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KÓRNICKIE SPOTKANIA
Z BIAŁĄ DAMĄ
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Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

OBIADY DOMOWE NP:
426/  STEK Z ŁOSOSIA Z GRILLA - frytki, surówka z białej kapusty .................................................. 21,00 zł
401/  KOTLET DE’VOLAILLE - frytki, zestaw surówek ........................................................................ 17,50 zł
483/  KOTLET SCHABOWY panierowany - frytki,,zestaw surówek .................................................... 16,00 zł
482/  STEK Z GRILLA z sosem czosnkowym - ziemniaki grillowane, zestaw surówek ................... 17,50 zł
481/  MEDALIONY ZAPIEKANE z serem i pieczarkami – ryż curry, zestaw surówek ..................... 22,00 zł
445/  ZRAZ WOŁOWY ZAWIJANY – sos pieczeniowy, pyzy drożdżowe, buraczki ........................... 20,00 zł

PIZZA PROSTO Z PIECA:
!!! Na Państwa życzenie każdą pizzę specjalnie przygotujemy: !!!  

na ostro • na grubym cieście • przykrytą drugim ciastem 
• mocno wypieczoną lub bladą • z sosem czosnkowym i /lub keczupem

532/  MARGHERITA - z sosem pomidorowym, serem i oregano ......................................................od  8,50 zł

SAŁATKA od 8,50 zł,    SPAGETTI od 9,50 zł,    LASAGNE od 12,50 zł,  
TORTELLINI od 14,00 zł,    KEBAB od 9,00 zł

ODBIÓR WŁASNY = 10% RABATU
Zamów jednorazowo za 35 zł, a otrzymasz 1L soku owocowego za 1 grosz !!!

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061 8170 595
www.restauracja-casablanca.pl

e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

+48(...)61 8 170 595
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-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

PROSTO  Z  RATUSZA

Miejsce
na 
Twoją 
reklamę

TOFIK
OSIEDLE „NAD JEZIOREM”  

Prusinowo
Sprzedaż domów i mieszkań

od 3.900 zł/m2
Tel/fax 061 8989 879 kom. 0601 534 797

www.intervest.pl

S-11 DWUPASMOWA DO ŚRODY?

Wiceburmistrz Hieronim Urbanek 
uczestniczył 20 maja w walnym zebraniu 
Stowarzyszenia Droga S-11. Podczas 
dyskusji, jaka miała miejsce w Urzędzie 
Miejskim w Poznaniu przeanalizowano 
dotychczasowe prace modernizacyjne 
na tej ważnej arterii drogowej. Dyrektor 
Marek Napierała z Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu 
poinformował o gospodarczym i spo-
łecznym znaczeniu drogi. Łącząca Koło-
brzeg i Kluczbork trasa wzdłuż swojego 
540kilometrowego przebiegu komunikuje 
potencjalnie około 8,5 miliona Polaków. 
GDDKiA zamierza w najbliższych latach 
wybudować obwodnice dla miast: Cho-
dzież, Ujście, Jarocin, Ostrów Wlkp. i 
Pleszew. Bardzo realne stało się także 
zmodernizowanie odcinka Kórnik Środa 
Wlkp. wraz z dobudową drugiej nitki dro-
gowej na tym odcinku.

NOWE METODY NAUCZANIA

20 maja burmistrz Jerzy Lechnerowski 
spotkał się z Agnieszką Sierpowską Pobich, 
która przedstawiła możliwości wdrażania w 
szkołach nowoczesnej metody nauki języka 
angielskiego Helen Doran. W najbliższym 
czasie odbędzie się spotkanie z dyrektora-
mi szkół i przedszkoli, na którym omówiona 
będzie możliwość korzystania z tej metody 
w kórnickich placówkach oświatowych. 

POWIAT WERYfIKUJE INWESTYCJE

21 maja podczas spotkania w ZDP w 
Poznaniu przedstawiciel Zarządu Dróg 
Powiatowych Marek Borowczak przedstawił 
zweryfikowane plany inwestycyjne Powiatu 
Poznańskiego na terenie Gminy Kórnik. 

W tym roku powstać mają chodniki w 
Robakowie ( do bloków RSP i w brakująca 
część przy ul. Głównej) oraz okolicach ul 
Poznańskiej w Borówcu. 

NIERUCHOMOŚć  
POD OCZYSZCZALNIĘ

Sprawie wykupu i przekazania nie-
ruchomości pod oczyszczalnię lokalną 
w Robakowie oraz dofinansowania re-
alizowanej przez spółkę Wody Polskie 
inwestycji poświęcono spotkanie, które 
odbyło się 23 maja w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku. Wzięli w nim udział przedsta-
wiciele spółki Wody Polskie, w tym pani 
prezes Inez Bejmowicz wraz z radcami 
prawnymi oraz przedstawiciele samorzą-
du Kórnika: wiceburmistrz Hieronim Urba-
nek, radny Roman Genstwa, kierownicy 
odpowiedzialnych za sprawę referatów 
oraz radca prawny.

W najbliższym czasie odbędzie się ko-
lejne spotkanie, na którym rozstrzygnięte 
mają być wszystkie sporne kwestie. 

KOLEJNE INWESTYCJE

Przedstawiciele inwestującej w naszej 
gminie firmy Panattoni rozmawiali 26 maja 
z wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem 
na temat finansowania nakładki bitumicznej 
na jednej z dróg serwisowych w okolicach 
Jaryszek. Ma to umożliwić ruch samocho-
dów ciężarowych po tej trasie. Firma chce 
jeszcze w tym roku uruchomić kolejne hale 
magazynowe, dlatego sprawa dojazdu jest 
dla niej priorytetowa.

MONITORING fUNDUSZY

Komitet monitorujący dystrybucję fun-
duszy europejskich, w którym uczestniczy 
burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się 
29 maja w Wielkopolskim Urzędzie Mar-
szałkowskim. Przeanalizowano ilość zło-
żonych wniosków na konkursy dotyczące 
budowy dróg. W czerwcu uruchomione 
mają być kolejne procedury konkursowe 
– tym razem w zakresie oświaty. Gmina 
Kórnik ma zamiar ubiegać się o fundusze 
na rozbudowę  Szkoły Podstawowej w 
Bninie.

POLICYJNA PIŁKA

Burmistrz Jerzy Lechnerowski uczest-
niczył w inauguracji X Międzynarodowego 
Turnieju Piłki Nożnej  zorganizowanego 
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Policji IPA. Impreza , który odbył się 
w dniach 30-31 maja br. na obiektach 
sportowych w Błażejewku miała na celu 
integrację funkcjonariuszy policji z wielu 
krajów oraz dobrą zabawę na świeżym 
powietrzu. 

LIDER

Na kolejnym spotkaniu Zarządu stowa-
rzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski, które 
odbyło się w Środzie Wlkp. 2 czerwca br. 
uchwalono regulamin pracy oraz omówiono 
strategię przygotowywania Lokalnej Strate-
gii Rozwoju – dokumentu niezbędnego w 
staraniach o środki europejskie. 

O ZAPACHACH

Na kolejnych obradach Komisji Ochro-
ny Środowiska  Stowarzyszenia Gmin i 
Powiatów Wielkopolskich, której prze-
wodniczy burmistrz Jerzy Lechnerowski 
dyskutowano o przepisach przeciwdzia-
łających emisji uciążliwych zapachów 
a szczególnie o tworzonej w tej chwili 
ustawie w tej sprawie. 

Spotkanie komisji odbyło się 4 czerwca 
w Miasteczku Krajeńskim. Miejsce obrad 
zostało wybrane nieprzypadkowo, gdyż 
mieszkańcy Miasteczka od lat borykają 
się z problemem uciążliwych zapachów 
emitowanych z pobliskich zakładów 
Farmutil. ŁG  

Do mieszkańców 
Gminy kórnik

W dniu 21 czerwca br. przy  , znaj-
dującego się u zbiegu ul. Wieniaw-
skiego i al. Niepodległości w Poznaniu 
odbędzie się uroczystość odsłonięcia 
tabliczek imiennych ofiar, które zgi-
nęły, w wyniku działań wojennych w 
okresie od 1 września 1939 roku do 3 
lipca 1945 roku.

O  godzinie 12.00 w Kościele Ojców 
Dominikanów odprawiona zostanie msza 
św. w intencji poległych, pomordowanych i 
zmarłych w wyniku prześladowań Wielko-
polan, którzy oddali swe życie za ojczyznę 
w okresie istnienia Polskiego Państwa 
Podziemnego.

Po uroczystej mszy świętej nastąpi 
poświęcenie imiennych tabliczek z na-
zwiskami poległych i pomordowanych 
podczas II Wojny Światowej, a wśród 
nich 40 upamiętniających mieszkańców 
Gminy Kórnik. 

Następnie w kościele Ojców Dominika-
nów poświęcone zostaną trzy granitowe 
tablice ku czci wszystkich pomordowanych 
kobiet Wielkopolski, dowódców Armii 
Krajowej oraz wszystkich ofiar reżimu 
komunistycznego.

Zapraszam wszystkich mieszkańców 
Gminy Kórnik, rodziny ofiar pomordo-
wanych, władze samorządowe, harcerzy 
oraz delegacje szkół i stowarzyszeń do 
wzięcia czynnego udziału w tym niezwykle 
ważnym wydarzeniu.

Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
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… MAGDALENY KRÓLIKOWSKIEJ, 
TEGOROCZNEJ „BIAŁEJ DAMY” 

- Co skłoniło Panią do startowania w 
konkursie na Białą Damę?

Być Białą Damą to zaszczyt, ale obo-
wiązek reprezentowania i promowania 
Gminy Kórnik nie tylko w kraju, ale i w za-
przyjaźnionych z naszym miastem gminach 
zagranicznych. O tym, aby ubiegać się o 
tytuł Białej Damy myślałam już w zeszłym 
roku, ale różne okoliczności uniemożliwiły 
mi przystąpienie do konkursu. Ta myśl jed-
nak ciągle powracała. Dlatego, po namowie 
przez rodzinę i przyjaciół postanowiłam 
jeszcze raz spróbować. I udało się!  

- Co czuła Pani stojąc na zamkowych 
schodach i dzierżąc w dłoniach klucz 
do miasta?

To wyjątkowe uczucie otrzymać od Bur-
mistrza klucz do miasta. W tym momencie 
czułam się jak prawdziwa Dama i władczyni 
Kórnika. Zdawałam sobie jednak sprawę, 
że jest to zobowiązujący zaszczyt. Przywi-
lej posiadania klucza do miasta to przede 
wszystkim odpowiedzialność dbania o do-
bro miasta Kórnika i jego mieszkańców.  

- Przed Panią rok panowania. Czy już 
wiadomo jak będzie on wyglądał?

Już teraz wiem, że pod koniec lipca wraz 
z władzami miasta jadę do Koenigstein, 
miasta zaprzyjaźnionego z naszą gminą. 
O dalszych obowiązkach nie zostałam 
jeszcze poinformowana. Z opowiadań byłej 
Białej Damy wiem, że będę uczestniczyła 
w różnego rodzaju  spotkaniach i koncer-
tach organizowanych przez Urząd. Jestem 
pewna, że ten rok  będzie pełen wrażeń a 
ja dołożę wszelkich starań by z uśmiechem 
na twarzy  reprezentować naszą gminę.  
                 Rozmawiała: Barbara Morasz

Biała Dama przejmująca na trzy dni 
władzę w mieście, pokazy harleyowców, 
występy zespołów, pokaz fajerwerków 
– to tylko kilka punktów programu, 
zorganizowanych już po raz piętnasty 
Kórnickich Spotkań z Białą Damą, które 
odbyły się w dniach 23-25 maja. 

Kórnickie Spotkania z Białą Damą 
rozpoczął barwny korowód, który wyruszył 
w piątkowy wieczór z Prowentu, okrążył 
rynek i dotarł na podzamcze. Na jego 
czele maszerowała Harcerska Orkiestra 
Dęta, a tuż za nią członkowie bnińskiego 
Bractwa Kurkowego, przedstawiciele szkół 
ze sztandarami, zespół „Lusowiacy”, przed-
stawiciele kórnickich i niemieckich władz 
samorządowych, a w powozie Biała Dama, 
niemiecka księżniczka Betina II, burmistrz 
Jerzy Lechnerowski wraz z wicemarszał-
kiem Wojciechem Jankowiakiem. 

Na podzamczu burmistrz Kórnika dokonał 
oficjalnego otwarcia imprezy przekazując 
klucz do bram miasta Białej Damie, którą 
w tym roku została Magdalena Królikowska 
(rozmowa z Białą Damą na str. …). Nowa 
władczyni miasta złożyła wobec zgroma-
dzonych ludzi uroczyste ślubowanie. Księż-
niczka Betina II z Koenigstein podziękowała 
za zaproszenie na kórnickie święto miasta. 
Jerzy Lechnerowski wręczył dyplomy i na-
grody laureatom konkursu „Gotowanie w 
Europie”, którego organizatorem była nasza 
niemiecka gmina partnerska Koenigstein. W 
klimat przedwojennej majówki wprowadził 
mieszkańców ponad czterdziestoosobowy 
zespół „Lusowiacy”, działający przy świetlicy 
wiejskiej w Lusowie, a także pokaz jazdy 
konnej w wykonaniu Stowarzyszenia Kawa-
leryjskiego im. 7 Pułku Strzelców Konnych 
Wielkopolskich. Piątkowy wieczór zakończyła 
zabawa taneczna przy  starych szlagierach. 

Drugi dzień obchodów „Dni Kórnika” z 
wielkim hukiem i warkotem maszyn roz-
poczęli harleyowcy, uczestniczący w dwu-
dniowym „Zlocie miłośników motocykli V2” 
w Błażejewku. Przez prawie dwie godziny 
kórnicki rynek opanowało 460 motocykli 
z najróżniejszych stron Polski. Miłośnicy 
potężnych maszyn zaprezentowali pokazy 
sprawnościowe. Wiele emocji wzbudził 

konkurs dla harleyowców. Podczas jazdy, 
partnerka motocyklisty miała za zadanie 
odgryźć kawałek kiełbasy przyczepionej 

do specjalnej bramki na sznurku. Wygrywał 
ten duet, w którym dziewczynie udało się 
to trzykrotnie. Swoich sił w tej konkurencji 
spróbowała także Biała Dama, choć nie 
udało się jej wypełnić zadania. Przez cały 
czas trwania pokazów przygrywał śremski 

zespół bluesowo - rockowy „Kapstel”. 
Tuż po popisach motocyklistów, na 

podzamczu zaprezentowały się dzieci i mło-
dzież z gminy Kórnik. Na scenie pojawili się 
najmłodsi z zespołu „BRAWO” prowadzone-
go przez instruktora Curujewa oraz młodzi 

kórniczanie – Vadim Kowalczyk i Wiktoria 
Zięta z programem tańca towarzyskiego. W 
muzyczne klimaty lat 80-tych zgromadzo-
nych wprowadził Marek Siwek, poznański 
wokalista, który pomimo swojej choroby i 
niepełnosprawności stara się żyć normal-

nie i koncertować. Muzycznym kórnickim 
akcentem był występ rockowego zespołu 
INK z Kórnika. Problemy z nagłośnieniem 
nie zraziły rodzimych muzyków, którzy 
z jak najlepszej stro-
ny zaprezentowali się 
publiczności. Potem 
wystąpiła poznańska 
piosenkarka Urszula 
Chojan wraz z grupą 
„Country Show Band”. 
Późnym wieczorem 
na scenie pojawił się 
zespół „Zakopower”, 
którego specjalnością 
jest łączenie muzy-
ki góralskiej z nowo-
czesnym brzmieniem. 
Mimo początkowego 
niewielkiego zaintere-
sowania występem ze 
strony publiczności, 
koncert zakończył się 
potrójnym bisowaniem. 
Kiedy muzycy z „Zako-
power” zeszli już ze sceny, oczy zgroma-
dzonych skierowały się w stronę zamkowej 
baszty, gdzie ukazała się Biała Dama, a gdy 
zniknęła za murami swej posiadłości na 
niebie rozbłysnęły sztuczne ognie. Pokaz 
fajerwerków zakończył drugi dzień Kórnic-
kich Spotkań z Białą Damą. 

