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Wszystkim Paniom
wiosennego nastroju

z okazji 
Dnia Kobiet

życzy  
Redakcja Kórniczanina

NOWE PRZEDSZKOLE

NIE CHCĄ SCHRONISKA

SPORT

Powstała placówka przedszkolna  
w Pierzchnie

Gdzie będą trafiać bezdomne psy?

Turnieje piłkarskie
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HAsŁo wybrANE

W dniu 18 lutego w Urzędzie Miejskim w 
Kórniku miało miejsce spotkanie burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego ze zwycięzcami 
konkursu na hasło promujące dla Gminy 
Kórnik. Po oficjalnym przywitaniu Bur-
mistrz wręczył zwyciężczyni Magdalenie 
Stołowskiej-nauczycielce Przedszkola nr 
1 w Kórniku nagrodę pieniężną. 

Pozostali wyróżnieni: Agnieszka Gier-
tych, Klaudia Laś i Sławomir Szabunia 
otrzymali nagrody rzeczowe. 

Podczas półgodzinnego spotkania 
burmistrz Jerzy Lechnerowski chwalił po-
mysłowość poszczególnych haseł konkur-
sowych, przybliżył historię powstania nazwy 
naszego miasta i wyraził nadzieję na udział 
przybyłych w kolejnych zaplanowanych 
przez Gminę konkursach.

Przypomnijmy, że Komisja Konkursowa 
w składzie: 

Sławomir Animucki – Przewodniczący 
Komisji (Dyrektor Kórnickiego Ośrodka 
Kultury) 

Małgorzata Walkowiak – członek (Rad-
na Rady Miejskiej w 
Kórniku) 

Adam Lewandowski 
– członek (Radny Rady 
Miejskiej w Kórniku) 

Magdalena Matel-
ska- Bogajczyk – czło-
nek ( Kierownik Refera-
tu Promocji Gminy) 

Beata Pawłowicz-
Żak – sekretarz ( pra-
cownik Referatu Pro-
mocji Gminy) 

w dniu 14 stycznia 
2009 roku dokonała 
rozstrzygnięcia kon-
kursu na hasło. Spo-
śród 13 nadesłanych 
propozycj i  Komisja 
jednogłośnie uznała 
za najciekawsze ha-
sło Magdaleny Sto-
łowskiej, które brzmi: 
„KÓRNIK- NIE WAŻNE JAKIE „U”, WAŻNE, 
ŻE TO TU”. 

PARAfIA KAMIONKI?

Ks. dr Wiesław Garczarek w imieniu 
arcybiskupa metropolity poznańskiego 
Stanisława Gądeckiego odwiedził 26 lutego 
Urząd Miejski w Kórniku, gdzie z burmi-
strzami Jerzym Lechnerowskim i Hieroni-
mem Urbankiem rozmawiał na temat spraw 
formalnoprawnych dotyczących utworzenia 
parafii i budowy kościoła w Kamionkach.

Rozważane są dwie możliwe loka-
lizacje. Oba grunty należą do Agencji 
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. 
Pierwszy proponowany i lepszy zdaniem 
duchownych obszar mieści się w okoli-
cach Osiedla Przylesie. Druga możliwość, 
również brana pod uwagę, to usytuowanie 

kościoła w pobliżu planowanych do wybu-
dowania obiektów oświatowych (zespołu 
szkół i przedszkola) i pożytku publicznego 
(ośrodek zdrowia, komisariat Policji). 

WIzYTA W KROMOlICACh

Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz 
wiceburmistrz Hieronim Urbanek odwiedzili 
27 lutego spółkę Jagrol w Pierzchnie. Roz-
mawiano o możliwości użytkowania 3 ha 
gruntu dawnego Zakładu Rolnego PGR w 
Kromolicach, na działalność związaną z se-
gregacją odpadów. Gmina rozważa wykup 
lub dzierżawę terenu. Zdaniem burmistrza 
przeniesienie sortowni odpadów z Czołowa 
(obok KOMBUS-u) do Kromolic jest rozwią-
zaniem ekonomicznie uzasadnionym.

ZEbrANiA wiEjskiE

Trwa okres podsumowań w sołec-
twach. Odbywają się kolejne zebrania 
wiejskie, na którym przekazuje się infor-
macje o działalności Rad Sołeckich oraz 
planuje działania na rok 2009. 

W dniu 27 lutego odbyły się dwa spo-

tkania wiejskie. Pierwsze w Prusinowie, 
gdzie na pytania mieszkańców odpo-
wiadał burmistrz Jerzy Lechnerowski. 
Mieszkańcy najbardziej interesowali się 
kontynuacją budowy chodnika wzdłuż 
drogi powiatowej. Jak poinformował sołtys 
Łukasz Duszczak zadanie to Starostwo 
Powiatowe zamierza wykonać do 2010 
roku.

Kolejne zebranie odbyło się w Czmo-
niu, gdzie również przybył burmistrz, 
ale także radni Julia Bartkowiak, Jerzy 
Rozmiarek (zarazem sołtys Czmonia) 
oraz kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego Sławomir Lepczyński.. 
Dyskutowano na temat studium zago-
spodarowania przestrzennego dla tego 
obszaru oraz o sprawach bieżących 
sołectwa. Mieszkańcy nie zgodzili się 
na lokalizację kruszarni prywatnego 

przedsiębiorcy w okolicach wysypiska 
odpadów. Burmistrz Jerzy Lechnerowski 
poinformował, że sieć gazowa zostanie 
ukończona w lipcu, natomiast po dokoń-
czeniu inwestycji, w trzecim kwartale 
bieżącego roku wybudowana zostanie 
ulica Świerkowa. Wcześniej, bo 24 lute-
go odbyło się zebranie wiejskie we wsi 
Konarskie, na którym sołtys Józef Bart-
kowiak przedstawił sprawozdanie Rady 
Sołeckiej za rok 2008 oraz plan działania 
na 2009 rok. Ważnym tematem zebrania 
było także rozwiązanie spraw dotyczą-
cych świetlicy. W zebraniu brali udział: 
burmistrz Jerzy Lechnerowski, sekretarz 
Leszek Książek, Sławomir Zakrzewski 
z Wydziału Ochrony Środowiska oraz 
radny Jerzy Rozmiarek.

SPOTKANIe W ROD

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działko-
wych im. Wł. Zamoyskiego zorganizował 
w dniu 28 lutego zebranie, na które zapro-
szony został burmistrz Jerzy Lechnerowski. 
Dyskutowano między innymi o niskim 
poziomie wód jeziora, który powoduje pro-
blemy z napełnianiem stawku leżącego na 
obszarze Ogrodów. Działkowiczów bardzo 
interesował temat budowy promenady i 

postępy w pracach w 
tym kierunku. Pytano 
także o sprawę meldo-
wania się na działkach. 
Burmistrz poinformo-
wał, że Urząd Miejski 
będzie meldował zain-
teresowanych miesz-
kańców na działkach, 
jeśli zgodę na to wyda 
Prezes ROD. 

komuNikACjA do 
h&M

Michael Schulz i Da-
wid Gościniak – przed-
stawiciele inwestującej 
w naszej gminie firmy 
H&M spotkali się w Po-
znaniu z burmistrzem 
J.Lechnerowskim by 
dyskutować o moż-

liwości zorganizowania kompleksowej 
obsługi przewozów pasażerskich dla 
pracowników firmy. Autobusami do H&M 
dociera codziennie ok. 500 pracowników, 
natomiast kilkuset dojeżdża samochoda-
mi. Jak dotychczas pracowników firmy 
obsługiwało kilka firm autobusowych. Nie 
było także odpowiedniej infrastruktury dla 
obsługi komunikacji.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
i usprawnienia dojazdów postanowiono 
przekazać organizację przewozów jed-
nej firmie. Trwają rozmowy ze spółką 
KOMBUS. Być może powstanie także 
odpowiedni parking z przystankiem 
autobusowym. Przedstawiciele H&M 
poinformowali jednocześnie burmistrza o 
odsunięciu w czasie inwestycji związanej 
z rozbudową firmy.
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 PROSTO  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

Niedzielna Biesiada
Najlepszy Przepis na Leniwe Popołudnia

Różnorodność Dań Kuchni Polskiej bez ograniczeń 
Każda niedziela, od 12:30 do 17:00. 109zł od osoby 

(z winem, wódką i napojami bezalkoholowymi) 
Specjalna oferta przy zamówieniu Niedzielnej Biesiady 

na imprezy okolicznościowe (komunia, absolutorium, urodziny)

Szczegóły: tel. 0 61 655 2000 gss.poznan@sheraton.com 

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo
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 Z KALENDARZA 
PRZEWODNICZĄCEJ 

RADY MIEJSKIEJ 
19 lUTY             

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, 
radni opiniowali projekty uchwał w sprawie: 
ze skargi pana Lechosława Marciniaka, ze 
skargi pani Aurelii Stróżyńskiej oraz ze skargi 
pani Zofii Glanc. Zapoznali się również z 
pismami radnych: Magdaleny Kosakowskiej, 
Michała Steckiego i Adama Lewandowskie-
go, które wpłynęły do komisji. 

W tym samym dniu odbyło się także 
posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodar-
czego. 

Najwięcej uwagi poświęcono na nim spra-
wie linii wysokiego napięcia, przebiegającej 
przez naszą gminę. Radni zastanawiali się 
nad zdjęciem z porządku obrad sesji punktu, 

dotyczącego przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu Kamionki, Borówiec, 
Skrzynki w zakresie wyznaczenia trasy czte-
rotorowej linii elektroenergetycznej ze strefą 
ograniczonego użytkowania. 

Radny Maciej Marciniak wystąpił z wnio-
skiem o zapytanie do wojewody czy gmina 
może podejmować plan zagospodarowania, 
jeśli wcześniej sam wojewoda wydał decyzję 
w tej sprawie. 

Mieszkańcy z wymienianych miejscowości 
przekonywali rajców, by ci nie poddawali się w 
walce o przesunięcie słupów. Poinformowali o 
zaskarżeniu decyzji wojewody i wyrazili swoją 
opinię o bezzasadnym wpisaniu budowy linii 
na listę inwestycji niezbędnych do organizacji 
EURO 2012 w naszym kraju. 

Burmistrz oznajmił, że broni interesu całej 
gminy i wszystkich jej mieszkańców. 

Ostatecznie większość obecnych radnych 
była za zdjęciem tego punktu z porządku 
obrad lutowej sesji. 

20 lUTY            

Irena Kaczmarek, przewodnicząca 
RM spotkała się z wiceprzewodniczącymi 
Rady. Omawiali porządek obrad sesji, która 
miała odbyć się 25 lutego, a zwłaszcza te 
punkty, które odnosiły się do tematu linii 
elektroenergetycznej. 

23 lUTY        

W tym dniu odbyły się obrady Komisji 
Budżetu i Finansów. Członkowie tej komi-
sji opiniowali projekty uchwał w sprawie: 
zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2009 
rok, przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
niektórych zadań publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi i zmiany uchwały w 
sprawie opłaty targowej. 

Na posiedzeniu obecni byli również 
prezesowie gminnych spółek: KOMBUS i 
WODKOM. Podsumowali oni ubiegłoroczne 
działania i przedstawili plany na 2009 rok. 

Opr. BM

Przebieg czterotorowej linii elek-
troenergetycznej w naszej gminie to 
kontrowersyjny temat, który kilkakrot-
nie pojawiał się na ostatniej sesji rady 
miejskiej, która odbyła się 25 lutego w 
kórnickiej strażnicy. 

Już na początku sesji wiele emocji 
wywołało głosowanie radnych nad po-
rządkiem obrad. Przede wszystkim cho-
dziło o punkty dotyczące przebiegu linii i 
wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
złożonego przez PSE - Operator S.A. 
Burmistrz wystąpił do Rady z projektem 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu Kamionki, Bo-

rówiec, Skrzynki w zakresie wyznaczenia 
trasy czterotorowej linii elektroenerge-
tycznej. Projekt ten zakładał przebieg 
linii po tzw. starym śladzie. Burmistrz 
uzasadnił go tym, że jest to następstwo 
braku zgody Ministra Środowiska na 
wyłączenie gruntu z produkcji leśnej pod 
projektowaną zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami, alternatywną trasę linii naj-
wyższych napięć, umożliwiającą obejście 
wsi Kamionki. Wiadomo też, że podjęcie 
tej uchwały mogłoby być argumentem 
broniącym gminę Kórnik przed zapłatą 
ogromnego 50 milionowego odszkodo-
wania, jakiego żąda od nas PSE. 

Ostatecznie w głosowaniu, radni 
zadecydowali o zdjęciu obu punktów 
dotyczących tematu linii. Z takiego prze-
biegu spraw zadowoleni byli mieszkańcy 
Kamionek i Borówca, którzy przyglądali 
się i przysłuchiwali temu co dzieje się na 
sali. Po głosowaniu rozbrzmiały oklaski.  

Dyskusję wśród radnych wywołał też 
temat rozstrzygnięcia konkursu na hasło 
reklamujące Kórnik, poruszony przez 
burmistrza podczas sprawozdania z dzia-
łalności międzysesyjnej. 

Radny Michał Stecki i Magdalena 
Kosakowska uznali, że zwycięskie hasło, 
które przypomnijmy, że brzmi: „KÓRNIK- 
NIE WAŻNE JAKIE „U”, WAŻNE, ŻE TO 

TU” nie jest adekwatne i odpowiednie. Ich 
zdaniem opracowaniem takiego hasła po-
winni zająć się fachowcy od marketingu a 
ogłoszenie konkursu dla mieszkańców na 
hasło było mało rozważnym posunięciem 
władz. Zwycięskiego hasła bronili zarów-
no radny Maciej Marciniak, jak i burmistrz. 
Zaznaczyli, że hasło to po uprzednim 
dodaniu elementów graficznych, kojarzą-
cych się z Kórnikiem będzie dobrze służyć 
naszemu miastu i gminie. 

Po części sprawozdawczej, radni za-
jęli się rozpatrywaniem projektów uchwał. 
W pierwszej kolejności podjęli uchwałę 
dotyczącą zmian w budżecie gminy 
Kórnik na 2009 rok. Zmiany dokonano, 

ze względu na wzrost dochodów gminy 
o 2.510.343 zł, czyli z kwoty 61.952.685 
zł do kwoty 64.463.028 zł. Dzięki temu 
m.in. zwiększono wydatki w kwocie 
50.000 zł z przeznaczeniem na nowe 
zadania inwestycyjne: projekt wodociągu 
do osiedla „Przylesie” w Błażejewie (o 
15.000 zł), przełożenie sieci wodociągo-
wej w Skrzynkach ul. Jeziorna (o 35.000 
zł), zwiększono wydatki w kwocie 40.000 
zł z przeznaczeniem na modernizację 
strażnicy OSP w Czmoniu oraz w kwocie 
22.800 zł z przeznaczeniem na remont 
świetlicy w Dębcu (o 15.000 zł) i pomiesz-
czeń w Przedszkolu w Szczodrzykowie 
(o 7.800 zł). 

Kolejna uchwała zmieniała wcze-
śniejszą w sprawie opłaty targowej. 
Wprowadzono w niej odrębną stawkę 
od sprzedaży z domków – pawilonów 
kiermaszowych, w których w ramach pro-
mocji Gminy Kórnik odbywa się sprzedaż 
podczas okolicznościowych świąt oraz 
uroczystości gminnych.

