MDP – Szczytniki
Tydzień później, 20 marca w Buku
odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Naszą gminę reprezentowali zwycięzcy
grup wiekowych (dwa pierwsze miejsca z
każdej kategorii).
W eliminacjach pisemnych nasi młodzi
strażacy wypadli bardzo dobrze. W grupie

najmłodszej wiekowej (szkoły podstawowe), Patrycja Nowak z OSP MDP Radzewo
była trzecia a Alicja Kowalska z OSP MDP
Czmoń – czwarta. Obie zakwalifikowały
się do ścisłego finału. W finale ustnym,
nasze reprezentantki utrzymały pozycje z
pierwszego etapu. Również bardzo dobrze
wypadły druhny w starszej grupie wiekowej
(szkoły ponadgimnazjalne). Malwina Bartkowiak z OSP MDP Radzewo, po eliminacjach pisemnych prowadziła a Zuzanna
Owczarzak OSP MDP Szczytniki była
trzecia. Po rozstrzygających zmaganiach
ustnego finału, Zuzanna zdobyła drugie
miejsce a Malwina trzecie.
Gratulujemy!

Opr. ŁG

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE OCZAMI UCZNIA SZKOŁY W RADZEWIE
W trakcie trwania Zimowych Igrzysk
Olimpijskich w Kanadzie, na terenie
Szkoły Podstawowej w Radzewie trwał
konkurs plastyczno-literacki pt. „Zimowe Igrzyska Olimpijskie Vancouver 2010
oczami ucznia”. Jego organizatorem był

Jury, w skład którego weszli: Agnieszka
Pawlak oraz Marek Serwatkiewicz i Karol
Niemier, miało twardy orzech do zgryzienia,
bowiem poziom wykonanych prac był niezwykle wysoki. Ostatecznie w kategorii klas
IV-VI (7 prac) I miejsce zajęła Wiktoria Ziel-

Stempniak, Agata Radziejewska i Jakub
Sułkowski.
Autorów najlepszych prac nagrodzono
dyplomami oraz książkami ufundowanymi
przez Radę Rodziców. Dyplomem wyróżniono też klasę, której uczniowie najliczniej

W dzisiejszym numerze Kórniczanina, przedstawiamy postać pani Janiny
Bartkowiak. Udało nam się do niej
dotrzeć i porozmawiać z nią o pracy
salowej w dawnej Izbie Porodowej w
Kórniku.
Salowa jest pracownikiem pomocniczym służby zdrowia, do której obowiązków
należało m.in. utrzymywanie porządku
we wszystkich pomieszczeniach, gdzie
znajdowały się pacjentki. Pomagały także
położnym w opiece nad kobietami i ich
dziećmi. Wykonywały proste czynności w
opiece nad kobietą.
Pani Janina Bartkowiak urodziła się 3
marca 1933 roku w Bninie. W przyjściu na
świat, pomagała jej mamie, położna Rozalia
Piasecka, z którą pani Janka, pracowała
później w Izbie Porodowej w Kórniku.
Pracę jako salowa w naszej Izbie,
rozpoczęła w czerwcu 1957 roku. Zdjęcie,
które przedstawiamy w tym numerze, zostało zrobione właśnie w tym roku. Widać
na nim osoby, które były zatrudnione od
początku istnienia tejże Izby Porodowej. W
kolejnych numerach, będziemy starały się
przedstawić osoby znajdujące się
na tej fotografii.
Liczymy w
tej kwestii
na współpracę
z mieszkańcami
i rodzinami tych
osób. Pewnie
nie wszyscy rozpoznają panią
Jankę, która stoi
w górnym rzędzie, jako druga
osoba z prawej
strony, tuż nad
położną Rozalią
Piasecką, która
przyjmowała ją
na świat.

Pani Janka
pracowała jako
salowa w Izbie
Porodowej w ratuszu, na Prowencie i w szpitalu w Śremie.
W szpitalu pracowała do roku 1982, gdzie
po 25 latach pracy przeszła na zasłużoną
emeryturę. Mieszkała w Biernatkach,
potem przez 10 lat w Śremie a od 2000 roku
w Pobiedziskach ze swoim synem Ryszardem. Ma 4 wnuków i 2 prawnuków.

Szkolny Klub Sportowy „Sokół”, działający przy szkole.
W sumie oddano 28 prac, w większości
plastycznych, które wykonało 26 uczniów,
co oznacza, że udział w konkursie wziął
prawie co czwarty uczeń w szkole. Prace
można było oglądać na wystawie w holu
szkolnym.

14

ska, II Natalia Radziejewska, a III Milena
Czarnecka. W kategorii klas I-III (21 prac)
I miejsce zajęła Ewelina Toboła, II – Weronika Niemier, III – Justyna Rumińska.
Jurorzy za oryginalne i pomysłowe
prace przyznali także 4 wyróżnienia, a
otrzymali je: Monika Stempniak, Kamil

wzięli udział w konkursie. Najbardziej
aktywną klasą okazała się klasa II, której
wychowawczynią jest pani Mieczysława
Grzybek. Nagrody wręczali: przedstawicielka Rady Rodziców Małgorzata Karaś,
dyrektor szkoły M. Serwatkiewicz oraz
opiekun SKS.
Karol Niemier

nr 6/2010

Do pracy z Biernatek dojeżdżała rowerem. W okresie jesienno-zimowym, zawsze
była w pracy przed czasem, ponieważ bała
się jeździć, gdy było ciemno. Mogła liczyć
na kawę i pogawędkę z położnymi. - Salowe do wszystkiego musiały być. Paliłyśmy
w piecu, sprzątałyśmy. Rano kąpałyśmy
dzieci, przebierałyśmy, przynosiłyśmy do
karmienia, robiłyśmy mieszanki dla dzieci
i dokarmiałyśmy czasami je butelką, wodę
do kąpania grzałyśmy i donosiłyśmy – wy-

26 marca 2010 r.

mienia pani Janka. – Pomagałyśmy także
przy porodach. Starałyśmy się wspierać
kobiety, podtrzymując chociażby głowę
przy parciu. Jak były jakieś problemy to na
prośbę położnej, dzwoniłyśmy po lekarza.
Lekarze byli porządni np. doktor Langner
i Haremski – wspomina. - Pomagałyśmy
przy praniu, które trzeba było suszyć zimą

np. w ratuszu na strychu, tuż pod zegarem.
Tam było dużo miejsca na powieszanie
pościeli. Przechodziło się obok mieszkania
pani Wdowieckiej i Kościańskiej, na samą
górę. Latem pranie zanosiłyśmy do pani
Lejmanowej, gdzie suszyłyśmy je, u niej
w ogrodzie. Jaczki, pieluszki i kaftaniki,
prane były raz dziennie. Duże pranie robiło
się zawsze w poniedziałek. Potem musiało
być prasowane i ładnie poskładane. Pranie
było gotowane, żeby nie było plam. Jak się
wykręcało te pieluchy, to ręce czerwone i
bolące były – mówi. - Położne pilnowały
porządku i czystości. Gruntowne sprzątanie odbywało się w sobotę – tłumaczy
pani Janka.
- Posiłki nosiła ta salowa, która miała
dyżur. Pani Borucka pilnowała wszystkiego, tak

