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10 lat spółki KOMBUS
100 lat komunikacji w Kórniku

W numerze także:
- Nagrody dla uczniów
- Wyniki wyborów
- Parafiada w Kórniku
- Odcinek promenady gotowy

Rozmowy z inwestorem

Odznaczono sztandar

Kolejne laury

Również 22 czerwca wiceburmistrz
Hieronim Urbanek spotkał się dyrektorem
firmy Point Park Damianem Grzywaczem.
Na spotkaniu omawiane były zamierzenia inwestycyjne firmy Point Park , a w
szczególności kwestie związane z uchyleniem uchwały Rady Miasta z 24 lutego
br. dotyczącej planu zagospodarowania
przestrzennego terenu firmy.

W tym samym dniu sekretarz gminy
Leszek Książek wziął udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego klas
trzecich Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Osiecznej. Uroczystość
ta była połączona z odznaczeniem sztandaru Gimnazjum Krzyżem Powstańczym.
Udział w uroczystości wzięła także Pani
Dorota Przybylska - sekretarz Kórnickiego
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

W dniu 29 czerwca w Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyło się podsumowanie IV edycji Rankingu Europejska Gmina
Europejskie Miasto. Ranking przygotowywany jest przez redakcję „Dziennika
Gazety Prawnej” wspólnie z ministerstwem
Rozwoju Regionalnego. Gmina Kórnik
znalazła się w gronie Laureatów. Dyplom
dla gminy Kórnik odebrał burmistrz Lechnerowski.

Podsumowanie maratonu
Tego samego dnia w Mościenicy
odbyło się podsumowanie VI Maratonu
Lednickiego im. Jana Pawła II, który
odbył się 5 czerwca br. Burmistrz podziękował zarządowi „Brylanata” za promocję
gminy podczas Maratonu. Organizatorzy
podziękowali wszystkim sponsorom i instytucjom, które pomogły w organizacji i
oprawie biegu.

BZ WBK SA Oddział Kórnik
Pl. Niepodległości 45
62-035 Kórnik
tel. 618 190-434

Metropolia Poznań
23 czerwca wiceburmistrz Hieronim
Urbanek uczestniczył w spotkaniu Stowarzyszenia Metropolii Poznań, zorganizowanym w Urzędzie Miasta Poznania. W
spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
samorządów wchodzących w skład aglomeracji poznańskiej. Przedmiotem rozmów
było: ustalenie ostatecznego tekstu Statutu
Stowarzyszenia Metropolia Poznań, rozstrzygnięcie spraw związanych z wyborem
zarządu, wysokości składek członkowskich
oraz przyjmowania nowych członków do
stowarzyszenia. Po dokonaniu korekt
w projekcie statutu przez poszczególne
samorządy zostanie przygotowany tekst
jednolity, który burmistrzowie i wójtowie
przedstawią Radom Miast i Gminom do
głosowanie.
Nowy sołtys w Żernikach
W dniu 24 czerwca w Żernikach odbyły
się wybory sołtysa. Nowym sołtysem po
zmarłym Kazimierzu Bogusławskim wybrano Daniela Kulzę. Zebranie wyborcze
prowadził burmistrz Lechnerowski.

Zakończenie roku szkolnego
25 czerwca w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych odbyło się zakończenie
roku szkolnego, w którym udział brali: burmistrz Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz
Hieronim Urbanek, sekretarz Leszek
Książek, skarbnik Katarzyna Szamałek i
kierownik Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej Ewa Madalińska-Soczyńska.
Zawody pożarnicze
W dniu 26 czerwca w Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Kórniku odbyły się powiatowe
zawody sportowo – pożarnicze jednostek
OSP. W zawodach udział wzięło 12 jednostek OSP powiatu Poznańskiego. I miejsce
zajęła OSP Chludowo, natomiast II miejsce
wywalczyła OSP Kamionki.
O puchar burmistrza
27 czerwca w Hotelu Rodan w Skrzynkach odbył się II Turniej Tenisa Ziemnego o
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
I miejsce zajęli: Bogdan i Błażej Bobrowscy. Puchar dla najlepszej pary wręczył
burmistrz Lechnerowski.
Podziękowania dla proboszcza
W dniu 28 czerwca podczas mszy
świętej w Kolegiacie Kórnickiej odbyło się
pożegnanie odchodzącego na emeryturę
ks. proboszcza Jerzego Kędzierskiego.
Burmistrz w imieniu samorządu podziękował księdzu Kędzierskiemu za 15-letnią
współpracę z samorządem kórnickim.

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

Rozmowy z Aquanet
W Urzędzie Miejskim w Kórniku odbyło
się spotkanie wiceburmistrza Hieronima
Urbanka z przedstawicielami Aguanet
S.A: Panią Renatą Ziomkiewicz – Radziułą, Panią Dorotą Smok z Biura Zarządu
Spółki, Panem Rafałem Grzelczakiem oraz
Panią Honoratą Draszczyk z Działu Wody
w/w spółki. W spotkaniu uczestniczyli także
przedstawiciele Wydziału Inwestycji UM w
Kórniku. Spotkanie dotyczyło wykonanego
audytu technicznego dokonanego przez
Aguanet. Audyt został przeprowadzony w
celu ustalenia sposobu dostarczenia wody
do mieszkańców ul. Parkowej, Celichowskiego, Modrzewiowej oraz al. Flensa w
Kórniku, bądź ewentualnej modernizacji
czy przebudowy sieci.
Korzystny wyrok
Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił
apelacje PSE Operator, a tym samym
utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego
w Poznaniu oddalający w całości pozew
PSE Operator przeciw Gminie Kórnik.
Przypomnijmy, że inwestor gigantycznej
linii przecinającej gminę domagał się 65
milionów odszkodowania. W lutym sąd
pierwszej instancji oddalił zarzuty. Sąd
apelacyjny podtrzymał wyrok. Jak zauważył w wyjaśnieniu sąd - plany miejscowe
uchwala rada gminy, a radni nie mogą być
wiązani w swoich działaniach żadnymi
umowami. Żadna więc umowa nie mogła
zagwarantować uchwalenia planu.
Opr.
Magdalena Matelska-Bogajczyk i
ŁG

Wybory Prezydenckie 2010 - wyniki II tury w Gminie Kórnik
Kndydaci

Miejsce
na Twoją reklamę

Głosy wg. Obwodów
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KACZYŃSKI Jarosłw

422

428

379

213

313

324

353

258

296

2 986

KOMOROWSKI Bronisław

643

905

573

329

252

475

696

940

1 104

5 917

952

542

565

799

1 049 1 198 1 400

8 903

1 065 1 333
Ogółem Bronisław Komorowski uzyskał
w gminie Kórnik niemal 66,5 % ważnych
głosów.

Obwody: 1- Kórnik (siedziba w LO), 2-Kórnik (Siedziba w SP nr1), 3-Bnin, 4- Bnin wsie,
5-Radzewo, 6-Szczodrzykowo, 7-Robakowo, 8-Borówiec, 9-Kamionki
Zestawienie frekwencji na str. 4
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25 czerwca radni uczestniczyli w uroczystości zakończenia roku szkolnego w
szkołach podstawowych i gimnazjach. Tego
samego dnia z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim spotkaliśmy się w Urzędzie Miejskim
w Kórniku z dwójką dzieci. Ze względu na
obecny stan zdrowia, dzieci wymagają stałego systematycznego leczenia. Dzieciom
towarzyszyły mamy. Burmistrz przekazał
mamom pomoc finansową otrzymaną od
pana Klausa Schwope, przewodniczącego
Stowarzyszenia Koenigstein – Kórnik.
26 czerwca z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim brałam udział w otwarciu Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych
jednostek OSP w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Kórniku.
1 lipca z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim i wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem, wiceprzewodniczącym Romanem
Genstwą, radnym Bogdanem Wesołkiem,
Sewerynem Waligórą, Andrzejem Regulskim
uczestniczyłam w uroczystości poświęcenia
sztandaru Kórnickiego Przedsiębiorstwa
Autobusowego „KOMBUS”.
3 lipca z wiceburmistrzem Hieronimem
Urbankiem, wiceprzewodniczącym Romanem
Genstwą, radnym Pawłem Kuźmą braliśmy
udział w uroczystości otwarcia i pobłogosławienia świetlicy wiejskiej w Runowie.
Tego samego dnia z wiceburmistrzem
Hieronimem Urbankiem, wiceprzewodniczącym Romanem Genstwą, radnym
Sewerynem Waligórą uczestniczyliśmy w
uroczystych obchodach 10-lecia działalności
Spółki Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „KOMBUS”.
4 lipca z radnym Andrzejem Regulskim
braliśmy udział w uroczystej introdukcji nowego ks. proboszcza Eugeniusza Leosza
do Kórnickiej Kolegiaty pod wezwaniem
Wszystkich Świętych.
Wiceprzewodniczący Roman Genstwa z
radnym Andrzejem Surdykiem brał udział w
uroczystej introdukcji nowego ks. proboszcza
Piotra Ostańskiego do robakowskiej parafii
pod wezwaniem Św. Józefa Rzemieślnika.
Irena Kaczmarek
przewodnicząca RM

Powitali nowego proboszcza w Kórniku
Parafianie z Kórnika powitali w niedzielę 4 lipca, na przedpołudniowej mszy
nowego proboszcza. Ks. Jerzy Kędzierski,
dotychczasowy proboszcz kórnickiej parafii
odczytał dekret arcybiskupa Stanisława
Gądeckiego o nominacji ks. Eugeniusza
Leosza, który pełnił do tej pory posługę
proboszczowską w Robakowie na nowego proboszcza parafii pod wezwaniem
Wszystkich Świętych w Kórniku. Gromkimi
brawami pożegnano ks. proboszcza Kędzierskiego, odchodzącego na zasłużoną
emeryturę, który przez wiele lat dbał o

rozwój miejscowej parafii i kościoła. Nowy
proboszcz ks. Eugeniusz Leosz zapewnił,
że będzie dokładać wszelkich starań, aby
kórnicka parafia nadal rozwijała się.
Gratulacje nowemu proboszczowi złożyli przedstawiciele Rady Duszpasterskiej
i Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego,
którego jest kapelanem. List gratulacyjny z
okazji nominacji wystosował także kórnicki
samorząd. List oraz kwiaty wręczyli Irena
Kaczmarek, przewodnicząca Rady Miejskiej i radny Andrzej Regulski.
BM

LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

Podczas części roboczej czerwcowej
sesji Rady Miejskiej w Kórniku zatwierdzono Plany Odnowy Miejscowości
na lata 2009-2017 dla wsi Konarskie i
Kamionki. Plan Odnowy jest jednym z
dokumentów niezbędnych w przypadku
ubiegania się przez gminę o dofinansowanie, zapisanych w Planie inwestycji w
miejscowościach, zarówno ze środków
UE, jak również z innych dostępnych środków krajowych. Zatwierdzone uprzednio
Plany wymagały uzupełnienia i poszerzenia o elementy wymagane w procesach
naboru.

Uchwała porządkująca budżet przyjęta przez radnych przewidziała między
innymi dodanie sumy 560 tys. zł na zadania: budowa nawierzchni jezdni na ul.
Mieczewskiej w Kamionkach (320.000
zł), oraz modernizacja ul. Poznańskiej
w Kórniku (240.000 zł). Kolejne 200 tys.
przeznaczono na remont i modernizację
ratusza w Bninie.

Frekwencja II TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH w Gminie Kórnik

numer
obwodu

Liczba osób
uprawnionych do
głosowania

Liczba wydanych
kart do głosowania

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 772
2 014
1 669
1 033
1 125
1 671
2 015
1 713
2 104

1 083
1 342
967
546
573
809
1 056
1 206
1 411

61,1%
66,6%
57,9%
52,9%
50,9%
48,4%
52,4%
70,4%
67,1%

RAZEM

15 116

8 993

59,5%
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Usuwajmu azbest
Rada podjęła uchwałę w sprawie
przeznaczenia środków na realizację,
wspólnego ze Starostwem Poznańskim,
zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
- na terenie Powiatu Poznańskiego zgodnie z „Krajowym Programem Usuwania
Azbestu i wyrobów zawierających azbest
na terenie Polski” przyjętego przez Radę
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w
dniu 14 maja 2002 roku. Celem programu
jest likwidacja do 2032 r. wyrobów zawierających azbest oraz pomoc w usuwaniu
azbestu, polegająca na demontażu lub
odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości, należących do wnioskodawców.
Na zadanie polegające na usuwaniu i
unieszkodliwianiu wyrobów zawierających
azbest w 2010 roku realizowane wspólnie
z Powiatem Poznańskim przeznaczono
dotację z budżetu Gminy Kórnik w wysokości 20 tys. zł.
Rozstrzygnięto już przetarg na wykonanie prac związanych z demontażem,
odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w Powiecie Poznańskim.
Można więc już teraz zgłaszać się
do Wydziału Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku, gdzie udzielane są szczegółowe
informacje, oraz gdzie można otrzymać
i złożyć wniosek dotyczący dofinansowania likwidacji azbestu.
Co istotne osoby wnioskujące o dotacje i spełniające warunki uczestnictwa
ponoszą tylko 30% kosztów zadania.
Reszta pochodzi z budżetu programu.
Radni zatwierdzili Regulaminy Korzystania z Placów Zabaw oraz Boisk
Sportowych, a także Boisk „Orlik” na
terenie gminy.

Dyżury redakcyjne: poniedziałek godz. 11.00-13.00, czwartek godz. 10.00-12.00 / tel. 0 663 579 924
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Zmiany formalne w jednostkach
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. wprowadzającej przepisy
ustawy o finansach publicznych, samorządy mają obowiązek zlikwidowania do
końca 2010r. zakładów budżetowych, w
tym m.in. działających w tej formie przedszkoli publicznych.
Od 2011r. samorządowe placówki
oświatowe muszą być jednostkami budżetowymi. Podczas sesji rozpatrzono więc
uchwały dotyczące formalnych zmian w
sposobie funkcjonowania przedszkoli.
Zgodnie z przyjętymi uchwałami,
przedszkola działające dotychczas na
terenie Gminy Kórnik w formie zakładów
budżetowych zostaną zlikwidowane dnia
31 grudnia 2010r. a utworzone w ich
miejsce jednostki budżetowe rozpoczną
działalność od 1 stycznia 2011r.
Przekształcono także działający dotychczas w formie zakładu budżetowego
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku w
jednostkę budżetową.

Plany kontra decyzje GIOŚ
Emocje towarzyszyły uchwalaniu studium oraz miejscowego planu zagospodarowania, dotyczącego obszaru Czmonia,
w tym zamkniętego do odwołania składowiska odpadów komunalnych.
Zgodnie z proponowanymi zapisami
planu, tereny wokół składowiska miałyby
zostać zalesione. Obecna na sali obrad
przedstawicielka firmy Amest (głównego
udziałowca Sater Kórnik – spółki administrującej wysypiskiem) poinformowała
o decyzji Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska nakazującej … rozbudowę
składowiska o V kwaterę.
Jak informowaliśmy, GIOŚ przedstawił
na początku 2010 roku ekspertyzę na
temat stanu składowiska oraz cztery propozycje sposobów usunięcia „przyczyn i
skutków stwierdzonych zagrożeń”.
Dwa z proponowanych sposobów
przewidywały rozbudowę o V kwaterę
(raz to o 800 000 m³ raz o 1 300 000 m³).
Propozycja ta spotkała się ze sprzeciwem władz samorządowych, a przede
wszystkim zdecydowanej większości
mieszkańców Czmonia, którzy nie chcieli
kolejnych ton odpadów trafiających w
okolice ich domów.
Do przyjęcia przez włodarzy gminy i
mieszkańców był jedynie sposób polegający na wybudowaniu szczelnej ścianki i
zepchnięciu odpadów z przeładowanych
skarp istniejących kwater.
Zdaniem Sater Kórnik jedynym akceptowalnym wariantem był wariant II
(budowa kwatery V o pojemności
1 300 000 m³). Co ciekawe, w piśmie do
GIOŚ spółka wyraża opinię, że takie rozwiązanie należy rekomendować z uwagi
na zabezpieczenie interesów lokalnej
społeczności.
Generalny Inspektor Ochrony Środowiska zdecydował o wyborze wariantu
polegającego na rozbudowie składowiska

RADA MIEJSKA

RADA MIEJSKA

Z KALENDARZA PRZEWODNICZĄCEJ RM

o kwaterę o pojemności 800 000 m³. Znajdą się na niej odpady z przeładowanych
kwater sąsiednich (ok. 150 000 do
200 000 m³).
Resztę, czyli nawet 650 000 m³ mają
stanowić nowe odpady, które docierać
mają do Czmonia do 2014 roku. Wpływy z
przyjmowania nowych śmieci mają pokryć
koszty rekultywacji.
Radni, mimo sygnalizowanych przez
przedstawicielkę możliwości rzekomego
naruszenia prawa poprzez uchwalenie
planu niezgodnego z decyzją GIOŚ uchwalili plan zagospodarowania przewidujący
zalesienie terenów V kwatery.
Burmistrz skorzystał z możliwości odwołania i wniósł o ponowne rozpatrzenie
sprawy przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Zmiany w statucie
Radni dokonali zmian w Statucie Gminy
Kórnik. Pracą nad zmianami zajmowała się
Komisja Statutowa pod wodzą radnego
Macieja Marciniaka. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały: „od czasu uchwalenia
Statutu Gminy Kórnik upłynęło ponad pięć
lat. Zadaniem doraźnej komisji statutowej
było dokonanie merytorycznego przeglądu
zapisów statutowych i opracowanie zmian
Statutu Gminy Kórnik.
Opracowane zmiany mają na celu
usprawnienie działania Rady, a także
uwzględniają zmiany w przepisach ustawowych”.
Zmiany dotyczą przede wszystkim dostosowania Statutu do nowych przepisów
nadrzędnych. Uregulowano działalność
jednostek pomocniczych- w tym sołectw.
Zadecydowano o połączeniu Komisji
Rolnictwa i Komisji Ochrony Środowiska
w jedną komisję Rady. Komisję Oświaty
i Polityki Społecznej przemianowano na
Komisję Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej. Komisję Rozwoju Gospodarczego
podzielono na dwie: Infrastruktury i Rozwoju oraz Polityki Przestrzennej. Zmiany
obowiązywać mają od nowej kadencji Rady
Miejskiej w Kórniku

Interpelacje i zapytania
W końcowej części obrad radny Jerzy
Rozmiarek poruszył sprawę modernizacji
lewoskrętu z „trasy katowickiej” do Dębca.
Radny Maciej Marciniak pytał o możliwość skablowania sieci elektrycznej wzdłuż
ul. Poznańskiej oraz o „dywanik” bitumiczny
na tej drodze. Enea nie przewiduje kablowania za własne fundusze niczego poza
obszarem rynku.
Radna Małgorzata Walkowiak poprosiła
o wystąpienie do Aquanetu o wyjaśnienia
w sprawie okresowego braku wody w Kamionkach.
Radny Roman Genstwa prosił o informacje w sprawie wodociągów Pierzchno
–Runowo i Kromolice – Trzebisławki oraz
chodnik z Dziećmierowa do S-11.
Opr. ŁG
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Borówiec
Mieszkańcy Borówca mają powód
do zadowolenia. Wynika to z faktu, że w
czwartek, 1 lipca z „Aquantem” została
podpisana umowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej. Sołtys Maciej Słowiński
stwierdza, że następuje to po 10 latach
zwodzenia w tej sprawie mieszkańców.
Sołtys podkreśla, że kiedy zostanie
zrobiona w Borówcu kanalizacja, skończy się udręka mieszkańców wsi – nie
będzie wymówek, że w oczekiwaniu
na kanalizację nie można realizować
innych inwestycji.
Czołowo
Sołtys Dorota Dłubała informuje,
iż została poszerzona polna droga od
działek do obwodnicy. Cały czas trwa
oczekiwanie na to, czy będą przyznane
dotacje unijne, które pozwolą pobudować nową świetlicę wiejską.
Rolnicy z Czołowa odpowiedzieli na
apel o pomoc powodzianom. Najpierw
zebrali artykuły chemiczne, spożywcze,
koce. Następnie rolnicy przeprowadzili
zbiórkę zboża, którego zgromadzono
ok. 5 ton. Zostało ono przewiezione dla
potrzbujących razem z transportem z
Konarskiego.
Dachowa
Z środków pochodzących z funduszu sołeckiego powstał plac zabaw,
który został otwarty w sobotę, 5 czerw-

Kronika
kryminalna
Jechali na „podwójnym gazie”
24 czerwca, funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Kórniku zatrzymali w Gądkach mężczyznę, który kierował samochodem ciężarowym daf, będąc w stanie nietrzeźwości. Miał
0,96 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu. Z
kolei, 26 czerwca w Kórniku, funkcjonariusze
Wydziału Ruchu Drogowego KMP Poznań dokonali zatrzymania mężczyzny, który kierował
volkswagenem golfem po pijanemu. Alkomat
pokazał 1,6‰.
Nietrzeźwy rowerzysta
26 czerwca w Dziećmierowie, kórniccy policjanci zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę.
Mężczyzna miał 1,1‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.
Spowodował kolizję po pijanemu
3 lipca w Kórniku, funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Kórniku dokonali zatrzymania mężczyzny, który prowadził samochód mercedes
będąc pod wpływem alkoholu i spowodował
kolizję uszkadzając słupki na ul. Zamkowej.
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ca. Sołtys Przemysław Pacholski podkreśla, że plac jest ładny. Sołtys jest
zadowolny z tego, że Dachowa zajęła I
miejsce w I Wielkopolskich Zmaganiach
Sołectw, które odbyły się w sobotę, 26
czerwca na boisku Gminazjum w Robakowie. Zwycięzcy w nagrodę otrzymali
„piłkarzyki” - zasilą one wyposażenie
świetlicy w Dachowie.

przeprowdzenie wyjazdu dla seniorów
we wrześniu lub październiku.
Pani sołtys stwierdza, że według
informacji uzyskanej od wiceburmistrza
Hieronima Urbanka w przyszłym roku
ma być naprawiona droga po byłym
PGR. Można to zrobić, gdyż gmina
przejęła tę drogę od Agencji Rynku
Rolnego.