W trzecim i ostatnim dniu majowego 
święta Kórnika, miłośnicy muzyki sakral-
nej mieli okazję wysłuchać intrad maryj-
nych oraz hejnałów z terenu całego kraju 

podczas kolejnego 
już Przeglądu Hej-
nałów i Intrad Ma-
ryjnych. Hejnaliści 
zostali nagrodzeni 
oklaskami przez 
licznie zgromadzo-
ną publiczność. W 
Arboretum w Kór-
niku mieszkańcy i 
turyści mogli podzi-
wiać różnokolorowe 
azalie i różaneczni-
ki oraz wysłuchać 
koncertu zespołu 
„Cas t le  Brass” . 
Podczas „Dni azalii 
i różaneczników” 
kórnicki park od-
wiedziło ponad 6 
tysięcy osób. 

Oryginalny i widowiskowy okazał się 
pokaz musztry paradnej i koncert Orkiestry 
Sił Powietrznych z Poznania pod kierownic-
twem kapelmistrza majora Pawła Joksa. 

Na zakończenie „Dni Kórnika” Teatr 
Legion zaprosił publiczność do zamku na 
spektakl „Klimaty”. Barbara Morasz 

majowe święTo miasTa 
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ASP W KÓRNIKU
RZEŹBA • CERAMIKA

WYSTAWA PRAC STUDENTÓW  
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH  

W POZNANIU

WERNISAŻ 13.06.2008 GODZ. 18.00  
PROWENT 6

wokół monoGrafii 
„z Dziejów  

kórnika i Bnina”
 Z przyjemnością informuję na 

 bywców i czytelników ww. dzieła, 
że dysponuję już całością opracowań, które 
mają stanowić tom II. Miedzy nimi znajdu-
je się też rozdział poświecony udziałowi 
Kórniczan i Bninian w Powstaniu Wielko-
polskim 1918/1919 roku napisany przez 
profesjonalnego historyka z Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doło-
żę wszelkich starań, aby tom II ukazał się 
drukiem najpóźniej w grudniu br., na 90. 
rocznicę Powstania.

W ostatnim numerze „Kórniczanina” 
(nr 10, datowany 23 V 2008r.) w kwestii 
upamiętnienia Powstania zabrał dyskusyjny 
głos Kazimierz Krawiarz, zatytułowany „Nie-
me pomniki radnej Magdaleny Kosakow-
skiej”. Przy okazji wytknął, że „obecna Rada 
[Miejska] nie wiele [błąd ortograficzny!] zro-
biła dla ratowania pamiątek historycznych 
miasta, chociaż sowicie dotowała wydaw-
nictwo „ Z Dziejów Kórnika i Bnina”” (cytat). 
K. Krawiarz, jako jeden z autorów tomu I 
monografii, skwapliwie zainkasował z tej 
racji honorarium, choć mógł je przeznaczyć 
na jakiś zbożny cel społeczny, na przykład 
na „ratowanie pamiątek historycznych” na 
czym mu rzekomo bardzo zależy. Dodam, 
że obecna Rada Miejska i Pan Burmistrz 
zrobili wyjątkowo dużo w tym zakresie, żeby 
choć wymienić istotne, przełomowe dla 
sprawy współfinansowanie pokrycia nowym 
gontem tzw. starej poczty (Plac Powstań-
ców Wielkopolskich 6) – najcenniejszego 
na naszym terenie zabytku zabudowy 
miejskiej z XVIII wieku, czym, oraz innymi 
podobnymi działaniami, zasłużyli sobie na 
wyrazy uznania i podziękowanie. 

Redaktor monografii
Jerzy Fogel

Oflagowane szkoły, brak lekcji lub 
powstrzymywanie się od przeprowa-
dzania zajęć dydaktycznych, puste sale 
lekcyjne i korytarze – tak wyglądał strajk 
pracowników oświaty, który odbył się 27 
maja w kilku szkołach i przedszkolach na 
terenie gminy Kórnik. Pracownicy, któ-
rzy przystąpili do strajku nie otrzymają 
wynagrodzenia za ten dzień. 

Od dawna zapowiadany strajk w szko-
łach doszedł do skutku pod koniec maja. 
Oświatowcy domagali się przede wszyst-
kim: radykalnego wzrostu wynagrodzeń 
nauczycieli i pracowników niepedago-
gicznych, utrzymania praw i obowiązków 
nauczycielskich wynikających z Karty 
Nauczyciela oraz prawa do przechodzenia 
na emeryturę bez względu na wiek.  

W gminie Kórnik do strajku przyłączyły 
się podstawówki w Kórniku i Bninie oraz 
kórnickie i bnińskie przedszkole, a także 
ogólniak. 

W referendum przeprowadzonym w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku ponad 
85% pracowników opowiedziało się za 
strajkiem. Przyłączyło się do niego 25 z 34 
nauczycieli i 7 pracowników obsługi i admi-
nistracji. Strajkujący nauczyciele w tym dniu 

przebywali w szkole, ale nie prowadzili lekcji. 
W czasie strajku w kórnickiej podstawówce 
pracowało w sumie 7 osób z dyrektorem. – 
Rodzice już przed długim weekendem zosta-
li poinformowani o strajku i braku możliwości 
zapewnienia opieki wszystkim uczniom 
– przyznała Danuta Zwierzyńska, dyrektor 
SP nr 1. – Rodzice, którzy jednak nie mieli 
żadnej możliwości zapewnienia opieki dzie-
ciom w czasie swojej pracy mogli przypro-
wadzić uczniów do szkoły, bo w godzinach 
od 8.00 do 13.00 odbywały się wspólne 
zajęcia opiekuńcze na sali gimnastycznej i 
w świetlicy – dodaje. Z zajęć opiekuńczych 
na 404 uczniów skorzystało 8. 

W bnińskiej podstawówce nie było 
referendum. Pedagodzy, którzy chcieli 
wziąć udział w strajku wpisywali się na 
listę. Prawie 100% nauczycieli przystąpiło 
do protestu. Wśród pracowników obsługi i 
administracji tylko 1 na 10 osób odmówiła 
wykonywania obowiązków pracowniczych. 
W tym dniu nie odbyły się żadne zajęcia 

lekcyjne. Zofia Talarczyk, dyrektor SP nr 
2 w Kórniku-Bninie poinformowała, że 
informacja o strajku pojawiła się w szkole 
przed długim weekendem. Rodzice zostali 
poinformowani o braku lekcji w tym dniu. 
Dzieci, którym rodzice nie mogli zapewnić 
opieki mogły przyjść do szkoły i przebywać 
pod opieką dyrektora. Jednak żadne z 
239 uczniów nie przybyło w dniu strajku 
do szkoły. 

W Przedszkolu w Kórniku i Bninie pra-
wie 100% nauczycieli przyłączyło się do 
strajku, ale wyglądał on zupełnie inaczej 
niż w innych placówkach oświatowych. W 
przedszkolach pracownicy oświatowi nie 
przeprowadzali zajęć dydaktycznych, a 
tylko opiekuńcze połączone z grami i za-
bawami. W rezultacie nauczyciel przebywał 
wraz z grupą przedszkolaków przez kilka 
godzin w sali. – W przedszkolu nie łatwo 
przeprowadzić strajk, bo tak małych dzieci 
nie można zostawić samych sobie ani w sali 
ani w domu, dlatego zdecydowaliśmy się na 
taką formę protestu – tłumaczyła Barbara 
Zarzeczna, dyrektor Przedszkola im. Misia 
Uszatka w Kórniku. – Pedagodzy z naszego 
przedszkola przeciwni są przede wszystkim 
pomysłowi wydłużenia godzin dydaktycz-

nych z 5 do 8 w ciągu dnia – dodała. 
Do kórnickiego przedszkola na 167 

dzieci, rodzice przyprowadzili 56 przed-
szkolaków, natomiast w Bninie na 140 
dzieci przybyło tylko 15. Wszystkie przed-
szkolaki otoczono opieką. 

W Liceum Ogólnokształcącym w Kór-
niku 87% nauczycieli opowiedziało się za 
protestem. W tym dniu, podobnie jak w 
wielu innych szkołach nie odbyły się lek-
cje. Strajk nie zakłócił przebiegu ustnych 
matur w ogólniaku, bo te zakończyły się 
już przed długim weekendem majowym. 
W szkole czynna była biblioteka i czytelnia, 
ale żaden z licealistów nie zdecydował się 
z nich skorzystać. 

Do czynnego protestu w naszej gmi-
nie nie przystąpiła: Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole w Szczodrzykowie, Szkoła 
Podstawowa w Radzewie oraz Gimnazjum 
w Kórniku i Robakowie. Placówki te jednak 
solidaryzowały się z protestującymi. 

Barbara Morasz

nauczyciele sTrajkowali 

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INfORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku do dnia 27 czerwca 2008 r. 
wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:

- 2 działek o nr 174/10, 174/12 położonych w Czmońcu w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków 
zagospodarowania.

Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomo-
ściami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 
wew. 674.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INfORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 6 czerwca do 
27 czerwca 2008r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  dzier-
żawy:

- 1 działka nr 18/6 położona w miejscowości Biernatki,
- 1 działka nr 87/2 położona w miejscowości Borówiec,
- 2 działki nr 229, 218 położone w miejscowości Konarskie,
- 1 działka nr 797/2 położona w miejscowości Kórnik obręb Bnin,
- 1 działka nr 109 położona w miejscowości Pierzchno,
- 1 działka nr 13 położona w miejscowości Radzewo,

Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomo-
ściami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 
wew. 675.

DoPuścił  
Do kąPieli 

SANEPID dopuścił do kąpieli Jezioro 
Kórnickie. Już od połowy czerwca pla-
żowicze będą mogli w pełni korzystać z 
plaży na kórnickich Błoniach. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna w Poznaniu zbadała widoczność 
dna Jeziora Kórnickiego przy kąpielisku 
znajdującym się na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Kórniku. Okazuje się, że od 
ubiegłego roku poprawiła się ona o 20 cm i 
teraz wynosi 1m. 

W maju trzykrotnie pobrano próbki wody 
z tego kąpieliska a badania wykazały, że jest 
ona przydatna do kąpieli. 

Jan Wójkiewicz, kierownik OSiRu po-

informował, że tuż przed sezonem letnim 
na plaży pojawi się nowy piasek. Dla dzieci 
najprawdopodobniej zostanie zbudowana 
piaskownica. Z pni ściętych topoli powstaną 
ławy, na których będzie można spożywać 
posiłki i ławki do siedzenia. 

Od czerwca mieszkańcy i turyści będą 
mogli korzystać z płatnej wypożyczalni 
sprzętu wodnego, w której podobnie jak 
w ubiegłym roku pojawią się łódki, rowery 
wodne i kajaki. 

Od lipca plaża będzie strzeżona. W ciągu 
dnia, przez 8 godzin nad bezpieczeństwem 
kąpiących się czuwać będzie ratownik. 

Na terenie OSiRu oddano do użytku 
nowe sanitariaty, z których bezpłatnie będą 
mogli korzystać plażowicze. 

SANEPID na podstawie badań stwierdził 
także, że woda z kąpieliska w Błażejewku 
również jest przydatna do kąpieli. 

Barbara Morasz

HARCERSKA AKCJA LETNIA 2008 
PROMOCJA!! LATO 2008!!

POBIEROWO 14 – 26.07.2008

Dzięki wspaniałym warunkom na-
turalnym – w starym sosnowym lesie – 
baza obozowa jest bardzo atrakcyjna:

1. noclegi w namiotach (podwyższa-
ne „10”), łóżka „kanadyjki”, materace, 
półki,

2. kuchnia z nowoczesnym wyposa-
żeniem w drewnianym budynku,

3. magazyn z lodówkami, zawsze 
super zaprowiantowany,

4. bieżąca woda ciepła i zimna 
(umywalnie i prysznice),

5. krąg ogniskowy na wydemce,
6. ambulatorium i fachowa obsługa 

medyczna,
7. kompetentna merytoryczna kadra 

wychowawcza i gospodarcza.

ZAPEWNIAMY!!
- ciekawy, sprawdzony skautowy 

program i harcerską niepowtarzalną 
atmosferę,

- wycieczki autokarowe i piesze po 
Wybrzeżu Zachodnim,

- cztery wspaniałe posiłki dziennie.

UWAGA!!
- uczestnikami mogą być zuchy, 

harcerki, harcerze oraz osoby nie 
zrzeszone,

- zapisy od zaraz do 17 czerwca 
w siedzibie Komendy Hufca (Sadyba)  
ul. Poznańska 34a w Kórniku  we wtorki 
i czwartki od 19.00 do 20.00 – tylko 
osobiście,

- szczegółowe informacje dla zain-
teresowanych rodziców również w w/ w 
terminach osobiście lub telefonicznie: 
0618190818, 668320302,

- odbiór kart kwalifikacyjnych przy 
zapisach,

- odpłatność dla dzieci nie zrzeszo-
nych 600,00 zł.

Zaprasza

Komenda Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego
  im. Tytusa hr. Działyńskiego

w Kórniku
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KONKURS NA STANOWISKO  
PODINSPEKTORA DS. WYMIARU PODATKÓW

 
Burmistrz Gminy Kórnik na podstawie art. 3a ust.2 ustawy z dnia 22 

marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) ogłasza konkurs na sta-
nowisko podinspektora ds. wymiaru podatków w Urzędzie Miejskim w 
Kórniku w wymiarze pełnego etatu (poprzedzone okresem próbnym).

 
I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. jest obywatelem polskim,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni 

praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stano-

wisku,
4. nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
7. znajomość zagadnień z dziedziny prawa podatkowego.
 
II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1. komunikatywność;
2. znajomość przepisów z dziedziny prawa podatkowego;
3. znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office;
4.  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. naliczanie podatków dla osób prawnych i jednostek organiza-

cyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
2. sporządzanie dokumentacji pozwalającej na naliczenie należ-

ności podatkowych;
3. prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych postę-

powań podatkowych;
 
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształce-

nie,
4. kopie świadectw pracy,
5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych 

kwalifikacji,
6. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynno-

ści prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności 
za przestępstwa popełnione umyślnie,

7. podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
8. klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-

nych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)."

 
V. Uwagi:
1. Zatrudnienie na pełen etat poprzedzone okresem próbnym.
2. Okres próbny wynosi 6 miesięcy.
 
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie 

do dnia 17 czerwca 2008 roku, w sekretariacie Urzędu Miejskiego 
w Kórniku (I piętro) do godziny 15.30. Zgłoszenie należy złożyć w 
zamkniętej kopercie z następująca adnotacją: "Konkurs na stanowisko 
podinspektora ds. wymiaru podatków w Urzędzie Miejskim w Kórniku." 
Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych 
dokumentów, test ze znajomości zagadnienia oraz rozmowy z kandyda-
tami. O terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kandydaci 
zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie 
zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym 
terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy 
informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku. 

 
 

Burmistrz
Jerzy Lechnerowski

 
 

Kórnik, 28 maja 2008 roku

KONKURS NA STANOWISKO  
REfERENTA DS. WINDYKACJI PODATKÓW

 
Burmistrz Gminy Kórnik na podstawie art. 3a ust.2 ustawy z dnia 

22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) ogłasza konkurs na 
stanowisko referenta ds. windykacji podatków w Urzędzie Miejskim w 
Kórniku w wymiarze pełnego etatu (poprzedzone okresem próbnym).

 
I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. jest obywatelem polskim,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni 

praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stano-

wisku,
4. nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
7. znajomość zagadnień z dziedziny windykacji podatków.
 
II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1. komunikatywność;
2. znajomość przepisów z dziedziny prawa podatkowego;
3. znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office;
4. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. księgowanie podatków;
2. sporządzanie dokumentacji pozwalającej na przymusowe do-

chodzenie należności podatkowych;
3. prowadzenie korespondencji w zakresie dochodzenia należności 

podatkowych;
 
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształce-

nie,
4. kopie świadectw pracy,
5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych 

kwalifikacji,
6. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynno-

ści prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności 
za przestępstwa popełnione umyślnie,

7. podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
8. klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-

nych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)."

 
V. Uwagi:
1. Zatrudnienie na pełen etat poprzedzone okresem próbnym.
2. Okres próbny wynosi 6 miesięcy.
 
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 

dnia 17 czerwca 2008 roku, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kór-
niku (I piętro) do godziny 15.30. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej 
kopercie z następująca adnotacją: "Konkurs na stanowisko referenta ds. 
windykacji podatków w Urzędzie Miejskim w Kórniku." Postępowanie 
konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów, test 
ze znajomości zagadnienia oraz rozmowy z kandydatami. O terminie 
i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kandydaci zostaną poin-
formowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie 
będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy 
informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku. 