Radni zdecydowali także o przejęciu 
od Powiatu Poznańskiego niektórych za-
dań publicznego zarządzania drogami po-
wiatowymi. W uchwale mowa o przejęciu 
przez gminę zadania, jakim jest moderni-

zacja drogi oraz mostu na ul. Mostowej w 
Kamionkach (droga nr 2489P). 

Dokonali też zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej w 
Kamionkach. Uznali także bezzasadne 
skargi na bezczynność burmistrza zło-
żone przez panią Zofię Glanc i Aurelię 
Stróżyńską. 

Radni nadali też nazwę ulicy w Kór-
niku, obręb Bnin. Ulicę, która ma swój 
początek od Alei Flensa nazwano Edwar-
da Pohla. 

Po zakończeniu części roboczej, 
członkowie Rady Miejskiej zgłaszali 
interpelacje i zapytania. Radna Magda-
lena Kosakowska zgłosiła interpelację 
dotyczącą linii energetycznej. Roman 
Genstwa zapytał burmistrza o strefę 
ograniczonego użytkowania wokół lotni-
ska w Krzesinach, Adam Lewandowski o 
uruchomienie obiektu handlowego przy 
osiedlu Krasickiego a Maciej Marciniak 
o kroki UM w sprawie uruchomienia tzw. 
jednego okienka przy zakładaniu działal-
ności gospodarczej. 

Michał Stecki zwrócił się prośbą o 
sprawdzenie, czy słusznie inwestycja jaką 
jest budowa linii elektroenergetycznej 
powinna znajdować się wśród inwestycji 
niezbędnych do organizacji przez Polskę 
EURO 2012. Prośba ta wywołała kolejną 
dyskusję na temat przebiegu linii i dzia-
łań komisji doraźnej. Burmistrz przyznał, 
że jego zdaniem prace komisji doraźnej 
zakończyły się fiaskiem. Komisja nie 
włożyła zbyt wiele wysiłku w to, aby linia 
biegła lasem. Ze zdaniem burmistrza nie 
zgodzili się radni Michał Stecki i Mag-
dalena Kosakowska, członkowie komisji 
doraźnej ds. linii. W dyskusję włączyli się 
także mieszkańcy przeciwni przebiegowi 
słupów po starej trasie i będący za tym 
rozwiązaniem, którzy wymieniali nawza-
jem argumenty. Barbara Morasz

 SESJA ZE SłuPAMI W tLE 

NOWE  
PRZEDSZKOLE

W budynku starej szkoły w Pierzchnie 
uruchomiono nową placówkę przedszkolną. 
Od 1 marca osiemnaścioro dzieci z Kromo-
lic Pierzchna i Runowa w dni powszednie 
od godziny 8:00 do 13:00 bawi się i uczy w 
pięknie wyremontowanych salach. Dwoje 
pracowników zatrudnia Fundacja Familijny 
Poznań, które zapewniło cześć sprzętu. 
Bazę lokalową zapewnia Gmina Kórnik. 
Ponieważ wkład Fundacji nie wyczerpał 
potrzeb placówki, z budżetu gminy prze-
znaczono około 5 tys. zł na doposażenie. 
Również z funduszy sołeckich Kromolic, 
Runowa i szczególnie Pierzchna przezna-
czono dla przedszkola środki finansowe.

Dodatkowo sołtys Daniel Lesiński 
planuje oprócz wszechstronnej pomocy 
obiecał pomóc w wykonaniu placu zabaw 
obok budynku.

Uśmiechn ię te  buz ie  ma luchów 
i wesoła zabawa zapełniające sale 

przedszkola udowadniają, że pomysł 
jest trafiony. Zadowoleni są też rodzi-
ce. Jeśli tak będzie dalej - za rok nie 
pozostanie gminie nic innego jak tylko 
przejąć obowiązki administrowania 

placówką i kontynuowanie działalności 
placówki. Nie wyczerpuje to jednak po-
trzeb gminy w zakresie bazy dla opieki 
przedszkolnej – czekamy na kolejne 
podobne placówki. ŁG

WYbuDuJĄ DWA 
„ORLIKI” 

Gmina Kórnik otrzyma dofinansowanie 
na budowę dwóch boisk tzw. „orlików”. 

Jedno z nich powstanie w Kamionkach 
a drugie na terenie Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Kórniku. 

Dotację przyznano w ramach rządowe-
go programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 
Zakłada on budowę ogólnodostępnych, 
bezpłatnych kompleksów boisk sportowych 
wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w 
każdej gminie na terenie całego kraju. Jego 
celem jest udostępnienie dzieciom i młodzie-
ży nowoczesnej infrastruktury sportowej w 
celu aktywnego uprawiania sportu. 

Takie boisko powinno kosztować 1 mi-
lion złotych. Zgodnie z planem jedną trzecią 
tej kwoty pokrywać miał rząd, jedną trzecią 
samorząd województwa, a resztę pieniędzy 
wyłożyć miała gmina.

Więcej o „orlikach” napiszemy w następ-
nym numerze „Kórniczanina”. BM
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III przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabu-
dowanej, położonej w ROBAKOWIE gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze 

wieczystej Nr KW 24 206 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer:

161/2 o pow. 784 m2

za cenę wywoławczą 78 540,00 zł,
(słownie złotych: siedemdziesiąt-osiem-tysięcy-pięćset-czterdzieści 00/100)

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT                       

WYMIENIONA DZIAŁKA JEST NIEZABUDOWANA 
I PRZEZNACZONA POD TEREN ZAINWESTOWANY ZGODNIE ZE STUDIUM 

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  
PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2009 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku 

przy Placu Niepodległości 1

● Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,                  
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
● Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wy-
sokości  7 854 zł na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 55 1610 
1188 0027 5062 2000 0003 w terminie do dnia 10 kwietnia 2009 roku.
● Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.
● Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na 
poczet ceny nabycia.
● W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia 
umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
● Księga wieczysta nie wykazuje żadnych obciążeń.
● Cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu 
, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2 ugn obniżono o 23%. 
● Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn oraz poinfor-
mowaniem o nich wszystkich uczestników przetargu.

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 
Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

burmisTrZ GmiNy kÓrNik
iNFormujE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 6 marca 2009 r. 
do 27 marca 2009 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący dzierżawy:

- 2 działki nr 298 oraz 734 położone w Kórniku obręb Bnin,
- 1 działka nr 882/9 położona w Kórniku, 
- 1 działka nr 226 położona w Czmońcu,
- 2 działki nr 12, 13 położone w Radzewie,
- 1 działka nr 244/1 położona w Czołowie, 
- 1 działka nr 10 położona w Radzewie (działka sołecka)  

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

WIEŚCI SOłECKIE 
bŁAŻEjEwo

Sołtys Jan Szymaniak poinformował, 
że na przełomie stycznia i lutego w świe-
tlicy na powierzchni 35 metrów kwadrato-
wych, w zapleczu kuchennym i toalecie 
położono płytki. Mieszkańcy czekają także 
na remont dachu. Dopiero po tych pracach 
będzie można przystąpić do kolejnych. 
Trzeba będzie odnowić pomieszczenie, 
w którym mieszkała dawniej lokatorka. 
W świetlicy należy wymienić drewnianą 
podłogę i wykonać elewację na zewnątrz. 
Potrzebny jest też remont klatki schodo-
wej i wymiana znajdujących się na niej 
4 drzwi.

CZmoŃ 

Z udziałem burmistrza Jerzego Lech-
nerowskiego w sobotę 28 lutego odbyło 
się zebranie wiejskie w Czmoniu. Sołtys 
Jerzy Rozmiarek przedstawił sprawozdanie 
z działalności Rady Sołeckiej w ubiegłym 
roku. Mieszkańcy mieli okazję zapoznać 
się z projektem studium zagospodaro-
wania przestrzennego Czmonia i wnieść 
swoje uwagi. Z burmistrzem dyskutowali 
o gazyfikacji, która będzie realizowana w 
tym roku.

PRUSINOWO

W piątek 27 lutego odbyło się zebranie 
wiejskie w Prusinowie. Pierwszym z jego 
głównych tematów była sprawa budowy 
kanalizacji ściekowej. Mieszkańcy dowie-
dzieli się, że na tą inwestycję będą musieli 
jeszcze poczekać, a termin jej realizacji nie 
jest znany. Burmistrz Jerzy Lechnerowski 
potwierdził informację, że na początku 2010 
roku Zarząd Dróg Powiatowych będzie 
wykonywać chodnik w Prusinowie. 

Mieszkańcy dowiedzieli się także, że 
uregulowano sprawę świetlicy wiejskiej. Po 
zawarciu przez gminę umowy dzierżawczej 
z GS „SCh” będzie można przeprowadzić 
w świetlicy remonty. 

Robert Wrzesiński

„Historia zaczyna się banalnie – mał-
żeństwo lekarzy kupiło dom w Swarzędzu 
i w nim zamieszkało. Mieli wielkie i dobre 
serca, więc nie pozostawali nieczuli na 
nieszczęście Braci Mniejszych. Każdy 
zagubiony, okaleczony pies czy kot 
mógł liczyć na schronienie u nich. W 
miarę upływu lat zwierząt przybywało, 
a małżeństwo stało się uroczą parą 
staruszków. Zaczęli pomagać im ludzie 
podobni w swej miłości do zwierząt, 
włączyło się też Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami z Poznania. Państwo 
Fitznerowie, właściciele domu i terenu, 
postanowili na zawsze zapisać swoją 
posiadłość na rzecz zwierząt. W 1995 
roku uregulowano kwestie prawne i odtąd 
formalnie zarejestrowano tam Schroni-
sko Dla Bezdomnych Zwierząt pod egidą 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami”.

Tak, cytując za stroną internetową 
schroniska rozpoczęła s ię histor ia 
placówki, do której od kilku lat trafiają 
bezdomne zwierzęta  z naszej gminy.  
W roku 2008 trafiło do Swarzędza nie-
mal 50 zwierzaków. Rok wcześniej 35. 
W każdym roku z kórnickiego budżetu 
wyasygnowano wsparcie (dotację) dla 
palcówki w wysokości 20 tys. zł. Jed-
nak w styczniu 2009 roku do Urzędu 
Miejskiego trafiło pismo od Burmistrza 
Gminy Swarzędz informujące, że ze 
względu na usytuowanie schroniska w 
bezpośrednim sąsiedztwie budynków 
mieszkalnych oraz liczne sprzeciwy 
mieszkańców Gmina Swarzędz będzie 
zmierzała w kierunku zlikwidowania 
schroniska mieszczącego się przy ulicy 
Dworcowej. Padają także argumenty o 
przepełnieniu placówki.

Gdzie zatem trafią porzucone lub 
dzikie psy i koty z naszej gminy?

Od lat w słownych porozumieniach, 
dyskusjach i  papierowych planach ma-
jaczy wizja wybudowania w Skałowie (w 
Gminie Kostrzyn) nowoczesnego obiektu 
pełniącego funkcję schroniska dla zwie-
rząt z 12 gmin, w tym Kórnika.

Faktem jest jednak, że schroniska w 
Skałowie jeszcze nie ma i pewnie długo 
jeszcze nie będzie. 

A problem pozostaje. 
 
Zadzwoniliśmy do pani Stefanii Ko-

złowskiej, prezesa poznańskiego okręgu 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, 
czyl i  organizacji  która administruje 
placówką w Swarzędzu.  Zamierzamy 
podpisać również w tym roku umowę o 
współpracy z Kórnikiem – deklaruje pani 
prezes. Swarzędz mimo, że dostarcza 
do nas najwięcej zwierząt, bo około 100 
rocznie, najmniej pomaga nam finanso-
wo. Ponieważ nie prowadzimy działalno-
ści gospodarczej, urząd nie może nam 
również uniemożliwić funkcjonowania 
– dodaje.

Do schroniska trafiają zwierzęta z 
7 gmin. Placówka jest przepełniona- to 

fakt, ale to z powodu wielkiej wagi proble-
mu. Corocznie kilkaset psów i kotów jest 
wyłapywanych i przywożonych tutaj. W 
swarzędzkim schronisku psy są pod stałą 
opieką, również weterynaryjną. W razie 
potrzeby są leczone, natomiast zawsze 
szczepione i sterylizowane.  Szuka się 
dla nich także nowych domów – ale o to 
nie łatwo.

Mamy nadzieję, że uda się dojść do 
porozumienia w sprawie współpracy 
schroniska dla zwierząt w Swarzedzu 
z Gminą Kórnik – bo jest to na dzień 
dzisiejszy jedyna możliwość sensowe-
go rozwiązania problemu bezpańskich 
zwierząt. 

Z czasem może powstanie jakaś al-
ternatywna placówka – może wreszcie 
mityczne Skałowo ? Ale na razie alter-
natywy nie ma ... 

Co możemy zrobić na dzień  
dzisiejszy?

Możemy pomóc schronisku. Potrzeb-
ne są nawet stare koce, kołdry lub swetry 
– wyśmienite na legowiska dla zwierząt. 
Potrzebne są materiały budowlane na 
ogrodzenie. Potrzebne są smycze, ka-
gańce. Potrzebny jest pokarm.

Można również wspomóc placówkę 
finansowo. 

Opr. ŁG

SWARZEDZ NIE ChCE SChRONISKA

jak możesz pomóc:

Zwierzęta bardzo się ucieszą, gdy 
przyniesiesz im: 

- smycze, kagańce, obroże 
- karmę, ryż, kaszę, makaron 
- środki przeciw pchłom, szampony 
- miski (najlepiej metalowe) 
- witaminy 
- środki czystości (np. domestos)

A może ktoż z was ma zbędna 
budę?

Zawsze możesz tez pomóc, wpłaca-
jąc pieniądze na konto:
B Z W B K  I I  o d d z i a ł  P o z n a ń   
86 1090 1346 0000 0000 3404 1679

ul. Dworcowa 3 
62-020 Swarzędz 
tel. 0-61 817-23-67 

telefon dyżurny: Dorota Jotkiewicz 
pielęgniarz - opiekun zwierząt

OfERtA  
KOMPLEKSOWEJ  

ObSługI hANDLu  
PODCZAS KóRNICKICh 

SPOtKAń Z bIAłĄ DAMĄ

hANDEL  
KOMPLEKSOWY NA XVI 

KóRNICKICh  
SPOtKANIACh Z bIAłĄ 

DAMĄ. 

szanowni Państwo! 

Trwają przygotowania organizacyjne 
obchodów święta gminy Kórnik – Kór-
nickich Spotkań z Białą Damą (23 – 24 
maja 2009 r.) 

Podobnie, jak w roku ubiegłym 
zapraszamy firmy gastronomiczne, 
handlowe i usługowe do składania 
ofert kompleksowej obsługi handlu oraz 
zapewnienia sprzętu rekreacyjnego dla 
dzieci typu zjeżdżalnie, karuzele itp.  
w dniach 24 i 25 maja br. 

Przestrzeń handlowa zlokalizowana 
będzie na wyłączonej z ruchu ulicy 
Zamkowej, a rekreacyjna na podzam-
czu i ul. Zamkowej. 

Wyłoniona firma zawrze bezpośred-
nie umowy z handlowcami detalistami, 
oferującymi np. baloniki, watę cukrową 
itp. 

Oferty proszę składać mailem 
lub listownie do dnia 18 kwietnia br. 
na adres: Kórnicki Ośrodek Kultury,  
ul. Prowent 6, 62-035 Kórnik, 

mail: kok@kornik.pl 

Informacji udziela Sławomir Animuc-
ki oraz Piotr Mastalerz 

Tel. 515229660 oraz 0618170891. 