Gądki
Sołtys Tadeusz Olejniczak skarży
się na to, że we wsi są dzikie wysypiska
śmieci. Są wyrzucane różne odpady m. in. po remontach. Kierowcy wyrzucają z samochodów siatki ze śmieciami.
W środę, 7 lipca Prakseda Kania z
domu Kijak skończyła 100 lat. Uroczyste obchody urodzin dostojnej jubilatki
odbędą się w sobotę, 10 lipca.

Skrzynki
Mieszkańcy ulicy Wiśniowej byli
inicjatorami zorganizowania jej imienin,
które odbyły się w sobotę, 19 czerwca.
Organizatorami imprezy, oprócz inicjatorów byli: sołtys Beata Bruczyńska
oraz Rada Sołecka. W imprezie uczestniczyli mieszkańcy całej wsi i goście.
Podczas imienin ulicy Wiśniowej odbyła
się loteraia fantowa, w której główną
nagrodą był rower. Zorganizowano
też licytację koszulki „Lecha” Poznań
z autografami wszystkich piłkarzy tej
drużyny. Koszulka została sprzedana
za 850 zł. Pieniądze z licytacji oraz
ponad 2 tys. zł zysku z loterii przeznaczono na Dom Dziecka w Bninie. Sołtys
Beata Bruczyńska bardzo dziękuje
mieszkańcom oraz Radzie Sołeckiej w
zaangażowanie w organizację imprezy.
Każda z ulic w przyszłych latach będzie
obchodzić swoje imieniny. Pani sołtys
informuje, że 15 lipca odbędzie się
zebranie wiejskie, na którym zostaną
omówione bieżące sprawy wsi. Do
końca lipca powinna być wykonana
plaża dla mieszkańców Skrzynek. W
tej sprawie są już wydane wszystkie
pozwolenia.

Kromolice
Od czterech lat w Kromolicach jest
organizowany festyn dla dzieci z okazji
ich dnia. W tym roku został przeprowadzony w sobotę, 19 czerwca w ogrodzie
sołtys Jolanty Gańko, która wyraża
pogląd, że z co roku te imprezy są
coraz lepsze. W przyszłym pani sołtys
planuje przeprowadzić także festyn
rodzinny. Młodzi ludzie mieli powód do
zadowolenia z przygotowanych dla nich
zabaw. Za darmo skorzystali ze zjeżdżalni, banjo, karuzeli. Były dla nich
przygotowane słodycze, lody. Impreza
została zorganizowana z pieniędzy
funduszu sołeckiego.
Także z tego funduszu zakupiono
drugą w Kromolicach wiatę autobusową. Sołtys Jolanta Gańko mówi, że z
funduszu sołeckiego planowane jest
Mężczyzna miał 1,74‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.
Nieprawidłowy manewr skrętu
30 czerwca w Gądkach, kierujący renault
w wyniku nieprawidłowo wykonywanego
manewru skrętu, doprowadził do zderzenia
ze skodą. Z kolei 1 lipca w Kórniku, kierowca
renault podczas błędnego manewru skrętu
zderzył się z mercedesem.
Nie zachował bezpiecznej odległości
1 lipca w Kórniku, kierujący mercedesem w
wyniku niezachowania bezpiecznej odległości
między pojazdami doprowadził do zderzenia z
volvo. 3 lipca w Kórniku, kierowca toyoty
nie zachował bezpiecznej odległości między
pojazdami i zderzył się z volkswagenem.
Zderzył się z motocyklem
1 lipca w Borówcu doszło do wypadku.
Kierujący mercedesem, wykonując manewr
zawracania zderzył się z motocyklem honda.
Motocyklista został ranny.
Zderzył się z jeleniem
3 lipca w Koninku, kierujący autobusem zderzył
się z jeleniem. Pojazd uległ uszkodzeniu.
Zatrzymany za posiadanie amfetaminy
4 lipca w Dębcu, funkcjonariusze Komisariatu

Robert Wrzesiński
Policji w Kórniku zatrzymali mężczyznę, który
posiadał substancje odurzającą – amfetaminę.
Kradzieże, włamania,
uszkodzenie mienia
•25 czerwca doszło do uszkodzenia opłotowania ogródka działkowego w Kórniku,
wartość strat to 280 zł,
•25 czerwca skradziono portfel z dokumentami i pieniędzmi w kwocie 150 zł na terenie
działek rekreacyjnych w Mościenicy,
•27 czerwca nastąpiło włamanie do domku
rekreacyjnego w Mościenicy i kradzieży z
niego telewizora plazmowego, wieży CD
i dwóch rowerów górskich o wartości w
sumie 3000 zł,
•28 czerwca doszło do kradzieży w Kórniku, samochodu mercedes o wartości
25000 zł,
•28 czerwca włamano się do sklepu w
miejscowości Żerniki i skradziono z niego
pieniądze z automatu do gry (400 zł),
•28 czerwca włamano się do domu jednorodzinnego w Kórniku i skradziono telefon
Nokia, ogólna wartość strat to 1000 zł,
•4 lipca doszło do włamania do sklepu w
Błażejewie i kradzieży alkoholi, papierosów
wartość strat to 6500 zł.
Opr. BM
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Promenada
i ścieżka edukacyjna dofinansowane
Jak juĪ PaĔstwa informowaliĞmy w 8 numerze Kórniczanina, dnia 16 kwietnia br. zostaáa podpisana
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16 kwietnia
br. zostaáa
podpisana
Operacyjnego
na atrakcyjności
latainformowaliĞmy
2007-2013. wW8 numerze
dniu jejKórniczanina,
podpisania dnia
caákowita
wartoĞü
Projektu
wynosiáa
nego Projektu
„Zwiększenie
umowa
pomiĊdzy
Gminą
a Zarządem
Województwa
Wielkopolskiego
o dofinansowanie
turystycznej
Kórnika
poprzez
budowę
pro- Kórnik
3.467.449,60
zá,
a dofinansowanie
ze Ğrodków
Funduszu
stanowiáo
65% kosztów
kwalifikowanych tj.:
z Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
RegionalnegowProjektu
„ZwiĊkszenie
turystycznej
menady2.253.842,24
nad Jeziorem
Kórnickim
i ścieżki
zá.
Jednak
w wyniku
rozstrzygniĊcia
czerwcu
br. przez atrakcyjnoĞci
Partnera Projektu
– Instytut
Kórnika poprzez
budowĊ
promenady nad Jez. Kórnickim i ĞcieĪki turystyczno-edukacyjnej Drzewa
turystyczno-edukacyjnej
Drzewa
Świata
Dendrologii Polskiej Akademii Nauk – przetargu na przebudowĊ nawierzchni alejek parkowych w
w Priorytetu
Arboretum”
w ramach Priorytetu VI Turystyka i Ğrodowisko kulturowe, Dziaáania 6.1
w Arboretum”
wĝwiata
ramach
VI TuArboretum
i podpisania
umowy
na wykonanie
robót
budowlanychRegionalnego
wartoĞü Projektu
Turystyka,
Schematu
I Infrastruktura
turystyczna
Wielkopolskiego
Programuulegáa
rystykazmniejszeniu
i środowisko kulturowe,
Działania
w stosunku
do wczeĞniej
zakáadanych
wartoĞci
kosztorysowych.
Skutkuje to
Operacyjnego
na
lata
2007-2013.
W
dniu
jej
podpisania
caákowita
wartoĞü
Projektu
wynosiáa
6.1 Turystyka, Schematu I Infrastruktura
koniecznoĞcią
odpowiedniego
zmniejszenia
wysokoĞci
dofinansowania.
Obecnie
przygotowywany
3.467.449,60
zá,
a
dofinansowanie
ze
Ğrodków
Funduszu
stanowiáo
65%
kosztów
kwalifikowanych
tj.: jest
turystyczna Wielkopolskiego Regional2.253.842,24
zá.
Jednak
w wyniku rozstrzygniĊcia
w czerwcu
br. przez
Partnera
Projektuwynosiü
– InstytutbĊdzie
Aneks
do
Umowy
o
dofinansowanie,
zgodnie
z
którym
wartoĞü
caáego
Projektu
nego Programu Operacyjnego na lata
Dendrologii
Akademii zNauk
– przetargu
na przebudowĊ
nawierzchni alejek parkowych w
2.822.074,24
zá, a Polskiej
dofinansowanie
EFRR
1.834.348,25
zá.
2007-2013.
Arboretum i podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych wartoĞü Projektu ulegáa
W dniu jej podpizmniejszeniu
w stosunku
do wczeĞniejwspólnego
zakáadanych
wartoĞci
kosztorysowych.
Skutkuje
to
Przedmiotem
podlegającego
dofinansowaniu
Projektu
Gminy
Kórnik i Instytutu
Dendrologii
sania całkowita
warkoniecznoĞcią odpowiedniego zmniejszenia wysokoĞci dofinansowania. Obecnie przygotowywany jest
PAN jest:
tość Projektu
wynodla pieszych
km ścieżki
pieszo-rowerowej
biegnącej
Aneks do Umowy o dofinansowanie, zgodnie kę
z którym
wartoĞüoraz
caáego1,5
Projektu
wynosiü
bĊdzie
siła 3.467.449,60
zł,
1. 2.822.074,24
budowa
promenady
pieszo-rowerowej
wzdáuĪzá. Jeziora
Kórnickiego
od Jeziora
ul. Zamkowej,
przygotowano
punkt
wzdłuż brzegu
Kórnickiego. Piękna
zá, a dofinansowanie
z EFRR 1.834.348,25
a dofinansowanie
naprzeciw Zamku i Arboretum Kórnickiego,
aĪ do ul.PromenaJeziornej. 1,5
km trasa
o szerokoĞci
3m
widokowe.
pogoda
i wakacje
sprzyjają spacerom,
odze środków Funda nai całej
podzielona podlegającego
zostaáa na: dofinansowaniu
1,5 m ruch pieszy
1,5
mdługości
ruch
Wnaramach
zadania
Przedmiotem
wspólnego
Projektu
Gminyrowerowy.
Kórnik
i Instytutu
Dendrologii
poczynkowi
łonie natury
i podziwianiu
duszu stanowiło
PAN
jest:
wyposażona
została
w nim
uroków
przyrody.
przebudowano
równieĪ drewniany pomost,
wydzielono
przed
plackórnickiej
dla oczekujących
na
65% kosztów kwa- 1. budowa promenady pieszo-rowerowej ławki
wzdáuĪ
Jeziora
Kórnickiego
od ul. Zamkowej,
i kosze
na Spod
śmieci.
rejs statkiem wycieczkowym, uregulowano
dopáywu
DĊbca i wybudowano
nad nim
lifikowanych tj.:
Zamku ioraz
Arboretum
Kórnickiego,
aĪ
do ul.widokowe.
Jeziornej.
kmZgodnie
trasa o szerokoĞci
3dáugoĞci
m
Napunkty
pewnych
odcinkach1,5Promenada
zna
planem
się także
káadkĊnaprzeciw
dla pieszych
przygotowano
caáejrozpoczęły
2.253.842,24 zł.
podzielona zostaáa na: 1,5 m ruch pieszy
i 1,5 m ruch
rowerowy.
W Arboretum.
ramach zadania
zamontowano
niskie
prace
w
Modernizację
wyposaĪona
zostaáa w áawki i kosze na Ğmieci.
Na pewnych
odcinkach
zamontowano
niskie alejek
Jednak w wyniku
przebudowano równieĪ drewniany pomost,
wydzielono
przed
plac dla oczekujących
na Parkowej. W
ogrodzenie,
a na
całejnimrozpoczęto
od strony ul.
a na caáej
dáugoĞci oĞwietlenie
parkowe.
rozstrzygnięciaogrodzenie,
w
rejs statkiem
wycieczkowym,
uregulowano
dopáywu
Spod DĊbca
i wybudowano
nadProjektu
nim
długości
oświetlenie
związku
z realizacją
w terminie
utworzenie
turystyczno-edukacyjnej
Drzewa
ĝwiata
w
Arboretum
Kórnickim.
W
ramach
czerwcu br.2.przez
káadkĊĞcieĪki
dla pieszych
oraz przygotowano
punkty
widokowe.
Promenada
na
caáej
dáugoĞci
parkowe.
od 1 lipca do 30 września niektóre części
zaplanowano
modernizacjĊ
ok.ścież3,6odcinkach
kmArboretum
alei zamontowano
parkowych.
Ze
wzglĊdu
wyposaĪona
zostaáa w áawki
i kosze na nawierzchni
Ğmieci.
Na pewnych
niskie
Partnera Projektutego
– zadania
2. utworzenie
zostaną czasowo
wyłączone z
ogrodzenie,
a na caáej
dáugoĞci
oĞwietlenie
parkowe.
Instytut Dendrologii
na zabytkowy
charakter
parku
nawierzchnie
alejek
wykonane
zostaną
wyáącznie
z
naturalnych
ki turystyczno-eduka- ruchu turystycznego.
2.
utworzenie
ĞcieĪki
turystyczno-edukacyjnej
Drzewa
ĝwiata
wmaáej
Arboretum
Kórnickim.áawki
W ramach
Polskiej Akademii
Nauk
– przetargu
naĞcieĪki
materiaáów.
Na trasie
zostaną
elementy
architektury:
i kosze
cyjnejustawione
Drzewa Świata
w
Arboretum
KórnicAnna na
Biernacka
tego
zadania
zaplanowano
modernizacjĊ
nawierzchni
ok.
3,6
km
alei
parkowych.
Ze
przebudowę nawierzchni
alejek
parkoĞmieci oraz tablice informacyjne
z tego
przebiegiem
i opisem trasy i tabliczkiwzglĊdu
edukacyjne
kim. W ramach
zadania zaplanowano
Wydział Funduszy
na zabytkowy
charakter parku nawierzchnie alejek wykonane zostaną wyáącznie z naturalnych
wych w Arboretum
i podpisania
modernizację
nawierzchnizok.
3,6 km Póánocnej,
alei
pozwalające
na umowy
poznanie
drzew pochodzących
Ameryki
Azji i Europy. Pozabudżetowych
materiaáów.wartość
Na trasie ĞcieĪki ustawione zostaną elementy maáej architektury: áawki i kosze na
na wykonanie robót budowlanych
parkowych. Ze względu na zabytkowy chaUM Kórnik
Ğmieci woraz
tablice informacyjne z przebiegiem i opisem trasy i tabliczki edukacyjne
Projektu uległa zmniejszeniu
stosunku
rakter
parku
nawierzchnie
Miáo
nam
PaĔstwa
poinformowaü,
iĪ
trwająca
od
wrzeĞnia
2009
roku
budowa
promenady
zostaáa
pozwalające
poznanie drzew pochodzących z Ameryki Póánocnej, Azji i Europy.
do wcześniej zakładanych
wartości na
koszalejek wykonane
zakoĔczona
1 lipca br. Kórniczanie
i liczniezostaną
odwiedzający nasza gminĊ turyĞci mogą korzystaü
torysowych.
Skutkujei od
to koniecznością
wyłącznie
z naturalnych
Miáo
nam
PaĔstwa
poinformowaü,
iĪ
trwająca
od wrzeĞnia
roku budowa
promenady
zostaáa
z 1,5 kmzmniejszenia
ĞcieĪki pieszo-rowerowej
biegnącej
wzdáuĪ
brzegu2009
Jeziora
Kórnickiego.
PiĊkna
pogoda i
odpowiedniego
wysokości materiałów.
Na trasie
zakoĔczona
i
od
1
lipca
br.
Kórniczanie
i
licznie
odwiedzający
nasza
gminĊ
turyĞci
mogą
korzystaü
wakacje Obecnie
sprzyjają
spacerom, odpoczynkowi
na
áonie
natury
i
podziwianiu
uroków
kórnickiej
przyrody.
dofinansowania.
przygotowywany
ścieżkibiegnącej
ustawionewzdáuĪ
zostanąbrzegu Jeziora Kórnickiego. PiĊkna pogoda i
z 1,5 kmo ĞcieĪki
pieszo-rowerowej
jest Aneks do Umowy
dofinansowanie,
elementy małejna
architektuwakacje sprzyjają spacerom, odpoczynkowi
áonie natury i podziwianiu uroków kórnickiej przyrody.
zgodnieZgodnie
z którymzwartość
całego
ProjektusiĊ ry:
planem
rozpoczĊáy
takĪe
Arboretum.
ModernizacjĊ alejek rozpoczĊto od strony
ławkiprace
i koszewna
śmieci
wynosićul.
będzie
2.822.074,24
zł, a dofinanParkowej.
W
związku
z
realizacją
Projektu
w
terminie
od
1 lipca doalejek
30 wrzeĞnia
oraz
tablice
informacyjne
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Przedmiotem podlegającego dofinanso- pozwalające na poznanie
waniu wspólnego Projektu Gminy Kórnik i drzew pochodzących z
Instytutu Dendrologii PAN jest:
Ameryki Północnej, Azji i
1. budowa promenady pieszo-ro- Europy.
werowej wzdłuż Jeziora Kórnickiego od
Miło nam Państwa poul. Zamkowej, naprzeciw Zamku i Arboretum Kórnickiego, aż do ul. Jeziornej. 1,5 km informować, iż trwająca
trasa o szerokości 3 m podzielona została od września 2009 roku
na: 1,5 m ruch pieszy i 1,5 m ruch rowerowy. budowa pirwszego etaW ramach zadania przebudowano również pu promenady została
drewniany pomost, wydzielono przed nim zakończona i od 1 lipca
plac dla oczekujących na rejs statkiem br. Kórniczanie i licznie
wycieczkowym, uregulowano dopływu odwiedzający nasza gminę
Spod Dębca i wybudowano nad nim kład- turyści mogą korzystać z
Projekt wspóáfinansowany przez UniĊ Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego
RegionalnegozProgramu
Operacyjnego
na lata
2007-2013
Projekt wspóáfinansowany
przez UniĊ Europejską
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013
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Już po raz szósty odbył się w Kórniku Ogólnopolski Przegląd Hejnałów
i Intrad Maryjnych. Honorowy Patronat
nad Przeglądem objęli : Jego Eminencja
Ksiądz Kardynał Józef Glemp, Prymas
Senior, Jego Ekscelencja Ks. Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański
oraz Jerzy Lechnerowski, Burmistrz
Kórnika.

