
DWUTYGODNIK * ROK XXVI * 7 grudnia * NR 21(421) *ISSN 0867-3225* BEZPŁATNY

P
ro

je
kt

 o
kł

ad
ki

 J
. W

oj
ci

ec
ho

w
sk

i

www.korniczanin.pl

-patrz  s tr.  7



7 grudnia 2013 r. 3

Z 
R

AT
U

SZ
A

WYbORY W PRUSINOWIe

W związku z rezygnacją dotychczaso-
wych członków Rady Sołeckiej Prusinowa, 
20 listopada odbyły się drugie wybory 
uzupełniające do Rady Sołeckiej. Na 
członków Rady wybrano: Joannę Kacz-
marek i Jacka Płatka.

DZiEń PRAcowNikA SocjAlNEgo

21 listopada w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Kórniku zorganizowano 
spotkanie z okazji Dnia Pracownika So-
cjalnego. Podczas tego spotkania po-
dziękowano pracownikom socjalnym, 
opiekunkom sprawującym opiekę 
domową oraz administracji  za kolejny 
rok działalności.

oTwARciE 
ZmoDERNiZowANEj świETlicY

23 listopada odbyło się otwarcie 
i poświęcenie zmodernizowanej i 
rozbudowanej świetlicy wiejskiej w 
Dębcu. Inwestycja kosztowała 382 
540,97 zł z czego 217 242 zł otrzyma-
liśmy z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. W roz-
budowanej świetlicy znajduje się sala 
z zapleczem kuchennym i sanitariaty.

iii PRZEgląD 

Kórnickie Koło Towarzystwa Pa-
mięci Powstania Wielkopolskiego 
1918-1919 zorganizowało 23 listopa-
da III Przegląd Pieśni Powstańczej. Impre-
za odbyła się w sali OSP w Kórniku. Udział 
w niej wzięły zespoły wokalne ze szkół na-
szej gminy. Burmistrz Jerzy Lechnerowski 
wręczył kolejnym potomkom powstańców 
pamiątkowe krzyże powstańcze.  

PEkA

25 listopada w Urzędzie Miasta Po-
znania zaprezentowano nowe propozycje 
związane z kartą PEKA (Poznańską Elek-
troniczną Kartą Aglomeracyjną). Czynione 
są starania, by karta obowiązywała także 
na liniach obsługiwanych przez przewoź-
ników z gmin Powiatu Poznańskiego. 
Dlatego też uczestnikami spotkania byli 
włodarze gmin okołopoznańskich, które 
posiadają własną komunikację. W dyskusji 
udział wziął burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski. Od 1 maja przyszłego roku PEKA ma 
obowiązywać na nowych liniach, w tym na 
liniach 511 i 512 obsługujących Kamionki, 
Borówiec, Koninko, Żerniki i Szczytniki. 

mASTER PlAN

26 listopada w Sali Białej Urzędu Miasta 
Poznania odbyło się uroczyste podpisanie 
umowy partnerskiej w sprawie Master Planu 
dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze 
środków Mechanizmu Finansowego EOG, 
plasując się wysoko w konkursie Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego pt. „Rozwój miast 
poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek 
samorządu terytorialnego, dialog społeczny 
oraz współpracę z przedstawicielami społe-
czeństwa obywatelskiego”.

Ideą Master Planu jest określenie koniecz-
nych do spełnienia warunków dla funkcjono-

wania połączeń z gmin, będących partnerami 
projektu, do stacji Poznań Główny, z często-
tliwością w godzinach szczytu co 30 minut.

Z założeniami projektu zapoznała się 
wcześniej Rada Metropolii. W partnerstwie 
samorządów uczestniczą również Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego oraz PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Listy intencyjne w sprawie projektu pod-
pisało 30 partnerów, wśród których są 24 
jednostki samorządu terytorialnego, w tym 
Gmina Kórnik, którą podczas uroczystości 
reprezentował wiceburmistrz Antoni Kalisz.

„... PRZYchYlNY iNwESToRowi”

Burmistrz Jerzy Lechnerowski, podczas 
spotkania samorządowców zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wiel-
kopolski, które odbyło się 26 listopada we 
Wrześni, odebrał wyróżnienie „Burmistrz 
przychylny inwestorowi”, przyznane dla naj-
aktywniejszych partnerów Centrum Obsługi 
Inwestora, funkcjonującym przy Urzędzie 
Marszałkowskim  SGiPW. 

cZERwoNAk w mETRoPolii

29 listopada podczas posiedzenia 
Rady Metropolii Poznań, które odbyło się 
w budynku Wydziału Nauk Politycznych i 
Dziennikarstwa UAM podjęto uchwały w 
sprawie przyjęcia do stowarzyszenia Gminy 
Czerwonak. Czerwonak był ostatnią gminą 
Powiatu poznańskiego nie zrzeszoną w 
Stowarzyszeniu Metropolia Poznań.

Przyjęto także budżet na 2014 rok, który 
po stronie dochodów i wydatków wynosi 2 
172 253 zł.

Samorządy będące członkami Stowa-
rzyszenia wpłacają do budżetu po 50 gr za 
każdego  mieszkańca. 

„gmiNA ATRAkcYjNA 
TURYSTYcZNiE”

Już po raz drugi gmina Kórnik 
została nagrodzona tytułem „Gmina 
Atrakcyjna Turystycznie”.  Rozstrzy-
gnięcie tegorocznego konkursu odbyło 
się 23 listopada br. podczas Wielkiej 
Galii „Polska Przedsiębiorczość 2013” 
w Hotelu Gromada w Warszawie. Gmi-
na Kórnik została nagrodzona tytułem 
„Gminy Atrakcyjnej Turystycznie 2013”, 
jako jedyna w Polsce w kategorii gmin 
od 15 do 30 tys. mieszkańców. Wy-
różnienie  i certyfikat dla Kórnika ode-
brała Magdalena Matelska-Bogajczyk, 
kierownik Wydziału Promocji Gminy, 
Kultury i Sportu.

FoRUm goSPoDARcZE

Wałbrzyska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna „Inwest-Park” zaprosiła sa-

morządowców i przedsiębiorców do udziału 
w Wielkopolskim Forum Gospodarczym 
„Nowe Perspektywy”, które odbyło się 2 
grudnia 2013 roku w Książu Wielkopolskim. 

Wicemarszałek Senatu Eugeniusz 
Grzeszczak przedstawił tematykę bieżą-
cych prac Parlamentu  w wykładzie „Legi-
slacja a przyspieszenie gospodarcze”. Po-
seł do Parlamentu Europejskiego Andrzej 
Grzyb opowiedział „Co z unijnych dyrektyw 
wynika dla wielkopolskich przedsiębior-
ców”. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak 
omówił zagadnienia związane z tematem 
„WRPO dla przedsiębiorczości - perspek-
tywa 2014-2020”.

Odbyła się także debata pod hasłem 
„Samorząd i firma - czy możliwa jest więk-
sza synergia”. 

Wśród uczestników Forum znaleźli się 
m. in.: wiceburmistrz Antoni Kalisz, radna 
Julia Bartkowiak, radny Marek Broniewski 
oraz prezes lokalnego koła Stowarzyszenia 
Sołtysów Zbigniew Tomaszewski.

Opr. ŁG

PROSTO Z  RATUSZA

wyrażając uznanie dla zasług i 
działań podjętych na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej Rada miejska w 
kórniku nadała Pani lucjanie kuźnickiej 
– Tylendzie tytuł Zasłużonego dla miasta 
i gminy kórnik.

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXiX / 434 / 2013

Rady miejskiej w kórniku
z dnia 30 października 2013r.

w sprawie: nadania tytułu Zasłużonego 
dla Miasta i Gminy Kórnik.

Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił 
Burmistrz Gminy Kórnik – Jerzy Lechne-
rowski.

Kapituła ds. nadawania tytułu Hono-
rowego Obywatela Miasta i Gminy Kórnik 
oraz Zasłużonego dla Miasta i Gminy 
Kórnik zaopiniowała wniosek pozytywnie 
i rekomenduje

Radzie podjęcie uchwały o przyznaniu 
Pani Lucjanie Kuźnickiej-Tylendzie tytułu 
Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik.

Pani Lucjana Kuźnicka-Tylenda jest 

właścicielem i od ponad 20-tu lat Prezesem 
firmy TFP spółka z o.o. w Dziećmierowie. 
Firma ta jest jedną z pierwszych, które 
powstały na

terenie Gminy Kórnik po przemianach 
społeczno-gospodarczych 1990 roku. Firma 
jest także jednym z największych przedsię-
biorstw w naszej Gminie, zatrudnia ponad 
800 pracowników

- głównie z terenu Gminy Kórnik. Należy 
dodać, że jest to spółka ze stuprocentowym 
kapitałem polskim, wyróżniona wieloma 
dyplomami posiadająca certyfikaty za 
wysoką jakość produkcji i zarządzanie 
przedsiębiorstwem.

Od początku kierowania firmą Pani 
Lucjana Kuźnicka-Tylenda aktywnie współ-
pracuje z Samorządem Kórnickim i orga-
nizacjami pozarządowymi Gminy Kórnik. 
Współpraca polega przede wszystkim na 
współfinansowaniu wielu przedsięwzięć 
podejmowanych przez Gminę. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje pomoc w organi-
zacji corocznych „Kórnickich Spotkań z 
Białą Damą” oraz Finałów Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Bezcenna jest pomoc finansowa udzie-
lana przez Panią Lucjanę Kuźniacką-
-Tylendę organizacjom pozarządowym i 
stowarzyszeniom. Z pomocy tej korzystają 
m.in.: Kórnickie Towarzystwo Pomocy Spo-
łecznej, Polski Komitet Pomocy Społecznej, 
Komenda Hufca ZHP Kórnik, Kórnickie 
Stowarzyszenie Sportowe „Kotwica” Kórnik, 
Ochotnicza Straż Pożarna, a także inne 
organizacje kulturalne, sportowe, charyta-
tywne oraz szkoły.

Pani Lucjana Kuźnicka-Tylenda jest 
osobą niezwykle skromną, nie dążącą do 
zaszczytów i wyróżnień, ale świetnie pro-
wadzącą swoją firmę, szanowaną przez 
współpracowników.

Pani Prezes nie odmawia nikomu po-
mocy, jest otwarta na wszelkie inicjatywy 
społeczne.

Biorąc powyższe pod uwagę, osoba 
Pani Lucjany Kuźnickiej-Tylendy w pełni 
zasługuje na wyróżnienie tytułem „Zasłu-
żony dla Miasta i Gminy Kórnik”.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Marciniaka

Pani Lucjana Kuźnicka-Tylenda - prezes 
firmy TFP sp. z o. o. otrzymała tytuł "Zasłu-
żony dla Miasta i Gminy Kórnik". Uroczysta 
ceremonia nadania tytułu i wręczenia insy-
gniów z nim związanych odbyła się podczas 
specjalnej sesji Rady Miejskiej w Kórniku, 
4 grudnia 2013 r. 

Firma TFP jest jedną z największych 
firm działających na terenie Gminy Kórnik. 

Od wielu lat Pani Prezes Kuźnicka-
-Tylenda udziela hojnego wsparcia orga-
nizacjom pozarządowym i potrzebującym 
pomocy osobom prywatnym. Dzięki niej 
udały się niezliczone akcje charytatywne 
oraz działania z zakresu edukacji, kultury i 
sportu.  Jak podkreśla wiele osób, na Panią 
Prezes zawsze można liczyć. 

Z wnioskiem o nadanie Jej tytułu 

"Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik" 
zwrócił się do Kapituły ds. nadawania tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta i Gminy 
Kórnik oraz Zasłużonego dla Miasta i Gminy 
Kórnik burmistrz Jerzy Lechnerowski. Ka-
pituła w składzie: Krystyna Janicka, Jerzy 
Cepka, Leszek Książek, Maciej Marciniak, 
Wojciech Martyniak i Leon Mejnartowicz 
jednomyślnie poparła wniosek burmistrza. 
Rada Miejska w Kórniku na październikowej 
sesji, także jednomyślnie, przyjęła uchwałę 
o nadaniu tytułu. Poniżej treść uzasadnienia 
tej uchwały. 

Podczas uroczystości 4 grudnia, w sali 
Urzędu Stanu Cywilnego w ratuszu w Bni-
nie zgromadzili się członkowie Kapituły, rad-
ni, pracownicy TFP sp. z o.o.,  oraz liczne 
grono przedstawicieli instytucji i organizacji, 

które tak wiele zawdzięczają Pani Prezes. 
Laureatce wręczono specjalny medal, 

akt nadania i legitymację. Delegacje złożyły 
podziękowania i gratulacje, którym często 
towarzyszyły bukiety kwiatów. 

Pani Lucjana Kuźnicka-Tylenda podzię-
kowała za wyróżnienie, podkreślając dobrą 
współpracę z samorządem.  

Jak wielokrotnie podkreślano, zasługi 
Pani Prezes dla społeczności lokalnej 
naszej gminy i nie tylko są ogromne. Co 
znaczące, działania charytatywne Pani 
Prezes TFP często prowadzone są "po 
cichu" bez dbania o rozgłos. 

