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W numerze także:
- Problemy mieszkańców osiedla
- Relacja z Dożynek
- Imprezy w sołectwach
- Kolejne kolarskie sukcesy i relacja z Kryterium

Dożynki 
Gminy Kórnik

Czmoniec 2010



10 września 2010 r. 3

Z 
R

AT
U

SZ
A PROSTO Z  RATUSZA

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

ul. Dworcowa 24
62-330 Nekla

tel. 061/438 63 10
(po godz. 16) 061/438 65 44

www.stalmet-nekla.pl
biuro@stalmet-nekla.plNOWA OFERTA !

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

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.

ul. Mickiewicza 6, 62-035 Kórnik

tel.kom. 668 009 701
e-mail: biuro@deker-dach.nxs.pl, www.deker-dach.pl

EKER-DACH®EKER-DACH®

Pokrycia dachowe  

 

 

 solidne ekipy dekarskie

Język angielski dla dzieci 
metodą Helen Doron

zgłoszenia 
tel. 664-002-540

Helen Doron Early English jest 
wyjątkową, prostą i naturalną meto-
dą nauczania języka angielskiego 
skierowaną do dzieci w wieku od 
1,5 do 14 roku życia.

Kursy mają formę przyjazną dziecku, są pełne gier i zabaw. Metoda 
Helen Doron bazuje na naturalnym sposobie w jaki dziecko uczy się 
języka ojczystego, oparta jest na przyswajaniu słów i zwrotów poprzez 
wspólną zabawę, gry, piosenki i przynosi doskonałe rezultaty. 

Dzieci uczą się rozumieć i mówić w języku angielskim z radością i 
entuzjazmem.

Metoda:
- rozwija umiejętności dziecka  uczenia się języków obcych, 
- rozwija szeroko pojętą inteligencję dziecka,
- wzmacnia wiarę w siebie,
- poszerza ogólną wiedzę o świecie.
Bez względu na wiek i stopień zaawansowania dzieci, zajęcia  

prowadzone są wyłącznie w języku angielskim. Raz w tygodniu dzieci 
uczestniczą w zajęciach grupowych, natomiast codziennie słuchają 
w domu anglojęzycznych płyt z nagranym aktualnie przerabianym 
materiałem. Uczestnictwo w zajęciach to nie tylko szansa na rozwija-
nie językowych i komunikacyjnych umiejętności dziecka, ale również 
możliwość stymulowania jego rozwoju intelektualnego, w tym zdolności 
szybkiego uczenia się.

Grupy liczą maksymalnie 8 dzieci. Lekcje trwają w zależności od 
wieku i stopnia zaawansowania dzieci od 30 do 60 minut i prowadzone 
są przez specjalnie przeszkolonego nauczyciela. 

We wrześniu prowadzimy rekrutację do nowych grup, wszyst-
kich chętnych zapraszamy do kontaktu z osobą prowadzącą pod 
numerem telefonu: 664-002-540

 
TAK E W KÓRNIKU 

DLA DZIECI W WIEKU 1,5 – 10 LAT 
Agnieszka Sierpowska-Pabich tel. 664 002 540 

 

PoDSumoWANIE DożyNEk

25 sierpnia w Czmońcu wiceburmistrz 
Hieronim Urbanek wziął udział w podsu-
mowaniu Dożynek Gminnych 2010. W 
spotkaniu udział wzięli przewodnicząca 
Komitetu Organizacyjnego Dożynek radna 
Julia Bartkowiak, członek Komitetu wice-
przewodniczący Rady Miejskiej Roman 
Genstwa, sołtys Zbigniew Tomaszewski, 
przedstawiciele Rady Sołeckiej Czmońca 
oraz komendanci służb porządkowych: 
Policji, Straży Miejskiej i OSP. W trakcie 
godzinnej dyskusji dokonano analizy 
uroczystości pod względem organiza-
cyjnym i bezpieczeństwa uczestników 
uroczystości. Przewodnicząca Komitetu 
przedstawiła sprawozdanie finansowe z 
imprezy. Zdaniem uczestników spotkania 
Dożynki Gminy Kórnik 2010 należy uznać 
za udane. 

AKADemIA ReISSA W KóRNIKU

26 sierpnia burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski wraz z radnym Andrzejem Surdykiem  
spotkał się z Piotrem Reissem i Piotrem 
Mateckim reprezentującym firmę Sport 
Win. Omówiono szczegóły organizacyjne 
akcji Akademia Reissa, dzięki której w Kór-
niku na Błoniach odbywać się będą zajęcia 
szkółki piłkarskiej popularnego piłkarza.

Piotr Reiss – późniejsza gwiazda 
Lecha Poznań, a dzisiejszy filar ataku 
poznańskiej Warty- na początku lat 90tych 
zeszłego wieku był piłkarzem kórnickiej 
Kotwicy. 

Dziś dzięki nowoczesnej bazie sporto-
wej w postaci boiska Orlik Kórnik stał się 
jednym z 5 ośrodków, w których sławny 
piłkarz zorganizuje zajęcia z dziećmi i 
młodzieżą. Oprócz naszego miasta będą 
to także Luboń, Baranowo, Plewiska i 
Zbąszyń. Więcej informacji o tej ciekawej 
inicjatywie znaleźć można na stronie 

http://www.akademiareissa.pl

WYSTAWA 

Także tego dnia burmistrz Jerzy Lech-
nerowski i wiceburmistrz Hieronim Urbanek 
wzięli udział w otwarciu wystawy malarki 
Teresy  Pohl -Radowicz zorganizowanej 
przez Kórnickie Towarzystwo Pomocy 
Społecznej.

PorSHE NA PoDZAmCZu

Już po raz drugi Kórnik gościł uczest-
ników International Porsche Festival 2010 
- XI Zlotu Porsche Club Polska i ceremonii 
honorowego startu Nawigacyjnego Rajdu 
Porsche - „Urokliwe okolice Poznania”. 

Patronat nad imprezą objął burmistrz 
Jerzy Lechnerowski oraz prezes Auto-
mobilklubu Wielkopolska Robert Werle. 
Więcej na temat imprezy w tym numerze 
Kórniczanina.

BOISKO OTWARTe

28 sierpnia przewodnicząca RM Irena 
Kaczmarek, burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski i wiceburmistrz Hieronim Urbanek 
uczestniczyli w uroczystości otwarcia i 
poświęcenia boiska sportowego w Konar-
skim. Więcej na temat imprezy w dalszej 
części Kórniczanina.

TurNIEJ  NA BŁoNIACH

Tego samego dnia odbył się turniej 
piłkarski chłopców do lat 12, w którym 
uczestniczyło 10 drużyn (w tym 2 z War-
szawy). 

W ceremonii otwarcia i w uroczystym 
wręczeniu nagród dla zwycięzców wzięli 
udział przewodnicząca RM Irena Kacz-
marek, burmistrz Jerzy Lechnerowski i 
wiceburmistrz Hieronim Urbanek. 

Miejsce I zdobyli młodzi piłkarze z 
Gniezna, wyprzedzając reprezentantów z 
Koziegłów i Warszawy. Piłkarze z Kórnika 
zajęli miejsce V. 

Organizatorem turnieju była Kotwica 
Kórnik przy współpracy z OSiR Kórnik.

DożyNkI WIElkoPolSkIE 

29 sierpnia w Śremie odbyły się XII 
Dożynki Wojewódzko - Archidiecezjalne. 
Gminę Kórnik reprezentował wicebur-
mistrz Hieronim Urbanek oraz sołtysi 
Jerzy Rozmiarek, Dawid Nowak i Zbi-
gniew Tomaszewski, którzy przekazali 
tradycyjny wieniec gminny.

SpOTKANIe Z AqUANeTem

31 sierpnia wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek spotkał się z dyrektorem Kazi-
mierzem Kazirodem oraz przedstawicie-
lami wydziałów inwestycji i funduszy unij-
nych Aquanetu. Na spotkaniu poruszono 
następujące tematy:

- kwestie związane z realizacją kana-
lizacji w Borówcu i Kamionkach

- problemy związane z wywozem 
ścieków płynących z os. Kresowego w 
Kamionkach oraz ul. Wiosennej w Bo-
rówcu

- temat realizacji projektu i budowy 
wodociągu w ulicy Parkowej i Celichow-
skiego w Kórniku

- kwestie związane z aportem do 
Spółki Aquanet majątku wodociągowego 
i kanalizacyjnego będącego własnością 
gminy Kórnik 

- omówiono sprawy przejęcia dostaw 
wody oraz obsługi sieci wodociągowej w 
całej gminie Kórnik przez Aquanet.

o fuNDuSZACH SoŁECkICH

Tego samego dnia z inicjatywy burmi-
strza Jerzego Lechnerowskiego odbyło 
się spotkanie sołtysów, dotyczące reali-
zacji funduszy sołeckich w roku bieżącym 

oraz założeń na rok przyszły.
W spotkaniu uczestniczyli także: 

Skarbnik Gminy Kórnik Katarzyna Sza-
małek, przedstawiciele Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa oraz Jan Nowak, 
reprezentujący Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego.

Co istotne, do końca września powinny 
odbyć się zebrania sołeckie, na których 
omówione i zatwierdzone powinny być 
plany dotyczące funduszy sołeckich na 
rok 2011, które staną się elementami 
projektu Budżetu Gminy Kórnik na 2011 
rok.

o SPrAWACH PAN

1 września wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek spotkał się z dyrektorem wy-
działu administracyjno - prawnego PAN 
Ryszardem Soszyńskim.

Poruszono dyskutowany od dawna 
temat przekazania gminie ostatniego bu-
dynku w Dziećmierowie. Omawiano także 
sprawę wydzielenia działki przy budynku 
tzw. Australii (budynek mieszkalny przy 
zamku nad jeziorem) w celu przeprowa-
dzenia budowy elementów promenady 
(schodów i pomostu). 

Kontynuowano rozmowy na temat 
wykupu przez gminę Domu Rolnika w 
Dziećmierowie a także sprawę wykupu 
budynku przy pl. Niepodległości oraz 
sprawę wygaśnięcia własności lub wyku-
pu przez Gminę Kórnik budynku przy ul. 
Niepodległości 50. 

SPArTAkIADA W BŁAżEJEWku

2 września wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek wziął udział w otwarciu 16 Ogól-
nopolskiej Spartakiady Ciepłowników. 
Patronat nad imprezą obok Burmistrza 
Kórnika  przyjęli Prezes Związku Miast 
Polskich Ryszard Grobelny, Prezes Izby 
Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie 
Jacek Szymczak.

Impreza trwała od 2 do 4 września 
w ośrodku sportowo-konferencyjnym w 
Błażejewku. Udział w niej wzięło 30 ekip, 
między innymi z Augustowa, Siedlec, 
Słupska, Malborka, Katowic i innych 
miast Polski.

rADA AglomErACJII

3 września wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek wziął udział w posiedzeniu Rady 
Aglomeracji Poznańskiej. W sali audio-
wizualnej Muzeum Archeologicznego w 
Poznaniu spotkali się przedstawiciele 
rady oraz goście z Olsztyna i Powiatu 
Olsztyńskiego. Dyskutowano na temat 
gospodarki wodno-ściekowej, transportu 
publicznego, oświaty i rozwoju gospo-
darczego naszej aglomeracji. Gościom 
przedstawiono mechanizmy integracji 
gmin w naszym regionie.

(cd na str. 4)

Miejsce
na Twoją reklamę
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W numerze 14/2010 „Kórniczanina” 
informowaliśmy, że nastąpią podwyżki 
cen biletów KOMBUSU. 

Nie podaliśmy jednak, od kiedy będą 
obowiązywać wyższe stawki cenowe. 

Otóż, więcej za bilet 
będziemy płacić od 
1 października 2010 roku. 
Ceny biletów wzrosną o 
około 8% w stosunku do 
obecnie obowiązującego 
cennika. 

BM

16 września 2010 roku (czwartek), o godzinie 18.00 w 
Kórnickim Ośrodku Kultury odbędzie się 

zebranie założycielskie 
Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko - Ukraińskiej.  

Celem stowarzyszenia jest budowanie partnerstwa po-
między społecznościami Kórnika oraz miasta Humań na 
Ukrainie. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
zaangażowaniem się w działalność stowarzyszenia.

(cd ze str.3)

WIZYTA W KöNIGSTeIN

W dniach od 2 do 6 września, burmistrz 
Jerzy Lechnerowski wspólnie z pracownikami 
Wydziału Promocji Gminy, Jadwigą Chałup-
ką, tegoroczną Białą Damą i chórem Tutti 
Santi przebywał w Königstein na zaproszenie 
stowarzyszenia „Königstein-Kórnik” i  burmi-
strza miasta Königstein Leonharda Helma. 
Celem wizyty był udział w uroczystościach 
związanych ze świętem miasta Königstein, 
zwanym „Burgfestem”. 

Podczas krótkiego, bo zaledwie trzydnio-
wego pobytu w gminie Königstein, oprócz 
udziału w święcie miasta, nasza delegacja 
uczestniczyła w spotkaniach z przedsta-
wicielami stowarzyszenia koordynującego 
współpracę gminy Königstein z gminą Kór-
nik, na których omówiono program dalszej 
współpracy. 

OTWARCIe NOWeJ SIeDZIBY 

6 września wiceburmistrz Hieronim Urba-
nek wziął udział w otwarciu nowej siedziby 
firmy Shimano Polska Bicycle Parts, która po-
wstała w naszej gminie. Ten znany na świecie 
producent i dystrybutor sprzętu rowerowego 
zamierza nie tylko produkować i sprzedawać 
osprzęt rowerowy, ale zamierza stać się lide-
rem w swojej branży na terenie Polski, jak i 
kreatorem nowoczesnych trendów w sporcie 
kolarskim i turystyce rowerowej.

SPoTkANIE Z DyrEkTorAmI SZkóŁ

Na pierwszym, w tym roku szkolnym, 
spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkoli, 
które miało miejsce w dniu 9 września, bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski omówił  propo-
zycję zmiany regulaminu wynagradzania w 
oświacie oraz zasady współpracy dyrektorów 
szkół z Kierownikiem Centrum Rekreacji i 
Sportu OAZA w Kórniku, Panem Wojciechem 
Kiełbasiewiczem. Na spotkaniu, na którym 
obecni byli również Przewodnicząca Rady 
Miejskiej p. Irena Kaczmarek i Kierownik 
Wydziału Oświaty i Polityki Społecznej p.E-
wa Madalińska, poruszono również sprawę 
funduszu socjalnego emerytów i rencistów 
oraz omówiono uruchomienie w Kórniku 
Akademii Reissa.

Opr. ŁG i MMG

22 sierpnia wraz z burmistrzem Je-
rzym Lechnerowskim i wiceburmistrzem 
Hieronimem Urbankiem oraz radnymi 
brałam udział w Dożynkach Gminnych w 
Czmońcu. 

26 sierpnia z burmistrzem Jerzym Lech-
nerowskim i wiceburmistrzem Hieronimem 
Urbankiem uczestniczyłam w otwarciu 
wystawy obrazów Teresy Pohl – Radowicz 
„Śladami Zamoyskich Kórnik – Tatry”

28 sierpnia z burmistrzem Jerzym 
Lechnerowskim brałam udział w otwarciu 
Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej oraz 
wręczeniu pucharów i medali.

Tego samego dnia:
-z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim 

i wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem 
oraz radnym Jerzym Rozmiarkiem brałam 
udział w uroczystości otwarcia i poświęce-
nia boiska i placu zabaw w Konarskiem.