Przegląd odbywa się co dwa lata, a
jego celem jest prezentacja i propagowanie pięknych, muzycznych wyrazów kultu
Bogarodzicy w naszej Ojczyźnie.
Największa atrakcją jest, tradycyjnie już
podczas przeglądów, występ intradzistów z
Jasnej Góry pod kierunkiem Marka Piątka.
Kunszt muzyków z Częstochowy tym razem
z powodu deszczu podziwialiśmy tylko w
kolegiacie.
Podniosła, zagrana z olbrzymią mocą
instrumentów dętych intrada na motywach
Bogurodzicy, w takt której do kościoła wmaszerowali pozostali uczestnicy przeglądu
swą wyrazistością i patosem wywołała u
niektórych ciarki. W tym roku, w kolegiacie
kórnickiej usłyszeliśmy intrady i hejnały
sanktuariów Maryjnych: Jasnej Góry,
Borku Wlkp., Czerwińska, Gościeszyna,
Górki Klasztornej, Janowca Wlkp., Kalwarii Zebrzydowskiej, Kodnia, Ludźmierza,
Opatowa, Opola, Rokitna, Skrzatusza,
Šaština (Słowacja), Szymanowa, Tulec i
Kórnika. Wśród wykonawców oprócz wspomnianego Oktetu Jasnogórskiego znaleźli
się muzycy z Borku Wlkp. (pod dyrekcją
Tomasza Przybylskiego), Janowca Wlkp.
(pod batutą Wacława Cholewińskiego) i
Kórnika (pod wodzą kapelmistrza Jacka
Kozłowskiego).
Przeglądowi towarzyszył występ Chór
Zamku Kórnickiego „Castellum Cantans”
pod dyrekcją Marka Gandeckiego, który
urozmaicił przegląd wykonując między
innymi utwory: Magnifikat (muz. Andrzej
Koszewski), Modlitwa do Bogurodzicy
(muz. Józef Świder, sł. Krzysztof Kamil
Baczyński).
Organizatorami Przeglądu są od
początku – Harcerska Orkiestra Dęta,
parafialne Koło Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich oraz Koło Przyjaciół Harcerstwa
i Krąg Harcerzy Seniorów. Impreza odbyła
się przy wsparciu finansowym kórnickiego
samorządu.
ŁG
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Dziękujemy za 15 lat
Uroczystą mszą św. odprawioną 28
czerwca parafianie kórniccy pożegnali
odchodzącego na emeryturę ks. proboszcza Jerzego Kędzierskiego. Po 15
latach pracy zakończył on na własną
prośbę kierowanie Parafią Kórnicką, jednocześnie pozostając jako mieszkaniec i
ksiądz emeryt w naszym mieście.
O dokonaniach odchodzącego proboszcza świadczą znaki materialne- odrestaurowana, przepiękna dziś Kolegiata Kórnicka,
zadbane otoczenie kościoła, plebania z
ogrodem, stary wikariat, wykończony dom

parafialny, uporządkowany cmentarz. A
wszystko to zrobione solidnie i „z klasą”.
Kto pamięta jak to wszystko wyglądało
przed 15 laty?
Setki dzieci przyjęło z rąk ks. Kędzierskiego I Komunię Św., trochę starsi cieszyli
się z nim podczas zaślubin, których im
udzielał. Były też ostatnie namaszczenia i
wspólnie przeżywane pogrzeby.
Za to wszystko dziękujemy ks. proboszczowi i życzymy zdrowia i wielu szczęśliwych chwil wśród swoich parafian.
ŁG
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„Cokolwiek uczyniliście….”

Kolejny, szósty Festyn Parafialny
w Kórniku odbył się w niedzielę 27
czerwca na placu przy ul. Ks. Jabłońskiego, za Domem Parafialnym. Impreza odbywa się według sprawdzonego
planu, przepełniają ją tradycyjne atrakcje kulinarne, rekreacyjne, sportowe i
duchowe, ale co roku nie brakuje
niespodzianek.
Otwarcia festynu
dokonał ks.
proboszcz
Jerzy Kędzierski,
wraz z ks.
wikarym
Zbigniewem
Dobroniem.
Koncerty
Orkiestry
Harcerskiej
im. Księcia
Józefa Poniatowskiego z Kórnika, chóru
„Tutti Santi”
z Kórnika,
k i e ro w a n e go przez Jadwigę Chałupkę, tegoroczną „Białą Damę”,
„Akordeonistów”, czy
hip-hopowego zespołu „Full Power Spirit”
były osnową imprezy.
Pomiędzy koncertami licytowano cenne przedmioty, w tym piłkę i koszulkę z
autografami zawodników drużyny Lecha
Poznań obecnych Mistrzów Polski w
Piłce Nożnej. Można było wziąć udział w
rywalizacji sportowej. Zawody szachowe,
siłowe, rzutu lotka i strzeleckie jak zwykle

9 lipca 2010 r.

przyciągnęły licznych uczestników.
Pierogami, grochówka, kiełbaska lub
kaszanka z grilla, chleb ze smalcem i
wiele, wiele innych rarytasów serwowano
w licznych stoiskach gastronomicznych.
Po „konkretach” do kawy można było
spróbować domowych wypieków.
Gdy dorośli raczyli się smakołykami
dzieci mogły
skorzystać
z atrakcji
w postaci
dmuchanej
zjeżdżalnia,
koła fortuny,
warsztatów
plastycznych
„graffiti”. W
modzie było
też malowanie twarzy..
Losy na
loterie fantową zniknęły
bardzo szybko- każdy
chciał wygrać
wycieczkę
lub inną cenną nagrodę,
a pieniądze
zbierano na
szczytny
cel- pomoc
poszkodowanym podczas
niedawnej
powodzi.
Po atrakcjach, tradycyjnie podsumowano dzień zabawy „Apelem Jasnogórskim” oraz wspomnieniem Jana Pawła
II któremu zadedykowano westchnienie
i bukiet balonów wypuszczonych w
przestworza.
Opr. ŁG

Mottem naszego VI Festynu Parafialnego
był cytat z Ewangelii św. Mateusza „Cokolwiek
uczyniliście….”. Cytat o czynieniu Dobra. Powie
Ktoś, że to dobre motto dla akcji charytatywnych, ale czy tylko?
Festyn to ogrom przygotowań, telefonów,
spotkań, próśb, poświęconego czasu, ciężkiej
fizycznej pracy… Festyn to olbrzymia „operacja
logistyczna” – poczynając od spraw formalnych, takich jak mi. pozwolenie na zamknięcie
ulic, poprzez zgromadzenie fantów, nagród i
całej żywności, a na zwiezieniu, rozstawieniu,
złożeniu i odwiezieniu całego sprzętu kończąc.
Festyn to kilkumiesięczna praca zespołu organizacyjnego, praca ponad stu Osób od piątku
do poniedziałku, to praca wielu Pań przy pieczeniu ciast…. Festyn, to praca nas wszystkich
dla nas wszystkich! Praca społeczna, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Takie działania
budują Wspólnotę, budują więzi i zaufanie,
zadają kłam stwierdzeniom, że „nie da się nic
zrobić, bo Ludzie nie chcą”. To nieprawda, chcą
i pracują, wspólnie i razem, Starsi i Młodzież,
jeżeli Ktoś nie wierzy to zapraszamy – najbliższa nasza impreza to Charytatywny Kiermasz
Świąteczny. Niewiele potrzeba oprócz zapału
i chęci, no i może odrobiny doświadczenia. Tak
niewiele potrzeba, żeby około 2000 osób było
razem i razem się bawiło przez całe niedzielne
popołudnie, tak niewiele potrzeba, aby właśnie
„cokolwiek uczynić…” również dla siebie…
Celem naszym była pomoc Tym, Którzy
ucierpieli na skutek powodzi, cel ten został
osiągnięty, dochód to ponad 20.000. Ale równie
ważnym celem było to właśnie „bycie razem”.
I ten cel po raz kolejny osiągnęliśmy.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc
i ofiarność wielu – wszystkich Tych, Którzy
ofiarowali środki finansowe, nagrody, fanty,
produkty, ciasto oraz własny czas i pracę… Za
to wszystko, możemy powiedzieć tylko „Bóg
zapłać”! Bez Was Festyn nie mógłby się odbyć,
środki nasze są niewielkie, ale nawet gdyby
były dużo pokaźniejsze, to bez współpracy i
życzliwości Was wszystkich nie udałoby się
zrobić nic!
Dziękujemy!
W imieniu Organizatorów
Katarzyna Starzecka

KULTURA

KULTURA

VI Przegląd Hejnałów i Intrad Maryjnych

9

W zdrowym ciele zdrowy duch
To stare powiedzenie jest cały czas aktualne. Co do tego chyba nie trzeba nikogo
przekonywać. Ruch ma bowiem zbawienny
wpływ na nasz organizm. Wzmacnia naszą
odporność, serce i układ krążenia. Pomaga
redukować stres. Dzięki regularnym ćwiczeniom mamy mnóstwo energii i świetne
samopoczucie pozwalające przezwyciężać
trudy dnia codziennego. Zdziwieni? Nie
sądziliście, że tak wiele zależy od naszej
kondycji? Przekonajcie się sami, jak łatwo
jest zadbać o swoje zdrowie.
Do końca września 2010 r. zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu
poznańskiego do udziału w bezpłatnych
treningach oraz imprezach plenerowych
organizowanych w ramach projektu
„Promocja zdrowia poprzez sport –
zespół przyszkolnych otwartych boisk
wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim”.

Od poniedziałku do soboty na każdej z
9 nowoczesnych stref sportowo-rekreacyjnych odbywają się nieodpłatne zajęcia.
Ich bogaty program zainteresuje zarówno
dzieci, jak i młodzież. Do wyboru jest szereg
dyscyplin sportowych (m.in. koszykówka,
siatkówka, piłka: nożna i ręczna, unihokej,
badminton, tenis ziemny, lekkoatletyka)
oraz gry i zabawy ruchowe poprawiające
ogólną sprawność fizyczną.
Dodatkowo w niedziele, przy żywiołowej
muzyce, odbywają się imprezy i festyny
plenerowe. Towarzyszących im atrakcji
i wrażeń nie brakuje do samego końca.
Podczas ich trwania organizowane są
rozgrywki indywidualnych i drużynowych
dyscyplin sportowych. Dodatkowo każdy
z uczestników takiej imprezy ma szanse
zostać mistrzem. Na najlepszych młodych
sportowców czekają medale i drobne
nagrody. Natomiast każdy z uczestników
otrzymuje pamiątkowy dyplom, wodę i
regeneracyjną przekąskę.

Wynajmę obiekt handlowo-magazynowy
na terenie Kórnika-Bnina.
Powierzchnia 115m²
(z możliwością adaptacji dodatkowych
150m² na magazyn)
oraz dużym terenem wokół budynków.
Zainteresowani? Jeśli chcecie miło
spędzić czas, a przy okazji zadbać o swoje
zdrowie to dołączcie już teraz. Aktualny
harmonogram zajęć oraz imprez dostępny
jest na stronie internetowej powiatu www.
powiat.poznan.pl w zakładce „Promocja
zdrowia poprzez sport…”. Znajdziecie tam
również informacje nt. samego projektu ,
wybudowanych stref oraz relacje z wydarzeń, które odbyły się już na boiskach.
„Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim” to
projekt realizowany przez samorząd powiatowy. Dzięki dofinansowaniu pochodzącemu ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w
2009 r. oddano do użytku 9 nowoczesnych
stref sportowo-rekreacyjnych. To właśnie na
niech do końca września 2010 r. odbywać
się będą bezpłatne zajęcia sportowe i imprezy plenerowe.

LOKALIZACJE
STREF
SPORTOWO-REKREACYJNYCH
Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
w Rokietnicy
ul. Szamotulska 24

tel. 604-676-595

N I E RU C HO M O Ś C I

Kupno, sprzedaż, wynajem
oferuje agent
działający na terenie Kórnika i okolic
tel. 601-713-458 lub 605-624-272
kornik.nieruchomosci@op.pl

Działalność na podstawie licencji zawodowego
pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 8250

MARKIZY ROLETY
ROLETKI MATERIAŁOWE
Moskitiery (rolowane, ramkowe), bramy, napędy
PPHU JUNI TECH
Jerzy Niemier

tel. (fax.) 0618 190-291 lub 0 604-457-724
Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i używanych
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)

Zespół Szkół im. A. Wodziczki w
Mosinie
ul. Topolowa 2
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www.restauracja-casablanca.pl

603 613 479

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

PIZZA
KEBAB
OBIADY DOMOWE
Z DOWOZEM

Profesjonalna
naprawa
i sprzedaż starych
zegarów

Restauracja Casablanca
czynna codziennie od 11.00 do 22.00
w piątki i soboty do 23.00

Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35

Miejsce
na Twoją reklamę

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

Pracownia Projektowa Ewa Lorens
a r c h i t e k t u r a / kon s t ru kc j a

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie
ul. Kościelna 2

Ośrodek Wspomagania Rodziny w
Kobylnicy
ul. Poznańska 91

Tel.

Grupowe

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
w Rokietnicy
(filia w Poznaniu)
ul. Rubież 20

Dom Dziecka w Kórniku-Bninie
ul. Błażejewska 63

MASZYNOWE

ZEGARY

Miejsce
na Twoją reklamę

Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich
w Rokietnicy
(filia w Murowanej Goślinie)
ul. Szkolna 1

Zespół Szkół im. gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie
ul. Obornicka 1

TYNKI

REKLAMY

Z POWIATU

Krótko z POWIATU

O F E R U J E M Y:
Projektowanie w budownictwie Projekty indywidualne
Adaptacje projektów typowych Inwentaryzacje
Uzyskanie pozwolenia na budowę Bezpłatne konsultacje przedprojektowe
i doradztwo w zakresie projektowania

Miejsce
na
Twoją
reklamę

ul. Mickiewicza ԟ- Kórnik / Tel., Fax: -87..8
Tel. kom.: .. ԟMail: EWA.LORENS@GMAIL.COM
9 lipca 2010 r.
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LV Sesja Rady
Miejskiej w Kórniku, która odbyła się
30 czerwca 2010 r.
miała akcent bardzo
uroczysty. Na sesję
zaproszenie otrzymali uczniowie, którzy osiągnęli wysokie
wyniki w nauce i sporcie wraz z rodzicami. Uczniowie spełnili
określone w regulaminie wymagania,
otrzymali pozytywną
opinię rady pedagogicznej. Regulamin
przyznania nagród
dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych na terenie
gminy Kórnik, stanowi
element programu
wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów
i jest treścią Uchwały
nr XL/414/2009 Rady
Miejskiej w Kórniku z
dnia 26 maja 2009 r.
Zgodnie z postanowieniami ogólnymi regulaminu nagrody przyznaje
Przewodnicząca Rady
Miejskiej. Wyróżnieni
uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a
rodzice List Gratulacyjny.
Najwyższa nagroda rzeczowa – komputer typu
laptop, pozostałe to sprzęt
biwakowy (śpiwór, materac).
Najlepsze wyniki w
nauce uzyskali:
Ludwika Kowalska
- uczennica SP nr 1, średnia ocen – 5,72, wynik
sprawdzianu –35 pkt., finalistka konkursów przedmiotowych na szczeblu
wojewódzkim
Mikołaj Przepióra uczeń SP nr 1, średnia
ocen - 5,18, wynik sprawdzianu - 35 pkt., znaczące
miejsca w konkursach
przedmiotowych
Karolina Tomczak –
uczennica SP nr 1, średnia
ocen - 5,55, wynik sprawdzianu - 36 pkt., udział i
osiągnięcia w konkursach
przedmiotowych
Oliwia Ratajczak
– uczennica SP nr 2,
średnia ocen - 5,4, wynik
sprawdzianu - 36 pkt.,
znaczące osiągnięcia w
licznych konkursach

Ruszył Letni Festiwal

Oliwier Spławski uczeń SP Szczodrzykowo,
średnia ocen - 5,64, wynik
sprawdzianu - 36 pkt.,
wielokrotnie reprezentował szkołę w konkursach
przedmiotowych zajmując
wysokie miejsca indywidualnie i drużynowo
Jan Cieluba – uczeń
SP Szczodrzykowo, średnia ocen – 5,64, wynik
sprawdzianu – 37 pkt.,
reprezentował szkołę w
licznych konkursach na
szczeblu gminnym i powiatowym, zajmując czołowe miejsca
Mikołaj Zakrzewski
– uczeń Gimnazjum Robakowo, średnia ocen
– 5,56, wynik egzaminu
– 132 pkt., znaczące osiągnięcia w konkursach, indywidualny tok nauczania
z matematyki i fizyki
Alicja Starosta –
uczennica Gimnazjum
Kórnik, średnia ocen – 5,6,
wynik egzaminu – 132
pkt., odniosła sukcesy w konkursach przedmiotowych
Za dobre i bardzo dobre
wyniki w nauce i za I miejsce
w Mistrzostwach Wielkopolski
w Drużynowym Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych
wyróżnienie otrzymali reprezentanci SP Szczodrzykowo:
Filip Kujawa – kl. V, Jakub
Szymankiewicz – kl. V, Michał Szymankiewicz kl. VI
Za dobre wyniki w nauce
i III miejsce w Mistrzostwach
Polski w Poomsae – dyscyplina Taekwondo – wyróżnienie
otrzymał Piotr Mikołajczak
– Gimnazjum Kórnik.
Za bardzo dobre wyniki
w nauce, nagrodę otrzymała
Patrycja Tomczyk, z Gimnazjum Robakowo, zawodniczka siatkarskiego klubu
UKS Środa, reprezentantka
Kadry Województwa Wielkopolskiego Juniorek w XX
Turnieju Nadziei Olimpijskich
w Miliczu, zajmując I miejsce
w Polsce. Wybrana do Kadry
Polski Kadetek. Grała w kategorii „Młodziczek” zajmując I
miejsce w Wielkopolsce, zajęła
III miejsce w Ćwierćfinałach
Mistrzostw Polski.
Gratuluję pięknych osiągnięć, życzę by wrześniowy
dzwonek był zwiastunem dalszych sukcesów.
Irena Kaczmarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej
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RECENZJE KSIĄŻEK

Pozycje książkowe dostępne są
w Bibliotece Publicznej w Kórniku.
DLA DOROSŁYCH
JURGEN THORWALD
„KRUCHY DOM DUSZY”

Już po raz szósty, nasze miasto stało się wakacyjną areną artystycznych
zmagań. Wszystko za sprawą Letniego
Festiwalu „Muzyka z Kórnika”. Zainaugurował go w niedzielę 4 lipca występ Capelli
Zamku Rydzyńskiego.
Kwintet Instrumentów Dętych Blaszanych,
czyli Capella Zamku Rydzyńskiego powstała
w październiku 1985 roku przy rezydencji
króla Stanisława Leszczyńskiego w Zamku
w Rydzynie. Założycielem i kierownikiem
artystycznym zespołu jest trębacz Mieczysław
Leśniczak oraz dr Feliks Zielnik, ówczesny
dyrektor Zamku Rydzyńskiego. Początkowo
ambicją zespołu było kultywowanie zapomnianej polskiej tradycji związanej z życiem
dworskim i myślistwem. Jednak z czasem
zespół poszerzył swój repertuar o muzykę
współczesną i popularno-rozrywkową.
Koncert, który podzielono na trzy części
poprowadził lider zespołu Mieczysław Leśniczak.
W czasie pierwszej z nich, publiczność
przeniosła się w świat muzyki dworskiej. Podczas podróży przez dwory królewskie: Wawel
(„Taniec królewski”), Niderlandy („Tilman Susato: Fanfara”), dwór czeski (Jiri Ignacy Linek:
Intrada) zgromadzeni w Arboretum wysłuchali
różnorodnych utworów. Na zakończenie tej
części muzycy wykonali „Mazurek” Fryderyka
Chopina, aby uczcić rok Chopinowski.