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

ŁG 

Zasłużona dla Miasta i GMiny KórniK
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sesja nr 40
Czterdziesta sesja Rady Miejskiej w 

Kórniku odbyła się 27 listopada. Podczas 
składania sprawozdania z działalności z 
działań międzysesyjnych burmistrz Jerzy 
Lechnerowski poinformował, że w związ-
ku z wypowiedzeniem z dniem 28 lutego 
2014 r. warunków pracy Komendantowi 
Straży Miejskiej Markowi Kaczmarkowi, 
pan Marek Kaczmarek złożył w dniu 26 
listopada br. prośbę o wyrażenie zgody 
na zwolnienie z funkcji Komendanta z 
dniem 1 grudnia 2013 r. Do czasu rozpi-
sania konkursu na wakujące stanowisko  
Szymon Krug będzie pełnić obowiązki 
komendanta.   Anna Biernacka, kierująca 
Wydziałem Funduszy Pozabudżetowych 
przedstawiła informację na temat poten-
cjalnych możliwości pozyskania środków 
unijnych z rozdania 2014-2020 w kontek-
ście planowanych zadań inwestycyjnych 
na 2014 rok i dalsze lata.

Nie rozpatrzono uchwały dotyczącej 
zatwierdzenia taryf Spółki Akcyjnej AQU-
ANET dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzenia ście-
ków na części terenu Gminy Kórnik, objętej 
zezwoleniem wydanym przez Burmistrza 
Gminy Kórnik z dnia 31.12.2012r., na okres 
od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Radni 
stwierdzili, że ich decyzja o przyjęciu lub 
odrzuceniu uchwały nie wpłynie na ustano-
wienie lub wysokość stawek. Z porządku 
obrad wypadła także uchwała dotycząca 
zmiany uchwały nr XXVI/286/2012 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 26 września 
2012 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Kórnik – dla części obrębu 
Skrzynki oraz części obrębu Kórnik. Nie 
zajęto się także sprawą kupna nieru-
chomości niezabudowanej położonej w 
Czmoniu.

Podjęto uchwały dotyczące:
-zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Gminy Kórnik
-zmiany budżetu Gminy Kórnik na 

2013rok
-uchylenia uchwały nr XXXIX/426/2013 

Rady Miejskiej w Kórniku
-obniżenia ceny skupu żyta przyjmo-

wanej jako podstawa obliczania podatku 
rolnego. Rady gmin są uprawnione do ob-
niżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmo-
wanej jako podstawa obliczenia podatku 
rolnego na obszarze gminy. Jak czytamy 
w uzasadnieniu do uchwały: „Z uwagi na 
wysoką średnią cenę skupu żyta za okres 
11 kwartałów poprzedzających kwartał 
poprzedzający rok podatkowy 2014, w 
wysokości 69,28 zł za 1dt. (ogłoszoną w 
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 18 października 
2013 roku) w porównaniu do ceny obowią-
zującej w Gminie Kórnik za analogiczny 
okres sprzed roku w wysokości 60,00 zł 
za 1dt., proponuje się obniżenie tej ceny 
do wysokości 60,00 zł za 1dt.

Stawka podatku rolnego za 2014 rok 

wyniesie dla gruntów gospodarstw rol-
nych 150,00 zł za 1 ha przeliczeniowy, 
dla pozostałych gruntów 300,00 zł za 1 
ha gruntów”.

-aneksu nr 8 do porozumienia mię-
dzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w 
sprawie powierzenia gminie Śrem zadania 
związanego z prowadzeniem schroniska 
dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed 
bezdomnymi zwierzętami, polegającego 
na rozbudowie i eksploatacji międzygmin-
nego schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w Gaju

-założeń do planu zaopatrzenia w cie-
pło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla Gminy Kórnik

- przyjęcia darowizny na rzecz Gminy 
Kórnik. Radni zezwolili na przejęcie przez 
Gminę darowizny w postaci użytkowania 
wieczystego nieruchomości zabudowanej, 
oznaczonej numerem geodezyjnym 12/19 
o powierzchni 0,0166 ha, użytkowania wie-
czystego nieruchomości niezabudowanych 
oznaczonych numerami geodezyjnymi 
12/18 o powierzchni 0,0145 ha, 12/22 i 
12/27 o łącznej powierzchni 0,7249 ha 
stanowiące własność Skarbu Państwa w 
użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei 
Państwowych Spółka Akcyjna z przezna-
czeniem na mieszkanie komunalne oraz 
teren komunikacji i zieleni. 

- nadania nazw ulicom w miejscowości 
Dachowa. Nowo nazwana ulica Złota  ma 
swój początek od ulicy Poznańskiej i bie-
gnie do działki oznaczonej nr 106/8, której 
podstawę stanowi droga oznaczona dział-
ką nr 106/4. Ulica Sportowa natomiast ma 
swój początek od ulicy Krętej i biegnie do 
działki oznaczonej nr 181/24, której pod-
stawę stanowi droga oznaczona działkami 
nr 181/1 i 181/25, 125/2.

- przystąpienia do sporządzenia stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Kórnik, 
ze zmianą obejmującą działki nr ewid.: 
105/9 i 105/10, obr.Koninko

- przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działki nr 83/3, obręb 
Czołowo, gmina Kórnik

-przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulicy Głównej, Sło-
necznej i Dworcowej, obręb Dziećmierowo, 
gmina Kórnik

-zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kór-
niku Nr XX/207/2008 z dnia 27 lutego 2008 
r., w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Kórniku - obr. geod. Bnin 
i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej

-miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru zabudowy 
mieszkaniowej, usługowej w Kórniku – 
rejon między ul. Staszica, Krasickiego, 
Stodolną a drogą S11

Radna Małgorzata Walkowiak zgłosiła 
interpelację, w której wyraziła niezado-
wolenie części mieszkańców jej okręgu 
wyborczego z założeń budżetu na kolej-
ny rok i wieloletniego planu inwestycyj-
nego. Podkreśliła, że większe fundusze 

powinny zostać wykorzystane na drogi, 
chodniki, bezpieczne pobocza i szkołę. 

Radny Roman Genstwa zapytał o to, 
czy na ulicę Ogrodową w Szczodrzy-
kowie powróci znak postoju.  Prosił o 
wywarcie nacisku na administratorów 
dróg, by wykoszono pobocza na drogach 
wiejskich. Poruszył także problem utrud-
nień ruchu związanych z sygnalizacją 
świetlną nieopodal firmy logistycznej w 
Gądkach.  

Radny Marek Broniewski powrócił do 
sprawy dojazdu do nowo budowanego 
obiektu handlowego pomiędzy ulicami 
Stodolną i Poznańską. Wyraził także 
opinię, że działania dotyczące zmiany 
warunków umowy dotychczasowego 
komendanta Straży Miejskiej to dopiero 
początek procesu reformy tej formacji. 
Ostrzegł, że będzie pilnie się przyglądał 
dalszym działaniom w tym zakresie. 
Wcześniej, prosił także o szczegóły 
dotyczące przetargu na modernizację 
kórnickiego rynku. 

Radny Bogdan Wesołek powrócił pod 
koniec sesji do komentowania spraw 
związanych z zamówieniami publiczny-
mi, które rozpoczął podczas składania 
sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej. 
Poruszył problemy porządkowe przy 
pomniku Powstańców Wielkopolskich. 
Zapytał, czy stan przechodzącego przez 
tereny naszej gminy gazociągu jest 
monitorowany. Podziękował za dopro-
wadzenie do przedłużenia czasu pracy 
oddziału pocztowego w Bninie.   

 Radny Tomasz Grześkowiak odno-
tował, że podjęto działania w sprawie 
wymiany skorodowanych elementów 
ekranów chroniących przed hałasem, 
zainstalowanych wzdłuż drogi S-11.

Radny Jerzy Rozmiarek przypomniał 
o potrzebie remontu drogi powiatowej 
pomiędzy Czmoniem i Kalejami. Popro-
sił o interweniowanie w tym temacie u 
Starosty. 

Nawiązując do jego zapytania na 
jednej z poprzednich sesji radna Irena 
Kaczmarek przypomniała o sprawie 
zainstalowania tabliczek pod znakami 
dopuszczających parkowanie przy bniń-
skim kościele w niedziele i święta. 

Radny Adam Lewansowski wskazał 
na potrzebę remontu krótkiego odcinka 
ulicy Hugo Kołłątaja. Zwrócił też uwagę 
na brak tablicy informującej o umiejsco-
wieniu granicy gminy przy drodze nr 434 
pomiędzy Szczodrzykowem a Śródką.

Na zakończenie głos zabrał Paweł 
Wójkiewicz, niegdyś mieszkaniec gminy, 
obecnie redaktor jednej z gazet ukazują-
cych się w Śremie i okolicach. Jego zda-
niem wybrana w przetargu, zajmująca 
się zwierzętami na zasadzie pogotowia 
firma Kurant niewłaściwie wypełnia swoje 
obowiązki. Próbował także polemizować 
z radnymi, którzy krytykowali działania 
Straży Miejskiej. Jego wypowiedzi spo-
tkały się z ripostą kierownika Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Sła-
womira Zakrzewskiego oraz kilkorga 
radnych.  

Opr. ŁG

BURmiSTRZ gmiNY kÓRNik iNFoRmUjE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 6 grudnia 2013r. 
do dnia  30 grudnia 2013r., wywieszony został wykaz dotyczący oddania w dzierżawę 
niżej wymienionej nieruchomości:

1) nieruchomość przeznaczona na cele rekreacyjne:
- 1 działka  nr  882/9 położona  w miejscowości  Kórnik.

Bliższych informacji można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411, wew. 675.

Budżet 
oBywatelsKi
Kto wyGrał?
Szanowni Państwo!
w tym miejscu planowałem obwie-

ścić wyniki konsultacji społecznych 
Budżet obywatelski gminy kórnik. 
Specjalnie z tego powodu o jeden dzień 
opóźniłem wydanie tego numeru, który 
zgodnie z pierwotnym planem miał 
wyjść 6 grudnia. Niestety w momencie 
oddawania materiałów do druku liczenie 
głosów jeszcze trwa.

Okazało się, że w drugiej turze zagłoso-
wano ponad 6 200 razy (dane nieoficjalne), 
czyli oddano 1500 głosów więcej niż w 
pierwszej turze. Da nam to najprawdopo-
dobniej frekwencję ponad 35%.

Wyniki podamy więc w kolejnym wyda-
niu „Kórniczanina”, ale już dziś gratulujemy. 
Przede wszystkim wnioskodawcom, którzy 
zgłosili zwycięski (zwycięskie) projekt 
(projekty). Gratulacje należą się jednak 
wszystkim wnioskodawcom. Na zauważe-
nie i docenienie zasługuje każdy projekt. 
I choć budżet gminy nie jest z gumy i nie 
wszystko uda się zrealizować, wszystkim 
zgłoszonym projektom należy się uwaga 
podczas planowania budżetu w kolejnych 
latach. 

Wielkie gratulacje dla tych wszyst-
kich, którzy włączyli się w akcję promocji 
poszczególnych projektów i w zbieranie 
głosów od mieszkańców. Wysoka frekwen-
cja to sukces wielu osób, którzy czasami 
dzień w dzień, dom po domu odwiedzali 
mieszkańców prosząc o wsparcie swojej 
inicjatywy.

Gratulacje dla pana burmistrza i rad-
nych, że zdecydowali się na wydzielenie 
500 tys. złotych z budżetu i oddanie głosu 
bezpośrednio mieszkańcom. 

Gratulacje także dla osób bezpośred-
nio zaangażowanych w przeprowadze-
nie referendum, szczególnie dla Iwony 
Pwałowicz-Napieralskiej. Mimo znacznie 
ograniczonego czasu na każdym etapie 
konsultacji, włożyli oni sporo wysiłku, by 
rzetelnie i sprawnie doprowadzić sprawę 
do szczęśliwego finału. 

Już teraz można sformułować kilka 
wniosków wypływających z tegorocznych 
konsultacji. 

Po pierwsze cieszyły się one sporym 
zainteresowaniem mieszkańców. Ilość 
zaproponowanych inwestycji była duża. 
Niektóre, co prawda, nie spełniły wszystkich 
wymogów i nie trafiły pod osąd głosujących, 
lub nie zostały poparte znaczną liczbą 
głosów, co nie znaczy, że konsultacje nie 
pozwoliły im pojawić się w otwartej dyskusji 
społecznej.  Świetnym przykładem jest tu 
choćby projekt złożony kilkadziesiąt razy 
przez mieszkańców wsi Dębiec, lub kilka 
projektów zgłoszonych przez Żerniki. Te 

niewielkie wsie pokazały swoje zaanga-
żowanie. Dzięki takim akcjom buduje się 
lokalną społeczność i choć nie wszystkie 
projekty będą realizowane, to zyskują 
wszyscy.

Po drugie, cieszy wysoka frekwencja. 
Chciałoby się - na pewno - by frekwencja 
zbliżała się do 100 %, jednak znając re-
alia konsultacyjne i referendalne w skali 
kraju, nasz wynik jest bardzo dobry. W 
tegorocznej edycji podobnych konsultacji 
w Poznaniu frekwencja była na poziomie 
nieco ponad 20%, a w roku poprzednim 
sporo niższa.  

Po trzecie nasuwa się wniosek, że 
jeśli włodarze gminy zechcą powtarzać 
w kolejnych latach tego typu konsultacje, 
pierwsze działania w kierunku ich reali-
zacji muszą następować już pod koniec 
pierwszego półrocza. Będzie wtedy więcej 
czasu na szerokie wstępne omówienie 
zasad, porozumienie poszczególnych 
wnioskodawców, by nie dublować pomy-
słów, a przede wszystkim na rozszerzenie 
listy uprawnionych do głosowania o osoby 
wpisane do Rejestru Wyborców.  

Wiele uwag, pomysłów, propozycji na 
usprawnienie, ulepszenie naszych konsul-
tacji spływa w ostatnim czasie do urzędu. 

Mam nadzieję, że zostaną one wykorzysta-
ne w przyszłym roku.