OŚWIATA

KULTURA

Zmagania
młodych
strażaków

jakby to było u niej w domu. Przy tym
była bardzo oszczędna, więc porządek i
dyscyplina musiała być. Położne były zawsze na miejscu. Porody przyjmowały, jak
„chleb nasz powszedni”. Latem, w wolnych
chwilach, przesiadywałyśmy się na ławeczce przed Izbą
Porodową. Zimą nie było na to czasu,
bo trzeba było
narąbać drewna,
palić we wszystkich piecach i
pilnować ognia,
żeby kobiety i
dzieci miały ciepło – informuje.
- Najbardziej
wspominam Sylwestra i obchody 1. Majowe.
W Sylwestra na
rynku było zawsze głośno i
wesoło. Wszyscy
wychodzili i wołali „Nowy Rok!,
Nowy Rok!”. Takich Sylwestrów
jak w Kórniku,
to nigdzie nie
było. Ludzie
przychodzili pod
porodówkę z
szampanem, życzenia sobie składali i było
wesoło. Po pochodzie 1. Majowym, wracaliśmy do Izby Porodowej i
zawsze była parówka i placek – mówi.
Pani Janka 3 marca obchodziła urodziny. Otrzymała od nas wszystkie dotychczasowe numery „Kórniczanina”, w których
poruszamy tematykę naszej Izby Porodowej. Otrzyma oczywiście ten numer i nie
zapomnimy o wysyłaniu Jej kolejnych.
Pani Janka bardzo cieszy się, że będzie
mogła poczytać o tym co dzieje się w Kórniku. Sercem i duchem, jest w Kórniku.
Życzymy Jej dużo zdrowia i nadal tyle
radości i energii, którą ma w sobie!
Iwona Marczak i Beata Duszczak
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Stowarzyszenie „Klaudynka” z
końcem 2009 roku zamknęło siódmy rok
swojej działalności. Adresatami różnych
pomocowych ofert „Klaudynki” były osoby
niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie
w liczbie 84 podopiecznych. Organizacja
skupia na dzień dzisiejszy blisko 200
osób, wśród nich są osoby mniej sprawne,
opiekunowie osoby niepełnosprawnej,
sympatycy stowarzyszenia i wolontariusze.
W oparciu o cel statutowy, którym jest niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach
życia osobom z niepełnosprawnością
intelektualną i ruchową oraz ich rodzinom,
a także promocja i organizacja wolontariatu
stowarzyszenie prowadziło w 2009 roku
działalność nieodpłatną oraz odpłatną
pożytku publicznego. Współpracowało z
osobami i różnymi podmiotami uznającymi
celowość współdziałania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych jak również
zabiegało o wszelkiego rodzaju pomoc ze
strony samorządu kórnickiego, instytucji
publicznych i prywatnych. Zarząd Klaudynki
w pierwszych trzech miesiącach minionego
roku pracował w 8-o osobowym składzie(prezes, w-ce prezes, sekretarz, skarbnik i
czterech członków zarządu). Po rezygnacji
członka zarządu p. Niny Zapały Pawełczyk
pozostałe dziewięć miesięcy działań władz
stowarzyszenia to praca Zarządu w zmienionym, uzupełnionym i poszerzonym o
jedną osobę składzie: prezes Anetta Szarzyńska, w-ce prezes Alicja Halama Zygmanowska, skarbnik Janusz Chmielewski,
sekretarz Jolanta Grzegorowska i pięciu
członków Zarządu Elżbieta Alter, Weronika
Bukczyńska, Małgorzata Chmielewska,
Alicja Kosmaczewska i Anita Wachowiak.
W okresie sprawozdawczym Zarząd zbierał
się 7 razy, na bieżąco monitorował prace
merytoryczne i finansowe stowarzyszenia,
a także czuwał nad przestrzeganiem przez
członków przepisów statutowych, regulaminowych. Zarząd reprezentował organizację
na zewnątrz i starał się dbać o pozytywny
wizerunek stowarzyszenia wiedząc, iż tylko
jasne i spójne działania mogą procentować
i służyć rozwojowi organizacji. Z uwagi na
pomocowy charakter naszej organizacji i
zależność od potencjalnych ofiarodawców,
darczyńców i sponsorów dla powodzenia
podejmowanych przedsięwzięć stowarzyszenie „Klaudynka” i ja jako prezes bardzo
dużą wagę przywiązuję do budowania prawego i czytelnego obrazu organizacji. Od
3 lat sprzyja nam społeczna akceptacja w
obszarze działaniach pożytku publicznego.
W 2009 roku przychód uzyskany z odpisu
1% OPP w kwocie 44 571,34 jest o ok. 5
tys. mniejszy od odpisu uzyskanego w 2008
roku. Kwota ta i zaufanie jakim nas obdarzyli podatnicy zobowiązuje „Klaudynę” do
celowych, efektywnych i uzasadnionych
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działań oraz związanych z tym wydatków.
W minionym 2009 stowarzyszenie
współpracowało z kórnickim samorządem,
Starostwem Powiatowym, Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie uzyskując
aprobatę i wsparcie finansowe dla realizacji
podejmowanych zadań. Bardzo dobrze
układała się współpraca z Gminnym Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych, z wiedzy
i kompetencji którego stowarzyszenie na
bieżąco korzysta. Kontynuowane były „klaudynkowe przyjaźnie” ze stowarzyszeniami
„Dzieci Specjalnej Troski” ze Swarzędza,
Goślińskim Stowarzyszeniem Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Promyk” z Dopiewca i Środowiskowym
Domem Pomocy Maltańskiej z Puszczykowa. Owocowały one jak co roku udziałem
naszych podopiecznych w różnego rodzaju
imprezach. Były to: igrzyska „Sprawni Inaczej”, przegląd piosenki religijnej ”Anielskie
Śpiewogranie”, spotkanie integracyjne „Piknik w Zielonce”, impreza sportowa „Turniej
Bocci’, prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych „Kosmos” oraz gwiazdkowe
„Spotkanie z Aniołami”.
Stowarzyszenie informowało społeczność lokalną o swoich przedsięwzięciach
na łamach dwutygodnika „Kórniczanin”,
przy okazji podając do wiadomości i dziękując tym, którzy nam w różny sposób
pomagają. Podobne, krótkie wzmianki o
działaniach ukazywały się też w „Filantropie”, za co serdecznie dziękujemy autorowi
panu Robertowi Wrzesińskiemu. W 2009
roku pomagała nam również wzorem lat
ubiegłych grupa przyjaciół z Holandii. Jej
wizyta w maju wiązała się z organizacją
„Kramiku Różności” i była okazją do rozmów, wymiany doświadczeń i zapoznania
z planami, jakie wyznacza sobie „Klaudynka” na najbliższe lata. Deklaracja dalszej
współpracy ze strony Holendrów, ich zrozumienie i aprobata dla kierunków naszej
merytorycznej pracy zobowiązuje zarząd do
informowania o bieżącej działalności stowarzyszenia, co ma miejsce w korespondencji
mailowej. Równocześnie motywuje zarząd
do podejmowania inicjatyw mających na
celu pozyskiwanie funduszy. Pierwszy samodzielnie zorganizowany przez Klaudynkę
przedświąteczny „Kramik” oraz karnawałowy „Charytatywny Bal Maskowy”, którego
przygotowania trwały w końcu 2009 r są
tego potwierdzeniem. W minionym 2009
roku stowarzyszenie nadal pracowało nad
powołaniem ośrodka wsparcia dla osób
niepełnosprawnych. Sprawę koordynuje
pani Rzecznik, a przeszkodą w powołaniu
do życia ciągle oczekiwanej przez nas
wszystkich placówki jest odpowiedź instytucji decyzyjnych o braku dostatecznych
środków finansowych.
W czerwcu stowarzyszenie opuściło
swoją starą siedzibę i przeprowadziło się do
pomieszczeń w Domu Sióstr Miłosierdzia,
gdzie do końca 2009 roku trwały prace
budowlane związane z wymianą dachu
budynku oraz przebudową węzła sanitarnego na parterze. Ten prawie półroczny
stan skutkował koniecznością zawieszenia

