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kórnickie spotkania
z białą damą

kamień węgielny

drezno pamięta

Relacja z imprezy, wyniki zawodów, 
fotoreportaż

Budowa Centrum trwa

Apel w sprawie zbierania pamiątek  
po bohaterach 
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APROSTO  Z  RATUSZA

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

KÓRNIK ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700

sob     900-1200

Wystawa nagrobków w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego  
(przy cmentarzu)

www.bartocha-kamieniarstwo.pl

DOLCE - VITA
STUDIO RUCHU - REHABILITACJA AKTYWNA

Zaniemyśl, ul. Świerkowa 16a
NOWOCZESNY GABINET USPRAWNIANIA FIZYCZNEGO

OFERUJE:
• rehabilitację kręgosłupa,

• masaże – klasyczny, leczniczy, relaksacyjny,
• masaż stóp – refleksologia

• indyjski masaż głowy i karku

ZGŁOSZENIA POD NR TEL. 061 285-79-74 LUB 505-898-002
www.dolce-vita-studio--ruchu.com.pl

ARCHEOLOGOWIE W DAGLEZJI

20 maja w hotelu „Daglezja” Burmistrz 
Kórnika dokonał otwarcia Sympozjum 
Archeologii Środowiskowej. Uczestnikami 
Sympozjum byli archeologowie, geografo-
wie, gleboznawcy oraz botanicy z ośrodków 
naukowych całej Polski.

 
GoŚCiE Z NiEmiEC W KórNiKu

W dniach 22-24 maja podczas Kór-
nickich Spotkań z Białą Damą w Kórniku, 
przebywała w naszej gminie delegacja z 
partnerskiej gminy Königstein. 24 gości 
uczestniczyło w imprezach zorganizowa-
nych na okoliczność święta miasta. W 
sobotę, razem z członkami Kórnickiego 
Stowarzyszenia Ogończyk goście odwie-
dzili m.in. Muzeum Narodowe Rolnictwa i 
Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szrenia-
wie oraz Stary Rynek w Poznaniu.

KAmiEń WęGiElNy poD Dom  
NA SKALE

W dniu 23 maja w obecności arcybisku-
pa Stanisława Gądeckiego, wicemarszałka 
Wojciecha Jankowiaka oraz byłego mar-
szałka Sejmu RP Józefa Zycha dokonano 
wmurowania kamienia węgielnego pod 
rekolekcyjny „Dom na Skale”, Samorząd 
Kórnika reprezentował burmistrz Jerzy 
Lechnerowski

W miNiStErStWiE o liNii
  
Z inicjatywy wojewody wielkopolskiego 

Piotra Florka w ministerstwie infrastruktury 
odbyło się spotkanie mieszkańców gminy 
Kórnik (w tym radnej Magdaleny Kosa-
kowskiej i przedstawiciela stowarzyszenia 
Lasem 1000), wiceminister infrastruktury 
Piotra Stycznia, zastępcy generalnego 
dyrektora ochrony środowiska Piotra 
Otawskiego, prezesa PSE-Operator S.A. 
Stefanii Kasprzyk, wiceburmistrza Kórnika 
Hieronima Urbanka oraz wojewody.

Jak czytamy w informacji na stronach 
Urzędu Wojewódzkiego: Uczestnicy dysku-
sji byli zgodni, że inwestycja stanowi istotny 
element elektroenergetycznej sieci przesy-
łowej, ważnej nie tylko dla stolicy Wielkopol-
ski, ale także całej aglomeracji poznańskiej. 
Według danych przedstawionych przez pre-
zesa PSE-Operator S.A., w ostatnich pięciu 
latach w Poznaniu dwukrotnie wzrosło 
zapotrzebowanie na energię elektryczną, 
dlatego też realizacja inwestycji ma zapew-
nić bezpieczeństwo energetyczne, w szcze-
gólności podczas trwania mistrzostw Euro 
2012. Piotr Otawski, zastępca dyrektora 
GDOŚ poinformował, że do 20 czerwca br. 
rozpatrzone zostaną wszystkie odwołania 
mieszkańców od decyzji środowiskowej. 
W ocenie PSE-Operator S.A. ewentualna 
zmiana przebiegu linii wymagałyby podjęcia 
nowej procedury i stanowiłaby zagrożenie 
dla terminu zamknięcia pierścienia elek-

troenergetycznego przed mistrzostwami. 

Zabrakło konkretnych decyzji mogących 
zadowolić zdesperowanych mieszkań-
ców protestujących przeciw przebiegowi 
linii najwyższych napięć w pobliżu osiedli 
mieszkaniowych. Słupy- mimo rozmów o 
alternatywnym przebiegu są juz stawiane. 

Z inicjatywy wojewody w momencie za-
mykania tego wydania Kórniczanina powo-
ływany był zespół roboczy, w skład którego 
wejdą przedstawiciele władz gminy Kórnik 
i jej mieszkańców, spółki PSE–Operator 
S.A oraz urzędu wojewódzkiego. Zadaniem 
zespołu będzie wypracowanie rozwiązań 
satysfakcjonujących zarówno protestują-
cych mieszkańców, jak i inwestora. Zespół 
określi między innymi, którzy mieszkańcy 
mają prawo do ewentualnych roszczeń i 
przedstawi propozycje możliwych rozwią-
zań technicznych.

HAmA W robAKoWiE

29 maja odbyło się uroczyste, oficjalne 
otwarcie nowej siedziby firmy Hama Polska. 
W Robakowie pojawili się goście, w tym bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski, który gratulował 
firmie dobrego wyboru lokalizacji. Nowy 
kórnicki podatnik jest firmą, która już od 
ponad 5 lat z powodzeniem działa na rynku 
akcesoriów foto/video, audio, multimedia, 
archiwizacja i telekomunikacja. Hama Pol-
ska utworzona została w październiku 2000 
w Poznaniu i stanowi jeden z 12 oddziałów  
Hama w Europie. Aktualna oferta firmy 
obejmuje prawie 4 tys. produktów.

tErAZ polSKA – KórNiK  
W DZiESiątCE

Kolejna edycja konkursu Teraz Polska 
została rozstrzygnięta. Dnia 1 czerwca w 
Teatrze Wielkim w Warszawie ogłoszono 
oficjalne wyniki zmagań. Od 2006 roku 
w szranki konkursowe stają także gminy.  
Ideą organizatorów jest wyłonienie oraz 
wyróżnienie Godłem "Teraz Polska" najlep-
szych, pod względem gospodarności oraz 
atrakcyjności dla mieszkańców i przedsię-
biorców, gmin w Polsce.

Kryteria ocen zostały dostosowane do 
charakteru administracyjnego oraz wielko-
ści gminy - odmienne wymagania obowią-
zują gminy wiejskie, a odpowiednio wyższe 
- gminy o charakterze wiejsko-miejskim 
oraz miejskim. Kórnik wystartował w kate-
gorii gmin miejsko-wiejskich a jako jedna 
z  najwyżej ocenionych  przez Ekspertów 
gmin zostaliśmy nominowani do otrzymania 
godła. Podczas oceny i nominacji  premio-
wano szczególnie:

- polityka inwestycyjna gminy,
- dostępność do infrastruktury tech-

nicznej, 
- sposoby realizacji polityki społecznej, 
- organizacja i forma zarządzania 

Urzędu, 
- zakres działań Urzędu związanych z 

promocją gminy.
Spośród nominowanych Kapituła wyłoni 

Laureatów.
Kórnik co prawda znalazł się w dzie-

siątce najlepszych jednak tym razem laury 
zwycięzców odebrali przedstawiciele Do-
piewa i Długołęki. 

WoDKom NA pluSiE

Podczas zgromadzenia wspólników 
spółki WODKOM przedstawiono bilans 
finansowy spółki za rok 2008. „Komunal-
ka” zakończyła rok budżetowy zyskiem w 
wysokości 51 611, 89 zł. Jedynie działania 
związane z wywozem odpadów były deficy-
towe- głównie w związku z dużą podwyżka 
tzw. „opłaty marszałkowskiej” za składo-
wanie odpadów na wysypisku. Burmistrz 
udzielił absolutorium Zarządowi i Radzie 
Nadzorczej spółki. 

Z kalendarZa 
PrZewodnicZącej 

rady Miejskiej  
w kórniku

20 maja Irena Kaczmarek uczestniczyła 
w sprawozdawczo-wyborczym zebraniu 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych Koło w Kórniku podczas 
którego podsumowano rok działalności i 
wręczono odznaczenia.

21 maja obradowała Komisja Oświaty 
RM w Kórniku

22 maja obradowały komisje Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetowa

24 maja, podczas obchodów Kórnic-
kich Spotkań z Białą Damą odbył się finał 
turnieju siatkówki amatorów i memoriał dh 
Sławomira Smolińskiego. Zwyciężyła dru-
żyna KTOŚ  zdobywając puchar Przewod-
niczącego rady Miejskiej, który wręczyła 
Irena Kaczmarek.

27 maja przewodnicząca RM i burmistrz 
Jerzy Lechnerowski uczestniczyli w spotka-
niu z okazji dnia samorządowca a zarazem 
podsumowaniu 10 lat pracy samorządu 
województwa Wielkopolskiego.

28 maja radni RM w Kórniku wzięli 
udział w uroczystości wmurowania kamie-
nia węgielnego pod centrum rekreacyjno-
sportowym i pływalnią.

1 czerwca przewodnicząca Irena Kacz-
marek otwarła VI Mistrzostwa Gminy Kórnik 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów w zma-
ganiach na ergometrach wioślarskich, które 
odbyły się w Szkole Podstawowej w Bninie. 

3 czerwca obradowały komisje: oświaty 
i rozwoju gospodarczego.

Na podstawie informacji  
Przewodniczącej RM opr. ŁG



4 nr 11/2009 5 czerwca 2009 r. 5

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski, tel. 0601 179 596, 
SEKRETARZ REDAKCJI: Barbara Morasz,
korniczanin@kornik.pl
KSIĘGOWOŚĆ: Jolanta Ratajczak 
WSPÓŁPRACA: Halina Danieluk, Anna Rauk, Helena Tomaszewska,  
Izabela Moskal, Robert Wrzesiński
SKŁAD I ŁAMANIE: J.W. 

WYDAWCA: Gmina Kórnik - Kórnicki Ośrodek Informacji i Wydawnictw

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (0 67) 262 35 59

NAKŁAD: 1700 egz.

ADRES REDAKCJI: 
62-035 Kórnik - Bnin, Rynek 3, tel. 0 663 579 924, 
korniczanin@kornik.pl 
KONTO: 70907600082001000707000001

redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Nie publikujemy listów nie 
podpisanych.

Dyżury redakcyjne: poniedziałek godz. 11.00-13.00, czwartek godz. 10.00-12.00 / tel. 0 663 579 924

A
K

tu
A

lN
o

ŚC
i

DyStrybuCJA i prZyJmoWANiE oGŁoSZEń: 
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 10.00-14.00, tel. 0 663 579 924 (siedziba redakcji).

A
K

tu
A

lN
o

ŚC
i

W miniony czwartek, tj. 27 maja br., 
odbyła się uroczystość wmurowania kamie-
nia węgielnego pod budowę 
Centrum Rekreacyjno-Spor-
towego w Kórniku przy ul. 
Krasickiego.

W uroczystości udział 
wziął Wicemarszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
Arkadiusz Błochowiak. Na 
uroczystość przybył także  
radny Miasta Poznania Sła-
womir Hinc – niegdyś pra-
cownik Urzędu Miejskiego 
w Kórniku odpowiedzialny 
za pozyskiwanie środków 
pozabudżetowych. Władze 
samorządowe Miasta i Gmi-
ny Kórnik reprezentowali: 
burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski, wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek, przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Kórniku Irena Kaczmarek oraz radni 
Rady Miejskiej w Kórniku. W uroczystości 
udział wzięli także: dyrektor firmy Skan-
ska Rafał Jaworowicz, jeden z autorów 
projektu Centrum Adam Zgraja, kierownik 
budowy Przemysław Śliwiński, menager 
projektu Paweł Haberland, inspektorzy 
nadzoru oraz dyrektorzy kórnickich szkół 
i mieszkańcy Kórnika.

Uroczystość otworzył burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, który przedstawił najważ-
niejsze fakty dotyczące budowy Centrum. 
Burmistrz wspomniał, że Centrum Rekre-
acji i Sportu jest inwestycją realizowaną 
przez Samorząd Miasta i Gminy Kórnik. 
Autorem opracowania projektu Centrum 
są firmy OVO Grąbczewscy z Katowic 
oraz Małgorzata i Adam Zgraja z Gliwic. 
Generalnym wykonawcą jest firma Skan-
ska S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego 
w Poznaniu. 

Burmistrz Lechnerowski przedstawił 
zebranym projekt obiektu, w skład którego 
wejdzie hala widowiskowo – sportowa oraz 
kryta pływalnia.

Hala będzie mieć 4.610 m2 powierzchni 
użytkowej. Na parterze znajdzie się boisko 
o wymiarach 51 na 31 m przeznaczone do 

gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną. 
W obiekcie będą mogły odbywać się zajęcia 

dla trzech grup jednocześnie - łącznie dla 
ok. 150 osób. Trybuny pomieszczą 250 wi-

dzów. Na piętrze zlokalizowane będą: sala 
konferencyjna, sale do aerobiku i tenisa, 

siłownie oraz kawiarnia.
Drugi z obiektów, który 

wejdzie w skład Centrum, 
to budynek krytej pływalni o 
powierzchni użytkowej 4.000 
m2. 

Znajdzie się w nim: ba-
sen sportowy o wymiarach 
25 x 12,5 m i głębokości 
1,4 – 2,2 m, basen do nauki 
pływania o wymiarach 12,5 x 
8 m i głębokości 0,8 – 1,25 
m, brodzik, „rwąca rzeka”, a 
także 50-metrowa zjeżdżal-
nia. Na parterze powstanie 
również kompleks odnowy 
biologicznej (sauny, solaria, 
kabiny z biczami wodnymi, 
pomieszczenie relaksacyjne), 

a na piętrze - widownia na 150 miejsc, 
restauracja i sale ćwiczeń (m.in. siłownia). 

Cały obiekt będzie w pełni dostępny dla 
osób niepełnosprawnych.

Następnie dokonano symbolicznego 
wmurowania w fundamentach realizowa-
nej inwestycji aktu erekcyjnego i poświę-
cenia obiektu przez księdza wikariusza 
Zbigniewa Dobronia. Na koniec, pomimo 
padającego deszczu, wszyscy udali się na 
plac budowy, aby zobaczyć, jak postępują 
prace przy budowie Centrum. 

Jak powiedział Przemysław Śliwiński, 
kierownik budowy z firmy Skanska - Bu-
dowa Centrum Sportowego w Kórniku 
nie należy do łatwych zadań ze względu 
specyfikę i skomplikowane warunki grun-
towo – wodne, ale prace realizują zgodnie 
z harmonogramem. 

Paweł Haberland, menedżer Projektu 
z firmy Skanska powiedział, że do tej pory 
w Gminie Kórnik nie było hali sportowej z 
prawdziwego zdarzenia i cieszy się, że 
to właśnie firmie Skanska, przypadła rola 
generalnego wykonawcy tak długo wy-
czekiwanego przez mieszkańców obiektu.

www.kornik.pl

wMurowanie kaMienia węgielnego Pod centruM 
rekreacyjno-sPortowe w kórniku

w stulecie  
urodZin 

Dnia 14 maja 2009 r. w setną rocznicę 
urodzin Stefana Białoboka, przed budyn-
kiem Instytutu Dendrologii w Kórniku od-
słonięta została pamiątkowa tablica ku czci 
tego zasłużonego naukowca i organizatora 
kórnickiej placówki naukowej po II wojnie 
światowej.

Uroczystość zgromadziła rzeszę współ-
pracowników, uczniów, znajomych profe-
sora, obecni byli członkowie jego rodziny, 
goście z innych placówek naukowych i 
przedstawiciele lokalnego samorządu. 

Odsłonięcia tablicy dokonał syn Ste-
fana Białoboka – Jerzy Białobok wraz z 
Przewodniczącym Rady Naukowej Insty-
tutu Dendrologii, prof. dr hab. Wiesławem 
Prusem-Głowackim z UAM.

Obok kamienia z tablicą syn profesora 
oraz jego córka Krystyna Krynicka zasadzili 
świerk  Picea pungens 'Białobok' (nazwany 
na cześć ojca Stefana Białoboka).