Na koniec podziękowania. W promocję 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik 
zaangażowało się bardzo Stowarzyszenie 
Instytut Zachodni, które zdobyło środki fi-
nansowe na zakup: banerów promujących 
akcję, 20 „potykaczy” wypożyczonych w II 
turze wnioskodawcom zakwalifikowanych 
projektów, naklejek z logo zaprojektowanym 
przez panią Agnieszkę Pawlak (dziękuje-
my!) i ołówków. Rozlosowane 6 grudnia 
nagrody dla osób, które wzięły udział w 
głosowaniu ufundowali  także: KCRiS Oaza, 
Wydział Promocji Gminy oraz - nagrodę 
główną, czyli lot paralotnią - firma Paralot-
niePoznań.pl. 

ŁG
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Stowarzyszenie teatralne LEGION za-
kończyło projekt „Zakórnikowani w sztuce”, 
który realizowaliśmy wraz z Polsko-Ame-
rykańską Fundacjią WOLNOŚCI, repre-
zentowaną przez Polską Fundację Dzieci i 
Młodzieży w ramach Ogólnopolskiego Kon-
kursu Grantowego 2012 „Równać Szanse”. 
W projekcie brało udział 25 młodych ludzi 
z Kórnika i okolic w wieku od 13 do 19 lat. 
Mieli oni okazję w trakcie projektu brać 
udział w warsztatach: pisania scenariusza, 
wokalnych, aktorskich, filmowych, tanecz-
nych, plastycznych.  

W wyniku pracy młodzieży z dorosłymi 
artystami - mentorami powstał, musical „ZA-

KÓRNIKOWANI”, który miał swoją premierę 
23 września 2013r. w kórnickiej OAZIE. 
Został on bardzo przychylnie przyjęty przez 
widzów, którzy obdarowali nas gromkimi 
brawami, za co serdecznie dziękujemy.

Misją programu Równać Szanse jest 
włączenie młodzieży w życie społeczności 
lokalnej, ale również zauważenie ich i ich 
problemów przez tą społeczność. Myślę, że 
cel został osiągnięty. W trakcie tak długiego 
projektu młodzi mogli również zweryfikować 
swoje podejście do zobowiązań, sprawdzić 
jak potrafią organizować sobie czas, czy 
potrafią pracować w grupie, jak przyjmują 
porażki i sukcesy, jak postrzegają siebie po 

projekcie, jakie będą ich życiowe wybory.  
Mamy nadzieję, że stowarzyszenie nasze 
pomogło tej garstce młodych w znalezieniu 
odpowiedzi chociażby na część tych pytań 
lub, ze może zmusiliśmy ich do podniesie-
nia sobie poprzeczki w dalszych wyborach 
i edukacji.

Życząc naszym beneficjentom, naszym 
Zakórnikowanym powodzenia w dalszej ak-
tywności artystycznej i nie tylko, dziękujemy 
za współpracę i „trzymamy kciuki”.

 Koordynator projektu
Joanna Ignasiak

Zdjęcia ze spotkania 
podsumowującego projekt

ProjeKt ZaKórniKowani w sZtuCe ZaKońCZony!

Towarzystwo Pamięci Powstania 
wielkopolskiego (TPPw) 1918/1919 
koło w kórniku, z okazji 95. Rocznicy 
Powstania wielkopolskiego, i po raz 
trzeci w swojej historii zorganizowało 
w Strażnicy oSP w kórniku przegląd, 
a raczej koncert pieśni powstańczych, 
nie tylko związanych z Powstaniem 
wielkopolskim. 

Sala OSP zapeł-
niła się młodzieżą 
szkolną, rodzicami i 
gośćmi do ostatnie-
go miejsca. Zebrało 
się około 250 osób. 
Dorota Przybylska 
prezes Koła powitała 
zebranych. Przed-
stawiła rolę Powsta-
nia Wielkopolskiego 
w odzyskaniu nie-
podległości w roku 
1918/1919. Wśród 
zaproszonych gości 
był prezes Oddzia-
łu Wielkopolskiego 
TPPW Andrzej Szy-
mank iew icz ,  bu r -
mistrz Jerzy Lechne-
rowski, Włodzimierz 
Racławski w mun-
durze Stowarzysze-
nia Kawaleryjskiego 
VII Pułku Strzelców 
Konnych, delegacja 
Koła TPPW z Tulec 
z Haliną Kowalew-
ską na czele i liczni 
członkowie rodzin 
powstańczych. Ma-
rek  F ludra ,  ak to r 
Teatru z Gniezna, 
rodem z Bnina recy-
tował wiersze Hila-
rego Majkowskiego, 
poświęcone Powsta-
niu Wielkopolskiemu. 
Burmistrz wręczył 
kolejne Krzyże Po-
wstańcze. Pamiątko-
we Krzyże Powstań-
cze otrzymali: 

- Joanna Fludra 
có rka  Pows tańca 
Stefana Kubiaka, 

- Marian Kandulski syn Powstańca 
Mieczysława Kandulskiego, 

- Marcin Kościelski wnuk Powstańca  
Czesława Kościelskiego, 

- Henryka Anna Kudlaszyk-Nowakow-
ska córka Powstańca Jana Kudlaszyka, 

- Paweł Płończak wnuk Powstańca 
Stanisława Górczewskiego, 

- Wojciech Puk wnuk Powstańca 
Wacława Urbanowskiego

Nowym członkom TPPW wręczono 
legitymacje. Zainteresowanie pracami 
Koła w Kórniku jest znaczne, o czym 
świadczyła frekwencja i zaangażowanie 
szkół. Z pewnością to zainteresowanie 

będzie jeszcze większe gdyż Koło TPPW 
posiada już własną stronę internetową: 

kornik.tppw.pl 
opracowaną bezinteresownie przez 

Marcina Nowaka z Kórnika.
Na scenie pojawiły się chóry repre-

zentujące następujące szkoły: 
- Gimnazjum w Robakowie im. Po-

wstańców Wlkp. przygotowany przez  
Izabellę Banasiewicz, 

- SP Szczodrzykowo im. Jana Pawła 
II – przygotowany przez Lidię Jarmusz-
kiewicz, 

- SP Radzewo im. Jana Wójkiewicza  
przygotowany przez  Siostrę Judytę i  
Barbare Ciołek, 

- SP nr 2 im. Teofili z Działyńskich 
Szołdrskiej-Potulickiej przygotowany 
przez  Macieja Paterczyka 

- i SP nr 1 im. Tutusa Działyńskiego  
przygotowany przez Lidia Jakubowska. 

Występy chórów wzruszył niektórych 
słuchaczy. Wielu obecnym, jak sami 
stwierdzili, zakręciła się łezka w oku.  

Organizowanie przeglądów pieśni po-
wstańczych ma na celu zainteresowanie 
tematem powstańczym rzesze młodzieży 
szkolnej. Poprzez pieśni rośnie zaanga-
żowanie w naukę historii o Powstaniu 
Wielkopolskim. Pieśni i poezja są ele-
mentem wychowania patriotycznego 
prowadzonego w kórnickich szkołach. 

Pamięć o Kompa-
nii Kórnickiej, pierw-
szej wojskowej for-
macji w Wielkopolsce 
jest w Kórniku szcze-
gólnie pielęgnowana. 
Sylwester Gawrych, 
j ako  j e j  wspó ło r -
ganizator,  w swo -
ich wspomnieniach 
pisze,  że powsta -
ła ona 15 listopada 
1918 r. Pierwszy jej 
szereg stanął tego 
dnia o godzinie 10-
tej wieczorem. Po 
kilku latach poszu-
kiwań doczekał się 
on pełnej biografii. 
Czas na dokładniej-
szy opis wydarzeń 
rewolucyjnych w Kór-
niku w 1918/1919 r. 
Pierwszym dowódcą 
Kompanii Kórnickiej 
był Marian Jarosław 
Trawiński. Obaj po-
wstańcy długo cze-
kali na swoje biogra-
fie i upamiętnienia. 
Ich biograf ie opu -
blikowane zostaną 
w X Tomie Biografii 
Powstańców Wlkp. 

W miesięczniku 
Nasza Gmina Kórnik 
ukazała się kolejna 
biografia Powstańca 
Wlkp. Mieczysława 
Kandulskiego z Bni-
na. Jego syn Marian 
z wyjątkowym wzru-
szeniem przeżył III 
Przegląd Pieśni. Uro-
czystość zakończono 
podniośle wykonaną 

„Rotą” Marii Konopińskiej, napisaną w 
1908 r. pod wpływem oburzenia prześla-
dowaniami dzieci we Wrześni w zaborze 
pruskim. Pieśń z muzyką Feliksa Nowo-
wiejskiego po raz pierwszy wykonano w 
1910 r. podczas uroczystości odsłonięcia 
ufundowanego przez Ignacego Pade-
rewskiego pomnika Grunwaldzkiego w 
Krakowie.

Na koniec kórnickiego przeglądu na-
grodzono nauczycieli i uczniów uczest-
ników Przeglądu. Delegacja uczniów zło-
żyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze 
na grobie Powstańców Wielkopolskich 
na cmentarzu Kórnickim. 

  Kazimierz Krawiarz

trZeCi PrZeGlĄd PieŚni PowstańCZyCH 
Ukazała się książka „Aktywny Kórnik”. 

Jest to zbiór przeprowadzonych przez Jani-
nę Przybylską i Łukasza Grzegorowskiego 
wywiadów z ludźmi aktywnymi - w różnym 
tego określenia znaczeniu. Ze względu na 
to, że działaczy i organizacji, ludzi ciekawych 
i aktywnych mamy w naszej gminie sporo, 
zbiór bohaterów jest jedynie „losową próbką”, 
poczynionym z konieczności przez autorów 
subiektywnym wyborem. Znajdziecie Pań-
stwo w tej publikacji sylwetki i wypowiedzi 

naukowców, samorządowców, przedsta-
wicieli różnych instytucji i stowarzyszeń, 
artystów, twórców i animatorów kultury, 
sportowców i trenerów, osób duchownych, 
przedsiębiorców, jest rozmowa z uczenni-
cą kórnickiego Zespołu Szkół i studentką 
rodem z Kórnika... 

Autorzy spróbowali pokazać to, w jak 
różny sposób można być aktywnym, co 
jest pożywką dla społecznej działalności, 
w jakich kierunkach rozwija się nasze spo-

łeczeństwo, co hamuje naszą aktywność, 
a co ją wzmacnia. 

„Aktywny Kórnik” powstał w ciągu ostat-
niego roku, przy okazji jubileuszu 25-lecia 
„Kórniczanina”. 

Publikację można zdobyć w Wydziale 
Promocji Gminy, pl. Niepodległości 41 w 
Kórniku. Zapraszamy do lektury.

ŁG 

aKtywny KórniK  

                 wywiadów Udzielili:
Krystyna Antkowiak, Krzysztof 
Buszkiewicz, Jadwiga Chałupka, 
śp. Jerzy Fogel, ksiądz Grzegorz 
Gałkowski, Marek Gandecki, Jan 
Grabkowski, Mirosław Grewling, 
Małgorzata Iszkuło, Krystyna 
Janicka, Tomasz Jasiński i Kata-
rzyna Woźniak, Zbigniew Kalisz, 
Wojciech Kiełbasiewicz, Agata 
Kiełpińska, Jacek Kozłowski, 
Kazimierz Krawiarz, Max Kul-
tys, Lucjana Kuźnicka-Tylenda, 
Andrzej B. Legocki, Jerzy Lech-
nerowski, Rafał Likowski, Anna 
Łazuka-Witek,  siostra Stefania 
Łopko, Maciej Marciniak, Kinga 
Nowak-Dyjeta, Jacek Oleksyn, 
Izabella Ordanik, Dorota Przy-
bylska, Anna Rauk, Ewa Sie-
roń, Przemysław Sitek, Tomasz 
Siuda, Alina Stanecka-Wilczak, 
Aneta Szarzyńska, Robert Ta-
ciak, Roch Tarczewski, Zbi-
gniew Tomaszewski, Małgorzata 
Walkowiak, Łukasz Wierzbicki, 
Zuzanna Zięta.
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Na półce w moim pokoju stoi dżebena- spe-
cjalne gliniane naczynie, o długim lejkowatym 
dziobku używana podczas parzenia tradycyjnej 
bunny oraz wypleciony spracowanymi kobie-
cymi palcami kolorowy koszyk z barwionych 
liści palmy. Ilekroć otwieram drzwi czuje woń 
rozgrzanego piasku, świeżo palonych ziaren 
kawy, chat z patyków, przesiąknięte indżerą 
chusty kobiet i mężczyzn- zapach Etiopii. Te 
dwa niewielkie przedmioty rozpalają ponownie 
wyobraźnie,  opowiadają historię przywołując 
zapach, obrazy i barwy tego kraju, a przeżycia, 
emocje, doświadczenia powracają- tak jak by 
to wszystko działo się wczoraj…

Niektórzy Etiopczycy twierdzą, że gdy Bóg 
tworzył świat, zaczął od ich kraju, obdarowując 
go niespotykanej urody krajobrazami, do-
skonałym klimatem i bogactwem natury. Czy 
słusznie?

Etiopia to kraj niezwykły, jedyny w Afryce 
poza Egiptem z tak bogatą historią i oryginal-
ną, trwającą od wieków kulturą. Jest bardzo 
różnorodna. Północ to ostoja chrześcijaństwa, 
dzięki czemu Etiopia nazywana bywa wyspą 
czarnego chrześcijaństwa, otoczoną morzem 
islamu. Jadąc na południe, znajdziemy się 
w prawdziwej czarnej Afryce, gdzie czas za-
trzymał się wiele wieków temu. Mułzumański 
Wschód od wieków pozostawał pod wpływem 
narodów Półwyspu Arabskiego. W Axum prze-
chowywana jest legendarna Arka Przymierza, 
czyli tablice, które Mojżesz otrzymał od Boga. 
Nikt jej jednak nie może zobaczyć, poza wy-
znaczanym strażnikiem, który pełni tę funkcję 
przez całe swoje życie.

