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KONIEC MODERNIZACJI

MARAtON NA lEDNICę

fEstyNy

S11 Poznań - Kórnik oddana do użytku

Sukces organizacyjny klubu „Brylant”

Parafiada w Borówcu i inne



26 czerwca 2009 r. 3

ROCZNICA WYbORóW

Dnia 4 czerwca w auli Akademii Mu-
zycznej w Poznaniu odbyło się spotkanie 
zorganizowane na okoliczność 20-lecia I 
wolnych wyborów do Sejmu i Senatu Rze-
czypospolitej. Organizatorem uroczystości 
był marszałek województwa wielkopolskie-
go Marek Woźniak oraz prezydent miasta 
Poznania Ryszard Grobelny. W spotkaniu 
uczestniczył burmistrz Jerzy Lechnerowski 
oraz przedstawiciele lokalnej społeczności 
gminy Kórnik, biorący niegdyś czynny 
udział w organizacji tych pierwszych wol-
nych wyborów .

RING W bORóWCU

W dniu 5 czerwca, w Borówcu dokonano 
uroczystego otwarcia „Borówieckiego Rin-
gu Rekreacyjnego”. Poświęcenia nowego 
szlaku dokonał ks. Grzegorz Gałkowski. 
Następnie odbył się inauguracyjny przejazd 
rowerami nowym 18- kilometrowym szla-
kiem. Szlak powstał przy zaangażowaniu 
sołtysa Macieja Słowińskiego i „Towarzy-
stwa Rekreacyjnego” zawiązanego przy 
sołectwie Borówca. Samorząd Kórnika 
reprezentował Burmistrz Kórnika oraz radny 
RM Michał Stecki.

PODSUmOWANO ZmAGANIA

W Liceum Ogólnokształcącym w Kórni-
ku odbyło się podsumowanie współzawod-
nictwa sportowego szkół. Podsumowania 
dokonała Anna Rauk - kierująca Szkolnym 
Związkiem Sportowym w gminie Kórnik. 
W spotkaniu, które odbyło się 9 czerwca 
wziął udział burmistrz Jerzy Lechnerowski 
i przewodnicząca RM Irena Kaczmarek. 
We współzawodnictwie międzyszkolnym 
najlepiej wypadła Szkoła Podstawowa nr 
1 w Kórniku. Burmistrz i Przewodnicząca 
Rady Miejskiej wręczyli dyrektorom i na-
uczycielom szkół z naszej gminy puchary 
i dyplomy.

Dzień później w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu odbyło się uroczyste podsu-
mowanie współzawodnictwa sportowego 
szkół i gmin Powiatu Poznańskiego. We 
współzawodnictwie szkół podstawowych i 
gimnazjów w kategorii miast i gmin nasza 
gmina zajęła I miejsce. Obecny na uro-
czystości burmistrz Jerzy Lechnerowski 
odebrał gratulacje, dyplomy i puchary dla 
gminy Kórnik.

WędkArZE o puChAr

W dniu 14 czerwca odbyły się Zawody 
Wędkarskie o Puchar Burmistrza. Nagrody 
zwycięzcom wręczył wiceburmistrz Hiero-
nim Urbanek i kierownik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa- Antoni Kalisz.

pArtNErstWo Z WŁoChAmi

W dniach 15-16 czerwca burmistrz  

 
Jerzy Lechnerowski brał udział w I Konfe-
rencji Miast Partnerskich Polski i Włoch w 
Oświęcimiu, którą zorganizował Związek 
Miast Polskich. W konferencji uczestni-
czyli przedstawiciele samorządów miast 
polskich, członkowie zarządu ZMP z Dy-
rektorem Biura- Andrzejem Porawskim, 
poseł do Parlamentu Europejskiego Jan 
Olbrycht oraz Senator Republiki Włoskiej- 
Roberto Di Giovani Paolo i burmistrzowie 
kilku włoskich miast.

ZEspóŁ roZpoCZąŁ prACę

Pierwsze spotkanie zespołu roboczego 
ds. linii elektroenergetycznej, powołanej 
przez Wojewodę Poznańskiego- Piotra 
Florka odbyło się 18 czerwca. W skład ze-
społu powołano: Damiana Zawieję (Stowa-
rzyszenie Lasem 1000), Annę Wawrzyniak 
(Lasem 1000), Magdalenę Kossakowską 
(nieobecna na spotkaniu, zastąpiła ją 
Małgorzata Walkowiak, także radna RM w 
Kórniku), Ewę Krzak (mieszkankę Kamio-
nek), Agnieszkę Batrkiewicz (kierownika 
Oddziału Orzecznictwa w Zakresie Nieru-
chomości w Wielkopolskim Urzędzie Woje-
wódzkim),  Aidę Januszkiewicz-Piotrowską 
(zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju 
WUW), Mirosława Kasackiego (Dyrektora 
Departamentu Inwestycji PSE), Dariusza 
Chomkę (Rzecznika Prasowego PSE), a 
także burmistrzów Jerzego Lechnerowskie-
go oraz Hieronima Urbanka. . 

Podczas zamkniętego spotkania usta-
lono zakres tematów, którymi będzie 
zajmowała się ta grupa oraz wybrano 
przewodniczącą Zespołu, panią Aidę Ja-
nuszewską- Piotrowską

KOlEjNA fIRmA W NASZEj GmINIE

W tym samym dniu miała miejsce uro-
czystość otwarcia firmy Hoppecke Baterie 
Polska w Żernikach, która jest światowym 
dystrybutorem akumulatorów. W uroczysto-
ści otwarcia wziął udział Burmistrz Gminy 
Kórnik.

tErmomodErNiZACjA NA dużą 
skAlę?

W dniu 19 czerwca burmistrz i wicebur-
mistrz Kórnika, pani prezes firmy Kombus- 
Beata Urbaniak oraz Lilla Lesiak- dyrektor 
Europejskiego Instytutu Poszanowania 
Energii spotkali się w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku. Rozmawiano na temat termo-
modernizacji budynków, będących wła-
snością Kombusu i gminy Kórnik. Instytut 
przedstawił propozycję przeprowadzenia 
audytu dotyczącego strat termicznych  w 
omawianych budynkach (m.in. Gimnazjum 
w Robakowie, Szkole Podstawowej w Ra-
dzewie i kórnickim Ośrodku Zdrowia). Audyt 
taki jest konieczny w procedurze starań o 
80% dofinansowanie na cele termomoder-
nizacji z funduszy zewnętrznych. Co jednak 
istotne dla skali zadania, w tym przypadku 

minimalna kwota przeznaczana na zadanie 
termomodernizacji musi wynieść 10 milio-
nów złotych.

odpoWiEdź NA poZEW

Kancelaria prawna działająca w imieniu 
Gminy Kórnik złożyła w Sądzie Okręgowym 
w Poznaniu odpowiedź na pozew PSE 
Operator, w sprawie o odszkodowanie 
wysokości 65 milionów złotych, którego 
domaga się inwestor wielotorowej linii 
najwyższych napięć przechodzącej przez 
tereny naszej gminy.

Opr. Iza Moskal i ŁG

Z 
R

AT
U

SZ
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

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

4 czerwca, wraz z burmistrzem Jerzym 
Lechnerowskim i radnym Adamem Le-
wandowskim przewodnicząca RM Irena 
Kaczmarek wzięła udział w lokalnej debacie 
pod tytułem „Sprawdź, czy twoje picie jest 
bezpieczne”. Debata odbyła się między 
innymi dlatego, iż nasza gmina przystąpiła 
do ogólnospołecznej kampanii profilaktycz-
no-edukacyjnej.

5 czerwca przewodnicząca Irena Kacz-
marek gościła na XI Turnieju Ekologicznym 
pod tytułem „Dekada Edukacji dla Zrów-
noważonego Rozwoju”. Organizatorem 
konkursu była Szkoła Podstawowa z Bnina.

6 czerwca przewodnicząca RM brała 
udział w otwarciu festynu zorganizowanego 
z okazji Dnia Dziecka przez SP nr 2

Tego samego dnia była członkiem 8. 
Warsztatów Twórczości Plastycznej dla 
przedszkolaków. Organizatorem było 
Przedszkole ze Szczodrzykowa.

Również 6 czerwca Irena Kaczmarek 
wzięła udział w festynie z okazji Dnia 
Dziecka, który odbył się w Dziećmierowie, 
podczas którego wręczyła nagrody za 
zbiórkę zużytych baterii, ufundowane przez 
Radę Miejską w Kórniku. 

9 czerwca przewodnicząca RM uczest-
niczyła w podsumowaniu szkolnego współ-
zawodnictwa sportowego na najbardziej 
usportowioną szkołę w roku 2008/09.

Tego samego dnia odbyła się wyjazdo-
wa Komisja RM w Kórniku, podczas którego 
wizytowano tereny Dziećmierowa, na któ-
rych odbędą w tym roku Dożynki Gminne. 

12 czerwca Irena Kaczmarek wzięła 
udział w ceremonii pożegnania przedszko-
laków w Przedszkolu nr 2 w Kórniku-Bninie 
„Cztery Pory Roku”.

14 czerwca drużyna radnych RM 
w Kórniku wzięła udział w zmaganiach 
sportowych podczas Parafiady w Borów-
cu. Zawodnicy: Roman Genstwa, Paweł 
Kuźma, Adam Lewandowski, Michał Stecki 
pokonując minimalnie drużynę miejscowej 
rady parafialnej zdobyli puchar przechodni 
Przewodniczącej RM.

Z KALENDARZA 
PRZEWODNICZĄCEJ

MAMY 1748 SKLEPÓW NA 
CAŁYM ŚWIECIE. O NIE, WŁAŚNIE 
OTWORZYLIŚMY NOWY 
W BIELSKU-BIAŁEJ I NASTĘPNY W… 
NIEWAŻNE. PO PROSTU CHCEMY 
CI POWIEDZIEĆ, ŻE SZUKAMY 
DOBRYCH PRACOWNIKÓW.
Teraz do Centrum Dystrybucyjnego w Gądkach k/Poznania poszukujemy:

PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH
Masz zdolności manualne i potrafisz pracować w skupieniu? Angażujesz się 
w swoją pracę i dajesz przykład innym? Potrafisz udowodnić, że zespół może 
na Tobie polegać? To bardzo ważne, ale naprawdę liczy się Twoja osobowość. 
Praca w magazynie H&M może być zaledwie początkiem Twojej kariery 
zawodowej w naszej firmie, ponieważ rekrutacja wewnętrzna 
jest naszym głównym priorytetem. 

LIDERA GRUPY
W H&M nie pracujemy za biurkiem. Tempo pracy jest szybkie, zadania ciągle 
się zmieniają, a Ty musisz mieć na tyle odwagi, żeby podejmować własne 
decyzje i na tyle rozsądku, by prosić bardziej doświadczonych kolegów o radę. 
Przewodzisz, jesteś wzorem dla innych. Tytuł nie gra tutaj żadnej roli. 
Tym, co się liczy jest praca zespołowa. Powinieneś być osobą elastyczną, 
potrafić analitycznie myśleć i posiadać doświadczenie w branży logistycznej, 
dystrybucyjnej lub w branżach pokrewnych. Komunikatywna znajomość języka 
angielskiego, jest także niezbędna. 

 
Prześlij swoją aplikację na adres:
H&M, Dział Personalny,
ul. Magazynowa 3, 62-023 Gądki
lub na adres e-mail: jobs.dc.pl@hm.com
Szczegóły na www.hm.com/pl/jobs

H&M jest wiodącą europejską firmą odzieżową, której filozofia 
odnosi sukces od ponad 60 lat w 34 krajach na całym 
świecie. H&M oferuje fantastyczną modę dla każdego, 
w cenach trudnych do pobicia, a towar dostarczany jest 
do sklepów każdego dnia.

Miejsce
na Twoją reklamę
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Niecałe 27% frekwencji, zdecydowanie 
najwięcej głosów dla kandydatów Platformy 
Obywatelskiej to w skrócie podsumowanie 
wyborów do Europarlamentu na terenie 
naszej gminy.

Na kandydatów PO głosowało 2234 
mieszkańców, czyli niemal 57 % wszystkich 
głosujących. Aż 1052 głosy uzyskał Filip 
Kaczmarek, a 535 Sidonia Jędrzejewska.

Na kandydatów PiS głosowało niemal 
16,5 % głosujących (647 głosów) a liderem 
listy był u nas Konrad Szymański (312 gło-

sy). SLD-UP uzyskało ponad 8% poparcia 
(325 głosów, w tym Marek Siwiec 270), a 
PSL 6% (237 głosów w tym Andrzej Grzyb 
167).  Kolejne komitety wyborcze otrzymały 
poparcie: PdP Centrolewica 4,8 %, Prawica 
Rzeczpospolitej 2,5%, Libertas 1,5 %, UPR 
1,3 %, Samoobrona RP 1,3% i Polska Par-
tia Pracy 0,8%.

W sumie z 14773 uprawnionych do 
głosowania w naszej gminie, tylko 3926 
osób oddało ważny głos podczas wyborów.

Opr. ŁG

WybORy DO EuROPARLAmENtu

KOmITET WYbORCZY ilość głosów
UNIA POLITYKI REALNEJ 53
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 237
SAMOOBRONA RP 52
POLSKA PARTIA PRACY 30
LIBERTAS 60
SLD-UP 325
PDP CENTROLEWICA 189
PRAWICA RZECZPOSPOLITEJ 99
PLATFORMA OBYWATELSKA 2234
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚC 647

około 16 tysięcy pojazdów na dobę 
przejeżdża codziennie przez teren naszej 
gminy drogą s-11 – popularnie zwaną 
„trasą katowickę”. Arteria powstała jako 
droga krajowa nr 11 ponad 30 lat temu. 
do początku XXi wieku nie doczekała 
się poważnego remontu. 7 czerwca, po 
kilkuletnim okresie modernizacji od-
dano do użytkowania odcinek łączący 
kórnik z poznaniem. Nareszcie zamiast 
dziurawej trasy z niebezpiecznymi skrzy-
żowaniami mamy drogę klasy s, godną 
XXi wieku.

Po raz pierwszy o konkretnych planach 
modernizacji i przyszłym wyglą-
dzie węzłów pisaliśmy już w 2004 
roku, ale pierwsze prace ruszyły 
dwa lata później, w kwietniu 
2006r. Inwestycję przeprowadzo-
no w dwóch etapach: pierwszy 
od rogatek Poznania (węzeł 
autostradowy w Krzesinach) do 
Skrzynek, drugi od Skrzynek do 
wyjazdu z Kórnika w kierunku na 
Środę Wlkp. "Całość inwestycji 
stanowi odcinek drogi ekspre-
sowej długości 14,1 km wraz z 
dwoma kładkami dla pieszych, 
dwoma przejściami dla zwierząt, 
7 wiaduktami drogowymi i 9-kilo-
metrową siecią dróg serwisowych 
obsługujących przyległy teren. 
Dogodne połączenie z terenami 
zurbanizowanymi zapewnią dwupoziomo-
we węzły drogowe" – podsumowuje Alina 
Cieślak reprezentująca inwestora, czyli 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad. Na trasie zamontowano specjalne 
znaki powiadamiające automa-
tycznie kierowców o zmieniają-
cych się warunkach ruchu, takich 
jak: mokra i śliska nawierzchnia, 
ograniczona widoczność czy 
ograniczona prędkość. Na niektó-
rych odcinkach zastosowano po 
raz pierwszy w Polsce antypośli-
zgową warstwę nawierzchni o wy-
sokim współczynniku szorstkości.

Koszt przebudowy to około 
380 milionów złotych. Wyko-
nawcą rozbudowy drogi w obu 
etapach było konsorcjum firm 
Skanska SA oraz Colas Polska 
Sp.z.o.o.

„Najbardziej charakterystycz-
nym obiektem na nowej trasie 
jest kładka dla pieszych zlokalizo-
wana w Gądkach” mówi Andrzej Zielinski, 
Kierownik Robót Mostowych,

Skanska. „Zastosowanie nowoczesnych 
materiałów, niebanalny kształt oraz zakrzy-
wienie głównego przęsła nadaje jej lekką 
formę i wrażenie dynamiczności.

Nowoczesność i walory estetyczne 
obiektu docenił Związek Mostowców Rze-
czypospolitej Polskiej przyznając mu tytuł 
Dzieło Mostowe Roku 2008”.

Jak przyznają wykonawcy, duża ilość 
obiektów mostowych i szeroki zakres robót

drogowych prowadzonych częściowo 
bez przerywania ruchu wymagały

regularnego kontrolowania warunków 
pracy. Konieczność utrzymania ciągłości ru-
chu na tak ważnej trasie opóźniały możliwy 
termin zakończenia prac. Rozbudowa trasy 
i związana z tym ingerencja w otoczenie 
wymagały zastosowania rozwiązań chro-
niących mieszkańców i okoliczna przyrodę  
przed szkodliwymi czynnikami będącymi 
nieodzownym skutkiem istnienia tak dużej 
arterii. Na długości prawie 10 km ustawio-
no ekrany pochłaniające hałas. Pobocza 
w wielu miejscach obsadzono drzewami i 
mniejszymi roślinami.

Z okazji oddania do ruchu wyremon-
towanej i zmodernizowanej trasy S-118 
czerwca w samo południe na nowoczesnej 
kładce dla pieszych w Robakowie odbyło 
się spotkanie przedstawicieli inwestora, wy-

konawcy, ministra od spraw infrastruktury,  
władz województwa oraz władz samorzą-
dowych Kórnika i Poznania. Obecni byli 
między innymi: Marek Napierała- dyrektor 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Poznaniu, Radosław 
Stępień- podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Infrastruktury, wojewoda Piotr Flo-
rek, Wojciech Jankowiak- wicemarszałek 
województwa wielkopolskiego, Ryszard 
Grobelny- prezydent m. Poznania, Piotr 
Sarnowski- dyrektor Dywizji „Skanska” S.A., 

Kazimierz Bałęczny- były dyrektor G.D.D.K. 
i A., Jerzy Lechnerowski- burmistrz gminy 
Kórnik wraz z wiceburmistrzem Hieronimem 
Urbankiem oraz Bożena Przewoźna- pre-
zes „Stowarzyszenia Gmin, Powiatów  
i Województw Droga S-11”

 Dyrektor Marek Napierała przedstawił 
rozwiązania, zastosowane przy budowie 
trasy, przypomniał, że po raz pierwszy 
tak dużą przebudowę realizowano, nie 
wyłączając ciągłego ruchy samochodo-
wego. Przepraszał użytkowników drogi za 
utrudnienia i dziękował za wyrozumiałość. 
Padły także słowa podziękowania dla 
Gminy Kórnik za pomoc przy negocjacjach 
dotyczących wykupu gruntów w okolicach 
Kórnika, współpracę w opiniowaniu i pla-

nowaniu rozwiązań oraz przy 
organizacji ruchu, co w konse-
kwencji znacznie ułatwiło proces 
modernizacji drogi. 

Następnym, uroczystym ele-
mentem uroczystości była sesja 
Rady Miejskiej w Kórniku, zor-
ganizowana w kórnickim zamku. 
Goście zapoznali się z prezen-
tacją multimedialną dotyczącą 
przebiegu inwestycji i planami 
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad w sprawie 
modernizacji kolejnych odcinków 
„katowickiej” oraz innych waż-
nych arterii drogowych.

Bardzo dobitnie zabrzmiał 
głos Kazimierza Bałęcznego, który zaape-
lował o wybudowanie odcinka drogowe-
go łączącego nowoprojektowany węzeł 
autostradowy w okolicach Nagradowic, 
z węzłem Kórnik 1 (obecnie zwanym już 

Kórnik Północ). Droga ta stałaby 
się praktycznym skrótem pomię-
dzy drogami S-5 i S-11, a także 
wpisze się w schemat obwodnic 
Poznania. 

Równie ważne są dalsze 
prace nad „jedenastką”, która 
tylko pomiędzy Kórnikiem a Po-
znaniem jest już nowoczesną 
i bezpieczną drogą szybkiego 
ruchu. Przypomniał o tym bur-
mistrz Jarocina, który oczekuje 
na inwestycje budowy obwodnicy 
oraz przedstawicielka „Stowarzy-
szenia Gmin, Powiatów i Woje-
wództw Droga S-11”. 

Ale i w Kórniku nie koniec 
prac. Pozostał do wykończenia przejazd 
pod „trasą katowicka” pomiędzy Kórnikiem 
a Dziećmierowem. Trwa budowa odcinka 
„serwisówki” łączącego Skrzynki z obwod-
nicą w okolicach ul. Woźniaka. Nadal trwa 
sadzenie drzew i krzewów. Wąskie drogi 
serwisowe oczekują na wymalowanie pa-
sów, a w niektórych miejscach przydałoby 
się ich poszerzenie.. Mieszkańcy czekają 
na oświetlenia w miejscach zaciemnionych 
przez ekrany akustyczne. 

ŁG

NARESZCIE mAmy DROGĘ!
5 czerwca na posiedzeniu komisji 

rolnictwa dyskutowano na temat do-
żynek Gminnych, które odbędą się w 
dziećmierowie. 

17 czerwca podczas obrad Komisji 
Oświaty i Polityki Społecznej odbyła się 
dyskusja na temat uchwały w sprawie: 
Kapituły Honorowego Obywatelstwa Miasta 
Kórnika oraz wybór nagród dla najlepszych 
uczniów

18 czerwca Komisja Ochrony Środowi-
ska dyskutowała na temat: 

- zmiany statutu związku miedzygmin-
nego „Schronisko dla zwierzat – Schro-
nisko”

- uchwalenia Wspólnego Planu Gospo-
darki Odpadami dla 17 Gmin – członków 
zawartego

Porozumienia Międzygminnego w Jaro-
cinie na lata 2008 – 2011 z perspektywa na 
lata 2012 – 2019.

Zapoznano się ze sprawozdaniem z re-
alizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Kórnik za okres 2007-2008 oraz z 
pismem Starostwa Powiatowego w sprawie 
wniosku o zezwolenie na odzysk odpadów 
na terenie nieruchomości w Żernikach.

Omówiono także  przekazane do  wia-
domości Komisji zawiadomienie w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizacje przed-
sięwzięcia polegającego na budowie stacji 
elektroenergetycznej w Kromolicach 

22 czerwca pracowała Komisja Budżetu 
i Finansów. Omówiono kolejną zmianę 
budżetu. Zaopiniowano pozytywnie pomysł 
utworzenia fundusz sołecki na podstawie 
nowych przepisów.

Pozytywnie zaopiniowano sprawę za-
bezpieczenia w formie weksla „in blanco” 
prawidłowego wykorzystania środkówz 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
(chodzi o sprawę otrzymanej przez Gminę 
znacznej dotacji finansowej na budowę 
hali i basenu) 

NA KOmISJACh RADy mIEJSKIEJ
Omówiono także nowe warunki na 

podstawie których trwać będą negocjacje 
w sprawie emisji obligacji. Sytuacja na 
rynku bankowym powoduje konieczność 
ponoszenia większych kosztów obsługi i 
podniesienia marży dla banków.