Wybór oferentów nastąpi do dnia 6 
kwietnia 2009 r., o czym poinformujemy 
na stronie internetowej. 

Sławomir Animucki

UWAGA

Opublikowany przez nas w nr 
2/2008, podany do publicznej wiado-
mości przez Rejonową Stację Pogoto-
wia Ratunkowego numer telefonu do 
Pogotowia 8660066 nie jest jeszcze 
aktywowany.

Jak poinformowali nas Czytelnicy, 
wykręcając go nie uzyskamy połącze-
nia z Pogotowiem!

Aktualne są nadal numery alar-
mowe:

999
oraz
112
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Bez komentarza zostawiamy obrazki z 
lasów i bocznych dróg naszej gminy. Niech 
ten widok zawstydzi winowajców i uwrażliwi 
odpowiedzialne służby do ich karania. Choć 
te zdjęcia zrobiono w okolicach Kórnika, 
Celestynowa, Szczytnik i Kamionek podob-
nych widoków niestety jest więcej dookoła 
nas ...   ŁG

ważne tematy dotyczące szczodrzy-
kowa poruszono na zebraniu wiejskim 
w szczodrzykowie, które odbyło się w 
czwartek 26 lutego w świetlicy wiejskiej.

Przybyłych gości powitał sołtys Ireneusz 
Majchrzak a byli to: burmistrz Jerzy Lech-
nerowski,  radni Roman Genstwa (będący 
równocześnie przewod-
niczącym Wspólnoty 
Mieszkaniowej z ul. 
Ogrodowej) oraz Paweł 
Kuźma. Na drugą część 
zabrania dotarli przed-
stawiciele Spółki Wod-
no-Ściekowej „Wody 
Polskie” z Poznania: Ka-
rol Białonowicz, dyrektor 
generalny oraz Oskar 
Matuszak, doradca. 

Sołtys Ireneusz Maj-
chrzak szczegółowo 
przedstawił działalność 
sołectwa i wydatki w 
ubiegłym roku. W 2008 
roku Szczodrzykowo od 
gminy otrzymało dotację 
w wysokości 9100 zł. 
Były też środki pocho-
dzące z innych źródeł. W tym roku ze 
względu na wzrost liczby mieszkańców 
wyniesie ona 8101 zł.

Jeszcze przed przybyciem przedstawi-
cieli Spółki Wodno-Ściekowej „Wody Pol-
skie” dyskutowano o sprawie oczyszczalni 
ścieków. Mieszkańcy otrzymali zapewnie-
nie od burmistrza, że 
działka, na której stanie 
oczyszczalnia ścieków, 
będzie oddana tylko w 
dzierżawę. 

Mieszkańcy wyrazili 
opinię, że o wsi Szczo-
drzykowo zapomniano 
w gminnych planach in-
westycyjnych w zakresie 
oczyszczania ścieków. 
Burmistrz Jerzy Lechne-
rowski tłumaczył, że są 
priorytetowe przedsię-
wzięcia i gmina nie jest 
wstanie od razu zaspo-
koić potrzeb wszystkich 
wsi. 

Sołtys wspomniał o 
tym, że wybudowano 
kanalizację deszczową na ulicy Łąkowej. 
Pozostała do wykonania na ulicach: Leśnej, 
Polnej, Dworcowej i przy jednym budynku 
na Ogrodowej, gdzie nie ma studzienki 
i następują podtopienia. Woda byłaby 
wtedy odprowadzana do Strugi Średzkiej. 
Burmistrz poinformował, że w tym roku nie 
ma pieniędzy na wykonanie tego przed-
sięwzięcia. Ireneusz Majchrzak uznał, że 
warto, by jednak było ono zrealizowane, bo 
straci ważność jego projekt. Radny Roman 

Genstwa wyraził przekonanie, iż po korek-
cie budżetu mogą znaleźć się pieniądze na 
tę kanalizację. 

Mieszkańcy skarżyli się na to, że drogi 
są źle równane. Jerzy Lechnerowski prosił, 
aby  zgłaszać przypadki złego wykonywania 
tych prac. Zwracano też uwagę na złą na-
wierzchnię dróg. W odpowiedzi na kolejne 

pytanie burmistrz poinformował, że pod 
trasą katowicką będą mogły jeździć samo-
chody osobowe. Do czerwca 2009 roku 
ma powstać chodnik o szerokości 1,5-2m 
z Dziećmierowa do Kórnika. Jest to droga 
krajowa. Inwestorem będzie Wojewódzki 
Zarząd Dróg. Kórnicka gmina przekazuje 

na to przedsięwzięcie po 100 tys. zł w 
tym oraz następnym roku. Mieszkańcy 
wskazywali na to, że przydałby się chodnik 
lub pobocze na odcinku z Dziećmierowa 
do torów kolejowych. Mówili, że jest tam 
skarpa, niebezpiecznie jeździ się rowerami. 
Roman Genstwa wyjaśniał, że trzeba było 
dokonać wyboru i dofinansować chodnik 
tam, gdzie będzie korzystać z niego więcej 
ludzi. Podkreślił, że w chwili, gdy będzie 
remont drogi w kierunku Szczodrzykowa, 

burmistrz będzie zabiegał o wykonanie przy 
niej przejścia.

Jako kolejny problem wymieniono brak 
oznakowania w Szczodrzykowie, co m in. 
utrudnia dojazd karetkom pogotowia ra-
tunkowego. Mówiono również o bieżących 
problemach ze wzrostem kosztów wywozu 

nieczystości płynnych, 
gdyż trzeba je transpor-
tować do Swarzędza i 
Środy. 

W drugiej części 
zebrania mieszkańcy 
rozmawiali z przedsta-
wicielami Spółki Wodno-
Ściekowej „Wody Pol-
skie”. Karol Białonowicz, 
dyrektor generalny poin-
formował, że jest to spół-
ka non profit, podmiot 
prawny nie przynoszący 
zysków, a całe dochody 
przeznacza na cele sta-
tutowe. Tymi celami jest 
m. in. odprowadzanie 
ścieków, ich oczyszcza-
nie i odprowadzanie do 
rowów melioracyjnych 

lub cieków wodnych. Mieszkańcy uzyskali 
informację, że spółka dostała warunki 
zabudowy. Oczyszczalnia i sieć kanaliza-
cyjna będą budowane za kredyty i środki 
gminne. W I etapie zostanie wybudowana 
oczyszczalnia ścieków odbierająca je od 
szkoły podstawowej, przedszkola, budyn-

ku socjalnego i Wspól-
noty Mieszkaniowej na 
ulicy Ogrodowej. Etap 
ten powinien zakończyć 
się przed zimą. Potem 
ma być realizowany 
II etap, który objąłby 
osiedle domków jedno-
rodzinnych. III etap to 
oczyszczalnia dla ulicy 
Poznańskiej. Mieszkań-
cy wyrażali obawy o to 
czy oczyszczalnia nie 
będzie uciążliwa po-
przez przykre zapachy. 
Interesowali się też wy-
sokością opłat, technolo-
gią, materiałami, z jakich 
ma być wykonana itd. 
Oskar Matuszak przeko-
nywał, że oczyszczalnia 
nie będzie wywoływać 

przykrych zapachów. Roman Genstwa w 
imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przeko-
nywał niezdecydowanych mieszkańców 
Szczodrzykowa, by chcieli przyłączyć się 
do oczyszczalni. Na kolejnym spotkaniu – w 
czwartek, 5 marca zebrano się ponownie, 
by zobaczyć m. in. zdjęcia dotyczące po-
dobnych oczyszczalni wykonywanych przez 
Spółkę Wodno-Ściekową „Wody Polskie”.

Robert Wrzesiński

DYSKutOWALI O POtRZEbACh SZCZODRZYKOWA
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Członkowie koła Polskiego Związku 
wędkarskiego nr 19 kórnik spotkali 
się na walnym zebraniu sprawozdaw-
czo-wyborczym 15 lutego w kórnickiej 
strażnicy, by podsumować czteroletnią 
kadencję swoich władz. 

Mirosław Grewling, prezes koła powitał 
przybyłych gości, którymi byli: burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, Marek Kaczmarek, 
komendant Straży Miejskiej, Antoni Kalisz, 
kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska UM, Robert Piechowiak, 
przedstawiciel Gospodarstwa Rybackiego 
Miłosław, Ryszard Waligóra, przedstawiciel 
Zarządu Okręgu PZW.  

Zebranie prowadził Stefan Siekierski. 
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych 
wędkarzy. Prezes Mirosław Grewlnig przed-
stawił sprawozdanie z działalności Koła w 
2008 roku.

Ilość członków na koniec ubiegłego roku 
to 355 osób, w tym 15 kobiet. Jest to więcej 
o 58 członków, niż w roku 2007. Działalność 
koła była oparta na 
planie pracy, który 
został zatwierdzony 
na walnym zebraniu 
sprawozdawczym w 
2008 roku. Odbyło 
się 12 zebrań zarzą-
du koła i walne ze-
branie sprawozdaw-
cze. Zorganizowano 
19 imprez wędkar-
skich dla koła i kół z 
rejonu. Przeprowa-
dzono czwartą edy-
cję zawodów, gdzie, 
jak co roku został 
wyłoniony najlepszy 
wędkarz spośród uczestników. Powstał 
też drugi klub spinningowy pod nazwą 
„Przykosa Kórnik”. Jego prezesem został 
Jerzy Olejniczak. - Sezon rozpoczęliśmy 13 
kwietnia 2008 roku na Jeziorze Bnińskim, 
wraz ze sprzątaniem obrzeży jeziora. Chcę 
podziękować władzom naszego miasta za 
współpracę przy organizacji sprzątania oraz 
służbom komunalnym za wywóz śmieci z 
łowiska - powiedział Mirosław Grewling.

Po raz pierwszy zorganizowano zawody 
dla dzieci na płatnym łowisku karpiowym 
w Kalejach. Reprezentanci tego koła brali 
udział w szeregu zawodów organizowanych 
przez rejon i okręg.Zakończenie sezonu 
odbyło się 12 października na rzece Warcie, 
w miejscowości Sroczewo.

Swoje sprawozdanie przedstawił wice-
prezes ds. sportowych – Marcin Jarzyna. O 
działalności Klubu Spinningowego „Kotwica 
Kórnik” poinformował jego prezes – Roman 
Mytko, a o klubie spinningowym „Przykosa 
Kórnik” opowiedział Jerzy Olejniczak. Było 
też m. in. sprawozdanie przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej – Ireneusza Ciszaka.

Zebrani udzielili absolutorium ustę-
pującemu Zarządowi Koła. Odbyło się 
głosowanie nad propozycją utworzenia 
Rejonowego Sądu Koleżeńskiego przy 
kole wiodącym.

Wystąpili goście. Marek Kaczmarek 
mówił o potrzebie współpracy wędkarzy ze 
Strażą Miejską. Robert Piechowiak poin-
formował, że od 2009 roku wprowadzono 
zakaz łowienia ryb za pomocą prądu. 
Ryszard Waligóra wspomniał o dobrej 
współpracy Koła z Zarządem Okręgu PZW. 
Burmistrz Jerzy Lechnerowski informował 
o promenadzie, która będzie wiodła od 
ulicy Jeziornej w Bninie do Zamku Kór-
nickiego.

Przyjęto plan pracy koła, w którym prze-
widziano organizację szeregu zawodów, 
udział w imprezach organizowanych poza 
Kórnikiem. 

Podczas dyskusji wędkarze omówili 
sprawy: promenady, czystości wody, strefy 
ciszy, środków pływających na jeziorach.

Wręczono wyróżnienia, nagrody i od-
znaczenia. Henryk Zięta otrzymał Złotą 

Odznakę z Wieńcami 
za Zasługi dla Węd-
karstwa Polskiego. 
Marcin Jarzyna i Zbi-
gniew Karaś zostali 
uhonorowani Srebr-
nymi Odznakami za 
Zasługi dla Wędkar-
stwa Polskiego. Pu-
chary za długoletni 
staż i prace na rzecz 
koła otrzymali: Bogu-
sław Zięta, Henryk 
Piórkowski, Jerzy 
Nowak. Za pomoc 
w realizacji zdań na 
rzecz Koła PZW Kór-

nik uhonorowano statuetką – burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego i Antoniego 
Kalisza.

Uhonorowano także najlepszych węd-
karzy w 2008 roku. W klasyfikacji Grand 
Prix seniorów 1. miejsce zajął Marian 
Litke, 2. Eugeniusz Mańczak, 3. Marian 
Dominiak, 4. Marek Wójkiewicz, 5. Leszek 
Gubański. Wśród juniorów starszych zwy-
ciężył Damian Żak, 2. był Kamil Rossa, 3. 
Piotr Domański. W kategorii juniorzy młod-
si 1. był Piotr Fogt, 2. Przemysław Fogt, 
3. Robert Zięta. Wśród kobiet wygrała 
Helena Nowakowska, a 2. była Ludomiła 
Michałowska. Największą rybę sezonu 
2008 – szczupaka o wadze 890 g złowił 
Marek Wójkiewicz.

Wędkarze dokonali wyboru nowych 
władz Koła. Prezesem ponownie został Mi-
rosław Grewling. Oprócz dotychczasowych 
członków do Zarządu weszli dodatkowo: 
Leszek Gubański, Marek Wójkiewicz. No-
wym członkiem Sądu Koleżeńskiego został 
Zbigniew Zdziebkowski.

Robert Wrzesiński 

WęDKARZE PODSuMOWALI  
KADENCJę

kórnicki ośrodek kultury po raz 
pierwszy od czasu powstania zorgani-
zował warsztaty artystyczne podczas 
trwania ferii zimowych dla dzieci i mło-
dzieży z naszej gminy. Propozycji, by 
ciekawie i twórczo spędzić czas wolny, 
było naprawdę dużo. dla miłośników 
sztuki plastycznej ośrodek zorganizował 
zajęcia z gliną. Prowadzący warsztaty- 
Piotr mastalerz zapoznał zainteresowa-
nych z zaletami i wadami gliny. Tematy 
do lepienia dzieci wybrały same. 

 W ramach zajęć plastycznych odbyły się 
także warsztaty z węglem i wykorzystania 
go w technice rysunku. Zajęcia z fotografii 
miały miejsce trzykrotnie. Pierwsze spotka-
nie dotyczyło historii powstania fotografii i 
prototypu aparatu. Dyskutowano na temat 
postępu technicznego w tej dziedzinie. Pra-
widłowe kadrowanie, kompozycja, ćwiczenia 
z aparatem cyfrowym oraz obróbka cyfrowa 
zdjęć na komputerze to tematy, które miały 
miejsce na drugim spotkaniu z fotografią. 
Trzecie zajęcia, prowadzone przez redaktora 
naczelnego dwutygodnika „Kórniczanin”- 
Łukasza Grzegorowskiego, były okazją do 
zapoznania się z fotografią prasową i jej 
funkcją w prasie. Odbył się także pokaz 
zdjęć wraz z komentarzem z podróży autora 
do Indii. Spotkania zaowocowały pomysłem 
stworzenia w naszym mieście grupy fotogra-
ficznej.Kaligrafia japońska i historia pisma 
japońskiego oraz ćwiczenia praktyczne 
ze sztuki pisania oraz origami cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem ze strony 
licznie przybyłej młodzieży i dzieci. Kali-
grafowanie japońskich znaków specjalnym 
pędzlem należało do zadań niezbyt łatwych 
i dość żmudnych, gdyż niewielkie nawet 
odchylenie w nadawaniu kształtu danej litery 
może całkowicie zmienić znaczenie całego 
wyrazu czy zdania. 