Etiopia (dawniej nazywana również Abi-
synią) to państwo położone we wschodniej 
Afryce, w tak zwanym Rogu Afryki (Półwysep 
Somalijski). Kraj ten graniczy z Kenią (na połu-
dnie), Sudanem i Sudanem Południowym (na 
zachodzie), Dżibuti i Somalią (na wschodzie) i 
Erytreą (na północy). Stolicą państwa jest Addis 

Abeba, a językiem urzędowym amharski. To 
parlamentarna republika federalna, w której 
głową państwa jest prezydent, a na czele rządu 
stoi premier I to on ma rzeczywistą władzę.

Historia Etiopii zaczyna się wraz z naszym 
przodkiem- Lucy. Żyła ona przed 3,2 miliona 
lat w miejscu nazywanym dziś Doliną Awash w 
Hadar. Szkielet “Lucy” odnaleziono w 1974. Jej 
naukowa nazwa to Australopithecus afarensis. 
Pierwsze słowo znaczy: południowa małpa 
człekokształtna, drugie, że została odkryta 
w regionie Afar. Etiopczycy nazywają ją “Di-
nqnesh” czyli piękna. Prawdopodobnie żyła nie 
dłużej niż 20 lat, ważyła poniżej 30 kilogramów, 
miała trochę ponad metr wzrostu. Jej szkielet 
można oglądać w Muzeum Narodowym w 
Addis Abebie. Skąd wzięło się imię Lucy? 
Donald Johansson, antropolog z Uniwersytetu 
w Chicago, który ją odkrył opowiadał: “Ta mała 
kobieta z pewnością pochodziła z wielkiego 
rodu i zasługuje na własne imię. Kiedyś wraz z 
całą ekspedycją usiedliśmy w kręgu słuchając 
piosenek Beatelsów. Ktoś wtedy powiedział: 
“Nazwijmy ją Lucy!” Jak w piosence “Lucy in the 
Sky with Diamonds”. Tak narodziła się Lucy. I 
choć dziś odkryto o wiele starsze ślady naszych 
przodków, żaden nie stał się tak popularny jak 
ta pra…celebrytka.

Zgodnie z legendą etiopski naród został za-
początkowany przez Etiopika, wielkiego wnuka 
Noaha. Axum założył syn Etiopika- Axumai. W 
Starym Testamencie można odnaleźć ponad 
trzydzieści wzmianek o Etiopii. Na przykład Moj-
żesz poślubił etiopską kobietę. Królowa Makeda 
(dla nas królowa Saby) była potomkiem dawnej 
dynastii. Władała ona ogromnym obszarem, 
łącznie z Jemenem. Etiopczycy utrzymywali 
stosunki handlowe z tak odległymi krajami jaki 
Palestyna I Indie.

Czytając te niesamowite opowieści o tak 
różnorodnym kulturowo miejscu, długo się nie 
zastanawiając spakowałyśmy walizki by na 3 
miesiące stać się małą częścią historii tego 
kraju.  Jako wolontariuszki Fundacji Pomocy 
Humanitarnej ”Redemptoris Missio” oraz jako 
laureatki konkursu  „Wolontariat Polska Pomoc 
2013”realizowanego przez MSZ przez blisko 
100 pracowałyśmy w przychodni w Dilla na 
Południu Etiopii. Byłyśmy gośćmi Sióstr Sale-
zjanek, które mimo, iż każda z nich jest innej 
narodowości tworzyły wspólnie z nami wielką 
etiopską rodzinę. 

W Klinice Don Bosco codziennie przyjmo-
wałyśmy od 100 do 150 pacjentów. Oficjalnie 
pracowałyśmy od poniedziałku do piątku 
8:00 do 17:00. W sezonie kawowym, który 
przypadał na październik odwiedzało nas dwa 
razy więcej pacjentów, więc często godziny 

naszych dyżurów wydłużały się do późnych 
godzin wieczornych. A dlaczego penitentów 
nagle przybywało? Czy uprawa tej rośliny jest 
tak problematyczna? Nic podobnego! Dzięki 
sprzedaży swoich zbiorów rolnicy zdobywali 
pieniądze na leczenie i leki. Ci, którym pola nie 
obrodziły lub nie mieli własnej ziemi próbowali 
leczyć się sami tradycyjnymi metodami…W So-
boty odwiedzałyśmy pacjentów w ich domach.

Za miejsce naszej pracy odpowiedzialna 
była Siostra Corazon, pochodząca z Filipin 
doktor wielu specjalizacji.  Pracowałyśmy razem 
z 12 miejscowymi pielęgniarkami i S. Corazon. 
Klinika Don Bosco jest najlepszym ośrodkiem 
zdrowia w tym regionie Etiopii. Dzięki sponso-
rom Siostry finansują leczenie najuboższych 
mieszkańców oraz sprzedają leki za niewielkie 
pieniądze. Naszymi pacjentami byli żebracy, 
których mijałyśmy na drodze, bezdomni, którzy 
chowali się przed deszczem pod palmami, 
dzieci ulicy, sieroty pozbawione rodziców i 
przyszłości- ludzie skrzywdzeni przez życie a 
jednak zawsze radośni z uśmiechem na twarzy, 
ogromną wdzięcznością i wiarą, której mogliby-
śmy się wszyscy od nich uczyć. Najczęstszymi 
przypadłościami na które cierpią pacjenci 
odwiedzający Klinikę to: tyfus, dur brzuszny, 
malaria, infekcje grzybicze skóry, infekcje nerek, 
liczne robaczyce i pasożyty przewodu pokar-
mowego, choroby przenoszone drogą płciową, 
niedożywienie oraz AIDS. Sektor zdrowotny 
w Etiopii nadal rozwija się i bardzo różni od 
naszych europejskich standardów. Miejscowe 
gabinety lekarskie są bardzo drogie nie przy-
stosowane do tutejszych realiów. Dlatego wielu 
pacjentów nawet z ciężkimi dolegliwościami 
udaje się do miejscowego szamana, często 
powodując jeszcze większe uszczerbki na 
zdrowiu. Nasza praca polegała na pomaganiu 
miejscowym pielęgniarkom w ich codziennych 
obowiązkach. Wykonywałyśmy opatrunki, 
szczepienia, pobierałyśmy  materiały do badań, 
oglądałyśmy preparaty pod mikroskopem. Jako 
licencjonowane położne w każdy czwartek 
obejmowałyśmy fachową opieką ciężarne i ich 
nienarodzone dzieci oraz niemowlęta. Dzięki 
Fundacji „Redemptoris Missio” przywiozłyśmy 
ze sobą detektory czynności serca płodu, dzięki 
którym kobiety mogły po raz pierwszy usłyszeć 
jak pracują małe serduszka ich dzieci. Każda 
pacjentka kładąc się na kozetkę była bardzo 
podekscytowana wiedząc, że za chwile usłyszy 
swoje dziecko. Wiele z nich płakało, śmiało 
się, dziękowało, błogosławiło czy przytulało. 
Sytuacja kobiet ciężarnych w Etiopii znacz-
nie różni się od opieki nad naszymi polskimi 
ciężarnymi. Podstawową różnicą i zarazem 
problemem w pracy z tutejszymi ciężarnymi 

jest ich wiek. Nasze najmłodsze pacjentki były 
jeszcze nastolatkami, miały po 13, 14 lat. Ponad 
70% kobiet w ciąży było niedożywionych. Brak 
zdatnej do picia wody, powodował jeszcze więk-
sze spustoszenie w organizmie. Pacjenci nie 
znają podstawowych zasad higieny, spożywają 
wodę z  tej samej rzeki w której wcześniej myli 
samochody, poili zwierzęta, robili pranie czy 
wykonywali codzienną toaletę. Wielu z nich nie 
zdaje sobie sprawy, że codziennie mycie rąk 
przed posiłkiem rozwiązałoby ponad połowę 
problemów zdrowotnych w ich otoczeniu. 

I chodź czasem jako mieszkanki Europy nie 
byłyśmy w stanie zrozumieć afrykańskich para-
doksów, każdego dnia podziwiałyśmy etiopczy-
ków za radość z najmniejszych rzeczy, szczery 
uśmiech i prawdziwą, nie kierowaną niczym 
gościnność. Z dniem 28 października skończyła 
się nasza przygoda z Czarnym Lądem. Bywały 
ciężkie dni, obrazy nie do zniesienia, sytuacje 
bez wyjścia i dwie młode położne. Analizując 
wszystko to co miało miejsce wiem, że bez 
Waszego wsparcia nie dały byśmy sobie rady. 
Dziękujemy wszystkim parafianom z Parafii 
p.w Św. Wojciecha w Bninie, Ks. Proboszczowi 
Franciszkowi Sikorze oraz Ks. Wikariuszowi 
Karolowi Maciejakowi za wsparcie modlitewne i 
duchowne, które odczuwałyśmy silnie każdego 
dnia. Szczególne podziękowania należą się 
również P. Stanisławowi Makulcowi oraz P. 
Elżbiecie Kerber ze sklepu Smyk w Kórniku, 
która podarowała 30kg nowych ubrań dla etiop-
skich dzieci- radości w ich oczach i sercach nie 
potrafię opisać- Dziękujemy!

Nasze walizki przed trzema miesiącami były 
przeładowane ciuchami. Teraz, gdy rozdałyśmy 
prawie wszystko co miałyśmy wcale nie wró-
ciłyśmy z niczym. Zabrałyśmy ze sobą bagaż 
bezcennych doświadczeń, przygód i przyjaźni, 
których nie byłybyśmy wstanie zebrać nigdzie 
indziej, jak tylko tutaj, w miejscu gdzie wszędzie 
unosi się zapach świeżo palonej kawy…

To nie koniec przygody z Czarnym Lądem! 
Zapraszamy na nasz profil na facebooku: Po-
łożne na Czarnym Lądzie, na którym mogą się 
Państwo zapoznać ze zdjęciami z naszej misji. 
Obserwujcie nasz profil, ponieważ będą się na 
nim pojawiały informacje o prelekcjach z poka-
zami zdjęć. Do zobaczenia na jednej z nich!

Wolontariuszka 
Ewelina Walkowiak

Dla Krzysztofa Jaworskiego dzień, w którym 
nie idzie na zajęcia do Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kórniku, to stracony dzień... 
Bardzo lubi te zajęcia. Jego mama - Ewa Ja-
worska jest bardzo zadowolona ze wspaniałej 
opieki w ŚDS. O kierownik tej placówki - Anicie 
Wachowiak mówi, iż to wspaniały człowiek. 
Takie same zdanie ma o pozostałych pracow-
nikach ŚDS. Wymienia panią Karolinę, z którą 
Krzysztof lubi gotować w kuchni. Pani Ewie 
podoba się to, że dla osób biorących udział w 
zajęciach Domu są organizowane wycieczki, 
spacery. Wychodzą oni do parku. Zatem nie 
przebywają tylko w pomieszczeniach, ale rów-
nież na świeżym powietrzu. W ŚDS zawsze 
coś się dzieje.

Obecnie - od 1 lutego 2012 roku Krzysztof 
mieszka z rodziną w Czmoniu. Przedtem ich 
dom mieścił się przy ulicy Strzeleckiej w Po-
znaniu. Zamieszkiwał w starym budownictwie, 
trudno schodziło się mu po schodach. Teraz 
szybko może znaleźć się na powietrzu, nie musi 
poruszać się po schodach. Jego mama podkre-
śla, iż nieco obawiała się jaką opiekę będzie 
miał w nowym miejscu w Kórniku. Przedtem 
uczęszczał do Warsztatów Terapii Zajęciowej 
„Krzemień” przy ulicy Ognik w Poznaniu. W tej 
placówce Krzysztof m. in. chętnie lepił w glinie. 
Jednak właśnie w ŚDS w Kórniku jest lepiej, 
choć w WTZ też było dobrze. Pani Ewa dodaje, 
że tutaj zajęcia są fajne, a prowadzący je ludzie 
bardzo kochani. Pracują z miłością, oddaniem.

Krzysztof Jaworski urodził się 12 lutego 
1984 roku. Cierpi na mózgowe porażenie 
dziecięce. Ma porażone obie półkule mózgo-
we - jedną mniej, drugą więcej. Ma problemy 
z wymową, rozumie wszystko, co się do niego 
mówi. Cierpi też na „kurzą ślepotę”. Kiedy był 
chłopcem, nie miał kłopotów z chodzeniem. 
Niestety, od roku sprawia mu ono trudność, za-
tem musi już korzystać z wózka inwalidzkiego. 

Pani Ewa nie podjęła pracy zawodowej, 
utrzymaniem rodziny zajmował się i nadal 
zajmuje mąż Leszek. Cały czas opiekowała się 
synem. Swoją edukację rozpoczął w jednym z 
pierwszych w Poznaniu przedszkoli z oddzia-
łami integracyjnymi dla niepełnosprawnych 
dzieci - „Zielony Gaik” na os. Rusa. Pani Ewa 
z wdzięcznością wspomina ówczesną dyrektor 
tego przedszkola.

Potem syn uczęszczał do Specjalnej Szkoły 
Podstawowej nr 103 przy ulicy Rycerskiej, 
następnie jej oddziału przy ulicy Św. Floriana. 
Po ukończeniu 18 lat uczestniczył w zajęciach 
WTZ.

Krzysztof bardzo lubi towarzystwo innych 
osób. Do ŚDS w Kórniku uczęszcza od chwili 
uruchomienia tej palcówki - 1 marca 2012 
roku. Jest również podopiecznym Kórnickiego 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełno-
sprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudyn-
ka”. Zatem uczestniczy w różnych imprezach 
organizowanych przez „Klaudynkę”.