 
22 i 23 czerwca obradowała Komisja 

Rozwoju Gospodarczego. Podczas wielo-
godzinnej dyskusji opiniowano projekt zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania 
dla wsi Mościenica. Niestety, trwająca 
niemal 6 lat procedura nie zakończyła się 
uchwaleniem. Prace nad planem będą trwa-
ły dalej. Radni zdecydowali, że z powodu 
protestów mieszkańców i wątpliwości co do 
rozwiązań zastosowanych w opracowaniu 
potrzebne są dalsze prace nad zagadnie-
niem.  ■

NAJbLIŻSZE  
KOmISJE Rm

7 lipca o godz. 11.00 Komisja 

Ochrony Środowiska odbędzie wyjaz-

dowe posiedzenie w Borówcu (zbiórka 

przy świetlicy)

8 lipca o godz. 12.00 podczas 

Komisji Budżetu i Finansów odbędzie 

się spotkanie z przedstawicielami 

spółki Aquanet.
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POLOWANIE NA 
CZAROWNICE 
publikacje w magazynie kórnickim 

dotyczące „rewelacji pod napięciem” 
mające „rzucić zupełnie nowe światło” 
na sprawę linii wysokiego napięcia 
wywołały dyskusję, która echem odbiła 
się także na naszych łamach w postaci 
odpowiedzi burmistrza jerzego lech-
nerowskiego opublikowanej w numerze 
10/2009 i publikowanego dziś listu pani 
magdaleny Bartosik.

Zdecydowałem przyjrzeć się bliżej 
sprawie owych „rewelacji” – sformułowane 
bowiem zarzuty są poważne, a informacje, 
na podstawie których czytelnik mógłby 
wyrobić sobie zdanie o problemie w kolej-
nych publikacjach Magazynu wydają się 
być niepełne. 

Czego więc dowiedzieliśmy się w Ma-
gazynie 3 (14) 2009 (zapraszam do prze-
czytania całego tekstu wywiadu z panem 
Kazimierzem Krawiarzem, który z przyczyn 
technicznych tu tylko streścimy)?

Kazimierz Krawiarz- radny Rady Miej-
skiej w Kórniku kadencji 1994-98 (tzw. 
drugiej kadencji) stwierdza, że w roku 1994 
wiedział już, że linia wysokiego napięcia  
będzie docelowo

wyglądać tak, jak wygląda. Informacje 
o tym czerpał od p. Zaleskiego i spółki, 
którzy dodatkowo straszyli radnych konse-
kwencjami. Na szczegółowe pytanie redak-
tora Jędrzeja Daniela Kazimierz Krawiarz 
uściśla, że również ówczesny i obecny 
burmistrz Jerzy Lechnerowski w 1994 roku 
musiał mieć świadomość tego jak linia bę-
dzie wyglądać obecnie.  Dalej pada wyrok: 
„Dzisiaj odpowiedzialność za ten absurd, z 
jakim mamy do czynienia - domy na trasie 
linii wysokiego napięcia - powinien ponieść 
ten, kto do tego dopuścił, kto wiedział, że 
tak będzie.”

Rozumując więc logicznie, skoro dowia-
dujemy się, że wiedzieli radni i burmistrz 
kadencji 1994-98, mamy przynajmniej 23 
winnych- w tym samego wypowiadające-
go te słowa, ówczesnego radnego, który 
twierdzi, że wiedział. 

W kolejnym wydaniu Magazynu - nr4 
(15) 2009 -na stronie 24 (również zapra-
szam do lektury)  redaktor Daniel próbuje 
po raz drugi zmierzyć się z tematem. 
Mamy przyciągający tytuł „Rewelacje 
pod napięciem” sugerujący sensacyjność 
nowych odkryć na ten „gorący” temat. 
Autor powtarza „akt oskarżenia”, a potem 
w luźny sposób przeprowadza dyskusję. 
Konfrontuje lakoniczną wypowiedź fa-
chowca - Jerzego Zalewskiego (już nie pod 
pomylonym nazwiskiem Zaleskiego i spółki 
z poprzedniego numeru) z Kazimierzem 
Krawiarzem, który najpierw stwierdza, że 
Zalewski ma słabą pamięć, a potem wyco-
fuje się z części swych oskarżeń. Padają 
cytaty z dokumentów- poszlaki nie do końca 
wyjaśniające sprawę ale wymowne.

A na koniec podsumowanie. Próbuję 
je czytać logicznie i ze zrozumieniem, po-
mijając kwiecistą formę i przyznam się, że 
do końca nie wiem o co chodzi autorowi.  
Czytam, że: „Jak widać niezwykle trudno 
udowodnić twierdzenia Kazimierza Kra-
wiarza. W przeciwnym wypadku udałoby 
się rzucić zupełnie nowe światło na sprawę 
linii wysokiego napięcia i jej niefortunnego 
przebiegu. Jednak <przeciwny wypadek> - 
ze względu na brak dowodów należy , jak 
na razie zaliczyć do strefy fikcji”. 

Jeśli coś niezwykle trudno udowodnić 
– to wnioskując logicznie można jednak to 
coś (choć niezwykle trudno) udowodnić, 
więc rozumując dalej skoro można udo-
wodnić -jest to prawdą. Czy autor sugeruje 
więc, że to tylko kwestia czasu, że pojawią 
się dowody na to, że w 1994 roku samorząd 
miał świadomość tego, że linia będzie doce-
lowo wyglądać tak, jak wygląda? Sugestia 
wyraźnie kieruje czytelnika ku wierze w 
„rewelacje pod napięciem”. Chwilowy brak 
dowodów „jak na razie”- więc tylko czaso-
wo - zawiesza wyrok. A może powstanie 
jeszcze kilka odcinków na ten temat?

Zastanawia mnie co było tak niezwy-
kle trudnego w szukaniu dowodów na 
prawdziwość lub fałszywość (bo chyba 
musimy wziąć i tą możliwość pod uwagę) 
tez zawartych w wypowiedziach Kazimierza 
Krawiarza? Czy można na sprawę „rewela-
cji” rzucić pełniejsze światło?

Czy pan redaktor Daniel w swojej de-
dukcji przyjął, że Rada Miejska kadencji 
1994-98 była jednoosobowa? A może mógł 
zapytać innych radnych tamtej kadencji 
czy pamiętają „rewelacje pod napięciem” 
które pamięta p. Krawiarz? Przypomnijmy, 
że radnych tych było ponad dwudziestu i 
większość z nich żyje i mieszka w gminie 
Kórnik. Oczywiście, że autor mógł uzyska 
inne świadectwa, bo co ciekawe w tym 
samym numerze  4(15)2009 na stronie 16 
pojawiają się wypowiedzi (na inny temat) 
dwojga obecnych radnych, którzy pracowali 
w RM także w kadencji 1994-98.

Redaktor Daniel nie zadał więc sobie 
trudu sprawdzenia składu rady tamtej 
kadencji lub (co gorsze?) zrobił to, ale nie 
uznał za stosowne, by zapytać ich o to co 
pamiętają.

Ja zapytałem.
Obecna przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Kórniku- wtedy radna Irena Kaczmarek 
powiedziała, że nie pamięta żadnej dysku-
sji na temat budowy nowej linii po starym 
śladzie w roku 1994. Stwierdziła także, że 
podczas tamtej kadencji nie przypomina 
sobie żadnych przypadków straszenia 
radnych taką inwestycją.

Radny Maciej Marciniak – także rad-
ny tamtej i obecnej kadencji stwierdza: 
„Pierwsze rozmowy na temat linii obecnie 
budowanej prowadzone były w kadencji 
3-ciej, to jest w czasie burmistrzowania p. 
Kalisza. Zaczęło się od podpisania przez 
kilka gmin porozumienia z PSE. Wtedy też 
gmina przystąpiła do zmiany planu. Brat 
mój (Grzegorz Marciniak – także radny 
kadencji 1994-98przyp. ŁG)to potwierdza, 
gdyż był wtedy jeszcze w Zarządzie Gminy, 

z którego w połowie kadencji zrezygnował.”
A oto co na ten temat powiedział nam 

Marian Mieloch: „W latach 1994-1998 
byłem radnym i jednocześnie członkiem 
Zarządu Gminy Kórnik. W czasie pełnienia 
tych funkcji nie słyszałem o przebudowie 
przebiegającej przez Gminę dwutorowej 
linii wysokiego napięcia do innych wyż-
szych parametrów. Nie wiem więc skąd 
pan Kazimierz Krawiarz – również radny 
w tamtym okresie – miał już wtedy takie 
informacje i pełną świadomość tego, że 
linia energetyczna Ostrów Wlkp. – Plewiska 
będzie docelowo wyglądać tak, jak wygląda 
w dniu dzisiejszym.

Ostatnia sesja Rady odbyła się w czerw-
cu 1998 roku. Zarząd tamtej kadencji – o 
ile mnie pamięć nie myli – funkcjonował 
do listopada 1998 roku, ponieważ dopiero 
w listopadzie zaprzysiężona została nowa 
Rada. I właśnie na posiedzeniu Zarządu, w 
II połowie 1998 roku zjawili się przedstawi-
ciele PSE, którzy przedstawili propozycję, 
koncepcję przebudowy linii wysokiego na-
pięcia. I tu chciałbym podkreślić, że mówili o 
linii dwutorowej a nie czterotorowej. Zarząd 
nie podjął wówczas żadnych wiążących de-
cyzji przede wszystkim dlatego, że było to 
pierwsze spotkanie z PSE i zetknięcie się z 
tym tematem. PSE przedstawiło wtedy tylko 
bardzo ogólne informacje o planowanym 
przedsięwzięciu, nie wymagając na tym 
etapie rozmów żadnych decyzji Zarządu.”

Obok prezentujemy nieco dłuższą niż w 
Magazynie wypowiedź Jerzego Zalewskie-
go- od wielu lat związanego z planowaniem 
przestrzennym w naszej gminie, zajmują-
cego się także planami dotyczącymi linii. 

Pamięć ludzka nie jest doskonała. Prze-
cież można było sięgnąć do ustaleń komisji 
doraźnej do spraw przebiegu linii. Ona to 
rozpoczęła pracę od zapoznania się z kon-
tekstem historycznym sprawy i przepytała 
samorządowców poprzednich kadencji. Za-
dałem przewodniczącemu owego gremium, 
radnemu Michałowi Steckiemu między 
innymi pytanie: Kiedy na podstawie doku-
mentów po raz pierwszy samorząd Kórnika 
zajął się sprawą czterotorowej dwunapię-
ciowej linii? W dopowiedzi otrzymałem od 
niego tabelkę z harmonogramem sporzą-
dzonym przez panią Bernadetę Piasecką, 
pracownicę Biura Rady Miejskiej. Pierwszy 
zarejestrowany w nim ślad to fakt, że PSE 
złożyły wniosek w sprawie przystąpienia do 
aktualizacji miejscowego planu w zakresie 
wprowadzenia linii wielotorowej po trasie 
istniejącej linii 220 kV (datownik Urzędu 
nastawiony na datę 2000-07-11- nie 1994).

Czy wszyscy wyżej cytowani mają 
zdaniem Kazimierza Krawiarza kiepską 
pamięć? Jednak pan redaktor Daniel mógł 
także przewertować dokumenty. W maju 
1998 nastąpiło „Wystąpienie Wiceprezy-
denta Miasta Poznania do Prezesa PSE 
SA w Warszawie z sugestią wykorzystania 
istniejącej trasy linii 220 kV Konin - Plewi-
ska do budowy linii wielotorowej Plewiska 
– Kromolice”. To pierwsza wzmianka w 
dokumentacji jaką znalazłem, mówiąca o 
nowej, wielotorowej linii mającej powstać po 
starym śladzie. Ale nie jest to rok 1994 i nie 

jest to dokument skierowany do kórnickiego 
samorządu. Może są inne dokumenty? 

Ich poszukiwania, jak i wypytywanie 
innych świadków tamtych działań samo-
rządu pozostawiam redaktorowi Danielowi. 
Może udowodni tytułowe „Rewelacje pod 
napięciem”?  Myślę, że łatwiej będzie udo-
wodnić tezę o braku takowych rewelacji w 
roku 1994. Jednak jedno jest pewne - by 
rewelacje w tak poważnej sprawie z mitów 
stały się faktami potrzeba więcej niż jedne-

go niepotwierdzonego zdania.
Niech Magazyn Kórnicki publikuje oskar-

żenia, feruje wyroki, wynajduje rewelacje, 
szuka winnych, rzuca nowe światło na ważne 
zagadnienia. Życzę szczerze powodzenia. 
Ale rozwijając metaforę, jak bardzo „nowe” ale 
niepełne i nienaturalne światło zniekształcić 
może obraz rzeczywistości. Wiem także, że 
pobieżne, nierzetelne ukazanie sprawy może 
stać się pobudką do „polowania na czarowni-
ce”. Fakty czasem są nudniejsze od mitów, a 

chyba nie o to chodzi by temat „się sprzedał”, 
by sensacja przyćmiła prawdę.  

Na zakończenie będzie zdanie znów 
zacytowane z Magazynu Kórnickiego- nie-
stety ze smutnym wstępem. Społeczność 
Gminy Kórnik znów podzielona jak od kilku 
lat, gubi się w domysłach, szuka winnych, a 
nie konstruktywnych rozwiązań. „Tymcza-
sem PSE przystąpiło do budowy ostatniego 
odcinka linii przez osiedla w Kamionkach”. 

 Łukasz Grzegorowski

ŁG: Od kiedy współpracuje Pan z 
kórnickim samorządem? Jakie są Pana 
doświadczania z tej współpracy i innych 
przedsięwzięć? 

jZ: Z samorządem gminy Kórnik od 
końcowych lat (osiemdziesiątych  Tak pra-
widłowo to uświadamiam sobie teraz, że 
od początku funkcjonowania  samorządu 
gminnego jakim są od 1989 roku rady gmin. 
Należy jednak podkreślić, że sporządza-
jącym plany, a potem inne opracowania 
planistyczne jak studia gmin byli zarządy 
gmin, a, potem prezydent, burmistrz, wójt w 
przypadku Kórnika burmistrz. Od początku 
lat osiemdziesiątych, po przyjeździe do Po-
znania moje zaangażowanie planistyczne 
było związane z zachodnią częścią woje-
wództwa jeszcze poznańskiego.

Na obszarze Kórnika kierowałem 
najpierw opracowaniem planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kórnik, potem Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy (w wersji pierwotnej). Tworzyłem 
miejscowe plany dla zabudowy mieszkanio-
wej Skrzynek, Kamionek, Szczytnik, Borów-
ca, Kórnika, Bnina, tereny zainwestowania 
gospodarczego i aktywizacji gospodarczej 
Gądek i Robakowa, Żernik i oczywiście 
te związane z linią - najpierw jako zmiana 
planu gminy, a potem już jako plany miej-
scowe. Jak Pan wie, nie wszystko jeszcze 
skończone co do linii, na skutek przerwania 
procedury planistycznej. Na podstawie 
planów sporządzonych przy moim udziale 
obecnie działają „Raben”, Kuhne i Nagel, 
Pannatoni - ostatnie realizacje oraz inne 
realizacje dotyczące mniejszych podmiotów 
gospodarczych. Przy moim udziale spo-
rządzonych zostało także kilka opracowań 
koncepcyjni funkcjonalno przestrzennych 
rozwiązań, które pozwoliły uprzedzająco 
zdefiniować zakres problemowy i uwarun-
kowania dla realizacji zagospodarowania 
terenu.

Moje doświadczenia dotyczą nie tylko 
gminy Kórnik. Ukształtowały je współpraca 
z wieloma urzędami gmin, a także wieloma 
innymi instytucjami, których zakres działa-
nia dotyczy przestrzeni województwa,  jej 
ochrony i zagospodarowania. 

Z racji pracy etatowej jestem częstokroć 
uczestnikiem działań na rzecz poprawy 
stanu w zakresach gospodarki przestrzen-
nej kraju poprzez opiniowanie propozycji 
Ustawowych regulacji i uzyskania wreszcie 
właściwych reguł dotyczących dążenia do 
ładu przestrzennego kraju. 

Mogę jedynie stwierdzić, że w więk-
szości moich zawodowych doświadczeń 
nie mam kłopotów z uzyskaniem kontaktu 
z decydentami na poziomie gminy. Mogę 
wyrażać swoje opinie, mogę postulować 
rozwiązania, czasami z uprzedzając de-
cyzje, ale zarządzanie gminą to przecież 
również polityka, a decyzje uwzględniające 
racje urbanistyczne -czy chcemy czy nie- to 
też polityka. 

ŁG: A jak było z linia?
jZ: Zagmatwanie sprawy linii energe-

tycznej przechodzącej przez Gminę Kórnik 
można zobrazować już patrząc na nazew-
nictwo. Dawniej wystarczyła w dokumentach 
wręcz tylko nazwa „elektroenergetyczna” 
bez lub z parametrem 220 lub 400 kV. Póź-
niej  trzeba już było określić „wielotorowa”, 
„wielonapięciowa” lub podawać ilości torów 
i parametry linii. W pewnym momencie bar-
dzo istotnym było użycie w tytule inwestycji, 
a także w tytułach planów słów „najwyższych 
napięć”. I tak u zarania planów rozbudowy 
połączenia Ostrów-Plewiska przez gminę 
wieść miała 2 x 220 kV oraz linia  400 kV 
wzdłuż autostrady. Linia  2 x 220 kV istniała 
już od lat 50tych, jeżeli chodzi o linię 400kV 
w Gminie Kórnik, zawsze była planowana 
linia wzdłuż autostrady.

Dopiero później pojawiły się propozycje 
połączenia obu napięć czterotorową dwu-
napięciową linię ) 2 x 220 KV + 2 x 400 kV 
czego wynikiem był wniosek PSE w sprawie 
przystąpienia do aktualizacji miejscowego 
planu w zakresie wprowadzenia linii wielo-
torowej po trasie istniejącej linii dwutorowej 
220 kV. Wniosek ten został złożony w  roku 
2000 (8 sierpnia 200 roku przyp. ŁG) .

Projekt zmiany planów gmin jednocze-
śnie zainicjowano w trzech mi wiadomych 
przypadkach. Gmina Kórnik, gmina Mosina 
i gmina Komorniki. Najwcześniej i chyba 
bez znaczących trudności, uchwalono i 
zrealizowano linię w Komornikach - jak 
każdy może wizualnie ocenić zrealizowano 
ją bezpośrednio nad dachami budynków. W 
Mosinie mimo wcześniej wymuszonej spo-
łecznym głosem konieczności wykonania 
obejścia Wiórka, nastąpiła dość wcześnie 
finalizacja planu miejscowego i realizacja 
linii na zachodnim odcinku z przejściem nad 
rzeką Warta. Był to bezkonfliktowy odcinek 
I-go etapu. II-gi odcinek nie doczekał finału. 
Podobnie w Kórniku doszło do uchwalania 
planu w dwu etapach. Odcinek II-gi w Kór-
niku, przebiegający m.in. przez Kamionki 
spowodował protesty. Szkoda tylko, że pro-

testy te pojawiły się tak późno. Przy I-szym 
odcinku protesty i konflikty jakoś przy udziale 
inwestora zostały opanowane, chociaż nie-
które odżyły później.

ŁG: Co wiedział Pan o planach prze-
budowy istniejącej linii około roku 1994?

Wiadomym było tylko to że jest to linia 2 
x 220 kV, która powinna być remontowana 
i że to kiedyś powinno nastąpić. Wtedy 
istniała jedynie rozbieżność między ustale-
niami w planach gmin, które określały strefy 
ochronne lub szkodliwości. Dla linii była to 
strefa 2x40m lub 2x35m. Po za tą strefą 
(odległością) budownictwo mieszkalne 
mogło być dopuszczone. 

Nie posiadałem innej wiedzy, szczegól-
nie takiej, którą przypisał mi pan Krawiarz, 
a którą miałbym wykorzystać do strasze-
nia radnych, co zresztą nie jest w moim 
zwyczaju.

ŁG: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał ŁG

ROZmOWA Z JERZym ZALEWSKIm

SZANOWNA REDAKCjO!

 Na przełomie marca i kwietnia  
 ruszyły prace związane z przy-
cinaniem drzew, krzewów i pielęgnacją 
zieleni w Bninie. 

Oczywiście dostrzegamy wiele zmian 
estetyki zieleni i porządku, ale na rynku i 
wokół. A co z zielenią w Bninie przy ulicy 
Jeziornej od numeru 20 do końca, między 
chodnikiem a jezdnią? 

Trawnik zarasta krawężniki, nie przy-
cięte róże, rosnące chwasty. Do tej pory 
nie zrobiono nic prócz ścięcia trawy i za-
miatania jezdni. 

Mimo wielokrotnej interwencji telefo-
nicznej i ustnej w marcu i kwietniu u pani 
Krakowskiej i pana Janasika zlekceważono 
te uwagi. Dlaczego parking jest zadbany a 
zieleń parę metrów dalej już nie? 

Złożyliśmy pismo w tej sprawie 8 
grudnia 2008 roku w Urzędzie Miejskim. 
Powyższy brak reakcji ze strony referatu 
jest trudny do pogodzenia. Nie ulega, zatem 
wątpliwości, że zgodnie z art. 7 ust.1 pkt.3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym, utrzymanie czystości i 
porządku nie należy do działalności nie-
jawnej gminy. Nadto art. 3 ustawy z dnia 13 
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, stanowi, iż powyższe 
zadanie należy do obowiązkowych zadań 
własnych gmin. 

Anita Suszek 
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Puste szkolne ławy, książki rzucone  
w kąt, słońce na niebie i błogie lenistwo – to 
znak, że zaczęły się wakacje. Część dzieci  
i młodzieży zapewne wyjedzie nad morze, 
w góry, nad jezioro, w ciepłe kraje. Ci, którzy 
pozostaną w mieście wcale nie muszą się 
nudzić. Przedstawiamy kilka propozycji na 
spędzenie lata w Kórniku. 

NIEObOZOWA AKCjA lETNIA NA 
BŁoNiACh 

Od 1 lipca do 26 sierpnia na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku trwać 
będzie Nieobozowa Akcja Letnia 2009. 
W dni powszednie w godz. 9.00 – 13.00 
chętne dzieci mogą wziąć udział w bez-
płatnych zajęciach na Błoniach. Na miejsce 
dowożone będą autobusem, który o godz. 
9.00 wyruszy z przystanku przy kórnickim 
gimnazjum, dojedzie do bnińskiego rynku i 
stamtąd o godz. 9.10 odjedzie w kierunku 
OSiRu (powrót o godz.  13.00). W ramach 
akcji odbywać się będą zajęcia sportowe 
dla dzieci m.in. zawody sprawnościowe, 
siatkówka, podchody, gry i zabawy stoli-
kowe. Organizatorzy przewidzieli odpłatne 
4 wycieczki autokarowe i 4 wyjazdy na 
pływalnię do Swarzędza. 

strZEżoNE kąpiElisko 

Od 15 czerwca do 15 sierpnia jest 
czynne i strzeżone kąpielisko przy OSiR w 
Kórniku. Codziennie w godzinach od 10:00 
do 18:00 nad bezpieczeństwem kąpiących 
się czuwa ratownik - Marek Sawala. Dzie-
ci na kąpielisku powinny przebywać pod 
opieką dorosłych.