Po złożeniu wiązanek kwiatów pod  
tablicami fundatorów – dawnych właścicieli 
dóbr kórnickich oraz poprzedników profe-
sora Białoboka, odbyła się sesja naukowa, 
podczas której przedstawiono szerzej 
sylwetkę twórcy instytutu po II wojnie oraz 
całą historię placówki.

Czytelnicy Kórniczanina będą mogli 
zapoznać się z przedstawionymi podczas 
sesji referatami w kolejnych numerach 
naszego pisma. ŁG

oficjalne 
otwarcie  

w PierZchnie
Do naszej redakcji dotarła foto-rela-

cja z otwarcia przedszkola w pierzchnie 
zorganizowanego dzięki współpracy 
Fundacji Familijny poznań i urzędu 
miejskiego w Kórniku. o przedszkolu i 
formule jego działania informowaliśmy 
już w poprzednich numerach Kórni-
czanina. 

30 kwietnia w obecności władz samo-
rządowych Kórnika, urzędników i sołtysa 
Daniela Leśniewskiego oraz Sławomira 
Szymczaka – koordynatora placówki ze 
strony Familijnego Poznania dokonano 
oficjalnego otwarcia. Główne role- jak to 
w przedszkolu odegrały dzieciaki. Jak 
przyznała opiekunka grupy Iwona Cupry-
jak- program artystyczny udał się bardzo 
dobrze. Oby kolejne miesiące i lata działal-
ności tak potrzebnej placówki przebiegały 
bez przeszkód. A może uda się otworzyć 
podobne placówki w innych miejscach 
naszej gminy?

ŁG

burmiStrZ GmiNy KórNiK iNFormuJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 1 czerwca 2009 r. 
do 22 czerwca 2009 r.  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy:  

- lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Borówcu przy ul. Głównej 4 wraz z udziałem w gruncie.

Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 675.
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burmiStrZ GmiNy KórNiK
iNFormuJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miej-
skim w Kórniku od dnia 5 czerwca 
2009 r. 
do 26 czerwca 2009 r.  wywieszony zo-
stał niżej wymieniony wykaz dotyczący 
sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
właścicieli nieruchomości przyległych 
w celu poprawienia warunków zago-
spodarowania:  

- 1 działka o nr 169/2 położona w miej-
scowości Błażejewko.

Bliższe informacje można zasięgnąć w 
Wydziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w 
Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 
wew. 675.

Ciekawą dyskusję wywołał artykuł 
mojej redakcyjnej koleżanki o aktywno-
ści radnych. Samorządowcy na posie-
dzeniach żartują od kilku tygodni „przy-
szedł redaktor, więc nie mogę wyjść bo 
będzie sprawdzana obecność” lub „za 
dużo tych komisji, bo aktywność mi spa-
da”. Dobrze, że mają poczucie humoru 
choć nie wszytko można obrócić w żart.

Redaktor Magazynu Kórnickiego pan 
Jędrzej Daniel także odniósł się do proble-
mu, choć większa część jego artykułu to 
polemika z Basią Morasz w sprawie wyboru 
kryteriów oceny. 

Przyznam się, że sam nie do końca 
zgadzam się z kategorycznymi wnioskami 
jakie wyciąga moja koleżanka. Sprawa 
jest znacznie bardziej złożona i by ocenić 
poszczególnych radnych nie wystarczy 
podanie liczby opisującej obecność. Więk-
szość z nich  nie opuszcza znaczącej liczby 
komisji i należy brać pod uwagę także inne 
kryteria. Ale redaktor Morasz ma prawo do 
własnych opinii i interpretacji, tak samo jak 
redaktor Daniel lub ja.

Myślę, że trzeba jasno powiedzieć, że 
obecność na posiedzeniach komisji czy 

sesjach nie jest rzeczą bez znaczenia.  A 
tekst pana redaktora Daniela – może nie 
celowo, ale wyraźnie zamydla sprawę, 
usprawiedliwia, wskazuje na problemy 
zastępcze.

Nie będę polemizował z ogólnikami i 
teoretycznymi przypadkami przedstawio-
nymi w argumentacji, do której redaktor 
ma prawo, tak samo jak koleżanka Basia 
do swoich opinii. 

Faktem jest bezspornym, że statut 
nie motywuje dostatecznie, ale statut też 
uchwalają radni i zawsze przecież mogą 
go zmienić. Nie chodzi także moim zda-
niem głównie o pieniądze czy oszczęd-
ności, ale o zwykłą ludzką uczciwość i 
odpowiedzialność. Żaden z argumentów 
podanych w tekście w Magazynie nie do-
wodzi, że nieobecność na znaczącej liczbie 
posiedzeń danej komisji, czy sesjach jest 
zachowaniem właściwym. Moim zdaniem 
jest to zachowanie naganne i myślę, że z 
tym polemizować będzie trudno. 

Nawet zakładając teoretycznie, że radny 
doskonale przygotowuje się do pracy, czyta 
materiały i doskonale zna opinie swoich 
wyborców – a jest notorycznie nieobecny 

podczas dyskusji i głosowań– nie wnosi 
wtedy do prac rady nic. Taki reprezentant 
nie reprezentuje swoich wyborców wtedy, 
gdy podejmuje się decyzje. To chyba za-
sadny wniosek z konkretnej przesłanki. Czy 
gdy np. nie bierze się udziału w głosowaniu 
nad stawkami podatków można to nadrobić 
głosując „aktywniej” lub „właściwiej” nad 
jakimś planem zagospodarowania? Nie.

Powiem więcej – taki „lepszy” a nieobec-
ny radny zasługuje na większą krytykę niż 
inni, gorzej przygotowani. 

Na jego nieobecności bowiem rada i my 
wszyscy tracimy teoretycznie więcej. Jego 
w założeniu „cenniejszy” głos się marnuje.

Dość teoretyzowania. Sam napisałem 
w zeszłym roku artykuł opisujący krótko 
aktywność radnych. Wspomniałem w nim 
przypadek radnej, która drastycznie często 
była nieobecna. Nie podałem nazwiska. To 
miała być taka „żółta kartka”. Na jednym ze 
spotkań wiejskich jeden z mieszkańców 
zapytał mnie publicznie i z wyrzutem, dla-
czego ukrywam nazwisko tej osoby. Udo-
wadniał, że ma prawo wiedzieć czy radny, 
na którego głosował reprezentuje go, czy 
zaniedbuje obowiązki. 

Ten mieszkaniec miał rację. Miał i ma 
prawo wiedzieć. 

 Łukasz Grzegorowski

frekwencja jest ważna!

Na końcu maja Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny w Poznaniu ogłosił listę 
jezior i zbiorników wodnych, w których moż-
na kąpać się bez obaw. Powstała ona na 
podstawie wyników badań czystości wody, 
jakie przeprowadzono w ostatnim czasie w 
całym województwie wielkopolskim. 

Na liście tej znalazły się dwa jeziora 
położone na obszarze gminy Kórnik. Je-
zioro Bnińskie, a konkretnie kąpielisko w 
Błażejewku, epidemiolodzy dopuścili do 
kąpieli bez żadnych zastrzeżeń. W Jezio-

rze Kórnickim kąpiel jest dozwolona, ale 
warunkowo, gdyż przekroczone są niektóre 
wskaźniki zanieczyszczeń, które nie mają 
jednak znaczenia dla zdrowia ludzi. Wpły-
wają jedynie na mało estetyczny wygląd 
jeziora (mętna woda i pływające glony).

Dr med. Andrzej Trybusz z Państwowe-
go Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarne-
go w Poznaniu, poinformował, że badania 
wody w kąpieliskach będą kontynuowane 
do końca sezonu, czyli do 15 września 
2009 roku. BM

Bnińskie BeZ ZastrZeżeń, 
kórnickie warunkowo 

nie dojadą,  
Bo się nie 

oPłaca 
- Należymy do tej samej gminy a jak 

to możliwe, że kórnickie autobusy nie 
dojeżdżają do naszej wioski? – z takim 
pytaniem zwrócił się do nas jeden z 
mieszkańców wsi Żerniki, prosząc o 
interwencję w tej sprawie. burmistrz 
odpowiedział nam, że komunikacja w 
tym kierunku jest nieopłacalna. 

Na początku maja otrzymaliśmy na 
naszą skrzynkę mailową wiadomość od 
rozżalonego postawą władz gminy, miesz-
kańca Żernik, który nie rozumie, podobnie 
jak pozostali mieszkańcy tej wsi, dlaczego 
do ich miejscowości nie dociera kórnicka 
komunikacja. 

- Należymy do tej samej gminy a jak to 
możliwe, że kórnickie autobusy nie dojeż-
dżają do naszej wioski? PKS co miesiąc 
kasuje do nas dojazdy, a my nie mamy 
dojazdu nawet do tzw. „swojej Gminy Kór-
nik” a już do Poznania! A dlaczego ?! Czy 
musimy być inaczej traktowani od innych 
wiosek naszej wspólnej gminy!? Jest to 
przykre – pisze w mailu mieszkaniec Żernik 

(nazwisko znane redakcji). 
O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy bur-

mistrza Jerzego Lechnerowskiego i Beatę 
Urbaniak, prezesa spółki „KOMBUS”. 

Burmistrz powiedział nam, że w ubie-
głym roku na próbę na okres 3 miesięcy 
„KOMBUS” uruchomił linię nr 597 z Kórnika 
do Żernik. Okazało się jednak, że jest ona 
całkowicie nieopłacalna i nierentowna. – Li-
nia ta powstała na prośbę sołtysa wsi. Mimo 
zapewnień, że mieszkańcy licznie będą 
korzystać z dojazdów, autobusy jeździły 
prawie puste – stwierdził burmistrz. – Brak 
pasażerów to brak wpływów za bilety a za 
przejechane „puste” kilometry i tak gmi-
na musiała zapłacić – dodaje. Burmistrz 
tłumaczy, że gdyby autobusy z Kórnika 
do Poznania jeździły przez Żerniki, wtedy 
również nieliczni korzystaliby z nich, bo 
pasażer, który chce dotrzeć do Poznania 
wybierze krótszą trasę, ze względu na czas 
przejazdu i jego koszt. – A duży autobus nie 
może jeździć pusty bo to wysoce nieekono-
miczne – mówi. 

Nierentownością brak linii do Żernik 
tłumaczy również Beata Urbaniak, prezes 
„KOMBUS”. – W ubiegłym roku z linii nr 597 
sporadycznie korzystały 2-3 osoby. Wpływy 
ze sprzedaży biletów były prawie żadne, 
dlatego zlikwidowano to połączenie – mówi 
Urbaniak. - Nie była to zła wola przedsię-
biorstwa a jedynie decyzja podyktowana 
względami ekonomicznymi. „KOMBUS” 

będzie docierał wszędzie tam, gdzie wyrazi 
wolę i zapłaci za to gmina – tłumaczy. A wła-
dze gminy nie chcą dokładać do całkowicie 
nierentownych linii autobusowych. – Gmina 
ma mnóstwo potrzeb, od dróg, chodników i 
oświetlenia rozpoczynając po nową szko-
łę, przedszkole, świetlice, boiska. Trzeba 
wybierać. Nie możemy sobie pozwolić na 
wydawanie pieniędzy za przejechane „pu-
ste” kilometry – stwierdził burmistrz. 

Światełko w tunelu 
Burmistrz Jerzy Lechnerowski przy-

znał, że gmina Kórnik prowadzi daleko 
zaawansowane rozmowy z Zarządem 
Transportu Miejskiego w Poznaniu, w 
sprawie przedłużenia poznańskiej linii au-
tobusowej nr 53 od Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „ORKAN” w Jaryszkach aż do 
Żernik. Włodarz miasta poinformował, że 
najprawdopodobniej będą to trzy kursy w 
ciągu dnia – dwa przed południem i jeden 
w godzinach popołudniowych. Poznańskie 
autobusy mogłyby poruszać się przedłużo-
ną trasą do Żernik już od lata tego roku. 
Na razie jednak ZTM nie wydał jeszcze 
żadnej decyzji. 

Miejmy nadzieję, że poznański przewoź-
nik zgodzi się na przedłużenie linii, co choć 
w części zrekompensuje niedogodności 
komunikacyjne mieszkańcom wsi Żerniki. 

Barbara Morasz

ponad 100 osób wzięło udział w kon-
cercie charytatywnym, zorganizowanym 
24 maja dla sześcioletniej michalinki z 
Dachowy w strażnicy w Kórniku. 

O historii choroby dziewczynki pisaliśmy 
już w poprzednich numerach „Kórnicza-
nina”. 

Trzy lata temu, lekarze 
wykryli u niej młodzieńcze 
idiomatyczne zapalenie 
stawów. Michalinka nie-
kiedy ma trudności z po-
ruszaniem się. Choroba ta 
zaatakowała u sześciolatki 
wszystkie stawy od rąk do 
nóg. Trzy razy w tygodniu 
wożona jest na rehabilita-
cję do specjalnego ośrodka 
w Przeźmierowie. Oprócz 
tego raz w tygodniu, re-
habilitant przyjeżdża do 
niej do domu. Dziewczyn-
ka mogłaby robić jeszcze 
większe postępy w rehabi-
litacji, gdyby miała w domu 
swój własny sprzęt rehabi-
litacyjny. Na taki niestety 
nie stać rodziny Michalinki. Stąd pomysł 
zorganizowania koncertu w trakcie, które-
go odbędzie się zbiórka pieniędzy na ten 
sprzęt i leczenie. Przygotowaniem imprezy 
zajęło się Kórnickie Towarzystwo Pomocy 
Społecznej i Chrześcijańska Służba Cha-
rytatywna. 

W dniu koncertu sala kórnickiej straż-
nicy wypełniona była po brzegi. Na scenie 

pojawił się zespół dziecięcy „Tęczowa 
Ósemka” z Poznania i Wojciech Okurowski, 
grający na fletni Pana, który przyjechał z 
Torunia. Występ dzieci bardzo podobał się 
publiczności. Wszyscy z zaciekawieniem 
wsłuchiwali się także w śpiew ptaków, który 

Wojciech Okurowski wydobył z fletni Pana. 
Jest to instrument muzyczny, który składa 
się z drewnianych piszczałek, ułożonych 
w jednym lub dwóch rzędach. Dźwięki z 
niej wydobywa się dmuchając w krawędzie 
otworów piszczałek. Według mitologii grec-
kiej na fletni grywał opiekun pasterzy i trzód. 
Odgłosy ptaków bardzo spodobały się małej 
Michalince, która wraz z rodziną siedziała 

w pierwszym rzędzie wśród publiczności. 
Na jej twarzy zagościł uśmiech a na sali 
zapanował radosny nastrój. Na zakończe-
nie wolontariusze z „Tęczowej Ósemki” 
wręczali publiczności czerwone róże. 

Podczas koncertu, każdy mógł wrzucić 
pieniądze do puszki. Po ich podliczeniu 
okazało się, że udało się zebrać 2 785 zł. 
Zespół dziecięcy przeznaczył 220 zł ze 

sprzedaży płyt na pomoc 
dla Michalinki. Krystyna 
Janicka, prezes KTPS po-
informowała, że na kon-
to bankowe Towarzystwa 
wpłynęło w sumie 1900 zł z 
przeznaczeniem na pomoc 
dla dziewczynki. Organiza-
torzy serdecznie dziękują 
mieszkańcom za przybycie 
i ofiarowane pieniądze. 

Jednocześnie informu-
ją, że nadal można dokony-
wać wpłat na konto KTPS 
lub wrzucać pieniądze do 
skarbonek, znajdujących 
się w Domu Handlowym 
„Tęcza” na Placu Niepod-
ległości w Kórniku i sklepie 
TRIUMPH na ulicy Szkol-
nej. 

Barbara Morasz

Kórnickie Towarzystwo Pomocy 
Społecznej
Bank Spółdzielczy w Kórniku
Nr konta
02 9076 0008 2001 0007 0739 0001
z dopiskiem „Dla Michaliny”

koncert dla Michalinki 

oddali  
krew

14,850 ml krwi przyniosła pierwsza 
w tym roku akcja krwiodawcza zorgani-
zowana w niedzielę 24 maja przez Klub 
HDK pCK im. Św. Floriana przy oSp w 
Kórniku. 

Akcję przeprowadzono w specjalnym 
ambulansie do pobierania krwi, który stanął 
przy ratuszu w Kórniku. Krew pobierało 
9 pracowników Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Po-
znaniu. Do oddania tego cennego płynu 
zgłosiło się 36 osób, ale krew oddało 33 
krwiodawców, w tym 6 kobiet.