Jego stałą opiekunką jest także siostra 
Katarzyna. Między rodzeństwem różnica wieku 
jest niewelka, bo tylko jeden rok. Katarzyna 
zajmowała się nim od najmłodszych lat. Opieka 
nad bratem spowodowała, że wybrała zawód 
pedagoga.

Ewa Jaworska uważa, teraz woli mieszkać 
w Czmoniu. Twierdzi, iż są tu milsi ludzie. Nie 
ma problemu, żeby coś załatwić w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku.

Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

luBi swoje ZajęCia

Wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy Św.
 i ceremonii pogrzebowej

naszej Kochanej Mamy, Teściowej, Babci

śp. Marii Łuczak
ks. wikariuszowi Przemysławowi Kuszowi

Rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, 
współpracownikom z BS w Kórniku  i znajomym 

za obecność, wsparcie, wspólną modlitwę, 
ofiarowane liczne intencje mszalne, kondolencje, złożone wieńce i 

kwiaty
serdeczne Bóg zapłać składa

Rodzina
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Dnia 29 listopada 2013 roku w przed-
szkolu nr 2 „Cztery Pory Roku” w Bninie 
odbyła się akcja pt. „Drogerie Polskie oraz 
Unilever z marką Signal wspierają zdrowe 
ząbki przedszkolaków”. Akcja miała na celu 
uświadomienie dzieciom jak ważne jest my-
cie ząbków. Dzieci bardzo aktywnie wzięły 
udział w rozmowie na temat higieny i jak 
nam się udało ustalić, nasi mali respondenci 
bardzo chętnie myją ząbki wraz ze swoimi 
rodzicami. Drogerie Polskie w Kórniku wraz 
z Unileverem przekazały dzieciom upominki 
w postaci past, kubeczków i szczoteczek 
do zębów.

Organizatorzy

Zdrowe ZĄBKi PrZedsZKolaKów

Gdy w BrZuCHu BurCZy ... CZyli KĄCiK Kulinarny
PiERNicZki kATARZYNki 

Pierniczki katarzynki piecze się już pod 
koniec listopada (w okolicy imienin Katarzy-
ny) ponieważ   po upieczeniu twardnieją na 
kamień.  Potrzebują sporo wilgoci i czasu, 
aby zmięknąć i na Święta zamienić się w 
rozpływający w ustach rarytas. Jeśli chcecie 
przyspieszyć ten proces wystarczy za-
mknąć je w metalowej puszce z kawałkiem 
obranego jabłka (owoc należy wymieniać 
kilkakrotnie, aż pierniki będą nadawały się 
do jedzenia). Katarzynki można polukro-
wać lub oblać polewą czekoladową, choć 
przyznam, że najbardziej lubię takie bez 
dodatków. 

Składniki (3 blachy): 
500 g miodu
400g maki orkiszowej typ 700 (lub pszennej)
100 g maki żytniej typ 720
1 łyżka  domowej przyprawy do pierników
50 g smalcu (lub masła)
100 g mielonych orzechów włoskich*
1 łyżeczka kakao
3 łyżki cukru stopionego na karmel**
2 płaskie łyżki proszku do pieczenia
3 łyżki rumu*

Miód podgrzać z tłuszczem.  Na patelni  
zbrązowić cukier na karmel, dodać do cie-
płego miodu, rozpuścić. Mąkę wymieszać 
z proszkiem do pieczenia, orzechami, przy-
prawa do pierników i kakao. Do suchych 
składników dodać przestudzony miód i rum. 

Zagnieść ciasto. Jeśli ciasto lepi się do rąk, 
dosypać trochę mąki, jeśli jest zbyt twarde 
dodać trochę lejącego miodu. 

Ciasto rozwałkować na grubość ok. 
5 – 10 mm i wykrawać charakterystyczne 
katarzynkowe kształty (jeśli nie macie 
foremki z falbankami można użyć dowol-
nego kształtu – nie wpłynie to na smak 
pierników;- )). Ciastka wyłożyć na blachę 
wyłożoną pergaminem lub obsypaną mąka, 
przed pieczeniem posmarować wodą. Piec 
w temperaturze 190˚C przez 13 – 15 minut. 
Katarzynki po upieczeniu są miękkie, potem 
twardnieją i muszą poleżakować, aby po-
nownie zmięknąć.

 
*rum i orzechy można pominąć w przepisie
**zamiast karmelu można dodać 1 łyżkę 
kakao

Smacznego!
Iza Jokiel

Zapraszam na stronę gdywbrzuchu-
burczy.blogspot.com gdzie znajdziecie 
wiele ciekawych i prostych przepisów na 
smaczne dania.

W październiku ogłoszony został w naszym przedszkolu 
konkurs plastyczny pt. „Mamo, tato, baw się z nami jesien-
nymi darami”. Konkurs miał na celu wykorzystanie darów 
naszej pięknej, polskiej, złotej jesieni i „zatrzymanie” jej na 
kartkach papieru. Poza tym, wspólna praca miała wzmoc-
nić więzi rodzinne, zachęcić do wspólnego, twórczego 
spędzania czasu.  

Do konkursu przystąpiło prawie 40 dzieci z rodzicami. 
Prace były naprawdę piękne. Okazuje się, że wyobraźnia 
dzieci i rodziców nie zna granic…Wszystkie dzieła można 
było oglądać na wystawie zorganizowanej w naszym przed-
szkolnym holu. Wybrane, najciekawsze zdaniem jury, prace, 
wystawione zostały w naszym kórnickim ratuszu. 

Mamy nadzieję, że zarówno dzieciom, jak i rodzicom, 
nie zabraknie zapału do brania udziału w kolejnych, orga-
nizowanych przez nas konkursach… Przede wszystkim 
jednak mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas przy 
wykonywaniu pracy był przepełniony radością i uśmiechem-
…A takie chwile są przecież bezcenne…   
    Beata Krakowska

jesienny  KonKurs  w  PrZedsZKolu  Misia  usZatKa

Dobiegł końca nasz konkurs fotograficz-
ny. W zasadzie zostało najprzyjemniejsze, 
ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, 
wystawa.

Wcześniej jednak była ciężka praca 
uczestnków, organizatorów, jury.

W konkursie wzięło udział 42 fotografów 
w wieku od 7 do 67 lat. Nadesłano 374 
fotografie. 

Jury w składzie: Tomasz Siuda, Łukasz 
Grzegorowski, Krzysztof Buszkiewicz, 
Sławomir Animucki, postanowiło nagrodzić 
i wyróżnić łącznie 36 fotografów.

Grand Prix-jarosław wojciechowski

W kategori PRZYRODA:

miejsce-1-Paulina gronowska
miejsce- 2-Rafał wszelaki
miejsce- 3-marcin Siejak

wyróżnienia: Alicja Petroczka, gabrie-
la cyra, jan kaczmarek, joanna Siwec-
ka, kinga Nowicka, kinga wrzesinska, 
magdalena Dziubałka, michał madejew-
ski, Dawid ciesielski, marek kaczmarek.

W kategori ARCHITEKTURA:

miejsce-1-Natalia kozłowska 
miejsce-2-grzegorz kerber
miejsce-3-weonika cyra 

wyróżnienia:  kazik gruszka, Paulina 
gronowska, lena Zaorska, jadzia cha-
łupka, Zosia Suszka. 

W kategori CZŁOWIEK

miejsce-1-lena Zaworska
miejsce-2-kasia Sójka
miejsce-3-joanna Siwecka

wyróżnienia:Zosia Suszka, grzegorz 
cyra, weronika cyra, Agnieszka obie-
gałka, Anna cichocka, Tomasz Bany.

W kategori Dowolnej

miejsce-1-krzysztof Rataj

miejsce-2-nie przyznano

miejsce-3-nie przyznano

wyróżnienia: 1-Agata walaszczyk. 
jadwiga chałupka.

Wręczenie nagród i wyróżnień wraz z 
otwarciem wystawy będą miały miejsce 
w Centrum OAZA w Kórniku w najbliższą 
sobotę 07.12 o godz 16.00

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA 
SPOTKANIE W OAZIE!

TS

wyniKi KonKursu fotoGrafiCZneGo 
KórniKa Portret własny
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S 11 listopada 2013 roku odbyła się 
uroczysta Msza Święta  godz. 11.30 w 
parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w 
Robakowie.

Dzień Święta Narodowego to dzień ra-
dości z odzyskania umiłowanej Ojczyzny. 
To dzień, w którym naród powstał z kolan, 
to dzień powrotu nadziei Polaków. Na ten 
dzień czekały pokolenia. Na ten dzień 
czekali nasi pradziadkowie nieustannie, 
ze łzami w oczach, modląc się do Boga 
„Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”. 
To co wydawało się niemożliwe – stało się. 
Przyszła nagle. Pełna nadziei. Pełna wiary. 
Wolna. Niepodległa Polska.

Oto fragment tekstu, który został 
uroczyście odczytany na parafialnym 
cmentarzu.

 Pamiętamy o tych bohaterach 
narodu polskiego z powstania listopado-
wego czy styczniowego, a w szczególności 
pamiętamy o bohaterach powstania wiel-
kopolskiego.  

Ponieważ dziś jest dzień zadumy nad 
przeszłością, chcemy tę przeszłość przy-
pomnieć. Zwróćmy szczególną uwagę na 
sylwetkę pana Jakuba Boińskiego, uczest-
nika powstania wielkopolskiego.

 
Jakub Boiński urodził się 25 lipca 1890 

roku w Poznaniu – Żegrzu. Miał sześcioro 
rodzeństwa. Skończył szkołę ludową w Po-
znaniu Żegrzu. Gdy wybuchło powstanie 
wielkopolskie zgłosił się jako ochotnik do 
Kórnika i brał udział w walkach toczonych 
w Poznaniu, a potem pod Zbąszyniem. Po 
zakończeniu działań wrócił do domu. Oko-

ło 1930 roku ożenił się z Anielą Walkowiak, 
której rodzice byli właścicielami cegielni w 
Poznaniu przy ulicy Główniej. Po sprzeda-
niu cegielni kupili w Robakowie 20-hekta-
rowe gospodarstwo rolne. Boińscy mieli 
tylko jednego syna, Stanisława (ur. 1931r.). 
Około 1960 sprzedali gospodarstwo i ku-
pili dom na osiedlu w Robakowie, gdzie 
zamieszkali wraz z synem i jego rodziną.

W czasie II wojny światowej Jakub 
Boiński był prześladowany przez Niemców, 
został wysiedlony z rodziną do Kozinic i 
tam przebywał do 1948 roku. Podupadł 
bardzo na zdrowiu. Zmarł w Robakowie 6 
września 1960 r. w wieku 80 lat w wyniku 
choroby nowotworowej. Pochowany został 

na cmentarzu parafialnym w Tulcach. Gdy 
powstała samodzielna parafia w Roba-
kowie, w 2008 r. został ekshumowany i 
spoczywa w rodzinnym grobowcu z żoną 
Anielą.

W 90 rocznicę wybuchu powstania 
rodzina powstańca otrzymała Medal Pa-
miątkowy ufundowany przez Gminę Kór-
nik. W uznaniu zasług bitewnych Jakuba 
Boińskiego – powstańca wielkopolskiego, 
burmistrz Miasta i Gminy Kórnik przekazał 
synowi Stanisławowi Boińskiemu Pamiąt-
kowy Krzyż Powstańczy.

Parafianie z Robakowa

KórniKa Portret własny

W Szkole Podstawowej w Szczodrzyko-
wie po raz czwarty zorganizowano zbiórkę 
karmy dla zwierząt. Zebraliśmy 1050,010 
kg suchej karmy, 120 puszek, 150 saszetek 
dla kotów, miski, ręczniki i koce, wykładzi-
nę i słomę do wyścielenia psich bud oraz 
jedną budę dla pieska. W akcji wyróżnili 
się uczniowie 
1. miejsce  Wiktoria Domagała IC - 116,200 kg
2. Milena Michałowska IIC - 40,560 kg
3. Zuzanna Bubacz  IC, Julka Bubacz  z 
VIC, Gabrysia Puchowska z VB i Norbert 
Lacherski z VIB po 40 kg

Zorganizowany został także konkurs 

plastyczny pt. „Taki sobie Kundel Bury”, 
na który wpłynęło 120 prac plastycznych 
wykonanych różnymi technikami. Jury 
oceniło prace i przyznało trzy pierwsze 
miejsca dla:  Aleksandry Czapkiewicz - 
„0”B, Julianny Urban z IIIB i Aleksandry 
Markuszewskiej z IA

II miejsce dla: Julki Dzilińskiej IIIC, 
Piotra Pawłowskiego IB i Dawida Biernac-
kiego z ID

III miejsce dla Izabeli Wasiak IIB, Ma-
cieja Dachtery „0”A, Marianny Jeske-Cho-
ińskiej „0”A, Matryny Inda z IIIC i Norberta 
Wojtuszaka z IIC

Podczas podsumowania naszej akcji 
gościliśmy pracownika schroniska, pana 
Grzegorz Kałużny ze Śremu wraz ze wspa-
niałymi pieskami.

Odwiedził nas również kierownik Wy-
działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Sławomir Zakrzewski oraz prasa i telewizja. 

Dla 53 uczniów zostanie zorganizo-
wana darmowa wycieczka do  schroniska 
dla zwierząt w Gaju. Odbędzie się ona w 
połowie maja 2014r.