U ratownika można zdawać na kartę 
pływacką lub na specjalną kartę pływacką 
„żółty czepek”. Istnieje też możliwość or-
ganizacji  kursów: na ratownika młodszego 
oraz na ratownika wodnego (informacje u 
ratownika). 

SANEPID dopuścił kąpielisko do użyt-
ku. Posiada ono również odpowiedni atest 
wydany przez WOPR.  

Tuż przed sezonem, na gminnym ką-
pielisku na Błoniach uzupełniono piasek 
na plaży,  wyznaczono brodzik dla dzieci, 
oznakowano bojami sektory pływackie a 
obok kąpieliska nawieziono ziemię i za-
siano trawę.

lAto 2009 W kórNiCkim oŚrodku 
KUlTURY NA PROWENCIE 

Od zeszłego roku twórczym wysiłkom 
Kórnickiego Ośrodka Kultury patronuje 
rzeźba anioła Prowenty. Miejmy nadzieję, że 
opieka ta wpłynie inspirująco na wszystkich 
miłośników twórczego sposobu spędzania 
wakacji. Tego lata KOK zaprasza na wysta-
wy, warsztaty, imprezy, spektakle.

• Od 19 czerwca do 6 lipca - od środy 
do piątku w godz. 12.00 do 17.00, sobota 
i niedziela w godz.10.00 do 16.00 - kolejna 
odsłona z cyklu wystaw „ASP w Kórniku”. 
Tym razem prezentujemy ceramikę arty-
styczną i użytkową studentów Pracowni 
Ceramiki w Architekturze poznańskiej ASP. 

• W sobotę 4 lipca o godz.18.00 Kórnicki 
Ośrodek Kultury będzie współorganizatorem 
VI Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Wiel-
kopolsce. Wspólnie z prezesem Stowarzy-
szenia Kulturalnego Wielkopolska – Izrael, 
panem Bogusławem Łowińskim przygo-
towana zostanie impreza, w trakcie której 
przedstawiony zostanie referat prof. Jerzego 
Fogla na temat historii Żydów w Kórniku, 
wystawa judaików kórnickich, znajdujących 
w zbiorach Biblioteki Kórnickiej oraz zdjęć 
„Cmentarze żydowskie w Wielkopolsce” oraz 
pocztówek „Na dobry rok bądźcie zapisani”. 
Całość dopełni koncert muzyki żydowskiej i 
klezmerskiej oraz humoru. Przewiduje się 
też degustację potraw kuchni żydowskiej.

• Dla dzieci i młodzieży proponujemy 
od 6 do 17 lipca w godz. od 10.00 do 14.00 
warsztaty ceramiczno-archeologiczne, czyli 
Plastyczny Prowent pod Aniołem 2.       W 
programie zajęcia z ceramiki, rzeźby, rysun-
ku, graffiti, aranżacji przestrzeni.   Głównym 
tematem spotkań będzie zapoznanie z 
warsztatem ceramicznym. Stąd planowany 
pokaz budowy pieców ceramicznych i wypa-
lania obiektów z gliny. Ponadto, chętni będą 
mogli spróbować swoich sił, jako młodzi ar-
cheolodzy – odkrywcy oraz wcielić się w rolę 
ludzi pierwotnych: wynalazców pierwszych 
narzędzi, twórców malowideł naskalnych.  
Warsztaty zakończą się pełnym ognia, 
muzyki, tańców widowiskiem wieczornym 
inspirowanym obrzędami przejścia, podczas 
którego uczestnicy wejdą w rolę młodego 
twórcy. Prowadzenie: Piotr Mastalerz – ar-
tysta, rzeźbiarz, Sławek Animucki – reżyser 
oraz obecny będzie zawodowy archeolog. 
Opłata za dwutygodniowy udział 50 zł od 
osoby (5 zł dziennie). W przypadku zgłosze-
nia rodzeństwa kwota zostanie obniżona na 
drodze negocjacji. Zainteresowanych pro-
simy o wcześniejszy kontakt w celu zapisu 
na ul. Prowent 6 w Kórniku lub telefonicznie 
0618 170-891, 515-229-660

• Młodzież i dorosłych zapraszamy na 
Filmowy Prowent pod Aniołem czyli kino 
plenerowe. Seanse w piątki sierpnia o 21.00 
na Prowencie.

Propozycje pozostałych imprez kul-
turalnych KOK w sierpniu podane będą  
w późniejszym terminie. 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE STOWA-
rZYsZENiA tEAtrAlNEGo „lEGioN” 

Stowarzyszenie Teatralne „Legion” za-
prasza młodzież i wszystkich zainteresowa-
nych na warsztaty artystyczne, prowadzone 
przez zawodowców z Polski i Niemiec,  
w dniach 10 – 23 sierpień 2009, w szkole 
w Bninie. Zajęcia z wiedzy o teatrze, dykcji, 
aktorskie, ruchu scenicznego, wokalne i 
muzyczne. Udział w zajęciach dla młodzieży 
kórnickiej bezpłatny. Po warsztatach premie-
ra spektaklu „LABIRYNT”. 

Zgłoszenie udziału w warsztatach: 
Anna Łazuka-Witek, tel. 0618 171-490, 

696-984-694, annawitek@vp.pl  lub w szkole 
w Bninie w dniu 10 sierpnia o godz. 10.00.  

Projekt wspierany przez Fundację 
Współpracy Polsko – Niemieckiej

Gefordert aus Mitteln der Stiftung fur 
deutsch-polnische Zusammenarbeit

WAkACYjNE dYżurY prZEdsZkoli 

22 - 30 czerwca - Przedszkole nr 2 Kórnik 
- Bnin (dla dzieci z bnińskiego przedszkola) 

1 - 15 lipca - Przedszkole nr 2 Kórnik - 
Bnin (dla dzieci z wszystkich przedszkoli) 

3 - 14 sierpnia - Przedszkole nr 1 Kórnik 
(dla dzieci z wszystkich przedszkoli) 

17 - 31 sierpnia - Przedszkole w Szczo-
drzykowie (dla dzieci z wszystkich przed-
szkoli)

PROmOCjA ZDROWIA POPRZEZ 
SPORT 

W połowie czerwca rozpoczęły się zaję-
cia sportowe na boisku przy Domu Dziecka 
w Kórniku-Bninie, w ramach projektu „Pro-
mocja zdrowia poprzez sport”. 

Jeśli chcecie aktywnie podczas wakacji 
spędzić czas ze swoimi koleżankami i ko-
legami ze szkoły, sąsiedztwa, koniecznie 
przyjdźcie!

Zajęcia prowadzą nauczyciele. Dojazd 
na nie komunikacją „KOMBUS” jest bez-
płatny. 

Na nowoczesnej nawierzchni odbywają 
się zajęcia z siatkówki, piłki ręcznej, koszy-
kówki, unihokeja, badmintona, a ponadto 
z piłki nożnej dla chłopców i aerobiku dla 
dziewcząt. 

Najmłodsi na pięknym i bezpiecznym 
placu zabaw nauczą się nowych gier i zabaw 
ruchowych. Zajęcia są bezpłatne. 

Kontakt: Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, 
ul. Błażejewska 63  tel. 061 8 170-206 

Zebrała: Barbara Morasz

LAtO W KóRNIKu,  
CZyLI JAK NIE NuDZIć SIĘ W mIEśCIE

 Szanowny Panie Lechnerowski,
 Celowo nie zwracam się do 

Pana per „Panie Burmistrzu”,  by - 
po pierwsze - zaprotestować wobec 
wszechobecnej tytułomanii, po drugie 
zaś dlatego, że uważam, iż „burmistrz” 
nie jest tytułem nadawanym za szcze-
gólne osiągnięcia (oby takie były), jak to 
bywa z tytułami naukowymi na przykład, 
lecz po prostu i zwyczajnie to nazwa 
pełnionej funkcji, powierzonego zadania. 
Obawiam się jednak, że niewielu „bur-
mistrzów”, „posłów” i innych „ministrów” 
pamięta, iż tak właśnie jest.

Stał się Pan burmistrzem nie na za-
sadzie dziedziczenia tronu, lecz w demo-
kratycznych wyborach; po przeczytaniu 
w „Kórniczaninie” Pana artykułu odnoszę 
jednak nieodparte wrażenie, że zatracił 
Pan elementarne, literalne wręcz, rozu-
mienie demokracji. Czyż demokracja – 
władza ludu – nie oznacza właśnie tego, 
że jest się wybranym przez ludzi i wobec 
nich się odpowiada, że lud ów ma prawo 
i obowiązek patrzeć wybranemu na ręce? 
A takim patrzeniem na ręce jest również 
zadawanie pytań, choćby w Pana mnie-
maniu były niewygodne i „tendencyjne”. I 
dlatego właśnie oburza mnie Pana tłuma-
czenie, że nie odpowiadał Pan na zarzu-
ty, pytania, artykuły (jeśli uważa Pan, że 
kłamliwe, niedorzeczne czy irytujące – to 
tym bardziej) pana Daniela, ponieważ nie 
miał Pan czasu! Nie sądzi Pan, że Pana 
obowiązkiem względem i wyborców, i 
mieszkańców gminy, jest odpowiadać 
na kierowane do Pana pytania? Jeśli zaś 
uważa pan wypowiedzi pana Daniela za 
nieprawdziwe i tendencyjne – my, zwykli 
szarzy mieszkańcy, chętnie dowiemy się, 
jakie są Pana racje. 

Stwierdzenie, że nie miał Pan na to 
czasu uważam za przejaw arogancji 
władzy tak samo, jak stwierdzenie, że 
Magazyn Kórnicki (uosabiany przez 
redaktora naczelnego, jak mniemam) 
nie dorósł do Kórnika. Czy tym samym 
ja, czytelniczka owego Magazynu, do 
Kórnika nie dorastam?… A czym jest 
ten Kórnik? Własnością Burmistrza, 
Radnych? A może – w Pana odczuciu 
– jest przez nich uosabiany? Czy to oni 
ustalają jakieś standardy, według których 
kogoś się przyjmuje a kogoś wyklucza z 
tego „elitarnego klubu”? I co to znaczy, 
że ktoś nie rozumie Kórnika? Czyżby ten, 
kto widzi Kórnik i politykę jego rozwoju 
inaczej? Ten kto wytyka błędy i sugeruje 
alternatywne rozwiązania? Czy właśnie 
ten, kto ośmiela się sugerować „nie-
udolność czy słabość obecnej władzy”? 
Proszę sobie nie uzurpować prawa do 
osądu, kto do czego dorasta, szczególnie 
jeśli robi Pan to z pozycji burmistrza, nie 
osoby prywatnej.

Piszę ten list również – a może przede 
wszystkim - dlatego, że z urodzenia 
jestem kórniczanką, nie można mi więc 

zarzucić, że jestem (tak bardzo nielubia-
nym) świeżym, tendencyjnym i roszcze-
niowym nabytkiem gminy. Czuję się więc 
w pełni uprawniona do wyrażenia mojego 
zdania na temat Kórnika. Od kilku zaś lat 
mieszkam w Kamionkach, i - proszę mi 
wierzyć – oddalenie od Kórnika pozwo-
liło mi nabrać odpowiedniego dystansu 
i przyjąć inną (właściwą?) optykę na 
widzenie wielu spraw. Z tej perspektywy 
widać na przykład choćby irracjonalny, 
głęboko zakorzeniony lęk przed nazwa-
niem Kórnika „małomiasteczkowym” czy 
„zaściankowym”; lęk ten, mam wrażenie, 
przeradza się w kompletnie niezrozumia-
łą mi butę, ogólne nadęcie i zadzieranie 
nosa oraz przeświadczenie o „wyższości” 
i „lepszości” wobec innych miejscowości 
gminy (wielokrotnie odniosłam wraże-
nie, że Kórnik ubolewa, iż ciągnie mu 
się bardzo niewygodny ogon w postaci 
Kamionek – z którymi są same problemy 
– nie dość, że czepia się linii, przez którą 
Kórnik może mieć problemy, to jeszcze 
nie płaci podatków i chciałby udogodnień 
w postaci chodników, kanalizacji a może 
nawet szkoły!)

A przecież odpowiednio pojmowana 
i wyeksponowana małomiasteczkowość 
mogłaby być atutem… Do tego potrzeb-
na byłaby jednak i pewna dojrzałość, 
i wizja. Myślę, że nie tylko pan Daniel 
ma wątpliwości, czy jakakolwiek wizja w 
ogóle istnieje. Ja nie mam ani wątpliwo-
ści, ani złudzeń. Pisze Pan, że realizuje 
konsekwentnie wizję wytyczoną przez 
samorząd w latach dziewięćdziesiątych; 
a ocenę Pańskich działań pozostawia 
Pan „Mieszkańcom i inteligencji Pana 
Redaktora Naczelnego Magazynu Kór-
nickiego”. Czy mam rozumieć, że chodzi 
Panu o głosy li i jedynie aprobujące, i 
tylko takie będą przejawem inteligencji, 
skoro polemika, dyskusja, czy choćby 
cień sugestii, że tak wizja, jak i jej reali-
zacja, mogą być nieudolne, nie stanowią 
dla Pana problemu godnego zastanowie-
nia, a wręcz nie ma Pan na nie czasu!

Kórnik nie jest pępkiem świata (trudno 
w to pewnie wielu uwierzyć), ba, nawet 
gminy, a burmistrz jest burmistrzem dla 
nas wszystkich i przed nami wszystki-
mi powinien czuć się odpowiedzialny. 
Właśnie dlatego mówienie o tym, że 
Magazyn Kórnicki nie dorasta do Kórnika 
uważam za nieuprawnione i – powta-
rzam - aroganckie. Co więcej, wydaje 
mi się, że chyba właśnie tematy i pytania 
pojawiające się w Magazynie niektórych 
przerastają.

Ja osobiście cenię pana Daniela za 
to, jak redaguje Magazyn, za to, że nie 
ogranicza się do notek sprawozdaw-
czych, za ciekawy dobór tematów, za 
niesztampowe prowadzenie wywiadów, 
za przygotowanie do rozmowy z kon-
kretnym gościem. A przede wszystkim 
za ciągłe, wytrwałe patrzenie na ręce 

szeroko rozumianemu „kórnikowi”.
I na koniec jeszcze jedna kwestia. 

Ważna dla mnie, jako mieszkanki Kamio-
nek, do której również zwraca się Pan 
bezpośrednio w artykule słowami: „Sza-
nowni Mieszkańcy Kamionek, Borówca 
i Skrzynek: nie burmistrz Lechnerowski 
jest odpowiedzialny za tę linię.” Powtarza 
Pan w artykule z nieukrywaną satysfak-
cją, że burmistrz nie mógł wiedzieć o linii 
wysokiego napięcia 2x220kV + 2x400kV, 
gdyż nie był wówczas burmistrzem. Ja 
natomiast wolałabym raczej usłyszeć, co 
burmistrz zrobił i czego nie zrobił w tej 
konkretnej sprawie, gdy burmistrzem już 
został i o linii się dowiedział. Chciałabym 
się dowiedzieć, co konkretnie zrobił Pan 
w sprawie linii, jak i kiedy sam się Pan 
za nami ujął, co Pan zrobił, by nam, 
mieszkańcom Kamionek, pomóc. Kiedy 
po raz pierwszy po tym, jak już się Pan 
dowiedział, co ma powstać w miejsce 
starej linii, wyraził Pan swój sprzeciw 
i niezgodę na plany PSE, kiedy przed-
sięwziął Pan pierwsze kroki, by nadać 
sprawie bieg?.. Czy wtedy, gdy jeszcze 
można było zapobiec powstaniu tej linii, 
czy może trochę później?.. Pytam o to w 
szczególnym momencie, gdy powstanie 
tej linii wydaje się przesądzone, wielo-
letnie wysiłki, nie waham się powiedzieć: 
heroiczne, wielu ludzi (choćby pani Soł-
tys Małgorzaty Walkowiak, ludzi skupio-
nych wokół Stowarzyszenia Lasem1000, 
pana Krzysztofa Kuklińskiego, radnych 
Magdaleny Kosakowskiej i Michała Stec-
kiego i wielu innych) – zaprzepaszczone, 
a walka o poszanowanie naszych praw 
– przegrana. 

Zapowiedział Pan w artykule, że nie 
będzie polemizował z ewentualnymi 
komentarzami pana Daniela. Bo brak 
czasu, bo tendencyjne. Mam nadzieję, że 
odniesie się Pan przynajmniej do moich 
pytań. Bo konkretne.

Z poważaniem,
Magdalena Bartosik

PS. Ponieważ nie wszyscy czytają 
„Kórniczanina” przesłałam list również 
do „Magazynu Kórnickiego” z prośbą  
o wydrukowanie.

LISt OtWARty DO PANA JERZEGO LEChNEROWSKIEGO, W ODPOWIEDZI NA ARtyKuł 
„O mAGAZyNIE KóRNICKIm, LINII ELEKtROENERGEtyCZNEJ I O KILKu INNyCh RZE-

CZACh…”, ZAmIESZCZONy W „KóRNICZANINIE” (NR 10 Z 22 mAJA 2009)

szanowny panie redaktorze,
przesyłam Panu - z prośbą o wydru-

kowanie - list do burmistrza, będący moją 
reakcją na artykuł zamieszczony w po-
przednim numerze "Kórniczanina".

Przesyłam go dopiero teraz, gdyż zbyt 
późno zorientowałam się, iż termin skła-
dania materiałów do aktualnego wydania 
minął 29 maja. Ten sam list przesłałam rów-
nież do redakcji "Magazynu Kórnickiego".

Z poważaniem,
Magdalena Bartosik
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transport GratIs
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

W związku z dynamicznym rozwojem hotelu 
poszukujemy do pracy na stanowiska: 

• kosmetyczka, 
• manicurzystka, 
• masażysta 

WYmAGANiA: 
• komunikatywność, 
• dyspozycyjność, 
• wysoka kultura osobista, 
• umiejętność pracy w grupie, 
• mile widziane doświadczenie na zajmowanym 

powyżej stanowisku. 

CV prosimy kierować na adres:  
spa.rodan@gmail.com

Więcej informacji pod nr tel. 607-848-443

PROmOCjA ZDROWIA POPRZEZ 
SPORT

od dnia lipca 2009 r. starosta po-
znański zaprasza dzieci i młodzież do 18 
roku życia na bezpłatne zajęcia sporto-
wo-rekreacyjne, które będą realizowane  
w 9 strefach rekreacji dziecięcej, co  
tydzień od poniedziałku do soboty przez 
cały okres wakacji.

Zajęcia te będą prowadzone przez 
nauczycieli wychowania fizycznego, w tym 
również przez instruktorów sportu od go-
dzin porannych do późnopopołudniowych  
w zależności od lokalizacji.

W ramach zajęć sportowo-rekreacyj-
nych osoby zainteresowane będą mogły 
uczestniczyć m.in. w zajęciach z koszykówki, 
piłki nożnej, siatkówki, aerobiku, unihokeja, 
piłki ręcznej - z podziałem na dziewczęta  
i chłopców, a także z badmintona czy tenisa. 

Zajęcia będą się odbywać na nowo-
powstałych boiskach wielofunkcyjnych,  

w następujących lokalizacjach:
• Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława 

Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24,

• Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy – filia w Murowanej 
Goślinie, ul. Szkolna 1,

• Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich w Rokietnicy – filia w Poznaniu, 
ul. Rubież 20,

• Zespół Szkół im. Adama Wodziczki  
w Mosinie, ul. Topolowa 2,

• Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chła-
powskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1,

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Mosinie, ul. Kościelna 2,

• Dom Dziecka w Kórniku-Bninie,  
ul. Błażejewska 63,

• Ośrodek Wspomagania Rodziny  
w Kobylnicy, ul. Poznańska 91.

oprócz boisk wielofunkcyjnych powiat 
poznański wybudował także nowoczesne 
place zabaw na których również odbywać 
się będą zajęcia rekreacyjne

• Dom Dziecka w Kórniku-Bninie,  
ul. Błażejewska 63,

• Ośrodek Wspomagania Rodziny  
w Kobylnicy, ul. Poznańska 91,

• Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3,

 Zajęcia sportowo-rekreacyjne są realizo-
wane w ramach projektu pn. "Promocja zdro-
wia poprzez sport - zespół przyszkolnych 
otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powie-
cie Poznańskim", który zakłada budowę ze-
społu boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw 
oraz czynne uczestnictwo dzieci w prowa-
dzonych zajęciach sportowo - rekreacyjnych  
i organizowanych imprezach o podobnym 
charakterze.

 Więcej informacji:
starostwo powiatowe w poznaniu

Wydział Edukacji tel. (061) 8410 754
www.powiat.poznan.pl 

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liech-
tenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie 
ze środków Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego.

KRótKO 
Z POWIAtu

Mamy świadomość, że wielu rodziców 
nie stać na zorganizowanie dzieciom wa-
kacyjnych wyjazdów, dlatego, tak istotna 
jest pomoc w zapewnieniu odpowiednich 
i bezpiecznych warunków zabawy. Nie-
wątpliwie, zajęcia prowadzone pod okiem 
nauczycieli są doskonałą formą spędzenia 
wolnego czasu, a kto wie, być może przy-
czynią się również do odkrycia nowych, 
sportowych talentów – mówi Jan Grab-
kowski Starosta Poznański i dodaje: -  Choć 
realizacja tego projektu, wymagała ciężkiej 
pracy, efekt końcowy jest bez wątpienia 
powodem do dumy i satysfakcji. Tym bar-
dziej, że zajęcia sportowe gwarantują nie 
tylko prawidłowy rozwój fizyczny, ale też 
pozytywnie wpływają na budowanie relacji 
międzyludzkich, opartych na  współpracy i 
zasadach fair play. 