Capella zaprezentowała również muzykę
myśliwską. Audytorium wysłuchało m. in.:
sygnału myśliwskiego powitania czy marsz
myśliwski. Wokalnie wspomagał Capellę Sławomir Kramm, solista – baryton, w utworach
Karola Marii von Webera: Chór strzelców z
op. „Wolny strzelec” i Stanisława Moniuszko:
Piosenka Chorążego z op. „Hrabina”.
W ostatniej części koncertu, zespół wraz
z solistą zaprezentowali muzykę rozrywkową,
zaczynając od „Marsza Triumfalnego” z opery
G. Verdiego „Aida”, poprzez muzykę operetkową (Franciszek von Suppe, „Chłop i Poeta” ) i
jazzową (I. Berlin: Alexanders Ragtime Band
). Muzycy z Capelli Zamku Rydzyńskiego
zaprosili również publiczność do wspólnego
wykonania utworu Slavko Avsenika „Echo
trąbek polka”. W rytmicznym wyklaskiwaniu
pomagał publiczności Sławomir Kramm, który
w tym utworze wcielił się w rolę dyrygenta.
Publiczność gromkimi brawami dziękowała zespołowi i Sławomirowi Krammowi za
świetny występ. Był to pierwszy koncert z cyklu
„Muzyka z Kórnika”.
Kolejny już w niedzielę 11 lipca o godz.
17.00 w Arboretum. Tym razem słuchacze
przeniosą się w świat muzyki klezmerskiej. Z
kolei 18 lipca również o godz. 17.00 odbędzie
się koncert z okazji 600. rocznicy bitwy pod
Grunwaldem.
Barbara Morasz

SPORTOWE WAKACJE 2010
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Kórnik” przy współudziale Klubu Sportowego
„Posnania RBW”, Urzędu Miejskiego w Kórniku oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki,
organizuje w dniach od 15 do 28 sierpnia 2010 r. (14 dni) wypoczynek na sportowo
dla chętnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum gminy Kórnik. Zgrupowanie
będzie się odbywało w malowniczo położonym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym
KS POSNANIA, 64-412 Łężeczki, gmina Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie. W
programie obozu przewidziane są zajęcia z wioślarstwa, kajakarstwa, zabawy i gry
sportowe, wycieczki piesze i rowerowe, nauka pływania ( na miejscu basen z sauną i
jacuzzi). Wszystkich chętnych, którzy chcą przeżyć wakacje na sportowo zapraszam
do OSiR w Kórniku (przystań wioślarska) w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz.
od 1700 do 1900 (w miesiącu lipcu).
GŁÓWNY ORGANIZATOR, TRENER WIOŚLARSTWA
NAUCZYCIEL WF SP nr 2 w Kórniku - Bninie: Małgorzata Iszkuło
( tel. kontaktowy 069 77 39 222)
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Wyróżnienia dla uczniów

„Kruchy dom duszy”
to książka przedstawiająca powstanie i rozwój
chirurgii mózgu. Trzeba
było prawdziwej rewolucji,
zarówno technologicznej,
jak i w sposobie myślenia samych lekarzy, aby
neurochirurgia mogła stać
się pełnoprawną gałęzią
medycyny. W oparciu o dziesiątki eksperymentów na zwierzętach, a także na nieuleczalnie chorych pacjentach współtwórcy tej
rewolucji przecierali nie zbadane dotąd szlaki,
ryzykując przeprowadzenie operacji, na jakie
wcześniej nikt się nie odważył. Thorwald wyjątkowo barwnie opisuje postaci Victora Horsleya, Harveya Cushingsa i Wildera Penfielda
– byli to prawdziwi pionierzy neurochirurgii,
niepospolici lekarze, którzy osiągnęli sukces,
ale nieobce im też były porażki, nie mówiąc o
zwykłych obawach czy niepewności.
Dzieło Thorwalda to nie tylko dzieje
chirurgii mózgu, które czyta się niemal jak
powieść kryminalną, to przede wszystkim
historia walki człowieka o poznanie samego
siebie.
DLA DZIECI
BARBARA C. BOURASSA
„SPORTY EKSTREMALNE”

Dzieciaki kochają
ruch! Dzieciaki kochają
sport! Sport to zdrowie
ciała i rozwój ducha - w
sportowym współzawodnictwie uczymy się zasad fair play i dążenia do
celów. Oto super -przewodnik dla początkujących sportowców i fanów
sportu. Jakie są zasady ulubionej dyscypliny
sportowej? Jak zorganizować trening? Jaki
przygotować strój? Jak ma wyglądać boisko
czy tor - miejsce uprawiania sportu? Na te
i inne pytania znajdziemy odpowiedź w tej
książce.
LITERATURA POPULARNONAUKOWA
PATH THOMAS „ŚWIADOME ZAKUPY,
CZYLI CO NAPRAWDĘ KUPUJEMY”

Do wytwarzania kupowanych przez nas
produktów – artykułów
spożywczych, kosmetyków, środków czystości,
żywności dla zwierząt czy
zabawek dla dzieci – używa się tanich, masowo
produkowanych i słabo
testowanych chemikaliów.
Cena, jaką płacimy w kasie, może wydawać
się rozsądna, ale nie zdajemy sobie sprawy,
że są ukryte, związane ze zdrowiem koszty,
które mogą okazać się wyższe, niż ktokolwiek
mógłby to sobie wyobrazić. Czy więc wobec
wszechogarniającej chemizacji możliwe jest
przynajmniej ograniczenie jej negatywnych
skutków? W książce tej oprócz pełnej listy
szkodliwych dla zdrowia substancji, autor
podaje alternatywne, oparte na naturalnych
składnikach sposoby i oryginalne receptury,
które pozwolą nam na poradzenie sobie z
inwazją chemii w nasze życie.
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Zawody Sportowo – Pożarnicze Seniorów
OSP Powiatu Poznańskiego

Na stadionie miejskim Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Kórniku, 26 czerwca przy pięknej słonecznej pogodzie odbyły się Zawody
Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych
Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego
Seniorów grupy „A” i „C”.
Zawody na wszystkich szczeblach rozgrywane są w 2 konkurencjach:
-sztafeta pożarnicza 7x50 m
z przeszkodami, oraz ćwiczenia bojowe.
W sumie wystartowało 10 drużyn męskich i
2 drużyny żeńskie. W zawodach uczestniczyły
następujące gminy i jednostki:
1. DOPIEWO – OSP Zakrzewo
2. KLESZCZEWO – OSP Komorniki
3. KOMORNIKI – OSP Plewiska
4. KOSTRZYN – OSP Kostrzyn
5. KÓRNIK – OSP Czmoń oraz OSP Kamionki
6. MUROWANA GOŚLINA – OSP
Murowana Goślina,
7. MOSINA – OSP Pecna, drużyna
żeńska oraz drużyna męska
8. ROKIETNICA
– OSP Mrowino
9. SUCHY LAS – OSP Chludowo,
drużyna żeńska oraz drużyna
męska
Wprowadzenie drużyn na główną murawę boiska dokonał komendant Gminnych Straży Pożarnych w
Kórniku dh Leszek Orlewicz, który
złożył również raport o gotowości zawodników do zawodów burmistrzowi
Miasta i Gminy Kórnik – Jerzemu
Lechnerowskiemu. Po przyjęciu
meldunku, burmistrz oficjalnie otworzył zawody.
Umiejętności strażaków ochotników oceniała komisja wystawiona przez Komendę Miejską
PSP w Poznaniu. Sędzią głównym zawodów
był kpt. Mirosław Hoffman a kierownikami konkurencji: mł. bryg. Arkadiusz Surdyk oraz asp.
sztab. Konrad Grygiel. Sędziami pomocniczymi
byli strażacy z JRG nr 6 i 7, natomiast kierownikiem sekretariatu mł. kpt. Jacek Orlikowski.
Obsługę sekretariatu prowadził mł. kpt. Kamil
Witaszko.
Jako pierwsze do boju ruszyły kobiety,
które miały do przebiegnięcia sztafetę z przeszkodami o długości 7 x 50m. Z tej rywalizacji
zwycięsko wyszły druhny z OSP Chludowo,
które zajęły I miejsce z czasem 1:17:47 min.
Drugie były druhny z OSP Pecna a ich czas
to 1:26:00 min.
Po paniach do rywalizacji w sztafecie pożarniczej przystąpiły drużyny męskie.
Wśród panów rywalizacja zakończyła się z
następującymi rezultatami:
I miejsce – OSP Kamionki, czas 48:29 s.
II miejsce – OSP Mrowino, czas 51:80 s.
III miejsce – OSP Murowana Goślina, czas
53:24 s.
Ryk silników motopomp oznajmiał wszystkim
obecnym iż nadszedł czas no ćwiczenia bojowe. Na tor ćwiczeń bojowych wchodziły po
dwie wcześniej wylosowane drużyny i teraz na
poważnie rozpoczęła się rywalizacja o prym najlepszej drużyny OSP w powiecie poznańskim.
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Urząd Miasta Poznania oraz
Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej realizują pilotażowy projekt
„POTWIERDŹ SWOJE KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

REKLAMY

STRAŻACY

Poznańsk
ie

Wszystkie osoby, które potrafią
wykonywać chociażby kilka czynności z takich zawodów jak:
mechanik samochodowy
blacharz samochodowy
ślusarz, tokarz
piekarz, cukiernik
murarz, tynkarz
inne, nie wymienione wyżej
i nie mają tytułu czeladnika ani mistrza w tych zawodach ani żadnego innego zaświadczenia o kwalifikacjach, mogą
uzyskać potwierdzenie kwalifikacji częściowych (umiejętność wykonywania różnych zadań w wybranym zawodzie).

Dla pierwszych miejsc puchary
ufundował Jan Grabkowski, starosta poznański, dla drugich bryg.
Witold Rewers, komendant Miejski
PSP w Poznaniu, dla trzecich dh
Dariusz Piechocki, prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Poznaniu.
Prezydium Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Poznaniu ufundowało statuetkę dla
najstarszego uczestnika zawodów.
Był nim dh. Ryszard Kubiak z OSP
Kostrzyn. Również burmistrz Gminy
Kórnik – Jerzy Lechnerowski wręczył każdej uczestniczącej w zawodach drużynie drobne upominki.
Po zakończeniu zawodów,
wszyscy uczestnicy zajadali się
wspaniałą grochówką.

Strażacy z Kamionek pod wymarzonym wozem
- czy marzenia się spełnią?

ĆWICZENIA BOJOWE KOBIET
I. miejsce – OSP Chludowo, czas 1:19:69
min.
II. miejsce – OSP Pecna, czas 1:34:03 min.
ĆWICZENIA BOJOWE MĘŻCZYZN
I. miejsce – OSP Chludowo, czas 48:29 s.
II. miejsce – OSP Zakrzewo, czas 51:80 s.
III. miejsce – OSP Kamionki, czas: 53:24 s.
KLASYFIKACJA GENERALNA
– KOBIETY
I. miejsce – OSP Chludowo – 162,16 pkt.
II. miejsce – OSP Pecna – 185,03 pkt.
KLASYFIKACJA GENERALNA
– MĘŻCZYZN
I. miejsce – OSP Chludowo – 120,78 pkt.
II. miejsce – OSP Kamionki – 124,24 pkt.
III. miejsce – OSP Zakrzewo – 125,40 pkt.
IV. miejsce – OSP Murowana Goślina –
137,12 pkt.
V. miejsce – OSP Kostrzyn – 138,96 pkt.
VI. miejsce – OSP Pecna – 147,11 pkt.
VII. miejsce – OSP Komorniki – 150,03
pkt.
VIII. miejsce – OSP Mrowino – 156, 75 pkt.
IX. miejsce – OSP Czmoń – 159,70 pkt.
X. miejsce – OSP Plewiska – 211,87 pkt.
Po zakończeniu rozgrywek ze sztafety
pożarniczej i ćwiczeń bojowych zwycięzcom zawodów zostały wręczone puchary i
dyplomy.

Oferujemy:
bezpłatne konsultacje i materiały szkoleniowe, bezpłatny egzamin na potwierdzenie kwalifikacji częściowych, bezpłatny
certyfikat potwierdzający kwalifikacje cząstkowe, zwrot kosztów przejazdu i catering.
Uczestnikami projektu mogą być:
mieszkańcy Poznania i powiatów ościennych w wieku 18-64 lat,
którzy chcą udokumentować posiadane umiejętności zawodowe.
Szczegółowe informacje:
60-166 Poznań, ul. Jawornicka 1
tel. 61 660 66 48 lub 61 660 66 08
e-mail: kwalifikacje@gmail.com
www.kwalifikacjezawodowe.pl
Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ewa Sieroń
Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy odnotowali kolejne
akcje:
•22 czerwca gasili pożar słomy na przyczepie ciągnikowej na trasie Konarskie-Bnin,
•27 czerwca zabezpieczali miejsce lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Czmońcu,
•30 czerwca gasili pożar pochłaniacza nad
kuchenką gazową w mieszkaniu w bloku w
Dziećmierowie,
•30 czerwca pojechali gasić palącą się
chlewnię w Prusionowie,
•30 czerwca wypompowywali wodę po
opadach deszczu w Borówcu,
•1 lipca zabezpieczali miejsce wypadku w
Klerowie – gm. Kleszczewo,
•1 lipca zabezpieczali miejsce wypadku, w
którym motocyklista zderzył się z samochodem w Borówcu na ulicy Poznańskiej,
•3 lipca gasili pożar ciagnika w gospodarstwie rolnym w Biernatkach przy ulicy
Jarzębinowej,
•3 lipca gasili pożar szopki w sadzie w
Błażejewie przy ulicy Leśnej,
•4 lipca gasili pożar domu w Błażejewie.
Opr. Robert Wrzesiński
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Komunikacja miejska w Kórniku na
dobre zadomowiła się w świadomości
mieszkańców gminy i okolic. Trudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy nie istniałyby
te wszystkie połączenia, z których dziennie
korzystają setki pasażerów. Na co dzień nie
zastanawiamy się nad
tym, jaki ogrom pracy
kryje się za prawidłowym funkcjonowaniem
przedsiębiorstwa. 1 lipca
mieliśmy okazję świętować dziesięciolecie KPA
„KOMBUS”, co uświadomiło nam jak ważne
miejsce zajmuje ono w
życiu Kórnika.
Historia
1 lipca spółka „KOMBUS” obchodziła dziesięciolecie swojego istnienia. Niewielu z nas
wie, jak daleko sięgają
początki komunikacji
miejskiej w Kórniku. Do
przełomu lat 1952 i 1953
wóz konny Hieronima
Ciastowskiego kursował
z kórnickiego rynku na
dworzec kolejowy. Już
w 1955 roku na tej trasie
pojawiają się autobusy.
Do lat 70 z przewozów
korzysta coraz więcej
pasażerów, zwiększa
się również liczba autobusów, a trasy ich
kursowania rozszerzają
się o nowe miejscowości. W roku w 1976 na
bazie MPK w Poznaniu utworzone zostało
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne obejmujące oprócz
samego Poznania Gniezno i Kórnik. Zaplecze
techniczne kórnickiego
przedsiębiorstwa mieściło się wówczas na ul.
Reja, ale siedziba znajdowała się w ratuszu.
Już wtedy zatrudnionych
było dwóch mechaników,
dwóch pracowników gospodarczych i dwóch
umysłowych. Lata 70 i 80
to intensywna ekspansja przedsiębiorstwa, w
1982 roku jego siedziba
zostaje całkowicie przeniesiona na ul. Reja.
Przełomowy okazuje
się rok 1991, ponieważ
jest to rok powstania
MPK w Kórniku (na podstawie uchwały
nr IV/28/91 Rady Miasta i Gminy Kórnik z
dnia 22.04.1991r. ). Kursowało wtedy 13
autobusów i 55 pracowników. Stanowisko
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dyrektora niezmiennie należało do Dezyderego Adamskiego, ale już niedługo.
Po wieloletniej służbie dyrektor Adamski
udaje się na zasłużoną emeryturę ustępując miejsca Hieronimowi Urbankowi. To
właśnie pan Urbanek brał czynny udział w

przekształcaniu przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 1
lipca 2000 roku. Zarząd Miejski w Kórniku
zatwierdził powstanie spółki pod nazwą

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe
„KOMBUS”. Dobrze nam wszystkim znane
logo dla „KOMBUSU” zaprojektował pan
Dariusz Czerwiński, a na nazwę ogłoszono
w maju tego roku konkurs, który wygrała
gimnazjalistka z Kórnika. Przez ostatnie
10 lat wiele się zmieniło,
tabor spółki ulega ciągłemu unowocześnianiu, na
licznych liniach pojawiają się różnego rodzaju
udogodnienia. 15 września 2003 roku siedzibę spółki przeniesiono
do Czołowa. Zajezdnia
dzięki temu może dzisiaj
bez ograniczeń rozwijać się i unowocześniać
technologię, która jest
niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania
autobusów, bez których
komunikacja istnieć nie
może.
Jubileusz
Obchody jubileuszu
rozpoczęły się 1 lipca. O
godzinie 9.30 z poznańskiego ronda Rataje ruszyła parada autobusów,
która zapewniała wszystkim chętnym miłośnikom
komunikacji dojazd na
„drzwi otwarte” do przedsiębiorstwa w Czołowie.
W paradzie brał udział
zabytkowy SAN H 100,
który cieszył się największym zainteresowaniem.
Na zajezdni o godzinie
11 rozpoczęły się oficjalne uroczystości, w
których brali udział wszyscy obecni pracownicy
oraz zaproszeni goście:
burmistrz Jerzy Lechnerowski, wice burmistrz
Hieronim Urbanek, pani
przewodnicząca Rady
Miasta Irena Kaczmarek,
oraz radni: Roman Genstwa, Andrzej Regulski,
Seweryn Waligóra i Bogdan Wesołek. Pojawili
się również pan Dezydery Adamski z małżonką
oraz przewodniczący
Rady Nadzorczej Spółki
„KOMBUS” Lech Gasiński. Uroczystości rozpoczęły się od specjalnego
błogosławieństwa, które
udzielił proboszcz z Bnina, i poświęcenia sztandaru zakładu. Następnie
przemawiała pani prezes. Po życzeniach
złożonych przez burmistrza głos zabrał
pan Adamski. Jego wystąpienie było wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ pan De-
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zydery przedstawił dokument pochodzący
ze zbiorów rodzinnych mieszkańca Kórnika,
świadczący o tym, że początki komunikacji
kórnickiej sięgają czasów sprzed I wojny
światowej, a mianowicie roku 1910. Od
tej pory można było świętować nie tylko
dziesięciolecie spółki,
ale również stulecie istnienia komunikacji na
naszym terenie. Był to
równie podniosły, co
zaskakujący moment
podczas świętowania
jubileuszu. Na części
oficjalnej zostali również
nagrodzeni pracownicy
z wieloletnim stażem
pracy. Medale srebrne
za ponad dwudziestoletni staż pracy otrzymali: Andrzej Bartkowiak,
Marek Kamiński, oraz
Robert Luboński. Brązowe medale za ponad
piętnastoletnią pracę
otrzymali: Maria Owsianowska, oraz Hieronim
Mielcarek. Na zajezdni
do godziny 15 można
było podglądać codzienne życie przedsiębiorstwa. Skorzystały z tego
dzieci z przedszkola
„Śpiewające Włóczykije”
ze Skrzynek. Przyjrzały
się one z bliska pracy
mechaników w warsztacie oraz obejrzały plac
zajezdni i myjnię z okien
zabytkowego autobusu.
Zajezdnię można było
zwiedzać również 2 lipca, natomiast wszyscy
pracownicy świętowali
jubileusz 3 lipca w „Gajówce” w miejscowości
Zbrudzewo. Na części
oficjalnej przemawiało i
składało serdeczne życzenia wielu zaproszonych gości, w tym wice
wojewoda oraz prezesi
ościennych komunikacji. Czas umilał kabaret
Marcina Samolczyka z
prowadzącym Krzysztofem Deszczyńskim i
śpiewającą Agnieszką
Różańską.
„KOMBUS” dzisiaj
Praca w komunikacji
miejskiej nie jest łatwa,
trzeba pamiętać, że jest
to pewnego rodzaju
służba. Wielu mieszkańców naszej gminy
nie potrafiłoby dzisiaj
normalnie funkcjonować bez połączeń,
które oferuje nam „KOMBUS”. Dlatego
tak ważna jest jego niezawodność oraz
rozwój. W roku 1976 w komunikacji kursowało 9 autobusów. W roku w 1990 było
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już 17 pojazdów. Dzisiaj firma posiada 32
autobusy oraz 4 minibusy. Najmłodszy
autobus to Solaris Urbino z 2008r., a najstarszy to Mercedes 406 z 1985r. Do dyspozycji są również 2 pojazdy turystyczne:
Mercedes Travego i Setra 315 H, oraz 3