-gościłam na imprezie w Zagrodzie Kór-
nickiej „Zabawy dziadków i pradziadków” w 
Mościenicy.

1 września radni uczestniczyli w uro-
czystości rozpoczęcia roku szkolnego 
2010/2011 w szkołach Gminy Kórnik.

5 września 
-kibicowałam uczestnikom zawodów 

kolarskich – XIII Ogólnopolskie Kryterium 
Uliczne o Puchar Burmistrza Krónika i V 
Memoriał Franciszka Przecinkowskiego.

-odwiedziłam imprezę związaną z uro-
czystym otwarciem placu zabaw „Wesoły 
Kogucik” w Biernatkach oraz Festyn Do-
żynkowy w Prusinowie.

Odbyłam szkolenie: „Działalność radne-
go a oczekiwania jego wyborców”.    

Irena Kaczmarek
Przewodnicząca RM w Kórniku

Normalne 50%
Do  5 km 1,70 zł 0, 90 zł
Do 10 km 2,80 zł 1, 40 zł
Do 20 km 4,80 zł 2, 40 zł
Do 30 km 6,30 zł 3, 10 zł
Do 40 km 7,30 zł 3, 70 zł

Normalne ulgowe 
50%

ulgowe  
49%

ulgowe 
37%

Do  5 km 44,00 zł 22,00 zł 22,00 zł 27,00 zł
Do 10 km 84,00 zł 42,00 zł 43,00 zł 53,00 zł
Do 20 km 150,00 zł 75,00 zł 76,00 zł 94,00 zł
Do 30 km 190,00 zł 95,00 zł 97,00 zł 120,00 zł
do 40 km 240,00 zł 120,00 zł 121,00 zł 150,00 zł

Z KALENDARZA PRZEWODNICZąCEJ RM

OD PAźDZIERNIKA 
DROżsZE bILEty

Ceny biletów jednorazowych

Ceny biletów miesięcznych

mieszkańcy pełni chęci i zapału, 
by teren wokół ich bloku był zadbany, 
pełen zieleni i gospodarz osiedla, który 
używa różnych środków, by uprzykrzyć 
im życie i utrudnić pielęgnację zielonego 
kawałka – to sytuacja, która od pewne-
go czasu występuje na osiedlu TBS w 
kórniku a przypomina tą z kultowego 
serialu Barei „Alternatywy 4”.  kto w tym 
sporze ma rację? 

Sprawą zajęliśmy się po telefonie jed-
nej z mieszkanek osiedla (imię i nazwisko 
znane redakcji), oburzonej poczynaniami, 
gospodarza miejsca. Spotkaliśmy się z 
grupą mieszkańców, w miejscu, które stało 
się kością niezgody pomiędzy mieszkańca-
mi a gospodarzem terenu. Niezadowoleni 
z usług firmy, której zadaniem jest m.in. 
dbanie o porządek na klatkach i wokół 
bloków postanowili nam opowiedzieć o 
tym, co dzieje się na 
ich osiedlu. 

Bloki TBS w Kórniku 
wybudowano kilka lat 
temu. Mieszka tu ponad 
200 rodzin. O porządek 
na osiedlu dba tzw. go-
spodarz domu, czyli fir-
ma, którą wybiera TBS 
Partner z siedzibą w 
Słupcy. Od około trzech 
lat, o porządek na tym 
terenie dba firma, której 
właścicielem jest jeden 
z mieszkańców osiedla. 
Administracja TBS po-
informowała nas, jakie 
są obowiązki gospoda-
rza domu. Zajmuje się 
on przede wszystkim 
utrzymaniem czystości i 
technicznej sprawności budynków. Do jego 
obowiązków należy m.in. kompleksowe 
sprzątanie klatek schodowych co najmniej 1 
raz w tygodniu, bieżące sprzątanie terenów 
wokół budynków, sprzątanie chodników, 
dróg wewnątrzosiedlowych, miejsc posto-
jowych, dojazdów do garaży, placów zabaw 
oraz terenów zielonych w czasookresach 
niezbędnych do utrzymania ich w ciągłej 
czystości, podlewanie terenów zielonych 
w okresach suszy, w okresach zimowych 
czyszczenie ze śniegu, lodu i błota po-
śniegowego oraz posypywanie piaskiem 
i odpowiednimi środkami chemicznymi 
chodników, jezdni wewnątrzosiedlowych, 
podjazdów do garaży, sprawowanie nadzo-
ru nad urządzeniami i sprzętem dla zabaw 
dziecięcych znajdujących się na terenie 
danych posesji, polegających na zgłoszeniu 
ewentualnych uszkodzeń tego sprzętu itd. 

Część mieszkańców uważa, że obecny 
gospodarz nienależycie wywiązuje się ze 
swoich obowiązków. Osoby, które zatrudnia 
do poszczególnych prac nie przykładają się 
do wykonania swoich zadań a sam gospo-
darz wulgarnie odnosi się do każdego, kto 
tylko przyjdzie do niego z jakąś sprawą. 

Ze względu na to, że nie wszędzie 

na osiedlu tereny zielone są jednakowe 
zadbane, część mieszkańców, o jeden ze 
skwerków postanowiła zadbać sama. Jak 
mówią, z własnych funduszy zakupili krze-
wy, które posadzono i trawę, którą posiano. 
Pełni chęci i zapału do pracy, liczyli na to, 
że niezbędny sprzęt do pielęgnacji tego 
niewielkiego terenu udostępni im gospo-
darz osiedla. – Ten wyzwał nas, że robimy 
sobie prywatny folwark i powiedział, że nie 
pożyczy nam sprzętu – informuje jedna z 
mieszkanek. Niezrażeni postawą gospo-
darza mieszkańcy zakupili z własnych 
środków wąż do podlewania i kosiarkę do 
ścinania trawy. Uważają, że to jeszcze bar-
dziej zaogniło konflikt z gospodarzem, który 
nie pozwolił im korzystać z zewnętrznego 
dostępu do prądu i złośliwie odkręcił kurek 
do wody, by nie mogli podpiąć do niego 
ogrodowego węża. Na domiar złego, płotek, 
którym mieszkańcy ogrodzili zielony teren, 

gospodarz rozebrał zasłaniając się koniecz-
nością jego usunięcia ze względu na prace 
remontowe, które miały się odbywać i na 
to, że ogrodzenie to może spowodować 
uszkodzenie sprzętu w czasie jego pracy. 
Mieszkańcy wytykają także gospodarzowi 
osiedla, że podczas największych upałów, 
gdy zieleń potrzebuje najwięcej wody nie 
była ona regularnie podlewana. Z tego 
powodu, niektóre posadzone krzewy nada-
wały się do wyrzucenia. 

Na tym, lista zarzutów pod adresem 
gospodarza nie kończy się. Uważają, że ten 
nie dba o wymianę piasku w piaskownicy, 
w której bawią się dzieci i nie zajmuje się 
usuwaniem z niej zwierzęcych odchodów. 
Tłumaczą, że tu chodzi o zdrowie ich 
dzieci. 

Mieszkańcy twierdzą również, że go-
spodarz nie wywiązywał się należycie ze 
swoich obowiązków w okresie zimowym. 
Ich zdaniem, chodniki i drogi osiedlowe nie 
były odśnieżane regularnie a powstały lód z 
nich usuwany. Niejednokrotnie dochodziło 
do groźnych upadków. Lód został usunięty 
dopiero, kiedy zalegała gruba już jego 
warstwa i niezbędne okazało się użycie 
odpowiedniego sprzętu. 

Wiele do życzenia pozostawia także 
sprzątanie klatek schodowych. Według 
mieszkańców, osoby, które zajmują się 
utrzymaniem czystości na klatkach, robią 
to niechlujnie i niestarannie. - Mycie klatek 
polega na wylaniu na nie prawie wiadra 
wody. Nie trudno o upadek na tak mokrej 
posadzce. Mąż jednej z mieszkanek, idąc z 
dzieckiem na ręku, poślizgnął się i przewró-
cił. Na szczęście nic się nie stało – skarży 
się jedna z obecnych kobiet.  Mieszkańcy są 
także zdziwieni, że nikt poza gospodarzem 
osiedla nie ma dostępu np. do skrzynek od 
prądu. – W momencie, gdy np. wyskoczą 
korki a nie będzie gospodarza nie może-
my nic zrobić, bo tylko on ma klucze do 
skrzynek – przyznaje inny mieszkaniec. 
Oburzenie wśród nich wywołuje także to, że 
gospodarz pobiera dodatkowe opłaty, gdy 
ma wykonać swoje zadanie po godzinach 
pracy. – Kiedyś otrzymałam fakturę w wyso-

kości 50zł,  za ponowne 
włączenie korków od 
prądu, które wysiadły 
w moim mieszkaniu po 
godzinach pracy go-
spodarza osiedla. Mam 
nadzieję, że następny 
raz, gdy się coś stanie, 
zmieszczę się w godzi-
nach jego pracy – mówi 
mieszkanka. 

Mieszkańcy przy-
znają, że wiele do 
życzenia pozostawia 
również kultura osobi-
sta gospodarza tego 
miejsca. – Niejedno-
krotnie odnosił się do 
nas bardzo wulgarnie, 
kiedy przychodziliśmy 
go poinformować o ko-

nieczności naprawy lub interwencji. Ten 
człowiek nie potrafi normalnie rozmawiać 
z ludźmi – twierdzą zgodnie zebrani 
mieszkańcy. – Jesteśmy chętni do pomocy 
przy pielęgnacji zieleni, nawet do ponosze-
nia dodatkowych kosztów np. na zakup 
krzewów czy trawy a gospodarz zamiast 
cieszyć się, że mieszkańcy chcą z nim 
współpracować to podkłada nam jeszcze 
kłody pod nogi i utrudnia dbanie o skrawek 
zieleni, który sami stworzyliśmy z własnych 
funduszy – skarży się mężczyzna. 

Co na to gospodarz osiedla? Na po-
czątku rozmowy z przedstawicielem naszej 
gazety straszy, że jeśli opublikujemy jego 
imię i nazwisko na naszych łamach to po-
zwie nas do sądu. Zapytany o zarzuty, jakie 
stawiają mu mieszkańcy, uważa, że znacz-
na większość z nich „wyssana jest z palca”. 
Przyznał, że wykonuje swoje zadania na 
tyle, na ile pozwalają mu fundusze, które 
otrzymuje od TBS Partner. Jak twierdzi, 
TBS płaci mu 7zł od mieszkania za świad-
czenie usług porządkowo-technicznych, a 
to nie są aż tak duże fundusze, by wykonać 
wszystko tak, jak oczekują tego mieszkań-
cy.                                       (cd na str 6)

KóRNICKIE ALtERNAtyWy? 
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(cd ze str. 5)
To TBS zleca gospodarzowi poszcze-

gólne zadania, takie jak odśnieżanie, 
pielęgnacja zieleni, prace naprawcze 
i zleceniodawca ustala harmonogram 
wykonania tych prac np. podlewanie 
trawników. Gospodarz uważa, że TBS 
kontroluje jego pracę i nie ma do niej 
zastrzeżeń. Twierdzi również, że jako 
osoba, która ma dbać o porządek na 
osiedlu nie może dopuścić do tego, by 
mieszkańcy robili co chcą na gruntach 
należących do TBS. Nie wolno im bez 
zgody gospodarza samowolnie sadzić 
zieleni, tam, gdzie wydaje im się to za 
stosowne, bo nie wiedzą, gdzie pod 
ziemią przechodzą różnego rodzaju 
instalacje. Poinformował, że żaden z 
mieszkańców nie przyszedł do niego 
z prośbą o pozwolenie na sadzenie 
krzewów, wysiew trawy czy budowę 
piaskownicy. 

Gospodarz twierdzi, że wymienia 
piasek w piaskownicy co roku. Co do 
występowania w niej odchodów zwie-
rzęcych uważa, że mieszkańcy sami 
są sobie winni. Informuje, że posiada 
dokumentację fotograficzną, z której 
wynika, że mieszkańcy wychodząc 
na spacer ze swoimi pupilami niespe-
cjalnie zwracają uwagę, na to, gdzie 
załatwiają się ich zwierzęta. A te robią 
to także w piaskownicy. Mieszkańcy 
uważają, że żaden z nich nie dopu-
ściłby, aby jego kot czy pies załatwiał 
się tam, gdzie bawi się jego dziecko. 
Gospodarz uważa, że w niektórych 
miejscach to mieszkańcy przyczyniają 

się do niszczenia zieleni. Tu również 
zaznacza, że posiada zdjęcia, na któ-
rych widać, jak dzieci, jeżdżąc rower-
kami i wózkami, uszkadzają krzewy czy 
trawniki. Twierdzi, że nie udostępnia 
sprzętu do podlewania mieszkańcom, 
po tym jak go uszkodzili i nie wykazali 
chęci do jego naprawy. Gospodarz 
mówi, że jeśli chodzi o odśnieżanie 
to wykonuje je zimą tak często, jak to 
jest możliwe. Przyznaje, że nie jest 
to łatwe, zwłaszcza, gdy odśnieża się 
ręcznie przy pomocy łopat. Wnioskował 
do zarządu TBS o zakup pługu, ten jed-
nak nie wyraził na to zgody. Udało mu 
się kupić sprzęt z własnych środków, 
dzięki czemu może lepiej wykonywać 
swoje zadania. Mimo tego, że się sta-
ra, uważa, że niektórzy mieszkańcy 
osiedla są złośliwi i specjalnie robią na 
niego nagonkę, szykanują i wypisują 
obraźliwe określenia pod jego adresem 
na murach. 

Jak TBS ocenia usługi, które świad-
czy gospodarz osiedla w Kórniku? Filip 
Przyłuski, obecny prezes TBS Partner 
w rozmowie z nami przyznał, że nie ma 
większych zastrzeżeń do pracy gospo-
darza osiedla. Poinformował również, 
że na bieżąco stara się reagować na 
ewentualne reklamacje mieszkańców. 
Nie widzi potrzeby zmiany gospodarza. 
Prezes poinformował także, że wpływ 
na wybór firmy, która zajmuje się utrzy-
maniem czystości i technicznej spraw-
ności budynków ma w dużej mierze 
cena, za jaką świadczy swoje usługi. 

A według informacj i  przekazanych 
przez prezesa Przyłuskiego, obecny 
gospodarz oferuje usługi za znacznie 
niższe stawki niż inne podmioty, które 
świadczą tego typu usługi. – Wybiera-
my firmę, na którą nas stać, dlatego jest 
to jedna firma, która świadczy usługi 
porządkowo-techniczne we wszystkich 
miejscowościach, w których posiadamy 
swoje zasoby mieszkaniowe – t łu-
maczy. – Znaczną część, bo prawie 
70% czynszu, który płacą mieszkańcy 
wydajemy na obsługę kredytów, dzięki 
którym budujemy kolejne mieszkania. 
Pozostałe pieniądze możemy przezna-
czyć na bieżące naprawy i utrzymanie 
– twierdzi Przyłuski. Prezes zapytany 
o to, dlaczego mieszkańcy nie są in-
formowani o wielu przedsięwzięciach 
czy zamiarach TBS, poinformował, że 
najemcy mieszkań powinni wiedzieć, że 
budownictwo społeczne nie rządzi się 
takimi samymi prawami, jak spółdziel-
cze, dlatego też nie zawsze mieszkańcy 
mają prawo do decydowania i wpływ na 
podejmowane decyzje. 