 
 
 

Burmistrz
Jerzy Lechnerowski

 
 

 Kórnik, 29 maja 2008 roku
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iV fesTyn Parafialny
  kórnik 22.06.2008 r. 

Plac – ParkinG za Domem Parafialnym PARAFIADA
w Borówcu

CZWARTA

Serdecznie  
zapraszamy  
wszystkich
parafian  
i gości

Rozpocznie się
Mszą Św.  

o godz. 11.30

W programie:

występy zespołów  

artystycznych

zawody sprawnościowe: 

• ministrantów z 6 parafii

• Rada Miasta – Księża

• kobiety z Borówca  

– reszta świata

loteria fantowa

szeroki wybów  

gastronomiczny

kawa, napoje, lody

Ramowy program: 

14.00 – otwarcie festynu 

14.30 – Występ Orkiestry Harcerskiej – Hufiec ZHP Kórnik

15.00 –  występ chóru dziecięcego  z Mosiny oraz 

 chóru dziecięcego „Tutti Santi” z Kórnika

16.00 – Konkursy dla dzieci wspólna zabawa, losowanie możliwości  

 zakupu monet srebrnych (zapisy „Kórniczanin”) 

16.45 – Występ zespołu muzycznego

17.45 – cd. konkursów i losowań 

18.15 – rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród

19.00 – wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych wraz z     

 zespołem muzyków z Poznania

20.30 – loteria fantowa – losowanie nagród specjalnych    

21.00 – zakończenie festynu i Apel Jasnogórski 

Ponadto: 

Bufet – grochówka; kiełbasa, kaszanka i szaszłyki z grilla; chleb ze 

smalcem i ogórkiem; bigos; gzik; frytki; ciasto domowe; lody

Atrakcje dla dzieci – malowanie twarzy i na szkle, karykatury, kon-

kursy, zjeżdżalnia pneumatyczna, eurobunge, małe koło fortuny

Loteria fantowa – dużo cennych nagród (wycieczka zagraniczna, 

aparat cyfrowy, sprzęt RTV i AGD ) 

Koło fortuny – do wygrania tym razem wiele nagród

Stoiska – witraże, malowane ozdoby, książki i wydawnictwa mu-

zyczne, obrazy, wyroby wikliniarskie

Sport - strzelanie z wiatrówki, konkurencje  wytrzymałościowe i 

sprawnościowe, symultana szachowa i warcaby 

Dochód przeznaczony będzie na kolejną część ogrodzenia 

cmentarza

W dniu festynu od 12.00 do 21.00 wyłączone będą z ruchu kołowego: ul. 20 
Października (od ul. Wróblewskiego do ul. Średzkiej), ul. Steckiego (od ul. J. 
Kantego do ul. 20 Października), ul. ks. T. Jabłońskiego 
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Para łabędzi, która zadomowiła się w 
stawie przy kórnickiej strażnicy doczekała 
się potomstwa. Pięć małych łabędzi wykluło 
się 26 maja, w Dniu Matki. Młode, już po 
kilku godzinach od przyjścia na świat pły-
wały po stawie. 

Okazuje się, że samiec przebywa w 
tym miejscu już od 4 lat. Uratowano go po 
tym, jak spadł z dużej wysokości na ulicy 

Średzkiej w Kórniku. Samica zadomowiła 
się 2 lata temu, po tym jak przewieziono 
ją ze złamanym skrzydłem znad Jeziora 
Skrzyneckiego.  

Leszek Orlewicz, komendant OSP w 
Kórniku poinformował nas, że gdy młode 
łabędzie podrosną prawdopodobnie będą 
przewiezione nad jezioro. 

BM

Powiększyła się roDzina 
łaBęDzi

KONfERENCJA
Powiat Poznański  

- jakość przestrzeni i jakość życia

Po raz pierwszy Powiat Poznański i 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zor-
ganizowali konferencję „Powiat Poznański 
– jakość przestrzeni i jakość życia”, która 
odbyła się 14-15 maja 2008 r. w Hotelu 
Delicjusz w Rosnówku.

Gospodarzami konferencji byli Jan 
Grabkowski, Starosta Poznański oraz prof. 
dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, Dyrektor In-
stytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autorami referatów i uczestnikami 
dyskusji byli m.in. pracownicy naukowi z 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Akade-
mii Ekonomicznej w Poznaniu oraz przed-
stawiciele Regionu Hanower w Niemczech 
oraz Wielkopolskiego Biura Planowania 
Przestrzennego. W dyskusję włączyli się 
również zaproszeni przedstawiciele samo-
rządów i urzędów: województwa wielkopol-
skiego, powiatów wielkopolskich, miasta 
Poznania, gmin powiatu poznańskiego, 
a także naukowcy, eksperci z zakresu 
planowania przestrzennego, gospodarki 
komunalnej, budownictwa, ekologii i ko-
munikacji.

Diagnozie poddane zostały główne 
problemy funkcjonowania aglomeracji po-
znańskiej w odniesieniu do obserwowanego 
w ostatnich latach dynamicznego procesu 
rozwoju budownictwa mieszkaniowego w 
gminach podmiejskich oraz tworzenia się 
tzw. miast-sypialni, których mieszkańcy 
dojeżdżają do pracy i po usługi do Po-
znania.

Konferencja oparta była o trzy panele 
dyskusyjne: 

I Suburbanizacja i jej skutki w powie-
cie, 

II Zarządzanie terytorialne w obszarze 
aglomeracji,

III Problemy aglomeracji poznańskiej i 
ich rozwiązywanie.

Najważniejszym wnioskiem konfe-
rencji jest potrzeba kontynuowania prac 
zmierzających do tworzenia i rozwoju 
aglomeracji poznańskiej, w szczególności 
w zakresie komunikacji, ochrony środowi-
ska i sterowania procesami związanymi 
z planowaniem przestrzennym. Budowa 
zoptymalizowanej sieci komunikacyjnej 
ze szczególnym uwzględnieniem kolei i 
zarządzania transportem autobusowym 
powiatu poznańskiego i Poznania to jeden z 
priorytetów aglomeracji. Drugi to stworzenie 

wspólnego zakładu termicznej przeróbki 
odpadów. Kolejny to działania mające na 
celu zmniejszenie migracji mieszkańców na 
teren powiatu poznańskiego i wyznaczenie 
sieci dróg, która będzie w stanie udźwignąć 
obciążenie komunikacyjne.

Konferencja wykazała potrzebę upo-
rządkowania procesu planowania prze-
strzennego.  Istotą problemu jest równo-
ległe opracowanie formy oddziaływania 
województwa, powiatu i miasta na procesy 
w zakresie planowania przestrzennego 
gmin przy jednoczesnym nie ograniczaniu 
indywidualności tych jednostek terytorial-
nych. 

Udokumentowaniem konferencji jest 
publikacja „Powiat Poznański – jakość 
przestrzeni i jakość życia” zawierająca 
m.in. prezentowane podczas niej artykuły i 
wystąpienia opatrzone stosownymi mapami 
i rycinami.

Daria Kowalska-Tonder
Wydział Promocji, Kultury 
i Współpracy z Zagranicą

KRZYSZTOf KOLUMB W POWIECIE 
POZNAŃSKIM 

Na zaproszenie Jana Grabkowskiego, 
Starosty Poznańskiego oraz Arkadego Fie-
dlera, posła na Sejm RP, w dniach od 9 do 
13 maja powiat poznański odwiedził Cristobal 
Colon, książę de Varagua, potomek Krzysz-
tofa Kolumba - odkrywcy Ameryki. Okazją do 
wizyty było uroczyste odsłonięcie repliki statku 
„Santa Maria” w Ogrodzie Kultur i Tolerancji 
Muzeum Pracowni Literackiej im. Arkadego 
Fiedlera w Puszczykowie. 

Replika w skali 1:1 powstała dzięki niezwy-
kłej determinacji ludzi kochających przygodę: 
Arkadego Fiedlera – pomysłodawcy oraz Raj-
munda Korcza, Jana Bromskiego i Kazimierza 
Jagiełły – budowniczych. Jej budowa trwała 
cztery lata i zakończyła się pełnym sukcesem, 
o czym można przekonać się odwiedzając 
Muzeum w Puszczykowie. 

W czasie pobytu w regionie książę odwiedził 

szkoły powiatu poznańskiego. Na spotkaniach 
z uczniami  Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu, 
Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 
i Zespołu Szkół w Rokietnicy zapoznał się z 
ofertą edukacyjną naszych placówek. Wizyta 
potomka odkrywcy Ameryki była dla uczniów 
doskonałą okazją do zapoznania się z historią 
wielkich odkryć i ich skutkami dla współcze-
snego świata. Młodzież z zainteresowaniem 
wysłuchała pasjonującej opowieści księcia 
o tamtych wydarzeniach. Na zakończenie  
uczniowie zadawali pytania, na które Cristobal 
Colon z przyjemnością  odpowiadał. 

Upamiętnieniem wizyty znakomitego go-
ścia w powiecie poznańskim są  pamiątkowe 
drzewka posadzone przez Cristobala Colona, 
księcia de Varagua, Jana Grabkowskiego, 
Starostę Poznańskiego oraz Arkadego Fie-
dlera, Posła na Sejm RP  przed siedzibą 
dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego 
w Jeziorach. 

Bernadeta Jaśkowiak
Wydział Promocji, Kultury 
i Współpracy z Zagranicą

króTko 
z PowiaTu

ryBa DoPisała 
węDkarzom

Tradycyjnie Kórnickim Spotkaniom 
z Białą Damą towarzyszyły zawody 
wędkarskie, które odbyły się 24 maja na 
kórnickim Prowencie. Zorganizowało je 
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
nr 19 Kórnik. 

W rywalizacji uczestniczyło 40 zawodni-
ków z kół: Mosina Miasto, Mosina „Hobby”, 
Puszczykowo, „Karaś” Poznań, „Rogalik” 
Poznań, Rataje Poznań oraz z kórnickiego. 

I miejsce zajął prezes kórnickiego Koła – 
Mirosław Grewling z wynikiem 8480 punktów. 
Puchar wręczył mu gospodarz Paweł Domań-
ski. II miejsce wywalczył Robert Mikołajczyk 

z Koła PZW „Rogalik” Poznań, który zdobył 
6590 punktów, III miejsce Ireneusz Andrze-
jewski z Koła Mosina Miasto z 5010 punktów, 
IV miejsce Artur Pieczulis z Koła Mosina Mia-
sto z ilością 3670 punktów i V miejsce Henryk 
Koronecki z Koła Mosina Miasto.

W zawodach wzięła udział jedna kobieta 
– Helena Nowakowska z kórnickiego koła. 
Wśród młodzieżowców pierwsze trzy miejsca 
zajęli reprezentanci Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego nr 19 Kórnik: I – Przemysław 
Fogt, II – Robert Zięta, III – Filip Kujawa.

Wędkarze, którzy złowili ryby otrzymali 
atrakcyjne upominki ufundowane przez kór-
nickie koło i Urząd Miejski w Kórniku.

Mirosław Grewling, prezes Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego nr 19 Kórnik 

podsumowując wyniki zawodów, uznał, że 
ryba dopisała. Robert Wrzesiński

akcja „kórniki”
Akcja dystrybucji monety lokalnej „4 

kórniki” trwa – w 27 punktach na terenie 
Gminy Kórnik można płacić żetonami z 
wizerunkiem zamku, ratusza i Białej Damy. 
Duże zainteresowanie „kórnikami” sprawiło, 
że w wielu punktach już pierwszego dnia 
monety się skończyły. 

Niektórzy ostrożni handlowcy „zain-
westowali” czasami tylko w kilkadziesiąt 
żetonów, a w sumie do sklepów trafiło 
ponad 7 tys. (choć mogło nawet 19 tys.). 
Co ciekawe, na aukcjach internetowych 
pojawiały się oferty sprzedaży „kórników” 
na długo przed dostarczeniem ich do nas. 
Znamienne było także to, że wieczorem 
tego samego dnia, gdy dostarczyliśmy 
monety do kórnickich sklepów na aukcjach 
pojawiły się pierwsze zdjęcia monety. 

O dużym zainteresowaniu akcją świad-
czą dziesiątki telefonów jakie codziennie 
otrzymujemy  w tej sprawie. Nie mniej 
jednak z 1000 sztuk jakie przeznaczyliśmy 
na wymianę podczas trwania Kórnickich 
Spotkań z Białą Damą  ponad setka nie zna-
lazła nabywców i została rozprowadzona po 
cenie nominalnej w inny sposób. Nie wy-
wiązanie się ze zobowiązań przez jednego 
z klientów sprawiło, że na kórnicki „rynek” 
przekazaliśmy kolejne kilkaset monet.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
handlowcom, którzy poważnie podeszli do 

sprawy dystrybucji „kórników”. Najgorętsze 
wyrazy uznania kierujemy do pracowników 
Banku Spółdzielczego w Kórniku, którzy 
udzielili nam wielkiej pomocy w zakresie 
depozytu oraz swoją życzliwością pomogli 
przemóc przeciwności wynikające z nieso-
lidności producenta monet.

Jak z przykrością informowaliśmy, mo-
nety srebrne „40 kórników” nie dotarły do 
nas na czas i nie mogliśmy ich sprzedawać 
podczas święta miasta. 

Ich liczba jest ograniczona do 300 sztuk. 
Część będzie przeznaczona na cele pro-
mocyjne dla UM w Kórniku, część zostanie 
sprzedana po jednej sztuce osobom i in-
stytucjom, które wzięły udział w dystrybucji 
monety mosiężnej. 100 monet natomiast 
przeznaczyliśmy do „wolnej” sprzedaży. 

Setki telefonów z całej polski, pytania 
od mieszkańców, nagabywanie na ulicy 
pracowników „Kórniczanina”, maile, prośby 
i groźby              (dokończenie na str 31)
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Y 50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMPUTEROWE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

RE ALI ZU JE MY WSZYST KIE RE CEP TY

ul. Staszica 1 („KO-MED” HCP)
przyjęcia: pon.-pt. 8.00-12.00

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

ul. Wschodnia 5 (przy szkole ekonomicznej)
przyjęcia: wtorek od 16.00, czwartek od 19.00

tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

WYKONUJą BADANIA USG:
* JAMY BRZUSZNEJ
* TARCZYCY
* JąDER
* PIERSI
* CIąŻY

* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;
* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;
* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwa  

radiologicznego

PRYWATNE GABINETY DIAGNOSTYKI 
USG  W ŚREMIE 

C Z A S  P R O M O C J I  O G R A  N I  C Z O  N Y

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwar tek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTEROWE BADANIE WZRO KU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓR NIK
Tel. 0502 773 552

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

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

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

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZYNNE:

ELLMEDELLMED

STOMATOLOGIA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

ZAPRASZAMY
SKUP

- złomu i metali kolorowych
- akumulatorów

- makulatury i butelek
znajdującego się przy ul. Mlyńskiej

na terenie firmy T.M. Małeccy.

Oferujemy konkurencyjne ceny.
Płatne gotówką

Zapewniamy odbiór złomu od klienta własnym transportem.

TEL: 601 489 257, 693 562 991

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

KÓRNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOBUSOWE „KOMBUS”  
poszukuje osoby, które chciałyby podpisać umowę zlecenie  

od dnia 01.09.2008 roku na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi  
i dziećmi szkół podstawowych i gimnazjum 

podczas ich przewozu do i ze szkół. 

Mile widziani studenci zaoczni.

Praca od poniedziałku do piątku od godzin porannych 
(ok.5.30) do godzin popołudniowych (ok.17.00) 

z niepłatną przerwą podczas zajęć dzieci w szkołach.