 Na spotkaniu 20 lutego modelarz Mie-
czyslaw Kamiński zachęcał do konstruowa-
nia i sklejania różnego rodzaju samolotów i 
balonów. Odbyła się także projekcja filmów 
o tematyce lotniczej i konkurencjach lotów 
balonowych.

Dla miłośników ruchu i pasji do tańca 
zorganizowano warsztaty taneczne, na 
których prowadząca- Małgorzata Matysiak 
uczyła standardowych tańców towarzyskich, 
takich jak tango, walc czy rumba. W Ośrodku 
odbywały się także zajęcia z emisji głosu i 
warsztaty prawidłowego śpiewania, prowa-
dzone przez specjalistkę muzyki ludowej 
i korepetytora muzycznego. Prowadząca 
warsztaty muzyczne była miło zaskoczona 
poziomem i talentem dzieci. Na zakończenie 
zimowej laby zaproszono Jerzego Strzelec-
kiego- znanego iluzjonistę, występującego 
nie tylko w Polsce, ale także w Anglii, Hisz-
pani, Portugalii, Egipcie, Japonii, Tajlandii 
i Niemczech. Mag zaprezentował recital 
iluzjonistyczny z udziałem sztuczek, zabaw 
z publicznością.

RELACJA Z WARSZtAtóW ZIMOWYCh  
W KóRNICKIM OŚRODKu KuLtuRY

sprostowanie

W konkursie ,,Twórczości poetyckiej”, 

organizowanym przez stowarzyszenie 

Życzliwi Dwójce przy SP nr 2 w Kórniku, 

I miejsce w kategorii szkół podstawo-

wych zajął wiersz 

pt. ,,księżyc nad kórnikiem”. 

Okazało się jednak, że jego autorem 

nie jest uczeń, który wiersz zgłosił, 

lecz p. Marek Żółtowski. Wiersz był 

publikowany w Kórniczaninie w paź-

dzierniku 2000r. W tej sytuacji nagrodę 

anulowano. 

Komisja konkursowa i organizato-

rzy serdecznie przepraszają autora  

wiersza.

,,Księżyc nad Kórnikiem”

Spaceruje srebrny księżyc 
po gwieździstym niebie.
Jak z latarnią nocny strażnik,
mruczy coś do siebie.

Przeszedł właśnie ponad parkiem
nad Kórnik uśpiony,
Cisza wokół – gwiazdy błyszczą -
- stanął urzeczony…

I przygląda się uliczkom
pogrążonym we śnie, 
Wszystkie domy, kamienice
śpią już w całym mieście.

Nawet dumny Ratusz drzemie,
bo późna godzina.
Zasnął także Zamek zacny,
choć miał straże trzymać!

Stoi księżyc zachwycony
Tym pięknym widokiem,
Idzie dalej, chociaż chciały
Zapukać do okien…

Więc po cichu i na palcach
w dalszą drogę rusza.
Choć mu żal opuszczać miasto -
- to kórnicka dusza!
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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)

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

CIESIELSTWO
Pokrycia dachowe
montaż płyt G-K

tel. 669 846 043
tel. 604 953 852

Zakładanie płytek, 

malowanie, montaż płyt 

kartonowo-gipsowych, 

gipsowanie, inne prace 

wykończeniowe wnętrz

0601 405 059

Prywatny Gabinet Psychiatryczny
Lekarz specjalista psychiatra Katarzyna Zięba-Mazurek

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

konsultanta w Londynie
Przyjmuję również pacjentów anglojęzycznych

Centrum Ellmed, Pl. Niepodległości 43, Kórnik, rejestracja tel. 061 817 01 75, 
Przyjęcia: 1-wszy i 3-ci poniedziałek miesiąca od 16.00

www.lekarz-psychiatra.com.pl

Kórnickie Przedsiębiorstwo Rolno – Handlowe i Usługowe 
„JAGROL” Sp. z o.o.

Pierzchno 14, 62-035 Kórnik, zatrudni:

Traktorzystów i mechaników maszyn i urządzeń rolniczych
Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych.

oraz 
pracownika umysłowego znającego zagadnienia rolniczych  

programów komputerowych i posiadającego prawo jazdy kat. B
Warunki pracy i płacy do omówienia na miejscu. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Tel. (061) 8170 011
Kom. 606 241 031  lub 660 772 187

restauracja Casablanca  
czynna codziennie od 11.00 do 22.00

w piątki i soboty do 23.00

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

www.restauracja-casablanca.pl

PIzzA
kEbAb

obiAdy doMOWe  
z DOWOzeM

Miejsce
na Twoją 
reklamę

Sprzedam 
pizzerię 

tel. 607 865 181

OfeRTY KReDYTÓW hIPOTeCzNYCh  
24 bANkÓw.  

bezpłatny wybór najkorzystniejszej oferty  
i pomoc w wypełnieniu formalności. 

Agnieszka Cukrowska 
doradca finansowy 

tel.  604 525 680, 697 892 707

Pracują w oświacie, urzędzie, są 
radnymi, sołtyskami, prezesami przedsię-
biorstw, ale też  zwykłymi osobami, które 
borykają się z różnymi przeciwnościami 
życia – to współczesne kobiety z naszego 
środowiska. Ale jak żyły i czym zajmowały 
się kobiety, które zapisały się na kartach 
historii Kórnika? Tuż przed Dniem Kobiet 
prezentujemy sylwetki trzech najbardziej 
znanych Kórniczanek: Teofili z Działyńskich 
Szołdrskiej Potulickiej, Klaudyny z Działyń-
skich Potockiej i Jadwigi Zamoyskiej. 

TEoFiLA Z dZiAŁyŃskiCH  
sZoŁdrskA PoTuLiCkA 

Teofila Działyńska urodziła się prawie 
300 lat temu, a dokładnie 28 grudnia 1714 
roku w Kórniku. Była córką Zygmunta, który 
zarządzał Kórnikiem i Teresy Tarłówny. Nie 
miała beztroskiego dzieciństwa. Wcześnie 
straciła rodziców. Mając sześć lat przeżyła 
śmierć ojca, a pięć lat później matki. Jako 
18-letnia młoda kobieta, wyszła za mąż 
za Stefana Szołdrskiego. Owdowiała 6 lat 
później. Została sama z dwuletnim synkiem 
i dużym majątkiem, obejmującym m.in. Kór-
nik, Bnin z przedmieściami i 32 wsie. 

Jak pisze Jan Łuczak w rozdziale „Wy-
bitne postaci gminy kórnickiej” w pierwszej 
części niedawno wydanej monografii „Z 
dziejów Kórnika i Bnina”, Teofila przyczy-
niła się do przeprowadzenia postępowych 
reform w swoich majątkach, rozwoju gospo-
darki, handlu i rzemiosła. 

Sama najprawdopodobniej założyła 
manufakturę sukna i jedwabiu. Dbała też o 
dobre wykształcenie dla swojego syna. 10 
lat po śmierci pierwszego męża, poślubiła 
Aleksandra Hilarego Potulickiego, ale ich 
małżeństwo nie trwało długo. Teofila uro-
dziła mu dwie córki. 

Historycy opisują znaną Teofilę z Działyń-
skich Szołdrską Potulicką jako osobę o niezwy-
kle trudnym charakterze, która wyróżniała się 
wśród ówczesnych kobiet. Stale powiększała 
swoją bibliotekę, sprowadzała książki z za-
granicy. To ona urządziła piękny ogród wokół 
zamku, w którym posadzono wiele gatunków 
drzew i krzewów, ustawiono fontannę ozdo-
bioną postaciami lwów. Ufundowała m.in. 
zbór protestancki i ratusz w Bninie. Dzięki niej 
powstawały drogi, młyny, wiatraki. Pomagała 
ludziom, jak tylko potrafiła. Dla poszkodowa-
nych w wyniku pożaru mieszkańców Kórnika 
uzyskała zwolnienie z podatku.

Wykazała się odwagą znosząc częścio-
wo pańszczyznę. Ceniono ją za jej sukcesy 
gospodarcze. 

Dziedziczka Kórnika zmarła 26 listopa-
da 1790 roku, mając 76 lat. Do dziś znana 
jest jako „Biała Dama”, dzięki portretowi 
malarza Pesnego, na którym artysta przed-
stawił ją w białej sukni. 

jAdwiGA ZAmoyskA 

Jadwiga Zamoyska urodziła się 4 lip-
ca 1831 roku w Warszawie, jako jedna z 
sześciorga dzieci Tytusa Działyńskiego i 

Gryzeldy Celestyny z Zamoyskich. Dzieciń-
stwo i młodość spędziła w Oleszczycach pod 
Jarosławiem, w Galicji. Jej matka chciała, 
aby Jadwiga poślubiła Władysława Zamoy-
skiego, bohatera powstania. Jak pisze Jan 
Łuczak w rozdziale „Wybitne postaci gminy 
kórnickiej” w pierwszej części monografii, 
„myśl o małżeństwie z własnym wujem, 
starszym aż o 28 lat, wprawiała Jadwigę 
w przerażenie i rozpacz”. W końcu jednak 
uległa rodzicom. W październiku 1852 roku, 
mając 21 lat wyszła za mąż za Władysława. 
Zamieszkali w Paryżu. Jadwiga często towa-
rzyszyła mężowi w jego licznych podróżach 
dyplomatycznych i wojskowych m.in. do Tur-
cji czy Anglii. Kórnik odwiedziła w 1858 roku. 
Jadwiga i Władysław mieli czwórkę dzieci, 
ale dwójka z nich zmarła bardzo wcześnie. 
Jej mąż zmarł w 1868 roku w Paryżu. Śmierć 
Władysława spowodowała, że teraz sama 
musiała zadbać o rodzinę. Wsparli ją księża 
zmartwychwstańcy i oratorianie. 

Istotny wpływ na dalsze życie Jadwigi 
miała śmierć ukochanego brata Jana, 
który swój majątek przekazał jej synowi 
Władysławowi. Pod koniec sierpnia 1881 
roku rodzina Zamoyskich przeniosła się 
do Kórnika. 

W 1882 roku Jadwiga Zamoyska założy-
ła w Kórniku Szkołę Domowej Pracy Kobiet, 
zwaną Zakładem Kórnickim. Szkoła ta była 
pierwszą szkołą gospodarczą na terenie 
dawnej Polski. Jej założycielka kierowała 
się zasadą „Służyć Bogu - służąc Ojczyźnie, 
służyć Ojczyźnie – służąc Bogu”. Zamoy-
ska zachęcała dziewczęta do nauki. W 
szkole nauczano: religii, śpiewu, rysunku, 
literatury, geografii, historii Polski, szycia, 
gotowania, haftowania.

Z powodu dekretu wydanego przez 
władze pruskie, Jadwiga Zamoyska mu-
siała opuścić Kórnik. Wyjechała do Paryża. 
Szukała nowej siedziby dla swojej szkoły. 
Placówkę początkowo przeniesiono do 
Lubowali, potem do Kalwarii Zebrzydow-
skiej, a w końcu po kupnie przez syna dóbr 
zakopiańskich do Kuźnic. Tam szkoła ta 
działała do 1949 roku. 

Generałowa napisała kilka książek o 
tematyce religijno - wychowawczej: „O 
wychowaniu”, „O pracy”, „O miłości ojczy-
zny”. 

Ostatnie dwa lata życia spędziła w 
Kórniku. 9 lipca 1921 roku marszałek Józef 
Piłsudski odznaczył ją na zamku kórnickim 
Krzyżem „Polonia Restituta”. Zmarła 4 
listopada 1923 roku, mając ponad 90 lat. 
Ciało wielkiej Polki i Kórniczanki złożono 
w krypcie kórnickiej kolegiaty, gdzie obok 
córki i syna spoczywa do dziś.

kLAudyNA Z dZiAŁyŃskiCH  
POTOCKA 

Klaudyna Działyńska urodziła się 27 
sierpnia 1801 roku, w najmniejszej oficynie 
przy zamku, zwanej później „Klaudynówką”. 
Krótko przed jej narodzinami rodzice - Ksa-
wery Działyński i Justyna z Dzieduszyckich 
zostali właścicielami dóbr kórnickich. 
Wykształcenie zdobywała w domu rodzin-
nym w Konarzewie pod okiem domowych 
nauczycielek. Dość szybko ujawniły się jej 
różne talenty. Była uzdolniona muzycz-
nie, językowo (opanowała kilka języków 
obcych), plastycznie. Interesowała się 
przyrodą i geografią. Utworzyła park w Ko-
narzewie. Wiele podróżowała po Europie, 
ze względu na zaangażowanie polityczne 
ojca. Po śmierci ojca, jej wychowaniem 
zajęła się matka. Po powrocie do kraju 
Klaudyna często odwiedzała w Warszawie 
salony Czartoryskich, Zamoyskich. Wtedy 
też poznała Bernarda Potockiego, które-
go poślubiła w 1825 roku w Konarzewie. 
Młodzi często podróżowali i odwiedzali 
liczne uzdrowiska, ze względu na problemy 
zdrowotne Klaudyny. 

Bardzo aktywna społecznie stała się po 
wybuchu powstania w 1830 roku. Wtedy 
zaangażowała się całkowicie w działania 
polityczne. Ufundowała wyposażenie 
oddziału wojskowego. Współpracowała z 
Emilią Sczaniecką. Obie współfinansowały i 
organizowały szpitale dla rannych żołnierzy, 
same opatrywały rannych i nimi zajmowały 
się. Po upadku powstania wyjechała z kraju. 
W Dreźnie utworzyła Komitet Dobroczyn-
ności Dam Polskich a  w wynajętym domu 
Schronisko Polskie dla uchodźców z powsta-
nia. Tam też poznała wiele wybitnych osób. 
Intensywna działalność wywołała u niej 
chorobę płuc, ale mimo niej nadal działała 
charytatywnie i społecznie, ale tym razem 
w Szwajcarii. W Paryżu współfinansowała 
m.in. Towarzystwo Pomocy Naukowej. 

Choroba płuc przyczyniła się do śmierci 
zaledwie 35-letniej Klaudyny. Zmarła 8 
czerwca 1836 roku w Genewie. Tam też ją 
pochowano. Z powodu braku funduszy nie 
udało sprowadzić się jej ciała do rodzinnego 
grobowca w Kórniku. 

Opracowała: Barbara Morasz

Artykuł powstał przy wykorzystaniu 
pierwszej części monografii: „Z dziejów 
Kórnika i Bnina” pod redakcją prof. Jerzego 
Fogla.

KObIEtY, KtóRE ZAPISAłY SIę NA KARtACh hIStORII KóRNIKA
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bAL KuRKOWY 
już po raz dziewiętnasty bracia kur-

kowi spotkali się na królewskim balu 
kurkowym, który w tym roku odbył się 
31 stycznia w restauracji „biała dama” 
w kórniku. 

Tradycją bractw kurkowych jest or-
ganizowanie w okresie karnawału bali 
królewskich z udziałem braci kurkowych 
i zaproszonych gości. Tak też było i w 
tym roku. 