7 jednostek krwi, pozyskanych podczas 
tej akcji przeznaczono dla 12-letniej Marii 
Michalak, uczennicy Szkoły Podstawowej 
w Kórniku, która przechodziła po wypadku 

operacje w szpitalu przy ul. Krysiewicza w 
Poznaniu.

Mirosław Saczuk, prezes Klubu HDK 
PCK im. Św. Floriana był zadowolony z 
wyników  pierwszej w tym roku akcji krwio-
dawczej.

Robert Wrzesiński
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o gustach nie dyskutuje się, dlatego 
trudno ocenić czy główna gwiazda wie-
czoru tegorocznych Kórnickich Spotkań 
z białą Damą była lepsza czy gorsza od 
tych, które pojawiały się na scenie w 
ubiegłych latach. Jedno jest pewne – 
głośno i hucznie zapowiadane obchody 
majowego święta miasta były krótsze 
niż dawniej (tylko dwa dni) a program 
niestety mało różnorodny. 

W sobotę 23 maja od godzin porannych 
można było przyjrzeć się pracy garncarza 
czy rzeźbiarza, których stanowiska roz-
mieszczono w pobliżu „Klaudynówki”. W 
przypadku kilku innych ginących już zawo-
dów, przedstawiciele fachu ograniczyli się 
jedynie do wystawienia swoich wyrobów 
na sprzedaż. A szkoda, bo nie co dzień jest 
okazja, aby zobaczyć jak powstają koronko-
we serwety czy świece z wosku pszczelego. 

W zakładzie szewca 
Adama Grzegorowskiego 
mieszkańcy poznali histo-
rię kórnickiego rzemiosła 
a w patio ratusza oglądali 
wystawę makiet budynków 
Kórnika autorstwa Wojcie-
cha Waszaka. 

Przed południem, zma-
gania z puszką sprayu w 
rękach rozpoczęli grafficia-
rze, startujący w Ogólno-
polskim Konkursie Graffiti 
„Kórnicka Biała Dama”. 
Konkurs ostatecznie nie 
został rozstrzygnięty na 
życzenie wykonawców ma-
lowideł. Grafficiarze byli 
zadowoleni z możliwości 
udziału w świątecznych obchodach miasta 
i podziękowali za zaproszenie do uczestnic-
twa w imprezie. 

Jednym z najbardziej oczekiwanych 
punktów programu było show motocyklistów 
na motorach Harley Davidson. Mieszkańcy, 
którzy pamiętali ubiegłoroczne popisy har-
leyowców i setki motocykli na naszym rynku 
mogli poczuć się trochę rozczarowani. Na 
bruku przed ratuszem ustawiło się zaledwie 
30 motocykli a „show” jak określili organi-
zatorzy imprezy ograniczyło się jedynie do 
możliwości obejrzenia maszyn i przejazdu 
korowodu na podzamcze. Korowód kilku-
nastu motocykli z księżniczką z Königstein 
Biancą I wraz ze świtą, z przyszłą Białą 
Damą oraz wiceburmistrzem Hieronimem 
Urbankiem wjechał na podzamcze, oficjalnie 
otwierając uroczystość. 

Wiceburmistrz Kórnika powitał księż-
niczkę Biancę I i uhonorował Magdalenę 
Królikowską, zeszłoroczną Białą Damę. 
Ogłosił wyniki konkursu na tegoroczną 
Białą Damę. Zwyciężyła Joanna Olejnik, 
mieszkanka Kórnika, która jest nie tylko 
wykładowcą języka angielskiego, ale także 
specjalistką marketingu w firmie budowlanej, 

biegaczką - członkiem kórnickiego klubu bie-
gowego „Brylant-Kórnik” oraz utalentowaną 
skrzypaczką. Nowa Biała Dama  weszła na 
scenę w asyście młodych karateków i przy 
fanfarach. Złożyła ślubowanie w obecności 
publiczności i przyjęła od władz gminy sym-
boliczny klucz do bram miasta. 

Na scenie w „bloku dobrych znajomych z 
sąsiedztwa” wystąpił zespół „Triolki”, zespół 
tańca „Latino”, balet „Brawo” oraz laureaci 
VII Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej. 
Dzieci dopingowali i nagradzali brawami nie 
tylko ich bliscy, ale i członkowie delegacji z 
partnerskiej gminy Königstein w Niemczech, 
obecnej podczas trwania imprezy. 

Kolejny punkt programu obchodów Kór-
nickich Spotkań z Białą Damą przyciągnął 
miłośników hip-hopowych klimatów. Na po-
nad godzinę scenę opanowali raperzy z ze-

społu RY23 i DonGURALesko. Publiczności 
zaprezentowali się także kórniccy raperzy: 
Szymon Król - Lucek, Piotr Wojciechowski 
- PRW- LPL Clan, Mateusz Mikołajczak 
- White Snigga i Wojciech Andrejewski - 
MCA - KSR. 

Wieczorem rozpoczął się koncert orkie-
stry Zbigniewa Górnego i artystów znanych 
z polskiej estrady. Biesiadę otwarł wspólny 
występ orkiestry Górnego z Joanną Olej-
nik, tegoroczną Białą Damą grającą na 
skrzypcach. Majka Jeżowska zabawiała 
publiczność, namawiając do wspólnego 
śpiewania piosenek „Do lata” czy „Szła 
dzieweczka do laseczka”. Kwartet „Rampa” 
zaśpiewał wiązanki znanych szlagierów. 
Największe hity Elvisa Presleya i Joe Coc-
kera przypomniał Michał Milowicz. Bogusław 
Mec wykonał największe swoje przeboje: 
„Marianna”, „Na pozór” oraz „W piwnicznej 
izbie”. Publiczność zabawiał też Krzysztof 
Piasecki. Niestety nieprzemyślany dowcip o 
poznańskim „Lechu” i chwaleniu osiągnięć 
warszawskiej „Wisły” nie wyszedł na dobre 
panu Piaseckiemu. Obecni wśród publicz-
ności kibice poznańskiej drużyny piłkarskiej, 

gwizdając nie chcieli dopuścić do głosu 
artysty. Finiszem bloku biesiadnego był wy-
stęp Haliny Frąckowiak m.in. z piosenkami 
„Mały Elf” i „Napisz do mnie kilka słów” oraz 
wspólne pożegnanie artystów z publiczno-
ścią piosenką „Bando, bando”. 

Pokaz multimedialny z wykorzystaniem 
efektów laserowych oraz dyskoteka z Białą 
Damą stanowiły część zamykającą pierwszy 
dzień Spotkań. Pokaz laserowy nie do-
równywał jednak wcześniejszym pokazom 
fajerwerków. Zgromadzeni narzekali na małą 
widoczność i brak możliwości odczytania 
napisów wyświetlanych na murach zamku. 

Drugi dzień obchodów majowego święta 
miasta wypełniły pokazy rzemiosł arty-
stycznych,  konkursy i zabawy dla dzieci. 
Mieszkańcy obejrzeli pokaz modelarstwa 
lotniczego Zdzisława Kamińskiego. Chętni 

wysłuchali również koncer-
tu Orkiestry Sił Powietrz-
nych RP, która po raz drugi 
wystąpiła już w naszej miej-
scowości. 

Organizatorem impre-
zy był Kórnicki Ośrodek 
Kultury. 

Zabrakło różnorodności
Na forum dyskusyjnym 

Kórnika, jeden z internau-
tów napisał, że repertuar 
tegorocznych Kórnickich 
Spotkań z Białą Damą był 
„najgorszy od wielu lat”. My-
ślę, że „najgorszy” to zbyt 
mocne słowo. Na pewno 
program nie był różnorodny. 

Zabrakło ciekawych propozycji dla najmłod-
szych. Stoiska z watą cukrową, słodyczami, 
dmuchane zamki i kucyk to trochę za mało, 
jak na największą imprezę organizowaną w 
gminie w ciągu roku. Zawiedzeni byli także 
ci mieszkańcy, którzy wyrośli z hip-hopu, ale 
klimaty biesiadne to nie ich „bajka”. Wielu 
zastanawiało się, dlaczego w tym roku na 
scenie nie pojawił się żaden ze znanych 
polskich zespołów muzycznych. Nie od 
dziś wiadomo, że znana gwiazda przyciąga 
licznie publiczność pod scenę. Niestety tym 
razem tłumów nie było. 

O gustach nie dyskutuje się, a zadowolić 
wszystkich to zadanie prawie nierealne. 

Może jednak warto skorzystać z do-
świadczeń innych gmin i pozwolić mieszkań-
com samym zadecydować np. w głosowaniu 
na stronie internetowej urzędu, jakiego 
zespołu czy artysty chcieliby posłuchać, 
podając kilka propozycji, które są w zasięgu 
finansowym organizatorów. 

Przynajmniej wtedy, to nie pod adresem 
organizatora będziemy kierować niezado-
wolenie a tylko do samych siebie.  

Barbara Morasz

krótsZe i Mniej różnorodne oBchody 
święta Miasta

trZy Pytania do …
JOANNY OLEJNIK, TEGOROCZNEJ 

„biAŁEJ DAmy” 

- Czy start w konkursie na białą Damę 
był dla pani wyzwaniem?

Trudno nazwać to wyzwaniem. Chyba 
raczej okazją do wcielenia się w postać 
Białej Damy - osoby i symbolu, który przez 
całe życie kojarzy mi się z moim rodzinnym 
miasteczkiem, w którym się wychowałam, 
Zamkiem i parkiem, obok którego miesz-
kam.

- Czy biegła znajomość języka angiel-
skiego, zasad marketingu, umiejętność 
gry na skrzypcach i świetna kondycja 
fizyczna dzięki startom w maratonach 
to umiejętności, które będą przydatne 
w pełnieniu zaszczytnej funkcji białej 
Damy? 

Dwie z nich już mi się przydały: miałam 
okazję zagrać ze Zbyszkiem Górnym i jego 
orkiestrą – fantastyczne przeżycie! Znajo-
mość angielskiego, natomiast pozwoliła mi 
porozmawiać z gośćmi z Niemiec, którzy 
odwiedzili nas w tym czasie.

- przed panią rok panowania. Czy 
już wiadomo, jakie będzie miała pani 
obowiązki? 

Jeszcze nie mam pełnych informacji 
na ten temat, ale już wiem, że w lipcu 
czeka mnie wyjazd do Niemiec. Delegacja 
z Kórnika będzie goszczona w Konigstein 
podczas Burgfestu. 

Rozmawiała: Barbara Morasz

iii Powiatowy rajd
MłodZieżowych drużyn 

PożarnicZych
Powiatu PoZnańskiego

radZewo – cZMoniec
2009 

30 maja Zarząd Powiatowy Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Po-
znaniu zorganizował III Powiatowy rajd Młodi-
zeżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Po-
znanskiego. Współorganizatorami Rajdu byli:

Starostwo Powiatu Poznańskiego, Ko-
menda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu, Urząd Miasta i Gminy Kórnik przy 
współpracy Zarząd Oddziału Miejsko – Gmin-
nego Związku OSP RP w Kórniku Jednostki 
OSP Gminy Kórnik.

 Otwarcia rajdu dokonał Pan Jerzy Lech-
nerowski Przemawiał do uczestników rajdu 
również ; Z-ca Komendanta Miejskiego PSP 
w Poznaniu bryg. Jerzy Ranecki. Na starcie i 
podczas rajdu obecni również byli; Ewa Sieroń 
– Sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSP RP 
w Poznaniu, Leszek Orlewicz – Komendant 
Gminny Straży Pożarnych w Kórniku. Z-ca 
Dowódcy JRG Nr 6 – asp.sztab. Konrad 

Grygiel. Dh Julia Bartkowiak opowiedziała 
na wstępie historie Radzewa, a na Szlaku 
Bobrowym prowadził uczestników rajdu ; Pan 
Zbigniew Tomaszewski. Patronat Honorowy 
nad rajdem przyjął ; Pan Jan Grabkowski – 
Starosta Poznański

Tym razem ekipy Kleszczewa Kórnika 
I - ( Kórnik, Radzewo, Czmoń ), Kórnika II – ( 
Kamionki i Szczytniki ), Komornik, Mosiny, Ro-
kietnicy, Stęszewa i Zaniemyśla (jedyna ekipa 
z Powiatu Śremskiego reprezentująca MDP 
CZarnotki) wyruszyły z Radzewa, by dotrzeć 

do Czmońca i na malowniczy Szlak Bobrowy. 

Po drodze rozegrano szereg konkurencji a 
po podsumowaniu zmagań zwycięzcami oka-
zali być młodzi strażacy z Gminy Rokietnica

Kolejne miejsca zajęli: Kórnik II, Kórnik 
I, Komorniki, Mosina, Zaniemyśl, Stęszew, 
Kleszczewo

Wszystkie startujące drużyny otrzymały 
puchary i dyplomy oraz ozdobne „smycze”.

Na zmokniętych zawodników na mecie 
czekała gorąca grochówka.  ES
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na terenie Kórnika
z a p r a s z a m y

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk– 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 479tel. (61) 8171 127

a

OGRÓD– KOMPLEKS

POŁOŻYMY – BRUK, GRANIT
ZAŁOŻYMY TRAWNIK

ZAOPIEKUJEMY SIĘ OGRODEM
WYKONAMY OGRODZENIA   
- TAKŻE KOJCE DLA PSÓW

0601 405 059

TOFIKDo wynajęcia pomieszczenie magazynowe 
wraz z zapleczem biurowym

o powierzchni 154,44 m²
Kontakt: 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kórniku,  
ul. Krauthofera 11

tel. 0618 170-123 lub 509-515-554

„Kiedy odchodzi przyjaciel ,coś we mnie umiera”

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Bogumiły Czechoskiej 
wieloletniej członkini Kórnickiego Towarzystwa Pomocy 

Społecznej

Straciliśmy serdeczną przyjaciółkę i koleżankę
całym sercem oddaną pracy dla i innych. 

Koledze Romanowi z powodu śmierci żony
wyrazy szczerego współczucia 

składa 
Zarząd KTPS 

przedstawiam poniżej treść listu jaki 
otrzymałem z Fundacji miejsce pamięci 
w Dreźnie. list ten zawiera prośbę aby w 
celu upamiętnienia działalności i walki z 
okupantem w czasie wojny, nadesłać do 
Fundacji różne pamiątki dotyczące tego 
okresu tj. zdjęcia, listy, wspomnienia dla 
wyeksponowania ich na wystawie.

Fundacja w Dreźnie zajmuje się upa-
miętnianiem działalności Polaków z Kraju 
Warty /Warthegau/. W czasie wojny w 
więzieniu w Dreźnie zostało straconych 9 
osób z tzw. Sprawy Kórnickiej, a z całego 
Kraju Warty około 120 osób.

Jako ostatni z żyjących związanych ze 
„Sprawą Kórnicką” zwracam się prośbą do 
rodzin lub znajomych osób aresztowanych 
w sprawie organizacji „Smoła” i „Topola” o 
składanie ewentualnych pamiątek z tym 
związanych do Redakcji „Kórniczanina” 
skąd zostaną przekazane do Drezna.

Poniżej podaję nazwiska skazanych w 
1943 roku na karę śmierci, którą wykonano 
w Dreźnie:

• Józef Szczepaniak z Dziecmierowa 
• Franciszek Dota z Dachowej
• Władysław Krajewski z Robakowa
• Antoni Malanowski ze Środy
• Stanisław Michalak z Chociczy
• Józef Świgoń z Drapałki I
• Władysław Małecki z Kornika
• Bohdan Weychan z Robakowa
• Sabina Malińska z Poznania
i 
• Jan Stępniak z Kórnika – stracony w 

Rawiczu

Tak się złożyło, że dla wszystkich ska-
zanych na karę śmierci miejsce pochówku 
jest nieznane. To samo dotyczy innych 
skazanych, którzy zmarli w czasie odbywa-
nia kary w więzieniach i obozach karnych. 
Znana jest miejscowość wykonania kary 
śmierci lub nazwa obozu karnego gdzie 
zmarli, ale miejsce pochówku i grobu jest 
nieznane.

Dlatego działalność Fundacji w Dreźnie 
– powstałej z inicjatywy niemieckiej jest 
godna uznania i współdziałania z naszej 
strony. Myślę, że byłoby dobrze aby władze 
Gminy Kórnik nawiązały kontakt z w/w Fun-
dacją. Włączając się w pomoc w zorganizo-
waniu wystawy w Dreźnie uczcimy pamięć 
tych, którzy w czasie ostatniej wojny oddali 
swe życie w walce za nasz kraj.