zajęć terapeutycznych „ Sobotnie Spotkania
Klaudynki”. Natomiast Centrum Wolontariatu „Klaudynka” mimo wielu niedogodności
prowadził swoją działalność. W nowej
siedzibie Stowarzyszenie sfinansowało w
kwocie 3.000 zł remont małego pomieszczenia przeznaczając je na potrzeby biura
(wymiana okna, drzwi, położenie paneli,
wymalowanie). Zakupiło też w kwocie
1 141,31 zł i zamontowało podstawowe
wyposażenie do łazienek (lustra, pojemniki na mydła, ręczniki, papier, wieszaki i
kosze). Prace te Stowarzyszenie mogło
sfinansować dzięki wpływom 1% OPP za
2008 i uchwale Walnego Zebrania Członków o ich celowym przeznaczeniu. W perspektywie czeka wiele innych potrzeb dot.
m.in. wymiany oświetlenia i zakupu mebli,
a także zagospodarowania placu zabaw i
najbliższego terenu. W 2009 roku Zarząd
stowarzyszenia uznając potrzebę pomocy
udzielił wsparcia finansowego rodzinom
dzieci niepełnosprawnych i współfinansował terapię behawioralną i hipoterapię.
Odniósł się także pozytywnie do akcji
społecznej prowadzonej przez KTPS „Apel
o pomoc dla Arleny”. Stowarzyszenie przekazało 2000 zł na zakup specjalistycznego
epileptycznego urządzenia dla kórniczanki,
młodej, chorej matki. „Klaudyna” prowadzi
stronę internetową www.klaudynka.org.pl,
na której zamieszczane są wszystkie informacje dot. działalności naszej organizacji.
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną
i Ruchową Klaudynka realizowało swoje
cele statutowe w roku 2009 poprzez udział
w następujących zadaniach :
1. Organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej
Celem było usprawnianie funkcji ruchowych i psychicznych, likwidacja barier
psychospołecznych osób niepełnosprawnych.
Programem rehabilitacji i usprawniania
objęto 21 osób. Zajęcia prowadzone były
przez kilku rehabilitantów, których podopieczni obdarzają zaufaniem i w wielu
przypadkach od lat z nimi współpracują.
Programem hipoterapii i jazdy konnej dla
osób niepełnosprawnych objęto 6 osób.
Zajęcia te odbywały się w Jeździeckim
Klubie Sportowym w Mieczewie oraz w
Stowarzyszeniu Lajkonik w Poznaniu.
2.Organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej
Działania te były zgodne z programem
indywidualnych potrzeb uczestników.
Prowadzone były w formie warsztatów
prac manualno – edukacyjnych i zajęć
ruchowych w ramach „Sobotnich Spotkań
Klaudynki”. Usprawniały i pomagały one
osobom niepełnosprawnym w przystosowaniu do życia i funkcjonowania w środowisku.
Prowadzone były w pierwszym półroczu
2009 r. przez wykwalifikowaną kadrę i
przeszkolonych wolontariuszy. Zajęcia
prowadziły panie Agnieszka Paczkowska,
Karolina Średzińska, Anita Wachowiak,
Jadwiga Chałupka. Z „Sobotnich Spotkań
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Klaudynki ” korzystało w tygodniu od 8 do
15 podopiecznych. Z uwagi na zmianę
siedziby i przedłużający się remont w/w
zajęcia w okresie od września do grudnia
zostały zawieszone.
3. Organizacja wyjazdów jednodniowych w formie wycieczek i wyjazdów okolicznościowych
Dużym zainteresowaniem członków
Klaudynki cieszyły się krótkie wycieczki i
imprezy okolicznościowe. Udział w nich
był dla wielu osób niepełnosprawnych
jedyną lub jedną z niewielu okazji do wyjścia poza przysłowiowe „cztery ściany”
i aktywność w życiu społecznym. Takie
wyjazdy i spotkania integrują środowisko
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
oraz zmniejszają bariery psychospołeczne
uczestników. W minionym roku podjęliśmy
się organizacji 3 wycieczek: w maju z
okazji Dnia Dziecka do ZOO w Poznaniu,
we wrześniu na kórnickie Błonia z okazji
„Pożegnania Lata” oraz w grudniu z okazji
„Mikołajek” do Kinepolis. Do tradycji „Klaudynki” należy już organizacja spotkania
noworocznego „Idzie styczeń, niesie wiele
życzeń” „Baliku Karnawałowego” i festynu rekreacyjno-integracyjnego „Razem
Możemy Więcej”. Imprezy te odbyły się
z sukcesem zimą i wiosną 2009 roku. W
grudniu 2009 r „Klaudynka” mimo dużego
mrozu wzięła udział wzorem roku ubiegłego
w „Gwiazdkowym Turnieju Gwiazd” charytatywnej imprezie organizowanej przez
hotel „Rodan”. Tym razem bawiliśmy się z
panią Anną Jurksztowicz. Spotkaliśmy się
też z naszym sponsorem prezesem Hansgrohe p. Leszkiem Mielnikiem, któremu
podziękowaliśmy za wsparcie finansowe i
zaprosiliśmy w nasze skromne progi.
Już po raz czwarty Stowarzyszenie
„Klaudynka” zorganizowało wyjazd podopiecznych na turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy do Sanatorium Panorama Morska w Jarosławcu. Dzięki dofinansowaniu
zadania z gminy i Pcpr-u oraz wpływom od
ofiarodawców, a także wpłatom własnym
uczestników w turnusie udział wzięły osoby
niepełnosprawne z opiekunami w grupie
liczącej 33 osoby.
4. Prowadzenie Centrum Wolontariatu
Klaudynki
Centrum Wolontariatu „Klaudynki”
w 2009 r. prowadzone było przez koordynatora pracy woluntarystycznej p.
Weronikę Bukczyńską. Centrum skupia
25 wolontariuszy, z których 18 podpisało
umowę o współpracy wolontariatu stałego,
pozostali wolontariatu akcyjnego. Centrum
Wolontariatu „Klaudyna” prowadzi też wolontariat indywidualny, w zakresie którego
wolontariusze docierają na indywidualne
prośby i oczekiwania pomocowe osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Działalność
wolontariuszy mówiąc najkrócej polega na
bezinteresownej pomocy innym, a z uwagi
na charakter naszej organizacji jest ona
nieodzowna i bardzo cenna, warunkująca
powodzenie wielu naszych działań.
Wolontariusze, skupieni w Centrum Wo-
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lontariatu Klaudynki systematycznie wspierali nasze Stowarzyszenie podczas zajęć
terapeutycznych w ramach „Sobotnich
spotkań Klaudynki”, a także wycieczek i wyjazdów integracyjnych z dziećmi, młodzieżą
i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.
Centrum Wolontariatu przygotowywało i
odpowiadało za wiele zadań związanych
z organizacją imprez integracyjno-kulturalnych m.in. – Spotkanie Noworoczne, Balik
Karnawałowy, Festyn Klaudynki, Kramiki
Różności, a ostatnio przygotowania do
Charytatywnego Balu Maskowego. Centrum Wolontariatu i praca wolontariuszy
zasiliła w 2009 roku konto stowarzyszenia
poprzez akcje sprzedaży ciasta (333zł),
przygotowanie kartek świątecznych (100zł),
a także przedświąteczny wspomniany Kramik (1548zł). Wolontariusze wkładali dużo
serca i zaangażowania w pomoc drugiemu
człowiekowi i umieli czerpać z tego radość i
zadowolenie. Centrum Wolontariatu starało
się pozyskiwać nowych wolontariuszy do
współpracy w akcjach promujących wolontariat na terenie gimnazjum w Kórniku.
Centrum Wolontariatu gwarantowało swym
wolontariuszom takie oferty współpracy ,by
wykazać się oni mogli swoją kreatywnością
i odnajdowali w tym zadowolenie. Nie
zapominajmy, iż wolontariusze to w 99%
ludzie bardzo młodzi, którzy muszą charakteryzować się pewnymi predyspozycjami,
umiejętnościami i cechami charakteru.
Wolontariuszem przecież można być, a nie
trzeba, wolontariuszem się młody człowiek
staje i zostaje albo odchodzi. Dlatego też
Zarząd widzi szczególną potrzebę dbałości
stowarzyszenia o jakość pracy Centrum
Wolontariatu „Klaudynka”. W minionym
2009 roku m.in. dla wolontariuszy jak
również opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych odbyło się kilka szkoleń.
Tematyka ich dotyczyła:
1.Poznanie i nabycie umiejętności z
zakresu posługiwania się wózkiem inwalidzkim
2.Ubezwłasnowolnienie- zło czy dobro
konieczne prowadzone przez Biuro Doradcze Gestor
3. Seksualność osób niepełnosprawnych
4. Cztery pory roku-pedagogika zabawy
w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną
umysłowo
5. Zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne z wykorzystaniem pedagogiki
zabawy. Ostatnie dwa prowadzone były
przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
i Animatorów „Klauza”.
Centrum Wolontariatu spotykało się w
minionym roku regularnie raz w tygodniu na
3 godziny, dbało o czystość i porządek w
siedzibie, uczestniczyło w przeprowadzce
dobytku stowarzyszenia do domu Sióstr
Miłosierdzia, sprzątało po pracach remontowych, prowadziło nieodzowną dokumentację swojej pracy, przygotowywało materiały,
zadania do zbiórek, imprez, akcji, zabaw i
spotkań. Dzieliło się pomysłami i doświadczeniami, a także, planowało nowe cele.
Wszyscy wolontariusze w ramach pracy

Centrum Wolontariatu w minionym roku
przepracowali ok. 200 godzin.
5. Podziękowania
Podsumowując pracę Zarządu i Stowarzyszenia dziękuję członkom zarządu
za współpracę, poświęcony czas i zaangażowanie oraz wszystkim, którzy aktywnie
włączyli się w pracę na rzecz Klaudynki.
W sposób szczególny dziękuję p. Lucynie
Smolarkiewicz, która społecznie kolejny
rok prowadzi naszą księgowość. Wyrazy
wdzięczności i uznania kieruję również w
stronę młodzieży, która z wielką radością
służyła nam pomocą podczas wszelkich
działań Stowarzyszenia. Nasza praca byłaby niemożliwa bez wsparcia finansowego
licznych ofiarodawców, którym serdecznie
dziękujemy.
Anetta Szarzyńska
Prezes Stowarzyszenia

KULTURA

KULTURA

Sprawozdanie z działalności
Kórnickiego Stowarzyszenia
Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową
„KLAUDYNKA”
za rok 2009

PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękujemy wszystkim
tym, którzy wsparli finansowo Bal Karnawałowy organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Kórniku, a zwłaszcza:
- Firmie Złotniczo – Jubilerskiej Grzegorza Błaszaka,
- Pracowni Złotniczo – Konserwatorskiej
Krzysztofa Buszkiewicza,
- Fundacji „Zakłady Kórnickie”,
- Salonowi Urody „Sylwia”,
- Bankowi Spółdzielczemu w Kórniku,
- WODKOM Kórnik,
- Sklepowi ABC p. Robińskiej,
- Hurtowni Kosmetyków Powąska,
- Sieci Handlowej „Szop-Pracz”,
- Sklepowi „Trafika” p. Kapała,
- Urzędowi Miejskiemu w Kórniku,
- Kwiaciarni „Swat” Artura Koteckiego,
- Sklepowi Monopolowemu – M.T. Andrzejczak,
- Firmie „Kar-Dor” – wyrób sieci rybackich
i sportowych,
- Salonowi Firmowemu „Greno”,
- Sklepowi „Firany u Basi”,
- Hodowli owczarka staroniemieckiego
Mariusza Jańczyka,
- Piekarni „MAR-PIEK”,
- Sadownictwu Jańczyk,
- Firmie Kasos MEDIA,
- Firmie Przetwórstwo Rolno-Spożywcze
Sznura,
- Hotelowi RODAN,
- Kwiaciarni „Płomyk” E. Walerczyk,
- Barowi „Podróżnik” z Koszut,
- Urszuli Sobczak, Tomaszowi Nowakowi, Alicji Serwatkiewicz, Ireneuszowi
Osajd,
- Sklepowi „Świat Pościeli” w Kórniku,
- FHU PRASA Stefan Broniewski,
- Restauracji „Casablanca” Ryszard
Szar,
- Zielarni w Kórniku,
- Kwiaciarni „Stokrotka” w Kórniku,
- Studiu Urody „POLA” w Kórniku,
- INTERMARCHE w Kórniku.
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Kompania kórnicka istniała w zasadzie już w czasie Rzeczypospolitej Kórnickiej. Był to oddział dobrze wyszkolony, składający się
w znacznej mierze z członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i dezerterów oraz rezerwistów pruskiej armii. Kompania kórnicka
jako pierwsza regularna siła weszła do Poznania i jej część została gwardią Ignacego Paderewskiego. Nie do końca jest wyjaśnione,
kto był jej pierwszym dowódcą. Najwięcej informacji jest, że to Stanisław Celichowski. Dysponuję jednak dokumentem, że to jednak
kpt Marian Brochowicz-Trawiński. Po oswobodzeniu Śremu uformował się batalion śremski. W jego skład weszli powstańcy kórniccy,
którzy utworzyli 4-tą kompanię tego batalionu, zwaną kórnicką.
Taką nazwę zachowali aż do wcielenia ich do wojska polskiego.
Alfabetyczny skład osobowy 4-tej kompanii kórnickiej wg wiedzy Towarzystwa PPW na dzień 31.12.2009r.:
Lp

Nazwisko i imię

1.
2.
3.

Barański Józef syn Józefa
Błaszkowiak Ludwik
Brochowicz – Trawiński
Tadeusz
Buchwald Stanisław
Budzich Stanisław
Celichowski Stanisław
Czachowski Kazimierz
Czajka Józef
Eltman Feliks
Fiedler Henryk
Filary Jan
Flens Bernard
Frąckowiak Józef
Gielniak Ludwik
Górczewski Stanisław
Granatowicz Wincenty
Grządziela Franciszek
Grzempa Andrzej
Grzempa Kazimierz
Grzempa Wawrzyn
Haliński Stanisław
Handke Tomasz
Handkiewicz Jan
Hoffman Jan
Ignasiak Stefan
Janicki Jan
Jankowiak Antoni
Jankowiak Antoni
Jarzyna Stanisław
Jędrzejczak Jakub
Jóźwiak Jan
Judek Józef

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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Judek Józef
Kandulski Jan
Kandulski Mieczysław
Kędziora Nikodem
Kniat
Kolka
Kopankiewicz Jan
Kopankiewicz Piotr
Koralewski Kazimierz
Koralewski Wojciech
Korcz Piotr
Kosicki Walenty
Kościański Jan syn Franciszka
Kościański Kazimierz
Kowalewski Leon
syn Franciszka
Kowalewski Ludwik

Miejsce
zamieszkania w
1918r.
Dziećmierowo
Bnin
Kórnik
Bnin
Kórnik
Kórnik
Dachowa
Kórnik
Miejska Górka
Kórnik
Bnin
Robakowo
Błażejewo
Kórnik
Bnin
Bnin
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Miejska Górka
Kórnik
Kórnik
Dziećmierowo
Czołowo
Kórnik
Bnin
Bnin
Bnin
Bnin
Chwałkowo
Kościelne
Bnin
Bnin
Bnin
Dziećmierowo
Pierzchno
Kórnik
Kórnik
Biernatki
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Konarskie
Konarskie

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Kropacz Tomasz
Król Czesław
Król Jan
Król Wojciech
Kruszona Stefan
Kuberacki Jan
Kubiak Jan
Kuchowski Szczepan
Kuczma Wacław
Kujawa Piotr
Kujawski Marian
Kurczewski Piotr
Kuźma Antoni
Kuźma Stefan
Laube Jan
Lempke Jan
Łuczak Paweł
Łuczak Walenty
Majchrzycki Kazimierz
Malinowski Andrzej
Małecki Wacław
Małecki Walerian
Markowski
Mellalinowski Andrzej
Mełsirniewski Stanisław
Metelski Marian
Michałowski Jan
Mikołajczak Stanisław
Miśko Stanisław
Mixtacki Kasper
Molik Stanisław
Mucha Wojciech
Muszyński Józef
Mytkowski
Naskręt Wacław

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Niemier Stanisław
Niemier Tadeusz
Niemier Wojciech
Niesicki
Ogór Stanisław
Ogór Wincenty
Olsztyński Adam
Osiński Ignacy
Owczarzak
Paluszkiewicz Ludwik
Pawłowicz Michał
Peda Franciszek
Pelczyński Jan
Płóciennik Wojciech
Płóciniak Jakub
Pohl Adam syn Edwarda
Pohl Jan

Konarskie
Kórnik
Borówiec
Kórnik
Kromolice
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Gądki
Kórnik
Bnin
Runowo
Runowo
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Bnin
Kórnik
Rogalin
Kórnik
Kórnik
Runowo
Borówiec
Biernatki
Kórnik
Kórnik –
Prusinowo
Czmoń
Bnin
Bnin
Gądki
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Błażejewo
Bnin
Kórnik
Kórnik
Kromolice
Kórnik
Bnin
Kórnik
Kórnik
Kórnik
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101.
Pohl Stanisław
Kórnik
102.
Przybył Jan
Skrzynki
103.
Przybył Józef
Kórnik
104.
Przybył Stanisław
Kórnik
105.
Pudelski Bolesław
Kórnik
106.
Ratajczak Michał
Skrzynki
107.
Ratajczak Stanisław
Rogalin
108.
Ratajczak Wacław
Bnin
109.
Reformat Stefan
110.
Rochowicz Henryk
Bnin
111.
Sadowski Czesław
Kórnik
112.
Sarnowski Jan
Kórnik
113.
Serba Stanisław syn Jana
Bnin
114.
Serwatkiewicz Antoni
Kórnik
115.
Sikorski Edmund
Bnin
116.
Siwczak Władysław
Gądki
117.
Siwek Jan
Bnin
118.
Smolarkiewicz Władysław
119.
Sroczyński Bronisław
Kórnik
120.
Stanisławski Stanisław
Skrzynki
121.
Stasiński Stanisław
Kórnik
122.
Stasiński Władysław
Kórnik
123.
Steinitz Bolesław
Kórnik
124.
Steinmetz Jan
Kórnik
125.
Szelążkiewicz Julian
Kórnik
126.
Sznura Kazimierz
Pierzchno
127.
Sznura Leon
Robakowo
128.
Sznura Piotr
Pierzchno
129.
Szwajkowski Stanisław
Kórnik
130.
Śliwiński Kazimierz
Kórnik
131.
Świejkowski Jan
Kórnik
132.
Świejkowski Jan
Kórnik
133.
Tłok Józef
Dębiec
134.
Tłok Stanisław
Dębiec
135.
Tuchołka Józef
Pierzchno
136.
Vogel Jan
Kórnik
137.
Vogel Wacław
Kórnik
138.
Vogel Wincenty
Kórnik
139.
Waligóra Władysław
Runowo
140.
Walkowiak Franciszek
Robakowo
141.
Walkowiak Stanisław
Robakowo
142.
Wawrzyniak Andrzej
Kórnik
143.
Wawrzyniak Michał
Kórnik
144.
Werwiński Jan
Bnin
145.
Wiatr Wawrzyn
Kórnik
146.
Wierniewski Antoni
Kórnik
147.
Wiśniewski Wincenty
Bnin
148.
Wróblewski Jan
Dachowa
149.
Wujek Walenty
Bnin
150.
Zięta Franciszek
Bnin
151.
Zięta Jakub
Kórnik
152.
Zięta Stanisław
Biernatki
153.
Żurawski Edmund Edward
Kórnik
Czytelnicy, którzy zauważą nieścisłości w spisach lub dysponują
wiedzą uzupełniającą, proszeni są o kontakt z Zarządem TPPW.
W szczególności interesują nas: imię i nazwisko, rok urodzenia,
miejsce zamieszkania w 1918r., rok śmierci, miejsce pochówku. Zarząd
Kórnickiego Koła TPPW jest otwarty na wszelkiego rodzaju sprostowania
i rzetelną krytykę. Wszystkie uwagi będą przeanalizowane, a może nawet
ujęte w plan pracy koła. Liczymy na pomoc i współpracę. Na pomoc i
współpracę liczymy również przy inwentaryzacji grobów powstańczych
na cmentarzach w Bninie, Kórniku, Robakowie i Tulcach.
Na kontakty oczekują: piszący Julian Serba tel. 618171117
oraz Dorota Przybylska tel. 606 821 000
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Komunikat
Kórnickiego Koła Towarzystwa
Pamięci Powstania Wlkp.
Zarząd Koła zaprasza
do Domu Parafialnego w Kórniku,
przy ul. Wojska Polskiego
na zebranie członkowskie

SPORT

HISTORIA

Czwarta Kompania Kórnicka

w dniu 14.04.2010r. o godz. 18:30.