W dniu balu, przed restauracją kon-
certowo witała gości Orkiestra Harcerska 
pod batutą dha Jacka Kozłowskiego. 
Gospodarzami XIX Balu byli Anna i 
Andrzej Tomiakowie (para królewska), 
Ryszard Raszeja z Zaniemyśla - I rycerz, 
Olgierd Śliwiński z Kórnika - II rycerz i 
Zarząd Kórnicko –Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego im. Ks. Szczepana Janasika. 
Organizatorzy przygotowali specjalne 
zaproszenia, znaczki okolicznościowe, 
reklamowe plakaty oraz liczne atrakcje 
podczas zabawy. 

W holu restauracji zaproszonych 
gości witali gospodarze oraz hostessy w 
strojach podarowanych bractwu kurko-
wemu przez Bractwo Kurkowe z Helden-
Paningen w Holandii w 1990 roku. Salę 
balową udekorowano w stylu królewsko 
- rycerskim. 

Do Kórnika przybyła nadzwyczajna 
delegacja z Bractwa Kurkowego Cen-
trum z Hanoweru z królem Hanoweru 
Lotharem Neumanem. Towarzyszyli mu 
prezes Klaus Brzeski i Frank Neuman. 
Aby zwyciężyć i zdobyć królestwo Ha-
noweru trzeba pokonać ponad pięć i pół 
tysiąca uczestników turnieju. Lothar Neu-
man godność tę zdobył już dwukrotnie. 
Warto tutaj wspomnieć, że współpraca 
Hanoweru z Kórnikiem trwa już ponad 
15 lat i dzięki temu w 1994 roku Kórnik 
otrzymał ponad pół miliona złotych dotacji 
z Fundacji Polsko-Niemieckiej na budowę 
kanalizacji.

Bal otworzyli: król kurkowy Andrzej 
Tomiak, burmistrz Jerzy Lechnerowski i 
król kurkowy Hanoweru Lothar Neuman. 
Orkiestra Harcerska pod batutą Jacka 
Kozłowskiego zagrała hymn Bractw 
Kurkowych. Para królewska w otocze-
niu zebranych klaskających w dłonie, 
tak jak na prawdziwym balu królewskim 
zatańczyła walca z filmu „Trędowata”, 
który jak wszyscy pamiętają śpiewała i 
tańczyła Anna Starostecka. Grała także 
orkiestra pięcioosobowa „Bardowie” z 
Poznania.

Dla rozweselenia gości król poczęsto-
wał wszystkich beczką śliwowicy spod 
Zakopanego i wyrobami ze specjalnego 
świniobicia. Każdy mógł do woli czerpać 
z tego źródła, którego dna do dzisiaj nie 
widać. Specjalnie na bal rycerz Andrzej 
Kopka, właściciel restauracji koło Kłodzka 
upolował dzika, którego przyrządzono we-
dług staropolskiej recepty. Królewska para 
razem z rycerzem w przebraniu wikinga, 
częstowali gości tym specjałem. 

Było wiele innych atrakcji łącznie z 
turniejem strzeleckim i loterią fantową 
(wszystkie losy wygrane), w której główną 
wygraną była pralka automatyczna. W 
turnieju strzeleckim pań zwyciężyła Eu-
genia Przybylska, drugie miejsce zajęła 
Ewa Czap, trzecia była Katarzyna Borusz.  

W turnieju mężczyzn wygrał Karol Kuciak, 
drugie miejsce zajął Frank Neuman, trze-
ci był Karol Błaszczak. Każde miejsce 
premiowane nagrodzono pamiątkowymi 
pucharami. W strzelaniu z pistoletu naj-
lepszym okazał się Karol Kuszczak który 
otrzymał w nagrodę pamiątkowego kura. 
W turnieju tanecznym zwyciężyło mał-
żeństwo Mariola i Karol Błaszczakowie 
z Zagórowa.

Z okazji balu przygotowano pamiąt-
kowy kufel do piwa z wizerunkiem króla 
i wszystkich członków Kórnicko - Bniń-
skiego Bractwa Kurkowego. Jeden taki 
egzemplarz trafi do zbiorów Zamku Kór-
nickiego. Balowano do białego rana, tym 
bardziej, że w międzyczasie na Kórnik 
spadło 15 cm śniegu.

Balowanie kurkowe nie polega na 
trwonieniu zdrowia i czasu. Nie ma też 
tutaj nadużywania alkoholu. Goście z 
podziwem patrzyli na organizację balu, 
zabierali ze sobą nadzwyczajne wrażenia 
smaku i kultury zabawy naszego bractwa, 
stanowiącego wizytówkę Kórnika.         

Kazimierz Krawiarz
Fot. RMC Czechoski

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

oraz tralki gięte

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

APEL DO  
RODZIN  

POWStAńCZYCh!
Zarząd nowo powstałego koła Towarzy-

stwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
na swoim pierwszym spotkaniu jako priory-
tetowe zadanie przyjął uzupełnienie wiedzy 
o powstańcach z okolic Kórnika.

Zarząd Koła apeluje do wszystkich osób 
a w szczególności do rodzin powstańczych, 
aby zgłaszali swoich przodków, uczestni-
ków Powstania Wielkopolskiego do tej pory 
nieznanych i nieuhonorowanych.

Spokrewnione osoby zgłaszające będą 
również uhonorowane Pamiątkowym Krzy-
żem Powstańczym.

Zgłoszenia należy kierować do Zarządu 
Koła w Kórniku Tel. 061-817-11-17

Julian Serba

HURTOWNIA MOTORYZACYJNA
Oferta specjalna na oleje

wiosENNA PromoCjA !!!

PROPONUJEMY OLEJE, DODATKI,  
KOSMETYKI SAMOCHODOWE

WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTY 
W ODPOWIEDNIEJ CENIE !!!

SAMOCHODY OSOBOWE, DOSTOWCZE, CIĘŻAROWE,
MASZYNY ROLNICZE, BUDOWLANE PRZEMYSŁOWE

SPRZEDAZ HURTOWA I DETALICZNA
ZAPRASZAMY

pn. – Pt. 8.00 – 18.00
Sb. 9.00 – 14.00

Hurtownia Motoryzacyjna MZ TRADE
Ul. Śremska 22a, 62-035 Kornik

NA TERENIE STACJI PALIW LOTOS
TEL. 061 8980019   FAX. 061 8980423

email: sklep@mztrade.com.pl
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ZAGrAjmy w rEVErsi

uwAGi: Jedna z najlepszych gier logicznych. Jej zasady są łatwe 
i proste, ale pod względem bogactwa i różnorodności kombinacji 
nie ustępuje szachom. Strategia tej gry jest równie złożona, choć 
jeszcze nie w pełni poznana. Także wyobraźni projekcyjnej trzeba 
mieć tu sporo, ponieważ sytuacje na planszy zmieniają się w sposób 
diametralny niemal po każdym ruchu.

Obecnie cały świat zna tą grę pod nazwą othello, która różni 
się od oryginału raptem dwoma szczegółami (podaję je na końcu 
w rozdziale warianty). W tej wersji rozgrywane są od roku 1977 
Mistrzostwa Świata, później Europy, a od 2002 r. także i Polski.

Według jednych autorów, rodowód reversi sięga XIII w., wg in-
nych XVIII w., ale pewne jest, że pod koniec wieku XIX grywano w 
nią namiętnie w całej Anglii. Po raz pierwszy opisał ją w roku 1888 
Lewis Waterman.

GrACZE: 2 osoby.

rEkwiZyTy: Kratkownica 8x8 pól (może też być zwykła szachow-
nica, choć podział pól na jasne i ciemne nie ma tu znaczenia) oraz 
64 dwubarwne krążki: z jednej strony czarne (lub ciemne), z drugiej 
białe (lub jasne).

ZAsAdy: Każdy z graczy otrzymuje po 32 krążki – jeden z nich gra 
kolorem białym, drugi czarnym. Gracze wykonują ruchy na zmianę. 
Zwyczajowo rozpoczynają czarne. Mogą one postawić swego piona 
na jednym z 4 centralnych pól (d4, e4, d5, lub e5). Białe mają teraz do 
wyboru 3 pozostałe pola, następnie czarne tylko 2 i na koniec białe 
obsadzają ostatnie wolne pole centralne. W rezultacie gra może się 
rozpocząć na dwa sposoby: od ustawienia pionów każdej ze stron 
po diagonali (diagram 1), albo w kolumnie lub rzędzie (diagram 2).

Diagram 1  Diagram 2

Na tym kończy się faza wstępna i rozpoczyna właściwa rozgryw-
ka. W każdym kolejnym ruchu gracze kładą na dowolnym pustym 
polu planszy po jednym krążku stawianym swoja barwą na górze, 
ale pod warunkiem wykonania bicia. Bicie można wykonać tylko 
poprzez tzw. kleszcze.

Kleszcze krótkie powstają w sytuacji, w wyniku której pion zaata-
kowany znajdzie się pomiędzy dwoma atakującymi (z jednej strony 
musi to być pion właśnie na planszę stawiany, z drugiej stojący już 
na niej wcześniej). Wszystkie te 3 krążki muszą stać na jednej linii 
poziomej, pionowej lub ukośnej, a pomiędzy nimi nie mogą znajdo-
wać się żadne wolne pola.

W kleszczach długich wolno zbić kilka krążków naraz, o ile stoją 
one kolejno po sobie na jednej linii, a piony atakujące zamknęły je 
z obydwu stron.

Kleszcze złożone powstają w sytuacji, kiedy stawiany pion zamy-
ka dwie lub więcej linii w różnych kierunkach. Wówczas wszystkie 
ujęte w kleszcze krążki ulegają zbiciu.

W pozycji na diagramie 3 
czarne mają kilka możliwości:

a. Jeśli postawią swego 
piona na polu c7, zbity zostanie 
biały krążek z d7 (kleszcze 
krótkie).

b. Położenie piona na c3 
zaowocuje zbiciem po przekątnej 2 białych bierek z d4 i e5 (klesz-
cze długie).

c. Zagranie na e3 zlikwiduje 3 białe piony z linii e: e4, e5 i e6 
(kleszcze długie).

d. Wejście na e6 zamknie aż 3 linie (c6-e8, c6-f6 i c6-g2). Zbi-
tych zostanie 6 białych bierek z d7, d6, e6, d5, e4 i f3 (kleszcze 
złożone).

Zbitych pionków nie usuwa się z planszy, tylko przewraca na 

drugą stronę powodując w ten sposób zmianę ich właściciela. W 
trakcie gry te same krążki mogą być wielokrotnie odwracane ciągle 
zmieniając swą przynależność. Bić wolno tylko z takich kleszczy, 
które zostały utworzone przez ostatnio dostawiony pion. Wszelkie 
inne kleszcze istniejące na planszy wcześniej, albo powstałe przez 
odwrócenie krążków nie liczą się.

Ruchy i bicia są obowiązkowe. Oznacza to, że nie można z ruchu 
zrezygnować i nie można dostawić piona w sposób nie powodujący 
bicia. Bić trzeba wszystkie możliwe do zbicia krążki, nawet jeśli byłoby 
to dla gracza niekorzystne. W wypadku kleszczy złożonych bicie doty-
czy zawsze wszystkich linii, na których utworzone zostały kleszcze.

Jeżeli w trakcie rozgrywki jeden z graczy nie może wykonać ru-
chu (bo nie ma bicia), traci kolejkę, a jego przeciwnik kontynuuję grę 
tak długo, dopóki nie powstanie sytuacja umożliwiająca pauzującemu 
powrót do gry. Musi on wtedy wykonać swój ruch (nawet gdyby nie 
chciał). W przypadku, gdy jednemu z graczy zabraknie krążków, jego 
partner gra dalej sam, póki ma zgodne z regułami ruchy.

Gra kończy się: a) jeżeli została zapełniona cała plansza, b) 
jeżeli żaden z graczy nie może wykonać ruchu, c) jeżeli na planszy 
pozostały tylko piony jednego koloru.

Wygrywa gracz, który na koniec partii uzyskał przewagę w bier-
kach swojego koloru. Wartość wygranej oblicza się stosunkiem liczby 
pionków zwycięzcy do pokonanego (np. 44 : 20). Oczywiście równy 
stosunek oznacza remis. Jeśli do wygranej doszło przez obrócenie 
wszystkich krążków swoim kolorem do góry, wartość zwycięstwa 
wynosi zawsze 64 : 0.

PrZykŁAdy: 
W sytuacji przedstawionej 

na diagramie 4 partia dobiega 
końca. Zagrywają czarne, 
które stawiając piona na polu 
f7 odwracają krążki na e6 i 
f6. Ruch ten zapiszemy 1. f7 
(e6, f6). Białe znalazły się w 

trudnej sytuacji. Mają do wyboru 5 ruchów (na a5, b2, b7, g7 i h5), 
ale każdy z nich prowadzi do silnego ataku czarnych. Zdecydowały 
się na 1. ... a5 (b6, b5). Dalej nastąpiło:

 Czarne   Białe
2.    a2 (a3, a4, a5, b3)  b2 (b3, c2, d2, e2)
3. a1 (b2)   b1 (b2)
4. h1 (g1, f1, e1, d1, c1, b1) h5 (h4)
5. h2 (g3, f4, h3, h4, h5) g2 (g3)
6. c8 (d7, c7, c6, c5)  b7 (c7, d7, c6, d5, e4)

Jak widać na diagramie 
5 czarne osiągnęły zdecydo-
waną przewagę. Gdyby teraz 
zagrały 7. b8 (c7, d6, b7, b6, 
b5, b4, b3, b2) wygrałyby. 
Popełniły jednak błąd: 7. a8 
(b7, c6, d5, e4, f3, g2). Białe 

odpowiedziały 7. ... b8 (b7) i okazało się, że czarne nie mają ruchu. 
Dwa ostatnie zagrania wykonują białe: 8. ... h8 (g8, f8, e8, d8, c8, 
b8) i 9. ... g7 (f7, f6, e5, d4, c3, g6) osiągając rzutem na taśmę remis 
32 : 32. Ilustruje to (na oryginalnej planszy) diagram 6.

wAriANTy: Wspomniane 
othello różni się brakiem fazy 
wstępnej. Gracze od razu 
ustawiają 4 pierwsze piony 
jak na diagramie 1, po czym 
rozpoczynają rozgrywkę. 
Oprócz tego wszystkie krążki 

są dostępne dla obydwu graczy. Nie dochodzi więc do sytuacji, 
w której gracz mający prawidłowy ruch nie może go wykonać z 
powodu braku pionów. W powyższej partii białe zremisowały, bo 
grano wg reguł othello. Inaczej zabrakło by im krążka do wykonania 
ostatniego ruchu.