 Bolesław Drożak
były łącznik Placówki AK „Smoła” 

w Kórniku 
z Placówką AK „Topola”-Drapałka I

Osoby chcące za pośrednictwem Re-
dakcji Kórniczanina przekazać dokumenty 
na wystawę proszone są o kontakt pod nr. 
Tel. 0601179596

dreZno PaMięta o dZiałalności organiZacji  
ak „sMoła” w kórniku i „toPola” w draPałce

Szanowny panie Drożak
Od kilku lat Fundacja Miejsce Pamięci w Dreźnie (Gedenkstatte Munchner Platz Dres-

den) prowadzi szeroko zakrojone badania nad losem i martyrologią obywateli Polskich 
z obszaru tzw. Kraju Warty (Warthegau), którzy wyrokiem Wyższego Sadu Krajowego 
w Poznaniu (Oberlandesgericht Posen) skazani zostali na karę więzienia bądź śmierci 
w latach II wojny światowej. W prawie 120 przypadkach straceń przez zgilotynowanie 
dokonano na terenie dawnego kompleksu sadowo-karnego w stolicy kraju Saksonii, 
gdzie obecnie siedzibę ma m. in. nasza Fundacja. wśród osób, które otrzymały wyroki 
była również Pańska osoba..

W związku z faktem, iż planowana jest wystawa poświęcona gehennie czasów wojny 
wspomnianych bohaterów, zadaniem naszej Fundacji jest zebranie materiałów różnej 
proweniencji: listów i korespondencji, fotografii z czasów młodości, wojny, rodzinnych, 
wspomnień i relacji (artykułów, książek), dokumentów wojennych (Kenkarte, Ausweis 
etc.) konspiracyjnych, a także pamiątek rodzinnych, po osobach, które przeszły przez 
piekło procesowe w Dreznie. W obszarze zainteresowania są także pamiątki i fotografie 
po Pańskich kolegach, a także materiały procesowe w obydwu językach. Fundacja zwraca 
się do Pana także – o ile to możliwe – o spisanie swojej kilkustronicowej biografii z naci-
skiem na okres wojny i pobytu w więzieniu. Ponadto o przekazanie kontaktu z żyjącymi 
członkami rodzin osób, które przeszły przez piekło obozowe i więzienne.

Z tych powodów Fundacja zwraca się do Pana – jako jedynego juz żyjącego świadka 
historii – o pomoc w zdobyciu i uzyskaniu tych dokumentów. Zostaną one wykorzystane 
wyłącznie do celów wystawienniczych i naukowych, które staną się trwałym świadectwem 
męki i katorgi Polaków w latach wojny w tym także na ziemi niemieckiej. Dlatego prosimy o 
przesłanie na adres naszej Fundacji w formie kserokopii lub zdjęć wszystkich materiałów, 
które znajdują w Pańskim posiadaniu.

Z wyrazami szacunku
Dr. Birgit Sack

Leiterin der Gedenkstątte Munchner Platz Dresden

Ulotka drezdeńskiego muzeum
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Borówiec, ul. Poznańska 83, biuro: Poznań, ul. Głuszyna 229/11 
Tel./fax (61) 87 88 513, 605 403 123

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)

Zakładanie płytek, 

malowanie, montaż płyt 

kartonowo-gipsowych, 

gipsowanie, inne prace 

wykończeniowe wnętrz

0601 405 059

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

UBEZPIECZENIA

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

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

restauracja Casablanca  
czynna codziennie od 11.00 do 22.00

w piątki i soboty do 23.00

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

www.restauracja-casablanca.pl

PIZZA
KEBAB

OBIADY DOmoWE 
Z DoWoZEm

Miejsce
na Twoją 
reklamę

tel.
604 638 639

Kupię  
gospodarstwo 

lub ziemię  
w Kórniku  
lub okolicy

AUTO-GAZ
MONTAŻ, SERWIS, SPRZEDAŻ
STARA FIRMA-NOWE MIEJSCE

KÓRNIK
LETNIA PROMOCJA

TEL. 601-421-692

Pielęgnacja Paznokci  
i Dłoni

- przedłużanie paznokci metodą 
żelową

- fiberglass na płytce paznokcia
- manicure

Salon VIVA
ul. Działyńskich 4

62-035 Kórnik
tel. 0 696-625-804

HAKI HOLOWNICZE – SPRZEDAŻ - MONTAŻ
BAGAŻNIKI SAMOCHODOWE

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

PODPOROWE
PPHU EMMAR

Kórnik-Bnin , ul. Błażejewska 9

Tel. 609 152 586

V&K biuro rachunkowe

świadczy usługi:

■ Prowadzenie ksiąg 
   handlowych
■ Prowadzenie Podatko-

wej Księgi Przychodów  
i Rozchodów

■ Pełna obsługa 
   kadrowo-płacowa
■ Elektroniczny przekaz 

dokumentów
■ Odbiór dokumentów 
 od klienta

KONTAKT: 
tel. 608-440-478
lub 
www.ksiegowosc-vk.pl
e-mail: info@ksiegowosc-vk.pl

Układanie kostki pozbrukowej
tel. 501-073-774

ktPs wsPiera 
lokalne  

inicjatywy 
o WoŚp i programie przybliżającym 

uczniom unię Europejską rozmawiały 
Krystyna Janicka i małgorzata Smolar-
kiewicz-maliszewska, przedstawicielki 
Kórnickiego towarzystwa pomocy 
Społecznej z pedagogami z kórnickiego 
i robakowskiego gimnazjum, na spo-
tkaniu, które odbyło się 28 kwietnia w 
kórnickiej filii poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

Pedagog Magdalena Latosińska i Ewa 
Owsianna odebrały od Krystyny Janickiej 
materiały edukacyjne „Polska w Unii Eu-
ropejskiej” oraz podziękowania od Jurka 
Owsiaka za aktywny udział młodzieży obu 
gimnazjów w XVII Finale Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

Głównym tematem spotkania był udział 
uczniów gimnazjów w organizowanym 
przez KTPS konkursie pamięci Krystyny 
Kowalczyk „Szkoła obywateli – Budżet 
gminy Kórnik”. 

Konkurs „Szkoła obywateli” ma na celu 
zachęcenie młodzieży do większego udzia-
łu w życiu społeczno-ekonomicznym naszej 
gminy oraz do zapoznania się z zasadami 
tworzenia i realizacji budżetu gminy, jako 
najważniejszej uchwały Rady Miejskiej. 
Jego celem jest stworzenie młodzieżowej 
wersji budżetu gminy, uwzględniającego 
potrzeby i marzenia młodych kórniczan 
(więcej informacji – www.ktps-kornik.org.pl). 

Omówiono także Akcję Lato 2009, 
pomoc uczniom zdolnym i uczniom sys-
tematycznie uczęszczającym na zajęcia 
wyrównawcze w nauce w szkołach w roku 
szkolnym 2008/09. 

Pakiet edukacyjny „Polska w Unii Eu-
ropejskiej” to wiele ciekawych informacji, 
map, film o UE oraz gotowe scenariusze 
zajęć z uczniami. Ciekawą propozycją 
edukacyjną dla obu gimnazjów jest także 
możliwość przeprowadzenia lekcji WOS 
przez koordynatorów  projektu Europejskie-
go Funduszu Społecznego z Regionalnego 
Centrum Edukacji Europejskiej w Poznaniu. 
- Jednym z naszych działań statutowych 
jest pomoc dzieciom i młodzieży, wspieranie 
i wyrównywanie ich szans edukacyjnych. 
Chcemy, aby młodzi mieszkańcy naszej 
gminy, obok przygód i wesołej zabawy, mieli 
możliwość ciekawej nauki i poznawania 
nowych  krajów,  choćby jak teraz – przez 
kontakt z problematyką związaną z Unią 
Europejską – powiedziała przewodnicząca 
KTPS Krystyna Janicka. 

M. Smolarkiewicz-Maliszewska, 
sekretarz KTPS, kierownik PPP  

w Mosinie Filia w Kórniku

Święto Szkoły to dzień szczególny i niepo-
wtarzalny. To święto, które już po raz szósty 
zagościło w kalendarzu imprez cyklicznych 
szczodrzykowskiej podstawówki. 30 maja to 
dzień, w którym po raz kolejny nauczyciele 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Szczodrzykowie zaprezentowali zaproszo-
nym gościom, rodzicom oraz społeczności 
lokalnej efekty pracy zarówno własnej, jak i 
uczniów. To bardzo ważne, aby publiczność 
mogła ocenić nasze osiągnięcia, pomy-
słowość, zaangażowanie i kompetencje, 
przekonać się, co potrafią uczniowie naszej 
szkoły, jak radzą sobie z trudnymi zadaniami.  

Po uroczystej inauguracji, której doko-
nała pani dyrektor Barbara Pietrala, witając 
zaproszonych gości, rodziców z dziećmi i na-
uczycieli, każdy uczestnik Święta Szkoły mógł 
skorzystać przynajmniej z kilku propozycji, 
albowiem program został tak przygotowany, 
aby prezentacje, pokazy, przedstawienia, 
konkursy i zawody odbywały się o różnych go-
dzinach, a imprezy 
stałe nie zobowiązy-
wały do ograniczeń 
czasowych. 

O godz. 915 w 
sali 111  p. Beata 
Pawłowska zaprosi-
ła na lekcję otwartą 
z języka polskiego 
z wykorzystaniem 
metod oceniania 
kształtującego. Te-
mat zajęć brzmiał: „Historia pewnego kluczy-
ka – „nie” z różnymi częściami mowy”. 

Od godz. 930  na dolnym holu rozpoczęły 
się występy artystyczne. Chętni mogli obej-
rzeć przedstawienie pt. „Legenda o poznań-
skich koziołkach”, które przygotowała p. R. 
Kozłowska z uczniami należącymi do kółka 
teatralnego.

Na następny występ zaprosili publiczność 
uczniowie z kółka tanecznego (p. U. Smo-
czyńska) i zaprezentowali się w kilku tańcach 
wielkopolskich.

Zainteresowani historią Polski o godz. 
1000 obejrzeli inscenizację ukazującą tło 
historyczne uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
którą przygotowali  uczniowie z kółka histo-
ryczno-regionalnego (p. R. Steinitz).

Kilka propozycji kreacji na codzienne i 
wieczorne wyjścia dla nastolatek oraz ich 
mam zaprezentowały modelki z Agencji 
Cocomodels, a w przerwach publiczność 
rozbawiał Piotr Krystek z kl. VIb wcielając się 
w postać Mariolki z kabaretu Paranienormalni 
oraz w Pszczółkę Maję. 

Minifestiwal piosenki i mini playback-show 
zaprezentowali uczniowie, którzy lubią śpie-
wać To właśnie w ich wykonaniu mogliśmy 
usłyszeć sześć wyjątkowych przebojów (p. 
M. Tomkiewicz).

Taneczne prezentacje: walc angielski, 
taniec disco, cha-cha i samba przygotowane 
przez uczniów z kółka tanecznego (p. B. Jań-
czyk) były ostatnim występem artystycznym 
na dolnym holu.

Dla wytrwałych rodziców i uczniów 
od godz. 1100 w s. nr 111 rozpoczęły się 
rozgrywki umysłowe pt. „Supermózgi Indy-

widualne”, które przygotował      p. A. Szy-
mankiewicz. Dla zwycięzców przygotowano 
atrakcyjne nagrody książkowe. 

Na strudzonych, pragnących odpocząć i 
posilić się nieco gości w kawiarence „Azalia” 
oczekiwała  p. Małgorzata Wawrzyniak z 
dziećmi należącymi do Klubu Miłośników 
Koni, by zaproponować im smaczne cia-
steczka domowego wypieku oraz napoje.  
W menu znalazło się m.in. ciasto królewskie, 
tort bezowy, snickers, desery lodowe, kawa, 
herbata, soki oraz inne pyszności.

Corocznym zwyczajem podczas Święta 
Szkoły jest otwarta w centrum komputerowym 
(s. nr 121) kawiarenka internetowa, którą 
prowadzi pani Małgorzata Pyła. W tym dniu 
nie tylko uczniowie, ale również rodzice mogli 
skorzystać z zasobów sieci.  

W sali nr 22 p. M. Piotr zaprosiła chęt-
nych rodziców i gości na warsztaty, podczas 
których mogli zaprezentować swój talent 
plastyczny, rzeźbiąc w glinie postać smoka.  

Przy sali 114 
można było obej-
rzeć wystawę pro-
jektu ekologicznego  
„Pozytywne i ne-
gatywne zmiany w 
krajobrazie naszej 
okolicy”, którą przy-
gotowali uczniowie 
należący do koła 
ekologicznego pra-
cujący pod opieką 

p. A. Fejfer-Trzaski. Na holu można było 
obejrzeć jeszcze inne wystawy, na których 
zaprezentowano prace uczniów.        

W związku ze Świętem Szkoły koło 
czytelnicze wydało „Jednodniówkę 2009” –  
przewodnik, którego nakład w całości został 
rozprowadzony wśród rodziców, uczniów 
oraz zaproszonych gości.

Wuefiści (p. B. Jańczyk i p. D. Śmigielski) 
zaprosili uczestników Święta Szkoły do gry 
w siatkówkę, koszykówkę oraz na mecz piłki 
nożnej. 

 W nauczaniu zintegrowanym świętowano 
na pikniku rodzinnym. Były prezentacje dzieci 
oraz grillowanie. Odbyła się również loteria 
fantowa (przygotowana przez p. D. Gronek), 
z której dochód przeznaczono na rehabilitację 
chorej Michalinki (uczennicy z kl. „O”).

Przy salach nauczania zintegrowane-
go można było podziwiać wiele  wystaw, 
ciekawych prac uczniów, m. in. „Budowle 
Wielkopolski”, „Dzieci Świata”, „Afryka Ka-
zika – Mapa Polski”, „Kot i pies przyjacielem 
człowieka” i inne. 

Święto Szkoły to jeden z wielu dni w roku 
szkolnym, kiedy Szkołę Podstawową im. 
Jana Pawła II w Szczodrzykowie na pewno 
warto odwiedzić! Konkursowe emocje, cie-
kawe zajęcia, występy, tańce, wspólna praca 
nad prezentacjami oraz udział wielu znako-
mitych gości to efekt widocznej współpracy 
całej społeczności szkolnej.

Tegoroczne Święto już minęło, ale na 
pewno zostanie w pamięci wszystkich jego 
uczestników. Do zobaczenia za rok.

   Oprac. I.K.

jednodniówka 2009 gaZetka święta sZkoły
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prawie 100 osób uczestniczyło w 
dwóch zawodach wędkarskich, które od-
były się w maju na Jeziorze Kórnickim.  

Pierwsze zawody miały miejsce 10 
maja przy Prowencie. Wzięło w nich udział 
48 zawodników, w tym 2 kobiety. Były to 
zawody o mistrzostwo Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego nr 19 Kórnik. Roz-
grywano je w czterech kategoriach: junior 
młodszy, junior starszy, kobiety i seniorzy. 
Pogoda była zmienna, ale wędkarzom to 
nie przeszkadzało. Złowiono w sumie około 
60kg ryb.

Zmagania trwały w godzinach 7.15 do 
12.00. Po rywalizacji wszyscy udali się na 
posiłek.

W klasyfikacji seniorów wyniki były 
następujące: I miejsce zajął Mirosław 
Grewling 

(7300g), II miejsce - Kamil Rossa 
(4860g), III miejsce - Zbigniew Karaś 
(4320g), IV miejsce - Marek Wójkiewicz 
(4200g), V miejsce - Eugeniusz Mańczak 
(4060g).

Wśród kobiet pierwsza była Krystyna 
Skopek (680g), druga Helena Nowakowska 
(520g). Wśród juniorów starszych I miejsce 
zajął Robert Zięta (720g), II miejsce - Da-
mian Żak 

(600g), III miejsce - Mateusz Nanowski 
(540g). Wśród juniorów młodszych pierw-
szy był Przemysław Fogt (2120g).

Kolejne zawody, których organizatorem 
było kórnickie Koło przeprowadzono w so-
botę, 23 maja z okazji Kórnickich Spotkań 
z Białą Damą. Wzięło w nich udział 39 
seniorów, 1 kobieta, 10 młodzieżowców z 
kół: Mosina Miasto, Mosina Hobby, PEC 
Poznań, Rogalin, Orlik Poznań i Koła z 
Kórnika. 