Sympatycy Powstania Wlkp.
mile widziani.
Po zebraniu przyjmowane będą zapisy na
wycieczkę szlakiem 2 Kompanii Kórnickiej
Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy,
którzy w 1950 roku
ukończyli
Szkołę Powszechną w Kórniku!
Z okazji 60lecia prosimy
o kontakt telefoniczny
61 8171019, 503053536 lub 61 8170085
w sprawie organizacji
spotkania rocznicowego.

Samba, Amazonka i Indianie,
czyli wspomnienie z podróży po Brazylii ...

Na okraszone slajdami spotkanie
z Katarzyną i Maciejem Tomalakami,
którzy opowiedzą o swojej wyprawie
do Ameryki Południowej
zaprasza
9 kwietnia o godzinie 18:00
Do sali KOKu na Prowencie
Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk

PRZY KÓRNICKIM OŚRODKU KULTURY
ZAPRASZA NA FILM

19

ZAGRAJMY W
GRAND PRIX
POLSKI
Dzisiaj nie przedstawię nowej gry.
Chciałbym natomiast wszystkich zaprosić 10 kwietnia, w sobotę o godzinie
10:00 do Kórnickiego Ośrodka Kultury
(ul. Prowent 6). Szykuje się nie lada
gratka! Otóż w ten dzień zjadą się z
całej Polski najlepsi nasi zawodnicy w
grze othello. Rozegrają oni tu kolejne
zawody z cyklu Grand Prix Polski, a
szanse zagrania z nimi ma każdy, kto
przybędzie pół godziny wcześniej (czyli
o 9:30) i zapisze się do turnieju.
Ci, którzy nie czują się na siłach mogą
popatrzeć, jak grają najlepsi i pokibicować
odważnym z naszej gminy. Zresztą nie o
odwagę tu chodzi. Możliwość zagrania z
najlepszymi to przecież honor i zaszczyt.
Poza tym dla zwycięzcy wśród debiutantów
została ufundowana specjalna nagroda.
Przypominam, że reprezentacja Polski
to ścisła czołówka światowa. Miłosz Cupiał
jest mistrzem Europy, a na ostatnich Mistrzostwach Świata w Gandawie (Belgia),
na które pojechało trzech naszych zawodników, zajęliśmy 7, 13 i 16 miejsce na 70
startujących z 24 krajów. W
efekcie dało to naszej drużynie
3 miejsce na świecie.
Othello to gra, dzięki której
można zobaczyć kawał świata uczestnicząc w różnych
zawodach. Odbywają się one
dosłownie na całym globie,
bo lubią tą grę Amerykanie,
a w Japonii (choć pochodzi
ona z Europy) jest osobnym
przedmiotem szkolnym. Nic
więc dziwnego, że to właśnie
Japończycy grają w othello
najlepiej (co nie znaczy, że
nie można ich pokonać). W
przeciwieństwie do szachów
nie trzeba jej poświęcać całego życia – wystarczy odrobina
pasji, trochę talentu i kilka lat
treningu.
W naszym Klubie Miłośników Gier Logicznych othello
to jedna z wielu uprawianych
gier i jedna z pierwszych, które
przedstawiłem. Gramy w nią
już od ponad roku. Na ostatniej parafiadzie rozegrany
został turniej – właśnie w tej
grze. Niedawno, 15 stycznia
gościł u nas p. Mariusz Torous
(członek Polskiej Federacji
Othello), który przeprowadził
małe szkolenie – przedstawił
zarysy strategii i taktyki, kilka
otwarć i rozegrał z nami symultanę.
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Antenatem othello jest gra reversi, którą
opisywałem na łamach „Kórniczanina” w
marcu ubiegłego roku. Ponieważ to szmat
czasu, a trudno kibicować nie znając zasad
tej gry, przypomnę je z grubsza omijając
mniej ważne szczegóły.
Othello jest grą dla 2 osób. Używa
się do niej kratkownicy 8x8 pól (może to
być zwykła szachownica) oraz 64 pionów
zwanych dyskami. Są one z jednej strony
czarne, z drugiej białe. Początkową pozycję
przedstawia diagram.

Gracze wykonują ruchy na przemian.
Rozpoczynają czarne. Ruch polega na
postawieniu na pustym polu planszy dysku
– swoją barwą na górze. W wyniku każdego
ruchu musi nastąpić bicie – innych ruchów

wykonywać nie wolno. Jeśli zdarzy się sytuacja, że gracz nie ma bicia, opuszcza swoją
kolejkę (lub więcej kolejek). Jeśli ma on do
dyspozycji prawidłowy ruch (z biciem), nie
wolno mu z niego zrezygnować – nawet
gdyby prowadził on do przegranej.
Bicie wykonuje się poprzez tzw. kleszcze. Kleszcze krótkie powstają w sytuacji,
w wyniku której pion zaatakowany znajdzie się pomiędzy dwoma atakującymi (z
jednej strony musi to być pion właśnie na
planszę stawiany, z drugiej stojący już na
niej wcześniej). Wszystkie te dyski muszą
stać na jednej linii poziomej, pionowej lub
ukośnej, a pomiędzy nimi nie mogą znajdować się żadne wolne pola. W kleszczach
długich wolno zbić kilka dysków naraz, o
ile stoją one kolejno po sobie na jednej
linii, a pion atakujący zamknie pułapkę z
obydwu stron. Kleszcze złożone powstają
w sytuacji, kiedy stawiany pion zamyka
dwie lub więcej linii w różnych kierunkach.
Wówczas wszystkie ujęte w kleszcze dyski
ulegają zbiciu.
Zbitych pionów nie usuwa się z planszy,
tylko przewraca na drugą stronę powodując w ten sposób zmianę ich właściciela. W
trakcie gry te same dyski mogą być wielokrotnie odwracane ciągle zmieniając swą
przynależność. Bić wolno tylko z takich
kleszczy, które zostały utworzone przez
ostatnio dostawiony pion. Wszelkie inne
kleszcze istniejące na planszy wcześniej,
albo powstałe poprzez odwrócenie dysków
nie liczą się.
Gra kończy się: a) jeżeli
została zapełniona cała plansza, b) jeżeli żaden z graczy
nie może wykonać ruchu, c)
jeżeli na planszy pozostały
tylko piony jednego koloru.
Wygrywa gracz, który na koniec partii uzyskał na planszy
przewagę w bierkach swojego
koloru. Możliwy jest remis
(32:32).
Myślę, że te skrótowo
podane reguły powinny wystarczyć, aby po ich uważnej
lekturze przyjść i z zainteresowaniem śledzić przebieg partii
na zawodach. Jeśli chodzi o
członków naszego KMGL (zarówno aktualnych, jak i tych,
którzy przestali uczęszczać)
to ich obecność na Grand Prix
uważam za wręcz obowiązkową. Wiem, że wielu rodziców
tych dzieci, wśród których
rozpropagowałem tą grę,
uprawia ją z przyjemnością.
Może by i oni stanęli wraz ze
swymi pociechami w szranki
rywalizacji? Ostatnio zdominowała mnie idea, że każdy
gracz najpierw powinien nauczyć się przegrywać. Jeśli
tą sztukę opanuje, to umiejętność wygrywania pozostaje
tylko kwestią czasu...
Zygmunt Szram
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KOLARZE WRÓCILI Z LLORET DE MAR