Kontakt pod numerem telefonu 0618980666; 0618980665; 0618980664  
z Panią Danutą Paluszkiewicz 

Stowarzyszenie Klaudynka serdecznie zaprasza na 
III festyn Rekreacyjny „Razem możemy więcej”

Sobota 21.06.2008 r. godz. 10-15
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku ul. Leśna 6 (Błonie)

 
W programie:
- przedstawienie „Tajemniczy Plan”
- spotkanie z Klaunem
- wizyta Małego ZOO
- zabawy i gry sprawnościowe
- konkurs plastyczny
- przejażdżki bryczką
- poczęstunek

W festynie wezmą udział goście – członkowie zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia ze Swarzędza i Murowanej Gośliny
Zbiórka uczestników na znanej trasie: 9.00 z Rynku w Bninie, 9.05 z Rynku w Kórniku i dalej przez Dziećmierowo, 

Szczodrzykowo, Dachowa, Robakowo. POWRÓT: ok. 15.00

Dyrekcji okręGowej 
DróG PuBlicznych 

w Poznaniu,  
ku Pamięci

Wielką radością i dobrodziejstwem dla 
mieszkańców naszego Dwumiasta był fakt 
wybudowania i otwarcia zachodniej obwod-
nicy Kórnika i Bnina.

Szosa ma na celu przede wszystkim 
ochronę cennych zabytków poprzez od-
ciążenie centrum naszej aglomeracji od 
nadmiernego natężenia ruchu pojazdów 
kołowych (przede wszystkim ciężkiego 
sprzętu), poprawę bezpieczeństwa pie-
szych – zwłaszcza najmłodszych, czy 
wreszcie podniesienie komfortu jazdy i 
oszczędność czasu pasażerów.

Jednak niezrozumiały jest sposób potrak-
towania uczestników ruchu na tym odcinku. 
Jadąc drogą 434, zbliżając się od strony Śre-
mu do rogatek Bnina, a tym samym początku 
obwodnicy, kerowca, zwłaszcza nieznający 
naszego regionu nie jest w żaden sposób 
informowany o kierunku jazdy w stronę Po-
znania, niewątpliwie najważniejszego punktu 
docelowego tutejszych podróżnych (problem 
ten powtarza się na rondzie czołowskim).

Podobnie jest zresztą w sytuacji, gdy je-
dziemy drogą od Kostrzyna Wielkopolskiego 
w stronę Rawicza – brak drogowskazów.

W tej sytuacji nasuwa się kilka pytań:
Jak ma spełniać owocnie swoją rolę 

„nasza” obwodnica?
Jak można było dopuścić do tego rodza-

ju niedopatrzeń na tak ważnym logistycznie 
splocie dróg Gniezno. Kostrzyn Wlkp. – 
Rawicz (droga nr 434), Wrocław, Rawicz 
(droga nr 434 – Poznań (droga nr 11)?

Dlaczego od momentu otwarcia ob-
wodnicy, po dziś dzień, nie zainstalowano 
odpowiedniego oznakowania?

Kiedy pojawią się odpowiednie znaki 
drogowe?

Z poważaniem Łukasz Fogel

wizyTówka?
Na szlaku łączącym Kór-

nicki Zamek z Placem Nie-
podległości powinna znaleźć 
się mapa z zaznaczonymi za-
bytkami, atrakcjami i ważnymi 
miejscami w naszym mieście 
i gminie. Czy ta stara, znisz-
czona posmarowana farbami 
spełnia rolę wizytówki miasta 
turystycznego? 

Warto pomyśleć o stwo-
rzeniu całej sieci znaków i 
elementów graficznych uła-
twiających turyście odkry-
wanie naszych lokalnych 
skarbów. 

Proponujemy by odpowie-
dzialne za to służby usunęły 
zniszczoną przed przynaj-
mniej 7 laty tablicę i zadbały, 
by na jej miejscu pojawiła się 
nowa, aktualna, godna miana 
naszej wizytówki. ŁG
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tel. (61) 817 07 50
kom. 0601 586 966

IN STA LA TOR STWO
RAfAŁ NIEMIR

wykonuje:
instalacje wod. – kan. – c.o – gaz

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

Borówiec, ul. Poznańska 83
Tel./fax (61) 87 88 513, (61) 663-90-81, 0508 136 344 

Przemysłowe i domowe  
maszyny do szy cia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i uży wa nych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

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

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

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

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

Komunikacyjne pojazdów  
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych 
przedsiębiorstw

UBEZPIECZENIA

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

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

tel./fax (61) 817-89-20, tel. (61) 818-99-02

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33
Dzieci  

święTowały 
Dzień Dziecka to radosne święto 

wszystkich dzieci, obchodzone od ponad 
pół wieku, które na stałe wpisało się w 
kalendarz dni świątecznych. W Polsce 
obchodzi się je 1 czerwca jako Międzynaro-
dowy Dzień Dziecka, podobnie jak w wielu 
krajach europejskich, zwłaszcza nadbałtyc-
kich. Z tej okazji w wielu miejscowościach 
w naszej gminie dorośli zorganizowali dla 
najmłodszych pikniki i festyny. 

SZCZODRZYKOWO 

Najmłodsi w Szczodrzykowie świętowali 
w sobotę 31 maja. W ciągu czterech godzin 
przeprowadzono zawody sportowe, dzieci 
bawiły się w dmuchanym pałacu, skakały na 
batucie. OSP z Kórnika przygotowała pokaz 
strażacki. Atrakcją była przejażdżka wozem 
bojowym. Najmłodsi zajadali się słodkościa-
mi. Rodzice, którzy towarzyszyli dzieciom 
posilali się kiełbaskami z grilla i ogniska. 
Ireneusz Majchrzak, sołtys Szczodrzykowa 
dziękuje wszystkim osobom, które pomogły 
w zorganizowaniu imprez oraz mieszkań-
com za liczny udział w nich.

RW

SKRZYNKI 

40-osobowa grupa mieszkańców Skrzy-
nek wybrała się 24 maja z okazji zbliżają-
cego się Dnia Dziecka do Rogowa, gdzie 
znajduje się największy w Polsce park 
dinozaurów. Tam spełniają się marzenia 
dzieci i dorosłych o podróży w czasie. Na-
turalnej wielkości dinozaury i barwnie opo-
wiadane ich życie przez pana przewodnika 
wprowadziły podróżników w odległą epokę 
życia tych stworzeń. Teraz takie nazwy jak 
diplodok, albertozaur, wulkanodon nie są 
już obce młodszym i starszym mieszkań-
com Skrzynek. 

Po zakończonej wycieczce po parku, 
czas wolny dzieci spędziły na 2-hektarowym 
placu zabaw, gdzie emocji przysparzały co-
raz to bardziej nowoczesne „małpie gaje", 
w których można było sprawdzić się w 
wspinaczce lub zjeździe na linie. 

Patrząc na zadowolone buzie dzieci 
można z całą pewnością stwierdzić, że 
wyjazd był udaną wyprawą edukacyjną i 
rozrywkową.

BB

BŁAŻEJEWKO 

Tuż przy przystani wodnej, na terenie 
ośrodka wypoczynkowego w Błażejewku 1 
czerwca odbył się festyn dla najmłodszych 
mieszkańców miejscowości. Na dzieci 
czekały liczne zabawy i konkursy. Chętni 
próbowali swoich sił w skokach w workach, 
w slalomie między tyczkami czy rzucaniu 
woreczkiem do kosza, a także w konkursie 
rysunkowym zatytułowanym „Moja mama” 
oraz tańca i śpiewu. Dzieci, które brały 
udział w różnych konkurencjach otrzymy-
wały pamiątkowe dyplomy i nagrody. 
Atrakcją była także możliwość popłynięcia 
motorówką i przejażdżki quadem. Najmłod-
si częstowali się słodkościami, owocami, 
chłodnymi napojami. 

Festyn ten nie odbył by się, gdyby nie 
sponsorzy: Ośrodek Szkolno – Wypoczyn-
kowy w Błażejewku, firma transportowa 
Piotr Sójka - Błażejewko,  firma transporto-
wa Radosław Duda – Błażejewko, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Kórniku, Piekarnia Cukiernia 
M. Łobza – Zaniemyśl, firma „Aktyw” Rafał 
Majdek – Poznań, firma „Hand-Mięs” – Mią-
skowo, gmina Nowe Miasto, pani Karolina i 
pan Piotr, Rada Sołecka Wsi Błażejewko. 

BM

RUNOWO 

Iwona Cupryjak, sołtys Runowa, Rada 
Sołecka wsi i radny Paweł Kuźma byli 
inicjatorami imprezy w dniu 1 czerwca w 
Runowie z okazji Dnia Dziecka. Wiejskie 
boisko zamieniło się w baśniową krainę 
śmiechu, zabaw, radości, konkursów i 
niespodzianek. Wielką atrakcją był występ 
teatru „Krokodyl”. Aktorzy z Poznania 
włożyli dużo serca w to, by mali widzowie, 
rodzice i zebrani goście mogli dobrze się 
bawić. Dziecięca publiczność okazała się 
wrażliwą, rozumną, wdzięczną i otwartą 
na propozycje i humor aktorów. Iwona Cu-
pryjak powiedziała, że bohaterowie przed-
stawienia Marynarz Bąbel i Pirat Rumpel 
poprzez angażowanie dzieci i dorosłych do 
bezpośredniego udziału stworzyli atmos-
ferę swobodnej, radosnej, dobrze pojętej, 
kształcącej zabawy. Na tle zachodzącego 
słońca, na polanie odbył się podwieczorek 
z udziałem uczestników imprezy. 

Sołtys Iwona Cupryjak serdecznie dzię-
kuje wszystkim sponsorom za wsparcie 
finansowe imprezy. - Nie byłaby ona tak 
udana, gdyby nie sponsorzy, na których 
zawsze możemy liczyć. Składamy podzię-

kowania za ofiarność i aktywność miesz-
kańców, którzy włączyli się w organizację 
tej imprezy - twierdzi pani sołtys. 

RW

ROBAKOWO 

Prawie 150 dzieci wraz z rodzicami 
wzięło udział w festynie przy robakowskim 
gimnazjum, który odbył się 1 czerwca. Na 
najmłodszych czekał dmuchany zamek 
i trampolina. Poza tym nasi milusińscy 
chętnie brali udział w konkurencjach spor-
towych, takich jak: rzut woreczkiem i piłką 
do celu. 

Organizatorami festynu były cztery 
sołectwa: Robakowo Osiedle, Robakowo 
Wieś, Gądki i Dachowa oraz radni z tego 
okręgu.  

BM

SZCZYTNIKI 

Wspólna zabawa rozpoczęła imprezę 
z okazji Dnia Dziecka zorganizowaną 1 
czerwca w Szczytnikach. Dziewczęta z 
klas 2-4, które uczęszczają na zajęcia do 
świetlicy śpiewały piosenki i zaprezento-
wały pokaz aerobiku. Odbywały się także 
konkursy a każde dziecko otrzymało upo-
minek. Młodzi ludzie mogli też skorzystać 
z bezpłatnej przejażdżki bryczką i pozwolić 
sobie na fantazyjny makijaż. Strażacy z 
OSP w Szczytnikach zaprezentowali pokaz 
sprzętu strażackiego. RW

Zatrudnię  
emeryta - rencistę  
do lekkiej pracy  

ślusarskiej
 Tel: 507 226 483

ZEGARY
Profesjonalna

naprawa
i renowacja

Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35

Profesjonalna
Firma 

z wieloletnim
doświadczeniem
ułoży poz-bruk

i granit
tel. 693 113 997
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KANCELARIA
Finansowa

- prowadzenie wszystkich form 

księgowości

- prowadzenie kadr

- pisanie biznesplanów

- prowadzenie rejestrów VAT dla 

rolników

oferuje swoje usługi

Tel. 061 825 02 28,  
0605 296 347

Odbieramy dokumenty  
w siedzibie klienta

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

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

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL
CZĘŚCI MOTORYZACYJNE DO WSZYSTKICH MAREK

SZEROKA OfERTA, NISKIE CENY,
UDZIELAMY RABATU, fACHOWE DORADZTWO

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIąTKU W GODZ. 800-1800, SOBOTA 800-1400

KÓRNIK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18
TEL. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL

Układanie  
płytek i usługi

murarskie
tel. 509 518 955

Paweł Rozmiarek Skrzynki

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU  
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK  

• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6
tel. 607 706 477

Pracownia Krawiecka
Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

garnitury damskie i męskie.
Pogotowie krawieckie.

tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112
Robakowo, ul. Ogrodowa 30

ZAKŁAD OBRÓBKI
MECHANICZNEJ

W BORÓWCU 
(OKOLICE KÓRNIKA)

PILNIE POSZUKUJE
fREZERÓW I TOKARZY

MANUALNYCH I CNC

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres:
POSENER fERTIGUNGSTECHNIK  

SP.  Z O.O.
UL. LEŚNA 148, 62-023 BORÓWIEC

TEL. 061 8171 176
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KM PARTNER BIUROSERWIS 
SKLEP PAPIERNICZY

USŁUGI :
           - KSERO - KSERO KOLOROWE
 - DRUKOWANIE PRAC  
 - OPRAWA PRAC (magisterskich, 
             licencjackich, doktorskich) 
 - LAMINOWANIE
 - NAPEŁNIANIE I REGENERACJA TUSZY
 - SKUP TONERÓW I KARTRIDŻY
 - PIECZĄTKI - WIZYTÓWKI
POZA TYM SPRZEDAŻ :
          - PAPIER KSERO
          - PAPIER KOMPUTEROWY
          - TUSZE DO DRUKAREK
          - TONERY DO DRUKAREK I KSERO
          - DRUKI AKCYDENSOWE
          - SZEROKI WYBÓR ART.BIUROWYCH
          - SZEROKI WYBÓR ART.SZKOLNYCH
          - TOREBKI, KARTY OKOLICZNOŚCIOWE
          - ART.KOMPUTEROWE 
          - ROLKI DO KAS I TERMINALI
          - ETYKIETY, TAŚMY DO METKOWNIC

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA  
TELEFONICZNE

DOWÓZ DO KLIENTA GRATIS
TEL.0-61 898 01 41 
UL. KUŚNIERSKA 2 

62-035 KÓRNIK

KORZYSTNE RABATY DLA FIRM

***ZAPRASZAMY***

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

KÓRNIK ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700

sob     900-1200

Oferuje bogaty asortyment: 
• biustonoszy (wszystkie rozmiary), 
• bielizny damskiej i męskiej, 
• artykułów pończoszniczych, 
• kostiumów kąpielowych, 
• piżam i koszul nocnych, 
• podomek

oraz: 
• bieliznę pościelową, 
• ręczniki (eleganckie komplety ręczników)

Pl. Niepodległości 13, 62-035 Kórnik

SKLEP      

 
BIELIZNA 

PARYS

oraz: 
• bieliznę pościelową, 
• ręczniki (eleganckie komplety ręczników)

• Ogrodzenia kute
• Bramy kute
• Balustrady schodowe i balkonowe
• Lampy
• Lekkie konstrukcje stalowe
• Ponadto oferujemy elementy skręcane 

oraz tralki gięte

62-330 Nekla, ul. Dworcowa 24
tel. (061) 438-63-10, (061) 437-20-71, kom. 0605-337-088
www.kowalstwo-nekla.pl, e-mail: stalmet@kowalstwo-nekla.pl

Miejsce  
na  

Twoją  
reklamę

A&AOKNA, DRZWI
BRAMY GARAŻOWE

PANELE, DESKA BARLINECKA
KOMINKI

62-023 Szczytniki, ul. Jeziorna 9
NIP: 785-158-88-16

501 719 482
606 461 245

061 670 87 94

W związku z rozbudową sal posiadamy wolne terminy weselne: 
5,12,19,26 VII, 15 VIII i 4,11,18,25 X  

– dowóz Pary Młodej GRATIS!

Producent 
altan, huśtawek, 

wiatraków,
bud dla psa

ul. Biernacka 3, 62-035 Kórnik – Bnin
tel. (061) 8171-781

GMINNA SPÓŁDZIELNIA  
„SCH” KÓRNIK UL. ŚREDZKA 17

ZATRUDNI:ZATRUDNI:
• pracowników na umowę  

o pracę w pełnym wymiarze 
czasu do sklepów  
w Czmoniu  i Radzewie

oraz 

• pracownika do magazynu 
budowlanego

• pracowników na umowę  
o pracę w pełnym wymiarze 
czasu do sklepów  
w Czmoniu  i Radzewie

oraz 

• pracownika do magazynu 
budowlanego

Informacja
tel. 061 8170-299 w. 22 i 34

lub osobiście  w siedzibie
ul. Średzka 17

Prywatny Gabinet Psychiatryczny
Lekarz specjalista psychiatra Katarzyna Zięba-Mazurek

Leczenie depresji, nerwic, lęków, psychoz
Doświadczenie w pracy na stanowisku  

konsultanta w Londynie
Przyjmuję również pacjentów anglojęzycznych

Centrum Ellmed, Pl. Niepodległości 42, Kórnik, rejestracja tel. 061 817 01 75, 
Przyjęcia: 1-wszy i 3-ci czwartek miesiąca od 15.00
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Kórnickie Spotkania  
z Białą Damą

~2008~
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Pl. Niepodległości 25, Kórnik
(piętro Polo Marketu)
tel. 061 8171 607

     SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!