Najlepszym seniorem był Roman Kałan 
(6680g) z Koła Mosina Hobby, drugi był 
Leszek Gubański (6560g) z Kórnika, trzeci 
Marian Michałowski (6200g) z Kórnika. 
W zawodach wystartowała jedna kobieta 
– Krystyna Skopek z Koła Kórnik, która 
uzyskała wynik 180g.

W kategorii młodzieżowców wygrał Ma-
teusz Nanowski (200g), drugi był Piotr Fogt 
(120g), trzeci Korneliusz Sikorski (80g). Byli 
to reprezentanci kórnickiego Koła. 

Puchary i medale wręczał prezes Koła 
PZW nr 19 Kórnik – Mirosław Grewling. 
Uczestnicy zawodów otrzymali upominki 
ufundowane przez Urząd Miejski w Kórniku 
i kórnickie Koło.

Robert Wrzesiński

Zawody wędkarskie wieści sołeckie 
CZmoNiEC 

Sołtys Zbigniew Tomaszewski poin-
formował, że 30 maja odbył się Zlot Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu 
powiatu poznańskiego. Była też drużyna 
reprezentująca powiat śremski. Imprezę 
zorganizował Zarząd Powiatowy OSP. W 
sumie w zlocie uczestniczyło około 250 
osób – 10 drużyn. Młodzi ludzie rywalizo-
wali w dyscyplinach sprawnościowych, m. 
in. przeciąganiu liny. W świetlicy strzelali 
z wiatrówki.

W piątek i sobotę w Czmońcu gościła 
delegacja czterech studentów z Ukrainy 
z miejscowości Humań, którzy studiują w 
Gnieźnie. Kórnicką gminę zwiedzali po 
raz drugi – pierwszy raz byli w kwietniu. 
Natomiast w maju w ich miejscowości 
przebywała delegacja Urzędu Miejskiego 
w Kórniku.

W piątek 5 czerwca w Czmońcu od-
będzie się XI Turniej Ekologiczny Szkół 
Podstawowych Gminy Kórnik.

25-26 lipca w Czmońcu odbędzie się II 
Ogólnopolski Rajd Mercedesów.

KromoliCE 

Mieszkańcy Kromolic mają nadzieję, 
że w miesiącu czerwcu lub lipcu zostanie 
zakończona budowa chodnika – odcinka o 
długości 50 metrów. 

Sołtys Jolanta Gańko poinformowała, 
że w przyszłości drogę po byłym PGR ma 
wyremontować gmina, gdyż firma „Jagrol” 
nie podjęła się tego zadania. 

Pani sołtys mówi o problemach z drogą 
powiatową. Rejon Dróg Poznań wypełnił 
dziury na drodze do Pierzchna a na drodze 
do Kromolic już nie zrobił tego. Na trasie z 
Kórnika do Kromolic, zdaniem Jolanty Gań-
ko są same dziury, które powinny być zała-
tane. Żadna z nich nie została naprawiona.

12 czerwca w Kromolicach odbędzie się 
impreza z okazji Dnia Dziecka.

SKRZYNKI 

Sołtys Beata Bruczyńska poinformowa-
ła, że z okazji Dnia Dziecka w sobotę 30 
maja około 15 dzieci z opiekunami udało 
się do Czmońca. Tam uczestnicy wycieczki 
zostali oprowadzeni „Bobrowym Szlakiem” 
przez sołtysa Czmońca – Zbigniewa To-
maszewskiego. Wielką frajdę sprawiło im 
wejście na ambonę widokową. 

Mieszkańcy Skrzynek czekają aż firma 
Skanska wykona poszerzenie ulicy Poznań-
skiej oraz chodniki. W przedsięwzięciu tym, 
finansowanym przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Publicznych i Autostrad partycypuje 
Urząd Miejski w Kórniku.

27 czerwca na ulicy Kwiatowej odbędzie 
się zabawa „Imieniny ulicy”. Impreza zosta-
nie przeprowadzona właśnie na zamkniętej 
ulicy, bo Skrzynki nie mają swojej ziemi 
sołeckiej, na której można by organizować 
zabawy.

Robert Wrzesiński
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P.P.U.H. „KURAŚ”  

MACIEJ PRZEWOŹNY

Zatrudni na stanowisko

SPRZEDAWCA
Wymagania: 

- mile widziane wykształcenie handlowe  
lub średnie budowlane 

miejsce pracy:
- Kórnik-Bnin ul. Armii Krajowej 40a 

Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie  

listu motywacyjnego i CV z dopiskiem „Praca” na adres: 

p.p.u.H. „KurAŚ” maciej przewoźny
ul. Armii Krajowej 40a,

62-035 Kórnik
lub

e-mailem na adres: maciej.przewozny@neostrada.pl

ZAGrAJmy W WAlKę KoNi
UWAGI: Ciekawych i oryginalnych gier, do uprawiania których 
wystarcza zwykła szachownica jest doprawdy wiele. Jedna z 
nich - frapująca propozycja amerykańskiego pisarza osiadłe-
go w Japonii, Alexandra Randolpha – nosi nazwę walka koni 
lub gonitwa skoczków. Posiada unikalne zasady i odmienne 
cele dla obydwu graczy. Jej charakter można określić jako 
taktyczno – pozycyjny. Rozwija umiejętność wszechstronnego 
i głębokiego liczenia wariantów (czyli tak zwaną wyobraźnię 
kombinacyjną). Wymaga dalekowzroczności w odgadywaniu 
zamiarów przeciwnika. Nie traci przy tym swego rozrywkowego 
profilu.

GRACZE: 2 osoby.

REKWIZYTY: Szachownica 64-polowa (8x8 pól), 1 czarna i 1 biała 
bierka symbolizująca konia (najlepiej użyć do tego celu skoczków 
szachowych) oraz 30 jednobarwnych żetonów.

ZASADY: Gracze losują między sobą, który z nich będzie grał 
jakim koniem. Czarny koń startuje z pola a8, biały z h1. Grę 
rozpoczyna posiadacz konia czarnego. Początkowe ustawienie 
ilustruje diagram 1. 

 Diagram 1

Ruch konia jest identyczny z 
ruchem skoczka szachowego 
(przypomina on zakreślenie 
litery L - wpierw idziemy dwa 
pola poziomo lub pionowo w 
dowolną stronę, po czem pro-
stopadle o jeszcze jedno pole 
w jedną  lub drugą stronę). W 
pozycji na diagramie 2 skoczek 
z c4 może udać się na pola: a3, 

a5, b6, d6, e5, e3, d2 lub b2 (oznaczone wskaźnikami). 

     Diagram 2

Gracze na zmianę wykonują 
kolejne ruchy. Cały ruch polega 
najpierw na przesunięciu konia 
na wolne pole (może on, jak 
szachowy skoczek, przeska-
kiwać przez inne bierki), a 
następnie na położeniu dwóch 
fiszek: jednej na polu właśnie 
opuszczonym przez konia i 
drugiej, na dowolnie wybra-

nym, pustym polu planszy. Żetony raz ustawione, pozostają tam do 
końca - nie można ich ani zbić, ani przesunąć, a pola zajmowane 
przez nie są wyłączone z dalszej gry.
Wszystkie elementy ruchu są obowiązkowe. Nie wolno jednak 
(uwaga!) dołożyć drugiej fiszki tak, aby zamykała ona jedyne 
możliwe pole dla ruchu konia (czyli postawienie jej w sposób pro-
wadzący do jego całkowitej blokady). Zasada ta dotyczy obydwu 
koni, zarówno przeciwnika jak i swego.
Cel gry dla każdego z graczy jest inny. Koń biały wygrywa jeśli 
zbije czarnego ( poprzez wejście na pole przez niego zajmowane). 
Cel właściciela konia czarnego jest odmienny: uniknięcie zbicia. 
Jeśli zdarzy się sytuacja, że którykolwiek z koni nie będzie mógł 
wykonać ruchu, to również wygrywają czarne. Wynika więc z tego, 
że czarny koń może wygrać poprzez samozablokowanie się. Jest 
to możliwe, ale tylko w wyniku położenia pierwszej fiszki – jak już 
wiemy, drugą fiszką tego robić nie wolno.

Po dołożeniu wszystkich 30 żetonów gracze wykonują ruchy 
wyłącznie samymi końmi (rozpoczyna biały). Kontynuują oni 
rozgrywkę jeszcze przez 10 ruchów (przez 1 ruch rozumiemy 
posunięcia obydwu koni). Jeśli do tego czasu białemu nie uda się 
dokonać zbicia – wygrywa czarny. Choć trudno powiedzieć, kto w 
tej grze ma większe szanse: grający koniem czarnym czy białym, 
to dla wyrównania szans proponuję rozgrywać zawsze po dwie 
połączone ze sobą partie, oczywiście z zamianą koni.

prZyKŁADy: W sytuacji przedstawionej na diagramie 3 rozgrywka 
zmierza ku końcowi (do ustawienia pozostały już tylko 4 fiszki). 
Białym koniem gra Bożena, czarnym Andrzej.

 Diagram 3

Kolejny ruch wykonuje Bo-
żena, która przesuwa swego 
konia z pola c2 na a1, a żetony 
umieszcza na c2 (obowiązko-
wo) i g6 (niestety, nie wolno 
na b3). Andrzej odpowiada 
ruchem konia z e7 na c6 kła-
dąc ostatnie 2 fiszki na e7 i c5. 
Spójrzmy na diagram 4.

 Diagram 4

Do zakończenia partii pozo-
stało graczom już tylko po 
10 ruchów samymi końmi. 
Pierwszy ruch to posunięcie 
Bożeny z a1 na b3 i Andrzeja 
z c6 na d8. Drugi ruch: Bożena 
b3–a5, Andrzej d8–e6. Trzeci: 
Bożena a5–c6, Andrzej e6–f4. 
Sytuację ilustruje diagram 5.

 Diagram 5

Bożena przesuwa teraz swego 
białego konia na d8 odcinając 
tym samym czarnemu drogę 
powrotu przez pole e6. Andrzej 
musi uważać. Jeśli pójdzie na 
h3, to po ruchu Bożeny na 
e6 pozostanie mu tylko jedno 
wolne pole: g1. Wówczas 
jednak biały koń skacząc na 
g5 zamknie pułapkę. Andrzej 

przegra, bo zarówno po ruchu na f3 jak i h3 jego koń zostanie zbity.
W swym 4 ruchu Andrzej powinien zagrać nie na h3, a na g2. Bo-
żena pójdzie zapewne na e6, a Andrzej odpowiadając h4 zachowa 
duże szanse na uratowanie swego konia i zwycięstwo.

WARIANTY: Osobiście nie znam i nie sądzę, aby istniały jakiekol-
wiek warianty tej gry.

Zapraszam do KOKu, aby powalczyć końmi na szachownicy. 
Gramy w każdy wtorek od godz. 18.00 do 20.00. Jednocześnie 
zachęcam do udziału w turnieju OTHELLO, który odbędzie się na 
Parafiadzie w Kórniku 21 czerwca o godz. 14.00. Reguły tej gry 
(będącej wariantem dawnego REVERSI) opisywałem w Kórnicza-
ninie nr 5 z dnia 6 marca 2009 r. Wszystkim chętnym wytłumaczę 
je także na miejscu (są bardzo proste).  Zygmunt Szram

kluB Miłośników gier logicZnych

• 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: biuro@stalmet-nekla.pl

ZACHODNIA 
ODZIEŻ
NOWA  

I UŻYWANA

ul. mickiewicza 6, 
Kórnik

tel. 501-166-331

otwarte: 
pn.- pt. 10.00-18.00

sob. 10.00-14.00

ZAPRASZAMY
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ksIĄŻek 
Pozycje książkowe dostępne są  

w Bibliotece Publicznej w Kórniku. 

DLA DOROSŁYCH 

JoHN GriSHAm 
„prAWNiK” 

Ma posadę w największej kancelarii 
prawniczej świata, pensję o jakiej nawet 
najlepszy student prawa nie śmie marzyć 
i propozycję, której nie można odrzucić ani 
przyjąć. Kyle McAvoy to młody absolwent 
Yale, któremu świat powinien paść do stóp a 
tymczasem jego życie staje się koszmarem. 
Zmuszony szantażem do przyjęcia posady 
na Wall Street w najbardziej prestiżowej 
firmie prawniczej świata, Kyle staje się 
pionkiem w zabójczej grze korporacyjnego 
szpiegostwa. Tak jak inny młody prawnik, 
Mitch McDeere z firmy, Kyle jest wtrącony w 
sytuację, która go przerasta. I tak jak Mitch, 
Kyle nie ma nikogo, kto mógłby mu pomóc, 
ani miejsca, gdzie mógłby się schronić.  MG

DLA MŁODZIEŻY  

AGNiESZKA FrąCZAK  
„DrANiE W trANiE, CZyli  

WiErSZE truDNE NiESŁyCHANiE”

„Dranie w tranie, czyli wiersze trudne 
niesłychane” to zbiór tekstów, których 
czytanie i nauka będzie okazją do zabaw 
językowych w obszarze głosek dźwięcz-
nych i bezdźwięcznych. Nagromadzenie 
słów z głoskami dźwięcznymi i bezdź-
więcznymi, ustawienie ich w odpowiednie 
pary, a nawet celowe zaznaczenie w 
tekście, ma pomóc dziecku w prawidło-
wym osłuchaniu się z ich brzmieniem, w 
nabyciu umiejętności różnicowania ich 
(kształcenie słuchu fonematycznego), 
jak również w ćwiczeniu ich właściwej 
wymowy przez wielokrotne powtórzenia. 

Jeżeli dziecko ma problemy z wymo-
wą głosek dźwięcznych, ta książeczka 
pomoże mu wyćwiczyć wadliwą artyku-
lację. Jeżeli nie - będzie okazją do po-
znania świata przez zabawę słowem. KK

sZanowni Państwo! 
XVI Kórnickie Spotkania z Białą Damą 

zakończone. 
Kilka miesięcy przygotowań do tego 

święta gminy to setki rozmów, negocjacji, 
planów, prób przewidzenia potencjalnych 
problemów i ich rozwiązania. To wysi-
łek artystów-instruktorów pracujących z 
tutejszymi wykonawcami, godziny prób 
doskonalących warsztat, wyrzeczeń dają-
cych poczucie dobrze wykonanej pracy. To 
nadzieja zadowolenia jeśli nie wszystkich, 
to chociaż większości. To wreszcie wiara w 
sens tworzenia, sens sztuki.

 
Chciałbym serdecznie podziękować 

wszystkim wykonawcom, szczególnie tym 
stawiającym pierwsze kroki na artystycz-
nej ścieżce: członkom zespołu BRAWO i 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej, 
laureatom Konkursu Piosenki Dziecięcej 
oraz Grupie Teatralnej KOK. Kłaniam się 
anonimowym grafficiarzom, którzy udo-
wodnili, że malowanie murali jest sztuką. 
Dziękuję panu Adamowi Grzegorowskiemu 
za stworzenie izby muzealnej poświęconej 
historii kórnickiego rzemiosła oraz synom 
pana Wojciecha Waszaka za umożliwienie 
przygotowania wystawy miniatur kórnickich 
budowli Jego autorstwa. 

Dziękuję Joannie Olejnik-Białej Damie 
2009 za jej wdzięk, talenty i sumienność.

Dziękuję współpracownikom z KOK, 
pracownikom Urzędu Gminy i Rady Miej-
skiej, Biblioteki Kórnickiej PAN, WODKO-
MU, KOMBUSU i innych za życzliwą po-
moc. Dziękuję współproducentowi - Agencji 
Stary Browar. Dziękuje darczyńcom, dzięki 
których hojności impreza mogła być tak 
bogata programowo. Dziękuję włodarzom 
gminy za pomoc i zrozumienie tak w trakcie 
planowania, jak i realizacji. 

Dziękuję mieszkańcom gminy za życzli-
wość i umiejętność zabawy w dobrym stylu. 

Ślę podziękowania za patronat medial-
ny Kórniczanina, Magazynu Kórnickiego, 
Radia Merkury, Portalu internetowego 
HIP-HOP Poznań oraz oddziału PTV z 
Poznania. Dzięki niemu szybka i atrakcyjna 
informacja o naszej imprezie mogła trafić do 
świadomości szerokiego odbiorcy.  

  
Wierzę, że za rok na kolejnych Spotka-

niach z Białą Damą zgłodniałym przeżyć 
artystycznych i dobrej zabawy pomogę ten 
głód zaspokoić. 