Strefa rekreacji dziecięcej przy
Ośrodku Wspomagania Rzodziny w Kobylnicy
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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

żAluZjE rolEtY rolEtki mAtEriAŁoWE
markizy, moskitiery (rolowane, ramkowe), 

bramy, napędy

PPHU JUNI TECH
Al. Flensa 50, 62-035 Kórnik

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

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

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

Układanie kostki pozbrukowej
tel. 501-073-774

Zatrudnię  
do pomocy  

w domu 2-3 razy  
w tygodniu

Poznań-Starołęka
Tel. 502-103-933

Spacer starorzeczem Warty, poznawanie 
piękna przyrody oraz życia mieszkańców łąk 
i lasów to tylko niektóre z atrakcji XI Turnieju 
Ekologicznego, który odbył się 7 czerwca w 
Czmońcu. Hasło przewodnie tegorocznych 
zmagań brzmiało: „Dekada Edukacji na 
Rzecz Zrównoważonego Rozwoju”. Pomy-
słodawczynią i główną organizatorką imprezy 
była Agnieszka Półchłopek, nauczycielka 
przyrody ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Kórniku. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
samorządowcy z burmistrzem Kórnika, 
Jerzym Lechnerowskim, na czele, Kinga 
Nowak-Dyjeta, kierownik Arboretum, prof. 
Jerzy Karg ze Stacji Badawczej PAN w Turwi,  
przyrodnicy, leśnicy, przedstawiciele Aquane-
tu i Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 
Jarocinie, kórniccy radni oraz Włodzimierz 
Bobrowski prezes śremskiej grupy rowerowej. 
Gospodarzem imprezy i przewodnikiem po 
„Bobrowym Szlaku” był sołtys wsi, Zbigniew 

Tomaszewski. Przyznać należy, że przedsta-
wione przez niego atrakcje lokalnej przyrody 
wywarły spore wrażenie zarówno na gościach 
jak i młodych uczestnikach ekologicznych 
zmagań. W turnieju zmierzyły się drużyny 
ze szkół podstawowych SP nr 1 i SP nr 2 w 
Kórniku oraz uczniowie ze Szczodrzykowa 
i Radzewa. Młodzieży towarzyszyły ich na-
uczycielki przyrody. W pierwszej części tur-
nieju zmagały się dwuosobowe reprezentacje 
każdej ze szkoły. Ich pierwszym zadaniem 
było laboratorium wodne czyli określenie 
za pomocą testów stanu czystości wody 
pochodzącej z Jeziora Kórnickiego . W tym 
czasie pozostali uczestnicy wchodzili na po-
stawioną  w styczniu piętnastometrową wieżę 
widokową, skąd podziwiali przepiękne widoki 
starożecza Warty. Jest to jeden z najwyż-
szych punktów widokowych w Wielkopolsce, 
bez wątpienia jedna z lokalnych atrakcji tury-
stycznych. Drużyny doskonale radziły sobie 
także z zadaniami rozpoznawania ptaków na 
podstawie rysunków oraz gatunków drzew 
po gałązkach i liściach, wykazały się również 
sporą wiedzą na temat życia i działalności 

bobrów, których nad Wartą nie brakuje. W 
zabawowy sposób rozegrano  konkurencję 
związaną z segregacją odpadów, która pole-
gała na jak najszybszym rozdzieleniu śmieci i 
dostarczeniu ich do odpowiednich kolorowych 
worków. Zadania praktyczne przeplatane były 
pytaniami z zagrożeń ekologicznych Ziemi, 
wiedzy o kórnickim Arboretum, Wielkopolskim 
Parku Narodowym, odpadach i ściekach oraz 
zdrowym stylu życia. 

W tej części turnieju najwięcej punktów 
zdobyła drużyna SP nr 1 (23 pkt.), na miejscu 
drugim uplasowali się przedstawiciele SP nr 
2 (22 pkt.), na trzecim uczniowie z Radzewa 
(20 pkt.), a na czwartym ze Szczodrzykowa 
(18 pkt.). Druga część turnieju – ekoprezen-
tacje – odbyła się na terenie świetlicy wiejskiej 
w Czmońcu. Zmęczeni długim spacerem, 
pełni wrażeń i zadowoleni przyrodnicy, po 
krótkim odpoczynku, wojskowej grochówce, 
kiełbaskach i drożdżówkach, przeszli do 
prezentacji całorocznej szkolnej działalności 

przyrodniczo – ekologicznej. Wśród wy-
mienianych działań znalazły się konkursy, 
wycieczki i warsztaty ekologiczne, zajęcia w 
Palmiarni, obserwacje ptaków, leśna szkoła w 
Lasach Rychtalskich, akcje sprzątania okolicy 
i zbiórki makulatury, badania wód jezior oraz 
uczniowskie eksperymenty. Przekazywane 
informacje obrazowane były przygotowanymi 
przez uczniów wystawami plakatów oraz 
piosenkami. 

W ekoprezentacjach najlepsi okazali się 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kór-
niku. Miejsce drugie zajęły ex equo drużyny 
z SP nr 1 w Kórniku oraz Radzewa, a trzecie 
reprezentanci Szczodrzykowa.

Podsumowaniem tej plenerowej imprezy 
były występy artystyczne grupy ze Szkoły 
Podstawowej nr 2. Młodzież w wymownej 
pantomimie przedstawiła zagrożenia cy-
wilizacyjne środowiska oraz negatywne i 
pozytywne postawy ludzi wobec naszego 
przyrodniczego dziedzictwa. Przedstawienie 
zakończyło się happy endem, znaleźli się 
bowiem ludzie, którzy nie odmówili pomocy 
umierającym kwiatom i drzewom.

Na zakończenie turnieju sponsorzy wraz 
z gratulacjami wręczyli najlepszym przy-
rodnikom dyplomy i nagrody rzeczowe, a 
szkołom przekazali dydaktyczne programy 
multimedialne i pomoce do dalszego rozwi-
jania przyrodniczych zainteresowań uczniów.  
Magda Przybyła

CZmONIEC
XI tuRNIEJ EKOLOGICZNy GmINy KORNIK

PIĘKNO PRZyRODy KONtRA ODPADy

podZiękoWANiA

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2  
w Kórniku i organizatorzy

XI Turnieju Ekologicznego gminy Kór-
nik składają serdecznie podziękowania 
panu Burmistrzowi Jerzemu Lechne-
rowskiemu za objęcie naszej imprezy 
honorowym patronatem. Dziękujemy za 
osobiste wsparcie edukacji ekologicznej 
młodzieży  oraz ufundowanie turniejo-
wych nagród następującym sponsorom 
– osobom i instytucjom:

• Komisji Ochrony Środowiska Gmi-
ny Kórnik i jej przewodniczącemu panu 
Januszowi Wojtusiowi,

• Panu Romualdowi Wawrzyno-
wiczowi - Prezesowi AQUANET S.A.  
w Poznaniu,

• Panu Mariuszowi Małyniczowi- Pre-
zesowi ZZO w Jarocinie,

• Panu Włodzimierzowi Matuszakowi 
– Prezesowi WKiUK WODKOM,

• Pani Małgorzacie Bierła - Prezesowi 
KTOŚ,

• Pani Kindze Nowak-Dyjeta – kierow-
nikowi Arboretum PAN,

• Pani Gabrieli Wojciechowskiej – 
kierownikowi Pracowni Doradztwa ODN 
w Poznaniu,

• Panu prof. dr hab. Jerzemu Kargowi  
ze Stacji Badawczej PAN w Turwi,

• Pani Irenie Kaczmarek – Przewod-
niczącej Rady Miejskiej, 

• Panu Antoniemu Kaliszowi - kie-
rownikowi Referatu Ochrony Środowiska 
Gminy Kórnik,

• Panu Romualdowi Grabiakowi – 
Dyrektorowi Wydz. Ochrony Środowiska 
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w 
Poznaniu,

• Panu Zbigniewowi Tomaszewskie-
mu – sołtysowi Czmońca,

• Dyrekcji Wielkopolskiego Parku 
Narodowego,

• Dyrekcji Nadleśnictwa Babki.
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W ubiegły piątek, w szkołach za-
brzmiał ostatni dzwonek. to sygnał, że 
skończył się kolejny rok szkolny a roz-
poczęły się wakacje i ... szkolne remonty. 

Prawie 2 tysiące uczniów z szkół z 
gminy Kórnik, od tygodnia cieszy się wa-
kacjami. 

19 czerwca pożegnali szkołę na ponad 
2 miesiące. W każdej z placówek oświato-
wych w tym dniu odbywały się uroczyste 
akademie. Rozbrzmiewał „Mazurek Dą-
browskiego”, przemówienia dyrektorów, 
którzy życzyli udanych wakacji, ale też 
przestrzegali przed zagrożeniami i prosili 
o zachowanie bezpieczeństwa. Najlepsi 
uczniowie otrzymali wyróżnienia i nagrody. 

Podobnie, jak w ubiegłych latach, także 
i w tym roku, uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjów z terenu gminy Kórnik, 
którzy wyróżniali się wysoką średnią ocen i 
osiągnięciami otrzymali Nagrodę Przewod-
niczącej Rady Miejskiej (lista nagrodzonych 
w ramce). Wręczano je podczas sesji Rady 
Miejskiej, która odbyła się 24 czerwca. 
18 uczniów, oprócz dyplomów otrzymało 
także nagrody książkowe a wśród nich 
monografia Kórnika i Bnina oraz albumy o 
Kórniku. Rodzicom uczniów wręczono listy 
gratulacyjne. 

remonty, remonty ....
W czasie, gdy uczniowie będą odpo-

czywać, w szkołach pojawią się ekipy re-
montowe i malarskie. Tego lata największe 
remonty odbywać się będą w kórnickiej i 
bnińskiej szkole podstawowej. Tam będą 
wykonywane prace adaptacyjne pomiesz-
czeń, które od września zajmą oddziały klas 
„O” przeniesione z przedszkoli w Kórniku i 
Bninie. Dzięki temu zabiegowi, przedszkola 
będą mogły przyjąć trzylatki. Przystosowy-
wanie sal lekcyjnych i sanitariatów do po-
trzeb sześciolatków pochłonie z gminnego 
budżetu kilkaset tysięcy złotych. 

W pozostałych placówkach oświato-
wych w naszej gminie, ze względu na brak 

funduszy, prace remontowe ograniczą 
się jedynie do malowania sal lekcyjnych i 
drobnych napraw. 

Dodatkowo, przy Szkole Podstawowej w 
Radzewie postępować będzie rozbudowa 
boiska (nawieziona zostanie ziemia) i wy-
konane będą prace przygotowawcze do wy-
budowania placu zabaw dla najmłodszych. 

Barbara Morasz

ZACZĘły SIĘ WAKACJE  
I ... REmONty W SZKOłACh 

WYróżNiENiA  
prZEWodNiCZąCEj  

RADY mIEjSKIEj 

szkoła podstawowa nr 1 w kórniku 
1. Barbara Toboła – średnia 5,91
2. Julia Kłosowicz – średnia 5,91
3.Piotr Miara – średnia 5,73

szkoła podstawowa nr 2  
w kórniku-Bninie

1. Damian Sznura – średnia 5,1
2. Michał Leski– średnia 5,1

szkoła podstawowa  
w szczodrzykowie

1. Kinga Hoza – średnia ocen 5,5 
2. Michalina Gwizdek– średnia ocen 5,4, 
3. Dagmara Piasna – średnia ocen 5,3.

szkoła podstawowa w radzewie
1.  Roksana Rumińska – średnia 5,4
2.  Ewelina Staniszewska – średnia 5,4
3.  Klaudia Rozmiarek – średnia 5,2

Gimnazjum w kórniku
1. Klaudia Laś – średnia 5,54
2. Joanna Żyto - średnia 5,54
3. Karolina Piechowiak – średnia 5,38
4. Hanna Giertych – średnia 5,38

Gimnazjum w robakowie
1. Kinga Lesińska – 5,47
2. Joanna Szczepaniak – 5,27
3. Aleksandra Pietrowska – 5,07

KREAtyWNE 
SZKOły:

GimNAZjum W roBAkoWiE, sZkoŁA 
PODSTAWOWA NR 1 W KóRNIKU,

sZkoŁA podstAWoWA W rAdZEWiE

Trzy szkoły z Gminy Kórnik zostały 
wyróżnione Certyfikatem Kreatywnej 
Szkoły przyznanym przez Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. 
Wyróżnienie szkół było podsumowaniem 
całorocznego projektu, nad którym patro-
nat objął Wielkopolski Kurator Oświaty. 
Projekt nosił tytuł „Śladami Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919 – Tobie 
Polsko ta kropla krwi wrzącej”. 

Zakończenie projektu miało miejsce 
na XIII Targach Edukacyjnych w Po-
znaniu. Na konferencji zaprezentowano 
efekty osiągnięte w trakcie jego realiza-
cji. Do projektu przystąpiło 350 szkół , 
a w pracach nad jego realizacją wzięło 
udział 56064 uczniów z terenu Wielkopol-
ski. Do ODN w Poznaniu nadesłano 266 
sprawozdań z wykonanych zadań. 184 
szkoły wyróżniono . Certyfikaty odebrali 
szkolni koordynatorzy projektu. Z naszej 
gminy certyfikaty uzyskały 

- Gimnazjum w Robakowie  - Magda-
lena Murdza, 

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kórniku 
– Alicja Serwatkiewicz, 

- Szkoła Podstawowa w Radzewie – 
Marek Serwatkiewicz. 

Podsumowując projekt edukacyjny 
Stefania Misiarek przedstawiła różnorod-
ne formy realizacji zadań projektowych 
w wielkopolskich szkołach. Materialnym 
efektem było 1475 zreal izowanych 
przedsięwzięć udokumentowanych w 
różny sposób – konkursy, wystawy, 
inscenizacje, foldery, plakaty, kroniki, 
monografie, prezentacje multimedialne…

Koordynator projektu podkreśliła, że 
stał się on inspiracją dla rad pedago-
gicznych do pracy nad kształtowaniem 
postaw patriotycznych, więzi z regionem 
uczniów i zaowocował materiałami przy-
gotowanymi do publikacji „Tobie Polsko 
ta kropla krwi wrzącej”, która ukaże się 
w październiku jako podsumowanie pro-
jektu, a jednocześnie inspiracja do pracy 
dydaktyczno – wychowawczej. 

W prezentacji był także kórnicki ak-
cent – pokazane zostało kalendarium 
obchodów rocznicowych w Szkole Pod-
stawowej w Radzewie. Sukces tegorocz-
nego projektu jest zachęta do tworzenia 
nowych projektów edukacyjnych. 

Wyróżnionym szkołom i laureatom 
Wojewódzkiego Konkursu Historyczne-
go gratulacje złożyli Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Wielkopolski 
Kurator Oświaty i Dyrektor Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. 

Marek Serwatkiewicz 

Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach dzielili 
z nami smutek, okazali wiele życzliwości i wsparcia oraz 
uczestniczyli w ostatniej drodze na miejsce wiecznego spo-

czynku
naszej kochanej  Mamy, Teściowej, Babci i Prababci 

Śp. Heleny Staśkowiak
Krewnym, przyjaciołom, sąsiadom, delegacjom,  

księdzu proboszczowi za wspólną modlitwę  
i udział w pogrzebie, złożone kwiaty i intencje mszalne 

Serdecznie podziękowania 
składa Rodzina 

Pod takim tytułem przedstawienia, 
zerówkowicze z Przedszkola nr 2 w 
Kórniku żegnali się 
z paniami, kolega-
mi i koleżankami 
i salą przedszkol-
ną. Od września 
zasiądą już w ław-
kach szkolnych. 
W przedstawieniu 
przenieśliśmy się 
w przyszłość i jako 
20- latkowie opo-
wiadaliśmy o tym, 
czego nauczyliśmy 
się w przedszkolu. 
Przybyli: karatecy, kucharze, poetki, ma-
tematycy, businesswoman oraz wesoła i 
liczna grupa dresiarzy. Piosenki były różne: 
począwszy od repertuaru „Fasolek” a skoń-

czywszy na „Republice”, „Lady Pank” i G. 
Turanale. Rodzice jak zwykle nie zawiedli 

ze swoją pomocą i 
przygotowali prze-
piękne podziękowa-
nia dla wszystkich 
pracowników przed-
szkola. Najprzyjem-
niejszą chwilą dla 
młodych absolwen-
tów był przepyszny 
tort! Wzruszeń nie 
było co ukrywać a 
rodzicom pragnie-
my podziękować za 
przepiękne cztery 

lata wiary, zaufania i codziennych uśmie-
chów w progu sali. DZIĘKUJEMY – wycho-
wawczynie grup  „Słoneczka I i II”.

Izabela Kobielak - wychowawczyni

„tO my – WCIĄŻ CI SAmI!”

Szanowni Państwo! Jak zapewne wie-
cie, od zeszłego roku twórczym wysiłkom 
Kórnickiego Ośrodka Kultury patronuje 
rzeźba anioła Prowenty.

Sądzę, że ta opieka wpłynie inspirująco 
na wszystkich miłośników twórczego spo-
sobu spędzania wakacji.

Tego lata zapraszamy do Kórnickiego 
Ośrodka Kultury na wystawy, warsztaty, 
imprezy, spektakle.

I tak, w Klaudynówce od 19.06 br. do 
6.07.br. - środy do piątku w godz. 12.00 
do 17.00,

sobota, niedziela w godz.10.00 do 
16.00 - zorganizowaliśmy kolejną odsłonę 
z cyklu wystaw „ASP w Kórniku”. Tym ra-
zem prezentujemy ceramikę artystyczną i 
użytkową studentów Pracowni Ceramiki w 
Architekturze poznańskiej ASP.

oto oferta innych działań kok.

W sobotę 4 lipca o godz.18.00
Kórnicki Ośrodek Kultury będzie 

współorganizatorem VI Dni Kultury Ży-
dowskiej i Izraelskiej w Wielkopolsce. 
Wspólnie z prezesem Stowarzyszenia 
Kulturalnego Wielkopolska - Izrael Panem 
Bogusławem Łowińskim przygotowana 
zostanie impreza, w trakcie której przed-
stawiony zostanie referat prof. Jerzego 
Fogla na temat historii Żydów w Kórniku, 
wystawa judaików kórnickich znajdują-
cych w zbiorach Biblioteki Kórnickiej oraz 
zdjęć pn.„Cmentarze żydowskie w Wiel-
kopolsce” oraz pocztówek „Na dobry rok 
bądźcie zapisani”. Całość dopełni koncert 
muzyki żydowskiej i klezmerskiej oraz 
humoru. Przewiduje się też degustację 
potraw kuchni żydowskiej.

Dla dzieci i młodzieży proponujemy od 6 
do 17 lipca 2009 w godz. od 10.00 do 14.00 
warsztaty ceramiczno-archeologiczne, czyli 
Plastyczny Prowent pod Aniołem 2.

W programie zajęcia z ceramiki, rzeźby, 
rysunku, graffiti, aranżacji przestrzeni.

Głównym tematem spotkań będzie za-
poznanie z warsztatem ceramicznym. Stąd 
planowany pokaz budowy pieców ceramicz-
nych i wypalania obiektów z gliny. Ponadto, 
chętni będą mogli spróbować swoich sił, 
jako młodzi archeolodzy – odkrywcy oraz 
wcielić się w rolę ludzi pierwotnych: wyna-
lazców pierwszych narzędzi, twórców ma-
lowideł naskalnych. Warsztaty zakończą się 
pełnym ognia, muzyki, tańców widowiskiem 
wieczornym inspirowanym obrzędami przej-
ścia, podczas którego uczestnicy wejdą w 
rolę młodego twórcy.

Prowadzenie: Piotr Mastalerz – artysta 
rzeźbiarz

XX- zawodowy archeolog
Sławek Animucki - reżyser.
Opłata za dwutygodniowy udział 50 

zł od osoby (5 zł dziennie). W przypadku 
zgłoszenia rodzeństwa kwota zostanie 
obniżona na drodze negocjacji.

Zainteresowanych prosimy o wcześniej-
szy kontakt w celu zapisu na ul. Prowent 6 
w Kórniku lub telefonicznie 0618170891, 
515229660

Młodzież i dorosłych zapraszamy na 
Filmowy Prowent pod Aniołem czyli kino 
plenerowe. Seanse w piątki sierpnia o 21.00 
na Prowencie.

Propozycje pozostałych imprez kultu-
ralnych KOK w sierpniu podamy w później-
szym terminie.

Sławek Animucki

LAtO 2009  
W KóRNICKIm OśRODKu KuLtuRy 

NA PROWENCIE

RyWALIZOWALI 
O PuChAR  

buRmIStRZA
13 drużyn z rejonu śremskiego i z wo-

jewództwa wielkopolskiego wzięło udział 
w Zawodach Wędkarskich o puchar Bur-
mistrza kórnika, zorganizowanych przez 
koło polskiego Związku Wędkarskiego 
nr 19 kórnik, w niedzielę 14 czerwca na 
jeziorze kórnickim na prowencie. 

Każda drużyna była trzyosobowa. Skła-
dała się z dwóch seniorów i jednego juniora. 
Pogoda dopisała wędkarzom. 

W uroczystości zakończenia zawodów 
wziął udział Antoni Kalisz, kierownik Wy-
działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
UM w Kórniku. Pogratulował on wszystkim 
uczestnikom i wręczał puchary i medale. 
Zawodnicy otrzymali także nagrody. 

I miejsce i puchar Burmistrza Kórnika 
zdobyła drużyna „Mosina Hobby” w skła-
dzie: Dawid Gucze, Krzysztof Nowak i Pa-
weł Dłużewski. II miejsce zajęło Koło Kórnik 
(Mirosław Grewling, Marek Wójkiewicz, 
Robert Zięta, III miejsce wywalczyło Koło 
Dolsk (Piotr Grylewicz, Sławomir Szczęsny, 
Kamil Jasilew). 

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył 
Marek Wójkiewicz – 5390 pkt (Koło Kórnik), 
drugi był Zbigniew Wawrzyniak – 4570 pkt 
(Poznań Śródmieście), trzeci Paweł Dłu-
żewski – 4330 pkt (Mosina Hobby).

Antoni Kalisz w imieniu burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego przekazał 
prezesowi Koła PZW nr 19 Kórnik Miro-
sławowi Grewlingowi książkę o Kórniku z 
pamiątkową torbą. 

Na koniec imprezy dotarł także wicebur-
mistrz Hieronim Urbanek. 

Nagrody zostały ufundowane przez 
Urząd Miejski i Koło PZW nr 19 Kórnik. 
Uczestnicy mieli zapewniony posiłek, a 
sponsorem była firma Grześkowiak, która 
przekazała surówki.

Zawodnicy kórnickiego koła wędkarskie-
go odnieśli także sukces tydzień wcześniej, 
w niedzielę 7 czerwca na zawodach w 
Swarzędzu, zorganizowanych o puchar 
Burmistrza Swarzędza w ramach współ-
pracy z gminami. Na 12 trzynastoosobo-
wych drużyn wygrała kórnicka w składzie: 
Mirosław Grewling, Zbigniew Karaś, Leszek 
Gubański. Indywidualnie zwyciężył Miro-
sław Grewling.

Robert Wrzesiński
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parafiada- to hasło mobilizuje na 
początku lata  rzesze mieszkańców 
Borówca i okolic już od kilka lat. W tym 
roku 14 czerwca festyn przyciągnął 
rzesze oczekujących na dobrą zabawę 
członków i przyjaciół borówieckiej 
wspólnoty parafialnej. 

Grochówka, kiełbaski, kaszanki, 
bigos, różnorodność ciast wszelakich i 
napojów smakowitych to już parafiado-
wy standard. Zręcznościowe zmagania 
wszelkiego rodzaju: indywidualne i 
drużynowe, co rok oklaskiwane są i 
nagradzane. Loteria fantowa – w której 
większość losów wygrywa, a każdy ma 
szansę zdobyć nawet wycieczkę do 
Wiecznego Miasta, ufundowaną przez 
Biuro Podróży Mediteraneu to coroczny 
„gwóźdź programu”. 

W tym roku młodzież gimnazjalna 
zaprezentowała widzom taniec arty-
styczny, zespół dziecięco-młodzieżowy 

przygotowany przez panie Małgorzatę 
Hegmit i Danutę Rutkowską zaśpiewał  
dla nich, a na deser zaprezentowali się 
artyści Teatru Muzycznego z Poznania. 

Podczas zmagań drużyn pań z 
Borówca i Reszty Świata gospodynie 
były mało gościnne (ale tylko sportowo) 
gdyż pokonały swoje koleżanki. Radni 
Rady Miejskiej minimalnie pokonali 
radnych parafialnych, a w zmaganiach 
miejscowości Koninko-Osiedle pokonało 
Borówiec i gości z Obornik. 