KOSMETYKA
    • Tipsy - brokaty, cyrkonie, hologramy - gratis
    • zabiegi pielęgnacyjne na twarz, profesjonalny makijaż
    • manicure, pedicure

Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00

NOWOŚĆ - tipsy szklane

Nowe godziny otwarcia

OŚRODEK  
SZKOLENIA  

ZAWODOWEGO
 A.KACZMAREK   

 Przewóz towarów niebezpiecznych  
- ADR - wózki widłowe  

• spawanie • i inne w/g potrzeb
Rozpoczyna się nabór na kurs podstawowy  

i dodatkowy dokształcający kierowców  
wykonujących transport drogowy - przewóz osób  

i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).  
Trwa nabór na kurs prawa jazdy w Kórniku

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka
w Kórniku, ul. Średzka 20,

Instytut Dendrologii 
Tel. 0602 631 288  
lub 061 28 28 760

Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. od 1200 do 1700

Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców
Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy

e-mail: biuro@osz-kaczmarek.com.pl     
www.osz-kaczmarek.com.pl

Kursy prawa jazdy: kat A, B, B+E, C, 
C+E,.

KOMPLEKSOWE  
USŁUGI DEKARSKIE

KOMPLEKSOWE  
USŁUGI DEKARSKIE

Szczodrzykowo
ul. Dworcowa 13, 62-035 Kórnik

Tel. kom. 501 388 292, 660 065 231

PRZYJMĘ KOBIETY  
DO PRACY W SZKLARNI
DACHOWA 1 k/GĄDEK

Tel. 061 8190 463, 501 52 44 76

GMINNA SPÓŁDZIELNIA  
„SCH” KÓRNIK UL. ŚREDZKA 17

Autoryzowany sprzedawca  
Kompanii węglowej oferuje:

Magazyn paszowo-nawozowy oferuje:

Przyjmujemy zamównienia telefoniczne. Oferujemy dowóz zakupionego towaru.

Magazyn czynny w godz.: 
pn - pt 700-1700, soboty od 800-1400

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW!

tel. 061 8170-299 w. 21

•WęGIEL KOSTKA•WęGIEL ORZECH•WęGIEL EKO GROSZEK•
•EKO GROSZEK-RETOPAL WORKOWANY•

•NAWOZY WIELOSKŁADNIKOWE I AZOTOWE• 
•PASZE I KONCENTRATY RENOMOWANYCH fIRM: 

NUTRENA / LNB / fARMPASZ / EUROLPOL

ASYSTENTKI PREZESA/KIEROWNIKA BIURA
(nr ref. 01/05/KR)

Wymagania:
- dobra znajomość j. niemieckiego
- dobra znajomość MS Office i urządzeń biurowych
- obsługa administracyjna biura
- koordynacja zaopatrzenia w niezbędne materiały
- wykonywanie drobnych prac księgowo-kadrowych
- współpraca z usługodawcami zewnętrznymi   

(informatyka, księgowość, biuro prawne)
- umiejętność organizacji pracy, samodzielność 

działania

INŻYNIERÓW PROJEKTANTÓW
(nr ref. 02/05/KR)

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za 
planowanie instalacji przemysłowych,  

plany ustawienia urządzeń, planowanie rurociągów

Wymagania:
- biegła znajomość programu AutoCAD
- znajomość j. niemieckiego lub/i j. angielskiego
- umiejętność organizacji pracy, samodzielność 

działania
- gotowość do odbywania podróży służbowych

Zgłoszenia zawierające list motywacyjny i CV (wraz ze zdjęciem) prosimy kierować na adres: 
rekrutacja@apro-polska.pl   Otrzymanych ofert nie zwracamy.

APRO jest firmą działającą w obszarze projektowania  
i konstruowania instalacji przemysłowych.  

Działamy w przemyśle cukrowniczym i gorzelniczym.  
W celu wzmocnienia naszej grupy do biura w Kórniku 

poszukujemy:

www.apro-polska.pl
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Stacja paliw

Ukończyłeś szkołę, nie 
podejmujesz nauki, chcesz 
zarobić - zgłoś się do nas
Mile widziana:

• umiejętność pracy  
z komputerem

• uczciwość i zaangażowanie
• komunikatywność  

i umiejętność pracy  
w zespole.

Podania prosimy kierować na adres:

MZ. TRADE, ul. J. Krauthofera 11
62-035 Kórnik - Bnin

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ

STRAŻACY W AKCJI

Kórniccy strażacy podjęli kilka kolej-
nych interwencji:

• 12 maja zabezpieczali miejsce lądo-
wania śmigłowca w Bninie,

• 21 maja również zabezpieczali miejsce 
lądowania śmigłowca w Robakowie, 

• 26 maja zabezpieczali miejsce wy-
padku na obwodnicy Kórnika w kierunku 

na Śrem, 
• 27 maja gasili pożar pustej hali w 

Biernatkach, 
• 28 maja gasili płonącą trawę w Kórniku 

przy ulicy Katowickiej, 
• 30 maja zabezpieczali miejsce lądo-

wania śmigłowca w Gądkach.
Opr. Robert Wrzesiński

kronika 
kryminalna

Mandat za spalanie tworzyw
23 maja patrol SM ukarał mandatem 
mieszkańca Runowa za spalanie tworzyw 
sztucznych w ognisku. 

Dbali o bezpieczeństwo w czasie Dni Kórnika
W dniach 23-25 maja patrole SM i miesza-
ne zabezpieczały przebieg XV Kórnickich 
Spotkań z Białą Damą. Nie zanotowano 
żadnych poważniejszych zdarzeń. 

Przewieźli do schroniska
27 maja w Czołowie strażnicy zaopiekowali 
się 2 młodymi bezpańskimi psami a dzień 
później w Kórniku jeszcze trzema. Czworo-
nogi przewieziono do schroniska. 

Ukarany za brak dokumentów
27 maja w Kórniku patrol SM ukarał manda-
tem kierowcę pojazdu za brak dokumentów 

uprawniających do kierowania autem.  

Interweniowali w sprawie padłych 
zwierząt

27 maja strażnicy miejscy interweniowali w związ- 
ku ze zgłoszeniem o padłej sarnie i ptakach. 

Mandat za nieprawidłowe parkowanie 
28 maja patrol SM ukarał mandatem kierow-
cę pojazdu (mieszkanka Kórnika) za parko-
wanie w miejscu zabronionym w Kórniku. 

Interweniowali w lesie
28 maja w lesie koło Bnina strażnicy inter-
weniowali w związku z ładowaniem drewna 
na pojazd. Na miejscu po konsultacji z 
Nadleśnictwem Babki odstąpiono od dal-
szych czynności ze względu na aktualne 
pozwolenia. 

Opr. BM

Prowadzili „na podwójnym gazie”
W okresie od 16 do 31 maja policjanci 

zatrzymali na terenie gminy Kórnik dwóch nie-
trzeźwych kierowców. Pierwszy z nich „wpadł” 
16 maja w Gądkach. Tam funkcjonariusze 
Komisariatu Policji Autostradowej zatrzymali 
mężczyznę, który kierował samochodem 
marki man będąc w stanie nietrzeźwości. 
Badanie wykazało, że miał 2,44‰ alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Drugiego kórniccy 
policjanci zatrzymali prawie tydzień później 
w Kórniku. Kierowca mercedesa miał 0,76‰ 
alkoholu we krwi. 

Wymusili pierwszeństwo przejazdu 
17 maja w Kórniku, kierująca fiatem wymu-

siła pierwszeństwo przejazdu i zderzyła się z 
volkswagenem polo. Do podobnego zdarzenia 

doszło dwa dni później również w Kórniku. 
Tym razem kierowca nissana w wyniku nie 

udzielenia pierwszeństwa przejazdu dopro-
wadził do zderzenia z fiatem. Z kolei 21 maja 
kierujący samochodem marki mercedes nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się 
z volkswagenem polo. 

Uszkodzono betonowy płot
19 maja Komisariat Policji w Kórniku zo-

stał powiadomiony o uszkodzeniu mienia tj. 
płotu betonowego w miejscowości Skrzynki. 
Wartość strat to 360 zł.

Nie dostosowali prędkości 
21 maja w Kórniku, kierujący scanią nie 

dostosował prędkości do warunków ruchu i 
doprowadził do zderzenia z hondą. Z kolei 25 
maja w Czmoniu kierowca fiata w wyniku nie-
dostosowania prędkości zderzył się z oplem. 

Porysowano karoserię
25 maja Komisariat Policji w Kórniku 

powiadomiono o uszkodzeniu i porysowaniu 

karoserii pojazdu marki opel w miejscowości 
Kórnik. Wartość strat to 3000 zł.  

Kradzieże 
• 17 maja zgłoszono kradzież samochodu 

citroen C4 w miejscowości Kamionki,  straty 
oszacowano na 49 500 zł, 

• 20 maja powiadomiono Komisariatu 
Policji w Kórniku o kradzieży w miejscowo-
ści Radzewo z domu będącego w budowie 
przewodów elektrycznych, wartość strat to 
1100 zł, 

• 21 maja zgłoszono kradzież kompresora 
spalinowego oraz przyczepy specjalnej z 
terenu firmy w Gądkach, wartość strat to 50 
000 zł, 

• 25 maja powiadomiono o kradzieży 
w Kórniku telefonu komórkowego, straty to 
150 zł.  

• 27 maja zgłoszono kradzież w miejsco-
wości Kamionki kompresora do agregatu, 
przedłużacza siłowego i skrzynki z narzędzia-
mi o wartości 3500 zł. Opr. BM

Sprawa łapówek za „odstępne” w TBS
-ach w Murowanej Goślinie, Kórniku, Tul-
ce i Słupcy zatacza coraz większe kręgi. 
Śledczy zajmujący się sprawą apelują do 
wszystkich osób, które wręczały korzyści 
majątkowe lub składali obietnicę jej wrę-
czenia, aby zgłosiły się na Policję lub do 
Prokuratury. Taki krok może uchronić te 
osoby przed odpowiedzialnością karną. 

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu zajmujący się zwalcza-
niem korupcji , pod koniec kwietnia 2008 
roku w oddziale poznańskim Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego (TBS) z 
siedzibą w Słupcy zatrzymali pełnomoc-
nika i jednocześnie prokurenta tej firmy 
na gorącym uczynku przyjęcia 25.000 
złotych łapówki w zamian za zgodę na 
odstąpienie mieszkania innej osobie, z 
pominięciem listy oczekujących. 

W tej sprawie śledczy przedstawiają 
zarzuty łapówkarstwa coraz większej 
liczbie osób. Rozpoczęły się także prze-
słuchania i stawianie zarzutów osobom, 
które wręczały łapówki „przedsiębior-
czym biznesmenom”. W ich przypadku 
, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
istnieje jednak możliwość zdecydowanie 
łagodniejszej procedury, albowiem:

Nie podlega karze osoba, która 
wprawdzie dała już łapówkę, albo obiet-
nicę jej udzielenia, ale zawiadomi o tym 
fakcie organ powołany do ścigania i 
ujawni wszechstronnie wszystkie istotne 
okoliczności tego przestępstwa zanim 
organ ten o nim się dowiedział. 

Innymi słowy dobrowolne zgłoszenie 
się takiej osoby do Prokuratury lub Policji 
celem złożenia stosownych zeznań może 
uchronić ją przed odpowiedzialnością 
karną. 

Zainteresowane osoby mogą kontak-
tować się bezpośrednio z Prokuraturą 
Okręgową w Poznaniu tel. 061 858 16-
12 lub z Komendą Wojewódzką Policji w 
Poznaniu dzwoniąc pod numer telefonu 
061 8414211, 061 841305  
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KSIĄŻEK 
Przedstawiane pozycje książkowe 

dostępne są w Bibliotece Publicznej  
w Kórniku

DLA DOROSŁYCH 

PIOTR OSĘKA  
„MARZEC ’68”

Wydarzenia z mar-
ca 1968 roku możemy 
zaliczyć do najbardziej 
brzemiennych w skutki 
w powojennej historii 
Polski. W 2008 roku 
przypada ich czterdzie-
sta rocznica, pora zatem 
ponownie zastanowić 

się, jak duże mają dla nas znaczenie. 
Dokonuje tego jeden z czołowych polskich 
historyków i popularyzatorów historii, Piotr 
Osęka.

W swojej najnowszej książce Marzec ‘68 
Osęka rysuje szeroki obraz polskiego spo-
łeczeństwa, od partii przez intelektualistów 
aż po młodzież, w okresie „dojrzewania do 
buntu”. Pokazuje czytelnikom, jak doszło do 
„wydarzeń marcowych”, jaki miały przebieg 
oraz jakie były ich konsekwencje. To ważna 
a jednocześnie niezwykle przystępnie napi-
sana i pełna anegdot książka. MG

DLA DZIECI 

WIESŁAWA  
KRAJEWSKA-MICHALSKA  
„WAGARY NA SAHARZE”

Michał właśnie koń-
czy piątą klasę i wyjeż-
dża razem z rodzicami 
do Algierii na trzy lata. 
Niestety, po roku ojciec 
postanawia wysłać syna 
z powrotem do Polski. 
Ale chłopiec nie chce 
wracać. Rozżalony, nie 
licząc się z niczym, po-

stanawia wraz z algierskim kolegą Ahme-
dem udać się na Saharę i zostać pasterzem 
owiec. Oczywiście, nic nie wychodzi tak, 
jak to sobie zaplanował.Chłopcy przeżyją 
niejedną przygodę, chwile grozy i radości. 
Na swojej drodze spotkają fascynujących 
nomadów, zakochanych w Saharze i jej 
skarbach artystów, naukowców, którzy 
chcą zamienić tę piaszczystą pustynię w 
kwitnącą arkadyjską krainę, oraz podstęp-
nych rabusiów skarbów kultury. Zajrzą do 
oazy tajemniczych Błękitnych Ludzi, wezmą 
udział w wyprawie badawczej, odkryją 
ślady... przybyszów z kosmosu. Sahara to 
naprawdę magiczne miejsce. KK

ślaDami  
Poznańskiej 
melPomeny
Pod takim tytułem odbył się 5. Mię-

dzyszkolny Rajd Młodych Bibliotekarzy 
Gminy Kórnik organizowany od 2004 
roku przez Szkołę Podstawową nr 1 
w Kórniku. Jak co roku w maju, dla 
podkreślenia obchodów Tygodnia Bi-
bliotek,  na wyjazdowej „kulturalnej” 
trasie spotkali się uczniowie kórnickich 
szkół wyróżniający się pod względem 
aktywności bibliotecznej, szczególnie 
zainteresowani sztuką w szerokim tego 
słowa znaczeniu.

W poprzednich edycjach Rajdu jego 
uczestnicy mieli okazję zwiedzić miejscowe 
biblioteki (na czele z Biblioteką Kórnicką 
PAN), następnie ważniejsze książnice Po-
znania (m.in. Bibliotekę Uniwersytecką oraz 
Bibliotekę Raczyńskich), później niektóre 
muzea stolicy Wielkopolski (przede wszyst-
kim – Muzeum Narodowe oraz Muzeum 
Literackie). Ubiegłoroczny Rajd był swoistą 
„ścieżką” telewizyjno-filmową (TVP oraz 
Kino ART.), wreszcie w tym roku przyszła 
pora na zajęcia teatralno-muzyczne.

Gościliśmy w szacownych progach 
gmachu Auli Uniwersyteckiej, mając nieby-
wałą okazję zwiedzenia „wszerz i wzdłuż”  
pustych i cichych sal, normalnie tętniących  
życiem odbywających się tam prób filhar-
moników poznańskich. Nie omieszkaliśmy 
przetestować własnymi głosami akustykę 
Auli, jednej z najlepszych pod tym wzglę-
dem sal koncertowych w Europie. Stojąc 
na balkonie nad głównym wejściem, nie-
którzy, mając u swoich stóp Poznań, mogli 
poczuć się co najmniej Kiepurą.