Zapraszamy do KOKu na partyjkę reversi. Gramy w każdy wtorek 
od godz. 18.00 do 20.00.     Zygmunt Szram

KLub MIłOŚNIKóW gIER LOgICZNYCh

Diagram 4

Diagram 5

Diagram 6
Diagram 3

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Kórniku im Tytusa Dzia-
łyńskiego składa serdeczne podziękowanie 
za pomoc w zorganizowaniu zabawy karna-
wałowej niżej wymienionym sponsorom

„Szon” zakład stolarski z Pierzchna
Pracownia złotniczo Jubilerska Grzegorz 
Błaszak 
Pracownia Złotniczo Konserwatorska 
Krzysztof Buszkiewicz
PRODUCT PLUS Kozanecki-Begier-Sła-
bolepszy Sp.J.
Studio EDEN
Salon Urody SYLWIA
Bank Spółdzielczy GS w Kórniku
Goplana p. Poprawska
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne 
WODKOM Kórnik
Solarium TROPICAL
Sklep Obuwniczy – A. Marciniak
MPK KOMBUS
PPHU Meblo-Styl Duszczak
Sklep ABS p. Robińska
Drogeria Lehman- Zwierzyński
Sklep Mięsny-Szymaniak
Galanteria damska –Salonik Ewelina
Kwiaciarnia Stokrotka Taciak
Kwiaciarnia KKM Krystyna Andrecka, 
Kaczmarek
APUS Jolanta Stępniak
Hurtownia Kosmetyków Powąska
Szop Pracz –sieć handlowa
Surówki GD Sznura
KOMET Przybylscy
Cukiernia Łobza
Firma Handlowa TM Małeccy
Sklep J. Kaczmarek RUSSEL
Świat Kiszonek U. Przychodzka
Tanie papierosy TRAFIKA E. Kapała
Bielizna damska PARYS
Sklep męski BRETT BISNETT
Apteka zamkowa
Salonik Fryzjerski Aleksandra Bednarek
Solarium STUDIO SUN Sylwia Ryś
Urząd Miejski w Kórniku
Zakład Fryzjerski Robert Fludra
Kwiaciarnia PŁOMYK Walerczyk
Kwiaciarnia SWAT Artur Kotecki
Sklep Monopolowy M.T. Andrzejczak
KAR_DOR wyrób sieci rybackich i spor-
towych
PHU ELTON Elwira Dominiak
Salony Firmowe GRENO
Mati Scholz Dominika
PUH Ewa Sarnowska
Ia Zofia Szulc
Ic Zgarda Sylwia
IIb Krystyna Kościelniak
IIc Magda Jasiewicz
IIIa Dorota Kochanek
IIIc Naglewicz Justyna
IVb Naglewicz Justyna
IVc Sylwia Łabudek
VaSzpak Agnieszka i Pawlak Nina
Vb Beata Karpińska
VIa Dorota Dłubała
VIb Magda Pawlaczyk
VIc Krystyna Szewczyk
ATOPIK PPH Krzysztof Miara
Małgorzata Wawrzyniak
Rożen-Prowent

Przewodniczący Rady Rodziców 
Maciej Małecki 

PODZIęKOWANIA • PODZIęKOWANIA • PODZIęKOWANIA • PODZIęKOWANIA
Organizatorzy dziękują

wszystkim Ofiarodawcom za wsparcie 
rzeczowe i finansowe przy zorganizowaniu

i  balu Charytatywnego,
który odbył się  14 lutego br. w restauracji 

„Biała Dama” w Kórniku:

Centrum Stomatologiczne „ELLMED”
Firma złotniczo – jubilerska Grzegorz Błaszak

Pracownia złotniczo – konserwatorska Krzysztof 
Buszkiewicz

Fundacja Zakładów Kórnickich
Prowent „PLUS” Kozanecki – Begier - Słabolepszy 

Sp. j.
Salon Urody „Sylwia”

Bank Spółdzielczy Kórnik
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne WOD-

KOM Kórnik
PPHU MEBLO-STYL Duszczak

Sklep „ABC” Ewa Robińska
Drogeria Lehman – Zwierzyński

Sklep mięsny – Szymaniak
Kwiaciarnia „Stokrotka” – Taciak
Kwiaciarnia KKM – Kaczmarek

Hurtownia Kosmetyków – Powązka
„APUS” Jolanta Stępniak

Firma KOMET – Przybylscy
Piekarnia - Cukiernia „ŁOBZA” Sp. j.
Firma Handlowa T. M. Małeccy Sp. j.

Świat kiszonek – Urszula Przychodzka
Tanie Papierosy „TRAFIKA” E. Kapała

Apteka Zamkowa
Solarium „RAJ” Agata Żebrowska

Sklep monopolowy M.T. Andrzejczak
„KAR-DOR” wyrób sieci rybackich i sportowych

Firany u BAŚKI
Auto Części P.H.U. MOTOOIL – Krystian Kowalski

Zakład Doświadczalny PAN Kórnik
Firma Surówki - L. Zgarda

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe M.S. 
Taczkowscy

Szlifiernia Szkła i Luster – J. Andrzejewski i Syn

Wszystkim Darczyńcom                                                                                                                                       

w imieniu 
Parafialnego Zespołu CARITAS w Kórniku

 serdeczne podziękowania                                                                                                  
                                                                                                     

składa 
Antonina Małecka

Rada Rodziców przy Gimnazjum im. 
Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku.

Serdecznie dziękuje wszystkim, ofiaro-
dawcom i darczyńcom za pomoc w zorga-
nizowaniu zabawy karnawałowej w dniu 24 
stycznia 2009 r. 

dArCZyŃCy  dLA  GimNAZjum 
Salon urody „SYLWIA” Kórnik  - Sylwia  Kań-
ciak,
Studio „EDEN” fryzjer - solarium - gabinet kosme-
tyczny Kórnik – Danuta Niemyt,
Solarium STUDIO SUN Kórnik,
Studio Urody „ POLA” Kórnik – Katarzyna Po-
prawska,
Salonik Fryzjerski Kórnik Ala Bednarek,
Kasos MEDIA – agencja reklamowa Katarzyna 
Idkowska,
Kwiaciarnia Kórnik Krystyna Kaczmarek,
Kwiaciarnia „PŁOMYK” Kórnik, E.P. Walerczyk,
Apteka ZAMKOWA Kórnik Barbara Miara,
Restauracja BIAŁA  DAMA Kórnik
Bank Spółdzielczy w Kórniku
Urząd Miejski w Kórniku
Sklep ABC Kórnik Ewa Robińksa
EURO -ASTAR  P.P.H.U Czołowo Krzysztof 
Korczyk
Pracownia Złotnicza Kórnik Krzysztof Busz-
kiewicz
PRODUKT PLUS Paweł Słabolepszy
Sklep Spożywczy RUSSEL Kórnik Jadwiga 
Kaczmarek,
Świat Kiszonek Kórnik Urszula Przychodzka
Hurtownia Kosmetyków Kórnik W.J. Powąska 
Gospodarstwo Rolne Zenon Zwiernik
P.H.U  ELTON Kórnik Elwira i Tomasz Dominiak  
KROSTEL Robert Buda
Gospodarstwo Rolne Czesław Stempniak
Sołtys wsi Radzewo
Firma SANO Sękowo
Cukiernia Piotr Kaczmarek
MAR- PIEK Kórnik Piotr Kowalewski
Sklep Spożywczy Kórnik Regina Kuberacka
Przetwórstwo Rolno –  Spożywcze Biernatki 
Grzegorz Sznura

                                                        Organizatorzy
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KSIĄŻEK 

Pozycje książkowe dostępne są  
w Bibliotece Publicznej w Kórniku. 

DLA DOROSŁYCH 

AYAAN hIRSI AlI 
„NiEwiErNA” 

„Niewierna” 
to zdumiewają-
ca autobiografia 
słynnej Somalij-
ki, muzułmanki, 
która w obronie 
kobiet wystąpiła 
przeciw swej re-
ligii. Wychowa-
na w dotkniętej 
wojną Somalii, 
obrzezana i bita, 
uc iekła przed 

przymusowym małżeństwem do Europy. 
W Holandii rozpoczęła walkę o godność 
i wolność islamskich kobiet. Dziś żyje 
pod ochroną uzbrojonych strażników 
i nadal działa, nie bojąc się nikogo i 
niczego. Niezwykła historia o tym, jak 
mała posłuszna afrykańska dziewczynka 
stała się charyzmatyczną bojowniczką o 
sprawiedliwość. MG

DLA DZIECI 

heNNING MANKell 
„PiEs, kTÓry biEGŁ  

ku GwiEŹdZiE” 
 

W małej osa-
dzie leśnej w pół-
nocnej Szwecji 
mieszka jede-
nastoletni Joel. 
Cierpi z powo-
du samotności. 
Mama go opu-
ściła, a tata za-
mknął się w świe-
cie wspomnień 
z czasów, gdy 
był marynarzem. 
Joel również ma-
rzy, że kiedyś 

opuści smutne miasteczko i będzie pływał 
po morzach. Pewnej nocy zauważa w 
świetle latarni tajemniczego psa. Zafa-
scynowany, postanawia go odnaleźć. W 
tym celu zakłada jednoosobowe stowa-
rzyszenie PPKBKG – „Poszukiwania psa, 
który biegł ku gwieździe”. Podczas se-
kretnych wypraw z niedawno poznanym 
kolegą przekona się, że w miasteczku 
nie tylko pies prowadzi tajemnicze nocne 
życie. KK

Przedstawia program koncertów 
na marzec i kwiecień roku 2009:

07  marca  2009 r. godz. 18.00   Koncert „ Kwiaty dla Pań” Poznańskie Trio Fortepianowe 
                                                   Trzy piękne kobiety, które grały recital w nowojorskiej
                                                  Carnegie Hall !!!
    Cena biletu 30 zł

28 marca 2009 r. godz.  18.00  „Muzyka srebrnego ekranu” Orkiestra Kameralna Miasta Poznania   
    Im. Św. Marcina pod dyrekcją Macieja Sztora    

     Cena biletu 50 zł

17 kwietnia 2009 r. godz. 19.00   „Ale źródło wciąż bije – pamięci Jacka Kaczmarskiego”
    W 5 rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego przypomnimy Jego niezwykłe piosenki. 
    Wystąpią Marek Wysmułek, Dariusz Tarczewski z zespołem

    Cena biletu 50 zł

24 kwietnia 2009 r. godz. 19.00    Ewa NAVROT z zespołem - recital                                                       
    Cena biletu 50 zł

30 kwietnia 2009 r. godz. 19.00   GRZEGORZ  TURNAU „Sowie piosenki” RECITAL

    Cena biletu 80 zł

Bilety na wszystkie koncerty można zamówić:
 telefonicznie pod nr 061 8194 520 od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00 lub emailem  portrety@wp.pl 

      
Serdecznie zapraszam

Beata Pluta    
62-040 Puszczykowo, ul. Cienista 6                         

www.malafilharmonia.pl

PodZiĘkowANiE...

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku  
składa najserdeczniejsze podziękowania wszystkim,

którzy przyczynili się do organizacji zabawy 
Karnawałowo - Walentynkowej w dniu 14.02.2009 r. 

w Restauracji „Muszelka” w Błażejewku. 
Szczególne podziękowania kierujemy dla sponsorów  

za okazaną pomoc rzeczową  
oraz rodziców za przygotowanie słodkich pyszności.

                        
DZIĘKUJEMY

za wasze dobre i otwarte serca!!!

Rada Rodziców przy SP nr 2 w Kórniku

ŚWIętOWALI 
W CZMONIu

Sala przy remizie strażackiej w Czmoniu 
gościła karnawałową zabawę zorganizowaną 
przez Klub Seniora i Kórnickie Koło Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej, przy współ-
udziale Rad Sołeckich Czmonia i Konarskie-
go oraz Kórnickiego Ośrodka Kultury. 

Szczególnymi gośćmi była ponad 60 
osobowa grupa ze Zbąszynia i Łomnicy, czyli 
z miejsc złączonych z Kórnikiem historią.

Przy okazji spotkania uhonorowano 
zasłużonych działaczy PKPSu. Trzem naj-

starszym stażem członkom i członkiniom 
wręczono nadane przez Zarząd Wojewódz-
ki Srebrne Odznaki a trzynastu kolejnym 
Brązowe Odznaki nadane przez Zarząd 
Miejsko-Gminny.

Na Sali obecni byli przedstawiciele 
samorządów obu gmin, w tym przewodni-
czący rad i burmistrzowie. 

Dobrą rozrywkę zapewnił iluzjonista Jur, 
który oczarował obecnych swoja „magią”. Do 
tańca przygrywała dobra muzyka. Na stołach 
pojawiły się przygotowane przez organizato-
rów wiktuały. Goście ze Zbąszynia i Łomnicy 
prócz dobrego humoru dodali także swoją 
cegiełkę do oprawy imprezy. Wśród obecnych 
byli członkowie chóru, którzy zaprezentowali 
swoje umiejętności. ŁG



22 nr 5/2009 6 marca 2009 r. 23

iN
Fo

r
m

A
C

jE

R
eK

lA
M

Y

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
KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

M. PRZYBYŁ

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

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

OGRÓD– KOMPLEKS

POŁOŻYMY – BRUK, GRANIT
ZAŁOŻYMY TRAWNIK

ZAOPIEKUJEMY SIĘ OGRODEM
WYKONAMY OGRODZENIA   
- TAKŻE KOJCE DLA PSÓW

0601 405 059

TOFIK

Nie dostosowali prędkości 
19 lutego w Skrzynkach, na krajo-
wej „jedenastce”, kierowca forda nie 
dostosował prędkości do warunków 
ruchu i zderzył się z mercedesem. Z 
kolei 23 lutego w Kórniku, kierujący 
fordem jechał ze zbyt dużą prędkością 
i zderzył się z budynkiem mieszkalnym. 
Mężczyzna nie odniósł poważniejszych 
obrażeń. 

wymusił pierwszeństwo
21 lutego w Kórniku, na skrzyżowaniu drogi 
nr 11 z ulicą Średzką, kierowca renault nie 
udzielił pierwszeństwa przejazdu i dopro-
wadził do zderzenia z peugeotem.  

Zderzył się z barierką 
23 lutego w Gądkach, na trasie katowic-
kiej, kierujący samochodem ciężarowym 
z naczepą scania zderzył się z barierką 

ochronną. Kolizja ta spowodowała za-
trzymanie ruchu kołowego z kierunku 
Poznania. 

Prowadził auto mimo zakazu
25 lutego w Kórniku, funkcjonariusze Komi-
sariatu Policji w Kórniku i Straży Miejskiej  
zatrzymali mężczyznę, który kierował sa-
mochodem fiat, pomimo sądowego zakazu 
kierowania pojazdami. 

jechał na „podwójnym gazie” 
25 lutego w Dachowie, policjanci i strażnicy 
miejscy zatrzymali mężczyznę, który kiero-
wał fiatem znajdując się w stanie nietrzeź-
wości. Badanie alkomatem dało wynik 0,7‰ 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 

kradzieże
• 20 lutego skradziono na terenie firmy H&M 
w Gądkach portfel z dokumentami,   
• 26 lutego w Czmońcu doszło do kradzieży 
samochodu volkswagen o wartości 
60 000 zł. 

Opr. BM

Z NoTATNikA sŁuŻbowEGo sTrAŻy miEjskiEj

KRONIKA 
KRYMINALNA

ukarani za nieprawidłowe parkowanie  
Od 16 lutego do 1 marca strażnicy miej-
scy nałożyli w sumie 27 mandatów na 
kierowców nieprawidłowo parkujących 
swoje pojazdy w Kórniku. W dwóch 
przypadkach, kierujący odmówili przy-
jęcia mandatu i sprawa trafi do sądu. 
Najczęstsze przewinienia kierowców to 
parkowanie na przejściu dla pieszych i 
pod znakami zakazu postoju. Dodatkowo 
jednego z kierowców na ulicy Zamkowej 
ukarano mandatem za mycie pojazdu w 
miejscu publicznym. 

mandat za palenie śmieci i wylewające 
się szambo

16 lutego w Szczytnikach, patrol SM in-
terweniował w związku z paleniem śmieci 
w ognisku i wylewającym się szambem. 
Właściciel posesji został ukarany manda-
tem karnym. 