minibusy do przewozów turystycznych: 2
Mercedesy Sprinter i Mercedes Vito. Autobusy w dzień roboczy przejeżdżają 5092
km, w soboty 2391 km, a w niedziele 2389
km na liniach regularnych. Obecnie w

spółce pracuje 81 osób, kobiety stanowią
12% pracowników, jedna z nich pracuje na
stanowisku kierowcy. Ponad 77% załogi
ma powyżej 40 lat, a 41% powyżej 50 lat,
tylko 10% to pracownicy poniżej 30 roku
życia. Mimo to w chwili obecnej przedsiębiorstwo nie poszukuje
nowych pracowników,
ale statystyki wskazują
na to, że niedługo trzeba
będzie rozpocząć promowanie tej niełatwej
pracy. Połowa zatrudnionych obecnie pracowała
w chwili powstawania
spółki, a 75% posiada
ponad dwudziestoletni
staż pracy. Świadczy
to o tak ważnym w tej
branży doświadczeniu
pracowników.
W 1989 roku Marian
Strenk pisał: „(…) W
Kórniku wszyscy pasażerowie znają „swojego” kierowcę niemal
z imienia i nazwiska.
Pracownicy tego oddziału są szanowani i
doceniani. Ale nie mogą
sobie pozwolić na „luksus” arogancji, bylejakości, chamstwa czy
na spóźnianie się (…)”
Są to słowa aktualne
do dzisiaj, pracowanie
w małomiasteczkowym
społeczeństwie na stanowisku tak widocznym i odpowiedzialnym
ma swoje wymagania i
niepisane zasady, ale
wiąże się również z szacunkiem pasażerów do
osób trudniących się w
komunikacji, nie tylko
na stanowiskach kierowców. Społeczność
kórnicka zdaje sobie
doskonale sprawę z
tego, że funkcjonowanie
przedsiębiorstwa i jego
kondycja wpływa bezpośrednio na codzienny
rytm życia wielu z nich.
Dzięki Spółce nie trzeba
martwić się o dojazd
do pracy, szkoły, czy w
celach rozrywkowych
do Poznania, ale również wielu miejscowości, nie wyłączając tych
najmniejszych. Mając
świadomość codziennych trudności, z jakimi
borykają się pracownicy
pozostaje nam życzyć w
imieniu wszystkich korzystających z usług zakładu pomyślnego
rozwoju oraz czerpania przyjemności z
służby w komunikacji kórnickiej.

JUBILEUSZ

JUBILEUSZ

10 lat spółki KOMBUS

Róża Paluszkiewicz
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- ogrodzenia
betonowe,

UL. ROGALIŃSKA 3, MIECZEWO
oferuje:

- wiaty i garaże,

- węgiel kamienny i brunatny
- miał węglowy

- montaż i
podmurówki
pod siatkę.

EKO GROSZEK od 440zł/t
TRANSPORT
OD 1 TONY TOWARU DO 20KM

G R AT I S

tel. 691-741-743

Zapewniamy transport
Chrzan, ul. Żerkowska 3, tel. 607-445-217
www.krismurbet.pl

Z A P R A S Z A M Y
Przyjmę do pracy
na stanowisko:

KIEROWCA CIĄGNIKA
SIODŁOWEGO
Z NACZEPĄ

Praca na terenie całego kraju.
Weekendy wolne.
Wymagane:
- prawo jazdy kat. C+E
tel. 601-769-448

HAKI HOLOWNICZE
DO SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
I DOSTAWCZYCH
CZĘSCI I AKCESORIA DO
PRZYCZEP
SAMOCHODOWYCH
ŚWIATŁA DO JAZDY
DZIENNEJ
tel. 609-152-586
PPHU EMMAR
Ul. Błażejewska 9,Kórnik

45"-.&5/&,-"
! ul. Dworcowa 24
TA
62-330 Nekla
R
FE
tel. 061/438 63 10
O
(po godz. 16) 061/438 65 44
WA
www.stalmet-nekla.pl
NO
biuro@stalmet-nekla.pl

Serwis usług stalowych:
Prasa krawędziowa - giecie blach
Wypalanie blach (plazma, acetylen)
Gwintowanie rur
Prostowanie walcówki
Gięcie elementów zbrojeniowych
Drobne prace ślusarskie

Maksymalny wymiar stołu / /blachy
3000mm x 6000 mm
Grubość palenia:
- plazmowe do 50mm
- gazowe do 100mm
Prędkość cięcia do 15m/min
Realizacja oraz wykonawstwo
modeli elementów w środowisku CAD.

KÓRNIK

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

Cięcie rur do średnicy 320mm
i o długości do 6000 mm na wycinarce
plazmowej CNC (grubość ścianki do 50 mm).
Możliwość wykonywania różnego rodzaju
otworów kształtowych.

Trapezowanie blachy ocynkowanej
Profil T-12 oraz T-18
Szerokość arkusza 880mm
Grubość blachy 0,5mm
Długość wedle życzenia

Sprzedaż materiałów hutniczych
Istnieje mozliwość transportu oraz cięcia: czarnych blach (gilotyną do 12mm),
kształtowników, stali zbrojeniowej i innych wyrobów hutniczych.

5:-,0;/".*45"-08&*/5&3&4:
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umieszczenie jej w stosownym miejscu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Irena
Kaczmarek pogratulowała pani Iwonie Cupryjak
sukcesu, jakim jest powstanie świetlicy i życzyła
by służyła ona wszystkim mieszkańcom i stanowiła miejsce obchodów lokalnych uroczystości
i wydarzeń kulturalnych.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:
przewodnicząca RM w Kórniku Irena Kaczmarek, wiceburmistrz Hieronim Urbanek i radny
Paweł Kuźma. Następnie ksiądz Zbigniew Dobroń z Parafii Wszystkich Świętych w Kórniku
poświęcił świetlicę.
Po części oficjalnej pani sołtys Cupryjak
zaprosiła gości i mieszkańców wsi na plac za
świetlicą, gdzie czekało wiele atrakcji. Można
było skosztować wspaniałych domowych
wypieków, wojskowej grochówki, kiełbasek

m.in.: wiceburmistrz Hieronim Urbanek, przewodnicząca Rady Miejskiej w Kórniku Irena
Kaczmarek, radni: Paweł Kuźma i Roman
Genstwa, dyrektor OPS w Kórniku Bożena
Kiełtyka, kierownik Wydziału Eksploatacji Technicznej w Urzędzie Miejskim w Kórniku Elżbieta
Krakowska, koordynująca prace związane z
remontem budynku, panowie Andrzej i Tomasz
Latanowicz z firmy LANGRAS, która była wykonawcą inwestycji oraz goście i mieszkańcy
wsi Runowo.
Wiceburmistrz Urbanek poinformował,
że całkowity koszt tej inwestycji zamknął się
w kwocie: 387.673 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich otrzymaliśmy dotację w
wysokości 137.011 zł. Inwestycję zakończono
w grudniu 2009 roku, a oddano do użytku
w kwietniu 2010 roku. Natomiast w styczniu
2010 roku gmina ponownie złożyła wniosek
o dofinansowanie wyposażenia świetlicy w
kwocie 14 tys. zł, tym razem w ramach tzw.
małych projektów Osi 4 Leader. Wiceburmistrz
stwierdził, że wniosek co prawda jest nadal
rozpatrywany, ale wszyscy są przekonani, że i
tym razem się uda. Wówczas Runowo stanie
się liderem w naszej gminie w pozyskiwaniu
środków unijnych. Na potwierdzenie tego faktu
wiceburmistrz przekazał na ręce pani sołtys
tablicę informacyjno-pamiątkową z prośbą o

z grilla, czy kaszanki. Z pewnością najwięcej
emocji wzbudził mecz pań z Runowa przeciwko panom, który wygrały panie. Bardzo wiele
atrakcji pani sołtys wspólnie z Radą Sołecką
przygotowała dla najmłodszych. Wśród dzieci
największym powodzeniem cieszyły się dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, malowanie
twarzy, różnego rodzaju konkursy, w których
można było zdobyć cenne nagrody i oczywiście
wata cukrowa. Na koniec odbyła się zabawa
taneczna do późna w nocy.
MMB

Miejsce
na Twoją
reklamę

• Kredyty
• Ubezpieczenia
• Turystyka

Wypalarka plazmowo – gazowa CNC

W minioną sobotę 3 lipca odbyła się w Runowie uroczystość otwarcia świetlicy wiejskiej.
Bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców
Runowa, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży,
którzy będą mogli korzystać z przestronnej,
nowoczesnej i wyposażonej w piękną kuchnię
świetlicy.
Nowopowstała świetlica znajduje się w
wyremontowanym budynku, w którym kiedyś
znajdowała się szkoła.
O utworzenie świetlicy, która służyłaby
mieszkańcom i w której dzieci mogłyby spędzać
czas, od dłuższego czasu zabiegała sołtys wsi
Runowo pani Iwona Cypryjak, która podczas
otwarcia była bardzo wzruszona i serdecznie
dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się
do powstania świetlicy.
Na uroczystości otwarcia obecni byli
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Z PRZEMÓWIENIA
IWONY CUPRYJAK, SOŁTYS RUNOWA
Panie Burmistrzu, Dostojni Goście, Droga
Społeczności wsi Runowo.
Jest pomyślnie i jest szczęśliwie.
Przeżywamy radość, ponieważ dzisiejsza
uroczystość zamyka niejako pierwszy etap
naszego „Wielkiego Długofalowego” przedsięwzięcia, jakim jest odnowa wsi.
Jest szczęśliwe bo oto wieś otrzymuje
obiekt, z którego będziemy korzystać wszyscy.
A myślą przewodnią dla mieszkańców wsi
będzie hasło „Wspólne działanie – wspólne
korzyści”.
Już teraz w tym miejscu pragnę podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do
powstania tej świetlicy.
Przede wszystkim słowa gorącego podziękowania i wdzięczności kieruję do
-pracowników Urzędu Miasta i Gminy,
Pani Ani Biernackiej, za pomoc w aplikowaniu
o środki unijne, Pani Elżbiecie Krakowskiej
za wsparcie w prowadzeniu i konsultacje w
wielu poważnych sprawach technicznych tej
inwestycji.
Dziękuje tym, którzy codziennie trudzili się
podczas realizacji tego zadania:
- Panu Andrzejowi i Tomaszowi Latanowiczom oraz pracownikom firmy Langras,
- Pracownikom administracji (inspektorom
nadzoru, których efekty pracy możemy dzisiaj
podziwiać).
Dziękuję tym mieszkańcom wsi, którzy
wspierali Radę Sołecką dobrym słowem i motywacją na każdym etapie tworzenia projektu
„Odnowa wsi”.
WSPÓLNE DZIAŁANIE
- WSPÓLNE KORZYŚCI!

KULTURA

REKLAMY

Mieszkańcy Runowa mają świetlicę

SKŁAD WĘGLA

Pragnę podziękować sponsorom za
wsparcie finansowe, Sołtysom wsi
Dziećmierowo, Robakowo i Skrzynki
za użyczenie potrzebnego sprzętu oraz
Wamdrodzy mieszkańcy wsi Runowo, za
rzeczową pomoc i czynny udział w
organizowaniu minionego festynu
Iwona Cupryjak
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Koło Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Miejsko-Gminnym Polskiego Komiteteu
Pomocy Społecznej w Kórniku, także w tym
roku zorganizowało dwutygodniowy wyjazd
rehabilitacyjno-wypoczynkowy do Rewala.
We wczasach trwających od 13 do 26
czerwca wzięło udział 60 osób, którym dopisała piękna pogoda.
Bogdan Wesołek, prezes ZMG PKPS w
Kórniku informuje, że podczas tego pobytu
zorganizowano pięć wycieczek. Uczestnicy
wczasów spacerowali wzdłuż wybrzeża.
W Świnoujściu przepłynęli kanał portowy,
oglądali statki na redzie. Przyglądali sie także stanowi wody, która ku ich zaskoczeniu,
mimo powodzi, była bardzo czysta. Z oddali
widzieli niemieckie miasta. Zwiedzili także
jeden ze schronów, w którym w czasie II wojny
światowej znajdowały się pociski V-1, V-2,
V-3. Seniorzy byli także w Międzyzdrojach.
W Wapiennicy przebywali nad Jeziorem
Turkusowym, które powstało w dawnym
wyrobisku wapna, służącego do nawapniania gleby. Uczestnicy wczasów pojechali do
Kołobrzegu, Niechorza. Byli też w Kamieniu
Pomorskim, gdzie zwiedzili bazylikę. Podziwiali znajdujący sie przy niej wirydarz,
czyli czworoboczny wewnętrzyny dziedziniec
klasztorny z ogrodem do rozważań duchowych. W krużgankach przyglądali się płytom
nagrobnym książąt pomorskich. Zobaczyli też
starą chrzcielnicę sprzed wielu wieków.
W tym roku nikt nie dał skusić się na to, by
popłynąć promem na wyspę Bornholm.
Bogdan Wesołek mówi, że uczestnikom
wczasów towarzyszyły zabawy integracyjne.
Mieli okazję obcować ze zwierzętami i roślinami. Odpoczywali w dobrych warunkach.
Robert Wrzesiński

PKPS wspiera

W bieżącym roku Zarząd Miejsko-Gminny
Polskiego Komiteu Pomocy Społecznej w Kórniku również zajmuje się dystrybucją żywności
zakupionej z pomocowych środków unijnych dla
osób ubogich lub potrzebujących wsparcia.
Bogdan Wesołek, prezes ZMG PKPS w
Kórniku poinformował, że ilość asortymentu
przekazywanych produktów odpowiada tej
sprzed roku. Część produktów jest przekazywana bezpośrednio do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kórniku dla jego podopiecznych.
Pozostałą część wydają wolontariusze PKPS
w pomieszczeniu Koła Gospodyń Wiejskich
w Bninie.
Ostanio były to: mleko, sery topione, sery
żółte, mąka, kaszka. W następnym okresie
będą dostawy innych produktów np. kawa
zbożowa itp.
Bogdan Wesołek podkreśla, iz wolontariusze PKPS starają się, by żywność dostali
wszyscy potrzebujący.
Robert Wrzesiński
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WSPOMNIENIE
ŚP. MARKA SERWATKIEWICZA

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku, z wykształcenia historyk,
sportowiec z zamiłowania. Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Radzewie, działacz sportu
szkolnego. Zmarł nagle 4 czerwca 2010
roku.
Żył ponad własne siły, ale inaczej nie potrafił. Do działania był wprawiony od czasów
licealnych. Nie był wybitnym sportowcem,
ale niesamowicie zaangażowanym organizatorem sportu. Bakcyl sportowy wyniesiony z liceum pozostał w nim do ostatnich dni
swojego życia. Był nauczycielem historii,
ale zawsze i wszędzie powtarzał, że zamiłowanie do sportu wyniósł ukończywszy
„ kórnicki AWF w liceum” pod kierunkiem
ówczesnych nauczycieli w-f.
Oprócz historii uczył także wychowania
fizycznego i mimo, że nie ukończył studiów w tym kierunku mógł swoją wiedzą
i zaangażowaniem zadziwić niejednego
fachowca - nauczyciela. Popularyzował
sport wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Propagował zdrowy tryb życia przez ruch w
różnej formie. Szkoła w Radzewie to Jego
drugi dom, w którym spędzał większość
swojego wolnego czasu. Żył cały czas
niezwykle intensywnie, nawet wtedy, kiedy
dostał ostrzeżenie „z góry”, by się zatrzymać w pędzie życia codziennego, zwolnić
intensywność działania.
Ukochał tenis stołowy, szachy, warcaby,
ale rozwijał także wśród swoich uczniów
wszechstronność, dając im szansę poznać

Niemieccy
sąsiedzi

81-letnia Janina Przewoźna z Bnina
od dawna przyglądała się zaniedbanemu
staremu poniemieckiemu cmentarzowi,
który był regularnie zaśmiecany. Wstydziła
się za jego stan. Widziała nie raz, starszego
Niemca, który przyjeżdżał tu, aby zapalić
znicz na jednym z grobów.
Pani Janina chciała by cmentarz ten
uporządkowano. Sprawę zgłosiła radnemu
Bogdanowi Wesołkowi, który podjął działania służące odnowieniu cmentrza.
Janina Przewoźna, przed i po wojnie
mieszkała w Bninie przy ulicy Szerokiej.
Jej ojciec – Leon Woyda przed wojną był

tajniki uprawiania sportu w wielu dyscyplinach. Jako dyrektor szkoły dbał o bazę
sportową dzieci wiejskich, popierał wszelkie
działania sportowe w szkole i poza nią. Jednak zapominał o sobie, o swoim zdrowiu.
On nie potrafił inaczej żyć!
W ostatnim czasie, żyjąc bardzo intensywnie „przeszedł samego siebie”. Serce
nie wytrzymało. A przecież na trzy dni przed
śmiercią obiecał mi wyciszyć się, zadbać o
siebie, myślał o awansie zawodowym na
nauczyciela dyplomowanego itp. Niestety
zabrakło czasu. Cieszył się z sukcesu
swojej szkoły, bowiem 18 czerwca 2010
roku na podsumowaniu współzawodnictwa
sportowego w województwie miał otrzymać
nagrodę za pierwsze miejsce swojej szkoły
w Drużynowych Mistrzostwach Wojewódz-

Zdrowy styl życia w pracach dzieci
„Moja rodzina żyje zdrowo” to
temat dziewiątych już Gminnych
Warsztatów Twórczości Plastycznej,
które odbyły się w sobotę 5 czerwca w Przedszkolu w
Szczodrzykowie.
- Chcemy uwrażliwić najmłodszych na
piękno i sztukę, stąd
coroczne warsztaty
plastyczne – powiedziała Magdalena
Jankowiak, dyrektor
Przedszkola w Szczodrzykowie. Na warsztatach dzieci malują
farbami, rzeźbią w
glinie, wykonują monotypię (typ grafiki) i
rysują kredkami.
Dyrektor Przedszkola w Szczodrzykowie poinformowała,
że tematyka tegorocznych warsztatów była
związana z programem „Bądźmy zdrowi
– wiemy, więc działamy” poznańskiej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, który przez cały rok szkolny
realizowało przedszkole. Program ten
zakładał upowszechnianie zdrowego
stylu żywienia, propagowanie aktywności fizycznej i zapobieganie chorobom
np. otyłości.