Innego rodzaju przeżyć dostarczyła 
nam wizyta w nowoczesnym budynku 
Akademii Muzycznej im. Ignacego Pa-
derewskiego. Na pozór zimna, szklana 
rotunda wewnątrz tchnie atmosferą 

artystycznego uduchowienia, spokoju 
i życzliwości młodych melomanów. Tu 
wszystko zdaje się potwierdzać przy-
słowie, że „muzyka łagodzi obyczaje”. 
Naszą grupę przyjęła bardzo serdecznie 
pani, o jakże wymownym w tym miejscu 
nazwisku, Czajkowska. Pokazała poko-
je ćwiczeń studentów, „roboczą” salę 
przesłuchań w głębokich podziemiach, 
dzięki czemu dźwięki nie przenikają do 
głównej auli koncertowej, zwanej Aulą 
Novą. Mogliśmy, stojąc za pulpitem dy-
rygenckim, poczuć  na chwilę „władzę 
nad tłumem”. 

Mieliśmy też szczęście uczestniczyć 
w generalnej próbie koncertu studenta-
dyplomanta, który tego wieczoru „bronił 
swojego muzycznego dyplomu”. Warto 
wspomnieć, że wstęp na wszystkie kon-
certy odbywające się w Auli Nova jest 
bezpłatny.

Ukoronowaniem dnia stała się wizyta w 
siedzibie Teatru Nowego im T.Łomnickiego. 
Ponad 2-godzinny pobyt obfitował w nie-
zwykłe wrażenia. Naszym przewodnikiem 
była młoda aktorka, absolwentka Wydziału 
Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej 
w Gdańsku, która w poznańskim Teatrze 
Nowym pełni  rolę impresario. Snując cie-
kawe opowieści z życia teatru, oprowadziła 
nas kolejno przez wszystkie pomieszczenia. 
Zaglądaliśmy za kulisy, przymierzaliśmy 
peruki w magazynie rekwizytów, w poko-
jach charakteryzatorów przeglądaliśmy 
lodówki (tak, lodówki!) pełne kosmetyków, 
zasiadaliśmy przed lustrami aktorów w 
ich garderobach, wreszcie przyglądaliśmy 
się zmianie scenografii na jednej z trzech 
scen teatru. W głównym holu zwiedziliśmy 
jeszcze wystawę fotosów oraz galerię figur. 
Na zakończenie nasza przewodniczka za-
chęciła nas do brania udziału w castingach 
na statystów, potrzebnych w  niektórych 
sztukach (z udziałem dzieci) wystawianych 
w Teatrze Nowym.

Piąty Międzyszkolny Rajd Młodych Bi-
bliotekarzy Gminy Kórnik, jak przystało na 
jubileusz, zaliczyć można do najbardziej 
udanych i atrakcyjnych imprez szkol-
nych.  Teresa Lubińska, SP 1 Kórnik

Iwona Kalisz, SP Szczodrzykowo

W tym numerze publikujemy infor-
macje dotyczące zatrudniania osób 
niepełnosprawnych.

Uprawnienia przysługujące wszyst-
kim osobom niepełnosprawnym:

1. Osoba niepełnosprawna nie może 
być zatrudniona w porze nocnej i w go-
dzinach nadliczbowych. Powyższej regu-
ły nie stosuje się do osób zatrudnionych 
przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek 
osoby zatrudnionej lekarz przeprowadza-
jący badania profilaktyczne pracowników 
lub w razie jego braku lekarz sprawujący 
opiekę nad tą osobą niepełnosprawną 
wyrazi na to zgodę.

2. Osoba niepełnosprawna ma prawo 
do dodatkowej przerwy w pracy na gim-
nastykę usprawniającą lub wypoczynek. 
Czas przerwy wynosi 15 minut i jest 
wliczany do czasu pracy.

Uprawnienia przysługujące osobom 
zaliczonym do znacznego lub umiarko-
wanego stopnia niepełnosprawności:

1. Czas pracy osoby niepełnospraw-
nej nie może przekroczyć 7 godzin na 
dobę i 35 godzin tygodniowo. Takich 
norm czasu pracy nie stosuje się do 
osób zatrudnionych przy pilnowaniu 
oraz gdy na wniosek osoby zatrudnio-
nej lekarz przeprowadzający badanie 
profilaktyczne pracowników lub w razie 
jego braku lekarz sprawujący opiekę nad 
tą osobą niepełnosprawną wyrazi na to 
zgodę. Powyższy wymiar czasu pracy 
obowiązuje od dnia następującego po 
przedstawieniu pracodawcy orzeczenia 
o niepełnosprawności. Stosowanie obni-
żonych norm czasu pracy nie powoduje 
obniżenia wysokości wynagrodzenia 
wypłaconego w stałej miesięcznej wy-
sokości, natomiast godzinowe stawki 
wynagrodzenia zasadniczego, odpowia-
dające osobistemu zaszeregowaniu lub 
zaszeregowaniu wykonywanej pracy, 
przy przejściu na powyższe normy czasu 
pracy podwyższają się w stosunku, w 
jakim pozostaje dotychczasowy wymiar 
czasu pracy do tych norm.

2. Prawo do zwolnienia od pracy z za-
chowaniem prawa do wynagrodzenia:

– w wymiarze do 21 dni roboczych w 
celu uczestniczenia w turnusie rehabilita-
cyjnym, nie częściej niż raz w roku,18

– w celu wykonania badań specja-
listycznych, zabiegów leczniczych lub 
usprawniających, a także w celu uzy-
skania zaopatrzenia ortopedycznego 
lub jego naprawy, jeżeli czynności te 
nie mogą być wykonane poza godzinami 
pracy.

Wynagrodzenie za czas powyższych 
zwolnień od pracy oblicza się jak ekwiwa-

lent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
3. Osobie zaliczonej do znacznego 

lub umiarkowanego stopnia niepełno-
sprawności przysługuje dodatkowy urlop 
wypoczynkowy w wymiarze 10 dni robo-

czych w roku kalendarzowym. Prawo do 
pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta 
nabywa po przepracowaniu jednego roku 
po dniu zaliczenia jej do jednego z tych 
stopni niepełnosprawności. Powyższy 
urlop dodatkowy nie przysługuje osobie 
uprawnionej do urlopu wypoczynkowego 
w wymiarze przekraczającym 26 dni ro-
boczych lub do urlopu dodatkowego na 
podstawie odrębnych przepisów. 

Łączny wymiar urlopu dodatkowego 
i zwolnienia od pracy w celu uczestni-
czenia w turnusie rehabilitacyjnym nie 
może przekroczyć 21 dni roboczych w 
roku kalendarzowym.

 
Przedsiębiorcy zatrudniający osoby 

niepełnosprawne również mogą sko-
rzystać z pewnych przywilejów. Mogą 
starać się o otrzymanie dofinansowania 
do:

- wynagrodzeń osób niepełnospraw-
nych, 

- składek na ubezpieczenie spo-
łeczne;

Pracodawcy mogą również ubiegać 
się o refundacje kosztów:

- wyposażenia i przystosowania sta-
nowisk pracy,

- szkoleń niepełnosprawnych pra-
cowników

Dofinansowanie do wynagrodzeń 
osób niepełnosprawnych może otrzy-

mać pracodawca, który:

■ prowadzi zakład pracy chronionej,
■ zatrudnia co najmniej 25 pracowni-

ków w przeliczeniu na pełny wymiar cza-
su pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w wysokości 
co najmniej 6%,

■ zatrudnia w przeliczeniu na pełny 
wymiar czasu pracy mniej niż 25 pra-
cowników.

Wysokość dofinansowania
Kwota miesięcznego dofinansowa-

nia uzależniona jest od wymiaru czasu 
pracy pracownika niepełnosprawnego 
oraz od:

■ stopnia niepełnosprawności za-
trudnionego,

■ szczególnych schorzeń zatrudnio-
nego,

■ typu pracodawcy, który zatrudnia 
niepełnosprawnego.

 

informaTor Dla osoBy 
niePełnosPrawnej

Pracodawca 
prowadzący zakłady 
pracy chronionej 

Pracodawca 
zatrudniający 
co najmniej 25 
pracowników, 
osiągający wskaźnik 
zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w 
wysokości co najmniej 
6% oraz pracodawca 
zatrudniający do 25 
pracowników 

Na zatrudnianych 
pracowników 
niewidomych lub 
chorych psychicznie, 
upośledzonych 
umysłowo i chorych 
na epilepsję 
dofinansowania 
wynoszą 

osoby 
niepełnosprawne 
zaliczone do 
znacznego stopnia 
niepełnosprawności

130% najniższego 
wynagrodzenia

91% najniższego 
wynagrodzenia

117% najniższego 
wynagrodzenia

osoby 
niepełnosprawne 
zaliczone do 
umiarkowanego 
stopnia 
niepełnosprawności

110% najniższego 
wynagrodzenia

77% najniższego 
wynagrodzenia

99% najniższego 
wynagrodzenia

osoby 
niepełnosprawne 
zaliczone do 
lekkiego stopnia 
niepełnosprawności

50% najniższego 
wynagrodzenia

35% najniższego 
wynagrodzenia

45% najniższego 
wynagrodzenia

UWAGA!
Miesięczne dofinansowanie 

nie obejmuje wynagrodzenia 
pracownika w części sfinanso-
wanej ze środków publicznych, 
a więc nie mogą z niego korzy-
stać jednostki sektora finansów 
publicznych.

W następnym numerze po-
jawią się informacje dotyczące 
dalszych uprawnień dla praco-
dawców zatrudniających osoby 
niepełnosprawne.

Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik Osób 

Niepełnosprawnych
(Tel. 8 190 219, 515 229 671, 

mail – rzecznik.on@kornik.pl)
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Ilość edycji ogłoszenia20
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* Poszukiwana osoba do opieki nad starszą panią (2 razy w tygodniu). Tel. kontaktowy: 0504365656, 0618171948
* Sprzedam Renault Clio 1,2 rok produkcji 1977, trzydrzwiowy, kolor czarna perła. Tel. 691699542
* Haki holownicze do samochodów osobowych i dostawczych Kórnik-Bnin, Błażejewska 9. Tel. 609 152 586
* Oddam w wynajem mieszkanie 3-pokojowe, częściowo umeblowane 70m², Kórnik-Bnin. Tel 051 8170 241
* Sprzedam skuter Derby Vamos G pojemność 50 cm³, stan dobry. Tel. 691 699 542
* Firma budowlana zleci prace remontowo-wykończeniowe- budowa Dziećmierowo, realizacja czerwiec-lipiec 2008. Wysokie zarobki.      
  Tel. 601 553 972, 063 244 48 50
* Firma budowlana zleci prace remontowo-wykończeniowe- budowa Biskupiec, realizacja czerwiec-lipiec 2008. Wysokie zarobki.  
   Tel. 601 553 972, 063 244 48 50
* Kucharza przyjmę, tel. 604 422 920
* Pomoce kuchenne przyjmę, tel. 604 422 920
* Transport Renault Master do 1,5 tony. Tel. 600 377 898
* Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 061 8190 587
* Przyjmę do pracy ekspedientkę- sklep spożywczy w Borówcu, dobre wynagrodzenie. Praca na cały etat. Tel. 608 325 086
* Sprzedam działkę 750 m². Tel. 606 461 245
* Sprzedam kostkę brukową 55 m² z posypką granitową firmy Poz-bruk. Cena za 1m² 40 zł. Tel. 604 601 473
* Sprzedam dom – Zaniemyśl Zwola. Tel. 061 285 45 76, 501 074 900
* Zamienię M-4 59,1 m², własnościowe w Śremie na mały domek w okolicy Kórnika-Bnina, może być do remontu. Tel. 606 269 823
* Sprzedam tanio żyto paszowe 061 8171 181
* Przyjmę do sprzątania domu w Kórniku. Tel. 601 540 354
* Sprzedam mazdę 323F 1.5 16V, przebieg 192 000 km. Tel. 0 667 534 295
* Kupię dwupokojowe mieszkanie po remoncie w Bninie lub w Kórniku. Tel. 061 8171 381 lub 0 662 640 374 
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, medale, pocztówki, starocie – przyjadę. Tel. 601 308 880 
* Wynajmę mieszkanie w Kórniku umeblowane i wyposażone. Tel. 506 066 586 
* Kupię działkę w Prusinowie lub okolicy. Tel. 515 132 080
* Przyjmę do pracy pomoc krawiecką do pracowni w Kórniku. Tel. 604 419 759
* Wynajmę lokal do 40 m w dobrym punkcie na sklep w Kórniku. Tel. 512 585 011
* Przyjme do pracy dorywczej w ogrodzie. Bnin. Tel. 660719402

PrzeDszkolacy  
na „szlaku BoBrowym”

29 maja grupa Promyczków i Słoneczek 
z Przedszkola „Cztery Pory Roku” z inicja-
tywy pana Jacka Frąckowiaka wybrała się 
do Czmońca na poszukiwanie bobrów. Pan 
sołtys, Zbigniew Tomaszewski umilił nam 
czas wędrówką „Szlakiem bobrowym”. Ta 
wycieczka była dla nas bardzo pouczająca. 
Pan sołtys podzielił się z nami informacjami 
na temat mieszkańców tamtejszych lasów 
oraz roślinności. Widzieliśmy niestety tylko 
ślady z życia bobrów: wykopane przez nich 

tunele oraz nadgryzione drzewa. Pogoda 
nam dopisała i humory także. Wycieczkę 
zakończyliśmy „małym co nie co”. Pan Jacek 
rozpalił nam ognisko i mogliśmy zajadać się 
pieczonymi kiełbaskami w towarzystwie 3 
kucyków i owieczek,  a na boisku pograć 
w piłkę, poskakać na skakankach. Aż żal 
było odjeżdżać. Musicie pojechać tam z 
rodzicami i  spędzić czas w tym przepięknym 
miejscu! Do zobaczenia na szlaku!

Wychowawczyni Izabela Kobielak

wielkie  
święTo roDziny

31 maja na kórnickich Błoniach odbył się 
Piknik Rodzinny dla przedszkolaków i ich 
rodzin z Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku”. 
Czekało na nas tam pełno atrakcji. Imprezę 
prowadzili artyści Klubu Małego Muzyka pod 
czujnym okiem pracowników przedszkola. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie: loteria, 
zabawy i konkursy dla całych rodzin, sklepik 
z pysznościami , smażone kiełbaski, malo-
wanie twarzy, przepyszne placki pieczone 
przez rodziców. Dla mam i tatusiów wszyscy 
przedszkolacy zaśpiewali piosenkę. Humory i 
pogoda wszystkim dopisywała. Najważniejsze 
jednak było to, że ten sobotni poranek mogli-
śmy spędzić tylko z mamą i tatą na zabawie. 

Z tego miejsca pragniemy podziękować na-
szym Rodzicom za pomoc w przygotowaniu pik-
niku a wszystkim przedszkolakom za baaaaardzo 
szerokie uśmiechy i przepiękną zabawę. 

Izabela Kobielak – wychowawczyni 
z Przedszkola nr 2

transport GratIs
na terenie Kórnika
z a p r a s z a m y

SKlEp „MAt-Bud”
Roman Wdowczyk– blachę cyn ko wa ną

– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
 Wod-Kan i C.o.
– art. elektryczne

oraz inne materiały budowlane

poleca:
– płyty gipsowe 
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
 ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd. 

Bnin, ul. Śremska 10A tel. (61) 898 03 35

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

PŁYTKI CERAMICZNE

CZYNNE: 
W PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK  14.00-20.00

SOBOTA  9.00-16.00
tel. 061 8171 388, 605 548 427

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8

tel. (61) 8171 127
aKOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

M. PRZYBYŁ

PRZEWÓZ TRUMIEN I ZWŁOK GRATIS!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

CZYNNE: 24h
62-035 Kórnik, ul. Średzka 5  

IDEAL
OKNA PCV
PARAPETY
DRZWI WEW. I ZEW.
PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE
ROLETY – WERTICALE-ŻALUZJE
MOSKITIERY
SZEROKA OfERTA
RATY LUKAS

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

PROMOCJA

KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 57

tel. (61) 8190-683 / 606-354-098

Miejsce  
na Twoją reklamę

SKUP ZŁOMU
- stalowego

- kolorowego
- kasacja pojazdów

Świątniki - Baza SKR
Czynne: pn.-pt. 800-1600

sobota 800-1400

tel. 696-532-015

Przyjmę do pracy  
w sklepie

spożywczym.
Atrakcyjne

wynagrodzenie.

tel. 605 624 272
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Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 
grudnia 1918 roku. Zakończyło się 16 lute-
go 1919 roku rozejmem w Trewirze. Było, 
obok Powstania Wielkopolskiego z 1806 
roku, drugim zwycięskim powstaniem   w 
dziejach Polski.