Azbest na drodze
18 lutego w Robakowie, na drodze 
gruntowej strażnicy zlokalizowali na 
odcinku około 40m rozsypany azbest. 
Powiadomili o tym znalezisku Wydział 

Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Kórniku. 

ukarany za nielegalną wycinkę drzew
19 lutego w Dachowie, strażnicy miejscy 
ukarali mieszkańca tej wsi za nielegalną 
wycinkę drzew i krzewów. 

uszkodzona latarnia 
24 lutego w Kórniku, patrol SM interwenio-
wał na ulicy Woźniaka w związku z uszko-
dzeniem latarni ulicznej przez pracowników 
budowy marketu. Firma budująca obiekt 
zobowiązała się do naprawy lampy. 

mandat za brak umów
25 lutego w Kórniku, strażnicy ukarali man-
datem właściciela posesji za brak umów na 
wywóz śmieci i ścieków. 

ukarany za brak nadzoru nad psem
26 lutego w Borówcu, patrol SM interwe-
niował w związku z brakiem nadzoru męż-
czyzny nad trzymanym przez niego psem. 
Właściciel podmówił przyjęcia mandatu, 
dlatego zostanie sporządzony wniosek do 
sądu. Opr. BM

INSTALATORSTWO
Piotr Grzempa

WYKONUJE:
Instalacje wod – kan – c.o. – gaz

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych
Piotr Grzempa
Ul. Pocztowa 5
Kórnik

tel. (061) 8171-956
kom. 517-767-870

NAbóR NA StANOWISKO 
StRAŻNIKA MIEJSKIEgO

Burmistrz Gminy Kórnik na podsta-
wie art.3a ust.2 Ustawy z dnia 22 marca 
1990r., o pracownikach samorządo-
wych ( Dz. U. nr 142 poz. 1593 ze zm.) 
oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o strażach gminnych/ miejskich/ (Dz. U. 
123 poz.779 ze zm. ) , ogłasza nabór na 
2 stanowiska strażnika miejskiego.

wymagania stawiane kandydatowi 
na strażnika:

1. posiada obywatelstwo polskie;
2. korzysta w pełni z praw publicznych;
3. wykształcenie co najmniej średnie;
4. wiek 21-30lat;
5. cieszy się nienaganną opinią;
6. jest sprawny pod względem fizycznym 

i psychicznym;
7. posiada aktualne badania lekarskie i 

psychologiczne;
8. nie był karany sądownie;
9. ma uregulowany stosunek do służby 

wojskowej (najchętniej po odbyciu 
służby wojskowej);

10. posiada prawo jazdy min. kat. „B”;
11. znajomość języka obcego (min. 

stopień podstawowy)

wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i 

pracy zawodowej;
2. list motywacyjny;
3. kserokopia dokumentu potwierdzają-

ca wykształcenie;
4. wypełniony kwestionariusz (druk 

można pobrać w siedzibie Straży 
Miejskiej);

5. zaświadczenie przeprowadzonych 
badań lekarskich i psychicznych;

6. referencje uzyskane od poprzedniego 
i obecnego pracodawcy;

7. potwierdzenie o niekaralności;
8. klauzula o treści : „ wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w zgłoszeniu dla 
potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z dnia 29 sierpnia 1997r. nr 133 poz. 
883 ze zm.).

Zgłoszenia wraz z dokumentami 
składać można w jednostce Straży Miej-
skiej w Kórniku ul. Poznańska 83

do dnia 31 marca 2009r.

sTrAŻACy w AkCji

kolejne dwie akcje odnotowali kórniccy 
strażacy: 

• 23 lutego zabezpieczali miejsce wypadku 
w Gądkach, 
• 25 lutego usuwali plamę oleju w Czmo-

niu.
Opr. Robert Wrzesiński

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

tel. 501 150 612
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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

 
produkcja-montaż
TEL:

605 260 690
PRUSINOWO 24, TRASA KÓRNIK ZANIEMYŚL

OKNA•ROLETY•BRAMY

061 8171 310

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
- blacharsko - dekarskie

- podbitki
- boazeria - płyta nidagips itp.

TEL: 516 049 006

Pracownia Krawiecka
Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

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

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

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

usŁuGi iNsTALACyjNE  
wod-kAN, C.o., GAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr szymkowiak

NAPRAWA  
PRALEK I LODÓWEK

tel. 601 84 39 88

Chociaż kobietom wieku się nie wypo-
mina, jednak moja  rozmówczyni wieku się 
nie wstydzi i słusznie.  Pani Aniela Lis jest 
prawie 74 letnią mieszkanką Kórnika, która 
uczęszcza na zajęcia sportowe pozwalają-
ce być sprawną na co dzień. Mieszka sama 
i musi sobie radzić w życiu codziennym. 
Wychowała trójkę dzieci , ma ośmiu wnu-
ków i jednego prawnuka. Pani Nela ( tak 
mówią do niej  znajomi) jest 
kobietą niezwykle pogodną, 
zawsze uśmiechniętą i pozy-
tywnie nastawioną do życia. 
Podziwiam Ją za sylwetkę i 
sprawność fizyczną. Od kilku 
lat uczestniczy systematycznie 
w zajęciach usprawniających 
cały organizm w formie PI-
LATESU. Taką formę ruchu 
mogą uprawiać panie w róż-
nym wieku. Pilates bowiem 
m.in. poprawia samopoczucie, 
niweluje bóle kręgosłupa i sta-
wów, wysmukla sylwetkę. Czy 
rzeczywiście? Spytałam o to 
Panią Nelę.

A.L. Tak , potwierdzam. Po 
zajęciach czuję się świetnie, jestem lekka 
i zadowolona z siebie. Cieszę sie że mogę 
uczestniczyć w tego typu zajęciach, w mi-
łym towarzystwie pań nieco młodszych, ale  
mających także już ponad 50 i 60 lat.

AR . Podziwiam Pani sprawność, kiedy 
gra Pani z nami w siatkówkę. Skąd u Pani 
takie umiejętności?

A.L. W szkole średniej ćwiczyłam siat-
kówkę na lekcjach wf. Kiedy pracowałam w „ 
Goplanie” grałam w turniejach zakładowych 
i dlatego lubię również tą dyscyplinę.

A.R. Słyszałam, że  dzieci drżą, kiedy sły-
szą że gra Pani w siatkówkę - dlaczego?

A.L. Rodzina Cieszy się , kiedy jestem 
zadowolona z gry ale jednocześnie wszyscy 

boją się o mnie, żeby mi się nic złego nie 
stało. Rozumiem  ich, bo byłby to dla nich 
i dla mnie kłopot.

A.R. Czy  sprawiają Pani radość ćwi-
czenia przy muzyce ?

A.L. Jestem bardzo zadowolona ,że 
przy okazji zajęć mogę spotkać się towa-
rzysko z innymi paniami, porozmawiać na 
różne tematy a ćwiczenia w grupie , przy 

romantycznej muzyce to dla mnie najwięk-
szą radość. W zajęciach staram się uczest-
niczyć systematycznie, by  rozruszać stawy, 
wzmocnić kości , rozciągnąć mięśnie..

A.R. Z wiekiem każdy człowiek ma 
mniejsze lub większe kłopoty zdrowotne. 
Każdej z nas coś dolega to normalne. 
Podziwiam Panią i chciałabym wytrwać w 
kondycji do  Pani wieku.

A. L. Ale to Pani mobilizuje mnie do 
ruszania się. Podziwiam Panią i dziękuję, 
że mogę uczestniczyć w zajęciach.

A.R. Przyznam się szczerze, że chyba 
jest odwrotnie. To Panie mobilizują mnie 
do tych zajęć. Jest to zapewne dla nas 
wszystkich  obopólna korzyść.

 Zbliża się „ Dzień Kobiet”. Życzmy 
sobie zdrowia, życzliwości od ludzi i nie 
poddawajmy się przeciwnościom dnia co-
dziennego. Jest taki wiersz p.t.” Jak ja się 
czuję”, który powinien wszystkim, nie tylko 
paniom dać wiele do myślenia. Ze stron in-
ternetowych wyczytałam, że napisała go nie 
jak mylnie podawali niektórzy w gazetach  
Wisława Szymborska  , ale Józefa Januchta 

z Wadowic. Zacytuję niektóre 
zwrotki, które dodają mnie 
i zapewnie dodadzą innym 
otuchy, by nie  poddawać się 
trudnościom w każdym wieku. 
Wiersz zaczyna się tak:

„ Kiedy ktoś zapyta , jak ja 
się czuję,

Grzecznie odpowiadam, że 
dobrze, dziękuję.

To, że mam artretyzm, to 
jeszcze nie wszystko, 

Astma, serce mi dokucza i 
mówię z zadyszką,

Puls słaby, krew w choleste-
rol bogata…

Lecz dobrze się czuję, jak 
na moje lata.

Dalej kilka zabawnych zwrotek , które 
warto przeczytać i ostatnią także zacytuję:

„ Dobra rada dla tych, którzy się starzeją
Niech zacisną zęby i z życia się śmieją.
Niech wstaną rano „ części” pozbierają,
Niech rubrykę zgonów w prasie przeczy-

tają, Jeśli ich nazwiska tam nie figurują, 
To znaczy , że są ZDROWI I DOBRZE 

SIĘ CZUJĄ”.

Wszystkiego najlepszego Paniom życzy 
ARA

bYĆ KObIEtĄ SPRAWNĄ W KAŻDYM WIEKu

PŁYTKI CERAMICZNE

CZYNNE: 
W PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK  14.00-20.00

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

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8

JAK KARNAWAł, 
tO KARNAWAł…

ostatni tydzień przed feriami upłynął 
w szkole Podstawowej nr 2 w kórniku 
pod znakiem balów karnawałowych, któ-
re prowadziła firma ArT ANd musiC.

Najpierw w tany ruszyli uczniowie klas 
I – III, którzy wzięli udział w zabawie  pod 
hasłem „W krainie Bajlandii – bajkowa 
podróż  Piotrusiem Panem”. Przez dwie 

godziny dzieci przebrane za bohaterów 
bajek i baśni miały okazję świetnie się 
bawić. Oprócz tańców i pląsów uczniowie 
brali udział w różnych konkursach z nagro-
dami. Ten bal pozostanie na pewno długo 
w ich pamięci.

Dwa dni później odbyła się karnawałowa 
dyskoteka  dla uczniów klas IV – VI.

Tym razem jej uczestnicy poznali różne 
dyskotekowe style tańca, z wielką ochotą 
brali udział w różnych zabawnych konkur-
sach oraz wybierali króla i królową balu.

Karnawał to czas radości i wesela. 

Jesteśmy pewni, że z takimi odczuciami 
wychodzili z popołudniowych tanecznych 
spotkań nasi uczniowie. Niemała w tym 
zasługa pełnych wdzięku wodzirejów, którzy  
w sposób profesjonalny i z całkowitym za-
angażowaniem poprowadzili obydwa bale. 
Dzięki temu wszyscy uczestnicy tanecz-
nych podróży  zgodnym chórem mogli na 
zakończenie krzyknąć „Niech żyje bal”!

     
E. Nowaczyk

Dziękujemy Radzie Rodziców naszej 
szkoły za pomoc finansową w organizacji 
balów karnawałowych.

biesiada muzyczna w kórnickim ośrodku kultury

Z okazji Dnia Kobiet Klub Miłośników Piosenki Biesiadnej
zaprasza wszystkich miłośników czaru muzyki, magii kina i słodyczy wypieków

do Kórnickiego Ośrodka Kultury na Biesiadę Muzyczną
w sobotę 7 marca 2009 r. o godz.16.00. 
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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

POMPY CIEPŁA
sprzedaż - montaż

- kominki z płaszczem
wodnym

- kolektory słoneczne

tel. 601 421 692
Mieczewo

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

INSTALACJE

WOD
KAN
CO

GAZ
TEL:

508 529 430
061 898 05 34

TEL:
508 529 430

061 898 05 34

ZEGARY
Profesjonalna

naprawa
i renowacja

Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35
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Ilość edycji ogłoszenia

* Sprzedam VW Polo 1,4 MPI, 2000r, zielony. Tel. 793-017-180
* Kurki odchowane sprzedam (Rosa, Leghorn, zielononóżka). Dowóz gratis. Tel. 506-494-770
* Poszukuję kawalerki do wynajęcia w Kórniku lub w Bninie. Tel. 601-178-955
* Sprzedam pizzerię. Tel. 607-865-181
* Poszukuję kierowcy kat. B z doświadczeniem na trasy międzynarodowe. Tel. 509-734-736 lub (061) 28-57-380
* Sprzedam 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługi, 3311 i 2882m², Kórnik-Bnin-ul. Śremska. Tel. 604-050-057 lub (061) 8170-336
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, rozmaitości – przyjadę. Tel. 601-308-880
* Sprzedam Hondę Civic 1,5, rok produkcji 1991. Tel. 787-329-678
* Oferuję pomoc nad starsza osobą, okolice Środy Wlkp. i Kórnika. Tel. 787-329-678
* Zaopiekuję się dzieckiem, okolice Środy Wlkp. i Kórnika. Tel. 787-329-678
* Sprzedam gazowy grzejnik wody przepływowej JUNKERS WRP 1132. Tel. (061) 8170-781
* Sprzedam Fiata Ducato 2,5 TD, 1990r, ważne OC i przegląd, cena 2300zł. Tel. 506-305-861
* Sprzątanie, usuwanie głębokich zabrudzeń, mycie okien, czyszczenie fug, grzejników i rolet – tanio. Tel. 601-182-511
* Zatrudnię samotną osobę do całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną. Pensja + ZUS + mieszkanie. Tel. 503-074-934
* Potrzebny pan do pomocy w ogrodzie, raz w tygodniu w Mościenicy. Tel. 503-647-940
* Wynajmę mieszkanie w Kórniku. Tel. 061 8 190-648 
* Pomieszczenie z zapleczem socjalnym o łącznej powierzchni 27m² oddam wynajem na biuro lub inną działalność. Tel. 505-540-345
* Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi. Tel. 502-498-191
* Układanie płytek, paneli i parkietów, wszelkie remonty wykończeniowe. Tel. 501-789-947
* Darmo oddam monitor komputerowy Samsung SyncMaster 755DFX, 17 cali, D-Sub. Stan bardzo dobry. Tel.691-734-768
* Za monetę „4 KÓRNIKI” dam 4,44 PLN. Tel. 061 8 980-989
* Sprzedam gazowy przepływowy ogrzewacz wody W11- 2E Junkers, stan bardzo dobry, cena 500 zł. Tel. 061 8 171-280 
* Restauracja „Casablanca” zatrudni kucharza. Tel. 602-444-661 
* Sprzedam Daewoo Lanos, garażowany, pierwszy właściciel, stan idealny, rocznik 1999, gaz, cena do negocjacji. Tel. 0 601-308-* 880 
* Lokal do wynajęcia w Kórniku o powierzchni 25m². Tel. 600-275-200
* Usługi stolarskie – szafy wnękowe, meble na wymiar, wycena i doradztwo gratis. Tel. 664-800-211
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, rozmaitości – przyjadę. Tel. 601-308-880

Miejsce
na Twoją reklamę

Miejsce
na Twoją reklamę

zAPISY DzIeCI DO PRzeDSzKOlA  
W SzCzODRzYKOWIe 

NA rok  sZkoLNy 2009/2010

DZIECI PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH  1-31 

MARCA 2009 r. ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKO-

LA W CELU POBRANIA KARTY ZGŁOSZENIA. 