kich w warcabach. Sukces pozostał, ale
niestety MARKA wśród nas już nie ma.
Pozostały kroniki, wspomnienia, puchary,
statuetki, medale, o które niezmordowanie
zabiegał u wielu sponsorów.
MARKU! Byłeś życiem, działaniem,
radością. Odchodząc - pozostawiłeś w nas
wszystkich ogromny smutek , ale także
dobro. My - wuefiści będziemy o Tobie
pamiętać i rzewnie wspominać.
Anna Rauk

opiekunem społecznym miasta Bnina (z
takim napisem wisiała tabliczka na jego
domu). W Starostwie Powiatowym w
Śremie pobierał bony dla ubogich osób i
rozdawał je. Wykonywał zawód stolarza,
wytwarzał powozy, wolanty.
Pani Janina dobrze zapamiętała Niemców z okresu przedwojennego i okupacji
hitlerowskiej. Byli to zamożni ludzie (rolnicy,
właściciele sklepów). Żyli zgodnie z polskimi sąsiadami.
Janina Przewoźna pamięta niemieckich
sąsiadów jako ludzi, którzy dobrze zachowywali się wobec Polaków. Ukłonili sie na
ulicy, byli grzeczni. Zatem nie odczuwało
sie z ich strony nienawiści.
Pani Janina mieszka obecnie od 1954
roku przy ulicy Biernackiej w Bninie.
Robert Wrzesiński
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Magdalena Jankowiak serdecznie
przywitała dzieci oraz rodziców, opiekunów i nauczycieli. Rozmawiała z
przedszkolakami o zdrowej żywności,
uprawianiu sportu i zdrowym stylu życia rodziny. Kilkadziesiąt maluchów z
wszystkich gminnych przedszkoli, po
zapoznaniu się z tematem, technikami
plastycznymi i ich wyborze, przystąpiło
do pracy. Przez ponad godzinę zmagały

się z pędzlem i farbami, gliną, kredkami
i ciekawą techniką tworzenia na szkle,
czyli monotypią (na kartce papieru,
przyłożonej do pomalowanej szyby

rysujemy wzory ołówkiem, który odciska się na szybie pokrytej farbą). Już
po kilkunastu minutach na sztalugach
można było zobaczyć biegające dzieci i
grające w piłkę z rodzicami, owoce i warzywa w koszyczku wykonanym z gliny,
piękne łąki, kwiaty, motyle na szkle jako
przykład aktywnego spędzania czasu
na łonie natury czy dzieci na rowerze
narysowane kredkami. Podczas warsztatów panowała rodzinna atmosfera.
Dzieci wykazywały się kreatywnością
i wyobraźnią. Wykonane prace wywieszały na wystawie.
Oceniało je jury, które miało niełatwe
zadanie. Ostatecznie wyróżniło 11 prac,
które powstały dzięki różnym technikom
plastycznym. Wśród najlepszych byli:
Gabriela Kmiecik - Przedszkole nr 2 w

Kórniku, Martyna Jurga - Przedszkole
nr 2 w Kórniku, Anna Osajda- Szkoła
Podstawowa nr 1 w Kórniku, Leon Dura
- Przedszkole nr 2 w Kórniku, Barbara Kędziora - Przedszkole nr 2 w Kórniku,
Martyna Szymaniak
- Szkoła Podstawowa
nr 2 w Kórniku, Agata Tomczyk - Przedszkole nr 1 w Kórniku,
Marta Wrzesińska Przedszkole w Szczodrzykowie, Małgorzata
Płócieniak - Przedszkole w Szczodrzykowie, Hanna Rajczyk - Przedszkole w
Szczodrzykowie.

KULTURA

KULTURA

Wczasy
emerytów i
rencistów

Wszystkie dzieci
otrzymały dyplomy
oraz upominki – farby,
pędzle, glinę, aby mogły w domu kontynuować swoje pomysły.
Pani dyrektor przypomina, że warsztaty plastyczne były tylko jednym z
elementów, realizowanego przez cały
rok szkolny programu propagującego
zdrowy styl życia. Przedszkolaki m.in.
codziennie jadły warzywa, uczestniczyły w cotygodniowych zajęciach z
kucami, uczyły się rozróżniać zdrową
żywność od niezdrowej, uczestniczyły
w zabawach sportowych, pogadankach,
wycieczkach np. do gospodarstwa
agroturystycznego, brały udział w Dniu
M a r c h e w k i , D n i u Wo d y i Z i e l o n y m
Dniu, podczas którego zachęcano do
spożywania warzyw. Przedszkole przygotowało także konkurs na naturalną
bożonarodzeniową ozdobę choinkową
wykonaną np. z owoców lub warzyw.
Barbara Morasz

SZACHY

XX Międzynarodowy Festiwal
Szachowy
im. Ks. Biskupa J. Dąbrowskiego
Marzenin 29.06-02.07.2010
Szachiści „Wieży Kórnickiej” startowali w w/w
turnieju uzyskując następujące lokaty:
Indywidualnie:
D-2000 i młodsi-3m Bogumiła Sibilska, 4,5 pkt z 9
D-94-96 -1m Zuzanna Zięta, 6pkt z 7
C-2000 i młodsi-10m Mateusz Żyto 4pkt z 9
C-97-99 -5m Błażej Biernacki 6pkt z 9
Wyniki drużynowe:
1m Olimpia Grodno
33,0pkt
2m UKS G 2 Środa Wlkp 26,5 pkt
3m UKS Goniec Kostrzyn 26,0pkt
4m UKS Płomyk Nekla 24,5pkt
5m Iskra Żak
24,0pkt
6m Muks Wieża Kórnicka 23,0pkt.
Startowało 15 zespołów w tym dwa zespoły z
Białorusi i jeden z Francji.
RB
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W dniach 11-13 czerwca na drogach
naszej gminy można było spotkać wiele
motocykli marki Yamaha Drag Star.
Ponad 160 miłośników tego modelu
z całej Polski spotkało się w pobliskiej
miejscowości Zaniemyśl, aby zacieśnić
kontakty, wymienić
doświadczenia i
wspólnie odkrywać
walory turystyczne
Wielkopolski.
Motocykliści zwiedzali Kórnik, miejscowości położone
wzdłuż Warty: Śrem,
Rogalin, Mosinę.
Podziwiali obszary
Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz
Rogalińskiego
Parku Krajobrazowego z 700 letnimi
dębami.
W sobotę w ramach protestu przeciwko złemu traktowaniu na drogach przez
kierowców samochodów, w asyście Policji
przejechali ulicami Poznania, zatrzymując
się w celu przeprowadzenia happeningu na
Alejach Marcinkowskiego.

Akcja spotkała się z zainteresowaniem
mieszkańców oraz TVP Poznań. Wielu
uczestników z dalszych zakątków kraju po

raz pierwszy miało okazję zwiedzić Stary
Rynek, a także wziąć udział w Jarmarku
Świętojańskim.
Około godz. 18:00, ponad kilometrowa
kolumna motocykli przejechała ulicami
Kórnika. Uczestnicy przepraszają wszystkich, którzy chcieli przejść w tym czasie

na drugą
stronę ulicy. Mają nadzieję, że widok
takiej ilości chromu w uporządkowanym
szyku oraz brzmienie
silników wynagrodziły
tą drobną niedogodność.
W organizacji mitingu uczestniczyli
mieszkańcy Kórnika,
m.in. Izabela i Marcin Nowakowie, którzy
byli pomysłodawcami
miejsca spotkania oraz
przebiegu tras zwiedzania Stolicy Wielkopolski.
Podczas trwającej 3 dni imprezy nie
doszło do żadnego
wypadku ani innych
incydentów, z którymi
często kojarzeni są
motocykliści. Jak widać
i na motocyklu można
w bezpieczny sposób uprawiać turystykę,
zawierać nowe znajomości oraz mile spędzać czas.
Uczestnicy spotkania zapraszają na
swoją stronę internetową:
www.yamaha-dragstar.pl
Or

Brydż
w Kórniku

Turnieje brydża, które odbywały się
w Domu Dziecka miały dobrą markę,
uczestnicy tego turnieju byli zadowoleni. Po odejściu na emeryturę dyrektora
Noskowiaka, jeszcze 1 raz odbył się
turniej w Domu Dziecka, a w roku następnym odbył się turniej w Strażnicy
OSP w Kórniku, gdzie turnieje odbywają
się do dzisiaj. Turniej urósł do rangi
Grand Prix Wielkopolski. Przyjeżdżają
do nas mistrzowie kraju, olimpijczycy,
mistrzowie świata. Wymienię niektórych
zawodników z czołówki: Marek Kudła, Jacek Szukała, Krzysztof Martens, Andrzej
Milde, którzy reprezentowali Budowlanych Poznań, obecny mistrz olimpijski
Krzysztof Iasscm. Turnieje obsadzane są
przez zawodników z różnych ośrodków w
kraju, między innymi ze Słupska, Gliwic,
Leszna, Ostrzeszowa, Kalisza, Konina,
Pniew, Gorzowa i oczywiście z Poznania.
Niegdyś głównym organizatorem turniejów był Janusz Lechnerowski, a od 15 lat
prowadzi je Stanisław Gąska. Na początku udział w turniejach brało od kilkunastu
do 25 par, a obecnie rokrocznie rywalizuje około 50 par. Turnieje odbywają się
pod patronatem Burmistrza Kórnika. W
ramach obchodów XVIII Spotkań z Białą
Damą odbył się po raz 32 turniej brydża
sportowego. Na turniej przybyły 44 pary,
reprezentujące kluby: Poznań – Dąbrówka - Politechnika, Polonia Redos Nowy
Tomyśl, Kemor Piła, KTB Konin, PAB
Poznań, Cataman Taurus Bridge Poznań,
IOR Poznań, Żegrze Karo Poznań, AZS
AE Poznań, Progres Ostrzeszów, Sokoły

Poznań, Alpol Poznań, Jagielonka Piła,
Piast Gliwice, Budowlani Chodzież, Chaos Gniezno, Unia Leszno, Kopernik Poznań, Gośliniak Murowana Goślina, ZEC
Karolin, Punkt Pniewy, Martlen Gniezno,
GSBS Kartel Gorzów, Limar Poznań oraz
jedna para Kórnicka: Andrzej Kozłowski
i Tadeusz Modrowski. Podczas turnieju
odbyły się dwie sesje. Po pierwszej sesji
prowadzili:
1. Stefan Masternak i Marek Piechociński,
2. Andrzej Czepnik i Janusz Wygowski,
3. Michał Gulczyński i Mateusz Andrzejewski.
Kórnicka para po pierwszej sesji zajmowała 32 miejsce. Drugą sesję wygrała
para Piotr Jassem i Ilya Shpuntou, która
zwyciężyła w całym turnieju. Kolejne
miejsca zajęli:
2. Andrzej Czepnik i Janusz Wygowski,
3. Włodzimierz Kwiatkowski i Andrzej
Witkowski,
4. Danuta Kazmucha i Cezary Serek,
5. Marek Górny i Łukasz Kaczmarek.
Oprócz nagród finansowych, czołowym parom wręczono puchary. Zwycięska para tradycyjnie otrzymała drzewko
Magnolii. Jedyna para, która reprezentowała Kórnik, ostatecznie zajęła 38 miejsce. Turniej zdobył już renomę w Wielkopolsce i na stałe wszedł do kalendarium
turniejów o Grand Prix Wielkopolski. W
tym roku w związku z powodzią, wszyscy
uczestnicy przekazali hojne datki pieniężne na rzecz poszkodowanych.
Stanisław Gąska

Na początku lat 70-tych grupa miłośników brydża, grająca dotychczas „po
domach” zmobilizowała się, aby założyć
w Kórniku klub brydża sportowego. Tego
zadania podjął się Janusz Lechnerowski.
Najpierw w 1975 r. zarejestrował sekcje
brydża sportowego w O.Z.B.S., którego
prezesem był Józef Sobolewski. Sekcja
funkcjonowała przy GOK-u w Kórniku.
Później przejął nas Orkan Błażejewko.
Powstały dwie drużyny, które grały w
klasach A i B. Czołowymi zawodnikami
byli pracownicy PAN: rodzina Siweckich,
Domińskich, Janusz i Jerzy Lechnerowscy, Waldemar Duszczak, Aleksander
Szklarek, Andrzej Kozłowski, Tadeusz
Modrowski, Stanisław Gąska. To tylko
część nazwisk, gdyż pełna lista byłaby
bardzo długa. Pierwszy turniej odbył
się w 1976 r. w GOK-u na Prowencie, a
pierwsze mecze w 1977 r. Sekcja działała
bardzo prężnie. W 1978 r. zorganizowano I turniej o Mistrzostwo Kórnika.
Kolejne turnieje przerodziły się później w
turnieje o Laur Kwitnącej Magnolii, które
odbywają się do dziś. Początkowo ich
miejscem był GOK, później rozgrywano
je w Błażejewku, a jeszcze później w
restauracji „Biała Dama”. Po kilku latach
turniej przeniesiono do Domu Dziecka
w Bninie, gdzie dyrektorem był Jerzy
Noskowiak.
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Razem mogli
więcej...

Podobnie, jak w ubiegłym roku, także
i tym razem wspaniale bawili się uczestnicy V Festynu Rekreacyjnego „Razem
Możemy Więcej”, zorganizowanego
przez Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie i
Ruchowo „Klaudynka”. Festyn
odbył się 19 czerwca na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji na
Błoniach.
Wszystkich przybyłych na tą
imprezę powitała prezes „Klaudynki” –
Anetta Szarzyńska, która podkreśliła,
że już po raz piąty odbywa się festyn.
Wyraziła zadowolenie, że zaproszenie
przyjęły Swarzędzkie Stowarzyszenie
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka z przewodniczącą
Barbarą Kucharską na czele oraz
licznie przybyła grupa Goślińskiego
Stowarzyszenia Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych z prezesem Ewą
Pomin. Nie dotarli podopieczni Domu
Pomocy Maltańskiej z Puszczykowa,
którzy już wyjechali na turnus rehabiltacyjny.
Anetta Szarzyńska stwierdziła,
że deszcz nastraszył organizatorów
imprezy. Otworzyła parasol, który
miał odstraszyć deszcz i wyraziła
nadzieję, że nie będzie potrzebny.
Poinformowała, że festyn mógł odbyć
się dzięki wsparciu finansowemu,
którego udzielili: Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Urząd
Miejski w Kórniku, firma Hansgrohe
Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego oraz
z własnych środków „Klaudynki”.

Rywalizacja
wędkarzy
57 zawodników z kół: Rogalin, Mosina Hobby, Mosina Miasto, Karaś-Poznań,
Tramwajarz-Poznań i organizatora - Koła
Polskiego Związku Wędkarskiego nr 19
Kórnik, uczestniczyło w zawodach na Jeziorze Kórnickim na Prowencie z okazji
XVII Kórnickich Spotkań z Białą Damą.
Zawody odbyły się w sobotę 29 maja.

Anetta Szarzyńska przybliżyła program
imprezy. Dodała, że bez zaanagażowania
Centrum Wolontariatu „Klaudynki” festyn nie
mógł by się odbyć. Podziękowała mamom i
pozostałym członkom Stowarzyszenia za pomoc w organizacji imprezy. Prezes „Klaudynki”
złożyła też podziękowania Ośrodkowi Sportu i
Rekreacji, który po raz kolejny gościł nieodpłatnie uczestników tej imprezy.

Część festynu, na którą złożyły się tańce,
wykonywanie papierowej pizzy, rysowanie
itp., prowadziły wodzirejki - członkinie Stowarzyszenia Twórczego Rozwoju Umysłowych
Ścieżek - „STRUŚ” ze Środy Wlkp. Główną
rolę odgrywała Agnieszka Kaźmierczak, która
w charakterystycznym przebraniu prezentowała
„Przygody Wiercipiętka”. Najpierw wszyscy
ustawili się w kręgu, potem zrobili pociąg.
W trakcie imprezy uczestnicy
mogli wziąć udział w 10 konkurencjach rekreacyjno-sportowych, jak
np. układanie puzzli oraz w konkursie plastycznym „Moje wymarzone
wakacje”. Dzieci chętnie malowały
sobie twarze.
Kolejną atrakcją była wizyta
sześciu psów – głównie rasy retriwer z Fundacji Kynoterapeutycznej
SEKKRET GAI w Luboniu, której
prezesem jest Grażyna Jujka. Psy
biorą udział w terapii. Był również
koń „Aborygen” z zaprzjaźnionego z
„Klaudynką” jeździeckiego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Mieczewie. Panowie Burzyński i Grabowski
udostępnili bryczki.
Uczestników festynu odwiedził
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Osoby
biorące udział w imprezie skorzystały
z poczęstunku. Nie zabrakło zabawy
dyskotekowej i wspólnego kręgu.
W tej sympatycznej imprezie
wzięło udział 21 osób z opiekunami
ze Swarzędzkiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka, 46 osób z opiekunami,
rodzeństwem, rodzicami z Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych oraz 100
przedstawicieli „Klaudynki”.

KULTURA

SPORT / ROZRYWKA

III Spotkanie Miłośników YAMAHA Drag / V Star

Robert Wrzesiński
Zwycięzcą był Marek Masłowski z Koła
Mosina Hobby, drugi był Marcin Kałan
z Mosina Hobby, trzeci Dawid Konicki z
Mosina Miasto.Wystartowała jedna kobieta – Hanna Nowakowska z Koła Kórnik.
Wśród juniorów wygrał Jarosław Bladocha
z Koła Kórnik, drugie miejsce zajął Dariusz

Sobkowiak (Koło Kórnik) a trzecie Damian
Żak (Koło Kórnik).
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali
upominki ufundowane przez Urząd Miejski
w Kórniku oraz Koło Polskiego Związku
Wędkarskiego nr 19 Kórnik.
Robert Wrzesiński

Po kilku godzinach wędkarskich zmagań, zawody podsumowano. W uroczystości zakończenia rozgrywek wziął udział
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Wyraził
zadowolenie z działalności kórnickiego
Koła PZW. Podziękował wędkarzom za tak
liczny udział. Pogratulował Mosinie, która
wygrała rywalizację. Zaprosił na kolejne
rozgrywki.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski wręczył
puchar zwycięzcy zawodów, medale wędkarzom, którzy zajęli pozostałe miejsca.
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USŁUGI KRAWIECKIE
Elżbieta Bladocha
Dziećmierowo, ul. Dworcowa 42a
tel. 618 171-127

Tel
Fax

+48 61 81 98 600
+48 61 62 42 834

ME-FA stała się częścią europejskiego lidera w produkcji i sprzedaży skrzynek pocztowych.