Każda ze stron ma swoje racje i jest 
przekonana o ich słuszności. Spór ten 
można szybko zakończyć i „zakopać 
topór wojenny”, ale zarówno gospo-
darz, jak i mieszkańcy muszą wykazać 
się otwartością, chęcią współpracy, 
zrozumieniem i życzliwością. 

Barbara Morasz

1 września, po dwóch miesiącach 
wakacji, uczniowie znów zasiedli w 
szkolnych ławach. Przed nimi, kilka 
miesięcy intensywnej pracy. Sprawdzi-
liśmy, jak szkoły przygotowały się na 
przyjęcie uczniów i co nowego mogą 
im zaoferować. 

W czasie wakacji, w kórnickim przed-
szkolu trwały prace adaptacyjne dodatkowe-
go pomieszczenia na salę dydaktyczną dla 
5-latków. Jak tłumaczy Barbara Zarzeczna, 
dyrektor przedszkola, dwa małe pomiesz-
czenia połączono w jedno duże. Z kolei w 
bnińskim przedszkolu, w starym budynku 
w jednym z pomiesz-
czeń wybudowano 
łazienkę. Od wrze-
śnia, Przedszkole 
w Szczodrzykowie 
korzysta z nowego 
pieca grzewczego, 
który zamontowano 
pod koniec sierp-
nia. 

W Szkole Pod-
stawowej w Kórni-
ku w wakacje wy-
malowano kilka sal 
lekcyjnych. Jedną z 
nich odnowili rodzice 
uczniów z klasy 1c, 
za co serdeczne po-
dziękowania składa 
dyrektor szkoły. W 
„jedynce” od wrze-
śnia dzieci mogą ko-
rzystać z pomocy psychologa i logopedy. 
Eliza Wasylkowska-Ziółkowska, dyrektor 
podstawówki w Kórniku podkreśla, że od 
nowego roku szkolnego będzie więcej zajęć 
wyrównawczych dla dzieci z trudnościami 
w nauce i korekcyjnych. Chętni uczniowie 
będą mogli zapisać się do kółka żeglar-
skiego. Od września funkcjonuje także sala 
interaktywna. 

Od nowego roku szkolnego, uczniowie 
z Szkoły Podstawowej nr 2 w Bninie mogą 
korzystać z wybudowanego w wakacje 
ogródka rekreacyjnego, czyli placu zabaw. 
Dzieci do dyspozycji mają sześć rożne-
go rodzaju urządzeń, usytuowanych na 
zielonej trawie. Zofia Talarczyk, dyrektor 
„dwójki” poinformowała, że od września 
będzie działać kółko plastyczne. Zajęcia 
będą prowadzone przez osobę z KOK. W 
wakacje wyremontowano poddasze – kuch-
nię, sekretariat, pokój nauczycielski oraz 
świetlicę. Świetlica zyskała dwa miejsca 
komputerowe. 

 Uczniowie z podstawówki w Radze-
wie rozpoczęli nowy rok szkolny, wspo-
minając zmarłego tuż przed wakacjami, 
wieloletniego dyrektora szkoły Marka 
Serwatkiewicza. Obowiązki dyrektora 
pełni obecnie Krystyna Kiełpińska. Na 
początku przyszłego roku kalendarzo-
wego ogłoszony zostanie konkurs na 
nowego dyrektora szkoły. A już we wrze-
śniu rozegrane będą turnieje sportowe w 

tenisie stołowym, rzucie lotką i strzelaniu 
z wiatrówki, jako I Memoriał Marka Ser-
watkiewicza. 

Szkoła Podstawowa w Szczodrzyko-
wie kontynuuje program „Szkoła ucząca 
się”. Ma on na celu motywować ucznia 
do nauki. Program zakłada koncentrację 
na podnoszeniu jakości pracy szkoły 
oraz doskonaleniu technik nauczania i 
oceniania m.in. nauczyciele stosują „oce-
nianie kształtujące”. Od września, dzieci 
z najmłodszych klas będą korzystać z 
pomocy dydaktycznych do edukacji wcze-

snoszkolnej, które 
szkoła otrzymała w 
ramach programu 
„Radosna szkoła”. 
Z okazji Dnia Pa-
pieskiego, w paź-
dzierniku, szkoła 
organizuje w kór-
n ick im kośc ie le 
koncert, na który 
już zaprasza. 

Od tego roku 
szkolnego, w Gim-
nazjum w Kórniku 
nie funkcjonuje kla-
sa humanistyczna 
i sportowa. W każ-
dym z oddziałów, 
grupa zaintereso-
wanych uczniów 
będzie korzystać 
z dodatkowych za-

jęć humanistycznych lub sportowych. 
Powstała klasa z dodatkowymi zajęciami 
o profilu matematyczno-przyrodniczym. 
Uczniowie, którzy uczą się języka obce-
go na poziomie zaawansowanym będą 
korzystać z dodatkowych godzin lekcyj-
nych, wprowadzonych specjalnie dla tego 
poziomu. 

W Gimnazjum w Robakowie, od 
nowego roku szkolnego funkcjonuje 9 
oddziałów – po trzy klasy w każdym z 
roczników. Szkoła ta uczestniczy w pro-
gramie „Zagrajmy o sukces”, który ma na 
celu walkę z agresją uczniów, poprzez 
ciekawe zajęcia, nastawienie na rozwój, 
budowanie pozytywnych relacji. Dzięki 
niemu, w gimnazjum odbędzie się wiele 
dodatkowych zajęć, które mają „prze-
kierować” aktywność uczniów na rozwój 
zainteresowań.  W wakacje, z własnych 
środków, gimnazjum wyremontowało w 3 
salach parkiet, który uległ wypiętrzeniu. 
W pozostałych 5 pomieszczeniach lekcyj-
nych wykonano interwencyjne naprawy. 

Z okazji rozpoczynającego się roku 
szkolnego, wszystkim uczniom życzymy 
zapału do nauki a nauczycielom cierpli-
wości w przekazywaniu wiedzy swoim 
podopiecznym. 

Zebrała: Barbara Morasz

ZAbRZMIAł PIERWsZy DZWONEK

Nazwa placówki liczba uczniów na początku 
roku szkolnego 2010/11 

Przedszkole nr 1 w Kórniku 178

Przedszkole nr 2 w Kórniku-Bninie 150

Przedszkole w Szczodrzykowie 88

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku 470

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku-Bninie 241

Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie 503

Szkoła Podstawowa w Radzewie 148

Gimnazjum w Kórniku 350

Gimnazjum w Robakowie 189

Z głębokim żalem pożegnaliśmy
Ś.P.

Krystynę Błaszyk
Członka Rady Nadzorczej 

Banku Spółdzielczego w Kórniku
w latach 1979 – 1989

Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy 
 Banku Spółdzielczego w Kórniku

Pani dyrektor Magdalenie Jankowiak
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 
Ojca

składają:
pracownicy 

Przedszkola w Szczodrzykowie

Ks. Janowi Iwanowskiemu, 
panu Orlewiczowi 

i obsłudze cmentarza,
panu burmistrzowi 

Jerzemu Lechnerowskiemu
oraz wszystkim, którzy okazali 

współczucie
a także uczestniczyli 
w ostatniej drodze

Śp. 
Mariana 

Kociałkowskiego

serdeczne podziękowania
składa:
Rodzina
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KRyMINALNA
STrAżACy W AkCJI

Nietrzeźwi rowerzyści 
17 sierpnia w Szczodrzykowie, kórnic-

cy funkcjonariusze zatrzymali pijanego 
rowerzystę. Mężczyzna, który kierował 
rowerem miał 1,52‰ alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Z kolei, 6 września 
w Kórniku „wpadł” kolejny nietrzeźwy 
rowerzysta, który miał we krwi 1,36‰. 

Nie dostosowali prędkości 
19 sierpnia w Kórniku, kierujący 

pojazdem renault w wyniku niedosto-
sowania prędkości do warunków ruchu 
doprowadził do zderzenia z oplem. Z 
kolei 27 sierpnia w Kórniku, kierujący 
volkswagenem również jechał z nad-
mierną prędkością i zderzył się z opło-
towaniem.

Nie zachował bezpiecznej odległości
19 sierpnia w Kórniku, kierowca 

renault nie zachował bezpiecznej odle-
głości od poprzedzającego go pojazdu i 
zderzył się z volkswagenem.  

Pijany amator motorówki
22 sierpnia w Błażejewku, policjanci 

zatrzymali mężczyznę, który kierował 
łodzią motorową będąc pod wpływem 
alkoholu. Amator sportów wodnych miał 
0,72‰. 

Nieprawidłowy manewr 
23 sierpnia w Czmoniu, kierujący ive-

co w wyniku nieprawidłowo wykonywane-
go manewru skrętu w lewo doprowadził 
do zderzenia z pojazdem ford. 

Nietrzeźwy kierowca 
29 sierpnia w Biernatkach, zatrzy-

mano mężczyznę, który kierował sa-
mochodem isuzu będąc nietrzeźwym. 
Miał 0,82‰ alkoholu w wydychanym 
powietrzu. 

Prowadził auto mimo zakazu
31 sierpnia w Kórniku, funkcjonariu-

sze zatrzymali mężczyznę, który kierował 
fiatem, pomimo prawomocnego zakazu 
sądowego. 

Błędne manewry 
1 września w Gądkach, kierujący mer-

cedesem w wyniku nieprawidłowo wyko-
nywanego manewru cofania doprowadził 
do zderzenia z innym mercedesem. 2 
września w Kórniku, kierowca scani także 
błędnie wykonał manewr cofania i zderzył 
się z innym pojazdem marki scania. 

Nie udzielił pierwszeństwa 
2 września w Kórniku, kierowca 

volkswagena nie udzielił pierwszeństwa 
przejazdu i doprowadził do zderzenia z 
fiatem. 

Wjechał na chodnik 
3 września w Kórniku, kierujący nis-

sanem podczas nieprawidłowo wykony-
wanego manewru omijania, wjechał na 
chodnik uszkadzając krawężnik i płytki 
chodnikowe.

Jechał pod wpływem 
substancji odurzającej 

6 września w Błażejewie, zatrzymano 
mężczyznę, który kierował audi znajdując 
się pod wpływem substancji odurzającej. 
Ponadto posiadał przy sobie środek nar-
kotyczny w postaci amfetaminy. 

kradzieże, włamania i uszkodzenie 
mienia 

•18 sierpnia w Robakowie, doszło do 
kradzieży z terenu posesji koparko-łado-
warki o wartości 272 000 zł,

•20 sierpnia w Kórniku włamano się 
do pomieszczenia firmowego i skradzio-
no z niego dokumenty, wartość start to 
1600 zł,

•21 sierpnia w Dachowie, skradziono 
samochód marki nissan micra o wartości           
16 000 zł,

•23 sierpnia dokonano kradzieży w 
Gądkach z szatni firmy H&M etui z zawar-
tością dokumentów, kart bankomatowych 
i pieniędzy w kwocie 100 zł, 

•25 sierpnia włamano się do pomiesz-
czenia biurowego w Kórniku i skradziono 
komputer, monitor, rejestrator, wartość 
strat to 6 270 zł, 

•26 sierpnia w Kórniku, skradziono 
łódź o wartości 1250 zł,

•26 sierpnia w Gądkach z terenu firmy 
Raben skradziono elektronarzędzia o 
wartości  2072 zł,

•27 sierpnia doszło do uszkodzenia 
mienia w Borówcu - przecięcia dwóch 
opon w pojeździe opel,  wartość strat 
to 300 zł, 

•28 sierpnia w Dachowie, włamano 
się i skradziono z pomieszczenia gospo-
darczego materiały budowlane, wartość 
strat 12 000 zł, 

• 29 sierpnia w Kórniku skradziono 
samochód BMW o wartości 69 000 zł,

• 29 sierpnia nastąpiło włamanie do 
firmy w Kórniku i skradziono z niej złom 
– miedź o wartości 3500 zł, 

• 31 sierpnia w Kórniku dokonano 
kradzieży dokumentów, kart bankomato-
wych i pieniędzy, wartość strat 550 zł, 

• 2 września doszło do włamania do 
dwóch domów w budowie w miejsco-
wości Kórnik i kradzieży z nich okien, 
artykułów budowlanych, narzędzi o 
wartości 3450 zł, 

• 4 września nastąpiło włamanie do 
sklepu spożywczego w Dziećmierowie i 
kradzież z niego papierosów, alkoholu, 
czekolad o wartości strat 10 000 zł, 

• 4 września w Szczytnikach uszko-
dzono siatkę ogrodzeniową posesji, 
skradziono okna, rynny, wartość strat 
to 5000 zł, 

• 4 września w Jaryszkach skradziono 
samochód opel o wartości 25 500 zł. 

Opr. BM

stRAżACy Z 
KAMIONEK

o strażakach ochotnikach z oSP ka-
mionki żartobliwie można powiedzieć, że 
„palą się do pożaru”. o oddaniu pracy 
świadczy m.in. rezygnacja z pieniędzy za 
udział we wszystkich akcjach, by za uzyska-
ne w ten sposób środki zakupić niezbędny 
sprzęt.  

Okazuje się, że właśnie brak wyposażenia 
jest ich największą bolączką. Z gminnych 
środków otrzymują niewiele funduszy, dlatego 
jedynie dzięki swoim oszczędnościom mogą 
kupić  sprzęt. 

Dariusz Krzak (strażak ochotnik od 26 lat, 
w tym 16 lat w Kamionkach) pełniący funkcję 
gospodarza OSP podkreśla, że w ciągu dwóch 
lat strażacy ochotnicy zgromadzili 10 tysięcy 
złotych, by móc kupić różne urządzenia. 
Jeszcze podczas majowej powodzi nie mogli 
bezpośrednio brać udziału w akcji, bo dopiero 
od niedawna mają pompę do brudnej wody. 
Za własne środki zakupili agregat prądotwór-
czy łącznie z oświetleniem halogenowym. 
Mają już system nawigacyjny do samochodu 
strażackiego. Zamówili też torbę R 1 – z wy-
posażeniem do udzielania pierwszej pomocy 
medycznej. Dariusz Krzak mówi, że potrzbne są 
jeszcze rozpieracze, by można było jeździć do 
wypadków drogowych. W przyszłości strażacy 
z Kamionek chcieliby mieć także typowo szla-
mową pompę typu „Niagara”. Brakuje im także, 
najbardziej podstawowego sprzętu – drabiny, 
by chociażby, co może wydać się śmieszne, 
ściągnąć kota z drzewa, który sam nie potrafi 

zejść na ziemię ...
Strażacy z Kamionek posiadają od około 5 

lat wóz strażacki zakupiony od OSP w Zbąszy-
niu. Wóz ten ma już jednak trzydziestoletni staż 
i jest zdecydowanie wysłużony. Dlatego teraz 
przydałby się nowy pojazd bojowy. 

Mariusz Remisz, naczelnik OSP Kamionki 
(w OSP od 16 roku życia, czyli już 29 lat) 
ubolewa, że o wyposażenie dla strażków w Ka-
mionkach trzeba „żebrać” w zawodowej straży 
pożarnej. Informuje, że w OSP Kamionki jest 8 
ratowników drogowych, mających przeszkole-
nie do udzielania pierwszej pomocy medycznej. 
Wśród strażaków, siedmiu ma prawo jazdy 
kategorii C, upoważniające do prowadzenia 
samochodu strażackiego. Uczestniczących 
bezpośrednio w akcjach jest 22 stażaków, ale 
trzeba pamiętać też o tych wspierających, jak 
na przykład Henryk Piasecki, który po wyjeździe 
samochodu strażackiego na akcję, zamyka 
drzwi i pilnuje garażu w strażnicy. 