WYPEŁNIONĄ KARTĘ MOŻNA SKŁADAĆ DO 31 

MARCA 2009r. 

DNIA 14 MARCA (SOBOTA) OD GODZINY 10.00-

12.00 W PRZEDSZKOLU JEST ORGANIZOWANY,, 

DZIEŃ OTWARTY” DLA DZIECI I RODZICÓW. BĘ-

DZIE MOŻNA ZWIEDZIĆ PRZEDSZKOLE, POBAWIĆ 

SIĘ,  ZJEŚĆ COŚ SŁODKIEGO. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

DYReKTOR PRzeDSzKOlA
mAGdALENA jANkowiAk

ZAkŁAd doŚwiAdCZALNy PAN  
W KÓRNIKU 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony  
na sprzedaż: 

- ciągnika rolniczego marki ursus, model C355, 
rok produkcji 1975, cena wywoławcza  7.700 zł brutto, 

- ciągnika rolniczego marki ursus, model C335, 
rok produkcji 1980, cena wywoławcza 8.300 zł brutto. 

Przetarg odbędzie się  
w dniu 16 marca 2009 roku o godz. 12.00  

w siedzibie Zakładu Doświadczalnego PAN  
w Kórniku przy ul. Średzkiej 20. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie  
w kasie Zakładu wadium w wysokości  

10% ceny wywoławczej. 

W/w ciągniki można oglądać w dniu przetargu  
w godz. od 8.00 do 11.00  

na terenie Gospodarstwa w Dziećmierowie  
przy ul. Dworcowej 88. 

Bliższych informacji udziela  
p. Władysław Woźniczak  

pod nr tel. 0618 170-155 lub 
0 502-407-289
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Kacper Rajkowski

SPORtOWA WIOSNA PAń
Turniej Pań w siatkówce, który odbył 

się w sali Liceum Ogólnokształcącego w 
Kórniku przebiegał pod znakiem nadcho-
dzącej wiosny. Nastoletnie licealistki oraz 
panie, które bez względu na wiek czują się 
zawsze młodo przyjęły tradycyjnie nazwy 
związane z wiosenną przyrodą.

Pierwszy mecz wylosowały „ODWAŻNE 
JASKÓŁKI” w składzie: Aniela Lis, Maria 
Sobocińska, Wanda Pawlak, Iwona Rauk 
i zagrały z „WIOSENNYMI  MALINKAMI”: 

Olgą Stelmach, Beatą Duszczak, Julią 
Kuczkowską, Elżbietą Duszczak wygry-
wając po emocjonującej grze 2 : 0 ( 25:22, 
25:23). 

Kolejny mecz zagrały licealistki „UKS 
ŻONKILE”: Katarzyna Szeffner, Martyna 
Tarczewska, Anna Fludra, Joanna Walko-
wiak, Ewa Stachowiak i wygrały 2:0 ( 25: 
18, 25:13 ) z  paniami: Alicją Piekutą, Zofią 
Kozłowską, Lucyną Kochanką, Anną Rauk 
z zespołu  „ŻWAWE SKOWRONKI”. Wyni-
ki kolejnych meczy: „ Odważne Jaskółki” 
wygrały 2:0 ( 25:21, 25:17) ze „Żwawymi  

Skowronkami”, ale przegrały 1:2 ( 20:25, 
25:15, 7:15 ) z „UKS Żonkile”. „ Żwawe  
Skowronki” walczyły dzielnie do końca, 
ale musiały uznać wyższość  rywalek, 
przegrywając także z zespołem „Wiosen-
ne Malinki” 0:2 (25:13, 25:12 ). Z kolei 
dziewczęta z „UKS Żonkile” pokonały 2:0 
(25:21, 25:17) panie z drużyny „Wiosenne 
Malinki”. Po 2,5 godzinnej grze turniej do-
biegł końca. Trzy pierwsze zespoły miały 
po dwa mecze wygrane a o końcowych 
miejscach decydowała ilość wygranych i 
przegranych  setów. 

 
Ostatecznie kolejność była następu-

jąca:
„Odważne Jaskółki”     4 pkt. w setach 5:2 
„ Wiosenne Malinki”     4 pkt.                 4:2
„UKS Żonkile:        4 pkt.                 4:3
„ Żwawe Skowronki”    0 pkt.                 0:6

Ważne w tym turnieju były zwycięstwa, 
ale istotne było też to, że panie mimo 
upływających lat ruszają się i by zachować 
sprawność, uprawiają ćwiczenia fizyczne 
w różnej formie. Słowa uznania należą się 
kibicom a szczególnie panom zagrzewają-
cym do walki „Wiosenne Malinki”, ale także 
panie z innych zespołów. 

Organizatorzy imprezy bardzo dziękują 
sponsorom: Hurtowni Kosmetyków państwa 
Powąsków, kwiaciarni „Stokrotka” państwa 
Taciak, Jadwidze Kaczmarek - sklep spo-
żywczy „Russel” oraz Zbigniewowi Michal-
kiewiczowi ze stoiska na targowisku, dzięki 
którym panie wracały z imprezy z drobnymi 
upominkami.  ARA

O PuChAR MARSZAłKA
W Szkole Podstawowej w Radzewie  15 

lutego odbył się Trzeci Turniej Piłki Nożnej 
Halowej Kibiców „Lecha” Poznań. Osiem 
startujących drużyn przystąpiło do rywa-
lizacji o Puchar Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego Marka Woźniaka, który 
ponownie objął patronat nad turniejem. 
Organizatorem zawodów był bniński Fan 
Club „Lecha” Poznań.

Zacięta Rywalizacja grupowa przepro-
wadzona systemem „każdy z każdym” wy-
łoniła półfinalistów turnieju. Walczący o finał 
zawodnicy z Murowanej Gośliny pokonali 
drużynę Poznań – Rataje dopiero w rzutach 
karnych. Dobrze dysponowani zawodnicy z 
Wolsztyna zwyciężyli drużynę FC Bnin 4:0. 
W identycznym stosunku bninianie przegrali 
mecz o trzecie miejsce, ulegając drużynie z 
Rataj. Mecz o pierwsze miejsce w turnieju 
to ponowny popis strzelecki drużyny z 
Wolsztyna, która zdobyła sześć goli, tracąc 
jednego w meczu z Murowaną Gośliną. 
Piąte miejsce w turnieju zdobyła drużyna z 
Kaźmierza, a kolejne Poznań – Batory, Bnin 
– Wyjazdowicze, Tarnowo Podgórne.

W rywalizacji o tytuł Króla Strzelców Tur-
nieju zwyciężył Witold Tecław (Kaźmierz), 
wyprzedzając Łukasza Chmielnika (Poznań 
– Rataje) i Michała Gołosia (Murowana 
Goślina). Rywalizację 64 piłkarzy sprawnie 
przeprowadził Artur Naglewicz z Radzewa, 
sędziujący wszystkie spotkania. Sekretariat 
zawodów prowadził Marek Serwatkiewicz.

 Tradycyjnie turniejowi towa-
rzyszyły otwarte zawody sportowo – re-
kreacyjne. Najsilniejszymi w wyciskaniu 
ciężaru na ławeczce leżąc okazali się 
Piotr Jańczak (Poznań – Rataje), Dawid 
Wojtczak (Kaźmierz) i Karol Szkurat (Tar-
nowo Podgórne). W turnieju rzutu lotką 
zwyciężyli Dawid Wojtczak (Kaźmierz) 
przed Tomaszem Litwiejko (Kaźmierz) i 
Hubertem Hajdrychem (Bnin). Sokolim 
okiem w turnieju strzeleckim wykazali się 
Marek Serwatkiewicz (Dziećmierowo), 
Jakub Wawrzyniak (Tarnowo Podgórne) i 
Rafał Kimstacz (Wolsztyn). Turnieje towa-
rzyszące przeprowadzili: Paweł i Krystian 
Bukczyńscy, Sławomir Grzembowski, 
Eugeniusz Rybak, Milena Ludwikowska, 
Mirosław Grzybek, Przemysław i Krystyna 
Jareccy. Grochówką, chlebem ze smalcem, 
ogórkami i surówkami wzmacniały zawod-
ników Krystyna Janicka i Jolanta Walczak. 
Obsługę fotograficzną turnieju zapewnił 
Piotr Szczepaniak.

Po siedmiogodzinnej rywalizacji podsu-
mowano turniej wręczając drużynom trofea 
sportowe ufundowane przez Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego oraz upo-
minki przekazane przez sponsorów. Po 
zakończeniu turnieju odbyło się spotkanie 
integracyjne uczestników współzawodnic-
twa w Klubie Rolnika w Radzewie.

Za pomoc w organizacji turnieju po-
dziękowania kierujemy do: Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego Marka 
Woźniaka, Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Jana Wójkiewicza w Radzewie Marka 
Serwatkiewicza, Krystyny Janickiej – Kór-
nickie Towarzystwo Pomocy Społecznej, 

opiekunów SKS „Sokół” i  Szkolnego Koła 
Ligi Obrony Kraju w Radzewie, sponso-
rów turnieju – KKS „Lech” Poznań, Firmy 

Surówki Grześkowiak oraz licznej rzeszy 
wolontariuszy. Za sportowy doping dzię-

kujemy licznie przybyłym kibicom „Lecha” 
Poznań. 

Za organizatorów
Paweł Bukczyński

tuRNIEJ hALOWY W PIłCE 
NOŻNEJ

17 lutego  w Gimnazjum w Robakowie 
został po raz VIII zorganizowany turniej 
halowy w piłce nożnej dla szkół podstawo-
wych i gimnazjów. Do turnieju zgłosiło się 
5 drużyn gimnazjalnych i 4 szkół podsta-
wowych. W wyniku rywalizacji systemem 
każdy z każdym zwycięzvcami wśród grupy 
młodszej została drużyna WARTA Konar-
skie w składzie: D. Matuszewski, K. Kalisz, 
F. Siejak,  A. Górny. Ponadto Filip Siejak 
został królem strzelców – 16 goli.

W grupie starszych I miejsce wywal-
czyła ekipa o dziwnej nazwie WIEJSKIE 
PAZNOKCIE, która także zdobyła komplet 
punktów. W składzie tej drużyny znaleźli 
się: R.Kąkol, Górny , Korcz. Królem strzel-
ców tej grupy został Rafał Kąkol , który 
zdobył 27 goli.

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątko-
we dyplomy i zostały ugoszczone napojami 
i drożdżówkami ufundowanymi przez Panią 
dyrektor Gimnazjum w Robakowie. Dla 
zwycięskich drużyn puchary ufundowała 
Pani Bożena Kiełtyka dyrektor OPS w 
Kórniku. Medale dla królów strzelców spon-
sorował radny Rady Powiatu Pan Marek 
Serwatkiewicz.

Organizator
Paweł Pawlaczyk
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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
ul. Rynek 1, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
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
20-go marca 2009r.

materiały prosimy dostarczać do13-go marca 2009r.

SPRAWDZALI SWOJĄ  
WIEDZę Z POŻARNICtWA 

 
22 uczestników wzięło udział w elimi-

nacjach gminnych do ogólnopolskiego 
Turnieju wiedzy Pożarniczej „młodzież 
Zapobiega Pożarom”, które odbyły się 
28 lutego w kórnickiej strażnicy. 

Turniej ten ma na celu popularyzować 
przepisy i kształtować umiejętności w 
zakresie ochrony ludności, ekologii, ra-
townictwa i ochrony przeciwpożarowej. W 
szczególności służy zaznajomieniu dzieci i 
młodzieży z przepisami przeciwpożarowy-
mi, zasadami postępowania na wypadek 
pożaru, pierwszą pomocą, praktycznymi 
umiejętnościami posługiwania się podręcz-
nym sprzętem gaśniczym, wiedzą na temat 
techniki pożarniczej, organizacją ochrony 
przeciwpożarowej oraz historią i tradycją 
ruchu strażackiego.

W turnieju wzięło udział 22 uczestników 
w 3 grupach wiekowych: uczniowie szkół  
podstawowych – 2 osoby, uczniowie szkół 
gimnazjalnych – 10 osób, uczniowie szkół  
ponadgimnazjalnych – 10 osób. Byli to 
przedstawiciele OSP z Czmonia, Radzewa, 
Kamionek i Szczytnik.

Turniej przeprowadzony był w formie 
pisemnej. Chętni musieli odpowiedzieć na 
40 pytań  w ciągu 60 minut. 

Jury w składzie: Ewa Sieroń – prze-
wodnicząca, Julia Bartkowiak – sekretarz, 
Leszek Orlewicz – członek, Mieczysław 
Pelczyk – członek wyłoniło po 3 finalistów 
z każdej grupy wiekowej (te osoby, które 
miały najwyższą liczbę punktów z testu). 

do finału weszli: 

Szkoły Podstawowe
• Wojciech Krzak – OSP MDP – Ka-

mionki – 16 pkt
• Kacper Szymaniak – OSP MDP – Ka-

mionki – 17 pkt

Szkoły Gimnazjalne
• Bartosz Muckus – OSP MDP – Ka-

mionki – 26 pkt
• Malwina Bartkowiak – OSP MDP – 

Radzewo – 28 pkt
• Marta Abraszkiewicz – OSP MDP – 

Szczytniki – 29 pkt
• Krzysztof Frąckowiak – OSP MDP – 

Radzewo – 26 pkt

Szkoły Ponadgimnazjalne;
• Zuzanna Owczarzak – OSP MDP – 

Szczytniki – 29 pkt
• Anita Rozmiarek – OSP MDP – Czmoń 

– 29 pkt
• Arkadiusz Stróżyński – OSP MDP – 

Szczytniki – 25 pkt.

Każda z tych osób odpowiadała na 3 wy-
losowane pytania. Za zwycięzcę rozgrywek 
finałowych w danej grupie uważało się tego 
zawodnika, który uzyskał najwyższą liczbę 
punktów za odpowiedzi ustne.

W wyniku rozgrywek finałowych ko-
lejność zajętych miejsc przedstawia się 
następująco: 

  
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
-  I miejsce – Kacper Szymaniak – OSP 

MDP – Kamionki.
- II miejsce – Wojciech Krzak – OSP 

MDP – Kamionki.

 II grupa wiekowa (szkoły gimnazjalne)
- I miejsce – Marta Abaraszkiewicz – 

OSP MDP – Szczytniki
- II miejsce – Malwina Bartkowiak – OSP 

MDP Radzewo
- III miejsce – Bartosz Muckus – OSP 

MDP – Kamionki

 III grupa wiekowa  (szkoły ponadgim-
nazjalne)

- I miejsce – Anita Rozmiarek – OSP 
MDP Czmoń

- II miejsce – Arkadiusz Stróżyński – 
OSP MDP – Szczytniki

- III miejsce – Zuzanna Owczarzak – 
OSP MDP – Szczytniki

Druhowie, którzy zdobyli trzy pierw-
sze miejsca otrzymali dyplomy i nagrody 
rzeczowe z rąk dh Jerzego Rozmiarka, 
wiceprezesa Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Kórniku. Zawodnicy, 
którzy zdobyli dwa pierwsze miejsca 
w każdej grupie wiekowej, będą repre-
zentować naszą gminę 21 marca na 
eliminacjach powiatowych Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w 
Swarzędzu.

Ewa Sieroń 