Ale dla ludzi spoza parafii, Parafiada 
jest także szansą zapoznania się z tym, 
co przez rok zmieniło się wokół nowego 
kościoła.  Otoczenie stawku zagospo-
darowano – dzięki czemu może stać się 
on „domem” dla łabędzi. Powstały nowe 
parkingi z lepszą nawierzchnią. Powstaje 
góra z białych kamieni, na której stanie 
wykonywana we Wrocławiu figura Maryi. 
Obok kościoła, wśród zadbanej zieleni 
powstał plac zabaw dla najmłodszych, 

oraz monitoring (dla niektórych star-
szych).

Ale zmiany w parafii to nie tylko 
te materialne znaki. Co druga środę 

spotyka się Żywy Różaniec, młodzież  
z wildeckiej parafii Marii Królowej gro-
madzi się w ostatni piątek miesiąca wraz  
z lokalną młodzieżą na modlitwę w du-

chu Taize. Przy kościele, raz w tygodniu 
działa przedszkole prowadzone przez 
p. Dorotę Pietrzak, jest także katecheza 
dla przedszkolaków. Organizowana jest 
Biblioteka parafialna. Jak to mówi pro-
boszcz Grzegorz Gałkowski- budzenie 
ducha trwa.

Ksiądz Grzegorz dziękuje wszystkim 
parafianom i przyjaciołom parafii za 
wkład w dzieło organizacji Parafiady i 
całoroczny trud tworzenia materialnej i 
duchowej wspólnoty. Osobne podzięko-
wania kieruje do wszystkich ofiarodaw-
ców, w tym firmy Mediteraneum.

A ja – pewnie wyrażając uczucia 
wielkiego grona ludzi, dziękujemy księ-
dzu proboszczowi za to, że dzięki nie-
mu wspólnota parafialna rozwija się i 
rozkwita.

Tegoroczna Parafiada to już historia. 
Możemy mieć pewność, że i za rok atrak-
cji nie zabraknie. Wielu już nie może się 
doczekać. 
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CZERWONy  
KAPtuREK  

W PRZEDSZKOLu 
W bNINIE

Dzień Dziecka, co nietrudno zgadnąć, 
jest jednym z najbardziej oczekiwanych 
przez dzieci dniem w roku. Postaraliśmy 
się więc, aby jego obchody w Przedszkolu 
nr 2 „Cztery Pory Roku” były naprawdę 
wyjątkowe.    Oto na dzieci czekała wielka 
niespodzianka – przedstawienie pt. „Czer-
wony Kapturek”, przedstawione przez 
rodziców i  nauczycielki, działających  
w  Klubie Rodzica.

Długie zapewne oczekiwanie na ten 
niezwykły dzień wynagrodziła wyśmienita 
zabawa, gdy dzieci mogły obejrzeć znajome 
twarze w nietypowych rolach. Jakże wiel-
kie było zaskoczenie, kiedy mali widzowie 
mogli się przekonać, że groźnego wilka, 
beztroskiego Czerwonego Kapturka, scho-
rowaną babcię  czy dzielnego gajowego na 
co dzień możemy spotkać w przedszkolu. 
Jednak ogromne przeżycia towarzyszyły 
nie tylko widzom, lecz także aktorom - ama-
torom. Trema była ogromna, ale uśmiechy 
i gromkie brawa przedszkolaków wyna-
grodziły trudy przygotowań. Wszystkim 
przyświecał bowiem jeden cel – sprawić, 
aby tegoroczny Dzień Dziecka był tym 
niezapomnianym. 

Ogrom pracy, włożony w organizację 
tego święta w zupełnej tajemnicy, został 
doceniony przez przedszkolaków, dla któ-
rych to wydarzenie było wielką atrakcją. 
Ten sukces daje też realną nadzieję na 
to, że zapoczątkowana przed dwoma laty 
tradycja przedstawień przygotowywanych 
przez Klub Rodzica dla dzieci w naszym 
przedszkolu, przyjmie się i sprawi, iż Dzień 
Dziecka będzie jednym z tych najmilszych 
dni w roku. 

Mariola Laś, Beata Wereniewicz

Wprawdzie od Dnia Matki oraz Dnia 
Dziecka minęło już nieco czasu, ale im-
preza z okazji tych świąt dla mam i dzieci 
z Konarskiego odbyła się w niedzielę 14 
czerwca w Kórnickim Ośrodku Kultury. 

Imprezę przygotował sołtys Józef Bart-
kowiak, Rada Sołecka Konarskiego oraz 
Klub Miłośników Piosenki Biesiadnej z 
Kórnika. Klub ten istnieje od września 2008 
roku i prowadzi go Alina Staniecka-Wilczak. 
Skupia on 15 osób, a jednym z członków 
jest sołtys Józef Bartkowiak. 

Impreza odbyła się pod nazwą „Sło-
neczna lambada”. Dzieci powitał kot 
„Pinkuś”, którym poruszała Alina Staniec-
ka-Wilczak. Przy jej akompaniamencie na 
fortepianie, członkowie Klubu Miłośników 
Piosenki Biesiadnej, niczym wytrawni śpie-
wacy wykonali piosenki powitalne: jedną dla 
dzieci, drugą dla mam. 

Członkowie Klubu przygotowali także 
przedstawienie „Czapla i żuraw”, w którym 
wystąpili Marlena i Bogdan, a inni członko-
wie byli narratorami. 

Młodzi ludzie z wielką przyjemnością 
obejrzeli film rysunkowy Walta Disney’a 
„Tarzan”, śmiejąc się, żywo reagując na to, 
co działo się na ekranie. W czasie projekcji, 
mamy skosztowały ciasta upieczone przez 
Radę Sołecką Konarskiego. 

W przedstawieniu w oparciu o wiersz 
Jana Brzechwy zatytułowany „Baran” wy-
stąpił m. in. sołtys Józef Bartkowiak. 

Dzieci śpiewały, tańczyły, mówiły wier-
sze m. in. o mamie, za co otrzymały od 
sołtysa nagrody. Na zakończenie zaśpiew-
no kołysankę. Alina Staniecka-Wilczak 
podziękowała zebranym za udział w tym 
spotkaniu, po czym nagrodzono ją rzęsi-
stymi brawami.

Robert Wrzesiński

śWIĘtO mAm I DZIECI  
Z KONARSKIEGO

KONARSKIE 
mA PLAC  
ZAbAW

dzieci z konarskiego otrzymały 
wspaniały prezent. Wykonano dla nich 
plac zabaw, którego oficjalne otwarcie 
odbyło się w niedzielę 14 czerwca. 

Sołtys Józef Bartkowiak powitał mamy i 
dzieci, pozostałych mieszkańców wsi oraz 
gości, wśród których był Antoni Kalisz, 
kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa UM w Kórniku. 

Wstęgi, które miały zostać przecięte 
na znak otwarcia znajdowały się w trzech 
miejscach: pomiędzy zjeżdżalnią i karuzelą, 
na huśtawce oraz na domku. Otwarcia do-
konały dzieci. Rozegrano mecz siatkówki: 
ojcowie – synowie.

Sołtys Józef Bartkowiak poinformował, 
że zjeżdżalnia powstała w ubiegłym roku. 
Natomiast huśtawka, karuzela, domek, 
piaskownica, boisko do siatkówki, boisko 
piłkarskie dla dzieci, ławki i stoliki wykonano 
w bieżącym roku.

Ławki i stoliki wykonali mieszkańcy, 
którzy na życzenie Spółek Wodnych ze 
Śremu we własnym zakresie ścięli suche 
topole stojące koło rowu, zawieźli do tartaku 
i w ten sposób uzyskali bele.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane 
z środków sołeckich, natomiast burmistrz 
z budżetu gminy dołożył 4 tys. zł. Jeszcze 
w tym roku w innym miejscu powstanie 
pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. 
Będzie też miejsce do gry w koszykówkę, 
ale obecnie na palcu zawieszono tylko 
jeden kosz. 

Sołtys Józef Bartkowiak podkreśla, 
że urządzenia na placu zabaw posiadają 

stosowny atest. Jednak dzieci powinny się 
tu bawić pod opieką dorosłych.

Podczas imprezy poinformowano o suk-
cesie Eweliny Staniszewskiej z Konarskie-
go, która w odbywających się 14 czerwca 
Powiatowych Zawodach w Strzelectwie w 
Radzewie zajęła III miejsce. Otrzymała me-
dal. Sukces w tych rozgrywkach odnieśli też 
dorośli zawodnicy z Konarskiego. II miejsce 
zajął Eugeniusz Rybak, a w kategorii kobiet 
open III miejsce Barbara Rybak.

Antoni Kalisz zorganizował konkurs na 
zbiórkę zużytych baterii, w którym I miej-
sce zajęła Sandra Krysztofiak, II miejsce 
Joanna Rybak, III - Michał Nowak. Dla 
uczestników tego konkursu były upominki 
ufundowane z środków Gminnego Fundu-
szu Ochrony Środowiska, przeznaczonych 
na zbieranie zużytych baterii. Antoni Kalisz 
podziękował młodym ludziom za to, że 
zaczęli dbać o środowisko. Przypomniał 
jak niebezpiecznym odpadem są baterie.

Młodzi ludzie smażyli kiełbaski przy 
ognisku. 

Robert Wrzesiński

PARAfIALNy fEStyN  
W bORóWCu

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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RANCZO  
PRZY PROMIE 

kupno-sprzedaż koni

pensjonat dla koni

przejażdżki bryczkami

jazda konna

noclegi i wyżywienie

imprezy plenerowe  
i okolicznościowe

ZAŁOM NOWY 3, Tel. 095 748 12 94 lub 609 805 103

V Jubileuszowy Maraton Lednicki, który 
odbył się 6 czerwca, był jednym z punktów 
programu Spotkań Młodych na Lednicy. 
Organizatorem biegu każdego roku jest 
Stowarzyszenie Biegowe „Brylant-Kórnik”. 
W tegorocznym maratonie wzięło udział 
ponad 120 uczestników z całego kraju a 
także po raz drugi biegacz z Czech. Formu-
ła lednickiego maratonu znacznie odbiega 
od innych imprez sportowych, wpisanych 
w kalendarze imprez biegowych. Biuro 
maratonu umiejscowiono na Placu Mickie-
wicza w Poznaniu, a biegacze wystartowali 
spod Poznańskich Krzyży, po odmówieniu 
modlitwy i zapalenia od znicza lampy, którą 
donieśli aż pod Rybę.. Trasę z Poznania na 
Pola Lednickie podzielono na 7 odcinków, z 
których najdłuższy miał ok. 9 km. Przystanki 
usytuowano m.in. w parafiach w Kobylnicy, 
Wronczewie i Karłowicach, które serdecz-
nie witały biegaczy domowymi ciastami, 
chlebem ze smalcem i herbatą miętową. 
Spokojne tempo tego maratonu, nie przy-
padkowo ustalone przez organizatora, to 
świetny pomysł, by wreszcie porozmawiać 
z kolegami i koleżankami, czego zawsze 

brakuje na biegach z licznikiem 
czasu w których chodzi o jak 
najszybsze  dotarcie do mety. 
Tym razem, mimo przedbiego-
wych obaw pogoda dopisała. Dla 
biegaczy trochę chmur to wręcz 
idealne warunki, w odróżnieniu 
od skwaru jaki dał się nam we 
znaki rok temu. Trwający ponad 
6 godzin bieg z metą pod Rybą 
na Lednicy, przy dopingu kilkuset 
tysięcy ludzi nie ma sobie rów-
nych. To niesamowite przeżycie, 
kiedy zaczyna robić się ciemno, 
a biegacze wbiegają na metę z 
zapalonymi pochodniami. Trady-
cyjnie biegaczy przywitał twórca 
idei lednickiej, ojciec Jan Góra. 
Tym razem jednak biegacze 
dostąpili niezwykłego zaszczytu, 
gdyż błogosławieństwa udzielił 
nam również Prymas Polski 
Józef Glemp. 

Posiłek w postaci pysznej, 
gorącej grochówki, której można 
było dostać na mecie, nie miał 

sobie równych (była to zasługa rodzimej 
firmy „Grześkowiak”). Atrakcyjny pakiet w 

postaci okolicznościowej koszulki (ufundo-
wanej przez firmę „Ce-Bud” z Poznania), i 
kilku innych drobiazgów był miłym upomin-
kiem dla biegaczy i pozostanie pamiątką 
obok ważniejszych, duchowych doznań. 

Maraton na Lednicę – na który zapra-
szamy także w przyszłym roku,  to propo-
zycja dla biegaczy, którzy chcą na chwilę 
zwolnić w pogoni za wynikiem, porozma-
wiać z kolegami i zastanowić się, co tak 
naprawdę jest w życiu ważne.  A być może 
będzie to też wyzwanie dla wszystkich 
śmiałków, którzy ambitnie przygotują się by 
powalczyć ze swoimi słabościami łącząc się 
z lednicką ideą pod szyldem biegu, któremu 
patronuje Jan Paweł II.

Iza Moskal

W tym roku w organizowaniu maratonu  
pomogli między innymi

Ks. Proboszcz Jerzy Kedzierski
OSP w Kórniku

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im gen. 
Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku

PHU ALex – Alina Olendrowicz,
Maciej Małecki

Danuta Jankowiak
Szpot

Kombus
SimplyCity

Ce-Bud Domy Energooszczędne
Autostrada Wielkopolska

Bystry-Swarzędz
Świeże Surówki "Grześkowiak"

WirażBus
Komet

Barilla-Makarony
SGB Bank Spółdzielczy w Kórniku

Inspol Sp. z o.o.
P.P.H.U. Mar-Piek

Adidas
Pro-Graf-Nowiccy

Nexus
Product Plus

CCS-Drukarnia

V JubILEuSZOWy mARAtON 
LEDNICKI
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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

SKLEP „GRACJA”
Ul. Poznańska 9  

w Kórniku

Polecamy końcówki  
kolekcji z katalogów

QUELLE  
i NECKERMANN

OTWARTE  
W GODZINACH

Pn. – pt. 10.00-17.00
Sob. 10.00-13.00

       

Zawsze dobra cena !!!

kiedy picie alkoholu staje się proble-
mem, w jaki sposób przeliczyć wypity 
alkohol na porcje standardowe, jaka jest 
różnica miedzy piciem ryzykownym i 
szkodliwym, czy alkohol działa tak samo 
na kobiety i na mężczyzn – odpowiedzi 
na te i inne pytania uzyskali uczestnicy 
debaty, która odbyła się 4 czerwca w 
kok pod hasłem „sprawdź czy twoje 
picie jest bezpieczne”. 

Debata ta była jednym z elementów 
ogólnopolskiej społecznej kampanii pro-
filaktyczno-edukacyjnej pod tym samym 
tytułem, której organizatorem jest Państwo-
wa Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Gmina Kórnik, jako jedna z 
prawie 1400 samorządów, przystąpiła do 
tego przedsięwzięcia. 
W Kórniku jej przygoto-
waniem zajmowała się 
Bożena Kiełtyka, pełno-
mocnik burmistrza do 
spraw Rozwiązywania 
Problemów Alkoholo-
wych i Przemocy. Kam-
pania skierowana jest do 
dorosłych konsumentów 
napojów alkoholowych, 
także do tych, którym wy-
daje się, że piją niewiele 
i rozsądnie. 

W Polsce ponad 80% 
Polaków sięga po alko-
hol a ta kampania ma zachęcić dorosłych 
rodaków do oceny własnego wzoru picia 
i ostrzec przed zagrożeniami, jakie mogą 
pojawić się w związku z piciem alkoholu.

Na debatę zaproszono burmistrza, 
radnych, sołtysów, policję, straż miejską, 
dyrektorów szkół, przedszkoli, przedstawi-
cieli służby zdrowia. Warto zaznaczyć, że 
na 15 radnych obecnych było tylko dwóch 
(Irena Kaczmarek i Adam Lewandowski), a 
na 26 sołtysów tylko trzech. Przerywnikiem 
podczas debaty były śpiewy w wykonaniu 
Klubu Miłośników Piosenki Biesiadnej z 
Alicją Staniecką-Wilczak na czele. 

Dr Teresa Kobrzyńska, edukator z 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych zaprezentowała 
uczestnikom spoty telewizyjne i reklamowe, 
zatytułowane „Wyhamuj w porę”, które są 
częścią wspomnianej już wcześniej ogól-
nopolskiej kampanii (dostępne są też na 
stronie www.parpa.pl ). Spoty te pokazywa-
ły, jak mogą zachowywać się osoby, które 
piją alkohol ryzykownie. 

Teresa Kobrzyńska poinformowała, że 
spożycie 100% alkoholu na jednego miesz-
kańca wzrosło w ostatnich 10 latach o 2,2 
litra z 7,02l w 1998 roku do 9,21l w 2007 
roku (na podstawie danych GUS). Coraz 
więcej piją nie tylko dorośli, ale i nieletni 
zwłaszcza w wieku 15-16 lat. Badania poka-
zują, że szczególnie ryzykownie spożywają 

alkohol dziewczęta. 
Zarówno u dorosłych, jak i nieletnich 

alkohol wyrządza ogromne szkody w 
organizmie oraz ma wpływ na szkody 
społeczne. Kobrzyńska omówiła różnice w 
działaniu alkoholu na kobiety i mężczyzn. 
Wspomniała, że organizm kobiety wytwarza 
mniej enzymów i płynów, dlatego właśnie u 
nich spożywanie alkoholu wywołuje więk-
sze szkody. 

Zgodnie z przesłaniem kampanii 
„Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne” 
istniała możliwość sprawdzenia, ile promili 
alkoholu będzie się znajdować we krwi oso-
by pijącej alkohol, w zależności od płci, wagi 
ciała, rodzaju alkoholu i czasu, jaki upłynął 
od jego spożycia. Taki przelicznik znajduje 
się również na stronie internetowej www.

parpa.pl pod zakładką 
„Alkoholowe liczydełko”. 

Wśród uczestników 
dyskusję wywołało ha-
sło „kulturalne picie”. 
Zastanawiali się co to 
znaczy „pić kulturalnie” 
i czy w ogóle można 
„pić kulturalnie”. Wiele 
emocji wzbudziło też 
pytanie czy dziecku wol-
no podać szampan typu 
„Piccolo”. Prowadząca 
spotkanie powiedziała, 
że dzieciom nie powinno 

się serwować tego typu napojów, bo to już 
najmłodszych uczy picia. Pokazuje im, że 
żadne spotkanie rodzinne i impreza nie 
mogą obejść się bez picia alkoholu, nawet 
jeśli jest to tylko bezalkoholowy szampan 
dla dzieci. 

Kobrzyńska mówiła też o zależności 
spożywania alkoholu od jego dostępności 
fizycznej, czyli ilości punktów sprzedaży i 
dostępności ekonomicznej, czyli wysokości 
ceny. Im więcej punktów sprzedaży i im 
niższa cena, tym bardziej wrasta spożycie 
alkoholu. 

Okazuje się, że w naszej gminie obecnie 
funkcjonuje 100 punktów sprzedaży alkoho-
lu (sklepy i punkty gastronomiczne). Gminę 
Kórnik zamieszkuje 19, 5 tys. mieszkańców.  
Dzieląc liczbę mieszkańców przez liczbę 
punktów sprzedaży, uzyskamy informację 
ilu mieszkańców przypada na jeden punkt 
sprzedaży alkoholu. W przypadku naszej 
gminy, na jeden punkt sprzedaży alkoholu 
przypada 195 mieszkańców. 

Nie ma uniwersalnych kryteriów „bez-
piecznego” picia. Indywidualne reakcje ludzi 
na alkohol powodują, że taka sama ilość 
alkoholu dla jednych będzie bezpieczna, dla 
innych może okazać się bardzo szkodliwa. 
Żadne limity nie dają gwarancji zabezpie-
czenia przed uzależnieniem. 

Pamiętaj: Wyhamuj w porę! 
Barbara Morasz

SPRAWDź, CZy tWOJE PICIE 
JESt bEZPIECZNE

SPORtOWE 
WAKACJE 2009

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka 
Kórnik” organizuje w dniach od 16 – 25 
sierpnia 2009 r. (10 dni) wypoczynek na 
sportowo dla chętnych uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum gminy Kórnik. 
Koszt obozu 850,00 zł. Zgrupowanie będzie 
się odbywało w malowniczo położonym 
Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym 
KS POSNANIA, 64-412 Łężeczki, gmina 
Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie. W 
programie obozu przewidziane są zajęcia 
z wioślarstwa, kajakarstwa, zabawy i gry 
sportowe, wycieczki piesze i rowerowe, 
nauka pływania ( na miejscu basen z sauną 
i jacuzzi). Wszystkich chętnych, którzy chcą 
przeżyć wakacje na sportowo zapraszam 
na spotkanie organizacyjne 8, 12, 15 lub 19 
czerwca 2009 r. o godz. 1800  do OSiR na 
Błoniach. Ilość miejsc ograniczona.

Wszystkich chętnych do wioślarstwa 
zapraszam na zajęcia w każdy piątek od 
godz. 1600 do OSiR na Błoniach.

GŁÓWNY ORGANIZATOR, 
TRENER WIOŚLARSTWA

nauczyciel WF SP nr 2 w Kórniku - Bninie: 
Małgorzata Iszkuło

(tel. kontaktowy 069 77 39 222 
– w godz. popołudniowych)

WIEśCI SOłECKIE 
roBAkoWo WiEŚ 

Sołtys Stefan Sosnowski, poinformo-
wał, że w sobotę 13 czerwca z okazji 
Dnia Dziecka,  sołectwa: Gądki, Dacho-
wa, Robakowo Osiedle, Robakowo Wieś 
zorganizowały w Robakowie imprezę dla 
najmłodszych. Uczestniczył w niej Roman 
Genstwa, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej. Młodzi ludzie mieli okazję sko-
rzystać z bezpłatnych atrakcji. Bawili się 
na dmuchanym zamku, skakali na bungy, 
jedli watę cukrową. Podczas imprezy nie 
zabrakło muzyki. Rozegrany został turniej 
piłkarski z udziałem dwóch drużyn z Ro-
bakowa, jednej ze Szczodrzykowa i jednej 
ze Szczytnik.. Organizatorzy ufundowali 
dla uczestników rozrywek medale. Stefan 
Sosnowski uważa, że impreza ta była 
dość udana.

Sołtys wspomina też o problemach 
mieszkańców Robakowa Wsi. Opady 
deszczu podczas sianokosów przynoszą 
rolnikom straty i utrudniają prace polowe. 
Mieszkańcy skarżą się na ziemię nawie-
zioną na ulicy Wiejskiej i części ulicy 
Szkolnej od ronda do ulicy Żernickiej 
przez pojazdy jeżdżące do czeskiej firmy. 
Ziemia zanieczyszcza drogi. Problem ten 
był już zgłaszany do Urzędu Miejskiego 
w Kórniku.

Robert Wrzesiński
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ksIĄŻek 
Pozycje książkowe dostępne są  

w Bibliotece Publicznej w Kórniku. 