Małgorzata Walkowiak, sołtys Kamionek od 
30 lat należy do OSP. Pani sołtys zwraca uwagę 
na to, że wstydem jest wysyłanie na akcje niedo-
statecznie wyposażonych strażaków. A

wyruszają na nie przeciętnie raz w miesiącu. 
W tym roku uczestniczyli też w akcji przeciwpo-
wodziowej – trzy razy w Sowińcu za Mosiną i 
raz w Czmońcu. 

Sołtys Małgorzata Walkowiak i naczlenik 
OSP Kamionki – Mariusz Remisz tłumaczą, 
że w ich rejonie przybywa domów m. in. z 
drewnianym wykończeniem, dochodzi do 
wypadków, mają miejsce ulewne deszcze, 
wichury. Dlatego, straż pożarna powinna być 
na miejscu, by szybciej docierać do potrzebu-
jących. Mariusz Remisz zaznacza też, że w 
wielu domach wybudowano kominki a to może 
stanowić dodatkowe zagrożenie. Właśnie komi-

nek był przyczyną wybuchu pożaru w Wigilię 
ubiegłego roku. 

Strażacy z Kamionek starają się podnosić 
swoje umiejętności. Warto wspomnieć, że 
podczas tegorocznych Powiatowych Zawodów 
Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowa-
nych 23 czerwca w Kórniku zajęli wysokie II 
miejsce na 10 drużyn. W dodatku startowali z 
pożyczoną motopompą...

W Kamionkach nie należy się na razie mar-
twić, że zabraknie następców doświadczonych 
strażaków. Działa tu bowiem Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza: jedna sekcja dziewczęca, 
dwie chłopięce, czyli w sumie ok. 25 młodych 
osób. Uczestniczą w zawodach gminnyh, 
pomagają w akcjach przeciwpowodziowych. 
Mówią, że wstąpili do Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej, bo chcą ratować mienie i życie 
ludzkie. Młodzi ludzie angażują się w prace 
porządkowe, jak np. koszenie trawy przy boisku 
„Orlik”. Starają się, by mieszkańcom Kamionek 
żyło się lepiej i milej.

Mariusz Remisz wspomina, że strażacy 
zaangażowali się w działalność społeczną na 
rzccz OSP – nieodpłatnie wykonywali prace 
przy budowie garażu strażnicy.

Sołtys Małgorzata Walkowiak przypomina, 
że remiza strażacka w Kamionkach pełni rolę 
domu kultury, integrującego miejscowe środowi-
sko. Odbywają się w niej warsztaty decoupage, 
spotkania integracyjne, przyjeżdża Wspólnota 
Burego Misia. Tu siedzibę mają: świetlica 
środowiskowa oraz Internetowe Centrum 
Edukacyjno-Oświatowe.

Małgorzata Walkowiak informuje, że czy-
nione są starania o pozyskanie z programu 
„Leader na wsi” pieniędzy na remont strażnicy 
i doposażenie kuchni.

Robert Wrzesiński

Kórniccy strażacy odnotowali szereg 
kolejnych akcji:
•20 sierpnia usuwali plamę oleju na ulicy 
Woźniaka w Kórniku, 
•22 sierpnia zabezpieczali miejsce wy-
padku w miejscowości Śródka w gminie 
Kleszczewo, 
•23 sierpnia usuwali przewrócone drzewo 
na drodze nr 434 w kierunku do Śremu, 
•23 sierpnia zabezpieczali miejsce wypadku 
w Czołowie, 
•23 sierpnia aż osiem razy wyjeżdżali, by 
wypompowywać wodę z zalanych miejsc, 
•23 sierpnia zabezpieczali teren wypadku 
na trasie z Czmonia do Radzewa, 
•24 sierpnia pompowali wodę z piwnicy przy 
ulicy Wojska Polskiego w Kórniku, 
•25 sierpnia także pompowali wodę z piwni-
cy przy ulicy Błażejewskiej w Bninie, 
•1 września usunęli z trasy S11 w Gądkach 
łabędzia, 
•2 września zabezpieczali miejsce wypadku 
w Czołowie na trasie w kierunku Mosiny, 
•2 września w domu przy ulicy Laskowej 8 
zapaliły się sadze w kominie, które ugasili 
strażacy.

Opr. Robert Wrzesiński 

konarskie
Zgodnie z tradycją mieszkańcy Ko-

narskiego na rowerach pielgrzymowali na 
odpust parafii Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Tulcach, który odbył się 
w niedzielę, 5 września. W tej rowerowej 
pielgrzymce wzięlo udział 21 osób, które 
„konwojował” sołtys Konarskiego – Józef 
Bartkowiak.

Szczytniki
Sołtys Wiesława Wacław informuje, że 

we wtorek, 21 września o godzinie 19 w 
świetlicy odbędzie się zebranie wiejskie. 
Będą na nim omawiane bężące sparwy oraz 
zostanie przeanalizowany plan budżetu 
sołekiego na 2011 rok.

żerniki
Trwają prace związane z wykonaniem 

elewacji świtlicy z impregnacją przeciwwil-
gociową. W związku z tym zajęcia rozpocz-
ną się tutaj od 1 października. 

Sołtys Daniel Kulza mówi, że mieszkań-
cy Żernik mają problemy z dojazdem auto-
busem do Poznania. Składa podziękowania 
Urzędowi Miejskiemu w Kórniku za tablicę z 
regulaminem korzystania z placu zabaw.

Sołtys Daniel Kulza informuje, że w 
środę, 15 wrzśnia o godzinie 18 w świetlicy 
odbędzie się zebranie wiejskie, na którym 
będzie omawiany fundusz sołecki na 2011 
rok.

Robert Wrzesiński

WIEŚCI 
sOłECKIE

DOżyNKI W DębCu
28 sierpnia, w Dębcu odbyły się Dożynki 

dla mieszkańców naszej wsi. Przygotowano 
wiele ciekawych konkurencji, zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych. 

Uczestnicy zdobyli liczne nagrody. Po 
słodkim poczęstunku i grillu odbyła się 
loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami 
sponsorowanymi przez : 

- Studio Urody „Impresja” 
Kórnik ul. Szkolna 8

- Kwiaciarnia „Flauers” 
w Kupcu Kórnickim

- Optyk PROGRES w Kupcu Kórnickim
- Galeria Światła PROGRES 

w Kupcu Kórnickim
- Fryzjerstwo u Justyny 

w Kupcu Kórnickim
- „Blachmal” Dębiec 

- M.Makowiecki 
i w szczególności Adrian Tłok.

Po loterii rozpoczęła się zabawa tanecz-
na. Do tańca przygrywał M. Płóciennik z

Błażejewa wraz z koleżanką Magdą. 
Mimo deszczu impreza udała się, a wszy-
scy byli zadowoleni. 

Dziękuję bardzo mieszkańcom za przy-
bycie, sponsorom oraz paniom pomagają-
cym w przygotowaniu tej imprezy .

 Sołtys wsi Dębiec 
oraz Rada Sołecka

WEsOły KOguCIK W bIERNAtKACh
6 września w Biernatkach odbyło się otwarcie placu zabaw „Wesoły Kogucik”. 
Współfinansowana z funduszy wojewódzkich i gminnych inwestycja doczekała się 

realizacji pod czujnym okiem sołtys Anny  Plucińskiej oraz urzędników Urzędu Miejskiego 
w Kórniku. 

Przecięcia wstęgi dokonał Sekretarz Gminy Kórnik Leszek Książek. Oprócz miesz-
kańców, rady sołeckiej obecna była Bożena Kiełtyka z kórnickiego OPSu oraz prezes 
KTPSu Krystyna Janicka. Na terenie przy nowym placu zabaw odbył się festyn, podczas 
którego wystąpiła viola Kaźmierczak. Nie zabrakło smakołyków i innych atrakcji. Dzieci 
przetestowały nowe przyżądy, karuzele, zjeżdżalnie i huśtawki.

ŁG
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Już po raz szósty przedstawiciele gminy 
Kórnik wzięli udział w święcie partner-
skiego miasta Königstein w Niemczech. 
Nasza delegacja z burmistrzem Jerzym 
Lechnerowskim, Jadwigą 
Chałupką, tegoroczną Białą 
Damą i chórem Tutti Santi 
przebywała w Königstein 
na zaproszenie stowarzy-
szenia „Königstein-Kórnik” 
i burmistrza miasta König-
stein Leonharda Helma.

Podczas pierwszego 
dnia pobytu w Königstein, 
kórnicka delegacja wzięła 
udział w uroczystościach 
związanych z detroniza-
cją księżniczki Vereny I i 
intronizacją nowej księż-
niczki Fiony I, którą nasi 
przedstawiciele zaprosili 
na święto miasta w maju w 
2011 roku.

W sobotę, kórniczanie  
zwiedzili Frankfurt i uczestniczyli w uroczy-
stości przekazania klucza do bram miasta 
nowej księżniczce Fionie I.

Z pewnością najważniejszym i najpięk-
niejszym dniem pobytu delegacji z naszej 

gminy była niedziela, gdzie podczas mszy 
św. w kościele katolickim chór Tutti Santi, 
wspólnie z niemieckim chórem, zaśpiewał 
kilka pieśni w różnych językach. Po uroczy-

stej mszy, kórnickie chórzystki dały krótki 
koncert, wzbudzając zachwyt zebranych w 
kościele mieszkańców Königstein.

Kolejnym punktem świątecznego nie-
dzielnego programu był udział delegacji w 

corocznym pochodzie ulicznym, na którym 
spotykają się, przebrani w stroje historycz-
ne, przedstawiciele licznych organizacji 
i stowarzyszeń. „Biała Dama”, jadąc ze 

swoją świtą w pięknej do-
rożce, wzbudzała ogólny 
zachwyt wśród przyby-
łych. Kónicką  delegację 
w pochodzie reprezen-
tował także chór „Tutti 
Santi”, który śpiewając i 
tańcząc przez ponad dwie 
godziny, zaskarbił sobie 
sympatię mieszkańców 
miasta.

Podczas krótkiego, bo 
zaledwie trzydniowego 
pobytu w gminie König-
stein, oprócz udziału w 
święcie miasta, nasza 
delegacja uczestniczyła 
w spotkaniach z przedsta-
wicielami stowarzyszenia 
koordynującego współ-

pracę gminy Königstein z gminą Kórnik, 
na których omówiono program dalszej 
współpracy.

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

NA ŚWIęCIE MIAstA W KöNIgstEIN

BURmISTRZ GmINY KóRNIK
INFORmUJe

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórni-
ku od dnia 10 września 2010 r. do dnia1 paździer-
nika 2010 r. wywieszone zostały niżej wymienione 
wykazy dotyczące sprzedaży:
- działki nr 369/1 położonej w Kórniku obręb Bnin 
gmina Kórnik w trybie bezprzetargowym na rzecz 
ich użytkownika wieczystego,
- działki nr 368/3 położonej w Kórniku obręb Bnin 
gmina Kórnik w trybie bezprzetargowym na rzecz 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

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

uLEWA 
W fOtO-RELACJI 

W drugiej połowie sierpnia, przez Wielko-
polskę przetoczyła się prawdziwa fala burz 
i ulew. Nie ominęła Kórnika. 23 sierpnia, po 
ponad godzinnych intensywnych opadach 
deszczu, ulice Kórnika zamieniły się w rwące 
potoki a place w jeziora. Podobnie było w innych 
miastach, jak choćby w Poznaniu. Położenie 
Kórnika w niecce spotęgowało problem. 

Włodarze naszej gminy muszą pomleśleć 
o modernizacji przestarzałego systemu kana-
lizacji deszczowej - wymaga tego zmieniający 
się klimat.

 Na naszych łamach publikujemy zdjęcia 
nadesłane do naszej redakcji przez pana 
Roberta Budę, które obrazują najpełniej, jak 
wyglądało miasto tuż po ulewie. 

BM

Serdeczne podziękowania
dla OSP w Kórniku 

od 
Gerwazego Ogórkiewicza z 

rodziną

i dla OSP w Kamionkach 
od Marii Kozłowskiej 

i Krystyny Gromadzińskiej

za pomoc oraz 
szybką reakcję

Ten potok nigdy nie wylewał – ko-
mentuje jeden z mieszkańców wskazując 
na koryto rześko płynącej rzeczki mie-
dzianki. Wielu nadal nie może uwierzyć, 
w to co się stało – dodaje.

Zmuszają by uwierzyć i zapomnieć nie 
pozwalają gruzy domów położo-
nych nieopodal brzegów. Kilka 
tygodni temu niegroźny dotąd 
strumyk zamienił się w niszczą-
cą rzekę i z niepowstrzymaną 
siłą niszczył zabytkowe domy i 
nowe budynki.

Bogatynia znalazła się na 
czołówkach gazet i w newsach 
telewizyjnych informacji po po-
wodzi jaka dotknęła te okolice 
na początku sierpnia. Odcięty 
od świata skrawek Polski, ewa-
kuacja ponad 600 mieszkańców, 
zniszczone zabytki, zalana infra-
struktura kopalni odkrywkowej.   

Po raz kolejny w tym roku 
nieszczęście powodzi poruszyło serca 
mieszkańców Gminy Kórnik, którzy od-
powiedzieli na apel Urzędu Miejskiego i 
oddali wiele potrzebnych produktów dla 
potrzebujących poszkodowanych przez 
wielką wodę.

24 sierpnia ciężarówka z transportem 

darów serca dotarł do Bogatyni. Sterty 
worków z pisakiem i „zmasakrowane” 
brzegi przywitały transport świadcząc o 
niedawnej tragedii.

Na miejscu oddział żołnierzy sprawnie 
wyładował paczki z żywnością, napojami, 

środkami czystości, odzież, meble i inne.
Miejscowi nadal zaszokowani potęgą 

żywiołu z trudem opowiadali o niedawnych 
wydarzeniach. 

Wielu mieszkańcom pomoc będzie po-
trzebna jeszcze długo. Zmienia się jednak 
charakter takich potrzeb. Teraz najbardziej 

potrzeba sprzętu do osuszania i materiałów 
budowlanych.

O zmieniającej sie sytuacji poszkodo-
wanych dowiedzieć się można z oficjalnej 
strony gminy Bogatynia www.bogatynia.pl. 
Tam też można znaleźć numer konta, na 

które można przelewać pomoc 
finansową.

W akcję zbierania darów 
oprócz pracowników Urzędu 
Miejskiego włączyły się panie 
Marzena Dominiak, Teresa 
Zimna, Magdalena Stępniak, 
Martyna Gurtat, Paula Jasek 
i Magdalena Kuberacka, któ-
re współorganizowały zbiór-
kę i segregowały przekazane 
przedmioty oraz spakowały je. 
Strażacy z OSP Kórnik pod 
komendą Leszka Orlewicza 
pomogli w zbiórce i (mimo 
ulewy 23 sierpnia -patrz wyżej) 
ładowaniu transportu.

W poprzednie akcje pomocy dla po-
wodzian w sposób szczególnie aktywny 
włączył się Sławomir Zakrzewski oraz 
Kazimierz Stanisławski.

Wszystkim, którzy okazali serce przeka-
zujemy podziękowania z Bogatyni.