IK

Ponad tona KarMy dla ZwierZĄt Ze sCHronisKa

11 listoPada w roBaKowie
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iX DZiEń cZYSTEgo PowiETRZA – 14 liSToPADA 2013 R.

ratujMy Zdrowie i KliMat
Za spalanie śmieci grozi grzywna w wysokości do 5 000 zł jednak egzekwowanie 

przepisów jest szalenie trudne. Podczas spalania emitujemy do atmosfery: pyły, które 
odkładając się       w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie 
metalami ciężkimi, tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowo-
dór, rakotwórcze dioksyny i furany. Raport Komisji Europejskiej informuje, iż co roku na 
choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków. W związku z coraz 
większą ilością spalanych śmieci w gospodarstwach domowych obserwuję zwiększa-
jącą się ilość pacjentów chorych na astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry czy 
alergie pokarmowe. Nawet zdarzają się przypadki chorób nowotworowych, niestety już 
u dzieci – alarmuje Krystyna Tarnawa, lekarz pediatra. Nasza szkoła przyłączyła się do 
ogólnopolskiej akcji „Dzień Czystego Powietrza”. Powstała wystawa prac pod hasłem „NIE 
TRUJ” i gazetka informująca o szkodliwości palenia śmieci w gospodarstwach domowych 
i zagrożeń        z tego wynikających.

Źródło: fundacjaarka.pl
A. Sz.

PaMięć 
i wdZięCZnoŚć

     25 października 2013r. uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Radzewie wyjechali 
do Muzeum Martyrologii Wielkopolan w 
Poznaniu. Fort VII, bo tak brzmi bardziej 
znana nazwa tego muzeum, jest miejscem, 
gdzie niemiecki najeźdźca, podczas II woj-
ny światowej, dokonał mordu na tysiącach 
wielkopolskich intelektualistach, powstań-
cach i żołnierzach ruchu oporu. 

    Powodem, dla którego dzieci każdego 
roku starają się odwiedzić to miejsce kaźni 
polskich patriotów jest fakt, że właśnie tam 
zginął Patron Szkoły płk. Jan Wójkiewicz. 
W ciemnych i wilgotnych kazamatach 
więziono i torturowano Jego, dowódcę Ba-
talionów Chłopskich w Wielkopolsce i wielu 
oddanych swojej Ojczyźnie Poznaniaków. 
Jan Wójkiewicz przeciwstawił się hitlerow-
skiej bestii, która zamierzała wyrwać polskie 
serce Wielkopolanom. Pułkownik został 
zamordowany właśnie tam, w Forcie VII, a 
okupant nawet po  Jego śmierci obawiając 
się reakcji społeczeństwa, pozostawił w 
tajemnicy miejsce jego pochówku.

   Uczniowie szkoły, która nosi Jego imię, 
co roku składają w tym przerażającym miej-
scu kwiaty, zapalają znicze i żarliwie modlą 
się w intencji pomordowanych Wielkopolan. 

Dziękują w ten sposób swojemu krajanowi 
za wolność, możność mówienia w polskiej 
szkole w ojczystym języku, wreszcie za 
pokój i niepodległą Polskę.

    Po niemalże dwóch godzinach 
wizyty w Muzeum, przemierzając pieszo 
poznańskie uliczki dotarliśmy do Szpitala 
klinicznego im. Karola Jonschera przy 
ulicy Szpitalnej. Korzystając z pomocy  
proboszcza Parafii w Bninie, księdza Fran-
ciszka Sikory, który okazał się być naszym 
cicerone po wspomnianym szpitalu, we-
szliśmy na oddział Onkologii i Hematologii 
dziecięcej. W zaimprowizowanym na salę 
widowiskową szpitalnym korytarzu, dzieci, 
pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala mogli 
posłuchać piosenek w wykonaniu Zuzanny 
Błaszak i Barbary Kudły, ale też obejrzeć 
pokaz sprzętu strażackiego przygotowa-
nego przez Kacpra Kropacza. Uczniowie 
przekazali też maleńkim pacjentom wiele 
podarunków w postaci pluszaków, koloro-
wanek, kredek,  aniołków oraz  wielu, wielu 
innych drobiazgów.

   Najwspanialszym podziękowaniem 
dla nas, odwiedzających, był uśmiech 
pensjonariuszy tego oddziału.  Zapewnie-
nia uczniów o powrocie tutaj w przyszłym 
roku, dają podstawę  nam, wychowawcom 
do twierdzenia, że  uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Radzewie budują swoje czło-
wieczeństwo na zdrowych fundamentach.

  Lech Stencel

nowy żłoBeK
Nowy żłobek już od lutego 2014r. 

Poznań-Szczepankowo.
Żłobek Tomcio Paluch jest tworzony 

z myślą o najmłodszych dzieciach (od 6 
miesiąca do 3 roku życia).

Atutem żłobka jest jego lokalizacja: 
Poznań-Szczepankowo, tuż przy trasie 
katowickiej ( droga S 11)

Jeszcze w grudniu żłobek planuje 
zorganizowanie warsztatów informacyjno 
– rekrutacyjnych.

Informacje o warsztatach oraz o ofercie 
żłobka Tomcio Paluch znajdują się na stro-
nie www.tomciopaluch.poznan.pl

Zapisy do żłobka planowane są do 20 
stycznia. Jeżeli zostaną wolne miejsca 
termin zapisów zostanie przedłużony.

TP

inforMaCja
 o  wYNikAch  NABoRU 

NA STANowiSko  PoBoRcY  
w URZęDZiE miEjSkim  w  kÓRNikU

Informuję, że  w  wyniku  zakończenia  
procedury  naboru  na w/w  stanowisko  
Komisja Konkursowa wybrała :

Panią marcelinę wójcik 
zamieszkałą w  Poznaniu
Na  konkurs  wpłynęły  4  oferty, 2 ofer-

ty nie  spełniały  wymogów   formalnych.   
Rozmowę  kwalifikacyjną  przeprowadzono  
z  2  kandydatami,  którzy  poddali  się  
również  testowi sprawdzającemu  wiedzę  
na  temat  zagadnień  związanych  z  w/w  
stanowiskiem.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani  Marcelina  Wójcik  zdała  test  

sprawdzający  wiedzę,  posiada  wykształ-
cenie  wyższe- licencjat. Kontynuuje  naukę  
na  II  roku  studiów  w  Wyższej  Szkole  
Pedagogiki  i Administracji  w Poznaniu  na  
kierunku  Administracja.  Ma  doświadcze-
nie  w  pracy  w  Dziale Egzekucji – przez 
okres 4  lat  pracy w Pierwszym Urzędzie 
Skarbowym. 

Wykazała  się biegłą znajomością prze-
pisów  znajomo ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w  administracji,  Ordyna-
cji  podatkowej, Kodeksu  postępowania  
administracyjnego, ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz prze-
pisów ogólnych dotyczących działalności 
samorządu.

 Burmistrz
Jerzy Lechnerowski

sZKolny KluB 
wolontariatu 

PRZY SZkolE PoDSTAwowEj 
im. jANA PAwŁA ii 

w SZcZoDRZYkowiE

 „(...) Cóż takiego skłania wolontariusza do 
poświęcenia swego życia dla innych? Przede 
wszystkim naturalny odruch serca, który przy-
nagla każdego człowieka do pomocy drugiemu 
- swemu bliźniemu. Jest to bez mała «prawo 
istnienia». Wolontariusz, gdy bezinteresownie 
może dać innym coś z siebie, doświadcza 
radości, która przewyższa to, czego dokonał.”

Jan Paweł II

W bieżącym roku szkolnym 
w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Szczodrzykowie 
podejmowane działania wy-
chowawcze i profilaktyczne są 
realizowane zgodnie z projektem 
„Jan Paweł II- człowiek dialogu. 
Chcemy, aby razem było nam 
dobrze”- projektem opracowa-
nym przez Zespół Wychowaw-
czy naszej szkoły. Jednocześnie 
rozpoczął swoją działalność 
Szkolny Klub Wolontariatu, który 
skupia w swych szeregach 75 
młodych, aktywnych ludzi z klas 
IV - VI.

 Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy 
dla kreowania postaw altruistycznych. Wyko-
rzystując otwartość i ciekawość świata młodego 
człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć 
dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach 
jego życia. Uczniowie w naszej szkole są 
pełni pasji i zaangażowania. Często kierują 
się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. 
Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak 

potrzebującym, jak i samym sobie. Wolontariat 
również rozwija wśród młodzieży postawę 
alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia 
i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania 
autorytetów i budowania świata wartości, po-
maga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu 
pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. 
Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy 
aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich 
osobowości, jest ważna i pożądana ze względu 
na wymiar edukacyjno- wychowawczy. 

Szkolny Klub Wolontariatu w naszej szkole 
koncentruje się wokół pomocy młodszym - 
dzieciom z klas pierwszych i zerowych, ale 
także wokół szeroko pojętej działalności cha-
rytatywnej.

Wolontariusze są do dyspozycji naszych 
milusińskich (dwie klasy zerowe  i cztery klasy 

pierwsze) w każdą długą przerwę. Podczas 
wyznaczonych dyżurów m.in. śpiewają z malu-
chami piosenki, grają w gry planszowe, czytają 
książki, wykonują prace plastyczne, wspólnie 
się bawią, a wszystko po to, aby zintegrować 
najmłodszych ze społecznością szkolną. Służą 
też pomocą wychowawcom w przygotowywa-
niu uroczystości szkolnych dla najmłodszych, 
w dbaniu o sale lekcyjne. Już dziś widoczne są 

efekty współdziałania starszych z młodszymi. 
Dzieci uwielbiają swoich „młodych opiekunów”, 
cieszą się z ich obecności, często ustalają, 
co chciałyby wspólnie robić, potrafią z nimi 
współpracować.

Młodzi Wolontariusze są równie aktywni w 
dziedzinie charytatywnej. Historia Majki Siwek 
poruszyła serca wielu osób, także nasze – 
uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły. 
Dzieci z Klubu z niebywałym zaangażowa-
niem wykonały plakaty informacyjne, ułożyły 
treść komunikatu do szkolnego radiowęzła, 
w którym przybliżyły wszystkim historię małej 
dziewczynki. Następnie zbierały pieniądze 
do specjalnie oznaczonej puszki. W całym 
tym przedsięwzięciu niezwykle istotne jest 
zaobserwowane przez nas zainteresowanie 
losem Majki. Dzieci często dopytywały o jej stan 

zdrowia - i nadal pytają mimo, że 
akcja miała miejsce na początku 
października. Majko! Wszystkie 
dzieci ze szkoły w Szczodrzyko-
wie myślami są z Tobą i życzą Ci 
szybkiego powrotu do zdrowia. 

Oprócz tego z okazji XIII 
Dnia Papieskiego dzieci prze-
prowadziły zbiórkę, z której do-
chód - zgodnie z wolą naszego 
Patrona - został przeznaczony 
na Fundację Dzieła Nowego Ty-
siąclecia. W najbliższym czasie 
czeka nas zbierania monet w 
akcji „Góra grosza” oraz zbiórka 
nakrętek dla Soni Buczkowskiej, 

dziewczynki cierpiącej na Zespół Retta. 
W tym miejscu pragniemy SERDECZNIE 

PODZIĘKOWAĆ wszystkim,  którzy zaangażo-
wali się w zorganizowane przez wolontariuszy 
akcje, ale przede wszystkim wielu RODZICOM 
naszych uczniów, na których zawsze możemy 
liczyć.

 Opiekun 
Szkolnego Klubu Wolontariatu

Małgorzata Wawrzyniak

„MajĄ swój 
dZień…”

koNcERT mŁoDYch TAlENTÓw 
w SZkolE PoDSTAwowEj NR 1.

Przepięknym utworem pt. „Wspo-
mnienie” Czesława Niemena,  roz-
poczęło się w dniu 27 listopada br. 
jesienne koncertowanie,  młodych, 
utalentowanych instrumentalistów 
kórnickiej „Jedynki”.

Przed rodzicami i kolegami ucznio-
wie z klas I - VI zaprezentowali swoje 
umiejętności w grze na różnorodnych 
instrumentach.

Fryderyk Zygmanowski  zagrał na 
flażolecie „ Te Deum laudamus”, po 
czym zademonstrował „ Etiudkę” An-
drzeja Nikołajewa i „Tick Tock Boogie” 
Fiony Macardle na pianinie.

Gitarowych dźwięków dostarczyli: 
Antoni Szymczak w piosence Czer-
wonych Gitar „Ładne oczy masz…” i Rafał 
Majchrzak w utworze „Weekend” z repertuaru 
zespołu Feel.

W skrzypcowym duecie wystąpiły Francisz-
ka Kowalska i Małgosia Ufnalska, które zagrały 
utwór pt. „Przechadzka”.

Wśród instrumentów na Koncercie Młodych 
Talentów nie zabrakło perkusji, przy której 
utwór własny wykonał Tymoteusz Gabski z 
klasy V – ej.

Jego rówieśniczki: Natalia Wasik, Kinga 
Kaczmarek, Martyna Jakubowska i Klaudia 
Kowalska zagrały na fletach piosenkę pt. „ Mary 

ma małego baranka”.
Na uwagę zasługuje fakt, że obok różno-

rodnych instrumentów uczniowie popisali się 
niezmiernie zróżnicowanym repertuarem.

 Można było posłuchać muzyki klasycznej, 
jak zagrana na syntezatorze przez Juliana Żu-
rawskiego „Toccata” Jana Sebastiana Bacha, 

po muzykę rozrywkową, czy ludową.
Muzykujący uczniowie popisali się 

nie tylko dobrą techniką gry na swoich 
ulubionych instrumentach, ale i wyso-
kim stopniem przygotowania.

 Dla niektórych był to pierwszy 
występ publiczny i przełamanie tremy.

 Jak zapewnili po występie, już 
czekają na majową edycję Koncertu 
Młodych Talentów, bo tak naprawdę 
wspólne muzykowanie jest wspaniałą 
przygodą.