DLA DOROSŁYCH 

lINWOOD bARClAY  
„BEZ ŚlAdu” 

Cynth ia  Archer 
(niegdyś Bigge) jest 
właśnie po 25 latach 
od tragedii, jaka ją 
spotkała. Mając 14 lat, 
została opuszczona 
przez rodzinę. Nocą. 
Gdy ojciec przywiózł 
ją pijaną ze spotkania 
z niejakim Vincem Fle-
mingiem. Zasnęła, a 

gdy obudziła się rano, nikogo ani widu, 
ani słychu. Zaadoptowana przez ciotkę 
Tess dorasta, w dorosłym życiu wychodzi 
za niejakiego Terry’ego Archera i zakłada 
rodzinę. Teraz, gdy media znów zaintere-
sowały się dziwnym zniknięciem sprzed 
ćwierć wieku, wracają wspomnienia. Ale 
nie tylko one sprawiają, że Cynthia popada 
w paranoję. Ktoś ją obserwuje. Ktoś wysy-
ła jej listy (pisane na jej własnej maszynie 
do pisania!), ktoś telefonuje do niej i mówi: 
„Wybaczamy ci”, ktoś włamuje się do jej 
domu i zostawia na stole kapelusz jej 
ojca sprzed lat. Całe otoczenie wmawia 
Cynthii, że jest nie do końca normalna, w 
co sama zaczyna wierzyć. Terry zaczyna 
prowadzić własne amatorskie dochodze-
nie, a rozwiązanie zagadki i finał powieści 
są szokujące i zaskakujące.  MG

DLA MŁODZIEŻY  

AGNiEsZkA FrąCZAk 
„WYliCZANki BEZ trZYmANki” 

„Wyliczanki bez 
trzymanki” to propo-
zycja dla wszystkich 
pamiętających po-
dwórkowe zabawy 
przy trzepaku i dla 
ich dzieci oraz wnu-
ków. Agnieszka Frą-
czek tym razem bawi 

się znanymi wyliczankami i rozwija je na 
tyle, na ile pozwala jej talent literacki, 
zatem prawie w nieskończoność. Eliza 
Piotrowska próbuje okiełznać graficz-
nie ten labirynt językowych akrobacji i 
przedstawia świat pełen zaskakujących 
skojarzeń, wykorzystując i rysunki, i 
fotografie. Książka zdaje się być do-
skonałym pomysłem na dni, w których 
słyszymy: „Mamo, tato.... nudzi mi się...”. 
Wyliczając z książką, na nudę nie można 
się skarżyć, co najwyżej na bóle brzucha 
ze śmiechu. KK

W sobotę 13 czerwca odbyło się wręcze-
nie nagród w konkursie plastycznym „Se-
greguj śmieci – zaoszczędzisz pieniądze 
i ochronisz środowisko” zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Aktywna Mościenica. 
Na konkurs nadesłano 74 prace. Spośród 
nich jury wyróżniło 8, a projekt Magdaleny 
Cyry ogłosiło zwycięskim. Najmłodszymi 
uczestniczkami konkursu były siostry Zosia 
i Marysia (6 i 7 lat). 

W sobotnie przedpołudnie, mimo nie-
sprzyjającej aury, w namiocie, w którym 
zorganizowano wystawę i poczęstunek dla 
zwycięzców i ich rodzin panowała ciepła 
atmosfera. Autorom prac nagrody wręczyli 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – 
pan Antoni Kalisz oraz prezes Stowarzysze-

nia – pan Przemysław Sitek. Młodzi artyści 
wykonali pamiątkowe zdjęcia. Zwycięska 
praca Magdaleny Cyry zostanie opubliko-
wana i w formie plakatu będzie wzywać 
do segregacji śmieci w naszej gminie. 
Wystawę prac będzie można zobaczyć w 
KOK już wkrótce. Stowarzyszenie dziękuje 
uczniom szkół podstawowych z Kórnika, 
Bnina i Szczodrzykowa oraz nauczycielom, 
za udział w konkursie.

Wszystkim młodym artystom gratulu-
jemy talentu!

Stowarzyszenie Aktywna Mościenica
Projekt współfinansowany ze środków 

Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska

KONKuRS PLAStyCZNy  
ROZStRZyGNIĘty!

śWIAt JESt 
tEAtREm 

158 młodych aktorów z 20 gimnazjów 
m.in. z Poznania, Wrześni i Baranowa 
wzięło udział w X Przeglądzie Małych 
Form Teatralnych, zorganizowanym przez 
Gimnazjum w Robakowie w dniach 2 do 
6 czerwca. 

Tegoroczna odsłona konkursu wygląda-
ła nieco inaczej niż poprzednie. Odbywała 
się ona, 

nie jak wcześniej w podziemiach Zam-
ku, ale w Kórnickim Ośrodku Kultury. 

Mottem jubileuszowego dziesiątego już 
przeglądu były słowa Williama Szekspira: 
„Świat jest teatrem”. Dzięki dowolności w 
odczytaniu tematu, przedstawienia były 
wielobarwne i zróżnicowane. Wcześniejsze 
edycje bowiem ściślej określały tematykę, 
determinując autora. Kolejną innowacją  
było wprowadzenie nagród dla aktorów. 
Zdobyło je 26 uczniów. 

Spośród 7 wyróżnionych spektakli, 
podczas finału 5 czerwca wyłoniono 6 
najlepszych.  

Jak co roku w jury znaleźli się aktorzy 
Teatru Nowego z Poznania, reprezentowani 

przez panią Danielę Popławską oraz pana 
Mariusza Puchalskiego, którzy zgodnie 
twierdzili, że z przeglądu na przegląd 
przedstawienia są na wyższym, bardziej 
profesjonalnym poziomie. 

Przegląd Małych Form Teatralnych 
przyciąga do Kórnika pasjonatów teatru 
oraz uzdolnioną młodzież, która ma tu 
okazję wysłuchać wielu ważnych, celnych 
i istotnych dla dalszej kariery wskazówek 
od zawodowych aktorów. Nie pozostaje 
nam nic innego jak życzyć organizatorom 
kolejnego, tak udanego jubileuszu!

Agata Kiełpińska

Nagrodzone gimnazja:

I miejsce - Gimnazjum w Kórniku (wier-
sze dla dzieci i o dzieciach) i Gimnazjum 
nr 2 we Wrześni  („Widzenie” R. Szam-
burskiego)

II miejsce - Gimnazjum w Baranowie 
(„Teatrzyk Zielona Gęś” K. I. Gałczyńskie-
go) i Gimnazjum nr 1 w Luboniu („Krzesło” 
I. Iredyńskiego)

III miejsce -  Gimnazjum w Krzykosach 
(„Szelmostwa lisa Witalisa” J. Brzechwy) i 
Gimnazjum w Nowym Folwarku („Dziennik 
Bridget Jones” H. Filding)

StĘSZEWSKA 
tRIOLA

IV Powiatowy Konkurs Piosenki Dzie-
cięcej „STĘSZEWSKA TRIOLA” odbył się 
20 czerwca w Stęszewie. Wzięło w nim 
udział 49 uczestników. Z gminy Kórnik 
wystąpiły laureatki Gminnego Konkursu 
Piosenki Dziecięcej  w Kórniku - zespół 
„Triolki” w składzie Ola Idkowska, Aga 
Kozieł, Laura Szklarek-Mielęcka, a także 
Katarzyna Taciak, Magdalena Byczyń-
ska, Zuzanna Zięta, Anna Woźnicka. 

W kategorii klas I-III, trzecie miej-
sce  z piosenką „Malowanie z psem” 
zajęła  Katarzyna Taciak. W kategorii 
Gimnazjum, trzecie miejsce z piosenką 
„Oczekiwanie” zajęła Anna Woźnicka. 
W kategorii Zespoły, trzecie miejsce z 
piosenką „Daj mi rękę tato” zajął zespół 
„Triolki”. 

KOK

V letni Festiwal muzyka z kórnika 
IN ANNO jUbIlEO

5 lipca koNCErt iNAuGurACYjNY 
w wykonaniu sun Flower orchestra

12 lipca koNCErt muZYki GospEl
Wykonawcy:

Ebenezer Nwoko Eby - Nigeria
Chór gospel Eby and the dew

tENIS  
W RODANIE

W ostatnią sobotę maja na gościnnych 
kortach Hotelu Rodan odbył się Pierwszy 
Integracyjny Turniej Tenisa Ziemnego o 
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. 
Inicjatorem zorganizowania turnieju był Pan 
Michał Stecki, który podczas ubiegłorocznej 
akcji charytatywnej „Gwiazdkowy Turniej 
Gwiazd” w Hotelu Rodan przedstawił po-
mysł turnieju skierowanego dla mieszkań-
ców Gminy Kórnik.

Do udziału w imprezie zgłosiło się 28 
uczestników w tym trzy kobiety.

Turniej poprzedziło losowanie par, a następ-
nie uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy.

W grupach , pary grały jednego seta 
systemem „każdy z każdym”.

Po zakończeniu fazy grupowej wyło-
niono 8 najlepszych par Turnieju ,które 
awansowały do fazy pucharowej.

Wielki Finał zakończył się zwycięstwem 
żeńskiej pary deblowej :Izabella Gilewicz 
– Małgorzata Grzybek, która pokonała 6:1 
parę Zdzisław Gilewicz – Jacek Biegała.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali 
pamiątkowe dyplomy , a najlepsze pary 
odebrały z rąk Burmistrza Jerzego Lech-
nerowskiego wspaniałe puchary i nagrody 
ufundowane przez Gminę Kórnik.

W opinii uczestników i licznych obser-
watorów turniej był bardzo udany – na 
szczególne wyróżnienie zasłużyła „kuchnia” 
Hotelu Rodan, która w trakcie całej imprezy 
zadbała o doznania kulinarne zawodników.

Organizatorzy tego wydarzenia zostali 
zobligowani do szybkiego zaaranżowania 
ponownego spotkania z rakietami teniso-
wymi w ręku, na kortach Hotelu Rodan.

Ze sportowymi pozdrowieniami…
Monika Pietrzak

trener tenisa
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OGłOSZENIE O PRACy NA StANOWISKu GłóWNEGO KSIĘGOWEGO

NABór NA stANoWisko GŁóWNEGo księGoWEGo  
(1/2 EtAtu W prZEdsZkolu Nr 2 W kórNiku i ½ EtAtu W prZEdsZkolu W sZCZodrZYkoWiE)

dyrektor przedszkola nr 2 „Cztery pory roku” w kórniku, ul. jeziorna 16 i dyrektor przedszkola  
w szczodrzykowie ul. dworcowa 11 

oGŁAsZAją NABór NA stANoWisko GŁóWNEGo księGoWEGo
(1/2 etatu w przedszkolu nr 2 w kórniku i ½ etatu w przedszkolu w szczodrzykowie)

kandydaci winni spełniać następujące warunki:
i. Wymagania niezbędne kandydata. kandydat powinien:
1. posiadać obywatelstwo polskie
2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
4. posiadać nieposzlakowana opinię;
5. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
6. posiadać odpowiednie wykształcenie ekonomiczne (alternatywnie):
• Ekonomiczne jednolite studia;
• Ekonomiczne wyższe studia zawodowe;
• uzupełniające, ekonomiczne studia magisterskie;
• Ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3- letnią praktykę, lub
• posiadać ukończoną średnią , policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej 6- letnią praktykę 

w księgowości,
7. Znać techniki komputerowe i programu „proGmAN”
8. umieć prowadzić pełną księgowość budżetową (sporządzanie deklaracji podatkowych, prowadzenie rachun-

kowości, znajomość kadr, płac, ewidencji środków trwałych, prowadzenie pełnej dokumentacji księgowości 
przedszkolnej)

9. mile widziane zamieszkanie na terenie gminy kórnik

ii. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:
1. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
2. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych przez kandydata;
3. osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy;

iii. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
4. kopie świadectw pracy
5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o nieka-

ralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
7. oświadczenie o stanie zdrowia
8. referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji;
9. oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (dz. u. nr 133, poz. 883 z póź. zm.).

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r. Oferty należy składać 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – księgowość” w Urzędzie Miejskim w Kórniku, Pl. Niepodległości 
1 62-035 Kórnik lub przesłać pocztą na ten sam adres z wyżej wymienionym dopiskiem

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami.  
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych doku-
mentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  
(http://bip.kornik.pl) 

dyrektor 
przedszkola nr 2 „Cztery pory roku” w kórniku

iwona justkowiak  

dyrektor przedszkola w szczodrzykowie
magdalena jankowiak

Wjechał w wyrwę w jezdni 
1 czerwca w Koninku, kierowca volks-
wagena wjechał w wyrwę w jezdni i 
uszkodził pojazd. 

Nie zachowała bezpiecznej odległości 
2 czerwca w Gądkach, kierująca oplem 
nie zachowała bezpiecznej odległości od 
poprzedzającego ją pojazdu i doprowa-
dziła do zderzenia z fordem. 

jeździł na fałszywym prawie jazdy 
2 czerwca w Kórniku, funkcjonariusze 
zatrzymali kierującego pojazdem, który 
posługiwał się podrobionym dokumentem 
prawa jazdy. 

Nietrzeźwi rowerzyści 
5 czerwca w Koninku, zatrzymano męż-
czyznę, który kierował rowerem znajdu-
jąc się w stanie nietrzeźwości. Badanie 
alkomatem dało wynik 1,98‰. Dwa dni 
później, także w Koninku, funkcjona-
riusze zatrzymali kolejnego pijanego 
rowerzystę. Ten miał 2,08‰ alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Z kolei 16 
czerwca w Borówcu, policjanci dokonali 
zatrzymania rowerzysty, który miał 2,5‰. 

ugodził w brzuch 
6 czerwca Komisariat Policji w Kórni-
ku został powiadomiony o ugodzeniu 
mężczyzny nieustalonym narzędziem w 
okolicy brzucha. Sprawca, mieszkaniec 
Kórnika został zatrzymany i osadzony w 
areszcie śledczym na okres 3 miesięcy. 

Nieprawidłowo wyprzedzał 
13 czerwca w Kórniku, na krajowej 
drodze nr 11, kierujący samochodem 
volkswagen w wyniku nieprawidłowo 
wykonywanego manewru wyprzedzania 
doprowadził do zderzenia z fiatem. 

Najechał na sarnę 
15 czerwca w Kórniku, kierowca skody 
najechał na przebiegającą przez drogę 
sarnę. 

odnaleźli citroena 
18 czerwca, funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Kórniku odnaleźli citroena, za-
parkowanego w Kórniku, który figurował 
jako utracony. 

W wypadku zginął chłopiec 
19 czerwca, na trasie katowickiej mię-
dzy Kórnikiem a Środą Wlkp. doszło do 
groźnego wypadku. 18-letnia kobieta, 
kierująca peugeotem z niewyjaśnionych 
przyczyn zjechała na przeciwległy pas 
ruchu, wjechała do rowu i uderzyła w 
przydrożne drzewo. W pojeździe oprócz 
kierowcy było dwóch pasażerów. W 
wyniku odniesionych obrażeń, po kilku 
godzinach w szpitalu zmarł 12-letni pasa-
żer. Kobieta była trzeźwa. Zarówno ona, 
jak i drugi 15-letni pasażer nie odnieśli 
większych obrażeń. 

Kradzieże, włamania i uszkodzenie 
mienia
• 1 czerwca w Borówcu, skradziono z 
domu w budowie rusztowanie, podesty 
o   wartości 15000 zł,
• 2 czerwca w Kórniku, nieznani sprawcy 
wybili szybę wystawową w barze, war-
tość  strat to 2000 zł,
• 2 czerwca w Kamionkach, doszło do 
kradzieży mercedesa o wartości 45000 
zł, 
• 3 czerwca w Gądkach, zgłoszono 
uszkodzenie mienia - pojazdu marki KIA, 
straty to  1500 zł,
• 15 czerwca doszło do kradzieży w 
Borówcu transformatora z napowietrznej 
linii o wartości 15000 zł,
• 16 czerwca, nieznani sprawcy uszko-
dzili drzwi wejściowe do sklepu w miej-
scowości Szczodrzykowo, wartość strat 
to 500 zł,
• 17 czerwca zgłoszono włamanie do 
baru w miejscowości Czmoń i kradzieży z 
niego telewizora oraz pieniędzy w kwocie 
5500 zł, ponadto włamanie do baru w 
miejscowości Kórnik i kradzieży z niego 
pieniędzy w kwocie 3000 zł,
• 18 czerwca w Kamionkach, doszło do 
kradzieży z terenu gospodarstwa rolnego 
wózków o wartości 1000 zł. 

Opr. BM

KRONIKA 
KRymINALNA

strAżACY W AkCji

Kolejnych kilka wyjazdów do akcji zanoto-
wali kórniccy strażacy: 
• 2 czerwca w Kórniku zabezpieczali miej-
sce lądowania śmigłowca Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego i w Gądkach na trasie 
katowickiej usuwali plamę oleju powstałą 
po kolizji drogowej, 
• 9 czerwca brali udział w akcji ratunkowej 
po wypadku na trasie do Śremu pomiędzy 
Czmoniem a Bninem i wypompowywali 
wodę z piwnicy przy ulicy Wojska Polskiego 
w Kórniku, 
• 13 czerwca w Gądkach uwolnili sarnę 
uwięzioną w opłotowaniu, 
• 17 czerwca gasili pożar w budynku go-
spodarczym przy ulicy Stodolnej w Kórniku.

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

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

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

TapiceRsTwo
MeBlowo-saMochodowe

ZESPÓŁ MUZYCZNY 1- lub 2-OSOBOWY  
RÓWNIEŻ Z WOKALISTKĄ

Wesela, zabawy, imprezy okolicznościowe
Tel. 601 242 112

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

Święto Zesłania Ducha Świętego, zwa-
ne Zielonymi Świątkami , według Dziejów 
Apostolskich, przypada 50 dni po Święcie 
Paschy (49 dni po Wielkiej Nocy). Wtedy 
zebranym  w wieczerniku apostołom ob-
jawił się Duch Święty w postaci języków 
ognia nad ich głowami oraz przez podmuch 
wiatru. Apostołowie posiedli umiejętność 
przemawiania w wielu językach oraz 
inne dary takie jak: mądrość, męstwo, 
umiejętności umysłowe, pobożność. Czy 
wybór tego święta przez pierwsze brac-
twa kurkowe za termin najważniejszego 
w roku uroczystego turnieju o tytuł „króla 
kurkowego” był przypadkowy? Z pewno-
ścią nie, kierowano się w tym wyborze 
właśnie tym , że do zwycięstwa potrzebne 
są nie tylko umiejętności strzeleckie, ale 
również łut szczęścia zwanym też Darem 
Bożym. Nie na darmo w porzekadle mówi 
się ”strzelec strzela a Pan 
Bóg kule nosi”. 

W Kórniku pierwszy 
turniej kurkowy odbył się 
w Zielone Świątki w 1749 
r. Zachował się zapis 
wyników tego turnieju. 
Dnia 30 maja 2009 r. 
bracia kurkowi i zapro-
szeni goście, spotkali się 
przed Kaplicą w Bninie i  
pomaszerowali ze sztan-
darem złożyć kwiaty na 
grobie swojego patrona 
ks. Szczepana Janasika. 
Turnieje zielonoświąt-
kowe rozpoczynają się 
Mszą Świętą. Ks. pro-
boszcz Bolesław Dolata 
w swojej homilii poświęcił 
wiele miejsca refleksji nad 
tradycją zielono-świątecz-
nego strzelania w brac-
twach kurkowych.  

Turniej odbył się na strzelnicy brackiej 
w Skrzynkach. Strzelnica bracka spełnia 
wszelkie wymogi prawne i techniczne i 
uzyskała certyfikat Polskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego oraz Policji. 
Szlachetna rywalizacja strzelecka zakoń-
czyła się sukcesem Mariana Fica (62 l.) 
mistrza ogólnobudowlanego z Bnina. W 
królewskim turnieju uczestniczył po raz 

dwudziesty pierwszy. Od wielu lat jest 
członkiem zarządu bractwa. Dzięki jego 
pracowitości budowano wszystkie obiekty 
bractwa: „Dom Ludowy” w Biernatkach, 
„Dom Bractwa w Bninie”, „Strzelnica” w 
Skrzynkach. Wojciech Antczak zdobył tytuł 
najlepszego strzelca turnieju uzyskując 30 
punktów na 30 możliwych i został pierw-
szym rycerzem turnieju. Tytuł drugiego 
rycerza zdobył jeden z najmłodszych 
stażem, Antoni Kołata z Zagórowa. W 
ramach turnieju walczono również o kura 
z miedzianej blachy o wysokości jednego 
metra, wykonanego i ufundowanego przez 
prezesa Bractwa Stanisława Szczęsnego. 
Jest to nagroda przechodnia i tą też zdobył 
Marian Fic. 

Po ogłoszeniu wyników przez komisję 
strzelecką ustępujący król Andrzej Tomiak 
również z Bnina uroczyście przekazał 

insygnia królewskie: cenny ryngraf z 
wizerunkiem kura wykonany w pracowni 
złotniczej mistrza Jerzego Włodawca w 
Poznaniu, a ufundowanego przez Marka 
Nowickiego. Król Kurkowy otrzymał rów-
nież pamiątkowy medal, tarczę, puchar 
oraz wspomnianego już kura. Marian Fic, 
30 maja okazał się najlepszym i „zgarnął” 
najwyższe trofeum. Jego małżonka Elż-

bieta otrzymała srebrny diadem, oraz tytuł 
królowej KBBK AD 2009/2010. Rycerze 
otrzymali pamiątkowe medale. Historia 
Bractwa jest pisana zdobytymi trofeami, 
na których widnieją znaki szczególne fun-
datorów (tarcza) lub zwycięzców (medale 
i puchary). Warto wspomnieć przy okazji, 
ze tarczę którą ufundował ustępujący król 
malował Marek Fludra z Bnina. 