Wybuch powstania w Poznaniu sprawił, 
że także w Kórniku  i innych pobliskich 
miejscowościach chwytano za broń. Miesz-
kańcy Kórnika i okolic brali udział w walkach 
o Poznań, Śrem, a także na odcinku frontu 
zachodniego – pod Zbąszynem.

Szczególnie zasłużonym uczestnikiem 
powstania wielkopolskiego był syn znanego 
działacza społecznego Zygmunta Celi-
chowskiego - Stanisław Celichowski. 

Urodził się 25 września 1885 r. w Bni-
nie. Był aktywnym działaczem Stronnictwa 
Narodowego, adwokatem i dowódcą 
wojskowym. Ukończył Gimnazjum Marii 
Magdaleny w Poznaniu i studia prawnicze 
na uniwersytecie w Halle.

W czasie pierwszej wojny światowej re-
prezentował powiat śremski w Centralnym 
Komitecie Obywatelskim. W listopadzie i 
grudniu 1918r. kierował Radą Żołnierską.

Między 27 a 29 grudnia 1918 r. brał 
udział w walkach ulicznych w Poznaniu, 
kierował akcją uwalniania dolnej części 
miasta (poczty, arsenału wojskowego, 
Wielkich Garbar). Po wyzwoleniu Śremu, 
dowodził kompanią w walkach pod Zbą-
szyniem, Strzyżewem, Łomnicą, Rawiczem 
i Zieloną Wsią. Zmarł 29 marca 1947 r. w 
Londynie.

W pierwszych dniach powstania 27-
29 grudnia 1918 r. kórnicko-bnińskie siły 
zbrojne działały zupełnie samodzielnie. Z 
chwilą oswobodzenia Śremu zaczął się 
formować batalion śremski pod dowódz-
twem porucznika Stefana Chosłowskiego 
z Ostrowieczna. W jego 
skład weszły dwie ochot-
nicze kompanie powstań-
ców kórnicko-bnińskich. 
Kompania kórnicka sta-
nowiła 4-tą kompanię tego 
batalionu.

Stan osobowy kompa-
nii wahał się od 180-200 
ludzi, w zależności od 
urlopów udzielanych w 
celach rodzinnych, wsku-
tek zachorowań i innych 
przyczyn. 

Podstawą podziału 
kompanii na plutony były 
względy terytorialne, gdyż 
wśród powstańców obok 
patriotyzmu ogólnonaro-
dowego występował także 
silny patriotyzm regionalny, a nawet lokalny. 
Każdy z powstańców dbał o honor swojego 
miasteczka, czy wsi.

Biorąc pod uwagę niepełny wykaz, 56% 
żołnierzy kompanii pochodziło z Kórnika, 
26,5% z okolicznych wiosek (m.in. Robako-
wa, Czołowa, Pierzchna, Borówca).

Skład społeczny kompanii przedstawiał 
się następująco: rzemieślnicy stanowili 

28%, robotnicy miejscy 16%, rolnicy 15%, 
robotnicy rolni 13%.

Gdy 4 kompania kórnicka walczyła w 
styczniu 1919 r. na odcinku zbąszyńskim 
frontu zachodniego, Sylwester Gawrych 
zorganizował z rezerw kórnicko-bnińskich, 
zwłaszcza z ochotników pochodzących z 
okolicznych wsi, następną kompanię, która 
jako druga z kolei weszła w skład batalionu 
śremskiego.

Według niepełnego wykazu 66% ochot-
ników pochodziło z okolicznych wiosek i po 
17% z Kórnika i Bnina. 

Struktura społeczna przedstawiała się 
następująco: chłopi 40%,  robotnicy rolni 
21 %, rzemieślnicy 15%.

OSWOBODZENIE ŚREMU

Atak na silny garnizon śremski Rada 
Robotniczo-Żołnierska zaplanowała na 31 
grudnia na godzinę 6.00 rano. Kompania 
kórnicka w sile 120 ludzi pod dowództwem 

Stanisława Celichowskiego miała zająć 
pozycje na rogatkach Śremu we wsi Zbru-
dzewo.

Do ataku na koszary w Śremie nie 
doszło, gdyż niemiecki półkownik Kramer 
bojąc się przewagi Polaków poddał je o 
godzinie 22,30. Kompania kórnicka wzięła 
dzień później, czyli 31 grudnia udział w 
defiladzie w oswobodzonym Śremie. Na 

rynku wszyscy powstańcy złożyli uroczystą 
przysięgę na wierność narodowi polskiemu. 
Jeszcze tego samego dnia kompania po-
wróciła do Kórnika.

fRONT GRUPY „LESZNO”

Na front grupy „Leszno” druga kompania 
kórnicka pod dowództwem Sylwestra Gaw-
rycha została wysłana 10 stycznia 1919r. 
Udział kórniczan w tamtym rejonie był spo-
wodowany koniecznością ochrony odcinka 
linii kolejowych na trasie Leszno-Poznań, 
który nękany był atakami niemieckimi.

Największą bitwę z pociągami pancer-
nymi nieprzyjaciela stoczono 23 stycznia. 

Drugie większe starcie miało miejsce 
w lutym 1919r. pod Klonówcem, kiedy to 
Niemcy napadli na jeden z dworów dokonu-
jąc tam licznych zniszczeń oraz zabierając 
bydło, konie i trzodę chlewną. Z odsieczą 
pospieszyli kórniccy powstańcy. Ich zwycię-
stwo spowodowało, że od tego momentu 
Niemcy nie atakowali już ich placówek. 
Służba wartownicza drugiej kompanii kór-
nickiej na odcinku linii demarkacyjnej trwała 
do sierpnia 1919r.

fRONT POŁUDNIOWY

Powołanie na front południowy pod 
Rawicz 4 kompania kórnicka otrzymała 6 
lutego 1919r. w ramach batalionu śremskie-
go. Wyjazd nastąpił w godzinach rannych 
następnego dnia pociągiem ze Śremu. 
Poprzez Krotoszyn skierowano batalion do 
Miejskiej Górki. 4 kompania pod dowódz-
twem Stanisława Celichowskiego liczyła 
ok. 160 ludzi. Batalion zajął stanowiska 
na centralnym odcinku frontu rawickiego, 
obsadzając Jagodnię, Miejską Górkę i 
Niemarzyn. Najważniejszym zadaniem 
kompanii była ochrona rejonu Folusza.

Bezapelacyjne zwycięstwo kórnickich 
powstańców opisuje w liście 
do ojca Stanisław Celichow-
ski: 

„Sukces był zupełny, 
wzięliśmy pięciu jeńców, a 
straty nasze przy szturmie 
śmiesznie małe: trzech lekko 
rannych z mojej kompanii, a 
jeden ranny z innej kompanii, 
który się do mnie przyłą-
czył.”

Swój szlak bojowy 4 kom-
pania kórnicka zakończyła 
pod Rawiczem.

 
Region kórnicki w czasie 

powstania dostarczył ogółem 
ok. 250 uzbrojonych ochot-
ników, którzy. wzięli udział 
w wyzwalaniu Poznania i 

Śremu oraz w walkach frontowych pod Zbą-
szyniem, Lesznem i Rawiczem. 

Katarzyna Szeffner
(tekst przedstawiony został pod-

czas specjalnej sesji naukowej w Zam-
ku Kórnickim i zilustrowany pokazem 

slajdów dotyczących tematyki)

komPanie kórnickie

W  dniu 21 maja 2008 roku po ciężkiej chorobie zmarła  
pani

Jenny Peters
z Holandii.

Była człowiekiem wielkiego serca, wielce angażującym się  
w pomoc ludziom potrzebującym. Razem z mężem Hugh Petersem współorganizowała mate-

rialną pomoc dla Polski i Kórniczan w trudnym okresie komunizmu.  
Wielu z nas pamięta i nigdy nie zapomni co dla nas zrobiła w tamtych ciężkich czasach.

(dokończenie ze str. 11)   
świadczą o olbrzymim zainteresowaniu 
tą monetą. Niestety wygląda na to, że 
chętnych do zakupu będzie więcej niż 
stu.Pojawił się problem: w jaki sposób je 
sprzedać?

Długie dyskusje na temat formy sprze-
daży zaowocowały – wydaje się nam naj-
sprawiedliwszym – rozwiązaniem. 

W redakcji „Kórniczanina” oraz w Biu-
rze Obsługi Klienta UM w Kórniku będzie 
można już od poniedziałku 9 czerwca 
pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy. 
Wypełnienie tego zaopatrzonego w numer 
formularza, w którym będzie trzeba podać 
swoje dane osobowe, będzie równo-
znaczne ze zgłoszeniem się do losowania 
możliwości zakupu jednej z pośród 100 
monet srebrnych „40 kórników” w cenie 
160 złotych. Spośród zgłoszonych osób, 
podczas kórnickiego „Festynu Parafialne-
go” (22 czerwca br) wylosujemy 100, które 
będą mogły w terminie tygodnia zapłacić i 
odebrać żeton. 

Każda osoba będzie mogła wypełnić tyl-
ko jeden formularz. Wprowadzony zostanie 
także limit wieku osób biorących udział w 
losowaniu. Dokładny regulamin akcji znaj-
dzie się na stronie www.kornik.pl oraz w 
Biurze Obsługi Mieszkańca UM w Kórniku 
(ratusz w Kórniku) i Redakcji Kórniczanina 
(ratusz w Bninie).

W przypadku ilości zgłoszeń mniejszej 
niż 100 wszyscy zgłoszeni otrzymają moż-
liwość zakupu, a pozostała część monet 
rozprowadzona zostanie w inny sposób. 

W przypadku liczby zgłoszeń więk-
szej niż 100 potrzebne będzie szczęście  
w losowaniu.

Zapraszamy do zapisów i życzymy 
szczęścia 22 maja. ŁG

mościenica 
na Dwóch kółkach

W maju Stowarzyszenie Aktywna Mo-
ścienica rozpoczęło realizację zadania 
pożytku publicznego w zakresie:

Organizacja jednodniowych imprez tury-
stycznych i wypoczynkowych – „Mościenica 
na dwóch kółkach”

Trasa pierwszej wycieczki wiodła z Moście-
nicy do Czmońca. Po około 15 km i poczęstun-
ku uczestnicy wycieczki udali się pod przewod-
nictwem Pana Zbigniewa Tomaszewskiego 
na Szlak Bobrowy. Najmłodszą uczestniczką 
wycieczki była 8 letnia Monika Sierpowska. 
Stowarzyszenie Aktywna Mościenica pragnie 
podziękować Panu Zbigniewowi Tomaszew-
skiemu, który znalazł czas i uatrakcyjnił swoją 
osobą i przekazanymi informacjami dwukoło-
wą wyprawę. Aktywna Mościenica

Kórnicki Ośrodek Kultury 
zaprasza  21 czerwca  

br. o godz. 11.00 
do swojej siedziby przy ul. Prowent 6 

na wyjątkowy koncert 
pn. „Dzieci Rodzicom”.

W koncercie wystąpią dzieci  
i młodzież gminy Kórnik

uczący się indywidualnie gry  
na instrumentach.

 Opieka artystyczna  
Zygmunt  Szram.  

maraTończycy  
z kórnika w łoDzi 

Po raz kolejny w tym roku biegacze z 
kórnickiego klubu „Brylant-Kórnik” postano-
wili zmierzyć się z dystansem maratońskim 
w  5. mBank Maratonie w Łodzi 18 maja 
2008 r. Na starcie maratonu usytuowanego 
na placu łódzkiej Manufaktury, obchodzącej 
właśnie drugą rocznicę istnienia, stanęło 7 
zawodników z naszego miasta. Najszyb-
szym na tym dystansie okazał się Józef 

Mika (czas 03:18:50), a za nim kolejno na 
mecie pojawili się Mariusz Kieslich, Maciej 
Potocki, Mirosław Wziątek, Izabella Mo-
skal, Bartosz Kurzawski i Daniel Utrajczak. 
Nasza biegaczka Izabella Moskal, mająca 
na koncie już trzy maratony,  stanęła na 
podium i odebrała swój pierwszy w życiu  
puchar za zajęcie II miejsca w jednej z 
kategorii wiekowych. IM

ZAPROSZENIE NA IV MARATON LEDNICKI
Klub Biegacza „Brylant-Kórnik” zaprasza na IV Maraton Lednicki im. Jana Pawła II. 

Jeżeli czujesz się na siłach  przebiec 44 km z Poznania do Lednicy z ponad 100 biegnących 
pielgrzymów z całego kraju, przyjdź 7 czerwca (sobota) na Plac Adama Mickiewicza pod 

Krzyże. Ruszamy o 14:00, by w godzinach wieczornych przywitać się z tysiącami młodych 
modlących się ludzi na Polach Lednickich pod Rybą. Szczegóły i regulamin biegu znajdziesz 

na stronie www.lednica2000.pl lub na www.maratonypolskie.pl Zapraszamy!
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kolejne zwycięsTwa 
maTeusza Taciaka na 
francuskich szosach 

    
    Coraz lepiej poczyna sobie zawodnik 

Kórnickiego Limaro Mateusz Taciak, w 
wyścigach dla kolarskiej elity we Francji. 
W ostatnim czasie startował w trzech wy-
ścigach wieloetapowych podczas których 
zwyciężał w etapach jazdy indywidualnej na 
czas. W wyścigu Tour de Loiret (ponad 100 
zawodników z najsilniejszych Francuskich 
klubów), doskonale zaczął już od pierw-
szego etapu, gdzie po długiej ucieczce w 
kilkunastoosobowej grupce zajął na finiszu 
drugie miejsce. Ostatnim czwartym etapem 
na tym wyścigi była wspomniana już jazda 
na czas. Tego dnia na Taciaka nie było już 
mocnych.  Zwyciężył na odcinku 7,8 km w 
czasie 9 min 07 sek, co daje już  
światową średnią 51,2 km/h. 
W klasyfikacji całego wyścigu 
Mateusz zajął siódme miejsce. 
Po dwóch dniach przerwy nasz 
reprezentant stanął na starcie 
jeszcze bardziej prestiżowego 
sześcioetapowego Tour de 
Franch Comte. (120 zawod-
ników z ośmiu państw). Na 
każdym z trzech pierwszych 
etapów meldował się na mecie 
w pierwszej dziesiątce. Czwar-
tym etapem była „czasówka” 
czyli tzw. etap prawdy. Mate-
usz zwyciężył przed Francu-
zem Laurentem Colombato i 
Szwajcarem Joelem Freyem,  
pokonując dystans 17,5 km 
(w bardzo ciężkim terenie, po 
górach) w czasie 20 min 41 
sek. Co daje średnią 50,9 km 
/h. Po tym etapie Kórniczanin awansował 
na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. 
Piąty etap tego wyścigu rozgrywany był w 
wysokich górach Alzacji i kończył się ponad 
dziesięciokilometrowym podjazdem do 
mety pod słynny Le Ballon. Mateusz poka-
zał, że nie tylko potrafi doskonale jeździć 
na czas, ale również po wysokich górach, 
gdzie zameldował się na mecie na drugim 
miejscu. W klasyfikacji generalnej wyścigu 
awansował na drugie miejsce tracąc do 
lidera, Szwajcara Simona Zahnera zaledwie 
3 sek. Na ostatnim szóstym etapie Kórni-
czanin podejmował wiele prób ataków aby 
odrobić w jakiś sposób te 3 sek, ale niestety 
się nie udało, gdyż zespół lidera jechał 
niezwykle czujnie i ostatecznie musiał się 
zadowolić drugim miejscem w klasyfikacji 
generalnej. Na pocieszenie Mateuszowi 
pozostało wywalczenie zielonej koszulki 
klasyfikacji punktowej.