SPORT

GRY LOGICZNE

KLUB MIŁOŚNIKÓW
GIER LOGICZNYCH

Zawodnicy i zawodniczki UKS Jedynki
Limaro Kórnik wrócili z bardzo egzotycznego zgrupowania szkoleniowego w hiszpańskim Lloret de Mar na Costa Brava. Dzięki
wspaniałym warunkom szkoleniowym,
założenia treningowe udało się zrealizować
z nawiązką. Temperatura dochodziła do
25ºC, a konfiguracja terenu, miejscowe
drogi i położenie były wręcz wymarzone
dla każdego kolarza. Zawodnicy trenowali
wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego,
gdzie każdy trening zaczynał się na poziomie morza a wierzchołki podjazdów sięgały
nawet 500m n.p.m. Wrażenia i widoki były
wręcz fantastyczne i niepowtarzalne, a każdy z zawodników zrobił min. 1000 zdjęć, by
upamiętnić tak wspaniałą wyprawę. Każdego popołudnia wygospodarowano czas na
zwiedzanie przepięknych zakątków Lloret

i okolic. Jeden dzień wolny od treningu,
przeznaczono na zwiedzanie Barcelony,
podczas którego młodzi kolarze m.in. zwiedzili słynny i największy w Europie stadion
Camp Nou i muzeum FC Barcelona, park
Gaudiego i plac Kataloński. Kórnicka młodzież przyleciała do Poznania w pierwszy
dzień wiosny, niezwykle zadowolona z
pełnym bagażem niezapomnianych przeżyć
i wrażeń, dodatkowo z przejechaną sporą
bazą kilometrów, które powinny zaprocentować w sezonie. Najważniejsze, że
przepracowany okres, odbył się z dużym
uśmiechem na ustach, w pełni zdrowia, a
każdy trening odbywał się z podwójnym
zaangażowaniem wszystkich zawodników.
Również w Lloret de Mar w tym samym czasie przebywała zawodowa grupa kolarska
Mróz z Mateuszem Taciakiem na czele,

który dwukrotnie nawet pojechał na wspólny
trening ze swoimi młodszymi kolegami i
koleżankami z Kórnika.
Kolejne zgrupowanie odbędzie się tuż
przed świętami, na przełomie marca i kwietnia w Pruszkowie na krytym torze kolarskim,
a następnie kilka dni po świętach kolarze
trenować będą w Kórniku szykując się do
pierwszych startów na torze i szosie, które
odbędą się 14-15 kwietnia (Mistrzostwa
Polski LZS na torze w Pruszkowie) i 17-18
kwietnia (I seria Pucharu Polski na szosie
w Strzelcach Krajeńskich). Wcześniej bo w
ostatni weekend marca dwudziestoletnia
zawodniczka Limaro Katarzyna Pawłowska
wystartuje w Mistrzostwach Świata kolarskiej elity (seniorów) na torze kolarskim w
Kopenhadze.
Paweł Marciniak

Sport Szkolny

Wielkopolski w aerobiku wywalczyły zespoły: Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie,
Gimnazjum w Kórniku i Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku. Zawody odbywały
się w Grodzisku, Jarocinie i ponownie w
Mosinie. W zawodach tego szczebla SP
nr 1 w Kórniku zajęła piąte miejsce, SP
Szczodrzykowo – szóste, LO Kórnik - ósme.
Niestety zespół dziewcząt z Gimnazjum w
Kórniku wystąpił w zawodach rejonowych
poza konkursem. Powodem tego było
zdekompletowanie zespołu, rozchorowała
się jedna z tancerek i zespół zatańczył w
siódemkę. W zawodach musi startować
minimum osiem tancerek.

CHŁOPCY Z SZCZODRZYKOWA
W FINALE WOJEWÓDZKIM

AEROBIKOWE SZALEŃSTWO
Marzec to miesiąc, kiedy co roku najlepsze zespoły aerobikowe porównują swoje
układy taneczne ze szkołami w powiecie i
województwie.
Na zawodach powiatowych w Murowanej Goślinie tańczyły 8-10 osobowe reprezentacje szkół podstawowych a w Mosinie
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Z naszych szkół podstawowych najlepiej
wypadły w powiecie dziewczęta z Szczodrzykowa, które zajęły trzecie miejsce.
Brązowe medale wywalczyły: Olga Sznura,
Paulina Ochowiak, Katarzyna Jachnik,
Justyna Skała, Wiktoria Kanciak, Karolina
Ochowiak, Sandra Templewicz, Weronika
Tomczak. Natomiast zespół SP nr 1 w
Kórniku zajął siódme miejsce.
W gimnazjach najwyżej zostały sklasyfikowane dziewczęta z Kórnika, które
zajęły szóste miejsce a zespół z Robakowa
uplasował się na miejscu ósmym. Startowały także „ Kórniczanki” z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku i zajęły trzecie
miejsce. Ogółem w zawodach powiatowych
w aerobiku startowało ponad dwadzieścia
szkół z całego powiatu poznańskiego.
W zawodach rejonowych, z naszej
gminy awans do Półfinałów Mistrzostw
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UDANY START WARCABISTÓW
ROBAKOWA
Bardzo dobrze wypadli uczniowie Gimnazjum w Robakowie, którzy startowali we
Wronkach na Wojewódzkich Indywidualnych Mistrzostwach w Warcabach. Wśród
kilkudziesięciu najlepszych zawodników z
całej Wielkopolski Mateusz Sikorski zajął
piąte miejsce a Daniel Kucharczyk był
dziewiąty. Obydwoje wywalczyli normy na
kategorię piątą. Ponadto Aneta Stróżyńska zajęła dwunaste miejsce. Gratulacje
dla szkoły, zawodników i opiekuna Pawła
Pawlaczyka.

W Drużynowych Mistrzostwach Rejonu
Poznań-Wschód w Tenisie Stołowym startowały dziewczęta Szkoły Podstawowej w
Radzewie a w Rejonie Poznań –Zachód
chłopcy z Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie. Od wielu lat tenisiści z szkół
naszej gminy, najczęściej kończyli start
w Półfinałach Mistrzostw Wielkopolski. W
tym roku duży sukces odnieśli uczniowie z
Szczodrzykowa, bowiem wywalczyli finał
wojewódzki. Wychowankowie Dariusza
Śmigielskiego grając w składzie: Filip Kujawa, Jakub Szymankiewicz, Michał Szymankiewicz zajęli w rejonie drugie miejsce
(awans otrzymują tylko 2 najlepsze szkoły).
Droga do finału nie była łatwa. Najpierw
wygrali mistrzostwa gminy, później pokonali
kilkanaście szkół z powiatu (1 m.) a w rejonie walczyli z najlepszymi szkołami z powiatów: Szamotuły, Międzychód, Oborniki,
Nowy Tomyśl i Grodzisk. Zawody odbywały
się w Śmiglu w pow. szamotulskim. W Jarocinie grały dziewczęta z Radzewa, które
wygrały w gminie i zajęły drugie miejsce w
powiecie. Tym razem na zawodach rejonowych: Aneta Antoniewicz, Patrycja Nowak i
rez. Natalia Bladocha zajęły siódme miejsce
i nie awansowały wyżej.
ARA
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Elżbieta Bladocha
Dziećmierowo, ul. Dworcowa 42a
tel. 618 171-127

KUPIĘ GOSPODARSTWO
ROLNE,
GRUNTY ROLNE
LUB DUŻĄ DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ
NA TERENIE GMINY KÓRNIK
LUB
GMIN OŚCIENNYCH

Przyjmiemy uczniów
na praktyczną naukę w zawodzie
mechanik samochodowy
tel. 696-424-276

TEL. 604-676-595
INSTALATORSTWO GAZOWE

NAPRAWA

wykonuje

PRALEK

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

WSZYSTKIE TYPY
TAKŻE LODÓWKI
i SPRZĘT AGD
tel. /61/897-11-74
/61/ 830-03-59
601-75-91-75

OGRODZENIA Z SIATKI

ul. Błażejewska 14a,
Kórnik-Bnin
tel. 507-226-483
618 171-811

%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
Kórnik, ul. Poznańska 22
Realizujemy wszystkie recepty
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tel. (61) 8170 750
kom. 0601 586 966

Produkcja - montaż

BRAMY
SŁUPKI
AKCESORIA

50

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

Przyjmę ucznia w zawodzie
blacharz samochodowy
tel. 618 171-127
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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

Oferujemy profesjonalne doradztwo dla rolników
oraz firm z obszarów wiejskich w zakresie korzystania
z funduszy Unii Europejskiej
Wykonujemy:
-wnioski o dopłaty bezpośrednie oraz pomiary pól metodą GPS
-oceny dostosowania gospodarstw do wymogów
Cross-Compliance
-plany nawożenia i bilanse azotu
-prowadzenie rejestrów zwierząt i wyprowadzanie zaległości
w systemie IRZ
-wnioski i plany rolnośrodowiskowe
-wnioski o pomoc w ramach PROW 2007-13
-wnioski o pomoc w ramach programów regionalnych
-biznes plany do kredytów preferencyjnych
-szkolenia dla rolników
-porady prawne w zakresie prawa rolnego i nie tylko
UWAGA PROMOCJA!!!
Przy zamówieniu pomiaru pól powyżej 20ha – wniosek o dopłaty bezpośrednie GRATIS!!!