ME-FA staáa siĊ czĊĞcią europejskiego lidera w produkcji i sprzedaĪy

TEL. 604-676-595
PRALEK

WSZYSTKIE TYPY
TAKŻE LODÓWKI
i SPRZĘT AGD
OGRODZENIA Z SIATKI
Produkcja - montaż

BRAMY
SŁUPKI
AKCESORIA
ul. Błażejewska 14a,
Kórnik-Bnin
tel. 507-226-483
618 171-811

tel. (61) 287-02-50

%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
Kórnik, ul. Poznańska 22
Realizujemy wszystkie recepty
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rezultatem 5-letniej pracy DKA by unowoczeĞniü ME-FA, rozwinąü nową strategiĊ biznesu w celu
RENZ jest rodzinną
firmą trzech generacji założoną w 1925r. i siedziba zlokalizowana jest w Kirchberg blisko Studgardu
przeniesienia firmy na bardziej miĊdzynarodowy poziom.
w Niemczech.

wykonuje

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

tel. /61/897-11-74
/61/ 830-03-59
601-75-91-75

Lek. med. Maria Walkowiak

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

NAPRAWA
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Przyjmiemy uczniów
na praktyczną naukę w zawodzie
mechanik samochodowy
tel. 696-424-276

Gądkach
Poznania oraz
w Drawsku
Pomorskim zostaáa
nabyta
przez niemieckiego
lidera firmie
w
DKA (duński
funduszk. kapitałowoinwestycyjny)
dotychczasowy
właściciel
sprzedało
ME–FA niemieckiej
RENZ.
Nowy układprodukcji
oznacza,i że
europejski
oraz skandynawski
w RENZ.
produkcji
i sprzedaży
połączylijest
swoje
siły i tym sposobem
sprzedaĪy
skrzynek
pocztowych –lider
firmĊ
Nowa
sposób wáasnoĞü
postrzegana
stworzyli mocny,
konkurencyjny i innowacyjny sojusz. Sprzedaż jest rezultatem 5-letniej pracy DKA by unowocześnić
przez zarząd ME-FA jako potencjaá do stania siĊ jeszcze bardziej konkurencyjnym na rynku lokalnym
ME-FA, rozwinąć nową strategię biznesu w celu przeniesienia firmy na bardziej międzynarodowy poziom.
jak i zagranicą. ME-FA bĊdzie kontynuowaü bieĪącą dziaáalnoĞü jako niezaleĪny podmiot Grupy RENZ.
Połączenie ME-FA i RENZ oznacza w sumie 125 lat doświadczenia w przemyśle skrzynek pocztowych, które teraz będą
działać razem. Obie firmy mają sobie nawzajem wiele do zaoferowania. RENZ ma bardzo silną pozycję w Europie na rynku
DKA (duĔski fundusz kapitaáowo- inwestycyjny) dotychczasowy wáaĞciciel sprzedaáo ME–FA
profesjonalnych systemów skrzynek pocztowych, podczas gdy ME-FA przoduje w rynku skrzynek indywidualnych i jest
niemieckiej
RENZ. Nowy
ukáad oznacza,
europejski
orazwskandynawski
lider połączenia
w produkcji i zsprzedaĪy
dobrze zorientowana firmie
na prywatnego
odbiorcę.
ZarządĪeME-FA
patrzy
przyszłość tego
wielkimi oczekiwaniami.
poáączyli swoje siáy i tym sposobem stworzyli mocny, konkurencyjny i innowacyjny sojusz. SprzedaĪ jest

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

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

SZEROKA OFERTA, NISKIE CENY,
KÓRNIK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18
TEL. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL

TOMINET SERWIS KOMPUTEROWY
TOMASZ NIEMIER

•Naprawa komputerów, notebooków
•Diagnoza, konserwacja, modernizacja
•Instalacja sieci LAN, WIFI –konfiguracja Internetu
•Dojazd do klienta – GRATIS!
serwis czynny pon-pt od 10:00 do 18:00
w sobotę od 9:00 do 14:00
zapraszamy na ul. Piaskową 3, tel.602431976

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

ME-FA będzie dalej działała z duńskim Zarządem i strategią biznesową. Dalszym punktem jest stworzenie silnego mięPoáączenie
ME-FA
i RENZ
w sumie
125 latdla
doĞwiadczenia
w przemyĞle
skrzynek udziałów
dzynarodowego wzrostu
poprzez
coraz
lepszeoznacza
projektowanie
skrzynek
klientów i w ten
sposób zwiększenie
w rynku w Skandynawii
orazteraz
na innych
kluczowych
rynkach
pocztowych, które
bĊdą dziaáaü
razem. Obie
firmymiędzynarodowych.
mają sobie nawzajem wiele do zaoferowania. RENZ
ma bardzo silną pozycjĊ w Europie na rynku profesjonalnych systemów skrzynek pocztowych, podczas gdy

Carl Trock / Prezes CEO					

Piotr Dymek/ Dyrektor Zakładu

ME-FA przoduje w rynku skrzynek indywidualnych i jest dobrze zorientowana na prywatnego odbiorcĊ. Zarząd

ME-FA patrzy w przyszáoĞü tego poáączenia z wielkimi oczekiwaniami.
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, inne– przyjadę tel. 601-308-880
*Sprzedam skuter PIAGGIO X9 0,1 21km, 2004r, także na raty tel. 792-884-454
jest rodzinną
firmąwiek
trzech
generacji
zaáoĪoną
w 1925r. i siedziba zlokalizowana jest w Kirchberg
*Dyspozycyjna emerytkaRENZ
zaopiekuje
się dzieckiem,
nieistotny,
referencje
tel. 609-179-257
*Sprzedam rower
dziecięcy
(16cali)wfirmy
Romet, boczne kółka, kolorowy, używany 1 sezon, 150 zł. tel. 662-015-888
blisko
Studgardu
Niemczech.
*Kupię kawalerkę tel. 601-713-458
*Sprzedam mieszkanie 69m² i działkę budowlaną 1000m² w Dziećmierowie tel. 601-713-458
bĊdzie
dalej
dziaáaáa z duĔskim Zarządem i strategią biznesową. Dalszym punktem jest
*Sprzedam piłę tarczowąME-FA
do drzewa
tel. 662979-062
*Opiekunka z doświadczeniem
zaopiekuje
się dzieckiem (dziećmi),
wiek
nieistotny
(posiadam
tel. 519554-039 dla klientów i w
stworzenie silnego
miĊdzynarodowego
wzrostu
poprzez
coraz
lepszereferencje)
projektowanie
skrzynek
*Sprzedam albę komunijną dla dziewczynki z dodatkami 50 zł tel. 662-977-062
ten GB
sposób
zwiĊkszenie
udziaáów
rynku1500km,
w Skandynawii
na innych kluczowych rynkach
*Sprzedam skuter
MOTORS,
2008r, dwusuw
poj. 50cm,wprzebieg
czarny 2500złoraz
tel.601-545-793
*Praca lekka, od
zaraz na produkcji/Kórnik tel. (61)8 358-142
miĊdzynarodowych.
*Sprzedam mieszkanie w Kórniku przy ulicy Staszica, 50m2, parter, cena 235 tys. tel. 606-795-608
*Kupię pianino w dobrym stanie, tel. 503561634
Carl Trock
/ Prezes
CEOcena 80 zł (kosztował 300 zł), stan dobry tel.Piotr
Dymek/ Dyrektor Zakáadu
*Sprzedam fotelik samochodowy
dla dziecka
9-18kg,
605-722-948
*Sprzedam telewizor 19cali stan dobry - cena 100 zł tel.605-722-948
*Sprzedam myjkę ciśnieniową (100 zł) i monitor komputerowy HP - stan idealny (30 zł) tel. 605-722-948
*Chętnie posprzątam dom lub biuro w dni powszednie w godzinach rannych (8.00-12.00) lub popołudniowych tel. 515-446-584
*Sprzedam działkę budowlaną w Błażejewku 500m² tel. 601-713-458
International
z o.o., zarejestrowana
w Sądzie
PoznaĔ – Nowe Miasto i Wilda,
*Sprzedam szafyME-FA
– naturalna
sosna, wym.Sp.
245x210x60
(z lustrem) i 175x220x60
(bez Rejonowym
lustra) tel. 607-405-222
VIII
Wydziaá
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego,
*Sprzedam tanio działki budowlane Kórnik/Luciny tel. 600-792-459
REGON 810018450, NIP 851-02-09-648,
*Sprzedam działkę 1700m², korzystna cena tel. 515-463-026
KRS 0000177525, kapitaá zakáadowy – 471 200,00 zá
*Sprzedam części blacharsko-mechaniczne do Renault Megane Scenic tel. 601-766-612
*Sprzedam działkę rolną 3400m² z możliwością zabudowy lub 1ha gruntu w Konarskim tel. 667-860-884
*Pilnie sprzedam działkę budowlaną pod Kórnikiem, świetna lokalizacja pod inwestycje, 2800m², 80zł za m² tel. 668-842-711
*Sprzedam nowy dom w Borówcu 140/550, stan deweloperski, także na raty tel. 602-214-931
*Oddam w najem pomieszczenie na działalność (300m²), możliwość dostosowania pomieszczenia socjalnego, biura, okolice Kórnika tel. 61 28-57-739
*Sprzedam działkę budowlaną 2551m² w Bninie tel. 601-713-458
*Rencista, 61 lat, poszukuje pracy (portier, ochrona) tel. 724-537-410
*Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 64m², w okolicy Arboretum, cena 235 tys. zł lub do negocjacji tel. 693-606-631

Ogłoszenia
DROBNE

KUPIĘ GOSPODARSTWO
ROLNE,
GRUNTY ROLNE
LUB DUŻĄ DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ
NA TERENIE GMINY KÓRNIK
LUB
GMIN OŚCIENNYCH

15 czerwca 2010 roku ME-FA Dania a wraz z nią dwie jej fabryki w Polsce zlokalizowane w Gądkach k. Poznania oraz
w Drawskuskrzynek
Pomorskim pocztowych.
została nabyta przez niemieckiego lidera w produkcji i sprzedaży skrzynek pocztowych – firmę
RENZ. Nowa sposób własność jest postrzegana przez zarząd ME-FA jako potencjał do stania się jeszcze bardziej konkurencyjnym na rynku lokalnym jak i zagranicą. ME-FA będzie kontynuować bieżącą działalność jako niezależny podmiot
Grupy RENZ.
15 czerwca 2010 roku ME-FA Dania a wraz z nią dwie jej fabryki w Polsce zlokalizowane w

OGŁOSZENIA/ REKLAMY

REKLAMY

ME-FA International Sp. z o.o.
Ul. Magazynowa 5A
62 – 023 Gądki

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW
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LUB NINUKI
UWAGI: Ninuki-renju to stara gra japońska
wywodząca się bezpośrednio z renju. W latach
1923-1940 istniało w Kraju Kwitnącej Wiśni wiele
klubów i stowarzyszeń zrzeszających wybitnych
mistrzów ninuki. Niestety, II wojna światowa
zniszczyła wszelkie tradycje tej gry. Stowarzyszenia się nie odrodziły - dziś każda japońska
rodzina gra w ninuki nieco inaczej, modyfikując
jej subtelne reguły na swój sposób.
Żołnierze amerykańscy okupujący Japonię
rozpropagowali tą grę w USA. W 1978 roku
Gary Gabriel uprościł jej reguły eliminując z niej
faule. Pomysł ten wykupiła firma Parker Brothers
i rozpowszechniła pod nazwą pente. Jednak
pente nie wytrzymało próby czasu, gdyż tak
jak gomoku prowadzi (przy bezbłędnej grze) do
wygranej rozpoczynającego. W konsekwencji
powstało wiele otwarć niwelujących mniej lub
więcej tą przewagę.
GRACZE: Są to typowe gry dla 2 osób. Polecam, aby wszelkie gry kategoryczne rozgrywać
zawsze dwukrotnie (ze zmianą rozpoczynającego). W wypadku wyniku 1:1 jest remis.
REKWIZYTY: Kratkownica o wymiarach
19x19 skrzyżowań linii (zwanych dalej punktami).
Teoretycznie potrzebnych jest po 180 pionów (w
odmiennych kolorach dla każdego z graczy), ale
w praktyce rzadko kiedy potrzeba ich więcej niż
kilkadziesiąt.
ZASADY: Rozpocznijmy od reguł prostszego pente. Na początku gry plansza jest pusta.
Pierwszy gracz ustawia na dowolnie wybranych
punktach planszy 4 piony: 2 białe i dwa czarne.
Drugi decyduje, jakim kolorem chce grać. Zaczynają białe (z różnych znanych mi otwarć, to
wydaje się najbardziej sprawiedliwe).
Gracze na zmianę ustawiają po jednym
swoim kamieniu na dowolnym, pustym punkcie
planszy. Tak jak w gomoku, uzyskanie formacji
pięciu swoich pionów stojących w sposób ciągły
na jednej linii poziomej, pionowej lub ukośnej
daje zwycięstwo. Jednakże w pente istnieje
możliwość bicia pionów poprzez tzw. pojmanie.
W pojedynczym pojmaniu zbiciu mogą ulec dwa
i tylko dwa kamienie wtedy, gdy sąsiadują one ze
sobą, a dwa wrogie piony wezmą je w kleszcze
z obydwu stron. Wszystkie te bierki muszą leżeć
na jednej linii (poziomej, pionowej lub ukośnej), a
pomiędzy nimi nie może być żadnych wolnych
punktów. Jeśli w wyniku ruchu powstało więcej
kleszczy, każde z nich skutkuje pojmaniem.

Spójrzmy na diagram 1. W lewym dolnym
rogu mamy pojmanie pojedyncze, powyżej
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podwójne, a po prawej u góry potrójne (zbitych
zostaje tu aż 6 czarnych pionów). W dolnym
prawym rogu czarnym wolno bezpiecznie wejść
na punkt oznaczony wskaźnikiem, gdyż bicie
może nastąpić tylko i wyłącznie w wyniku ruchu
atakującego.
Wygrać można nie tylko poprzez utworzenie
piątki, lecz także przez uzyskanie pięciu pojmań
(czyli zbicie 10 kamieni przeciwnika). Nadlinie,
czyli linie o długości przekraczającej pięć pionów również wygrywają. Jeśli po zapełnieniu
całej planszy żadna ze stron nie zwyciężyła, gra
kończy się remisem.
W pente funkcjonują dwa podstawowe pojęcia: „szach” (groźba utworzenia piątki) i „atari”
(groźba pojmania). Polecam, aby te groźby
głośno oświadczać mówiąc „szach”, „atari” lub
„atari-szach”.
W grze ninuki stosuje się otwarcie zwane
pro. Zaczynają czarne kładąc swój kamień na
centralnym polu planszy. Białe mogą położyć
swój pion gdzie chcą. Drugi czarny kamień musi
zostać ustawiony poza centralnym kwadratem
5x5 punktów. Otwarcie to nie wyrównuje w pełni
szans obydwu stron, toteż istnieje jeszcze kilka
dodatkowych reguł:
1. Jeżeli czarne utworzyły piątkę, białym przysługuje jeszcze jeden ruch. Jeśli w jego wyniku
uda im się ją zniszczyć, wygranej nie ma. Taką
piątka zwie się niedoskonałą.
2. Nadlinie białych wygrywają, natomiast
nadlinie czarnych pozostają na planszy jako neutralne (nie wygrywają, ale też nie są faulami).
3. Czarnym nie wolno stawiać piona w
punkcie tworzącym układ dwóch swoich trójek
(przez trójkę rozumiemy trzy piony jednego
koloru stojące na jednej linii w sposób ciągły lub
z co najwyżej jednym wolnym punktem pomiędzy nimi). Ruch ten jest jednak dozwolony jeśli
tworzy piątkę, lub jeśli jest to jedyna obrona przed
szachem. Jeżeli istnieją inne obrony nie wolno
im wtedy grać podwójnej trójki.

Na diagramie 2 prawidłowe ruchy czarnych
ilustrują wskaźniki białe, a niedozwolone ciemne.
W sytuacji w prawym dolnym rogu ruch czarnych
jest dozwolony, gdyż ich podwójna trójka ujawni
się dopiero po zbiciu dwóch białych pionów.
Remis może nastąpić nie tylko poprzez
wypełnienie planszy bez rezultatu, ale również
przez uzgodnienie. Propozycja taka następuje
przez zaniechanie ruchu i wypowiedzeniu słowa
pas. Jeżeli drugi gracz postąpi tak samo oznacza
to przyjęcie remisu. Istnieje też unikalny remis,
kiedy białe uzyskując piąte pojmanie likwidują
czarną nadlinię, redukując ją do piątki.
PRZYKŁADY: W sytuacji na diagramie 3
zaczynają czarne.

SPORT
SZKOLNY

1) F3; G2, 2) H5; G5, 3) G4. Po dwóch
szachach czarne utworzyły otwartą trójkę, która
także wymaga natychmiastowej blokady (diagram 4).

Białe bronią się 3) ...; E2, ale czarne atakują
dalej: 4) H7, G6, 5) G7 (z biciem na G6 i G5).
Spójrzmy na diagram 5.

Ostatnie zagranie czarnych było nie tylko pojmaniem. Po zdjęciu białych kamieni powstał bowiem
podwójny szach przed którym nie ma ratunku.
Czarne wygrały.
WARIANTY: Wybrane urozmaicenia dotyczą
głównie pente:
1. Keryo-pente – w jednym pojmaniu można
zbić nie tylko dwa, ale też i trzy wrogie piony (stojące
w sposób ciągły na jednej linii). Aby wygrać, trzeba
utworzyć piątkę lub zbić 15 kamieni przeciwnika.
2. Repensi – zdobyte piony nie są usuwane
z planszy, tylko zmieniają swój kolor (jak w grze
reversi).
3. Bomba atomowa – każdy gracz może 1 raz
użyć kamienia-bomby. Postawiony pozostaje na
planszy, ale zbija wszystkie sąsiednie piony wokół.
4. Kamienie neutralne – gracze mają do dyspozycji po 2 kamienie neutralne w trzecim kolorze,
których mogą użyć zamiast swego piona. Kamienie
neutralne nie tworzą z innymi pionami żadnych
układów, ale też nie można ich zbić.
Warianty 3 i 4 można łączyć ze sobą, a także
stosować w grze gomoku.
Zygmunt Szram
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GMINNE BIEGI PRZEŁAJOWE
O awans do zawodów powiatowych,
które odbędą się jesienią b.r. walczyli na
Błoniach dziewczęta i chłopcy szkół podstawowych i gimnazjów. Miejsca od 1-4
gwarantujące awans uzyskali:
Roczniki 1999
Madajewska Klaudia –Szczodrzykowo
Arkid Paulina –Kórnik			
Maria Woźna – Kórnik			
Wujek Weronika – Szczodrzykowo		
Rozmiarek Marcin- Radzewo
Wesołek Łukasz - Szczodrzykowo
Hernes Michał – Szczodrzykowo
Andrzejczak Radosław - Kórnik
Roczniki 1998
Sucharska Klaudia – Bnin			
Cyra Magdalena – Kórnik			
Jachnik Katarzyna- Szczodrzykowo		
Jaskuła Marianna Bnin			
Suszka Michał – Kórnik
Zborawski Jakub - Bnin
Maciejewski Artur – Bnin
Szymankiewicz Jakub Szczodrzykowo
Roczniki 1996- 1997
Płosaj Nikol
G. Kórnik		
Radzicka Natalia - G. Kórnik		
Jaskuła Patrycja G. Kórnik			
Templewicz Sandra – SP Szczodrzykowo
Kurek Dawid G. Robakowo
Niemier Dawid – G. Kórnik
Kozak Łukasz - SP Szczodrzykowo
Korcz Szymon – SP Kórnik
Roczniki 1995
Płóciennik Weronika- G. Kórnik		
Smolińska Agnieszka - G. Kórnik		
Graf Weronika – G. Robakowo		
Stróżyńska Aneta G. Robakowo		
Rozmiarek Szymon – G. Kórnik
Motała Jakub – G. Robakowo
Sobieraj Marcin – G. Kórnik
Glista Marcin – G. Robakowo
Drużynowo wśród dziewcząt zwyciężyła SP 1 Kórnik przed Szczodrzykowem
i Bninem a w chłopcach także Kórnik
przed Szczodrzykowem i Radzewem. W
gimnazjach wygrały dziewczęta i chłopcy
z Kórnika. Rywalizację medalową wygrała
SP Szczodrzykowo- 3 złote, 2 srebrne i 3
brązowe medale a w gimnazjach Kórnik - 3
złote, 3 srebrne i 3 brązowe medale.
LICEALISTKI WALCZYŁY
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
W Zbąszyniu dziewczęta Liceum
Ogólnokształcącego w Kórniku, Martyna
Tarczewska i Beata Zwierzyńska na 11 zespołów wywalczyły dobre, bo piąte miejsce.
W ten sposób przysporzyły szkole kolejne
punkty do współzawodnictwa sportowego
w województwie.
„ZABAWA NIE ZNA GRANIC”
Impreza rekreacyjno-sportowa odbyła
się na boisku i w sali Szkoły Podstawowej
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w Szczodrzykowie, dla uczniów klas czwartych i młodszych. Rywalizowały dziewczęta
oraz chłopcy a także nauczyciele, rodzice,
dyrektorzy ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy.
Współzawodnictwo wygrała Szkoła
Podstawowa w Kórniku- Bninie 48,5 pkt.,
która zwyciężyła w 7 konkurencjach.
Drugie miejsce wygrywając 5 konkurencji
zajęła Szkoła Podstawowa w Radzewie
uzyskując 45 pkt. pkt. Trzecia była szkoła
z Szczodrzykowa, zwyciężyła dwa razy
i zgromadziła 33,5 pkt. a SP Kórnik wygrał jedną konkurencję uzyskując 33 pkt.
Szkoły rywalizowały w wyścigach rzędów,
w sztafecie dookoła boiska, w siatkówce
rzucanej .
W konkurencjach indywidualnych na
wyróżnienie zasłużyli: 50 m – Aleksandra
Organiściak z Radzewa- 8,91 sek. i Kacper
Leski z Bnina- 8,13 sek.
W skoku w dal- Klaudia Madajewska z
Szczodrzykowa, która skoczyła 3,82 cm,
rzut piłeczką palantową wygrali Dagmara
Rumowska z Kórnika- 29 m i Dawid Kurminowski z Bnina- 45 m. Wśród dorosłych
reprezentujących swoje szkoły wyróżnili
się: rodzic Jarosław Rumiński z Radzewa,
nauczyciel- Karol Niemier także z Radzewa
i dyrektorka z Bnina Danuta Chmielewska.
Puchary, medale, plakietki wręczał sponsor
Maciej Małecki a drobne upominki z promocji Kórnika wręczała główna organizatorka
Anna Rauk. Zawody przeprowadziły Młodzieżowe Organizatorki Sportu z LO Kórnik
pod kierunkiem Iwony Rauk. Podziękowania należą się gospodarzom z Szczodrzykowa, którzy przygotowali imprezę i ugościli
wszystkich uczestników.
ARA
WZRASTA POPULARNOŚĆ
PIŁKI RĘCZNEJ
Zapewne popularność piłki ręcznej
wśród młodzieży to sprawa sukcesów naszej reprezentacji Polski w tej dyscyplinie.
Na boisku Domu Dziecka w Bninie, przy
sprzyjającej pogodzie odbyły się Mistrzostwa Gminne Szkół Podstawowych w Piłce
Ręcznej. Zawody obserwowały dyrektorki: z
Domu Dziecka w Bninie - Dorota Pielichowska - Borysiewicz i gospodarza imprezy ze
Szkoły Podstawowej w Radzewie - Krystyna
Kiełpińska. Imprezę przygotował nauczyciel
szkoły w Radzewie Karol Niemier , który
przy wsparciu Jolanty Walczak, Danuty
Przybył i młodzieżowych organizatorów
sportu godnie zastąpił swoich poprzedników. Szkoła z Radzewa zapewniła napoje
i drożdżówki dla wszystkich uczestników
dwudniowych zmagań a Firma IRMAL z
Trzykolnych Młynów sponsorowała puchary, statuetki i medale.
Wyniki rywalizacji dziewcząt:
1. SP Kórnik-Bnin - szkoła wygrała wszystkie mecze: z Radzewem 10:0 oraz 10:1 z
Kórnikiem i Szczodrzykowem.
2. SP Szczodrzykowo – wygrała z Radzewem 5:0 i z SP 1 Kórnik 5:1 a przegrała z
Bninem 1:10
3. SP Radzewo, która zwyciężyła z SP 1
Kórnik 4:3, ale przegrała mecze z Bninem
0:10 i z Szczodrzykowem 0:5