ŁG

tRANsPORt DOtARł DO bOgAtyNI
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Przemysłowe i domowe  
maszyny do szy cia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i uży wa nych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

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

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

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

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

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

UBEZPIECZENIA

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

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

restauracja Casablanca  
czynna codziennie od 11.00 do 22.00

w piątki i soboty do 23.00

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

www.restauracja-casablanca.pl

pIZZA
KeBAB

OBIADY DOmOWe  
Z DOWOZem
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MARKIZY  ROLETY
 

ROLETKI   MATERIAŁOWE
 moskitiery (rolowane, ramkowe), bramy, napędy

PPHU JUNI TECH
Jerzy Niemier

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

N I E r u C H o 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

ul. Mickiewicza  - Kórnik / Tel., Fax: -87..8
Tel. kom.: .. Mail: EWA.LORENS@GMAIL.COM

Pracownia Projektowa Ewa Lorens
a rch itek t u r a  /  konstru kcja

 Projektowanie w budownictwie     Projekty indywidualne
Adaptacje projektów typowych     Inwentaryzacje

Uzyskanie pozwolenia na budowę     Bezpłatne konsultacje przedprojektowe
i doradztwo w zakresie projektowania  

O F E R U J E M Y :
Miejsce
na 
Twoją 
reklamę

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

Układanie 
paneli

podłogowych
tel. 793-153-278

NAPRAWA
PRALEK, LODÓWEK, ZMYWAREK,

KUCHENEK ELEKTRYCZNYCH
tel. 601 84 39 88

pRACe 
BuDoWlANE

ZROBImY 
WSZySTko DlA
TWOJeGO DOmU
Tel. 727-302-612

Miejsce na Twoją reklamę

ZEGARY
Profesjonalna

naprawa
i sprzedaż starych 

zegarów
Możliwy dojazd do klienta
Tel. 602 65 16 35

Z prawie pełnowymiarowego, tra-
wiastego boiska mogą korzystać od 
kilku tygodni mieszkańcy wsi konarskie. 
Jego budowa, z przerwami trwała ponad 
dwa lata. 

W sobotnie popołudnie, 28 sierpnia, 
mieszkańcy wsi Konar-
skie licznie zgromadzili 
się przy nowo powsta-
łym obiekcie sportowym. 
Byli też przedstawiciele 
władz samorządowych, 
Rady Sołeckiej, sołtys, 
który pukał do wielu 
drzwi by zdobyć środki 
czy materiały na budowę 
boiska, wikariusz z pa-
rafii bnińskiej, który miał 
je poświęcić, trębacze z 
kórnickiej harcerskiej or-
kiestry dętej i osoby, któ-
re wspierały powstanie 
obiektu. Pogoda spła-
tała figla organizatorom 
uroczystości otwarcia 
boiska. Ulewny deszcz 
opóźnił o kilkanaście mi-
nut  moment przecięcia 
wstęgi. 

Kiedy się wypogodziło, wciągnięto biało-
czerwoną flagę na maszt, trębacze zagrali 
hejnał a ksiądz Dariusz Walkowiak z parafii 
bnińskiej poświęcił obiekt. Uroczystego 
przecięcia wstęgi, symbolicznie otwierają-

cego boisko dokonali: burmistrz Jerzy Lech-
nerowski, wiceburmistrz Hieronim Urbanek, 
przewodnicząca RM Irena Kaczmarek, 
sołtys Józef Bartkowiak i młodzi piłkarze z 
Konarskiego. 

Burmistrz życzył, by obiekt ten służył 

mieszkańcom wsi. Sołtys podkreślał, że 
boisko nie powstałoby, gdyby nie pomoc 
mieszkańców Konarskiego, którzy zaanga-
żowali się w budowę, a także samorządu 
i sołectwa, które finansowały przedsię-

wzięcie. 
Grunt, na którym wybudowano obiekt 

sportowy należy do gminy Kórnik. Dawniej 
były tu nieużytki. Teren porastały krzewy i 
zarośla. Ponad dwa lata temu, mieszkańcy 
wsi rozpoczęli prace porządkowe od wycinki 

dziko rosnących roślin. 
Potem stopniowo, gdy 
tylko udało się zdobyć 
ziemię, nawożono ją by 
równać teren. Po wy-
równaniu terenu, zasia-
no trawę, a gdy urosła 
skoszono. Namalowano 
linie, które wyznaczały 
obszar boiska i usta-
wiono dwie metalowe 
bramki i rozciągnięto 
metalową siatkę od stro-
ny ulicy. Boisko w końcu 
nadawało się do użytko-
wania. 

Po otwarciu planowa-
no rozegranie pierwsze-
go meczu, ale ze wzglę-
du na mokrą i śliską 
murawę po niespodzie-
wanej ulewie, oddano 
tylko kilka uroczystych 

strzałów do bramki. 
Budowa obiektu sportowego pochłonęła 

ponad 20 tysięcy złotych. 
Barbara Morasz

KONARsKIE MA sWOJE bOIsKO

ODZIEŻ UŻYWANA
WYPRZEDAŻ

Od  13.09.2010 do 17.09.2010
Pn.- Pt.  10.00-18.00

KAŻDA SZTUKA 1 ZŁ
Biernatki ul. Rekreacyjna 6
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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

NAUKA PŁYWANIA
-  dzieci            

-  młodzież
- dorośli

PŁYWALNIA ŚRODA WLKP.

tel.  505-111-149

Firma z branży meblarskiej 
zatrudni 

tapicerów bądź osoby do przyuczenia na
stanowisku tapicer.

Praca w Borówcu (okolice Kórnika).
Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Praca od zaraz. 
tel. 695-933-604 lub 618 501-855

Szósta edycja letniego festiwalu 
„muzyka z kórnika” przeszła już do 
historii. 22 sierpnia w Arboretum odbył 
się siódmy i zarazem ostat-
ni koncert, który w iście 
operowym stylu zakończył 
tegoroczne letnie muzyko-
wanie. 

Jubileusz 100-lecia ist-
nienia Teatru Wielkiego w 
Poznaniu przyświecał fi-
nałowemu koncertowi VI 
edycji „Muzyki z Kórnika”. 
Organizatorzy przygotowali 
prawdziwą „ucztę” dla miło-
śników arii operowych. 

Licznie zgromadzoną pu-
bliczność powitał Tomasz 
Raczkiewicz, dyrektor Fe-
stiwalu „Muzyka z Kórnika”. 
Przyznał, że ostatni koncert 
miał się odbyć w zamkowych 
wnętrzach, ale ze względu 
na ogromne zainteresowanie 
publiczności przeniesiono go 
do Arboretum. 

Dzięki temu każdy, kto o 17.00 pojawił 
się w parku mógł wśród zieleni i przy sło-

necznej  pogodzie wysłuchać arii i duetów 
z oper Mozarta, Verdiego, Moniuszki, 
Pucciniego, Nowowiejskiego czy Bizeta w 

wykonaniu: Moniki Mych - sopran, Sylwii 
Złotowskiej - mezzosopran, Tomasza Racz-
kiewicza - kontratenor, Marka Szymań-

skiego - tenor, Jaromira Trafankowskiego 
- baryton, Patryka Rymanowskiego - bas i 
Barbary Odwrot – fortepian, artystów Teatru 

Wielkiego w Poznaniu. 
Szósta edycja Festiwalu 

różniła się repertuarem od 
poprzednich. Jak podkre-
ślał Tomasz Raczkiewicz, w 
tym roku, przede wszystkim 
położono nacisk na muzykę 
patriotyczną. Zadecydowały 
o tym obchody rocznic waż-
nych wydarzeń historycznych 
m.in. 600. rocznicy bitwy pod 
Grunwaldem czy 90. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej. Odbyło 
się siedem z zaplanowanych 
ośmiu koncertów (jeden z 
koncertów nie odbył się ze 
względu na intensywne opa-
dy deszczu). 

Organizatorem Festiwalu 
była Fundacja „Krąg Przy-
jaciół Poznańskiego Chóru 
Katedralnego”. 

Barbara Morasz

OPEROWE ZAKOńCZENIE fEstIWALu

30 prac, przedstawiających zarówno 
górskie pejzaże, jak i kórnicki rynek czy 
park, zaprezentowano podczas wystawy 
obrazów Teresy Pohl-radowicz, która 
pod koniec sierpnia dostępna była dla 
zwiedzających w klaudynówce. Dochód 
ze sprzedaży prac, autorka przeznaczyła 
na rzecz osób potrzebujących. 

Wystawę zatytułowano „Śladami Za-
moyskich”, stąd też w pracach poznańskiej 
malarki, związanej z ziemią kórnicką poja-
wiły się górskie widoki, drogie sercu Wła-
dysława hrabiego Zamoyskiego, a także 
miasto Kórnik, gdzie mieszkali Zamoyscy.  

Hasło „Na przekór przemijaniu” stało się 
motywem przewodnim wystawy. Współcze-
snemu, żyjącemu w ciągłym biegu człowie-
kowi, prace Teresy Radowicz przypominają 
o potrzebie zatrzymania się i dostrzeżenia, 

tego co wydaje się zupełnie oczywiste, jak 
na przykład ulotny urok pejzaży zmienia-
jących się wraz z porami roku, zakątków 
naszej małej ojczyzny czy nawet na pozór 
tak niewiele znaczący bukiet kolorowych 
kwiatów w wazonie lub ślady na śniegu. 

Pani Teresa maluje farbami olejnymi na 
płótnie. Jej prace powstają na podstawie 
fotografii, rysunków z książek, pocztówek 
lub zaobserwowanych krajobrazów. Jak 
przyznała malarka, w pracach, które zna-
lazły się w Klaudynówce, chciała pokazać 
harmonię panującą zarówno w Kórniku, jak 
i w górskiej przyrodzie. Harmonia ta prze-
jawiała się w górskich potokach, łąkach, 

portrecie góralki, Matki Boskiej Kuźnickiej 
z dzieciątkiem Jezus, ale także w widoku 
kórnickiego rynku z lat 30-tych, zamku, alei 
lipowej w Arboretum czy Jeziorze Kórnic-
kim.  

Malarka od lat wspiera potrzebujących i 
biednych, dlatego dochód ze sprzedaży jej 
obrazów przeznaczony zostanie właśnie na 
cel charytatywny. 

Organizatorem wystawy było Kórnickie 
Towarzystwo Pomocy Społecznej, którego 
honorowym członkiem jest właśnie Teresa 
Radowicz. 

Barbara Morasz

KóRNIK I tAtRy W PRACACh tEREsy RADOWICZ
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STAroSToWIE DożyNEk

Pani marlena kalisz wspólnie z mężem Michałem prowadzi 
gospodarstwo rolne we wsi Kromolice. Specjalizują się w hodowli 
bydła mlecznego. Wychowują dwójkę dzieci.

Pan Damian Bartkowiak wraz z żoną Agnieszką prowadzi 
gospodarstwo rolne we wsi Trzykolne Młyny. Zajmują się hodowlą 
bydła oraz trzody chlewnej. Są rodzicami  trzech synów.

WyróżNIENI rolNICy

- Pani Czesława Siejak z Konarskiego
- Pani Weronika Socha z Czmonia

- Pani monika Wierzbińska z Czmońca
- Pan Bronisław Borowski z Czmońca
- Pan franciszek Zimowski z Czmońca

PoDZIĘkoWANIA

Chciałabym bardzo serdecznie  
podziękować komitetowi organiza-
cyjnemu Dożynek, ks. proboszczowi 
Eugeniuszowi leoszowi, ks. probosz-
czowi grzegorzowi gałkowskiemu, 
ks. Dariuszowi Walkowiakowi, radzie 
Sołeckiej i mieszkańcom Czmońca, 
pracownikom urzędu miejskiego i 
Biura rady, strażakom oSP kórnik, 
funkcjonariuszom Straży miejskiej i 
Policji za pracę i zaangażowanie oraz 
pomoc w organizowaniu Dożynek 
gminnych.

W imieniu własnym dziękuję 
wszystkim osobom, które poświęcając 
swój czas, pracowały przy organizacji 
i sprawnym przebiegu imprezy.

W imieniu komitetu organizacyj-
nego Dożynek gminnych w Czmońcu 
pragnę podziękować wszystkim fir-
mom i osobom prywatnym, których 
pomoc, czy to natury finansowej, czy 
rzeczowej przyczyniła się do uświet-
nienia tego waznego dla rolników 
święta.

Przewodnicząca 
komitetu organizacyjnego

Julia Bartkowiak

SpONSORZY 
DożyNEk gmINNyCH 2010:

1. Zakłady mięsne 
”Sokołów - Pozamet” -robakowo

2. kórnickie Przedsiębiorstwo 
rolno - Handlowe i usługowe 

„JAgrol”
3. P. H Agromarket - Jaryszki

4. firma grześkowiak Spółka Jawna
5. Piechowiak Jarosław 

Dziećmierowo
6. Spółdzielnia 

kółek rolniczych w kórniku
7. Zakład gospodarki odpadami 

Spółka Witaszyczki
 8.gminna Spółdzielnia 

S. CH. W kórniku
9.firma luk Pol i 

STuDIo ml w kórniku
10.Spółka Wodociągi kórnickie i 

usługi komunalne
11.Stacja kontroli Pojazdów
- Narożny, Duszyński Śrem

12.Przedsiębiorstwo autobusowe 
„komBuS”

13. Stanisław Jeziorski - Czmoniec
14.firma „orDo” Czerwonak

15. roboty drogowe 
- Janusz Bałęczny

16. mechanika pojazdowa 
Czapliccy - Dżonek

17.firma robót drogowych
 „ CyNk” -Śrem

18. firma „STIHl” - Bnin

Pogoda w tym roku nie rozpieszczała 
rolników. Długa i sroga zima, długotrwałe 
deszcze i powódź, okresy suszy dały się 
we znaki. Choć cześć pól złociła się jeszcze 
zbożem a niektórzy rolnicy nadal pracowi-
cie zbierali plony, w dniu 22 sierpnia odbyły 
się w Czmońcu Dożynki gminy kórnik.

Zgodnie z tradycją uroczystości rozpo-

częto mszą świętą koncelebrowaną tym 
razem przez księdza Eugeniusza Leosza, 
proboszcza Parafii Wszystkich Świętych w 
Kórniku, ks. Grzegorz Gałkowskigo,  pro-
boszcza parafii w Borówcu p.w. M.B. Królowej 
Rodzin oraz księdza Dariusza Walkowiaka 
z parafii św. Wojciecha w Bninie. Uroczysta 
liturgia z ofiarowaniem darów- wieńców do-
żynkowych i homilią na temat sensu trudnej 
pracy rolnika przygotowała na przeżywanie 
dalszej części.

Po przywitaniu, którego dokonała  rzewod-
nicząca Komitetu Organizacyjnego Dożynek, 
Julia Bartkowiak rozpoczęły sie obrzędy 
dożynkowe, które ludowymi tańcami i śpie-

wem urozmaicił Zespołu Tańca Ludowego 
„Staropolanie” 

Starostowie dożynek przekazali burmi-
strzowi Jerzemu Lechnerowskiemu chleb 
wypieczony z tegorocznego zboża. Tym 
tegorocznym darem ziemi burmistrz i starosto-
wie podzielili się ze wszystkimi uczestnikami 
imprezy.  