Rodzicom tych, jakże wrażliwych 
dzieci należą się podziękowania za to, 
że potrafili zauważyć muzykę i przeży-
wają ją ze swymi dziećmi.

Młodym instrumentalistom pozosta-
je życzyć samych sukcesów

 i wytrwałości w osiąganiu celów. Do zoba-
czenia i  usłyszenia wiosną!       

Beata Godlewska

SPRoSTowANiE

W poprzednim numerze Kórniczanina 
błędnie podaliśmy stanowisko pana Leszka 
Walkowiaka. jest on prezesem OS Kamion-
ki a nie jak napisaliśmy Komendantem. 
OSP Kamionki ma szansę zostać włączona 
w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, a 
nie Ratownictwa Drogowego. Za pomyłki 
przepraszamy

Redakcja
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wieŚCi 
Z BiBlioteKi 

„Spotkania z pasjami” - orange
Jak informowaliśmy w poprzednich nume-

rach Kórniczanina, Biblioteka przystąpiła do 
udziału w programie Orange dla bibliotek. W 
dniu 28 listopada zakończył się cykl „Spotkań 
z pasjami”. Był to projekt edukacyjno-anima-
cyjny dla seniorów.  Fundacja Orange dzięki 
funduszom z grantu od Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej przystąpiła do tegoż wła-
śnie projektu. Zakładał on przeprowadzenie 
dwunastu transmisji na żywo w formie wideo 
konferencji (poprzez streaming online), 
skierowanych głównie do osób starszych. 
Nadrzędnym celem projektu była aktywizacja 
społeczna seniorów – sprawienie by seniorzy 
wyszli z domów i spotkali się ze sobą. 

Biblioteki są właśnie takim miejscem, 
które umożliwia nawiązywanie nowych znajo-
mości oraz otwarcie na innych ludzi. Kolejnym 
ważnym elementem było rozbudzanie w 
seniorach chęci do dzielenia się swoją wiedzą 
czy pasją. Chcieliśmy pokazać, jak wiele osób 
starszych wciąż pozostaje czynna zawodowo 
lub jak kreatywnie wykorzystuje swój czas 
wolny na dokształcanie się, rozwijanie jak i 
pomoc innym.

Spotkania odbywały się w każdy czwartek 
a goście transmisji w bardzo ciekawy sposób 
opowiadali o swojej aktywności, pasji i życiu. 
Goście transmisji on-line: Rodzeństwo Krę-
glickich – gotowanie; Krystyna Janda – teatr; 
Teresa Lipowska – rodzina; Latające babcie 
– pisanie bajek; DJ Wika – muzyka; Mariola 
Zimnicka – taniec; Roman Zamyślewski 
– żeglarstwo; Magdalena Fikus – nauka;  
Robert Jurek – Internet; Elżbieta Skotnicka 
– Illasiewicz – Unia Europejska;  Hanna Ba-
kuła – malarstwo, książki; Jacek Pałkiewicz 
– podróże. Serdecznie dziękujemy za udział 
w spotkaniach.

„Pomóżmy dzieciom!”
Caritas działający przy Parafii Wszystkich 

Świętych w Kórniku zwrócił się z prośbą do 
Pań uczestniczących w warsztatach „Pasjote-
ki” o wykonanie cieplutkich szalików, czapek, 
sweterków i innych rzeczy dla potrzebujących 
dzieci. Prace wykonane zostały z wełny po-
darowanej przez Caritas oraz uczestniczki 
warsztatów. Bardzo serdecznie DZIĘKUJE-
MY Paniom, które przyłączyły się do akcji 
charytatywnej. Wykonane czapki, szaliki, 
sweterki i rękawiczki są piękne i mamy na-
dzieje, że wszystkim obdarowanym dzieciom 
będzie dużo ciepło w nadchodzącą zimę. 
Poniżej zdjęcie zaledwie części wykonanych 
„arcydzieł”.

„światowy Dzień Pluszowego misia” 
z uczniami „podstawówki” z kórnika

W dniach 25 i 27 listopada odwiedziły nas 
dzieci z klas IA i IIB. Uczniowie poznali historię 
tego święta, przedstawili swoje ukochane 
misie, poznali bajki, wiersze oraz książki 
o tych kochanych „Przytulankach”. Dzieci 
wykonały również zadanie plastyczne, które 

polegało na „ubraniu” kolorowanki/misia w 
kolory. Każdy otrzymał również małą, słodką 
niespodziankę. Dodatkową atrakcją były 
zajęcia ruchowe w takt „misiowych” piosenek. 

Dziękujemy Dzieciom i ich misiom za 
przybycie na ten jakże „misiowy” dzień.

„w miłości oczekuj szacunku”, 
czyli mini wykład w bibliotece

Nasza Biblioteka serdecznie zaprasza na 
wykład w dniu 9 grudnia 2013 roku o godzi-
nie 17:00, którego tematem jest: „W miłości 
oczekuj szacunku”. 

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Konsola” przy równoczesnej akcji „Wielko-

polska kampania - 16 dni przeciwdziałania 
przemocy ze względu na płeć” organizujemy 
taki wykład. Zależy nam na tym, aby spotkały 
się różne pokolenia mieszkańców i potrafiły 
porozmawiać o tym, z czego większość zdaje 
sobie sprawę, o czym słyszała, czego moż-
liwe, że doświadczyła i nauczyła się mówić 
o tym problemie. Coraz więcej informacji 
dociera do nas wszystkich z mediów - o prze-
mocy i wielu jej formach, przerażające fakty 
wręcz szokują, dlatego istotne jest poruszenie 
tematu na większym forum. Serdecznie za-
praszamy młodych i seniorów do spotkania.

KaK

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy 
Panu 

Mariuszowi
Surowcowi 

- przedstawicielowi firmy 
JMS Sp. z o.o. Toruń, 

za pomoc w
dostarczeniu ziemi 

niezbędnejdo poprawienia 
i zagospodarowania terenu 

wokół szkoły, 
założenia trawników, 

wpływających na wizualizację 
i bezpieczeństwo dzieci

Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Tytusa Działyńskiego 

w Kórniku.                                                                                                                        

Z wyrazami szacunku                                                                                                                        
Dyrekcja, 

Pracownicy, 
Rada Rodziców                                                                                                                        
oraz uczniowie                                                                                                                        

Szkoły Podstawowej nr 1                                                                                                                        
w Kórniku

KosZyKarsKa Klasa sPortowa? Pojawił się pomysł utworzenia klasy sporto-
wej o profilu koszykówki dla dziewcząt w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Kórniku.

Obecnie KCRiS Oaza prowadzone są 
już bezpłatne zajęcia koszykarskie, na które 
uczęszcza 18 uczennic klas III szkoły w Kórniku 
i w Szczodrzykowie. Dziewczyny trenują i biorą 
udział w turniejach. Zajęcia prowadzi trenerka 
z dużym doświadczeniem, prowadząca kadrę 
Polski w grupach młodzieżowych oraz MUKS 
Poznań Iwona Jabłońska. 

Na zajęcia zapraszamy także dziewczęta, 
które mają dobre warunki fizyczne i wykazują 
ponadprzeciętną sprawność.  W czasie ferii 
zorganizowany zostanie mini obóz.

Na tej bazie powstać może klasa, w której 
oprócz koszykówki dzieci miałyby dodatkowe 
zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe, pływanie 
i inne. 

Zapraszamy na zajęcia do KCRiS Oaza 
w poniedziałki godz. 17:30 do 19:00 i piątki 
14:15 do 15:30

Szczegółowe informacje pod nr. tel. 
606141220

IJ
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1 grudnia 2013 r. czwórka warcabistów 
z czołówki klasyfikacji Kórnickiej Ligi Sza-
chowo-Warcabowej wzięła udział w Turnieju 
Warcabowym w Borku Wlkp. Zawody zorga-
nizowano dla mieszkańców powiatu gostyń-
skiego oraz zaproszonych gości. Nawiązanie 
nowego kontaktu okazało się bardzo owocne, 
bowiem zawodnicy z radzewskiej sekcji 
warcabowej zajęli w turnieju kilka czołowych 
miejsc. W kategorii dzieci do lat 12 pierwsze 
miejsce i złoty medal wywalczyła Magdalena 
Sułkowska, a tuż za nią uplasował się Kamil 
Stempniak. W kategorii dorosłych (powyżej 
16 lat) trzecie miejsce zajął Karol Niemier, 
który do ostatniej rundy walczył o to miejsce 
z Dawidem Miszczakiem. Ostatecznie lider 
cyklu KLSz-W 2013 zajął miejsce piąte.

KN

17 listopada w Radzewie odbyła się 
piąta odsłona Kórnickiej Ligi Szachowo-
-Warcabowej – sezon 2013. Tym razem 18 
zawodników wzięło udział w Szachowym 
Turnieju Listopadowym. W kategorii męż-
czyzn open jak i całym turnieju bezkonku-
rencyjny okazał się Zdzisław Jastrzębski 
(Czmoń, 9.0). Kolejne  miejsca na podium 
zajęli: 2. Dawid Miszczak (Błażejewo, 7.5) 
i 3. Krzysztof Łąkowski (Kostrzyn, 6.0). 
Wśród kobiet jedyną uczestniczką, a więc i 
zwyciężczynią została Karolina Piechowiak 
(Czołowo, 5.5) – szósta w klasyfikacji ogól-
nej. W gronie chłopców wygrał rewelacyjnie 
spisujący się tego dnia Jan Matuszczak 
(Borówiec, 5.5), piąty w całym turnieju. 
Tuż za nim znaleźli się: 2. Jakub Sułkowski 
(Czmoń, 4.5) i 3. Tomasz Buda (Dziećmie-
rowo, 4.0). Pośród dziewcząt najwyższe 
miejsce ogólnie zajęła Mirella Rozmiarek 
(Radzewo, 4.0) i była to pozycja dziewiąta. 
Drugie miejsce w tej kategorii zajęła Monika 
Stempniak (Konarskie, 4.0), a trzecie Mag-
dalena Sułkowska (Czmoń, 4.0). Nagrody 

dla wszystkich uczestników turnieju zostały 
zakupione ze środków budżetowych gminy 
Kórnik. Zawody przeprowadził Ryszard 
Bartkowiak z klubu Wieża Kórnicka oraz 
działacze SKS Sokół w Radzewie. Ostatni 
turniej w ramach cyklu odbędzie się 8 

grudnia. Będzie to Szachowo-Warcabowy 
Turniej Mikołajkowy – 6 rund, a w każdej do 
rozegrania partia szachów i partia warca-
bów (z tym samym przeciwnikiem).

Karol Niemier

MistrZostwa 
wielKoPolsKi na 

erGoMetrZe 
wioŚlarsKiM

- kAliSZ 2013
W sobotę (23 listopada) odbyły się bar-

dzo udane dla zawodniczek UKS 2 Kórnik, 
Mistrzostwa Wielkopolski na ergometrach 
wioślarskich w Kaliszu. Udało nam się zdo-
być w sumie trzy medale w dwóch katego-
riach wiekowych. Wśród młodziczek srebro 
i brąz wywalczyły nasze „bliźniaczki” - czyli 
Ania i Zuzia Rozmiarek. Siostry uzyskały 
doskonałe wyniki, oba poniżej 6 minut. W 
biegu juniorek młodszych, po pasjonującym 
biegu i atomowym finiszu:) brązowy medal 
zdobyła Magda Cyra. Dobre VI miejsce 
wśród młodziczek zajęła Kasia Suszka z 
nowym rekordem życiowym.

Trener Piotr Abrahamczyk

warCaBiŚCi Z radZewa w BorKu wlKP.

sZaCHowy turniej listoPadowy

sPort sZKolny
REjoN TENiSA SToŁowEgo

Po drużynowych  powiatowych  mi-
strzostwach szkół podstawowych  w tenisie 
stołowym , gdzie zajęły trzecie miejsce 
dziewczęta  z Radzewa  awansowały na  
zawody rejonowe . Rejon  rozgrywek odbył  
się  15.11.2013  w Ostrorogu. Uczestniczyło 
w nim 11 szkół z Wielkopolski. Nasze dziew-
częta : Klaudia Olejniczak i Roksana Toboła  
zajęły ostatecznie siódme miejsce . W 
zespole zabrakło jednak Moniki Stempniak, 
która w  tym samym dniu uczestniczyła w 
powiatowych mistrzostwach  w warcabach. 

wicEmiSTRZoSTwo SP 1 kÓRNik 
w PiŁcE REcZNEj

Jakże trudno było przebić się naszym 
zespołom szkolnym do finałów mistrzostw 
powiatu w grach zespołowych. W tym roku 
szkolnym  dokonują tego chłopcy Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kórniku. Najpierw 
przechodząc gry półfinałowe wywalczyli 
medale w halowej piłce nożnej. Wygrali 
półfinałowe rozgrywki  w Kleszczewie i 
awansowali do finałów mistrzostw. W hali  
„OAZA” 20 listopada 2013 w finale  powiatu 
szkół podstawowych w piłce ręcznej spotka-
ły się zespoły z Buku- faworyta zawodów, 
z Przeźmierowa, z Swarzędza i Kórnika.. 
Nasi chłopcy wygrali mecze z Swarzędzem 
i Przeźmierowem 4:2. W meczu o pierwsze 
miejsce  zagrali z specjalizująca się w piłce 
ręcznej szkołą z Buku. Mecz był niezwykle 
zacięty. Kórnik przegrał z Bukiem ale tylko 
9:10.Nasi piłkarze ręczni grali  jak równy z 
równym. Zajęli ostatecznie drugie miejsce 
, wywalczyli tytuł wicemistrza powiatu po-
znańskiego SP i awansowali na zawody 
rejonowe ( tylko 2 drużyny). W naszym ze-
spole na szczególne wyróżnienie zasłużyli: 
Bartosz Zgarda, który w całym turnieju  na 
17 bramek Kórnika strzelił ich 14 a także 
Roman Kapusta - 3 bramki i dzielnie  bro-
niący bramkarz Krzysztof  Mrugas. Ale na  
pochwałę zasługują także pozostali grający, 
bez ich strzelnej obrony nie byłoby także  
tego sukcesu :Szymon Zimniak, Hubert 
Kuberacki, Rafał Rozmiarek, Mateusz 
Marciniak, Wiktor Giczela i Alan Dąbkie-
wicz. Wszyscy otrzymali srebrne medale i 
awansowali na zawody rejonowe. Otwarcia  
i zakończenia mistrzostw oraz  wręczenia 
medali i dyplomów dokonała p. dyr. Ewa 
Szybiak- Lewandowska.. Całość turnieju 
przeprowadzili nauczyciele SP 1 Kórnik: 
Adam Prokopczuk, Katarzyna Pucek i Be-
ata Górna. Na imprezie nie zabrakło także 
kibiców a wśród nich rodziców uczniów 
grających na boisku.