A do tego czasu zapraszam do udziału 
w innych imprezach organizowanych przez 
KOK.

Sławek Animucki

relacja  
Z dnia  

dZiecka
Z okazji Dnia Dziecka, 31.05.2009, 

odbył się w borówcu festyn rodzinny. 
licznie przybyłe dzieci wraz ze swoim 
rodzinami miały okazję uczestniczyć w 
pełnej atrakcji zabawie zatytułowanej 
„KoDo-moNo-Hi - jak dobrze być dziec-
kiem przygotowanej i prowadzonej przez 
zespół Art and music.

Program animacji oparty był na podróży 
po Świecie. Nim jednak rozpoczęła się 
wyprawa odbyło się malowanie buziek 
oraz przygotowanie odpowiednich strojów. 
W trakcie zabawy dzieci symbolicznie 
odwiedziły wiele państw naszego globu wy-
konując przy okazji zadania sprawnościo-
wo-sportowe. Również dorośli mieli okazję 
wykazać się swoimi umiejętnościami i 
inwencją. Żonglujący klown, przez cały czas 
trwania festynu zapraszał dzieci i rodziców 
do zabawy a prowadzące imprezę Hawajki 
również nie pozwoliły się nikomu nudzić

Jedną z większych atrakcji okazał się 
szczudlarz a właściwie szczudlarka, która 
z góry kontrolowała przebieg rywalizacji. 
Jej groźnie wyglądający upadek na śliskiej 
posadzce okazał się na szczęście nie-
groźny. Na zakończenie zabawy rozdano 
nagrody dla rodzin, które w trakcie trwania 
festynu zgromadziły najwięcej punktów. 
Dzięki poprawie, pogody tego dnia bardzo 
kapryśnej dzieci mogły również skorzystać 
z karuzeli, która tradycyjnie pojawiła się na 
placu za szkołą.

Organizatorzy - Rada Sołecka Borówca, 
Stowarzyszenie Senior oraz Stowarzysze-
nie Przyjazny Borówiec pragną podzię-
kować za udzielone wsparcie finansowe 
Gminie Kórnik i Przedszkolu „Skrzaty” z 
Borówca. (MS)

skrZaty  
u Beatlesów

przedszkole „SKrZAty” z borówca 
w dniach 16-19 maja zorganizowało 
wyjazd przedszkolaków do miasta 
położonego na zachodnim wybrzeżu 
północnej Anglii, nad rzeką mersey, czyli 
do liverpoolu. 

Nieodłącznie z Liverpoolem kojarzy się 
zespół The Beatles, który w tym mieście po-
wstawał, rozwijał się i dawał swoje pierwsze 
koncerty. W muzeum „The Beatles Story" 
dzieci oglądały eksponaty sławnej grupy a 
także przebyły z nimi podróż od początku 
powstania do wielkiej kariery. Oczywiście 
podróż ta odbyła się w języku angielskim. 
Dzieciaki zakochały się w muzyce Beatlesów.

Kolejnym punktem na liście miejsc do 
zwiedzenia był kompleks galerii, muzeów 

Albert Dock wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego 
UNESCO, w którym przedszkolaki odwie-
dziły Merseyside Maritime Museum. 

Skrzaty postanowiły także poznać an-
gielski klimat, piękno przyrody, architektury i 
wybrały się w podróż czerwonym piętrowym 
autobusem do średniowiecznego miastecz-
ka Chester.

Zobaczyły też Word Museum, miesz-
czące się w pięknym budynku ST. George's 
Hall, gdzie na każdym piętrze przenosiły 
się w inny wymiar i przestrzeń. Oglądały 
świat podwodny w Akwarium Center, Bug 
Mouse - muzeum owadów, Ancien World - 
muzeum historii, Space Center - muzeum 
przestrzeni kosmicznej i czasu.

W Gulliver's Theme Parks, parku 
rozrywki w Warrington, na przedszkolaki 
czekały 

74 atrakcje. W Liverpoolu zwiedziły tak-
że neogotycką katedrę anglikańską. 

Joanna Piotrowska
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burmistrz Gminy Kórnik  
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Kórniku , ul. Dworcowa 11

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, z zastrzeżeniem pkt 2, która:
a) posiada wyższe wykształcenie magisterskie lub wyższe wykształcenie zawodowe z  przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje 

wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
b) posiada ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, 

prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku 

nauczyciela akademickiego,
d)  uzyskała:

• w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora 
co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole lub placówce, albo 
w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego, bądź,
• pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora miałaby objąć bezpośrednio po 

ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej,
e)  posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f)  nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 97, poz. 674), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
g) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
h) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, 
poz. 114, ze zmianami);

2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie 
organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowej komisji 
egzaminacyjnej bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, ze zmianami), spełniającym 
określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

3) do udziału w konkursie mogą przystąpić również kandydaci niebędący nauczycielami (stanowisko dyrektora menedżera – bez uprawnień 
do nadzoru pedagogicznego), o ile:

a) ukończyli studia wyższe magisterskie,
b) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy,
c) posiadają wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki,
d) spełniają wymagania kwalifikacyjne określone w pkt 1, ppkt  1b, 1e-1h.

2. oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola, szkoły, placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku 

nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształ-

cenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania 

zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwa-

lifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 

o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, ze zmianami);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

12) informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego  zgodnie z art. 7 ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o 
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zmianami).

Kandydaci składają oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2, ppkt. 3 – 7 lub poświadczone (przez pracodawcę) kopie tych dokumentów.
3. oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora. 

Gimnazjum w Kórniku ” na adres: Wydział oświaty i polityki Społecznej urzędu  miejskiego w Kórniku , pl. Niepodległości 1 , 
62-035 Kórnik  do  dnia 19 czerwca  2009r. 

Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Gminy Kórnik .
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

błędny manewr 
19 maja w Kórniku, kierujący skodą w 
wyniku nieprawidłowo wykonywanego ma-
newru cofania doprowadził do zderzenia z 
volkswagenem. 

Nie dostosowała prędkości do warun-
ków ruchu

20 maja w Kórniku, kobieta kierująca BMW 
nie dostosowała prędkości do warunków ru-
chu i zderzyła się z słupem oświetleniowym. 
Pojazd uległ uszkodzeniu. 

uszkodził koła
20 maja w Kórniku, kierujący daewoo 
wjechał na przeszkodę leżącą na jezdni i 
uszkodził tym samym koło pojazdu. 

Zatrzymali posiadających narkotyki 
21 maja funkcjonariusze Wydziału Za-
bezpieczenia Miasta Komendy Miejskiej 
Policji w Poznaniu zatrzymali w Szczyt-
nikach mężczyznę, która posiadał przy 
sobie środek narkotyczny w postaci suszu 
roślinnego. Dwa dni później, 23 maja w 
Kórniku, policjanci z tej samej sekcji za-
trzymali kierującego pojazdem BMW, który 
był pod wpływem środka odurzającego. W 
samochodzie oprócz kierowcy znajdowało 
się jeszcze 2 mężczyzn, którzy posiadali 
przy sobie marihuanę. Sprawę wyjaśnia 
poznańska policja. 

Jechali na „podwójnym gazie”
23 maja kórniccy policjanci zatrzymali w 
Błażejewie mężczyznę, który kierował 
rowerem będąc w stanie nietrzeźwym. 
Rowerzysta miał 2,3‰ alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. 
31 maja w Kórniku, zatrzymano kierowcę 
mercedesa, który miał 2,14‰ alkoholu. 

Wjechał w przebiegającą sarnę 
24 maja w Trzykolnych Młynach, kierowca 
hondy wjechał w przebiegającą przez 
drogę sarnę. W tym samym dniu, ale w 
Jaryszkach, kierujący citroenem najechał 
na sarnę, która nagle wbiegła na drogę.  

Nie ustąpili pierwszeństwa przejazdu
29 maja w Szczodrzykowie, kierujący 
hondą nie ustąpił pierwszeństwa prze-
jazdu i zderzył się z oplem. Następnego 
dnia, w Kórniku kierowca renault wymusił 
pierwszeństwo przejazdu i doprowadził do 
zderzenia z fiatem. 

Kradzieże 
• 27 maja w Kórniku doszło do kradzieży 
zegarków TIMEX o wartości 1000 zł,
• 29 maja w Czmoniu skradziono telefon 
komórkowy oraz pieniądze o łącznej war-
tości 670 zł,
• 28 maja nieznani sprawcy włamali się do 
domu w budowie w miejscowości Szczytniki 
i ukradli z niego grzejniki, kominek oraz 
sprzęt instalacji centralnego ogrzewania o 
łącznej wartości 9250 zł.

 Opr. BM

Z NotAtNiKA SŁuŻboWEGo 
StrAŻy miEJSKiEJ

kronika 
kryMinalna

ukarani za nieprawidłowe  
parkowanie 

W okresie od 19 do 29 maja strażnicy 
miejscy nałożyli 22 mandaty na kierow-
ców, którzy parkowali swoje pojazdy w 
Kórniku w niedozwolonych miejscach. 
Jeden z kierowców pozostawił samo-
chód na chodniku, blokując całkowicie 
przejście dla pieszych. Ponadto, jeden 
z kierowców oprócz tego, że zaparkował 
pojazd w zabronionym miejscu to nie 
posiadał również uprawnień do kiero-
wania nim. 

mandat za zaśmiecanie miejsca pu-
blicznego 

W okresie od 19 do 29 maja strażnicy miej-
scy ukarali mandatami 2 mieszkańców Kór-
nika za zaśmiecanie miejsca publicznego. 

pies pogryzł przechodnia 
21 maja strażnicy interweniowali w Ro-
bakowie w związku z pogryzieniem męż-
czyzny przez psa. Na miejscu właściciel 
czworonoga został ukarany mandatem 
za niezachowanie środków ostrożności a 
poszkodowanego po konsultacji medycz-
nej skierowano do szpitala. Pies trafił na 
obserwację. 

interweniowali w awanturze rodzinnej
22 maja patro l  SM wraz z  po l ic ją 
interweniował na ul icy Młyńskiej w 
związku ze zgłoszeniem o awanturze 
rodzinnej. 

obornik na polu kością niezgody 
26 maja strażnicy interweniowali w Roba-
kowie po zgłoszeniu dotyczącym wywozu 
obornika na pole. Sprawę na miejscu 
wyjaśniono. Okazało się, że wyrzucany 
na pole, niezbyt miło pachnący obornik 
przeszkadzał sąsiadowi, który niedawno 
zamieszkał w sąsiedztwie gospodarstwa 
rolnego. 

pouczyli nietrzeźwych
28 maja, patrol SM interweniował na kór-
nickich plantach w związku ze zgłoszeniem 
o  nietrzeźwych mężczyznach. Na miejscu 
zatrzymano 2 nietrzeźwych mieszkańców 
Kórnika,  wylegitymowano ich i pouczono 
o zasadach zachowania się w miejscu 
publicznym.  Opr. BM

StrAŻACy W AKCJi

Kilka kolejnych akcji odnotowali kórniccy 
strażacy: 

• 20 maja usuwali plamę oleju w Mieczewie, 
na trasie z Kórnika do Mosiny, 
• 21 maja zabezpieczali miejsce wypadku 
w Czołowie, 
• 28 maja gasili pożar samochodu, który 
zapalił się na stacji benzynowej Orlenu w 
Kórniku, 
• 31 maja w Mieczewie zabezpieczali 
miejsce lądownia śmigłowca Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, 
• 31 maja zabezpieczali miejsce wypadku 
na trasie katowickiej w Kórniku, 
• 31 maja gasili pożar samochodu osobo-
wego w Gądkach.

Opr. Robert Wrzesiński

UWAGA!
Już jest otwarta filia Straży miejskiej w miejscowości Kamionki. 

Filia mieści się przy ulicy poznańskiej 78,  
w budynku remizy strażackiej. 

Ze strażnikami może się kontaktować 

pod nr tel. 503-067-690 
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Kupię GoSpoDArStWo rolNE,  
GruNty rolNE lub DuŻą DZiAŁKę  

buDoWlANą NA tErENiE GmiNy  
KórNiK lub GmiN oŚCiENNyCH.

TEL. 604-676-595

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

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)

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

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
- blacharsko - dekarskie

- podbitki
- boazeria - płyta nidagips itp.

TEL: 516 049 006

Pracownia Krawiecka
Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

garnitury damskie i męskie, płaszcze, sukienki wieczorowe.
Pogotowie krawieckie.

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

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

uSŁuGi iNStAlACyJNE  
WoD-KAN, C.o., GAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

piotr Szymkowiak

NAPRAWA  
PRALEK I LODÓWEK

tel. 601 84 39 88

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

Biała daMa w radZewie
Po raz piętnasty w Szkole Podstawowej im. 

Jana Wójkiewicza w Radzewie przeprowadzo-
no rozgrywki Kórnickich Spotkań z Białą Damą 
2009. Przeprowadzono trzy turnieje w ramach 
rozgrywek ligowych. Zawody były indywidualny-
mi Mistrzostwami Mieszkańców Gminy Kórnik. 
Na starcie stanęło 149 zawodników.

iX Kórnicka liga tenisa Stołowego
Zawody przeprowadzili: Eugeniusz Rybak i 

Mirosław Grzybek. Startowało 28 zawodników.
Kobiety open
1. Maria Kujawa – Runowo
2. Agnieszka Toboła – Prusinowo
3. Joanna Rybak
Mężczyźni 
Szkoły podstawowe
1. Filip Kujawa – Runowo
2. Konstanty Kalisz – Konarskie
3. Michał Szymankiewicz – Kromolice
Gimnazja
1. Sebastian Stempniak – Konarskie
2. Bartosz Frąckowiak – Radzewo
3. Szymon Żyto – Kórnik
Do 45 lat
1. Rafał Kujawa – Runowo
2. Maciej Grzybek – Radzewo
3. Roman Starosta – Kórnik
Powyżej 45 lat
1. Bogdan Sybila – Kamionki
2. Eugeniusz Staniszewski – Konarskie
3. Jerzy Rozmiarek – Radzewo
Mistrzowie Gminy rywalizowali o Super-

puchary dla najlepszego tenisisty Burmistrza 
Kórnika Jerzego Lechnerowskiego, które 
trafiły do rąk rodzeństwa Marii Kujawy i Filipa 
Kujawy. Filip jest najmłodszym w historii zdo-
bywcą trofeum.

Viii Kórnicka liga Strzelecka
Zawody sędziowali Lech Stencel i Agniesz-

ka Kmiecik. Startowało 58 zawodników.
Kobiety 
do lat 18
1. Maria Kujawa – Runowo
2. Malwina Bartkowiak – Radzewo
3. Natalia Nowak – Konarskie
Powyżej 18 lat
1. Anna Serwatkiewicz – Dziećmierowo
2. Agnieszka Michurska – Trzykonne 

Młyny
3. Barbara Rybak – Konarskie
Mężczyźni 
Do lat 18
1. Michał Szymankiewicz – Kromolice
2. Krzysztof Starosta – Kórnik
3. Rafał Matuszewski – Konarskie
Powyżej 18 lat
1. Jan Kujawa – Runowo
2. Krzysztof Słoma – Szczodrzykowo
3. Eugeniusz Staniszewski – Konarskie

Za najlepsze wyniki Superpuchary Preze-
sa UKS Jedynka Kórnik Seweryna Waligóry 
zdobyli Maria Kujawa i Jan Kujawa

Vi Kórnicka liga rzutu lotką
Organizatorem zawodów była Krystyna 

Kiełbińska i Marek Serwatkiewicz. Startowało 
63 zawodników.

Kobiety 

Do lat 18
1. Zuzanna Zięta – Mościenica
2. Malwina Bartkowiak – Radzewo
3. Izabela Antoniewicz – Radzewo
Powyżej 18 lat
1. Rita Zięta – Mościenica
2. Agnieszka Kmiecik – Bnin
3. Alicja Serwatkiewicz – Dziećmierowo
Mężczyźni
Do lat 18
1. Błażej Olejniczak – Kórnik
2. Rafał Matuszewski – Konarskie
3. Adrian Dryer – Radzewo
Powyżej 18 lat
1. Rafał Kujawa – Runowo
2. Marek Serwatkiewicz – Dziećmierowo
3. Antoni Kalisz – Dziećmierowo

Superpuchary Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Radzewie za najcelniejsze rzuty 
zdobyli Zuzanna Zięta i Rafał Kujawa.