   Po ceremonii burmistrz i przewod-
nicząca rady miejskiej Irena Kaczmarek 
wręczyli nagrody i wyróżnienia zasłużonym 
rolnikom. Wśród nich byli: Czesława Siejak 
z Konarskiego, Weronika Socha z Czmonia, 
Monika Wierzbińska z Czmońca, Bronisław 
Borowski z Czmońca oraz Franciszek Zi-
mowski również z Czmońca. 

Przemówienia burmistrza i gości wy-
pełniły informacje o zbiorach w bieżącym 
roku, sukcesach i trudnościach rolników. 
Nie zabrakło podziękowań i życzeń na 
przyszłość.

Na tym zakończyła się część oficjalna.
Preludium do dalszej zabawy stał się 

koncert Orkiestra Dęta ze Śremu. W czasie, 
gdy rodzice zmagali się w „Turnieju Wsi”, 
najmłodsi bawili się oglądając spektakl 
teatralny i próbowali swoich sił w wielu 
konkursach przygotowanych przez aktorów 
z teatru „Promyk”.

Starsza część publiczności bawiła się 
przy akompaniamencie formacji „Music 

Band”, która zaprezentowała hity disco-po-
lo. Następnie na scenie pojawił się zespół 
„Kwaśnica Bawarian Show”, który już raz w 
marcu br. występował w gminie Kórnik. Wy-
stęp zespołu wprowadził atmosferę niczym 
z monachijskiego Oktoberfestu. O godzinie 
20:30 wystąpił cygański zespół Kristiano & 
Romen (Kristiano, czyli Edward Kowalski 
był laureatem telewizyjnego programu 
„Droga do Gwiazd”) dając niezapomnia-
ny koncert powszechnie lubianej muzyki 
cygańskiej. Uwieńczeniem wieczoru był 
występ DJ Huberta z radia Planeta, który 
zamknął Dożynki 2010. 

Opr. ŁG

DOżyNKI gMINy KóRNIK - CZMONIEC 2010
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hIstORyCZNy Rys DOżyNEK
 W czasach przedchrześcijańskich było 

to etniczne święto Słowian, przypadające 
na równonoc jesienną – 23 września. Ob-
rządek dożynek prawdopodobnie związany 
był pierwotnie z kultem roślin i drzew, potem 
z pierwotnym rolnictwem. Początek żniw był 
chwilą niezwykle uroczystą. Wybierano na 
ten cel specjalny dzień. Zaczynał się od na-
bożeństwa, podczas którego święcono sierpy. 
Ścinanie ostatnich kłosów to również bardzo 
uroczysty moment, w różnych okolicach róż-
nie obchodzony. Obrządki towarzyszące przy 
siewach i zżęciu zbóż miały bardziej charakter 
magiczny  niż sakralny. Cel pożądany osiąga-
no raczej przez ceremonie, które miały jakoby 
bezpośrednio wpływać na bieg przyrody niż 
przez modlitwy i ofiary.

 Zwyczaj uczestniczenia w uroczystych 
nabożeństwach kościelnych odprawianych 
z okazji dożynek pojawił się dopiero w póź-
nym okresie gospodarki pańszczyźniano-
folwarcznej. Obchody dożynek dworskich 
rozpoczynały się wiciem wieńca ze zbóż, 
kiści czerwonej jarzębiny, owoców, kwiatów 
i kolorowych wstążek. Wieniec niesiono do 
poświęcenia do kościoła, a następnie ze śpie-
wem w uroczystym pochodzie, udawano się 
do dworu lub do domu gospodarza dożynek. 
W czasie dożynek organizowano biesiady 
z poczęstunkiem i tańcami, poprzedzane 
rytualnymi obrzędami i modlitwami.

 U schyłku XIX wieku, wzorem dożynek 
dworskich zaczęto urządzać dożynki chłop-
skie, gospodarskie. Bogaci gospodarze wy-
prawiali je dla swych domowników, rodziny, 
parobków i najemników. 

W okresie międzywojennym zaczęto 
organizować dożynki gminne, powiatowe, 
parafialne. Organizowały je lokalne samo-
rządy i partie chłopskie, a przede wszystkim 
koła Stronnictwa Ludowego, Kółka Rolnicze, 
Kościół, często także szkoła. Towarzyszyły im 
wystawy rolnicze, festyny i występy ludowych 
zespołów artystycznych.

 Po II wojnie światowej gospodarzami  
dożynek byli zwykle przedstawiciele władz 
administracyjnych różnych szczebli. Dożyn-
ki miały charakter polityczny, były ważnym 
przedsięwzięciem propagandowym, mają-
cym na celu podkreślenie siły tzw. ,,sojuszu 
robotniczo – chłopskiego”, ważnego elementu 
władzy komunistycznej.

 Obecnie uroczystości dożynkowe mają 
zarówno religijny jak i ludowy charakter, 
powiązany z zabawą z okazji zakończenia 
zbiorów. Oczywiście podziękowania za plony 
składane są z reguły chrześcijańskiemu Bogu 
i Matce Bożej. Ceremoniom dożynkowym 
przewodniczą Starosta i Starościna, którzy 
wręczają bochen chleba Gospodarzowi do-
żynek, Najczęściej  Gospodarzem dożynek 
jest kapłan, a w przypadku uroczystości 
świeckich przedstawiciel lokalnej administracji 
państwowej bądź samorządowej. W przy-
padku uroczystości religijnej odprawiany 
jest obrzęd liturgiczny. Zwyczajem stały 
się też pielgrzymki chłopskie na obchody 
uroczystości  dożynkowych ogólnopol-
skich, do sanktuarium na Jasnej Górze w 
Częstochowie.

 Halina Danieluk 

Atrakcją tegorocznych Dożynek po raz 
kolejny były zmagania „Turnieju Wsi”.

Poniżej publikujemy wyniki poszczegól-
nych konkurencji i klasyfikacje generalną. 
Najlepsza w zmaganiach okazała się dru-
żyna z Dachowej, która zdobyła główną 
nagrodę pieniężną w wysokości 2000zł. 
Drugie miejsce i 1500zł zdobyła drużyna z 
Konarskiego, a trzecie miejsce przypadło 
dwóm drużynom: z Czmońca i Czmonia, 
które otrzymały po 1000zł. Głownymi ko-
ordynatorami zabawy byli radni  Roman 
Genstwa i Jerzy Rozmiarek

„WyDóJ muĆkĘ” 
1.Rafał Podejma - Dachowa - 940 g 
2. Kamil Witkowski - Szczodrzykowo - 900 g 
3. Paweł Małecki - Czmoniec - 750 g 

 „NAkArm WIEPrZA PyrAmI” 
1. Adam Kozicz - Czmoń - 49,31 s.
2. Henryk Kalisz - Konarskie - 51,09 s. 
3. Michał Olejniczak - Czmoniec - 59,21 s.

„Z BykA SPADŁEŚ” 
1. Mirosław Rozmiarek - Czmoniec - 2.35,03 s. 
2.Tomasz Kalisz - Kromolice - 2.11,59 s. 
3. Robert Podejma - Dachowa - 1.37,07s. 

 „TróJBóJ roWEroWy” 
1. Dawid Kalisz , Damian Staszewski, Rafał 
Matuszewski - Konarskie - 55,90 s. 
2. Rafał Podejma, Szymon Jankowski, Tomasz 
Pluta - Dachowa - 58,50 s. 
3. Kamil Witkowski, Damian Żak, Patryk Kowal-
ski - Szczodrzykowo-59,00 s.

 PuNkTACJA gENErAlNA  
TURNIeJU WSI 

1. Dachowa - 30 pkt
2. Konarskie - 27 pkt
3. Czmon i Czmoniec - 24 pkt
5. Szczodrzykowo - 20 pkt
6. Robakowo - Osiedle - 16 pkt
7. Dziećmierowo - 14 pkt
8. Kromolice i Błażejewo - 13 pkt

tuRNIEJ WsI
W piątkowe popołudnie podzamcze 

Zamku kórnickiego już drugi rok z rzędu 
gościło uczestników Zlotu Porsche Club 
Poland.

Już od godziny 14.00 uczestnicy groma-
dzili się na miejscu startu, gdzie otrzymali 
komplet oficjalnych materiałów oraz plan i 
przebieg całego spotkania.

XI Zlot Porsche Club Poland rozpoczął 
się od oficjalnego powitania wszystkich 
uczestników punktualnie o godzinie 16:00. 
Na specjalnie przygotowanej rampie po-
jawili się Jerzy Lechnerowski – Burmistrz 
Gminy Kórnik, Robert Werle - Prezes 
Automobilklubu Wielkopolskiego, Adam 
Kaczmarek – Dyrektor Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, Marcin Paluszak - 
przedstawiciel Porsche Polska Poznań, 
Prezes Porsche Club Poland – Jacek 
Myrcha oraz dyrektor całego Zlotu Dariusz 
Krupa. Miłym akcentem oficjalnego otwar-
cia było wręczenie okolicznościowego 
medalu z okazji 60-lecia PZM Burmistrzowi 
Gminy Kórnik przez Prezesa Automobilklu-
bu Wielkopolski.

Po części oficjalnej wszyscy zgroma-
dzeni mogli popatrzeć na pokaz mody 
przeprowadzony przez firmę „Show–Max”. 
Piękne modelki prezentowały nie tylko 
wspaniałe kreacje, ale również wprowa-
dzały na rampę kolejnych uczestników XI 
Zlotu. Każdy kierowca po wjechaniu na 
rampę i krótkim przedstawieniu, wyjeżdżał 
na trasę rajdu „Urokliwe okolice Pozna-
nia”. Między kolejnymi uczestnikami rajdu, 
pojawił się również samochód innej marki 
Jaguar  –  gośćmi specjalnymi była para 
nowożeńców, którzy w międzyczasie wzięli 
ślub w Zamku.

Agnieszka Kałka

ZLOt PORsChE CLub POLAND

DECOuPAgE 
NA sZKLE

Około dwadzieścia pań przybyło w ponie-
działek 16 sierpnia na pierwsze spotkanie z cyklu 
„Babskie plotki” do remizy OSP w Kamionkach. 
Panie uczyły się, jak wykonać świecznik techniką 
decoupage. 

„Babskie plotki” to cykl spotkań, który zorga-
nizowano z myślą o kobietach mieszkających w 

Kamionkach. Panie szybko i chętnie zabrały się 
do pracy i plotek.

Na pierwszym spotkaniu, mieszkanki Ka-
mionek zgłębiały tajniki dekoracyjnej techniki 
decoupage. Prowadząca spotkanie Magdalena 
Telesieńska pokazywała, jak przy użyciu tej 
techniki wykonać świecznik. - Na wszystkie 
uczestniczki czekały lśniące kielichy i całe 
mnóstwo kolorowych serwetek. Niektóre panie 
przyniosły nawet własne wzory, którymi chętnie 
się dzieliły - poinformowała prowadząca. 

Jak się można było spodziewać, uczestniczki 
miały ogromny potencjał artystyczny, choć nie-
które początkowo nieśmiało zapowiadały, że „le-
piej będą się tylko przyglądać”. Wszystkie prace 
udały się doskonale, a wykonanie świeczników 
zajęło zaledwie dwie godziny. 

Zanim zajęcia skończyły się, pojawiły się już 
pomysły i plany na kolejne wieczory babskiego 
„darcia pierza”. 

Opr. Robert Wrzesiński
Fot.Magdalena Telesińska
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Stowarzyszenie Aktywna Mościenica i sołtys wsi Mościenica Emilia 
Weinert pragną serdecznie podziękować za wspólną zabawę, dary na 
stół gościnny i doskonały humor wszystkim uczestnikom Popołudnia 
z Zagrodą Kórnicką, którzy, nie zrażeni zmienną pogodą, licznie stawili 
się w sobotę w bajkowym ogrodzie pp. Ziętów. 

Szczególne podziękowanie kierujemy do naszych wyjątkowych sąsiadów, 
których obecność uświetniła spotkanie: 

  Pani Alina Wilczak – żywiołowo grająca na akordeonie 
do przyśpiewek ludowych,

  Pani Wiesława Urszula Kurek – poetka, której w duszy grają 
nasze pola, lasy i drzewa,

  Pan Tadeusz Świgoń – arcyciekawy podróżnik, 
który pokazał nam wyjątkowe i niezwykłe pamiątki ze świata,

  Pan Stefan Jankowiak – Prezes Sp. „Jagrol” za prawdziwie polskie 
ziemniaki medalowej jakości o nazwie Gala,

  Pani Bożena Słoma – ze swym niezwykłym szklanym ulem 
i jego pracowitymi mieszkańcami, oraz miodowym poczęstunkiem,

  Pani Małgorzata Sitek – która wyszukała dla nas wspaniały Zespół 
Ludowy Chludowianie. Ich młodość, wigor i uroda były powalające,

  Urocza pani Kasia – chodząca na szczudłach z wdziękiem, 
gracją i elegancją,

 Pracowici mieszkańcy ulic i osiedli Mościenicy:
 z ul. Mościenickiej za pyszne placki,
 z os. Pod Dębem za doskonały wiejski smalec,
 z os. Wczasowego za słodki kompot owocowy,
  z os. Topolowego za dobrze doprawiony 
poznański gzik,

  z os. Brzozowego, os. Lipowego, 
os. Zielonego Wzgórza  
za kiszone ogórki z chrzanem.

Zagroda Kórnicka nie powstałaby bez ogromne-
go zaangażowania wielu osób, którym w „duszy 
gra” radość działania, są to: pomysłodawczyni 
i realizatorka wielu ekspozycji Regina, hibiskuso-
wa Marylka, artystyczna Agnieszka i Kamil w pę-
tach, andrutowa Tamara z Hanią, malująca Rita 
i szachistka Zuzanna, grilowy Witek, pracowita 
Monika i uwijający się Maciej, mocarny Henryk, 
tajemnicze Kama i Stefania, kierująca ruchem 
Czesława, kurkowa Małgosia i zaklinający ciszę 
Olek, etatowy DJ Przemo, bezcenny Mirek, po-
mocne Basia, Janka, Ania i Maja z ekipą.

Projekt dofinansowany z budżetu 
Gminy Kórnik w ramach konkursu 
ofert z dziedziny Kultura i Ochrona 

Dziedzictwa Narodowego.

TAJEmNICZy ŚWIAT rZEźB 
Wystawa Marii Romany Gierczyńskiej 

„Inspiracje” będzie miała miejsce w Mu-
zeum Ziemi Średzkiej w Dworze w Koszu-
tach, które wraz z poznańską Galerią Okno 
pana Jacka Antowskiego jest organizato-
rem tego artystycznego wydarzenia. Werni-
saż (za zaproszeniami) odbędzie się 10 i 11 
września 2010, połączony z występem mu-
zycznym 
T e a t r u 
Wielkiego 
z Pozna-
n i a  p t . 
„ C h o p i n 
powrócił”. 
Wystawa 
c z y n n a 
będzie do 
24  paź -
dziernika 
2010. 

P o -
l e c a m 
Państwu 
gorąco te 
wystawę, 
p r e z e n -
tuje ona 
b o w i e m 
oryginal-
ny i nie-
zwykły ta-
lent Marii 
Romany 
Gierczyń-
skiej i jej 
do robek 
artystycz-
ny. Znam 
jej prace 
i miałam 
przyjem-
ność być na jej wystawie zorganizowanej 
przez Wojciecha Kopcińskiego w syna-
godze w Altenkunstadt w Niemczech, 
uwieńczonej wpisem do Złotej Księgi 
Altenkunstadt. Film dokumentujący to 
wydarzenie artystyczne zostanie również 
pokazany podczas wernisażu w Dworze 
w Koszutach (realizacja Paweł Detyniecki, 
Wojciech Kopciński). 