Delegacja Kórnicko-Bnińskiego Brac-
twa Kurkowego, na czele z królem Ma-
rianem Ficem  weźmie udział w święcie 
strzeleckim w Hanowerze. Od 1993 roku 
współpracujemy z tamtejszym Bractwem 
Hanower-Centrum. Dzięki tej współpracy 
w 1994 r. Gmina Kórnik otrzymała znaczną 
dotację na budowę kanalizacji z Funda-
cji Polsko-Niemieckiej „Porozumienie”. 
Święto strzeleckie w Hanowerze jest ob-
chodzone od 1613 r. zawsze w pierwszą 

sobotę i niedzielę lipca. 
Marian Fic zajmie tam 
bardzo honorowe miej-
sce, obok króla kurkowe-
go Hanoweru którym jest 
Lothar Neumann, członek 
zaprzyjaźnionego Brac-
twa Hanower-Centrum. 
Król Kurkowy Marian Fic 
przez 13 miesięcy bę-
dzie reprezentował Brac-
two i Kórnik, nie tylko 
na uroczystościach w 
Kórniku (Boże Ciało, Kór-
nickie Spotkania z Białą 
Damą, Bal Królewski i 
wiele innych) ale również 
na zewnątrz w Polsce 
i za granicą. W dniach 
29-30 sierpnia 2009 r. 
na Europejskim Zjeździe 
Bractw Kurkowych w Bel-
gii weźmie udział w tur-
nieju strzeleckim o tytuł 

Europejskiego Króla Kurkowego (EGS). 
Marian Fic z zadowoleniem przyjął wywal-
czony tytuł i jak sam oświadczył, czekał na 
to ponad dwadzieścia lat. Jego kolekcja 
trofeów strzeleckich wzbogaciła się o to 
najwyższe trofeum. Życzmy mu szczęśli-
wego „królowania” w imię brackiego hasła: 
„Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”.   
                 Kazimierz. Krawiarz 

tuRNIEJ ZIELONOśWIĄtKOWy KóRNICKO-bNIŃSKIEGO 
bRACtWA KuRKOWEGO

mARIAN fIC Z bNINA KRóLEm KuRKOWym AD 2008/2009

DROGI JubILACIE KS. PRObOSZCZu, KAPELANIE EuGENIuSZu

Rok temu Kórnicko Bnińskie Bractwo Kurkowe im. Ks. Szczepana Janasika z wielkim zaszczytem obrało księdza swoim kapelanem. 
Nasza współpraca trwa już wiele lat. Jako Bractwo uczestniczyliśmy w kilku uroczystych Mszach Świętych Niepodległościowych, w 
Mszach Brackich, w Konsekracji Kościoła Parafialnego. Nasza obecność na uroczystym Jubileuszu 25-lecia kapłaństwa jest więc 

również naszym świętem.
Życzymy wielu sukcesów w pracy kapłańskiej i duszpasterskiej, które z takim umiłowaniem pełni ksiądz Jubilat.

Życzymy ks. Jubilatowi sukcesu naukowego gdyż wiemy, że nauka jest Jego pasją.
Z Braterskim Kurkowym pozdrowieniem „Ćwicz oko i dłonie W Ojczyzny i Kościoła obronie!!!

W imieniu Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego Król Kurkowy AD 2008/2009.

Andrzej Tomiak     
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WIĘCEJ
przy dobrej pogodzie, wspaniale 

bawili się uczestnicy iV Festynu re-
kreacyjnego „razem możemy więcej”, 
zorganizowanego przez kórnickie sto-
warzyszenie pomocy osobom z  Niepeł-
nosprawnością intelektualną i ruchową 
„klaudynka”, 20 czerwca na kórnickich 
Błoniach.  

Oprócz podopiecznych „Klaudynki”, 
uczestniczyły w nim też osoby z Goślińskie-
go Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepeł-
nosprawnych z jego prezesem Ewą Pomin 
na czele oraz Swarzędzkiego Stowarzysze-
nia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. 
Leszka Grajka z Mieczysławą Gulczyńską, 
a także po raz pierwszy podopieczni Domu 
Pomocy Maltańskiej z Puszczykowa z dy-
rektorem Jerzym Pelowskim.

Anetta Szarzyńska, prezes „Klaudynki” 
powitała wszystkich zebranych. Wśród nich 
byli: Małgorzata Walkowiak - przewodni-
czącą Komisji Oświaty Rady Miejskiej w 
Kórniku, Elżbieta Bijaczewska, dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu, Bożena Kiełtyka, dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kórniku, Alina Staniecka-
Wilczak. Dotarł również burmistrz Jerzy 

Lechnerowski.

Anetta Szarzyńska wyraziła wdzięcz-
ność wolontariuszom oraz opiekunom, 
rodzicom podopiecznych „Klaudynki” za 
zaangażowanie w organizację festynu. Elż-
bieta Bijaczewska, dyrektor PCPR życzyła 
wspaniałej zabawy.

Podczas festynu rekreacyjnego było 
wiele atrakcji. Młodzi ludzie tańczyli, ryso-
wali. Wzięli udział aż w 10 konkurencjach, 
które były punktowane. Rzucali kaloszem 
do koła, biegali slalomem pośród „węży”, 
przyczepiali „osiołkowi” ogon, rzucali papie-
rowym samolotem przez hula – hop . Mogli 
pogłaskać psa „Romeo” rasy husky. Jeździli 
na koniu o nazwie „Aborygen” oraz dwiema 
bryczkami ciągniętymi przez kucyki. 

Na scenie wystąpiła wróżka Adela z 
„Dobrego Teatru” z Poznania, która zaśpie-
wała kilka piosenek. Zachęciła wszystkich 
do zabawy, jako „ciuchcia” stworzyła z 
uczestników festynu „pociąg”.  

Dalszą część imprezy prowadzili człon-
kowie Stowarzyszenia Twórczego Rozwoju 
Umysłowych Ścieżek „STRUŚ” ze Środy 
Wlkp. Młodzi ludzie mieli okazję rysować 
„Czarodziejski dywan” na chodniku przed 
sceną, na balonach, przebierać się w ory-
ginalne papierowe stroje. Byli częstowani 
cukierkami, malowano im twarze.  

Miłym akcentem imprezy było wręczenie 
na ręce Anetty Szarzyńskiej przez dyrek-
tora Oddziału Banku Zachodniego WBK w 
Kórniku – Olgę Joźwiak czeku na 4 tys. zł 

na wyposażenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Pieniądze te pochodzą z 
fundacji „Bank dobrych uśmiechów”. BZ 
WBK wspiera „Klaudynkę” już trzy lata.

Niespodziankę stanowiło mini-zoo, 
przygotowane przez Jacka Pałasiewicza, 
prezentującego swoje zbiory, wśród których 
były m. in. motyle, żuczki. Cały czas pamiąt-
kowe zdjęcia z kartonowymi teletubisiami 
wykonywał Łukasz Laskowski. Wystąpili 
także Filip Drozdowski (gitara elektryczna) i 
Kamil Nowaczyk (bębenek) z poznańskiego 
zespołu BSE. Widzowie klaskali w rytm gry 
bębenka.

Na zakończenie festynu jego uczest-
nicy zrobili wielki krąg. Anetta Szarzyńska 
podziękowała im za obecność i jeszcze raz 
tym, którzy byli zaangażowani w przepro-
wadzenie imprezy. Stojący w kręgu zaśpie-
wali piosenkę „Jaka siła”, którą „Klaudynka” 
poznała 7 lat temu podczas spotkania ze 
Swarzędzkim Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka. 
Wspólny śpiew prowadziła Agnieszka Szy-
dłowska właśnie z tego Stowarzyszenia. 
Uczestnicy imprezy zostali obdarowani 
pacynkami wykonanymi przez podopiecz-
nych „Klaudynki”.

Impreza była współfinansowana przez: 
PCPR w Poznaniu, Urząd Miejski w Kórni-
ku, Hans Grohe Sp. Z o.o. w  Tarnowie Pod-
górnym, Bank Spółdzielczy w Kórniku oraz 
wielu darczyńców i ludzi otwartego serca.

Robert Wrzesiński

Serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom, którzy 
włączyli się w akcję zbiórki pieniędzy na sprzęt i reha-

bilitację dla mojej sześcioletniej córki Michalinki.
Szczególne podziękowania kieruję do Krystyny Janic-
kiej i Iwony Skrzypczak za zorganizowanie koncertu 

charytatywnego w strażnicy w Kórniku.  
Podczas niego zebraliśmy

2 785 zł, co pozwoliło nam na zakup całego niezbęd-
nego sprzętu rehabilitacyjnego.

Pragnę też podziękować Barbarze Pietrali,  
dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Szczodrzykowie oraz nauczycielom i rodzicom 
dzieci. Dzięki ich poświęceniu i zainteresowaniu udało 

się zebrać 2200zł.
Podziękowania należą się też parafialnemu „Caritas” 

z Robakowa, które przekazało na konto KTPS dla 
Michalinki 1000zł.

Wszystkim, którzy choćby najdrobniejszą kwotą włą-
czyli się w zbiórkę pieniędzy dla mojej córki, z całego 

serca bardzo serdecznie dziękuję!
iwona kosmalska

A P E l
Wielu z nas bardzo poruszył nieszczęśliwy wypadek drogowy  

uczennicy klasy  V a Szkoły Podstawowej nr  1 w Kórniku  - Marysi 
Michalak. 

Marysia przeszła dwie operacje. Do końca czerwca będzie unieru-
chomiona w gipsie, a później  czeka ją długa i mozolna rehabilitacja 

stawów biodrowych i obu nóg. Dziewczynka dzielnie i z optymi-
zmem pokonuje codzienne trudności. Czuje się dobrze i chciałaby 

jak najszybciej wrócić do dawnej sprawności,  a przyszły rok szkolny 
rozpocząć razem z wszystkimi  dziećmi w swojej klasie. 

Chcąc dać wyraz naszej solidarności w trudnej sytuacji dziewczynki  
i jej rodziny, apelujemy o pomoc  i wsparcie finansowe  potrzebne 

na niezbędną, długotrwałą i żmudną rehabilitację.
Liczymy, że Państwa ofiarność  pomoże Marysi  

w szybszym powrocie do zdrowia.
dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy 

szkoły podstawowej nr 1 im. tytusa działyńskiego
w kórniku

Nr  konta bankowego:
Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej:  BS KÓRNIK  

02 9076 0008 2001 0007 0739 0001 
z dopiskiem „Dla Marysi”
nr  KRS:  00000 42256

fEStyNy SĄ  
W mODZIE

mają być sposobem na miłe spę-
dzenie czasu, formą zabawy, rozrywki 
i integracji społeczności – mowa o fe-
stynach, które w ostatnim czasie stały 
się bardzo modne. W czerwcu, w całej 
gminie kórnik odbyło się ich kilka. 

Szkoły, sołectwa, parafie i inne instytu-
cje coraz częściej organizują rozrywkę na 
świeżym powietrzu. Festyny stały się wręcz 
modne. 6 czerwca odbyły się w trzech miej-
scach: w Kórniku, Bninie i Szczytnikach. 

fESTYN RODZINNY W bNINIE 

Po raz pierwszy Szkoła Podstawowa nr 
2 w Kórniku-Bninie zorganizowała Festyn 
Rodzinny, który odbył się na boisku przy 
ulicy Piaskowej. Zofia Talarczyk, dyrek-
tor szkoły powiedziała nam, że imprezę 
przygotowano z okazji Dnia Matki i Dziec-

ka. Atrakcji nie brakowało. Na początek 
uczestnicy festynu odbyli podróż po krajach 
świata, dzięki agencji muzycznej „Art&Mu-
sic” z Poznania. Nauczyciele zaśpiewali dla 
dzieci piosenkę „Wszystkie dzieci nasze 
są” Majki Jeżowskiej i składali im życzenia 
w formie wierszyków. Dzieci, ich rodzice i 
nauczyciele rywalizowali między sobą w 
różnych konkurencjach sprawnościowych. 
Wiele emocji wzbudziły skoki w workach, 
bieg z piłeczką czy przekazywanie sobie 
karteczki za pomocą słomki. Organizacją 
„strawy dla ciała” zajęła się Rada Rodziców. 
Mamy upiekły pyszne ciasta, a tatusiowie 
czuwali nad pieczeniem kiełbasek. 

Dyrekcja szkoły dziękuje Bolesławowi 
Rozmiarkowi za pomoc w organizacji fe-
stynu oraz sponsorom: firmie „Limaro” z 
Mosiny i pani Musiał. 

WiosENNA prZYGodA ZE sZtuką  
I SPORTEm W KóRNIKU 

Już po raz siódmy odbył się festyn 
na Błoniach organizowany przez Szkołę 
Podstawową nr 1 w Kórniku, zatytułowany 
„Wiosenna Przygoda ze Sztuką i Sportem”. 
Organizatorzy obiecywali, że każdy, kto 
weźmie udział w festynie znajdzie coś dla 
siebie i słowa dotrzymali. 

Do dyspozycji dzieci był dmuchany 
zamek i zjeżdżalnia. Chętni grali w „Koło 
Fortuny”, układali ogromne kartonowe puz-
zle, wzięli udział w konkursie plastycznym i 

zmagali się w konkuren-
cjach sprawnościowych. 
Dziewczynki w długiej 
kolejce ustawiały się do 
malowania twarzy. Fe-
styn urozmaiciły pokazy 
sprzętu strażackiego, 
policyjnego radiowozu 
i taekwoondo. Na baj-
kowo przybranej scenie 
wystąpił zespół „Triolki” i 
soliści, z którymi pracuje 
nauczycielka Lidia Jaku-
bowska a także odbył się 
pokaz dzieci przebranych 
za postacie z krainy Pio-
trusia Pana. 

fESTYN RODZINNY  
W sZCZYtNikACh 

W Szczytnikach na boisku odbył się III 
Festyn Rodzinny. Mimo niesprzyjającej po-
gody, przybyło na niego bardzo dużo dzieci 

z rodzicami, bo i atrakcji też było sporo. Do 
dyspozycji najmłodszych był dmuchany za-
mek, bryczka, malowanie twarzy. Młodzież i 
dzieciaki ze świetlicy wiejskiej dały koncert. 
Ważnym punktem programu stał się pokaz 
grupy Straży Pożarnej z Poznania, która z 
pomocą psów zajmuje się poszukiwaniem 
osób zaginionych. Strażacy z Kórnika za-
prezentowali swój pojazd do ratownictwa 
drogowego a chętni mogli sprawdzić jazdę 
na sygnale. Dzieci, które w tym roku pójdą 
do szkoły oraz zerówkowicze otrzymały 
od sołectwa znaczki odblaskowe, kredki, 
kolorowanki „Jak dbać o nasze środowisko” 
oraz słodycze. O pozostałych dzieciakach 
też pamiętano. Każde coś dostało od spon-
sorów. Odbyła się też loteria oraz aukcja. 

Pani sołtys dziękuje wszystkim miesz-
kańcom, dzięki którym festyn odbył się: 
panom strażakom, B. Urbaniak i dzieciakom 
ze świetlicy,  W. Basalak, G. Karpińskiej, H. 
Pilipczuk -za ciasto oraz sponsorom: A. Ha-
remskiej, A. A. Potemskim, B. Wojtkowiak, 
M. L. Zasadom, państwu Tur, Kordusom, 
A. Borońskiej, A. Klause, W. Jankowiakowi. 

BM i Rada Sołecka Wsi Szczytniki 
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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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* Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 681m² w Kamionkach. Tel. 602-790-625
* Korepetycje z j. niemieckiego. Tel. 514 07 26 92
* Projektowanie, szycie dekoracji okiennych: rolety rzymskie, zwykłe, zewnętrzne, moskitiery. Dojazd do Klienta. Tel. 886 111 091
* Sprzedam pokój z kuchnią. Tel. 0616 643-685
* Sprzedam dom do remontu, działka 1000m² w Kórniku, 100m do jeziora. Tel. 605-935-751
* Poszukujemy Pani do odbierania dzieci z przedszkola i szkoły w Bninie od września. Tel. 0510-06-06-08
* Sprzedam samochód volkswagen golf 1,4, rocznik 2000. Tel. 602-436-840 
* Do wynajęcia mieszkanie w Kórniku. Tel. 501-369-509
* Sprzedam mieszkanie własnościowe na os. Staszica w Kórniku, 56m². Tel. 602-779-982 
* Podejmę pracę jako kierowca, kat. A, B, C, E, świadectwo klasyfikacyjne - na przewozy rzeczy. Tel. 692-438-753
* Sprzedam segment bliźniaka w Robakowie, 190/450, gotowy do zamieszkania, dwuletni, cena 550 tys. zł. Tel. 602-214-931
* Sprzedam dom wolnostojący w Borówcu, 140/500, stan otwarty, bądź do zamieszkania. Tel. 792-884-454
* Wesoła Chatka Małolatka, całodzienna opieka nad dziećmi od 2 do 4 lat, zapisy pod nr tel. 662-020-822
* Sprzedam dom 140m² do całorocznego zamieszkania wraz z ogrodem 1400m², Zaniemyśl -Zwola. Tel. 728-301-899
* Opieka nad dziećmi od 3 lat, od poniedziałku do niedzieli przez wakacje (gotowanie, zabawy), doświadczenie. Tel. 784-002-843
* Sprzedam działki budowlane 1000m² i 1200m², Błażejewo ul. St. Mikołajczyka 19. Tel. 609-677-656
* Samotny poszukuje kawalerki bez umeblowania w Kórniku lub w okolicach Kórnika, dzwonić po 17.00. Tel. (061)8 251-052
* Sprzedam 4-miesiecznego koziołka. Tel. 604-703-292
* Poszukuję do wynajęcia jednopokojową, umeblowaną kawalerkę w Kórniku. Tel. 603-551-701
* Sprzedam kojec Bebe – Comfort, używany, stan bardzo dobry. Tel. 608-830-756 
* Przyjmę do pracy na pół etatu w sklepie odzieżowym przy rynku w Kórniku. Tel. 602457751
* Przyjmę tipserkę do salonu fryzjerskiego. Tel. 0618 171-786
* 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

 

NAJMĘ KObIETY DO 
PRACY W SZKLARNI

Dachowa 1,  
62-023 Gądki

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

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

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

przy działce

tel. 515-771-360

Runowo, ziemia  
budowlana na sprzedaż, 

pow.3350m², 
prąd, woda, gaz, szambo, 

cena 70zł za m² lub do 
negocjacji.

bez pośredników 

tel. 502 563 444

Harcerze poszu-
kują używanych, 
ale sprawnych

lodówek na obóz
Sprawa pilna!

Tel. 668-320-302

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” w Kórniku

wydzierżawi pomieszczenie biurowe  
o powierzchni 11m²

w Kórniku, ul. Średzka 17
Informacje pod nr telefonu

 061 8 170-299

GEODEZJA
Pełen zakres

Szybko i solidnie ! 

tel. 0 501- 010-382

INtEGRACJA DZIECI  
I DOROSłyCh W ZAbAWIE

„Czy wygramy czy przegramy, dobrą 
zabawę mamy”- hasło szkoły z Szczodrzy-
kowa oraz „W Szczodrzykowie się bawimy 
i medale do Bnina przywozimy”- SP Bnin. 
Takimi m.in. hasłami witały się szkoły na 
imprezie sportowej w Szczodrzykowie.

20 lat temu Szkolny Związek Sportowy 
w Kórniku wprowadził do sportowej rywa-
lizacji szkół imprezę pod nazwą „ZABAWA 
NIE ZNA GRANIC”, w której rywalizują 
dzieci klas czwartych i młodszych szkół 
podstawowych, ich dyrektorzy, nauczyciele 
i rodzice. Celem imprezy jest integracja 
uczniów z dorosłymi, mobilizowanie dzieci 
i dorosłych do aktywności ruchowej oraz 
rozwijanie cech motorycznych od najmłod-
szych lat. 

Po raz 9. impreza odbyła się na boisku 
i w sali Szkoły Podstawowej w Szczodrzy-
kowie. Szkoły rywalizowały zespołowo i 
indywidualnie w różnych formach ruchu:  
w siatkówce rzucanej wygrała SP Bnin, w 
wyścigach szybkościowo-skocznościowo-
rzutnych SP Szczodrzykowo, w sztafecie 
sprinterskiej wśród dziewcząt SP Bnin a w 
chłopcach SP Kórnik, skok w dal wygrała 
Klaudia Sucharska z Bnina-3,34m i Michał 
Suszka z Kórnika-3,98m, w biegu na 50m 
najlepsi byli uczniowie z Bnina Jolanta 
Lester-8,55 sek. i Filip Niedziela- 8,33 
sek., piłeczką palantową najdalej rzucała 
Wiktoria Lisiak z Kórnika-33 m. i Jakub 
Gazecki z Bnina - 44 m. Wśród dorosłych 
bieg tip-topami wygrała dyrektorka z Szczo-

drzykowa Barbara Pietrala, bieg z kółkiem 
ringo na głowie rodzic z Radzewa- Zbigniew 
Tomaszewski a w odbijaniu piłki siatkowej 
nauczyciel z Radzewa – Adam Nowicki. 
Po podsumowaniu punktów za wszystkie 
konkurencje, zawody wygrała reprezentacja 
Szkoły Podstawowej w Kórniku- 43 pkt. 
w składzie: dyrektor- Małgorzata Achta-
bowska, rodzic- Piotr Posadzy, nauczy-
ciel-Adam Prokopczuk oraz uczniowie 
Magdalena Cyra, Luiza Rybarczyk, Martyna 
Gierczak, Wiktoria Szafrańska, Wiktoria Li-
siak, Magdalena Rutkowska, Michał Susz-
ka, Bartosz Naglewicz, Jakub Słabolepszy, 
Jakub Posadzy, Jakub Lasek, Mateusz 
Nowak. Drugie miejsce zajęła szkoła z 
Bnina - 42 pkt., trzecie z Szczodrzykowa - 
39,5 pkt. i czwarte SP Radzewo - 25,5 pkt. 
Imprezę przeprowadzili działacze SZS oraz 
Iwona Rauk wraz z dziewczętami ( MOS) z 
LO Kórnik. Puchar przechodni oraz medale 
sponsorowane przez Firmę T.M. Małeccy 
wręczał sam sponsor Maciej Małecki. Po 
trudach rywalizacji wszyscy uczestnicy im-
prezy zostali ugoszczeni przez gospodarzy 
napojami i słodkościami.