Poza rywalizacją indywidualną startujący 
walczyli w punktacji drużynowej o Puchar 
Przechodni Burmistrza Kórnika dla najbar-
dziej usportowionej miejscowości naszej 
Gminy. Wyniki końcowe zostały ustalone na 
podstawie olimpijskiej punktacji medalowej 
i przedstawiają się następująco: Runowo (6 
złotych medali), Mościenica (2 złote medale), 
Konarskie ( 1 złoty, 2 srebrne i 5 brązowych 
medali), Dziećmierowo (1,1,2), Kórnik (1,1,2), 
Kromolice (1,1,1), Kamionki (1 złoty medal),  
Radzewo (4 srebrne, 3 brązowe medale), 
Bnin, Prusinowo, Szczodrzykowo, Trzykolne 
Młyny (po jednym srebrnym medalu)  

Startowali zawodnicy reprezentujący 16 
miejscowości. Dotychczas puchar zdobywali 
mieszkańcy Radzewa, Czmonia, Czmońca, 
Konarskiego , Trzykonnych Młynów. Pierwszy 
raz Puchar trafił do miejscowości z północy 
Gminy. Nagrody dla trzech najlepszych miej-
scowości ufundowane przez Burmistrza Kór-
nika zostaną wręczone na kolejnym turnieju 
Memoriale 20 października 1939 roku w dniu 
18 października 2009r.

Zawody w Radzewie mają tradycyjnie 
rodzinny charakter. Po wieloletniej dominacji 
rodzin Walczaków z Trzykolnych Młynów, 
Rybaków z Konarskiego i Trzykolnych Młynów, 
w bieżącym roku najbardziej usportowioną 
rodziną okazała się trzypokoleniowa rodzina 
Kujawów z Runowa.

Seniorem zawodów został Janusz Lechne-
rowski z Kórnika, a najmłodszą zawodniczką 
Joanna Rybak z Konarskiego.

Tryumfatorów zawodów nagradzał star-
tujący w zawodach Burmistrz Kórnika Jerzy 
Lechnerowski. Nagrody zakupiono ze środków 
Gminy Kórnik. Zawodnicy otrzymali owoce 
ufundowane przez Jana Słomę z Bnina oraz 
okolicznościowe butony.

Startujący w zawodach mogli zapoznać 
się ze szkolną wystawą „Konstytucja 3 Maja 
1791 roku”. Kawiarenkę zawodów prowadziły 
członkinie Spółdzielni Uczniowskiej „Dorotka” 
pod kierunkiem Krystyny Jareckiej.

Na kolejne zawody ligowe – powiatowe 
zapraszamy do Radzewa 14 czerwca 2009r. 
Trzecia edycja lig kórnickich odbędzie się 18 
października 2009r. MS

sPore sukcesy   
kolarZy liMaro

Bardzo dobrze rozpoczęli sezon młodzi 
kolarze UKS Jedynka Limaro Kornik. Podczas 
inauguracji sezonu w Sobótce, w rozgrywa-
nym w obsadzie międzynarodowej wyścigu 
kobiet open wystartowała rekordowa ilość 
151 zawodniczek, a reprezentująca Limaro 
Katarzyna Pawłowska zajęła doskonałe trzecie 
miejsce. W tych samych zawodach wśród mło-
dziczek inna nasza zawodniczka Diana Wiza 
zajęła czwarte miejsce, a Kórniczanin Bartosz 
Rajkowski reprezentujący KLTC Konin zrobił 
również ogromną niespodziankę zajmując 
trzecie miejsce w wyścigu elity mężczyzn. 

życiowy wynik kasi 
Pawłowskiej  

w PucharZe Polski

W Międzyrzeczu (kobiety) i Strzelcach 
Krajeńskich (chłopcy) rozegrano pierwszą 
serię pucharu Polski w kolarstwie szosowym. 
W tej pierwszej imprezie rewelacją w wyścigu 
kobiet na czas była dziewiętnastoletnia Kata-
rzyna Pawłowska (Limaro), która w wyścigu 
indywidualnym na czas zajęła doskonałe 
trzecie miejsce, ulegając tylko wicemistrzyni 
Europy Litwince Dianie Elementaite i szesna-
stokrotnej mistrzyni Polski Bogumile Matusiak 
z Primusa Łódź. Warto dodać, iż Kasia właśnie 
w Międzyrzeczu miała okazję przetestować 
nowy rower zakupiony specjalnie dla niej do 
rywalizacji w wyścigach na czas dzięki dotacji 
z Fundacji Zakłady Kórnickie. Podczas tych 
samych zawodów następnego dnia rozegrano 
wyścigi ze startu wspólnego. W wyścigu kobiet 
na dystansie 76km była bardzo ciekawa walka, 
która obfitowała w liczne ucieczki. W kilku z 
nich udział brała właśnie Pawłowska, ale nie-
stety każda  z prób została likwidowana przez 
bardzo liczną kadrę narodową Litwinek. Ostat-
nia ucieczka z udziałem naszej zawodniczki 
została zlikwidowana na ok. 3 km do mety. 
Rewelacyjnie natomiast w  wyścigu juniorek 
młodszych zaprezentowała się inna zawod-
niczka Limaro Paula Dutkiewicz, która po 
bardzo ciekawym finiszu zajęła piąte miejsce.

W tym samym czasie rozegrano puchar 
Polski dla juniorów w Strzelcach Krajeńskich, 
gdzie najlepiej wypadł ubiegłoroczny mistrz 
Polski tyle że w młodszej kategorii Daniel 
Horyza, zajmując w czasówce szóste miejsce. 
Daniel był bliski nawet podium, tylko podczas 
pierwszej próby miał defekt roweru, a w 
powtórzonym starcie w dodatku na zapaso-
wym rowerze do podium zabrakło zaledwie 
dziewięciu sekund.  

Zwycięstwa indywidu-
alne i drużynowe  
w twardogórZe

Bardo dobrze wypadła ekipa Limaro 
w rozegranym po raz XXIII ogólnopolskim 
wyścigu szosowym w Twardogórze dla 
wszystkich (dokończenie na str. 29) 
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ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

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

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI 
WSZYSTKICH TYPÓW 

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

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU  
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK  

• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6
tel. 607 706 477

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

IN STA LA TOR STWO GAZOWE
wykonuje

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

junkersy, nagrzewnice
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

ZEGARY
Profesjonalna

naprawa
i renowacja

Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35
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* Przyjmę do pracy na pół etatu w sklepie odzieżowym przy rynku w Kórniku. Tel. 602457751
* Przyjmę tipserkę do salonu fryzjerskiego. Tel. 0618 171-786
* Do wynajęcia mieszkanie w Kórniku o powierzchni 60m². Tel. 0 601-161-659
* Oddam w najem umeblowany dom w Kórniku. Tel. 783-252-250 
* Sprzedam samochód Fiat Punto 1.2 ELX, zielony metalik, rok produkcji grudzień 1995. Tel. 600-396-438
* Sprzedam maszynę stolarską-wiertarkę poziomą. Tel. 600-396-438
* Sprzedam działkę o powierzchni 1700m w Kamionkach. Tel. 515-463-026
* Wynajmę lokal 20m² na biuro kredytowe w centrum Kórnika. Tel.662-035-911
* Profesjonalne układanie płytek, kostki brukowej i granitu. Tel. 506-077-424
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, rozmaitości – przyjadę. Tel. 601-308-880
* Oddam za darmo używany wózek głęboki/spacerówka, kolor granatowo-biały, stan dobry. Tel. 602-277-435
* Kupię dom do remontu w Kórniku lub okolicy. Tel. 604-638-639
* Instalacje C.O. i wod.-kan. Tel. 506-077-424
* Płoty kute, furtki, bramy, balustrady. Tel. 506-077-424
* Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 0618 150-587
* Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 681m² w Kamionkach. Tel. 602-790-625
* Sprzedam jedną parkę rocznych świnek wietnamskich i 6 sztuk prosiąt, Dachowa ul. Poznańska 2. Tel. 609-677-299
* Sprzedam królika miniaturkę oswojonego, w dobre ręce. Tel. 609-677-299
* Język angielski. Tel. 608 217 113
* Sprzedam stół - solidny, kolor czarny wymiary 180/90. Stan bardzo dobry. Tel. 608 068 418
* Sprzedam dom wolnostojący nowy, Dąbrowa za Zaniemyślem, 265 000zł DN STILLER. Tel. 509 578-339, www.stiller.gratka.pl 
* Sprzedam działkę las, woda 712m² - 90 000zł. Tel. 509-578-339
* Do wynajęcia kawalerka w centrum Kórnika. Tel. 509-578-339
* Poszukuję do kupna nieruchomości - różnych, zły stan techniczny, nieuregulowany stan prawny, strychów, zabudowań, itp. Tel. 603-501-560, e-mail:stiller2@op.pl
* Sprzedam kolce orzecha włoskiego: długość 2,5m – średnica 50cm, 3,70m - 70cm, 1,20m - 30cm. Tel. 605-935-751
* Sprzedam mieszkanie 37m² w Nietrzanowie koło Środy  Wlkp., cena 68 000 zł, działka + piwnica. Tel. 783-711-901
* Sprzedam VW Polo Classic 1,6, rok produkcji 1998. Tel.061-8971-251

 

NAJMĘ KOBIETY DO 
PRACY W SZKLARNI

Dachowa 1,  
62-023 Gądki

Tel. 061 8 190-463  
lub 502-330-352

uprZEJmiE iNFormuJEmy,

że Ośrodek profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów  
w Poznaniu, na podstawie umowy zawartej  
z Narodowym Funduszem Zdrowia wykona 

bezpłatne badania mammograficzne w dniu:
14-06-2009 roku 

rejestracja pod bezpłatnym numerem telefonu                                                                                   
0800 160 168 

lub 061/ 855 75 28   
                        

W badaniach mogą uczestniczyć kobiety z rocznika:
od 1959 do 1940 

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

mammobus stanie na terenie parafii                                        
w borówcu, ul. poznańska 107 

Badania rozpoczną się o godzinie 9:00                                                          
W ciągu godziny wykonanych zostanie  

około 10-12 mammografii.

U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się
w pierwszych 10-dniach cyklu miesiączkowego, 

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

oraz
 ważny dokument ubezpieczenia!!

Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy.

 

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

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33

oddam w najem pomieszcze-
nia w Szczodrzykowie ok. 40 m2 na 
gabinet, biuro, salon kosmetyczny 
(istnieje już zakład fryzjerski) lub 
inną działalność

tel. 501 150 612

Gminna Spółdzielnia „S.Ch.” w Kórniku  
wydzierżawi pomieszczenie handlowe  

o pow. 36m² w Kórniku 
na Pl. Powstańców Wlkp. 1. 
Informacje pod numerem tel.  

0618 170-299

Sprzedam działkę 
budowlaną 1162 m² 
w Radzewie, prąd, 
woda, gaz, telefon 

przy działce

tel. 515-771-360

Miejsce
na Twoją 
reklamę
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Pracowity Maj w uks 
tkd kórnik

Pracowite dni nadeszły dla zawodników 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „TKD–
Kórnik. Po pierwsze, 23 maja prawie cały 
Klub uczestniczył w pokazie taekwondo 
podczas XVI Kórnickich Spotkań z Białą 
Damą. Kilkudziesięciu zawodników i za-
wodniczek zaprezentowało pokaz technik 
ręcznych i nożnych, układy formalne 
(poomse), pokaz walk sportowych oraz 
rozbicia desek. Prezentacja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem wśród zgroma-
dzonych osób.

Nazajutrz, 24 maja dziewiętnastu pod-
opiecznych trenerów Piotra Wesołka (V 
DAN) i Krzysztofa Łabutki (III DAN) wzięło 
udział w Ogólnopolskim Turnieju Taekwon-
do WTF w Jarocinie w ramach IX edycji 
Wesołek CUP. Wyjazd tak dużej liczby 
zawodników był możliwy dzięki Urzędowi 
Miasta Kórnika, który przyznając Klubowi 
dotację na zadania z zakresu kultury fi-
zycznej i sportu, przyczynia się do rozwoju 
dyscypliny w regionie. Z tego miejsca na-
leżą się Władzom Naszej Gminy gorące 
podziękowania. 

Tradycyjnie już, zawodnicy wystartowali 
w czterech kategoriach: układów formal-
nych (poomse), wyskoku dosiężnym (twio 
olgul ap-chagi), wielokrotnych kopnięciach 
naprzemiennych na tarcze (nare-chagi) 
oraz walki pokazowej (kyorugi). W kla-
syfikacji drużynowej na dziesięć drużyn, 
Klub uplasował się na trzecim miejscu w 
konkurencjach sprawnościowych i poomse, 
oraz zajął pierwsze miejsce w konkurencji 
walki. Podczas tego turnieju, równolegle z 
klasyfikacją drużynową prowadzona jest 
klasyfikacja na najlepszego zawodnika. 
Bardzo wysoko znalazło się dwoje zawod-
ników z Kórnika: Dąbrówka Graczyk i Jakub 
Posadzy, którzy  zajęli miejsce trzecie z tą 
samą liczbą medali.

Konkurencja była bardzo duża. W nie-
których kategoriach wiekowych startowało 
nawet ponad czterdziestu zawodników. 
Cieszy fakt, że mimo takiej konkurencji Nasi 
zawodnicy podejmują walkę i potrafią zwy-
ciężać. Tak było z Łukaszem Nowakiem, 
który bez problemu w konkurencji wyskoku 
dosiężnego zajął pierwsze miejsce, poko-
nując kilkudziesięciu rywali.

Bardzo dobrze prezentują się w konku-
rencji walki najmłodsi zawodnicy. Z bardzo 
dobrej strony pokazali się Krzysiu Weso-
łowski, Hubert Jańczyk, Wiktor Kościelski, 
Damian Jaśkowiak, Mikołaj Smajdor oraz 
wspomniany już Łukasz Nowak. Mamy 
nadzieję, że z tego grona wyrośnie wkrótce 
kolejny Mistrz Polski.

Włożony trud zaowocował dorobkiem 
medalowym, który przedstawia się impo-
nująco: Dąbrówka Graczyk (dwa złote i 
srebro),  Jakub Posadzy (dwa złote i sre-
bro), Celestyna Siejak (dwa złote), Łukasz 
Nowak (dwa złote), Krzysztof Wesołowski 
(złoto i brąz), Damian Jaśkowiak (dwa 
srebrne), Mateusz Nowak (srebro i brąz), 
Mikołaj Smajdor (dwa brązowe), Adam 
Walerczyk (dwa brązowe), Jańczyk Hubert 

(złoto), Jakub Jańczyk (złoto), Piotr Borow-
czyk (srebro), Piotr Bachór (srebro), Wiktor 
Kościelski (srebro), Krzysztof Starosta 
(brąz), Piotr Bajewski (brąz), 

Nie sposób nie wspomnieć, iż w zawo-
dach wzięli również udział Norbert Lacher-
ski, Maciej Rogalka i Konrad Kościelski, 
którym zabrakło nieco szczęścia gdyż 
zajmowali miejsca tuż za podium.

PP

MłodZieżowe Biegi 
„Białej daMy”

Szkolny Związek Sportowy przy współ-
pracy z O S i R w Kórniku zorganizował dla 
uczniów młodzieżowe biegi z „Białą Damą”. 
Na starcie mistrzostw gminy w indywidual-
nych biegach przełajowych, które odbyły 
się na Błoniach  stanęło 152 uczniów ze 
wszystkich szkół gminy Kórnik. Biegali o 
awans do mistrzostw powiatu, punktację 
zespołową do współzawodnictwa gminnego 
a także o medale i puchary ufundowane 
przez Szkółki Kórnickie PAN-Seweryn 
Waligóra i Firmę Hollogis Skrzynki - Piotr 
Kasprowicz. Puchar za pierwsze miejsce 
w punktacji medalowej wywalczyła  Szkoła 
Podstawowa z Radzewa i Gimnazjum w 
Kórniku.Współzawodnictwo drużynowe w 
szkołach podstawowych wygrały dziew-
częta z Radzewa i chłopcy z Kórnika. W 
gimnazjach punktację drużynową wygrała 
szkoła z Kórnika. Natomiast dziewczęta z 
Kórnika oraz chłopcy z Kórnika i Robakowa 
z  identyczną ilość punktów wygrali  punkta-
cję zespołową. Do zawodów powiatowych 
awansowali zdobywcy czterech pierwszych 
miejsc. 

Kl. IV  
1. Sucharska Klaudia – Bnin, 2. Mag-

dalena Cyra - Kórnik, 3. Jolanta Lester i 
4.Marianna Jaskuła –  Bnin.