Prace Marii Romany Gierczyńskiej to 
jej filozofia życia i śmierci (tytuł jednej z wy-
staw „Religie świata”) i wędrówki człowieka 
(tytuł wystawy „Droga do…). Podziwiamy 
bowiem nie tylko oryginalną technikę artyst-
ki, która z tkaniny wyczarowuje swoje świa-
ty, charakterystyczne dla jej oryginalnego 
stylu mniejsze i większe postaci, zdąrzające 
gościńcem ku przeznaczeniu. Największe 
wrażenie robią te wielkości człowieka, z 
fałdami „lejącej się” materii, w środku z 
tajemniczą przestrzenią do wypełnienia 
przez wyobraźnię i wrażliwość odbiorcy. 
Mnie przechodzi metafizyczny dreszcz. 
Umiejętnie dobrany podkład muzyczny, 
imitujący niewypowiedziane słowa i szepty, 
pomagają nam otworzyć się naszej intuicji 
na tajemnicę istnienia. Na Sacrum obecne 

w świecie, do którego dążymy i pragniemy 
zrozumieć przez Sztukę. 

Wśród prac artystki jest wymowna wieża 
z drogą do Góry, pełna pnących się po niej 
postaci, kula zaludniona wędrowcami i inni 
pielgrzymujący grupami i w pojedynkę. Ta-
jemniczy świat aniołów. Przejmująca Droga 
Krzyżowa. Fragmenty scenografii teatralnej. 
Postaci mnichów. Barokowych dam. Bo na-

wiązanie i 
inspiracja 
barokiem 
jest w pra-
cach Marii 
R o m a n y 
Gierczyń-
skiej bar-
dzo czy-
telna. Jak 
i obecność 
w nim ta-
j e m n i c y 
i s tn ien ia 
naszego 
ziemskie-
go życia-
wędrówki. 
Na wysta-
w i e  n i e 
zabraknie 
r ó w n i e ż 
innych w 
techn ice 
prac: wy-
c inanek . 
Na uwagę 
zas ługu -
j e  f a k t , 
że żadna 
m o z a i k a 
s i ę  n i e 
powtarza 
w  s w y m 

wzorze, jak natura, która nie ma dwóch 
identycznych istnień. Technika różna, ale 
wspólny mianownik: zaduma nad filozofią 
życia. 

Polecam więc refleksję nad tymi me-
tafizycznymi tematami i odwiedzenie kli-
matycznego Dworu w Koszutach w trakcie 
trwania wystawy. Można zobaczyć tam 
też efekty pracy dyrektora Jacka Piotrow-
skiego nad modernizacją i upiększaniem 
tego uroczego miejsca (m.in. posadzka w 
holu), przeprowadzanych z pietyzmem i 
znawstwem historyka sztuki. Dworu, który 
żyje też wydarzeniami artystycznymi, w tym 
również występami kórnickiego Legionu.
(koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego, 
scena faktu „Kto da więcej? Licytacja 
Zakopanego”, w planach „Strzał. Rzecz o 
Edwardzie hrabim Raczyńskim), za którą 
to gościnę serdecznie dziękujemy. Do od-
wiedzenia wystawy zaprasza też Państwa 
Maria Gierzyńska wraz z kórnickiem Sto-
warzyszeniem Teatralnym Legion, którego 
jest członkiem zarządu. 

Anna Łazuka-Witek
fot. Foto Włodzimierz Kowaliński 

maria romana gierczyńska, 
Poznanianka z urodzenia,  a z 

wyboru mieszkanka Ziemi Średzkiej 
(Kijewa). Studiowała nauki polityczne 
i filozofię na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, a następnie 
w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej 
„Schola Posnaniensis”, gdzie uzyskała 
dyplom z wyróżnieniem w Pracowni 
Gobelinu i Tkaniny Przestrzennej prof. 
Urszuli Plewki-Schmidt. Równocześnie 
uczestniczyła w zajęciach w Pracowni 
Architektury Wnętrz prof. Adolfa Szcze-
pińskiego. Po ukończeniu studiów 
objęła asystenturę w Pracowni Tkaniny 
Przestrzennej prof. Urszuli Plewki-Sch-
midt, gdzie pracowała do 2006 roku. 
Obecnie członek zarządu kórnickiego 
Stowarzyszenia Teatralnego Legion. 

Otrzymała wyróżnienie w Konkursie 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
na najlepszy dyplom ukończenia stu-
diów w zakresie sztuk pięknych. Została 
uhonorowana wpisem do Złotej Księgi 
miasta Altenkunstadt w Niemczech. Na 
12 Międzynarodowym Triennale Tkani-
ny Łódź 2007 otrzymała wyróżnienie 
honorowe. Również w 2007 roku na 
IV Ogólnopolskim Biennale Malarstwa 
i Tkaniny Unikatowej Trójmiasto 2007 
otrzymała nagrodę S.P.A.W. Era-Art. 
Jej prace znajdują się m. in. w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
depozyt w Klasztorze pocysterskim w 
Wągrowcu, w zbiorach w Centralnym 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz 
w zbiorach prywatnych w kraju i za-
granicą. 

Autorka scenografii. Uczestniczka 
wystaw i prezentacji, m. in.: w Muzeum 
Historii Miasta Łodzi (1998), w BWA w 
Katowicach (1998), w Galerii „Artis” w 
Kołobrzegu (1999), w Galerii ZPAP, 
w Sukiennicach w Krakowie (2000), 
w BWA Galeria Miejska w Tarnowie 
(2000), w BWA Galeria Miejska w Kry-
nicy Górskiej (2000), w BWA Miejski 
Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp. 
(2000, 2002, 2004), w Centralnym 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (2002, 
2004, 2007, 2007, 2010), na Festiwa-
lu Teatralnym Malta Off w Poznaniu 
(2002, 2004), w Muzeum Narodowym 
w Poznaniu (2002, 2004), w Muzeum 
Plakatu w Wilanowie (2002), w Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu (2003, 
2004), w Synagodze w Altenkunstadt 
w Niemczech (2003), w Klasztorze po-
cysterskim w Wągrowcu (2003), w Mu-
zeum Zamku Górków w Szamotułach 
(2003), w Muzeum Początków Państwa 
Polskiego w Gnieźnie (2003), na X 
Światowej Wystawie Scenografii i Ar-
chitektury Teatralnej w Pradze (2003), 
w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Paradyżu (2004), w Muzeum Miasta 
Gdyni (Gdynia 2007).

. 

WystAWA MARII ROMANy gIERCZyńsKIEJ

WYSTAWA  MArII rOMANY GIERCZYŃSKIEJ 
Tajemniczy świat rzeźb 
 

 
                  Foto Włodzimierz Kowaliński 
 
  Wystawa Marii Romany Gierczyńskiej „Inspiracje” będzie miała miejsce w Muzeum 
Ziemi Średzkiej w Dworze w Koszutach, które wraz z poznańską Galerią Okno pana Jacka 
Antowskiego jest organizatorem tego artystycznego wydarzenia. Wernisaż (za zaproszeniami) 
odbędzie się 10 i 11 września 2010, połączony z występem muzycznym Teatru Wielkiego z 
Poznania pt. „Chopin powrócił”. Wystawa czynna będzie do 24 października 2010. 
 Polecam Państwu gorąco te wystawę, prezentuje ona bowiem oryginalny i niezwykły 
talent Marii Romany Gierczyńskiej i jej dorobek artystyczny. Znam jej prace i miałam 
przyjemność być na jej wystawie zorganizowanej przez Wojciecha Kopcińskiego w 
synagodze w Altenkunstadt w Niemczech, uwieńczonej wpisem do Złotej Księgi 
Altenkunstadt. Film dokumentujący to wydarzenie artystyczne zostanie również pokazany 

Do Zagrody Kórnickiej na „Zabawy 
dziadków i pradziadków” zaprosili wszyst-
kich chętnych członkowie Stowarzyszenia 
Aktywna Mościenica. Mieszkańcy tej wsi 
jak zawsze w pełni zaangażowania przy-
gotowali wiele atrakcji.

Mogliśmy podziwiać „sypialnię i łazienkę 
dziadków” i różne przyrządy, które ułatwiały 
im życie. Każdy mógł spróbować swoich sił 

w tworzeniu gobelinów z kwiatów lub niesa-
mowitych rzeźb z dyni. Chwile romantyczne 
można było spędzić na przyozdobionej 
łódeczce, posłuchać, a nawet pośpiewać 
ludowe piosenki przy akompaniamencie 
akordeonu.

Na gości czekały również specjały 
kuchni naszych przodków: pyry z gzikiem, 
chleb ze smalcem, placki oraz pieczone 

kiełbaski. 
Każdy mógł zmierzyć się z chodzeniem 

na szczudłach oraz grami: sztekiel, palant, 
klipa.

Aby utrwalić to przemiłe popołudnie 
czekały na chętnych makiety, przy których 
można był sobie zrobić zdjęcia retro. 

 A. Kałka
Foto: B. Morasz

ZAbAWy DZIADKóW I PRADZIADKóW
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XIANgQI
UWAGI: Xiangqi (czyt. sjanci) to oryginalna 

nazwa szachów chińskich. Najstarsze przekazy 
piśmienne dotyczące tej gry pochodzą z IV wie-
ku n. e. i są starsze nawet od czaturangi (szachy 
indyjskie) będącej, jak się uważa, antenatem 
dzisiejszych szachów. Jednak która z tych 
gier rozwinęła się z której – niewiadomo, być 
może obie miały wspólnego przodka, o którym 
wspomina Mahabharata 500 lat p. n. e.

Szachy chińskie są prawdopodobnie najpo-
pularniejszą grą umysłową na świecie. Ocenia 
się, że gra w nią ponad 200 milionów ludzi. Ilu 
z nich jest Chińczykami? Pewnie dużo, skoro w 
ich miastach, gdzie życie toczy się na ulicy,  za-
paleńców grających w xiangqi można spotkać 
na każdym kroku. Niemniej szachy chińskie są 
znane i uprawiane na całym świecie.

GRACZE: 2 osoby.
REKWIZYTY: Specjalna plansza i 2 zesta-

wy bierek różniące się kolorem. Ich początkowe 
rozstawienie na planszy prezentuje diagram 
1 (w oryginale są to krążki z wyrysowanymi 
symbolami chińskimi, ale dla początkujących 
są one nieczytelne).

Jak widzimy, bierki ustawia się na prze-
cięciach linii, zwanych dalej punktami. Dwa 
obszary po obu stronach planszy, oznaczone 
ukośnymi połączeniami punktów, zwą się 
zamkami. Pusty pas pośrodku (bez połączeń) 
to rzeka. W środku pierwszego rzędu każdego 
gracza stoi generał. Po obu jego stronach (też 
w zamku) znajdują się dwaj mandaryni.  Dalej 
mamy dwa słonie, potem dwa konie, a w sa-
mych rogach dwie wieże. 2 rzędy wyżej stoją 
dwa działa, a ponad nimi pięć pionów.

ZASADY: Grę rozpoczynają białe (w orygi-
nale czerwone). Gracze na zmianę wykonują 
ruchy polegające na przesunięciu dowolnie wy-
branej bierki swojego koloru na inny wolny punkt 
według niżej opisanych reguł. Można wejść na 
pole zajęte przez bierkę przeciwnika, co skutku-
je jej zbiciem (i usunięciem z planszy). 

1) Generał porusza się tylko o jeden punkt 
poziomo lub pionowo w każdym kierunku (ale 
nie na ukos) i nie może opuścić zamku. Dwóch 
wrogich generałów nie może stać na tej samej 
pionowej linii, jeśli między nimi nie znajduje się 
żadna inna bierka (dowolnego koloru).

2) Mandaryn przesuwa się o jeden punkt 
tylko na ukos (również do tyłu) i podobnie jak 
generał, tylko w obrębie zamku.

3) Słoń przemieszcza się też ukośnie i też 
w dowolnym kierunku, ale o dwa i tylko dwa 
punkty, przy czym punkt, przez który przechodzi 
musi być wolny. Słoń (w przeciwieństwie do po-
zostałych bierek) nie może przekroczyć rzeki.

4) Koń porusza się jak skoczek w klasycz-
nych szachach, ale nie może przeskakiwać 
przez inne bierki. W związku z tym jego ruch 
trzeba rozumieć jako przesunięcie na sąsiedni 
wolny punkt poziomo lub pionowo w dowolną 
stronę, po czym jeszcze o jeden punkt w tym 
samym kierunku, ale ukośnie (w prawo lub w 
lewo). Możliwe ruchy koniem są na diagramie 
2 oznaczone czarnymi wskaźnikami.

5) Wieża przesuwa się identycznie jak w 
szachach klasycznych. Przypominam, że jej 
ruchy odbywają się po linii poziomej lub pio-
nowej w dowolnym kierunku i o dowolną ilość 
punktów. Również i ona nie może przeskakiwać 
przez inne bierki.

6) Działo przemieszcza się tak samo jak 
wieża, ale bije inaczej. Otóż, aby bić musi ono 
przedtem przeskoczyć przez jedną i tylko jedną 
bierkę (nieważne jakiej rangi i jakiego koloru) i 
stanąć na miejscu bierki zbijanej. Ilość wolnych 
punktów, zarówno przed jak i za przeskakiwaną 
bierką jest dowolna. Działo nie może skakać, 
jeśli nie wykonuje bicia.

7) Pionki przesuwają się o jeden punkt pio-
nowo do przodu. Jeżeli pion przekroczy rzekę 
uzyskuje dodatkowo  możliwość poruszania się 
na boki (poziomo w dowolną stronę, ale też tylko 
o jeden punkt). Piony biją tak, jak się poruszają. 
Nie ma promocji – tak więc dochodząc do ostat-
niej linii, pionek może chodzić po niej wyłącznie 
poziomo – w lewo lub prawo.

8) Zagrożenie zbicia wrogiego generała 
anonsuje się słowem „szach”. Zaszachowany 
musi natychmiast zlikwidować to zagrożenie. 
Jeżeli nie jest w stanie tego uczynić – przegry-
wa. Sytuację taką nazywamy matem (analo-
gicznie do szachów klasycznych).

Na diagramie 3 czarne zadały mata w 
bardzo ekonomiczny sposób. Biały generał 
nie może zbić szachującego go piona, bo nie 
może wyjść poza obręb zamku. Nie może też 
pójść do góry, bo tam razi go wrogie działo, ani 
w prawo, bo wówczas zająłby tą samą otwartą 
kolumnę, co przeciwny generał.

9) Pat, czyli doprowadzenie do sytuacji, w 
której przeciwnik nie ma możliwości wykonania 
ruchu, również oznacza wygraną (w klasycz-
nych szachach pat to remis). Pamiętajmy, że 
samobójcze ruchy generałem, pod atakowane 
punkty, są zabronione.

10) Remis może nastąpić, jeśli jedna ze 

stron nie ma wystarczających sił do zadania 
mata lub pata, gdyż dysponuje np. tylko bier-
kami, które nie mogą przekroczyć rzeki. Remis 
przez powtarzanie posunięć jest w zasadzie 
niemożliwy, bo niedozwolona jest tzw. mole-
stacja, polegająca na powtarzaniu w kółko w 
ten sam sposób tego samego zagrożenia (np. 
przy szachowaniu, czy próbach zbicia wrogiej 
bierki).