DoBry wysTęP Dziew-
cząT w Tour De PoloGne

Dwie zawodniczki UKS Jedynka Limaro 
Kórnik Katarzyna Pawłowska i Monika 
Adamska wzięły udział w wyścigu Tour de 
Pologne Kobiet. W tym niezwykle silnie 

obsadzonym wyścigu (130 zawodniczek z 
13 państw) startowały wszystkie medalistki 
ostatnich Mistrzostw Świata z mistrzynią 
Martą Bastianelli, która w klasyfikacji ge-
neralnej wyścigu zajęła dwunaste miejsce, 
co świadczy o niezwykle wysokim poziomie. 
Nasze zawodniczki jechały cały wyścig do-
skonale, kończąc wszystkie etapy w pierw-
szej grupie wraz z najlepszymi zawodnicz-
kami na Świecie. Niestety o dalszych miej-
scach naszych zawodniczek zadecydowała 
zaledwie 3 kilometrowa jazda indywidualna 
na czas na zakończenie wyścigu. Krótko 
przed startem okazało się że trasa która 
miała liczyć 10 km ulicami Łodzi została 
skrócona z przyczyn technicznych do 3km. 
Do ostatniego etapu Katarzyna Pawłowska 
(19 lat) była na doskonałym 30 miejscu, co 
stawiało ją na 8 miejscu w klasyfikacji do 
23 lat jako najlepsza z Polek. 

juniorzy na PoDium  
w sęPólnie krajeńskim  

Bardzo dobrze wypadli kolarze UKS 
Jedynka Limaro Kórnik, podczas trzy-
etapowego wyścigu juniorów młodszych, 
punktowanego do Challengeu PZKol w Sę-
pólnie Krajeńskim, który zgromadził ponad 
80 zawodników z najsilniejszych ośrodków 
w kraju. Już na pierwszym etapie dwóch 
zawodników Limaro znalazło się na podium 
podczas jazdy indywidualnej na czas. Drugi 
na mecie Daniel Horyza i trzeci Adam Pia-
secki ulegli jedynie Mateuszowi Nowakowi 
KTK Kalisz. Decydujące  rozstrzygnięcia 
wyścigu zapadły na ostatnim trzecim etapie, 
kryterium ulicznym, podczas którego na 
trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej 
wskoczył dzięki bonifikatom zdobytym na 
mecie etapu i lotnych finiszach Damian 
Poskart z Pacyfiku Toruń. Daniel Horyza 
dzielnie walczył również na premiach i 
dzięki całemu zespołowi udało się utrzymać 
drugie miejsce w klasyfikacji. Na czwarte 
miejsce w generalce spadł Adam Piasecki. 
Kacper Rajkowski,  Daniel Adamski i Michał 
Jędrzejczak zajęli kolejno miejsca 18, 19 i 
46. Cała piątka dzielnie zapracowała na 
zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji 
drużynowej, tuż za KTK Kalisz.

Puchar Polski na Torze 
równieŻ w czołówce

Na Łódzkim torze odbyła się pierw-
sza seria Pucharu Polski w kolarstwie 
torowym juniorów młodszych, która jest 
zarazem eliminacją do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. W pierwszym swym 
starcie bardzo dobrze zaprezentowali się 
zawodnicy Limaro. Zważywszy na fakt iż 
w tym roku nie trenowali jeszcze na torze 
to wyniki naprawdę mogą już cieszyć. 
Ekipa z Kórnika najlepiej zaprezentowała 
się w wyścigu medison (parami), w którym 
na najwyższym stopniu podium stanęli 
Piasecki – Horyza, a trzecie miejsce 
wywalczyła dwójka Adamski – Rajkow-
ski. W takim składzie jechali również w 
wyścigu drużynowym na 3000 m, zaj-

mując czwarte miejsce. Do 
Brązowego medalu i drużyny 
Społem Łódź zabrakło niecałe 
dwie sekundy. Natomiast w 
wyścigu sprintu Olimpijskie-
go zespół Limaro w składzie 
Adamski, Rajkowski, Horyza, 
zajął również wysokie szóste 
miejsce. Łódzki tor jest bardzo 
trudny, szczególnie dla za-
wodników, którzy na nim nigdy 
nie trenowali lub startowali. 
Młodzi Kórniczanie widzieli 
go pierwszy raz na oczy, a Mi-
strzostwa Polski rozgrywane 
będą w sierpniu na Kaliskim 
torze, którego nasi zawodnicy 
znają doskonale.

młoDzicy  
sTarTowali  

w lusowie oraz  
w łąkocinach

Bardzo dobrze zaprezentowała się 
grupa najmłodszych kolarzy UKS Jedynki 
Kórnik, która startowała w wyścigu na 
rowerach górskich w Lusowie, oraz na 
kryterium ulicznym w Łąkocinach pod 
Ostrowem. Na pierwszym z wyścigów 
zwyciężyli, Alicja Ratajczak wśród mło-
dziczek, oraz Klaudia Dutkiewicz i Patryk 
Rajkowski wśród żaków. Młodzicy - An-
drzej Grześ i Szymon Rozmiarek zajęli 
kolejno miejsca trzecie i piąte. Natomiast 
w wyścigu w Łąkocinach, pierwszy linie 
mety minął Patryk Rajkowski, a dziewczę-
ta (Ratajczak i Dutkiewicz) tym razem za-
jęły drugie miejsca w swoich kategoriach 
wiekowych.

Brązowy meDal alicji 
raTajczak

W Tarnowie Podgórnym odbyły się 
Mistrzostwa Wielkopolski młodzików, na 
których podczas jazdy indywidualnej na 
czas brązowy medal zdobyła zawodniczka 
Limaro Alicja Ratajczak. HS

PrzyGniaTajace  
zwycięzTwo orlików 

koTwicy

W ubiegłą sobotę dużą niespodziankę 
sprawiła drużyna Orlików Kotwicy. Tym razem 
do Kórnika przyjechał faworyt rozgrywek 
ligowych -  zespół Poznaniaka. Początkowo 
zgodnie z oczekiwaniami mecz przebiegał  
pod dyktando faworyzowanych przeciwników. 
Uzyskane przez nich prowadzenie nie pod-
łamało jednak młodych Kórniczan. Niesieni 
dopingiem wyjątkowo licznie zgromadzonej 
publiczności piłkarze Kotwicy uzyskali przy-
gniatającą przewagę co w konsekwencji przy-
niosło im nie podlegające dyskusji zwycięstwo 
6:2. Po raz kolejny potwierdzenie znalazła 
stara sportowa prawda, że nic nie motywuje 
tak młodych sportowców jak dobre słowo 
i doping ze strony rodziców. Szczególnie 
cieszy fakt, że cały zespół bez wyjątku zapre-
zentował grę na wysokim poziomie, a także 
pokazał wspaniałego ducha i determinację, 
które to cechy  charakteryzują  najlepsze 
piłkarskie drużyny. 

Zespół Kotwicy wystąpił w tym meczu w 
składzie: Kacper Surdyk, Radek Andrzejczak, 
Łukasz Konował, Paweł Pawłowski, Karol 
Siejak, Mateusz Kruk, Jakub Tomczak, Ma-
teusz Ciapa, Rafał Jaskuła, Radek Bladocha, 
Marcin Garstkiewicz, Norbert Kuźma, Michał 
Suszka, Michał Ignaszak, Michał Soszyński, 
Rafał Rozmiarek, Arek Pawlikowski, Krystian 
Grześkowiak, Radek Stelmach.

Powodów do zadowolenia dostarczył 
nam także zespół Młodzików, który okazał 
się „czarnym koniem” krajowych eliminacji 
do Mistrzostw Świata Dzieci Danone Cup. W 
eliminacjach wojewódzkich, w których wystar-
towało ponad 120 drużyn, Kotwica Kórnik za-
jęła znakomite IV miejsce, ustępując jedynie 
faworyzowanym drużynom ze znacznie więk-
szych ośrodków – Warcie Poznań i szkołom 
sportowym z Kępna i Krotoszyna. Niestety 
na półfinały do Łodzi Kotwica nie mogła po-
jechać w najsilniejszym składzie. Chłopcy 
do końca jednak walczyli o awans do finału, 
minimalnie ulegając w decydującym meczu 
drużynie FC Racot 0:1. Mimo, iż nie udało 
się zagrać w finale, którego atrakcją była 
min. wręczający główne nagrody Zinedine 
Zidane, to jednak nieprzeciętne umiejętności 
naszych zawodników zauważyli obserwujący 
krajowe zmagania trenerzy młodzieżowych 
drużyn reprezentacyjnych. Mamy nadzieję 
zainteresowanie ze strony reprezentacyjnych 
szkoleniowców będzie zachętą do dalszej 
ciężkiej pracy na treningach, bo jedynie taka 
droga wiedzie na piłkarskie szczyty. 

ZG

sieDem awansów  
lekkoaTleTów

Ponad 400 lekkoatletów z 11 powia-
tów: Międzychód, Szamotuły, Nowy To-
myśl, Września, Śrem, Środa, Poznański 
Ziemski, Oborniki, Grodzisk, Gniezno,  
Jarocin startowało   na stadionie Olimpii 
w Poznaniu. Z  33 reprezentantów na-
szej gminy do zawodów wojewódzkich 
w lekkiej atletyce awansowało tylko 7 
naszych gimnazjalistów , którzy 28 maja 
będą walczyć o medale Gimnazjady. Z 
półfinałów mistrzostw tylko 3 najlepszych  
z  23 konkurencji lekkoatletycznych mogło 
awansować wyżej. Wśród nich znalazło 
się czterech z Gimnazjum w Kórniku, 
którzy zajęli trzecie miejsca: Sandra 
Szczepaniak w biegu na 600m - 1:48,90, 
Patryk Hołubowski  na 300m - 40,10sek. 
Dominik Kochanka - 33,56 m w rzucie 
dyskiem,  Szymon Sobieraj w skoku 
wzwyż -165 cm oraz Błażej Olejniczak, 
który z wynikiem 45,20 sek. zajął drugie 
miejsce na 300m ppł . a z Gimnazjum 
w Robakowie : Sebastian Kapusta w 
skoku w dal -5,85 m i Klaudia Jaskuła w 
rzucie dyskiem -17,30m zajmując drugie 
miejsca. Ponadto dobre wyniki uzyskali: 
Beata Zwierzyńska z Kórnika na 300m 
ppł-54,18 sek oraz Rafał Kąkol na 300m 
- 40,38 sek i Mateusz Grzelczak na 300m 
ppł-44,04-obydwoje z Robakowa. Swoje 
wyniki z zawodów powiatowych popra-
wili z Kórnika  Karolina Piechowiak na 
1000m-3:54,10 a z Robakowa  na 300m 
ppł  Szymon Kujawa-48,18 sek i Michał 
Basalak – 47,80 sek i Robert Sobolewski 
w kuli 4 kg.- 12,40 m. Pozostali nasi lek-
koatleci uzyskali wyniki poniżej swoich 
możliwości.    
W zawodach wojewódzkich najlepiej wy-
padła Sandra Szczepaniak z Kórnika, któ-
ra w biegu na 600m zajęła ósme miejsce. 

Gminne BieGi  
Przełajowe

Na Błoniach w Kórniku reprezentacje 
wszystkich szkół naszej gminy startowały 
w Indywidualnych Mistrzostwach w Biegach 
Przełajowych. Stawką zawodów był awans 
do zawodów powiatowych a mogli go uzy-
skać tylko czterech najlepszych biegaczy 
na dystansach  dostosowanych do kategorii 
wiekowych.

     
SP rocz.97 i mł.  

1200m dziewczęta   
1. Kinga  Kondracka – Kórnik   
2. Ewa Szymkowiak 98-  Bnin  
3. Agnieszka Błaszkowiak – Kórnik  
4. Aneta Antoniewicz – Radzewo  
 

1200m chłopcy  
1. Dominik Nawrocki-Kórnik  
2. Szymon Korcz – Bnin  
3. Łukasz Kozak – Szczodrzykowo  
4. Adam Koszałka – Kórnik

SP rocz. 96         
1200 m dziewczęta   

1.Nikola Płosaj - Kórnik   
2.Weronika Sobańska- Kórnik  
3.Agata Niemier – Radzewo  
4.Joanna Marcinkowska – Bnin 
     
SP rocz. 96         

1200m chłopcy  
1. Dawid Niemier -  Radzewo  
2. Konstanty Kalisz - Radzewo  
3. Hubert Kaczmarek – Bnin  
4. Filip Siejak – Radzewo

 
SP rocz. 1994-1995  

1500 m dziewczęta   
1.Julia Słoma – Bnin   
2.Anna Przekota- Kórnik   
3.Agnieszka Smolińska- Bnin   
4. Larysa Jankowska-Kórnik   
 

2000m chłopcy  
1.Szymon Kujawa- Robakowo   
2. Mateusz Wójkiewicz- Kórnik  
3. Marcin Sobieraj- Bnin   
4.Kamil Rozmiarek- Kórnik  

 
Rocz.1993 

1500m dziewczęta  
1.Sandra Szczepaniak- Kórnik  
2.Karolina Piechowiak –Kórnik   
3. Anita Nawrocka- Robakowo  
4. Daria Kędziora –Kórnik 

2000m chłopcy  
1.Rafał Kąkol- Robakowo   
2. Michał Okniński- Robakowo   
3. Michał Basalak- Robakowo   
4.Krzysztof Frąckowiak – Kórnik  
    

Wyżej wymienieni uczniowie uzyskali 
prawo reprezentowania gminy w zawodach 
powiatowych, które odbędą się jesienią na 
kórnickich Błoniach.

Ponadto biegały także klasy III gim-
nazjów a zwycięzcami zostali Weronika 
Jakubowska z Kórnika i Mariusz Markiewicz 
z Robakowa.

Punktacja medalowa szkół - 
Dz.  SP 1.Kórnik ( 2 złote, 1 srebrny,1 

brązowy)       
2.Bnin (1 złoty,2 srebrne,1 brązowy) 

 
3.Radzewo (1 brązowy)   

 
4.Szczodrzykowo ( bez medali)
Chł. 1.Kórnik (1 złoty, 2 srebrne,1 

brązowy
2. Radzewo ( 1 Złoty, 1 Srebrny)
3. Bnin (1 Złoty, 1brązowy)
4. Szczodrzykowo ( 1 brązowy)  

 

Sponsorzy medali i statuetek : SP- Hol-
logis Skrzynki Piotr Kasprowicz  i dla  Gim. 
- Kombus Kórnik.

Imprezę obserwowała  dyr. SP 1 Kórnik 
–Danuta Zwierzyńska , dyr. OSiR Jan Wój-
kiewicz a przeprowadzili wraz z nauczycie-
lami wf działacze SZS . Opiekę sanitarną 
sprawowała  p. Jolanta Fic. Gospodarze 
imprezy nauczyciele SP 1  i Gimnazjum w 
Kórniku zapewnili najlepszym biegaczom 
także dyplomy. ARA

Dekoracja za zwycięstwo etapowe Tour de Farnche Comte



34 nr 11/2008

IN
fO

R
M

A
C

JE
 / 

SP
O

R
T

   TELEfONY ALARMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ra tun ko we
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04 (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)
w godz. od 7.00 do 22.00
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w Kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro ble mów 
Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOM BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Następny numer Kórniczanina ukaże się
20-go czerwca 2008r.

Materiały prosimy dostarczać do 13-go czerwca 2008r.

OGŁOSZENIE
Przyjdź i zapisz się do wielkiej rodziny  

„Kotwicy”.
Wszystkich chłopców  

z rocznika 93,94,95, którzy chcieliby trenować  
i grać w klubie KSS KOTWICA Kórnik  

zapraszamy bardzo  
serdecznie na nabór w każdy wtorek o godz. 18  

na boisko KSS KOTWICA  
(zgłoszenia przyjmuje trener Pan Niemier Marcin  

tel. 880 271 942).

Zarząd i zawodnicy 
KSS KOTWICA KÓRNIK 

bardzo dziękują za wsparcie finansowe  
i materialne firmom:

- T.M. Małeccy
- Hotel RODAN
- „ProductPlus  

Kozanecki-Begier-Słabolepszy  
Spółka Jawna”

- Hurtownia Kosmetyków  
„Powąska”

Szkółka Piłkarska przy Kotwicy Kórnik prowadzi nabór 
utalentowanych sportowo chłopców urodzonych  

w latach 1998-2001, którzy gotowi są podjąć regularne 
treningi piłki nożnej, Zajęcie prowadzone są przez  

wykwalifikowanych trenerów i odbywają się na stadio-
nie OSiR Błonie codziennie od poniedziałku do  

czwartku w godzinach 17.00-18.30. Bliższe informacje 
pod numerem 601-96-12-21. 