ARA

fINISZ SPORtu SZKOLNEGO 
2008/2009

Rok sportowy 2008/2009 dobiegł 
końca. Pracy Zarządu Miejsko-Gminnego 
Szkolnego Związku Sportowego w Kór-
niku przyświecało hasło: „ Jeśli chcesz , 
by inni coś robili, najpierw zrób to sam”. 
Najlepszym wzorem do naśladowania 

dla dzieci i młodzieży jest dobry przykład 
dorosłych. Wielu naszych nauczycieli 
wychowania fizycznego wspólnie z swoimi 
wychowankami brało udział w imprezach 
rekreacyjno-sportowych na terenie naszej 
gminy. Mobilizowaliśmy do ruchu rodziców i 
dyrektorów szkół. Mijający rok nie był łatwy 
dla niektórych szkół naszej gminy a to ze 
względu na brak odpowiednich warunków 
do pracy lub rezygnacji z pracy naszych 
wypróbowanych nauczycieli a także urlo-
py zdrowotne niektórych z nich. Jednak 
w szkołach pozostał duch rywalizacji, 
zdrowego współzawodnictwa i życzliwej 
dla sportu atmosfery. Każda szkoła była 
gospodarzem imprezy gminnej i z tego 
działania  wywiązała się znakomicie. Byli-
śmy także organizatorami najtrudniejszych 
imprez powiatowych i dzięki życzliwości 
dyrekcji szkół naszej gminy oraz działaczy 
SZS spisaliśmy się w opinii uczestników na 
medal. Rywalizacja sportowa to nie tylko 
wyniki a przede wszystkim wpajanie dzie-
ciom i młodzieży od najmłodszych lat, że 
bez ruchu nie ma życia. Zdrowie i kondycja 
fizyczna młodego pokolenia będzie miała 
bowiem wpływ na zdrowie i chęć do rze-
telnej pracy w dorosłym życiu. Przez sport 
młodzi ludzie mają możliwość przeżywać 
zarówno sukcesy jak i porażki. To sztuka 
wygrywać i cieszyć się ze zwycięstwa, ale 
przede wszystkim sztuka umieć przegrać, z 
honorem gratulować zwycięscy i wyciągać 
wnioski do dalszej pracy nad sobą. Bo sport 
to szkoła charakteru. Cechy charakteru wyro-
bione podczas uprawiania sportu pozostają na 
całe życie. Kto umie pokonać własne słabości       
                  (dokończenie na str. 32) 
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mAtEuSZ tACIAK  
LIDEREm KOLARSKIEJ PRO 

LIGI

Doskonałą formą błyszczy w ostatnim 
czasie zawodnik zawodowej grupy kolar-
skiej Mróz Continentall Mateusz Taciak. 
Podczas rozegranego na początku czerwca 
bardzo prestiżowego międzynarodowe-
go wyścigu Bałtyk - Karkonosze zajął w 
klasyfikacji generalnej doskonałe trzecie 
miejsce, będąc o krok od zwycięstwa z 
całej imprezie. Kórniczanin wygrał pierw-
szy etap po wspaniałej ucieczce z dwójką 
Rosjan i aż do siódmego etapu był liderem 
wyścigu. Na siódmym etapie stracił żółtą 
koszulkę lidera na rzecz innego Polaka 
Robert Radosza z DHL Autor, który koszul-
kę wywalczył dzięki bonifikatom na lotnych 
premiach. Po tym etapie Mateusz spadł 
w klasyfikacji na piąte miejsce, tracąc do 

lidera 19 sek. Ostatni ósmy etap wyścigu 
tzw. „królewski” rozegrał się w Karkono-
szach i liczył, aż pięć premii górskich. W 
decydującym ataku (sześciu zawodników) 
znalazło się, aż trzech zawodników grupy 
Mróz, a wśród nich Mateusz Taciak. We 
wspomnianej grupce był również Rosjanin 
Siergiej Kolesnikow, który dość sporo se-
kund zdobył na lotnych premiach, co jak 
się później okazało niespodziewanie dało 
mu zwycięstwo w całym wyścigu. Kolejne 
miejsca w klasyfikacji generalnej zajęli za-
wodnicy grupy Mróz Contenentall, Mateusz 
Mróz i Mateusz Taciak. Dzięki bardzo dobrej 
postawie Taciaka w wyścigu, awansował 
on z powrotem na fotel lidera w najbardziej 
prestiżowej klasyfikacji kolarskiej w kraju, 
Pro Lidze. Następna punktowana impreza 
tj. Małopolski Wyścig Górski, gdzie oczywi-
ście nie może zabraknąć lidera klasyfikacji, 
a tuż po niej zostanie rozegrana historyczna 
impreza na naszych terenach (w  Śremie, 
Dolsku i Borku ) czyli Mistrzostwa Polski w 
kolarstwie szosowym dla Elity i Młodzieżow-
ców (do 23 lat), dla kobiet jaki i mężczyzn, 

na które serdecznie zapraszamy wszystkich 
kibiców oraz sympatyków kolarstwa. We 
wspomnianych mistrzostwach udział we-
zmą, mieszkaniec Kórnika i wychowanek 
UKS Jedynka Limaro, a obecnie zawodnik 
zawodowej Grupy Mróz Continentall Ma-
teusz Taciak w wyścigu Seniorów zarówno 
podczas „czasówki”, której start i meta bę-
dzie usytuowana na rynku w Śremie w dniu 
25 czerwca o godzinie 16.00, jak i wyścigu 
ze startu wspólnego, który odbędzie się na 
rundach wokół Dolska, ze startem i metą 
w Borku w dniu 28 czerwca w godzinach 
11.00-18.00. W wyścigu ze startu wspól-
nego młodzieżowców na tej samej trasie, 
udział weźmie zawodnik Limaro Wojciech 
Niemiec. W dniu 24 czerwca godz. 13.30, 
w wyścigu indywidualnym na czas kobiet, 
jak i ze startu wspólnego 27 czerwca od 
godz. 10.00 udział wezmą dwie zawod-
niczki Limaro, Katarzyna Pawłowska oraz 
Magdalena Zamolska. 

mAły WyśCIG POKOJu
DRuGIE mIEJSCE  

SZymONA ROZmIARKA 

 Bardzo dobry wynik osiągnął zawodnik 
Kórnickiego Limaro Szymon Rozmiarek w 
rozgrywanym po raz 50. Małym Wyścigu 
Pokoju, podczas którego zajął doskonałe 
drugie miejsce. W wyścigu udział wzięło 
blisko osiemdziesięciu zawodników z kraju. 
Decydującym o końcowej klasyfikacji był 
drugi etap, jazda indywidualna na czas, 
podczas którego Szymon zajął również dru-
gie miejsce, ustępując nieznacznie chyba 
najlepszemu zawodnikowi w tej chwili w 
kraju w tej kategorii wiekowej, Patrykowi 
Krzywdzie z KTK Kalisz. Trzecie miejsce 
podczas wyścigu zajął zawodnik Pacyfiku 
Toruń. Bardzo dobrze wypadli pozostali 
zawodnicy Limaro, Patryk Rajkowski i Adam 
Radziecki, którzy zajęli kolejno miejsca 17 
i 18. Czwartym zawodnikiem drużyny był 
Patryk Szczepaniak, który sklasyfikowany 
został na 33 miejscu. W klasyfikacji dru-
żynowej wygrał zespół KTK Kalisz przed 
Jedynką Limaro Kórnik.  

mAły WyśCIG POKOJu DLA 
DZIEWCZĄt

CAłE PODIum DLA  
KóRNIKA

Razem z chłopcami rozgrywany był 
Mały Wyścig Pokoju dla dziewcząt, którego 

całkowicie zdominowały zawodniczki Lima-
ro Alicja Ratajczak, Wiktoria Żegleń i Diana 
Wiza, które w takiej właśnie kolejności 
zajęły miejsca w klasyfikacji generalnej po 
trzech etapach.

PuChAR POLSKI DLA 
KObIEt

DWA RAZy PODIum 
KAtARZyNy PAWłOWSKIEJ

Bardzo dobrze zaprezentowała się 
podczas rozgrywanego w Górzycy Pucha-
ru Polski dla kobiet, zawodniczka Limaro 
Katarzyna Pawłowska, która zarówno w 
wyścigu na czas, jak i w wyścigu ze startu 
wspólnego stawała na drugim stopniu 
podium, ulegając jedynie zawodniczkom 
reprezentacji Litwy Edita Unguryte na czas i 
Edita Jeneliumante ze startu wspólnego. W 
ostatnim czasie Pawłowska wygrała jesz-
cze Grand Prix Jasnej Góry w Częstocho-
wie, a zwyżkująca forma w ostatnim czasie 
jest dobrym prognostykiem na zbliżające 
się Mistrzostwa Polski w ostatni weekend 
czerwca w Dolsku i Borku. 

        Podczas tych samych zawodów 
w konkurencji jazdy indywidualnej na czas 
w kategorii juniorów, trzecie miejsce zajął 
zawodnik Limaro Daniel Horyza.

ALICJA RAtAJCZAK  
PODWóJNĄ mIStRZyNIĄ 

POLSKI LZS 

Nadspodziewanie dobrze zaprezento-
wały się młodziczki UKS Jedynka Kórnik 
w rozgrywanym pod koniec maja Pucharze 
Polski w Darłowie, podczas którego trady-
cyjnie rozegrano mistrzostwa Polski LZS 
dla kobiet w  konkurencjach szosowych. 
Zarówno w wyścigu indywidualnym na czas 
jak i w wyścigu ze startu wspólnego złote 
medal pojechały do Kórnika. W obu przy-
padkach na najwyższym stopniu podium 
stawała Alicja Ratajczak. W wyścigu na 
czas drugie i trzecie miejsce zajęły również 
zawodniczki Limaro Wiktoria Żegleń i Diana 
Wiza, natomiast w wyścigi ze startu wspól-
nego Wiktoria była czwarta, a Diana piąta. 
Bardzo dobrze wypadła również startująca 
w kategorii juniorek młodszych Paula Dut-
kiewicz, która pomimo kraksy na ostatniej 
rundzie, na mecie zajęła szóste miejsce.

 Paweł Marciniak

Z OSTATNIEj ChWili

24 czerwca: KATARZYNA PAW-

ŁOWSKA została MISTRZYNIĄ POLSKI  

do lat 23 w jeździe indywidualnej na czas. 

Więcej o sukcesach pani Katarzyny  

i innych kórnickich kolarzy w następnym 

numerze Kórniczanina

(dokończenie ze str. 31)   
za młodu nie zawiedzie w dorosłym życiu. 

Były gratulacje i podziękowania dla 
nauczycieli i dyrektorów szkół za współ-
pracę a także dla tych, którzy w różnej 
formie pomagali i wspierali działalność 
SZS w Kórniku. Szkoły otrzymały pamiąt-
kowe puchary a nauczyciele, dyrektorzy 
szkół oraz działacze sportowi dyplomy 
ufundowane przez Urząd Miejski w 
Kórniku. Imprezę zaszczycili 
przedstawicie le z Urzędu 
Miejskiego z burmistrzem 
Jerzym Lechnerowskim na 
czele, z Rady Miejskiej prze-
wodnicząca Irena Kaczmarek 
i radna Małgorzata Walkowiak 
oraz z Szkolnego Zrzeszenia 
Sportowego Powiatu Poznań-
skiego. Tegoroczne współza-
wodnictwo sportowe w gminie 
„Na najbardziej usportowioną 
szkołę” o puchar Burmistrza w 
kategorii szkół podstawowych 
wygrała Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Kórniku, której dyrek-
torką jest Eliza Wasylkow-
ska-Ziółkowska. Na sukces 
zapracowali głównie nauczy-
ciele: Katarzyna Pucek, Beata 
Górna, Adam Prokopczuk. 
Drugie miejsce wywalczyła 
Szkoła Podstawowa w Ra-
dzewie - dyr. Marek Serwat-
kiewicz oraz nauczyciel  Adam 
Nowicki. Tym razem Szkoła 
Podstawowa w Szczodrzy-
kowie - dyr. Barbara Pietrala 
oraz nauczyciele: Barbara Jańczyk i 
Dariusz Śmigielski zajęła trzecie miejsce 
a Szkoła Podstawowa w Kórniku-Bninie 
- dyr. Zofia Talarczyk  z nauczycielką 
Małgorzatą Iszkuło - czwarte.

Cały rok szkolny szkoły zdobywały 
punkty w zależności, od tego które miej-
sca zajmowały w zawodach gminnych 
(od 1-4) oraz w zawodach powiatowych 
(od 1-10). 

1. SP  Kórnik 75  (gmina)   
+   71  pkt.  (powiat)   =   146,0      
2. SP  Radzewo 69  (gmina)

+   58   pkt.  (powiat)   =  127,0    
3. SP  Szczodrzykowo 73 (gmina) 
+   52,5 pkt.  (powiat )  = 125,5
4. SP  Bnin 54 (gmina)  
+  31,5 pkt. (powiat) = 85,0
Wśród dwóch gimnazjów naszej 

gminy nadal prym wiedzie Gimnazjum 
w Kórniku - dyr. Marzena Dominiak oraz 
nauczyciele: Hubert Nowicki, Magdalena 
Kowalska, Marcin Banaszak,  Justyna 

Bejmowicz, natomiast Gimnazjum w 
Robakowie - dyr. Bożena Czerniak, 
nauczyciele: Paweł Pawlaczyk i Marcin 
Stanikowski z roku na rok poprawia kon-
to punktowe, ale nadal zajmuje drugie 
miejsce. 

1. Gimnazjum Kórnik 29 pkt. (gmina) 
+ 129 pkt. (powiat) = 158 pkt.
2. Gimnazjum Robakowo 30 pkt (gmina)  

      + 108 pkt. (powiat) = 138 pkt.

Działalność SZS w Kórniku, to nie 

tylko wyniki sportowe, ale także ciągła 
promocja naszej gminy. Dzięki  orga-
nizacji imprez powiatowych na terenie 
naszego Ośrodka Sportu i Rekreacji setki 
młodzieży z kilkudziesięciu szkół powiatu 
poznańskiego ma możliwość poznawania 
pięknych zakątków Kórnika. Podziwiają 
nasze tereny leśne, wiedzą, gdzie moż-
na wypoczywać w wolne dni, wykąpać 
się pod opieką ratownika i skorzystać 
z urządzeń rekreacyjno-sportowych. Z 
kolei uczniowie wyjeżdżając na zawody 
gminne i powiatowe poznają warunki 
pracy innych szkół i integrują się z kole-
żankami, kolegami w gminie i powiecie.

Gratuluję szkołom osiągnięć zarówno 
na szczeblu gminnym jak i powiatowym. 
Sukcesy nie przychodzą łatwo. Jest 
to ogromny wysiłek nauczycieli wf, ich 
uczniów przy poparciu i pomocy dyrek-
cji szkół, rodziców oraz działaczy SZS. 
Sukcesy zawsze mają wielu „ ojców” a 
o tym wiedzą ci, którzy przez cały rok 
organizują zawody, pomagają sędziować 
i przeprowadzać imprezy, wspomagają 
finansowo, zamawiają autobusy na za-
wody, mozolnie prowadzą współzawod-
nictwo szkół i są zawsze tam, gdzie są 
ich nauczyciele wraz  z uczniami. Dzię-
kuję wuefistom za życzliwą współpracę, 
rodzinną atmosferę i wzajemną pomoc.                                                                                            

W organizacji imprez sportowych 
na terenie gminy pomagali nam: Urząd 
Miejski  i Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Kórniku, Ryszard Bartkowiak - sekcja 
szachowa „Wieża Kórnicka”, „Kombus”, 
działacze SZS - Tadeusz Rauk, Jerzy 
Cepka, Wanda Pawlak, ponadto nauczy-
cielka wf - Iwona Rauk i przygotowane 
przez nią uczennice - Młodzieżowe 
Organizatorki Sportu z LO Kórnik, także 
dyrektorzy wszystkich szkół naszej gmi-
ny i ich rodzice oraz sponsorzy medali i 
pucharów, o które zabiegał Marek Ser-
watkiewicz. 

W trakcie dyskusji burmistrz poin-
formował o postępach prac na budowie 
Centrum Rekreacyjno-Sportowego. 
Zwrócono uwagę na mający powstać tak-
że zespół boisk i urządzeń sportowych, 
które stanowią całość budowanego 
centrum.

Gminny Organizator 
Sportu Szkolnego

Anna Rauk  

SuKCES SZKół 
 KóRNICKICh W POWIECIE

Wraz z kończącym się rokiem szkol-
nym na spotkaniu w Starostwie Powia-
towym w Poznaniu Szkolne Zrzeszenie 
Sportowe Powiatu Poznańskiego podsu-
mowało powiatową rywalizację sportową 
szkół o puchar Starosty. W szóstym roku 
współzawodnictwa sportowego pomię-
dzy szkołami z całego powiatu, kolejny 
sukces zanotowały nasze szkoły oraz 
gmina Kórnik. 

Już po raz szósty wśród 40 szkół skla-
syfikowanych, (dokończenie na str. 34) 
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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
10-go lipca 2009r.

materiały prosimy dostarczać do 3-go lipca 2009r.

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

Miejsce
na Twoją reklamę

(dokończenie ze str. 32) 
Gimnazjum Kórnik zajęło pierwsze miej-
sce we współzawodnictwie. Ewenemen-
tem powiatowej rywalizacji gimnazjów 
jest także trzecie miejsce Gimnazjum  
z Robakowa, bowiem rzadko się zdarza, by 
w tej kategorii szkół druga szkoła z tej sa-
mej gminy zajmowała tak wysokie miejsce 
wśród 6 wyróżnionych.

W szkołach podstawowych sukces od-
niosła Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku, 
która wśród  64 rywalizujących szkół w 
powiecie zajęła wysokie trzecie miejsce. 
Pozostałe nasze szkoły uplasowały się 
na miejscach : 10. SP Radzewo, 13. SP 
Szczodrzykowo i 21. SP Kórnik-Bnin.

Kolejnym sukcesem jest zajęcie dwóch  
pierwszych miejsc przez gminę Kórnik za-
równo w kategorii szkół podstawowych jak i 
gimnazjów. Na zajęcie tak wysokiej pozycji 
wśród 17 gmin z powiatu poznańskiego za-
pracowały wszystkie szkoły naszej gminy.

Nie sposób wspomnieć o wyjątkowym 
i zaskakującym sukcesie jedynej naszej 
szkoły ponadgimnazjalnej w gminie - Li-
ceum Ogólnokształcącego w Kórniku, 
której dyrektorem jest Halina Kalisz. W tym 
roku  kórnickie liceum uzyskało tyle samo 
punktów – 76,  co szkoła sportowa z Pusz-
czykowa i wspólnie z nią zajęło pierwsze 
miejsce w powiecie. Na trzecim miejscu 
z 72 pkt. uplasował się  Zespół Szkół nr 
1 ze Swarzędza. Do sukcesu kórnickiego 
liceum,  mającego bardzo trudne warunki 
do nauczania wychowania fizycznego (brak 
boiska, salka zastępcza 7x14m) przyczyniły 
się dziewczęta prowadzone przez Iwonę 
Rauk – 48 pkt. wspólnie z  chłopcami  An-
drzeja Palucha – 28 pkt. Sukcesy naszych 
szkół oraz tak wysokie miejsca gminy Kór-
nik to niecodzienne osiągnięcia, bowiem 
co roku od 6 lat nasze szkoły znajdują się 
w szóstce nagrodzonych zarówno wśród 
szkół podstawowych jak i gimnazjów, także 
trzech gmin powiatu poznańskiego (z 17) 
oraz tylko trzech szkół ponadgimnazjalnych 
(z 9).

Wszystkie wyróżnione szkoły, dyrekto-
rzy i ich nauczyciele wychowania fizycz-
nego oraz przedstawiciele gminy Kórnik 
otrzymały na spotkaniu w dniu 10 czerwca 
2009 pamiątkowe dyplomy i puchary Staro-
sty, które tym razem wręczał wicestarosta 
Tomasz Łubiński. Gratulujemy osiągnięć 
i życzymy, by w roku następnym kolejne 
nasze szkoły oraz ponownie gmina znalazły 
się wśród najlepszych w powiecie.

StARty uCZNIóW  
W WOJEWóDZtWIE

Po szeregu eliminacji, po zawodach gmin-
nych, powiatowych, rejonowych niektórzy gim-
nazjaliści mieli zaszczyt startować w zawodach 
wojewódzkich w lekkiej atletyce. Największy 
sukces w historii Gimnazjum w Robakowie w 
tej dyscyplinie osiągnął Szymon Kujawa, który 
w biegu na 300 pł. zajął piąte miejsce z czasem 
44,03 sek. Zawody odbywały się w strugach 
deszczu na stadionie Olimpii w Poznaniu. 
Ponadto sztafeta szwedzka z robakowskiego 
gimnazjum zdobyła także punktowane miejsce 
- ósme ( Matysiak, Maciejewski, Kujawa, Ką-
kol).Ponadto Klaudia Jaskuła w rzucie dyskiem 
-21,73m zajęła dziewiąte miejsce.

Gimnazjaliści z Kórnika i Robakowa oraz 
dziewczęta i chłopcy z kórnickiego liceum 
startowali w Wojewódzkich Mistrzostwach w 
Sztafetowych Biegach na Orientację, które 
odbyły się w Rydzynie k/ Leszna. W 3-osobo-
wych składach dziewczęta z Gimnazjum Kór-
nik zajęły 13 miejsce a z LO Kórnik 23. Z kolei 
chłopcy Gimnazjum Kórnik ukończyli sztafetę 
na 12 miejscu, z Gimnazjum Robakowo na 17 
i z LO Kórnik - 26 miejscu.

ZWyCIĘStWO „JEDyNKI” 
W PIłCE NOŻNEJ

Organizatorem mistrzostw gminy szkół 
podstawowych w piłce nożnej była szkoła 
z Szczodrzykowa – Dariusz Śmigielski 
a sędziowali nauczyciele szkół występu-
jących w zawodach. Impreza odbyła się 
na boiskach OSiR na Błoniach. Mistrzem 
gminy zostali chłopcy Adama Prokopczuka 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku: 
Szymon Korcz, Michał Kiecol, Dominik Na-
wrocki, Krzysztof Zieliński, Adam Koszałka, 
Mateusz Kędziora, Patryk Kuberacki, Piotr 
Jasiewicz, Marcin Szafczyk i Dawid Waso-
wicz. Zwycięscy będą reprezentowali gminę 
Kórnik. Drugie miejsce zajęła reprezentacja 
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie, 
trzecie z Bnina a czwarte z Radzewa. O 
końcowych miejscach trzech pierwszych 
zespołów decydowały strzelone i utracone 
bramki. Wyniki meczy: Bnin - Kórnik 1-3, 
Radzewo - Szczodrzykowo 2-4, Bnin- 
Szczodrzykowo 1-4, Radzewo - Kórnik 2-3, 
Bnin- Radzewo 1-2 i Kórnik - Szczodrzy-
kowo 3-4.Najwięcej bramek strzelili: Filip 
Graczyk z Szczodrzykowa-6, Dawid Wą-
sowicz z Kórnika - 5 i Dawid Kurminowski 
z Bnina – 4. ARA                



  
  

 

      
      

 

 
 

Jest połączeniem rachunku lokaty terminowej z rachunkiem płatnym na każde żądanie. 
CHARAKTERYSTYKA RACHUNKU: 

Rachunek umiejscowiony, wysoko oprocentowany, wg zmiennej stopy procentowej. 
Kapitalizacja odsetek miesięczna. 

Wpłaty i wypłaty w dowolnym terminie. 
Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 
Otwarcie i prowadzenie rachunku bez opłat. 

Wpłaty na rachunek bez opłat. 
Minimalna wpłata i saldo rachunku wynosi 1.000,00 zł.                               

Z rachunku można dokonywać wypłat częściowych. 
Częstotliwość wypłat jest nieograniczona. 

Przy czym pierwsza wypłata i pierwszy przelew w miesiącu bez opłat. 
Każda kolejna wypłata i kolejny przelew - 10,00 zł. 

 
Oprocentowanie rachunku jest zmienne i wynosi 

                                                                 od 1.000,00 zł do 9.999,99 zł            3,00% 
od 10.000,00 zł do 49.999,99 zł        3,15% 

                                                                 od 50.000,00 zł                                  3,40% 
 

                   

 

                                        
 
 
                Kto może się ubiegać o kredyt?                       

 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
 osoby prowadzące działalność gospodarczą 
 rolnicy 
 emeryci i renciści 

 
              Zasady na jakich udzielany jest kredyt? 

 korzystne oprocentowanie kredytu tylko 13,00%  
w stosunku rocznym 

 prowizja 0% od kwoty udzielonego kredytu  
 rzeczywista stopa procentowa –13,80%*  
 okres kredytowania do 12 miesięcy 
 kwota kredytu – do 5 – krotności miesięcznego dochodu netto 
 maksymalna kwota kredytu – 15.000,00 zł  
 spłata kredytu: raty wg malejącego salda 

*przy założeniu, że kwota kredytu wynosi 1.000,00 złotych 
 

Bank Spółdzielczy w Kórnik   
               OFERUJE: 
 
 
 
 
 

  
                                     

 

Oddział w Zaniemyślu 
63-020 Zaniemyśl, ul. Raczyńskiego 22 
tel./fax (61) 285 70 14 

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

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

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