1.Karol Siejak - Radzewo, 2. Jakub 
Szymankiewicz - Szczodrzykowo, 3. Artur 
Maciejewski i  

4.Jakub Gazecki - Bnin.
Kl. V 1. Aneta Antoniewicz i 2. Marta 

Naglewicz- Radzewo, 3. Dominika Błasz-
czyk – Szczodrzykowo,   

4.Julia Toboła – Radzewo.
1. Szymon Korcz, 2. Dawid Wąsowicz z 

Kórnika, 3. Łukasz Kozak-Szczodrzykowo.
Kl. VI  1. Roksana Rumińska i 2. Kinga 

Frąckowiak z Radzewa, 3. Joanna Marcin-
kowska z Bnina.

1.Filip Siejak - Radzewo, 2. Piotr Fogt i 
3. Adam Cukrowski z Kórnika,

Kl. I Gim. 1.Agnieszka Smolińska 
– Kórnik, 2. Marta Ogórkiewicz - Robakowo, 
3. Natalia Łąkowska – Robakowo.

1.Marcin Sobieraj, 2. Poprawski Krzysz-
tof, 3. Jakub Wojciechowski- wszyscy z 
Kórnika.

Kl. II Gim.
1.Katarzyna Serafiniak, 2. Larysa 

Jankowska, 3. Katarzyna Konatkowska – 
wszystkie z Kórnika. 

1.Szymon Kujawa-Robakowo, 2.Jakub 
Olejnik , 3. Mikołaj Zakrzewski – obydwoje 
z Kórnika.

Wielu uczestników tej imprezy zmierzy 
się zapewne z dorosłymi w Biegu z „Białą 
Damą”.

sZkoły Z kórnika  
MedalistaMi  siatkówki  

Plażowej

Murowana Goślina była gospodarzem 
majowych mistrzostw powiatu w piłce pla-

żowej gimnazjów. Z brązowym medalem 
z tych mistrzostw wrócili siatkarze naszej 
gminy z Gimnazjum w Robakowie. Wy-
chowankowie Pawła Pawlaczyka - Marek 
Matysiak i Szymon Piotr zajmując trzecie 
miejsce awansowali do zawodów rejo-
nowych, które odbędą się w Zbąszyniu. 

Gminę Kórnik także na tych mistrzostwach 
reprezentowały dziewczęta z Robakowa. 
Patrycja Tomczak i Maria Kujawa zajęły 
siódme miejsce.

 W tej samej dyscyplinie zmierzyły się 
szkoły ponadgimnazjalne. Organizatorem 
powiatowych mistrzostw w „plażówce” było 
LO Kórnik. Zawody odbyły się na boiskach 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku.

Zarówno dziewczęta jak i chłopcy z 
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku 
sprawili dużą niespodziankę zdobywając 
mistrzostwo powiatu. Dziewczęta p. Iwony 

Rauk: Martyna Tarczewska i Beata Zwie-
rzyńska oraz chłopcy p. Andrzeja Palucha: 
Jan Dobrzyński i Jan Frąckowiak otrzymali 
za zwycięstwo złote medale. Licealistki 
pokonały reprezentacje dziewcząt z Tar-
nowa Podgórnego  2:1 ( 2 m. ) oraz z ZS 
nr 1 w Swarzędzu 2:0,  a chłopcy wygrali 
wszystkie mecze 2:0 ze szkołami: LO 
Puszczykowo ( 2 m) ZS nr 1 Swarzędz ( 
3m) i LO z Tarnowo  Podgórne. Drużyny 
awansowały do zawodów rejonowych, które 
odbędą się pod koniec maja w Zbąszyniu i 
Nowym Tomyślu.

 rejon cZwórBoju  
w kaMieńsku  
k / grodZiska

Zarówno reprezentacja dziewcząt jak i 
chłopców Szkoły Podstawowej nr 1 w Kór-
niku startowała w Rejonie Poznań-Zachód 
w półfinałach mistrzostw wojewódzkich w 
czwórboju lekkoatletycznym. Drużynowo 
dziewczęta zajęły szóste miejsce uzyskując  
punkty zbliżone do zawodów powiatowych 
(1113pkt). Na ogólną sumę 1107  złożyły się 
punkty uzyskane przez Weronikę Sobań-
ską- 261, Nikolę Płosaj – 253, Magdalenę 
Żyto-197, Armandę Pańską -184 i Agniesz-
kę  Błaszkowiak – 150 pkt. Najlepsze wyniki 
uzyskały: Nikola Płosaj w biegu na 60m 
-9,24 sek. – 78 pkt.. i na 600m- 1:57,36 
sek.- 80 pkt. Weronika Sobańska w piłce 
palantowej za wynik 39 m. i w skoku w dal 
4,33 m - po 70 pkt. oraz Magdalena Żyto 
na 60 m uzyskała wynik 9,43 sek. - 72 
pkt. Zespół chłopców uzyskał nieco mniej 
punktów niż w zawodach powiatowych. Z  
sumą 965 punktów zajęli w rejonie ósme 
miejsce. Adam Cukrowski uzyskał najwięcej 
punktów z zespołu -  211, znacznie poprawił 
się Szymon Korcz uzyskując 203 pkt. (w 
powiecie-182), poprawił się także Patryk 
Szczepaniak - 190 pkt. (w powiecie-175), 
poniżej swoich możliwości wypadł Patryk 
Rajkowski - 185 pkt. (w powiecie-217), 
Dawid Wąsowicz – 176 pkt.,(w powie-
cie-164) i trochę mniej Dominik Nawrocki 
173 pkt. (w powiecie-179). Najcenniejsze 
wyniki  za 64 pkt. uzyskali: Szymon Korcz 
w biegu na 1000m uzyskując czas 3:20,00 
oraz Dominik Nawrocki na 60 m - 8,87 
sek. Uczestnicy tych zawodów podziwiali 
piękny stadion lekkoatletyczny z bieżnią 
okólną tartanową oraz szereg boisk do gier 
zespołowych, które znajdują się w tej małej 
wiosce w powiecie grodziskim.

XV Bieg Z „Białą daMą”

Jadwiga z  Działyńskich Zamoyska dba-
ła o wszechstronny rozwój swojego rodzeń-
stwa nie tylko umysłowy ale także fizyczny. 
Dlatego od 15 lat w ramach „ Kórnickich 
Spotkań z Białą Damą” odbywa się bieg , w 
którym wspólnie startują dzieci, młodzież i 
dorośli. Tegoroczna trasa biegu przebiegała 
od ul. Zwierzynieckiej w Bninie, przez las 
na Zwierzyńcu, z metą w Ośrodku Sportu 
i Rekreacji na Błoniach. W biegu zorgani-
zowanym wspólnie przez Szkolny Związek 
Sportowy i Ośrodek  Sportu i Rekreacji 
w Kórniku uczestniczyło 50 zwolenników 
rekreacyjnego biegania z różnych miejsco-
wości a wśród nich rodzice i nauczyciele wf. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
znaczki, a najlepsi biegacze dyplomy i na-
grody rzeczowe, które wręczał burmistrz 
Jerzy Lechnerowski. Wyniki biegu:

Kobiety rocznik 1993 i starsze:
1. Anna Ratajczak - Zaniemyśl, 
2. Kinga Zgarda - Bnin, 
3.Elżbieta Ratajczak - Zaniemyśl

Mężczyźni rocznik 1993 i starsi:
1. Paweł Wojciechowski - Zimin, 
2. Filip Kaźmierczak - Kórnik, 
3. Adrian Dryer - Radzewo.
Dziewczęta 1994-1996
 1. Agnieszka Smolińska - Kórnik, 
2. Katarzyna Serafiniak - Bnin, 
3. Natalia Pepel - Bnin.
Chłopcy 1994-1996
1. Michał Jasiński- Poznań, 
2. Mikołaj Zakrzewski - Robakowo, 
3. Marcin Sobieraj- Prusinowo.
Dziewczęta 1997 i młodsze 
1. Magdalena Cyra - Kórnik, 
2. Gabriela Cyra – Kórnik, 
3. Klaudia Dryjer – Radzewo.
Chłopcy 1997 i młodsi
1. Kasprzak Mikołaj - Środa Wlkp., 
2. Patryk Szulda – Czmoń, 
3. Daniel Ratajczak- Radzewo.
Upominki rzeczowe otrzymali także 

najmłodsi biegacze z gminy Kórnik: Klaudia 
Dryer z Radzewa i Jaś Nowicki z Błażejew-
ka oraz najstarsi: Bronisława Szarzyńska 
z Mościenicy  i Marek Serafiniak z Bnina.

Ponadto wśród  nienagrodzonych 
uczestników biegu rozlosowano dodatkowo 
nagrody pocieszenia. ARA

(dokończenie ze str. 25)
kategorii wiekowych, w którym po raz 

drugi z rzędu wygrali klasyfikację druży-
nową, wielokrotnie również stawali na 
podium indywidualnie w swoich kategoriach 
wiekowych. Zwycięstwa indywidualne od-
niosły dziewczyny, Katarzyna Pawłowska 
w wyścigu Open Kobiet, Paula Dutkiewicz 
w wyścigu Juniorek młodszych, oraz Daniel 
Horyza w wyścigu juniorów. Wśród juniorów 
czwarty linie mety miną Daniel Adamski. W 
wyścigu dla młodziczek trzecia była Alicja 
Ratajczak, a Wiktoria Żegleń i Diana Wiza 
zajęły kolejno miejsca szóste i siódme. 
Wśród młodzików szósty był Szymon 
Rozmiarek, który na dwa km do mety brał 
udział w kraksie i zdołał jeszcze dogonić 
czołówkę. W wyścigu elity mężczyzn czwar-
te miejsce zajął Wojciech Niemier. 

W innych imprezach kolarskich roze-
granych pod koniec kwietnia i na początku 
maja kolarze UKS Jedynki Kórnik odnosili 
zwycięstwa i stawali na podium. W kry-
terium ulicznym w Kazimierzu Biskupim 
wśród juniorem młodszych zwyciężyła 
Paula Dutkiewicz, a wśród młodziczek 
Alicja Ratajczak i Wiktoria Żegleń zajęły 
kolejno miejsca drugie i trzecie. W wyścigu 
młodzików na drugim stopniu podium stanął 
Szymon Rozmiarek.

dwa sPektakulrne  
Zwycięstwa MateusZa  

taciaka

Bardzo dobrze rozpoczął sezon Kórni-
czanin ścigający się od nowego sezony w 
Grupie Zawodowej Mróz Continental z Bor-
ku Wielkopolskiego. Podczas pierwszego 
wyścigu  etapowego w kraju dla kolarskiej 
Elity wyścigu po Ziemi Gorzowskiej Ma-
teusz zwyciężył w klasyfikacji generalnej 
wyścigu zajmując min na etapach jazdy 
indywidualnej na czas i kryterium ulicznym 
drugie miejsca. Drugi jeszcze większego 
kalibru sukces Taciak odniósł 1 maja br. 
podczas rozpoczynającą Pro Ligę kolarską, 
Memoriale znanego trenera kolarskiego 
Andrzeja Trochanowskiego w Baboszewie 
koło Płońska. W wyścigu punktowanym do 
międzynarodowej klasyfikacji UCI w którym 
wzięła udział cała krajowa czołówka i ekipy 
z Niemiec, Mateusz odniósł zdecydowane 
zwycięstwo pokonując na finiszu ubiegło-
rocznego tryumfatora tego wyścigi jak i całej 
Pro Ligi Tomasza Kiendysia CCC Polsat. 
Watro dodać iż w/w wyścig zdziesiątkował 
niezwykle silnie wiejący wiatr, a np. ósmy 
zawodnik na mecie stracił do zwycięzcy już 
ponad 8 min. Paweł Marciniak   
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   TElEfONY AlArMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ra tun ko we
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
rada Miejska w Kórniku
Tymczasowo: ul. Prowent 6 (KOK), 62035 Kórnik
tel./fax (061) 8170891 
email: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
email: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 Kórnik
tel. (061) 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
26-go czerwca 2009r.

materiały prosimy dostarczać do 19-go czerwca 2009r.

tańcZyli Z serceM  
w sZcZodrZykowie

„Tańczyć można wszędzie ale z ser-
cem”. Tańcząc, można zapomnieć o swoich 
problemach. Tańczyć każdy może, czy to 
indywidualnie, w parach oraz w grupie, 
uruchamiając jednocześnie w rytm muzyki 
wszystkie partie mięśniowe. Od wielu lat 
Szkolny Związek Sportowy w Kórniku mo-
bilizuje nauczycieli, by od najmłodszych 
klas uczyli tańca towarzyskiego w szkołach. 
Stąd od kilkunastu lat organizowany jest 
Gminny Turniej Tańca Towarzyskiego dla 
szkół podstawowych. Kolejny raz organi-
zatorem zmagań tanecznych była Szkoła 
Podstawowa w Szczodrzykowie. Przy 
pięknej oprawie plastycznej pary taneczne 
prezentowały się w walcu angielskim, cha - 
cha, sambie a soliści w tańcu disco. W kon-
kursie prym wiodły pary taneczne głównej 
organizatorki imprezy p. Barbary Jańczyk 
z Szczodrzykowa. Weronika Tomczak- Bar-
tek Sobkowiak zwyciężyli w sambie i cha 
– cha oraz wspólnie z drugą parą Wiktorią 
Kanciak- Adam Waligóra wygrali walca 
angielskiego. Ta ostatnia para była druga 

w cha -cha i sambie. Trzecie miejsca zajęli: 
w walcu Julia Kłosowicz- Piotr Miara Kór-
nika oraz w sambie ze szkoły z Radzewa : 
Agata Niemier - Konstanty Kalisz i Klaudia 
Rozmiarek wraz z Pawłem Radziejewskim. 
W tańcu solowym wygrała Weronika Sobań-
ska z Kórnika a drugie miejsce wspólnie 
zajęli Konstanty Kalisz z Radzewa i Bartek 
Sobkowiak z Szczodrzykowa. Zespołowo 
w ramach współzawodnictwa sportowego 
zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Szczo-
drzykowa przed Radzewem i Kórnikiem. 
Sponsorem pucharów i medali była Firma 
Gorzałczanych z Kórnika. Pomiędzy wy-
stępami rywalizujących tancerzy wystąpił 
zespół p. Urszuli Smoczyńskiej wykonując 
tańce regionalne, także dziewczęta p. 
Jańczyk w układzie tańców indiańskich 
z solistką Julią Wilczewską oraz w poka-
zach tańców współczesnych i aerobiku. 
Taneczne popisy podziwiali zaproszeni 
goście, rodzice, dyrektorki szkoły. W komisji 
sędziowskiej zasiadali doświadczeni znaw-
cy tańców towarzyskich i współczesnych: 
prezes SZS PP Tadeusz Rauk oraz panie 
Dorota Hejmlich z Poznania i Iwona Rauk 
z Kórnika.

ARA

Powiatowe oBchody 
dnia strażaka 

W poprzednim numerze „Kórniczanina”, 
w artykule opisującym powiatowe obchody 
Dnia Strażaka omyłkowo pominęliśmy na-
zwiska strażaków z naszej gminy, którzy 
uzyskali  decyzją Prezydium Zarządu Głów-
nego ZOSP RP odznaczenia. Tym razem 
publikujemy listę wyróżnionych. 

Medal Brązowy za Zasługi dla Pożar-
nictwa otrzymali: dh Iwona Alankiewicz, dh 
Genowefa Grochowicz, dh Wanda Janko-
wiak i dh Monika Sobolewska – wszystkie 
panie z OSP Szczytniki. 

Złoty Znak Związku Pożarnictwa OSP 
przyznano m.in. dh Stefanowi Jaskóle z 
OSP Szczytniki. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy! BM

usługi ogólnobudowlane 
mario bud 

- szpachlowanie
- malowanie

- tapetowanie
- nida gipsowo-kartonowa 

- ocieplanie poddaszy 
- płytki 

- montaż drzwi 
- panele

tel. k
om. 0 608-070-595 

Miejsce
na Twoją reklamę

Na drodze życia są światła i mroki, raz szczęście jasne,  
raz smutek głęboki, ale gdy razem idzie się we dwoje, łatwiej się 
znosi nawet ciężkie znoje.

Młodej Parze

Joannie i Łukaszowi Grzegorowskim
samych radosnych chwil na Nowej Drodze Życia

Życzy:
Redakcja „Kórniczanina”