Meblowo-samochodowe
Grzegorz Kowalski

62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3
tel. dom. (061) 8170356,
tel. kom. 0605781862

Sprzedam uzbrojoną
działkę budowlaną o pow. 542m²
w Kórniku-Bninie,
ulica Śremska (przy blokach)

OGŁOSZENIA/ REKLAMA

USŁUGI KRAWIECKIE

Tapicerstwo

UWAGA!
Z POWODU DUŻEGO ZAINTERESOWANIA
W RUBRYCE „OGŁOSZENIA DROBNE BEZPŁATNE”
NIE UMIESZCZAMY
OGŁOSZEŃ DOTYCZĄCYCH USŁUG I
WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
JEŻELI ILOŚĆ DOSTARCZONYCH DO DANEGO NUMERU
OGŁOSZEŃ DROBNYCH JEST WIĘKSZA NIŻ POWIERZCHNIA NA NIE PRZEZNACZONA TO WÓWCZAS OGŁOSZENIA
TE BĘDĄ OPUBLIKOWANE W KOLEJNYM WYDANIU
DWUTYGODNIKA.

*Sprzedam działkę 500m² lub 712m² za Zaniemyślem tel. 603-501-560
*Sprzedam zestaw dębowy: stół, 8 krzeseł, komoda, witryna narożnikowa, lustro, komoda z nadstawką, stan idealny tel. 501-975-472
*Do wynajęcia mieszkanie na Placu Niepodległości 8 w Kórniku tel. 604-399-668
*Sprzedam łóżeczko, cena 80zł tel. 692-945-201
*Kupię działkę rekreacyjną i lokal na biura o pow. 60-70m² tel. 601-713-458
*Sprzedam działkę budowlaną 633m² w okolicach ul. Wiatracznej tel. 601-713-458
*Sprzedam nowy dom za Zaniemyślem, 295tys.zł tel. 603-501-560
*Sprzedam pralkę automatyczną BOSH w bardzo dobrym stanie 500zł, lodówkę Gorenje 150zł tel. 603-501-560
*Sprzedam nowy dom w Bninie, 130m², gotowy do zamieszkania tel. 601-713-458
*Sprzedam działkę 3400m² i 1700m², korzystna cena tel. 515-463-026
*Oddam w najem mieszkanie osobom samotnym lub małżeństwu bezdzietnemu tel. 618 171-652
*Sprzedam działkę budowlaną tel. 618 171-652
*Sprzedam dwuczęściową suknię ślubną z trenem, roz. 38-40 na 160cm. Bolerko i welon gratis tel. 699-004-380
*Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, inne – przyjadę tel. 601-308-880
*Sprzedam rusztowanie aluminiowe, zestaw do prac wykończeniowych, wys. 9m, komplet 800zł tel. 782-170-471
*Poszukuję biura 8-15m² w centrum Kórnika tel. 601-715-458
*Sprzedam w Borówcu segment bliźniaka do remontu 104/200, 250tys.zł tel. 602-214-931
*Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 54m², II piętro w Bninie tel. 601-947-719
*Szukam małego domu z ogrodem do wynajęcia tel. 798-262-618
*Zatrudnimy pracownika do sklepu papierniczego w Kórniku. Proszę składać CV przy ul. Kuśnierskiej 2
*Kupię działkę budowlaną w okolicach Kórnika o pow. 700-1000m² tel. 601-713-458Przyjmę konie do hotelu w Borówcu tel. 618 171-316
*Sprzedam uzbrojoną działkę budowlaną, 542m² w Kórniku-Bninie, ul. Śremska (przy blokach) tel. 618 796-785
*Sprzedam działkę w Skrzynkach tel. 608-866-530
*Zajmę się sprzątaniem domu, mieszkania, gabinetu po godz.16.00 oraz w weekendy tel. 697-476-418
*Sprzedam samochód golf combi IV, 2000r, 1.4 benzyna + LPG, stan dobry tel. 602-436-840
*Szukam kosmetyczek do nowo otwieranego gabinetu kosmetycznego w Szczytnikach tel. 516-188-978
*Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 49m², ulica Staszica 15, Kórnik tel. 691-865-041
*Sprzedam nowy dom w Dąbrowie, rejon Zaniemyśl-Śrem, piękna okolica 290 tys. zł tel. 603-501-560
*Sprzedam działkę w Dąbrowie 500m² lub 712m² tel. 509-578-339
*Poszukuję lokalu na gabinet stomatologiczny, wysokość pomieszczenia 3m tel. 601-713-458
*Sprzedam działkę rolną z możliwością zabudowy, 3400m² w Konarskim tel. 667-860-884

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

Biernatki k/Kórnika;
ul. Główna 48/5
tel./fax (0-61) 898 07 45
oraz
Krotoszyn; ul. Ceglarska 1
(1 piętro w zakładzie ,,Teomina”)
tel. kom. (669) 219 880,
tel./fax (0-62) 7227206
strona internetowa:
www.podr.com.pl
e-mail: biuro@podr.com.pl

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW
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16 marca, grupa starszaków i zerówkowiczów z Przedszkola w Szczodrzykowie odwiedziła po raz kolejny
miejscową szkołę podstawową.
Tym razem mieliśmy przyjemność
uczestniczyć
w grach i zabawach sportowych. Naszym
opiekunem i
jednocześnie
prowadzącym
zajęcia był Dariusz Śmigielski, nauczyciel
wychowania
fizycznego.

grach i zabawach, były zdyscyplinowane i przejęte. Szczególne wyrazy
podziękowania składam pani dyrektor
Barbarze Pietrali za udostępnienie nam
sali oraz panu Darkowi Śmigielskiemu,

który wykazał się wyjątkową cierpliwością i zaangażowaniem, ćwiczenia
dostosował do wieku i możliwości naszych dzieci.
Z a j ę c i a
sportowe realizujemy
zgodnie z naszym programem ,,Bądźmy
zdrowi - wiemy
więc działamy”
oraz w ramach
współpracy ze
szkołą. Mamy
nadzieję, że
podobne spotkania będą
odbywały się
częściej.

Zajęcia rozpoczęły się od
rozgrzewki, a
potem były zaw o d y. D z i e c i
bardzo chętnie
brały udział w

Katarzyna
Szymkowiak

Miejsce
na Twoją reklamę
Sprzedam działki budowlane
we wsi Konarskie
tel. 607-925-886
ZESPÓŁ MUZYCZNY 1- lub 2-OSOBOWY

RÓWNIEŻ Z WOKALISTKĄ
Wesela, zabawy, imprezy okolicznościowe

Tel. 791-320-413
NAPRAWA
PRALEK, LODÓWEK, ZMYWAREK,
KUCHENEK ELEKTRYCZNYCH

tel. 601 84 39 88

EKO GROSZEK

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

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

TYNKI

Po m i a r p ó l
techniką
GPS

Tel.

Wnioski
obszar owe

MASZYNOWE

603 613 479
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

SPORT

REKLAMY

RUCH TO ZDROWIE

tel.618 980745

ELLMED
Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

Rejestracja lekarzy ogólnych
(neurolog, lekarz rodzinny,
chirurg, medycyna pracy,
dermatolog w soboty)
czynne:

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

piątki 17:00-18:00

Usługi instalacyjne

Miejsce
na Twoją
reklamę

wod-kan, c.o., gaz

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Drobne naprawy, kompleksowe remonty
Piotr Szymkowiak
tel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017

FOTOGRAFIA
ŚLUBNA

Pracownia Projektowa Ewa Lorens

Jarek Wojciechowski

a r c h i t e k t u r a / kon s t ru kc j a

tel. 501 00 44 04
www.punktywidzenia.pl/sluby
jarek@punktywidzenia.pl

O F E R U J E M Y:
Projektowanie w budownictwie Projekty indywidualne
Adaptacje projektów typowych Inwentaryzacje
Uzyskanie pozwolenia na budowę Bezpłatne konsultacje przedprojektowe
i doradztwo w zakresie projektowania

ul. Mickiewicza ԟ- Kórnik / Tel., Fax: -87..8
Tel. kom.: .. ԟMail: EWA.LORENS@GMAIL.COM
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ODDAM W NAJEM LOKAL UŻYTKOWY
O POW. 70m²
W SZCZODRZYKOWIE
NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
(BIURA, GABINETY)
tel. 501-150-612
26 marca 2010 r.
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Raben Transport Autoryzowany Serwis DAF aktualnie
poszukuje Kandydatów na stanowiska:

INFORMACJE / OGŁOSZENIA

			
Telefony alarmowe:

26

999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
Tymczasowo: ul. Prowent 6 (KOK), 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817-08-91
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 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
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 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 8 971-357 lub 0503-067-690
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
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 Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
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 weterynaryjne
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. 608-244-949
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
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
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

MECHANIK SAMOCHODOWY
NR REF. MS/RT/06

Raben Transport Sp. z o.o., autoryzowany serwis DAF poszukuje do
Raben Transport Autoryzowany Serwis DAF aktualnie
BLACHARZ
SAMOCHODOWY
swojego
zespołu
w Gądkach
na stanowiska:
poszukuje
Kandydatów osoby
na stanowiska:
NR REF. BS/RT/06

ELEKTROMECHANIK
SAMOCHODOWY
MECHANIK SAMOCHODOWY
ELEKTROMECHANIK
NR REF. MS/RT/06
Nr ref.: EMS/DAF/03
SAMOCHODOWY
BLACHARZ SAMOCHODOWY

Dzieci i młodzież uczącą się gry na instrumentach muzycznych
gorąco zachęcamy do udziału
w konkursie organizowanym przez Kórnicki Ośrodek Kultury
w sobotę 24 kwietnia o godz. 10:00
Zgłoszenia (do 16 kwietnia) prosimy przesyłać
e-mailem: kok@kornik.pl.
Regulamin i karta zgłoszeń dostępne są
na stronie internetowej – www.kornik.pl.
Nasz adres KOK
62-035 Kórnik
ul. Prowent 6,
telefon – 618 170 891.
Do zdobycia wiele nagród i wyróżnień.
Serdecznie zapraszamy.

NR REF. BS/RT/06
NR REF. ES/RT/06
Obowiązki na stanowisku:
•czynności związane ELEKTROMECHANIK
z obsługą okresową pojazdów i agregatów
DIAGNOSTA SAMOCHODOWY
chłodniczych
SAMOCHODOWY
NRi REF.
DS./RT/06
•naprawa układów
instalacji
elektrycznych,
uzupełnianie
NR REF.
ES/RT/06
oświetlenia
DIAGNOSTA SAMOCHODOWY
Od kandydatów
oczekujemy:NR REF. DS./RT/06 diagnostycznych
•praca
na urządzeniach/komputerach
• doÊwiadczenia
w naprawie samochodów ci´˝arowych
•naprawy
mechaniczne
Od kandydatów
oczekujemy:
• gotowoÊci do pracy
w systemie
zmianowym

• doÊwiadczenia w naprawie samochodów ci´˝arowych

• umiej´tnoÊci
pracy
w zespole
Od
kandydatów
oczekujemy:
• gotowoÊci
do pracy w systemie zmianowym
• zaanga˝owania
• umiej´tnoÊci
pracy w zespole
•dobrej
znajomości
zagadnień
elektryki w samochodach ciężaro• zaanga˝owania
wych
i
naczepach
Oferujemy:
Oferujemy:
•umiejętności
podstawowych
napraw
mechanicznych;
• interesujàcà prac´
oraz dobre
warunki
zatrudnienia
• interesujàcà
prac´ oraz
dobre warunki
zatrudnienia
•prawa
jazdy
kat.
B, milezarzàdzanej
widziane
nowoczeÊnie
firmieC+E
w nowoczeÊnie wzarzàdzanej
firmie
•umiejętności
narz´dzia niezb´dne do
wykonywania
powierzonych
•podstawowej
obsługi
komputera
• narz´dzia niezb´dne
do wykonywania
powierzonych
obowiàzków
•gotowości
wspecjalistycznych
systemie zmianowym
cykl szkoleƒ
obowiàzkówdo• pracy
•umiejętności
pracy w zespole
• cykl szkoleƒ specjalistycznych
Prosimy o przes∏anie swoich aplikacji, zawierajàcych CV oraz list
motywacyjny na adres podany poni˝ej. Nr referencyjny nale˝y

koniecznie
umieÊciç
na aplikacji,
kopercie
lub w temacie
wiadomoÊci.
Prosimy
Prosimy
przesłanie
swoich
zawierających
CV
Prosimy oo przes∏anie
swoich
aplikacji,
zawierajàcych
CV oraz
list oraz list motyo dopisanie nast´pujàcej klauzuli: „Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie
wacyjny
na poniższy
adres.
Nr
referencyjny
należy
koniecznie
umieścić
motywacyjny
na moich
adresdanych
podany
poni˝ej.
Nr Raben
referencyjny
osobowych
przez firm´
Transport
Sp.nale˝y
z o.o. z
siedzibà
w
Gàdkach
k.
Poznania
ul.
Poznaƒska
71
dla
potrzeb
na
kopercie
lub wnatemacie
wiadomości.
ProsimyProsimy
o dopisanie klauzuli:
koniecznie
umieÊciç
kopercie lub
w temacie wiadomoÊci.
niezb´dnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z
o
dopisanie
nast´pujàcej
klauzuli:
„Wyra˝am
zgod´
na
przetwarzanie
„Wyrażam zgodę
na przetwarzanie
moich
danych
przez
przepisami
ustawy z 29.08.1997 o ochronie
danych
osobowychosobowych
(tj.
moich Raben
danych osobowych
przez
firm´
Raben
Transport
z o.o.doz k. Poznania ul.
Dz.U. z 2002
r. Nrz
101,
z poên. zm.).
Przyjmuj´
firmę
Transport
Sp.
o.o.poz.
z 926
siedzibą
w Sp.
Gądkach
wiadomoÊci,
˝e przys∏uguje
miPoznaƒska
prawo wglàdu do
treÊci
moich
danych
siedzibà
w
Gàdkach
k.
Poznania
ul.
71
dla
potrzeb
Poznańska 71 dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutaoraz ich poprawiania.
niezb´dnych
do Odpowiemy
realizacji
procesu
rekrutacyjnego,
zgodnieo ochronie
z
tylko
na wybrane
oferty.
cyjnego,
zgodnie
z przepisami
ustawy
z 29.08.1997
danych
przepisami
ustawy
z
29.08.1997
o ochronie
danych
(tj.zm.). Przyjmuję
osobowych (t.j. Raben
Dz.U.Transport
z 2002
r. Nr
101,
poz.osobowych
926 z poź.
Sp.
z
o.o.
Dz.U.
z
2002
r.
Nr
101,
poz.
926
z
poên.
zm.).
Przyjmuj´
do
do wiadomości,ul.
żePoznaƒska
przysługuje
mi prawo
wglądu
do treści moich danych
71, 62-023
Gàdki
k/Poznania
wiadomoÊci, ˝e przys∏uguje
mi prawo
wglàdu
do treÊci
moich danych
oraz
ich poprawiania.”
e-mail: rekrutacja.transport@raben-group.com
oraz ich poprawiania.
Uprzejmie
informujemy,
odpowiadamy tylko na wybrane oferty.
Odpowiemy tylko
na wybraneże
oferty.

Raben Transport Sp. z o.o.
ul. Poznaƒska 71, 62-023 Gàdki k/Poznania
e-mail: rekrutacja.transport@raben-group.com

Następny numer Kórniczanina ukaże się
26-go marca 2010r.
Materiały prosimy dostarczać do 19-go marca 2010 r.
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Bank Spóádzielczy w Kórniku
Zarząd oraz pracownicy Banku
Spóádzielczego
w Kórniku
skáadają Īyczenia
zdrowych, spokojnych i
pogodnych
ĝwiąt Wielkanocnych

ED

Kto moİe siĐ ubiegaþ o kredyt?
9
9
9
9

osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracĐ
osoby prowadzċce dziaâalnoĤþ
gospodarczċ
rolnicy
emeryci i renciĤci


Zasady na jakich udzielany jest kredyt?
9
9
9
9
9
9
9

korzystne oprocentowanie kredytu tylko 10,50%
w stosunku rocznym
prowizja 2,50% od kwoty udzielonego kredytu
rzeczywista stopa procentowa – 16,59% *
okres kredytowania do 12 miesiĐcy
kwota kredytu – do 5 – krotnoĤci miesiĐcznego dochodu netto
maksymalna kwota kredytu – 15.000,00 zâ
spâata kredytu i odsetek wg metody malejċcego salda.
*przy zaâoİeniu, İe kwota kredytu wynosi 1.000,00 zâotych

Jeszcze do 7 kwietnia 2010 roku moİna zakâadaþ:
Promocyjnċ lokatĐ na 6 miesiĐcy!!!
Oddziaá w ZaniemyĞlu
63-020 ZaniemyĞl, ul. RaczyĔskiego 22
tel./fax (61) 285 70 14

Filia w Borówcu
62-023 Gądki, ul. PoznaĔska 38
tel. (61) 819 90 33

Centrala: Kórnik, Plac NiepodlegáoĞci 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

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

e-mail: marketing.kornik@bs.horyzont.net