 Wszystkim GRATULUJEMY!!!!
Z kolei kórniccy gimnazjaliści grali także 

w piłkę ręczną ale  w półfinałach mistrzostw 
powiatu szkół gimnazjalnych. Niestety zajęli 
miejsce czwarte i odpadli z dalszych rozgry-
wek. Przegrali mecze z Stęszewem 10:14, 
z Tulcami 2:15 i z Dopiewem 5:20.Bramki 
dla Kórnika w całym turnieju zdobyli: Marcin 
Tomaszewski-7, Jakub Łuczak-4, Jarosław 
Dzirba-3 i Artur Maciejewski-2.

SUkcES TENiSiSTÓw kÓRNickich 
w REjoNiE-20.11.2013

Po wygraniu mistrzostw powiatu po-
znańskiego kórniccy gimnazjaliści tenisa 
stołowego startowali w zawodach rejo-
nowych w Objezierzu. Startowało 11 re-
prezentacji szkół z Wielkopolski. Drużyna 
chłopców w składzie: Filip Kujawa i Hubert 
Kapusta zdobyli Mistrzostwo Rejonu i z 
pierwszego miejsca uzyskali awans do Mi-
strzostw Wojewódzkich.         W swojej gru-
pie wygrali mecze z Gim. Szamotuły i Gim. 
Grodzisk Wlkp. W ćwierćfinale rozgrywek 
pokonali Gim. z Międzychodu a w półfinale 
Gim. Lwówek. W finale zwyciężyli  repre-
zentację  z Gim. Ostroróg i zajęli pierwsze 
miejsce. Gratulujemy i życzymy sukcesów 
w zawodach wojewódzkich.  

PÓŁFiNAŁY wiElkoPolSki 
w BADmiNToNiE

SP DZiEwcZęTA
- Dominowo 19.11.2013  

Była szansa dla badmintonistek  z 
Radzewa, by znaleźć się finale Mistrzostw 
Wielkopolski w drużynowym badmintonie. 
Niestety w skutek przekrętu, jakiego doko-
nało Kleszczewo w spółce ze Stęszewem 
dziewczyny zajęły w rejonie drugie miejsce. 
Po mistrzostwach powiatu awans do rejonu 
Poznań-Zachód (Nowy Tomyśl) uzyskały: 
Przeźmierowo i Kleszczewo, natomiast 
awans do rejonu Poznań-Wschód (Domi-
nowo): Radzewo i Stęszew. Tymczasem 
szkoła z Stęszewa zamieniła się z Klesz-
czewem nie powiadamiając organizatora i 
układ sił uległ zmianie. Różnica między tymi 
zespołami jest taka: Kleszczewo posiada 
zawodniczkę w kadrze województwa, a 
Stęszew prezentuje poziom badmintona 
„rekreacyjnego”. Dziewczęta z Radzewa 
wygrały pewnie trzy pierwsze mecze (po 
3:0), ale niestety w starciu z Kleszczewem, 
który powinien grać w innym rejonie po dra-

matycznej walce  przegrały mecz. Wyniki  
meczów: Radzewo - 2 Jarocin 3:0,Radzewo 
- 4 Jarocin 3:0,Radzewo - Targowa Górka 
3:0,Radzewo - Kleszczewo 1:3. Nauczyciel 
Radzewa p. Karol Niemier przez te mani-
pulacje czuł się rozgoryczony i uważa, że 
drugie miejsce jest niezasłużona porażką. 
Niestety SZS PP i SZS „ Wielkopolska” 
nie interesują się zbytnio co się dzieje na 
rozgrywkach. Stąd czasami przekręty itp. 
Jednak drugie miejsce w naszym odczu-
ciu to też ogromny sukces i gratulacje dla 
dziewcząt z Radzewa: Moniki Stempniak, 
Weroniki Matuszewskiej, Kingi Baneckiej. 
Jest to najwyższa pozycja uzyskana przez 
naszych reprezentantów w tegorocznym 
badmintonie.

SP chŁoPcY- Dominowo 19.11.2013  
W tym samym rejonie co dziewczęta 

startowali chłopcy z Radzewa. Grali na 
swoim poziomie i zawzięcie do ostatniego 
punktu w setach. Drugie miejsce, które w 
tym przypadku byłoby wielkim sukcesem 
było w ich zasięgu, bowiem  z przeciw-
nikami z Targowej Górki nie mieli sobie 
równych. Ostatecznie zajęli trzecie miejsce. 
Wyniki meczów: Radzewo - Targowa Górka 
0:3,Radzewo - Kaczanowo 3:0,Radzewo - 
Komorze 3:0. W ostatnim pojedynku w 5 
secie przegrali jednym punktem ( 10:11) z 
„2” Jarocin i w końcuwynik 2:3.

Był to dramatyczny, wyrównany mecz, 
przegrane drugie miejsce, ale w tej grze w 
opinii nauczyciela, po sprawiedliwej spor-
towej rywalizacji.

 W turnieju walczyli: Tomasz Siejak, 
Kamil Stempniak, Michał Najewski.

gim. chŁoPcY-  Nowy Tomyśl- 
26.11.2013

Para gimnazjalistów z Kórnika Filip 
Kujawa i Dawid Matuszewski zajęli w 
Rejonie Poznań-Zachód trzecie miejsce. 
Grali z Borują i wygrali 3:0 a w kolejnych 
meczach z Nowym Tomyślem przegrali 1:3 
i z Baranowem 0:3.

ARA
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* Sprzedam mieszkanie 3 pok.62m² parter  z ogródkiem w Pierzchnie 4km od Kórnika.Tel.516-156-741 
*Zatrudnię pracownika ochrony na terenie Gądek . Stawka 7,50-8,50 zł netto/h. Umowa o pracę. Tel. 722-050-500 dawid.gorecki@umbrellasecurity.pl
*Firma produkująca meble tapicerowane zatrudni, na bardzo dobrych warunkach, tapicerów oraz osoby do przyuczenia na stanowisko tapicera.Tel. 695 933 604
*Kupię samochody ciężarowe marki Mercedes Actros, Volvo, Scania, Iveco. Tel. 603 903 992
*Ślusarz z doświadczeniem od zaraz. Tel. 61 869 34 10, rekrutacja@personalnyserwis.com
*Mercedes S 2013r. -śluby, wesela. Tel. 607 503 854
*Jaguar Fx śluby, wesela. Tel. 607 503 854
*Skupuję książki, płacę do 1zł za 1kg. Tel. 503 622 212
*Pisanie stron internetowych. Tanio. Tel.603 435 774
*Sprzedam działkę budowlaną w Dachowie  819m²  szer. 20m² dł 41m² wjazd od ulicy Krętej. Tel. 534 044 744 – bezpośrednio
*Chętnie zaopiekuję się dzieckiem w Sylwestra. Cena do uzgodnienia. Tel. 669 923 963
*Perkusistka szuka zespołu. Kontakt w godz. 15-20. Tel.532 593 972
*Oddam sofę dwuosobową rozkładaną. Tel. 691 758 053
*Wynajmę pokój z kuchnią 20m² centrum Kórnika. Tel. 782 116 110
*Kupię działkę budowlaną w Bninie. Tel. 799 136 410 
*Adaptacja poddaszy, budowa dachów, ściąganie eternitu, szybko, fachowo, konkurencyjne ceny. Tel. 513 540 581
*Sprzedam dvd Thomson z pilotem,cena 30 zł. Tel.885 539 962
*Sprzedam kolumnę głośnikową Mildton 70, głośnik średnio i nisko tonowy do wymiany lub regeneracji,cena do negocjacji.Tel.885 539 962
*Sprzedam meble dzięcięco-młodzieżowe, długość 270cm, stan bdb, tanio. Tel. 606 136 353
*Oddam w wynajem pokój w Kórniku. Tel. 501 645 939
*Posprzątam dom, mieszkanie lub biuro w okolicach Bnina lub Kórnika. Tel. 534 078 436
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013, różne. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Sprzedam, fotelik dla dziecka na rower, matę edukacyjną, nowe ciuszki, kurtki, buty itp. dla dziewczynki od 0-5 lat. Tel. 506 490 723
*Sprzedam, aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic, aparat fotograficzny Zenit et, oraz  magnetofon szpulowy z taśmami. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam nową suknię ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr.164/168 (tanio).Płaszcz damski skórzany nowy rozm. 36/38, wzr. 164/168. Tel. 506 490 723
*Sprzedam  Subwoofer + 4 głośniki  firmy Thomson oraz kompletny  ubiór do jazdy konnej rozm M/S. Cena do negocjacji. Tel. 506 490 723 
*Sprzedam  telefony komórkowe   Nokia 6020, Nokia 2330i, NokiaC101. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723
*Do wynajęcia- ładne mieszkanie w domku jednorodzinnym z dużym balkonem i ogrodem w Gądkach,10 minut od Poznania. Tel. 782 119 440
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizykoterapia, masaż - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14, Tel. 696 843 092
*Poszukuję osoby do sprzątania domu w Borówcu. Tel. 505 048 356
*Tanio sprzedam mało używany chodzik i leżak-bujaczek, Tel.667 642 983
*Sprzątanie domów i mieszkań Robakowo, Borówiec, okolice. Tel. 886 696 527
*Sprzedam meblościankę. Stan bardzo dobry. Tel. 61 8171 315
*Sprzedam odnóżki kwiatów kanny. Tel. 61 8171 315
Sprzedam stare meble. Tel. 609 834 805
*Sprzedam Fiata Seicento 900, rocznik 1998. Tel. 512 298 237
*Sprzedam siano i żyto. Tel. 508 725 999
*Oddam w wynajem pokój w Kórniku. Tel. 501 64 59 39
*Oddam pod wynajem lokal o pow. 80 m² w Borówcu na działalność gospodarczą lub inną.  Tel. 504 052 607
*Zatrudnię rencistkę lub emerytkę do sklepiku szkolnego w Kórniku. Tel. 501 019 086
*Sprzedam łóżko 1-osobowe z materacem, czarne i nowe buty zimowe, chłopięce, rozm. 37. Tel. 601 359 686
*Korepetycje z chemii, poziom gimnazjalny. Tel. 512 014 345
*Sprzedam gitarę klasyczną - 85 zł. oraz automatyczny mop samobieżny (okrągły) do podłóg Vileda 110 zł. Tel. 691 148 540
*Sprzedam kolumny głośnikowe Universum 40/70 W, dwie szt. oraz dwie kolumny Unitra Tonsil 50/70 W. cena 1 szt. 25. Tel. 606 390 219
*Drewno kominkowe i opałowe z transportem. Tel. 721 130 110
*Sprzedam agregat prądotwórczy Honda ECT-6500 oraz elektronarzędzia „Hilt”. Tel. 602 214 931
*Sprzedam futro popielate karakuły. Rozmiar 46. Cena 300 zł. Tel. 783 830 315. Stan bardzo dobry.
*Ślusarz z doświadczeniem,okolice Kórnika,od zaraz. Tel. 61 869 34 10, rekrutacja@personalnyserwis.com
*Sprzedam mieszkanie w Szczodrzykowie 71 m ², bezczynszowe, po kapitalnym remoncie. Tel. 603 063 033
*Sprzedam części do Fiata Ducato 2006-2013, różne. Ceny do negocjacji. Tel. 506 490 723 
*Wynajmę samodzielne, bezczynszowe mieszkanie dwupokojowe (42m ²) w Dziećmierowie - niedaleko Oazy. Cena: 1300 (plus opłaty). Tel. 604 854 468
*Studio Atelier Paulina Latusek zmiana lokalizacji salon przeniesiony na ul. Dworcową 2A/1. Tel. 883 767 479
*Montaż szafek i mebli. Tel: 788 451 418
*Usługi remontowo budowlane. Malowanie, szpachlowanie, układanie płytek. Tel. 669 657 624
*Sprzedam mieszkanie 3 pok. 62m ², parter  z ogródkiem w wwchnie 4km od Kórnika. Tel. 516 156  741
*Przyjmę meble dziecięce, kanapę 2-osobową w dobrym stanie, gitarę oraz bojler. Za darmo lub za drobną opłatą. Proszę o kontakt telefoniczny: 782 097 216
*Protezy zębowe. Usługi w Kórniku, ul. Stodolna 88, Tel.: 607 11 86 86

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

Pogotowie ra tun ko we 999, 8660066

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie gazowe 992 

gminne centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl

komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu

ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, 
tel. kom. 602 740 481

Straż miejska, ul. Poznańska 83 
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104

Posterunek Sm w kamionkach 
tel. 503-067-690

Rada miejska w kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl

Urząd miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
tel. 61 817 04 11, 61 8170182, 
fax. 61 817 04 75
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