4.SP 1 Kórnik
Niezwykle zacięta gra i na wysokim
poziomie przebiegała wśród chłopców. O
miejscach 1-2 i 3-4 decydowały bezpośrednie mecze.
1. SP 1 Kórnik – wygrywając 11:2 z Bninem
i 6:5 z Radzewem ale ulegli chłopcom z
Szczodrzykowa 3:4
2. SP Radzewo –pokonując Bnin 7:6 i
Szczodrzykowo 9:6 ale przegrali z Kórnikiem 5:6
3. SP Kórnik- Bnin - chłopcy wygrali 5:0 z
Szczodrzykowem a zostali pokonani przez
szkołę z Kórnika 2:11 i z Radzewa 6:7.
4. SP Szczodrzykowo – chociaż w ostatnim
meczu wygrali z mistrzami 4:3 , ale przegrali
z Bninem 0:5 i z Radzewem 6:9.

SPORT

GRY LOGICZNE

ZAGRAJMY W PENTE

Mistrzostwo i prawo reprezentowania
gminy w zawodach powiatowych w nowym
roku szkolnym wywalczyła reprezentacja
dziewcząt z Bnina w składzie: Klaudia
Sucharska, Marianna Jaskuła, Ewa Szymaniak, Małgorzata Lewandowska, Weronika
Duda, Dominika Marciniak, Monika Ruszkowska, Martyna Stępa, Karolina Hołderna,
Agnieszka Delestowicz, którą przygotowała
Małgorzata Iszkuło. Królem strzelców została Klaudia Sucharska z Bnina strzelając
w turnieju 23 bramki a kolejne dziewczęta
z Szczodrzykowa Róża Jakubowska - 6 i
Justyna Skała 5 bramek.
Także mistrzami gminy zostali chłopcy
Adama Prokopczuka z Kórnika: Michał
Suszka, Mateusz Ciapa, Jan Buszkiewicz,
Jędrzej Bałęczny, Dominik Śliwiński, Łukasz Konował, Jakub Lasek, Hubert Kapusta, Jakub Słabolepszy, Mateusz Lester,
Jakub Podsadzy i Jan Frąckowiak.
Najwięcej bramek strzelili: Karol Siejak
z Radzewa- 19 ( król strzelców), Michał
Suszka z Kórnika - 16 bramek i Kacper
Surdyk z Szczodrzykowa – 9.
Całością imprez kierowała gminna organizatorka sportu szkolnego Anna Rauk
a sędziowali po kolei wszyscy nauczyciele
poszczególnych szkół w gminie.
Były to ostatnie zawody szkolne w roku
szkolnym 2009/2010.
ARA

Motocyklowy zlot
w Błażejewku
Prawie 2 tysiące uczestników przybyło
na XIII Motor Festiwal V2, który odbył się w
dniach 4-6 czerwca w Błażejewku. Impreza
miała charakter ogólny, skierowana była
do wszystkich, bez względu na markę motocykla. Paradę motocyklów na kórnickim
rynku obejrzało wiele mieszkańców miasta.
Podczas dwudniowego zlotu odbyły się
liczne pokazy, konkursy i koncerty rockowe.
Na scenie zaprezentowały się takie zespoły
jak: CREE, TURBO, ACID DRINKERS,
PATH-FINDER, IZO TOP, RUST.
Organizatorem zlotu był klub motocyklowy Harley- Davidson V2 Poland.
BM
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RÓWNIEŻ Z WOKALISTKĄ
Wesela, zabawy, imprezy okolicznościowe

Tel. 791-320-413
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ALARMOWE
AUTOMATYKA BRAM, ROLET
tel. 600-55-33-62

ROBOTY ZIEMNE

kat. C lub C + E
Praca na miejscu.

CV proszę przesyłać na e-mail:
przewozny@hotmail.com
lub dostarczyć osobiście tel. 602-111-810

BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH

Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany
tel. 602 220 560
oferuje:

Bnin, ul. Topolowa 6

tel. 607 706 477

NAPRAWA
PRALEK, LODÓWEK, ZMYWAREK,
KUCHENEK ELEKTRYCZNYCH

tel. 601 84 39 88

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

Zatrudnię kierowcę

Rejestracja Poznań, tel. 61 8230-163,
601 819 926 lub na miejscu

piątki 17:00-18:00

- wykonanie projektów wszystkich
obiektów,
- wydawanie opinii rzeczoznawcy
budowlanego,
- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa
budowlanego.
Polecam konsultacje
przedprojektowe
Zapraszam

ELLMED
Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

Rejestracja lekarzy ogólnych
(neurolog, lekarz rodzinny,
chirurg, medycyna pracy,
dermatolog w soboty)
czynne:

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

tel. CENTRALA: 61 817-01-75

Firma CZPM Sp. z o.o.
w Robakowie k/Gądek
zatrudni:
PANIE DO PRACY NA PRODUKCJI
Oferty prosimy składać osobiście w
CZPM SP. z o.o. ul. Poznańska 6a,
Robakowo
lub na adres e-mail: tczubala@czpm.pl

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Usługi instalacyjne
wod-kan, c.o., gaz

Drobne naprawy, kompleksowe remonty
Piotr Szymkowiak
tel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017

Sklep Motoryzacyjny
„U LONI”

Części do
samochodów zachodnich
pod zamówienie.
Czas oczekiwania 1-2 dni.
Zakup powyżej 20zł
5% upustu
Kórnik, ul. Pocztowa 5
tel. 618 171-956
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USŁUGI INFORMATYCZNE
ZAKRES NASZYCH USŁUG:
- NAPRAWA KOMPUTERÓW
- INSTALACJA OPROGRAMOWANIA
- KONFIGURACJA URZĄDZEŃ
SIECIOWYCH
- ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z
INTERNETEM
tel. 793 783 223
www.it-omega.pl info@it-omega.pl

KSIĘGARNIA KÓRNICKA
Podręczniki szkolne - bez stresu i kolejek.
Korzystaj z wakacji, skompletowanie swoich
podręczników zostaw nam.
Polecamy:
- materiały do nauki języków obcych,
- przewodniki,
- książki historyczne, dziecięce, muzyczne,
- poradniki, lektury, repetytoria,
- literaturę do czytania i słuchania.
ZAPRASZAMY – księgarnia już otwarta!!!
Nowy pasaż handlowy KUPIEC KÓRNICKI –
Plac Niepodległości 2 (vis a vis Kościoła)
tel. 601-388-142

nr 12/2010

Kolarstwo
MISTRZSTWA POLSKI KOLARSKIEJ
ELITY I MŁODZIEŻOWCÓW
W Kielcach odbyły się Mistrzostwa
Polski dla elity i zawodników do
lat 23. Doskonale w nich wypadli
kórniczanie Katarzyna Pawłowska, UKS Jedynka Limaro Kórnik
i Mateusz Taciak, reprezentujący
grupę zawodową Mróz Active Jet.
W strugach ulewnego deszczu
odbyła się jazda indywidualna na
czas, gdyż w Kielcach tego dnia
lało przez cały dzień. Zarówno
Kasia, jak i Mateusz bardzo nie
lubią takiej pogody, ale kolarz
musi być twardy i sprostać każdym warunkom.
Kasi Pawłowskiej do obrony
złotego medalu sprzed roku
zabrakło zaledwie 6 sek., ale
drugie miejsce i srebrny medal
do lat 23, a piąte miejsce w
kolarskiej elicie w kraju cieszy
nie mniej. Zwyciężczynią elity
została wicemistrzyni olimpijska
z Pekinu - Maja Włoszczowska,
natomiast do 23 lat wygrała Eugenia Bujak, która w elicie była
trzecia. W wyścigu elity mężczyzn do faworytów był również
zaliczany Mateusz Taciak, ale
po raz pierwszy od jedenastu lat
kórniczanin nie przywiózł medalu
z Mistrzostw Polski. Konkurencja
w tym roku była niezwykle duża,
wszyscy zawodnicy startujący na
co dzień w PRO TOURZE (tzw.
kolarska Liga Mistrzów) przyjechali doskonale przygotowani,
a mieli taką możliwość startując
m.in. w Giro De Italia lub Tour
De Swiss, gdzie startują wszyscy najlepsi
zawodowcy świata. Niestety, zawodnikom
polskich grup nie dana jest konfrontacja
z najlepszymi na świecie, stąd ta różnica
poziomów. Zawodnicy Pro Touru zajęli w
tym roku całe podium Mistrzostw Polski.
Rok wcześniej Mateusz, jako najlepszy
zawodnik startujący w polskich grupach
zmieścił się jeszcze na trzecim miejscu.
W tym roku ta sztuka już się nie udała, ale
zajęcie szóstego miejsca w tak elitarnym
gronie na pewno można uznać za spore
osiągnięcie. Zwyciężył Jarosław Marycz
– Saxo Bank przed Maciejem Bodnarem –
Liquigas i Marcinem Sapą – Lampre.
Po dwóch dniach odbyły się wyścigi ze
startu wspólnego, gdzie swój drugi - tym
razem brązowy medal - na tych mistrzostwach zdobyła zawodniczka Limaro Katarzyna Pawłowska. Zwyciężyła Paulina
Gorycka z CCC Polsat, przed Eugenią
Bujak z Sosnowca. Kasia po Mistrzostwach
Polski została powołana na Mistrzostwa
Europy w Ankarze (Turcja), ale po długich
analizach z trenerem Robertem Taciakiem
oraz trenerem kadry torowej Grzegorzem
Ratajczykiem, podjęła decyzję o rezygnacji
z Mistrzostw Europy na szosie, by w pełni

9 lipca 2010 r.

się skoncentrować na przygotowaniach do
wrześniowych Mistrzostw Europy na torze,
gdzie głównym celem będzie zdobycie
medalu.
Doskonale podczas całego wyścigu elity
(215km) spisywał się Mateusz Taciak, do
ostatniego okrążenia liczył się w walce o

W kolarstwie najważniejszą cechą, jest
jazda zespołowa i taką właśnie zgraną ekipą jest grupa Mróz. Na dwie rundy do końca
każdy z czwórki zawodników Mroza mógł
zostać Mistrzem Polski. Na przedostatnim
okrążeniu zaatakowała piątka zawodników,
wśród których było dwóch z ekipy Mroza
(Jecek Morajko i Mariusz Witecki), wtedy rolą Mateusza Taciaka
było zadbanie aby nikt nie dogonił
uciekinierów. Koledzy w piękny
sposób odwdzięczyli się Taciakowi i na mecie zajęli dwa pierwsze
miejsce. Młody kórniczanin finiszował jako trzeci z pościgowej
grupy i na mecie zajął doskonałe
ósme miejsce.
Mateusz Taciak jest bardzo
poważnie brany pod uwagę do
startu w reprezentacji narodowej w tegorocznym już 67. Tour
de Pologne. Czy ostatecznie
zostanie wybrany zadecydują
najbliższe dni.

SPORT

REKLAMY

ZESPÓŁ MUZYCZNY 1- lub 2-OSOBOWY

Podium w Kielcach

Pierwszy z lewej Mateusz Taciak

Pierwsza z Prawej Paula Fronczak

medale, cały wyścig w czołówce wyglądał
jak pojedynek bokserski, czyli cios za cios.
Niezwykle aktywni byli czterej zawodnicy
grupy Mróz, a wśród nich właśnie kórniczanin.

DOSKONAŁA FORMA
DZIEWCZYN
W PUCHARZE POLSKI

W Kaliszu odbyła się pierwsza
seria Pucharu Polski na torze dla
juniorek młodszych, która była
zarazem eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Rewelacyjnie spisały się wszystkie cztery zawodniczki Limaro,
kwalifikując się w komplecie
już na pierwszej eliminacji. W
wyścigu na 2km na dochodzenie, kórniczanki zajęły kolejno
miejsca: Alicja Ratajczak – 2,
Wiktoria Żegleń – 4, Karolina
Jurczak – 5 i Diana Wiza – 9. W
wyścigu na 500m Zegleń była 5
a Ratajczak 7. W sprincie Żegleń zajęła
również 5 miejsce a w wyścigu punktowym
Wiza była 6.
Na torze w Pruszkowie natomiast
odbył się Puchar Polski dla kolarskiej
elity i juniorów, gdzie doskonałą formę
zaprezentowała Katarzyna Pawłowska,
która startowała w sześciu konkurencjach,
zajmując pięciokrotnie pozycje na podium
i raz czwarte miejsce na 500m. Zdecydowanie zwyciężyła w konkurencji 2km na
dochodzenie, dościgając rywalkę w finale.
W skreczu, keirinie, wyścigu punktowym
zajmowała drugie pozycje, natomiast w
sprincie była trzecia. Bardzo dobrze wypadły nasze drużyny juniorskie w wyścigach
drużynowych zarówno dziewcząt (Paula
Fronczak, Paula Dutkiewicz i Patrycja
Wiza), jak i chłopców (Daniel Horyza, Kacper Burchacki i Mateusz Lewandowski),
zajmując trzecie miejsca. Paula Dutkiewicz
i Paula Fronczak zwyciężyły w juniorskim
sprincie drużynowym. W scretchu zajęły
kolejno miejsca 4 i 5, natomiast w wyścigu
punktowym Paula Fronczak była druga.
Paweł Marciniak
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INFORMACJE

			
Telefony alarmowe:

30

999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
Tymczasowo: ul. Prowent 6 (KOK), 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817-08-91
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 8 413 030 (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)
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach
tel. 061 8 971-357 lub 0503-067-690
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
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 Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
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 weterynaryjne
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
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
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
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II
przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego będącego własnością
Gminy Kórnik
MIEJSCOWOŚĆ
ULICA
NUMER DZIAŁKI
POWIERZCHNIA LOKALU
ILOŚĆ POMIESZCZEŃ
CZAS TRWANIA UMOWY
WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU
LOKALU

KÓRNIK
Rynek 17
282/1
38,57 m2
3
3 lata
250,00 zł/m-c
(słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100 )
Do czynszu uzyskanego w przetargu
zostanie doliczony 22% podatek VAT

W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.

PPUH
„KURAŚ”

zatrudni

osobę na stanowisko

kasjer-sprzedawca
CV proszę przesłać
na adres e-mail:
przewozny@hotmail.com
lub dostarczyć osobiście
do siedziby sklepu
ul. Armii Krajowej 40a

Cenę wywoławczą ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosowanie art.
67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
obniżono o 50 %,

ZAPRASZA NA

Czas trwania najmu ustalony zostanie w umowie najmu na okres trzech lat,
Formularz ofertowy można odebrać do dnia 6 sierpnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400,
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w terminie do dnia 12 sierpnia
2010 r.
do godziny 1000 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA NA NAJEM
LOKALU, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1015 12.08.2010”,
Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu
i nie wnosi zastrzeżeń,
Oferty złożone przez osoby, które maja jakiekolwiek zaległości finansowe wobec
Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane.

LUKSUS DOM
UL.ŚREMSKA 7b
ZBRUDZEWO

Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź
po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2010 r. o godz. 10:15
w Urzędzie Miejskim w Kórniku,
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu
podając przyczynę.

63-100 ŚREM

Wykładziny PCV
Szerokość 4 3,5 3 2,5 2 1,5m

Następny numer Kórniczanina ukaże się
23-go lipca 2010r.
Materiały prosimy dostarczać do 16-go lipca 2010 r.
nr 12/2010

Panele podłogowe i ścienne

GODZINY OTWARCIA

Informację dotyczące przedmiotu i warunków najmu (projekt umowy najmu)
można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl.
Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411,
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 9 lipca 2010 r. do dnia 11
sierpnia 2010 r.

tel./fax. 061 28-28-690
www.luksusdom.pl
sklep@luksusdom.pl

Wykładziny dywanowe
Szerokość 5 4 3 2m

Pn.- pt. 10.00-18.00
Sob. 9.00-13.00
TERAZ CZYNNE TAKŻE
W NIEDZIELE
OD 10.00 DO 14.00

TRANSPORT

Karnisze i rolety

Artykuły pościelowe

Bank Spóádzielczy w Kórniku

Jeszcze do 30 czerwca 2010 roku moİna zakâadaþ:

Promocyjnċ „LokatĐ za 3 z plusem”
Od 1 lipca 2010 Bank Spóâdzielczy w Kórniku oferuje:
Promocyjnċ tabelĐ opâat i prowizji
dla nowo zakâadanych
rachunków oszczĐdnoĤciowo rozliczeniowych dla osób fizycznych

oraz rachunków bankowych osób prawnych, innych jednostek
organizacyjnych nie posiadajċcych osobowoĤci prawnej oraz osób
fizycznych prowadzċcych dziaâalnoĤþ gospodarczċ
O szczegóây prosimy pytaþ w placówkach Banku!!!
Oddziaá w ZaniemyĞlu
63-020 ZaniemyĞl, ul. RaczyĔskiego 22
tel./fax (61) 285 70 14

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

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

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

e-mail: marketing.kornik@bs.horyzont.net