PRZYKŁADY: W pozycji na diagramie 
4 ruch mają czarne i grają 1. ... ; D (działo) 
h8-d8.

Dalej nastąpiło: 2. W (wieża) f5:f6 ; W b10-
b1+ (+ oznacza szach). 3. G (generał) d1-d2 ; 
K (koń) c8-d6+ (diagram 5).

Jak widzimy, czarne za poświeconego konia 
uzyskały groźny atak. W pozycji na diagramie 5 
biały generał otrzymał szacha przez przysłonię-
cie koniem czarnego działa na d8. Po obronie 
mandarynem 4. M e2-d3 czarne biją 4. ... ; K 
d6:e4+. Znów szachuje działo d8 (nie koń e4, 
bo jego blokuje słoń na e3). Po 5. W f6-d6 ; W 
b1-b2+ 6. G d2-d1 ; K e4:c3+ białe poddały się 
wobec nieuchronnego mata (diagram 6).

WARIANTY: Najbardziej spokrewnione 
z xiangqi są szachy koreańskie które zresztą 
od tej gry bezpośrednio się wywodzą. Kolejny 
etap ewolucji stanowią znakomite i oryginalne 
shogi (czyt. szogi), czyli szachy japońskie. Choć 
należą one do królewskiej rodziny szachów, jest 
to już jednak zupełnie inna gra – niewątpliwie 
wymagająca osobnego omówienia.

Zapraszam do kok’u już dzisiaj na 
godz. 16:00. Zapamiętajcie - wszystkie 
piątki o tej porze spędzamy w kmgl!

Zygmunt Szram

miejscem tegorocznego obozu ta-
ekwondo dla kilku klubów z całej Polski 
było urocze miasteczko nadmorskie – 
mrzeżyno.

Właśnie tam zjechało się 100 zawod-
ników z klubów: K.S. Rapid Śrem, UKS 
TKD Kórnik, UKS Jedynki Jarocin, TKD 
Pleszewa, K.S. Karor Bydgoszcz, UKS 
Dynam Wschowa, K.S. Pegaz Końskie, 
TKD Żarnów i TKD Opoczno. 

Bardzo liczną grupę treningowo prowa-
dzili: Dariusz Wesołek, Krzysztof Łabutka, 
i Mariusz Mazur. Opiekę wychowawczą 
sprawowali: Aleksander Gajewski, Artur 
Kowalski, Anna Judek i Anna Nalazek. 
Całością kierował Piotr Wesołek.

Uczestnicy letniego obozu zakwatero-
wani byli w Ośrodku Wypoczynkowym „ 
Perła”, który oferował bardzo dobre warunki 
pobytu i wyżywienia. Wszystkie pokoje 
były wyposażone w łazienkę i telewizor 
plazmowy. Stołówka serwowała obwite i 
urozmaicone posiłki. Śniadania i kolacje 
były podawane w formie bufetu szwedzkie-
go, więc nikomu niczego nie brakowało.

Całe szczęście, że taekwondziści reali-
zowali bardzo bogaty program szkoleniowy, 
pochmurne dni mijały bardzo szybko, nikt 
się nie nudził, a padający ciepły deszcz 
w trakcie treningów w terenie nikomu nie 
przeszkadzał. Po każdym takim treningu 
wszyscy zawodnicy w przemoczonych dre-
sach zażywali kąpieli morskich, wracając 
z plaży z piosenką na ustach całkowicie 
zmoczeni i zmęczeni przykuwali oczy 
turystom, którzy z podziwem przyglądali 
się trenującym, pozdrawiali trenujących i 
nagradzali oklaskami .

Treningi techniczne odbywały się na 
pobliskim ośrodku wczasowym SUS, który 
udostępnił 190 metrową salę wykładową 
na nasze zajęcia. Salkę wyłożono matą 
do taekwondo i w ten sposób stworzylismy 
wspaniałe warunki treningowe. Zawodni-
ków podzielono na trzy grupy wiekowe i 
zaawansowania. Uzyskaliśmy optymalny 
efekt sparing partnera, gdyż w treningu 
klubowym bardzo czesto dobrzy zawodnicy 
nie mają właściwego partnera do treningu. 
Takie zgrupowania pozwalają w znaczny 
sposób poprawić efektywność treningu w 
sportach walki. Również dysponowaliśmy 
przywiezionym przez kluby sprzętem spe-
cjalistycznym do treningu. Maty zabezpie-
czyły kluby ze Śremu i Jarocina, pozostały 
sprzęt przywiozły kluby z Bydgoszczy, Ple-
szewa i Końskiego. 

Trening specjalistyczne były prowadzo-
ne na sali. Wytrzymałość i siłę kształto-
waliśmy na plaży. W połowie cyklu trenin-
gowego zawodnicy skorzystali z odnowy 
biologicznej w  aquaparku. Zabawa na 
basenie ( ścianka wspinaczkowa), kąpiel 
w jaccuzi i hydromasaże pomogły zrege-
nerować zmęczenie treningiem. 

Tradycyjnie w końcu obozu w celu 
oceny wydolności przeprowadzony zo-
stał marszobieg na trasie Mrzeżyno do 
Dźwirzyna i z powrotem. Jak się okazało 
strach miał tylko wielkie oczy. Uczestnicy 

w swoich grupach wiekowych pokonywali 
odpowiednio dystanse 3 km najmłodsi, 6 
km grupa średnia i najmocniejsza grupa 
pokonała dystans 12 km. Zaplanowany 
odcinek 15 kilometrowy nie zrealizowani 
gdyż na przeszkodzie stanął remontowa-
ny mostek w Dźwirzynie. 

Nie zapomnieliśmy o najważniejszej 
tradycji, corocznej rywalizacji pomiędzy 
uczestnikami i kadrą. Mecz piłkarski i 
nowo otwartej hali sportowej w Mrzeżynie 
zakończył się tradycyjnym zwycięstwem 
kadry 8:7. Jak wynik wskazuje mecz był 
bardzo zacięty a szala zwycięstwa mogła 
się przechylić na obie drużyny.

W ostatnim dniu obozu odbył się 
chrzest obozowiczów. Ta kolorowa za-
bawa cieszy się 
takim zaintereso-
wanie, że „męki” 
i „tortury” niektó-
rzy chcieli przeżyć 
ponownie. 

Udany obóz 
s p o r t o w y,  z a -
kończył się tuz 
przed okresem 
sportowym w ta-
ekwondo. To bar-
dzo dobrze, bo 
przybyli zawod-
nicy podciągnęli 
swe umiejętności 
po okresie roz-
trenowania. Naj-
ważnie jsze,  że 
wszyscy wrócil i 
cali i zdrowi, nie 
odnotowa l i śmy 
istotnych kontuzji 
obozowych. Tylko 
u dwóch zawod-
ników odnowiły 
się nie zaleczone 
kontuzje z przed 
obozu.

Z  Kórnika w 
obozie klubowym 
uczestniczyło 11 
osób. Wsparcia 

finansowego udzielił Urząd Miejski w 
Kórniku.

Od września 2010 roku ogłaszamy 
nabór do sekcji taekwndo olimpijskiego 
dzieci od 6 roku życia, młodzież i doro-
słych . Zajęcia prowadzone będą w Szkole 
Podstawowej nr. 1 w Kórniku przy ul. 
Dworcowej w każdy czwartek od godz. 
17.00 i sobotę od godz. 10.00. Treningi 
prowadzone są przez mistrzów taekwon-
do Piotra Wesołka V Dan i Krzysztofa 
Łabutkę III Dan w trzech grupach wieko-
wych i zaawansowania. Bliższe informa-
cje na www.taekwondo-wesolek.pl lub 
602185526

Piotr Wesołek

tAEKWONDO W MRZEżyNIE
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ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

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

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

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

IN STA LA TOR STWO GAZOWE
wykonuje

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

junkersy, nagrzewnice
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7
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*Sprzedam siano w kostkach oraz owies lub mieszankę tel. 618 980-214 (po 17) lub 519-597-727
*Oddam w najem sklep w centrum Kórnika o pow. 28m² tel. 601-713-458
*Sprzedam działkę 3000m² w Mieczewie tel. 618 980-214 (po 17) lub 519-597-727
*Poszukuję do wynajęcia garażu na fakturę VAT tel. 600-094-146
*Sprzedam bezczynszowe mieszkanie 69m², 179 tys. zł. tel. 601-713-458
*Zamienię nowy dom 130m² na małe mieszkanie tel. 601-713-458
*Rencista, 62 lata, poszukuje stałej lekkiej pracy tel. 724-537-410
*Sprzedam wózek trzyfunkcyjny, nosidełko i fotelik samochodowy od 9 do13 kg tel. 697-695-763
*Sprzedam dom, stan surowy, zamknięty, 1000m² pow. mieszk. na pensjonat, zajazd, hotel itp., Lubonieczek tel. 602-182-386 lub 502-069-931
*Oddam w najem mieszkanie w bloku na I piętrze w Kórniku na osiedlu Staszica, 3 pokoje tel. 691-582-891
*Sprzedam dom w Borówcu 140/550, 460 tys. zł., gotowy do zamieszkania tel. 792-884-454
*Sprzedam metalową konstrukcję dachu hali o wym. 21x13m, 10 tys. zł tel. 602-214-931
*Przyjmę na wygodny pokój, dostęp do kuchni i łazienki, Kórnik tel. 509-754-927
*Sprzedam namiot 10x10m z przeznaczeniem na magazyn albo garaż tel. 697-161-171
*Sprzedam rośliny na żywopłoty: tuje, bukszpany, berberysy, ligustry, irgi i inne tel. 697-161-171
*Sprzedam dużą szafę, lustro, fotelik do biurka, stan idealny, niska cena tel. 504-007-352
*Sprzedam działkę pod garaż, bloki SKR w Bninie tel. 603-836-606
*Sprzedam skrajny szeregowiec, ładna lokalizacja, 229/337, osiedle Bajkowe, Poznań tel. 607-273-708
*Sprzedam drewno kominkowe – dąb, buk, grab, brzoza tel. 692-241-023
*Potrzebna pani do opieki nad starszą osobą w Gądkach tel. 693-320-531 
*Oddam w najem nowe nie umeblowane mieszkanie w Śremie przy rynku o pow. 69m tel. 604-399-668
*Sprzedam mieszkanie 43m² z budynkiem gospodarczym 16m², Al. Flensa, Kórnik tel. 602-301-180
*Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Śremie, 59m², 169 000zł tel.602-624-584
*Do wynajęcia w centrum Kórnika mała kawalerka dla pani tel.509-578-339
*Sprzedam super komputer, Windows 7, RAM 3GB, dysk 500GB, GF NVIDIA 9400, monitor 21,5, 1100zł tel. 602-745-631
*Udzielam korepetycji z języka angielskiego i hiszpańskiego tel. 601-742-102
*Oddam dwa plecaki szkolne dla dziewczynki do klasy 1-3, w dobrym stanie tel. 607-248-192*
*Przyjmę bezpłatnie odzież, każdy rozmiar i każdą ilość tel. 607-248-192
*Przyjmę konie do pensjonatu w Borówcu, ul. Klonowa 23 tel. 618 171-316
*Sprzedam działki budowlane w Borówcu tel. 618 171-316 (dzwonić po 20.00)
*Zaopiekuję się dzieckiem (dziećmi), wiek nieistotny. Posiadam referencje tel. 519-554-039

kuPIĘ goSPoDArSTWo  
rolNE, 

gruNTy rolNE  
luB DużĄ DZIAŁkĘ 

BuDoWlANĄ 
NA TeReNIe GmINY KóRNIK 

luB 
gmIN oŚCIENNyCH

TEL. 604-676-595

NAPRAWA
PRALEK

WSZYSTKIE TYPY
TAKŻE LODÓWKI

I SPRZĘT AGD

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

50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOmpUTeROWe 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

rE AlI Zu JE my WSZyST kIE rE CEP Ty

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

USŁUGI   KRAWIECKIE
Elżbieta Bladocha

Dziećmierowo, ul. Dworcowa 42a
tel. 618 171-127

Przyjmiemy uczniów 
  na praktyczną naukę w  zawodzie 

mechanik samochodowy
tel. 696-424-276

 

firma CZPm Sp. z o.o. w robakowie
zatrudni 

młodą osobę na stanowisko mechanika.
Konieczne przygotowanie zawodowe w tym kierunku.

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na 
adres e-mail: tczubala@czpm.pl lub pocztą na adres:

CZPM Sp. z o.o. ul. Poznańska 6a, 
Robakowo, 62-023 Gądki.

 tel. 618 198-200

 JĘZYK ANGIELSKI
Indywidualne podejście
Egzaminy gimnazjalne

Od IV klasy 
szkoły podstawowej

1 – 3 osób na zajęciach
Długoletnie 

doświadczenie
Dyscyplina i regularne 
sprawdzanie wiedzy

A.M. Wieczerska
tel. 609-520-503

SKUP ZŁOMU 
I METALI

KOLOROWYCH
CZYNNE:

od poniedziałku do piątku w 
godz. 6.00-20.00

w soboty w godz. 6.00-12.00

WYSOKIE CENY !

Firma „KARMIL”
Runowo 2a

teren Odlewni Aluminium

ZAPRASZAMY

ZAPROsZENIE 
NA tuRNIEJE 
DO RADZEWA

UKS „Jedynka-Kórnik”, SKS „Sokół” i SK LOK 
w Radzewie serdecznie zapraszają 12 września na 
kolejne turnieje ligowe powiatu poznańskiego: w te-
nisie stołowym, rzucie lotką i strzelaniu z wiatrówki. 
Turnieje te zostaną rozegrany jako 

I Memoriał Marka Serwatkiewicza. 
Informuję też, że pozostałe turnieje przewidziane 

na ten rok odbędą się zgodnie z planem: tj.:
- 17 października (ligi gminne), 
- 7 listopada (ligi powiatowe-otwarte)
- 28 listopada (ligi gminne). 
Zapisy w dniu turniejów. Na tenis stołowy – kobie-

ty oraz mężczyźni w kategorii szkół podstawowych i 
gimnazjum w godz. 8:15-8:45, reszta zapisy do godz. 
10:30 – gmina i 11:30 – powiat. Na rzut lotką i wia-
trówkę zapisy dla wszystkich w godz. 11:00-13:00. 
Ponadto 5 grudnia odbędą się Mistrzostwa Miesz-
kańców Gminy Kórnik w deblu kobiet i mężczyzn 
oraz mikście tenisa stołowego. Informacje o turnie-
jach: 602764832 (Jolanta Walczak) oraz 696090964 
(Karol Niemier). W trakcie zawodów spośród wszyst-
kich uczestników rozlosowane będą cenne nagrody! 
Serdecznie zapraszamy do Radzewa!

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

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

uSŁugI INSTAlACyJNE  
WoD-kAN, C.o., gAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZyNNE:

EllmEDEllmED

STomATologIA
rentgen stomatologiczny

oraz
rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 61 817-01-75

BIuro uSŁug  
ProJEkToWyCH

mgr inż. krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany

tel. 602 220 560
oferuje:

- wykonanie projektów wszystkich 
obiektów,

- wydawanie opinii rzeczoznawcy 
budowlanego,

- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa 
budowlanego.
Polecam konsultacje  
przedprojektowe

Zapraszam

Placówka Bankowa w Środzie Wlkp.
poszukuje: 

DorADCy klIENTA 
Z DoŚWIADCZENIEm

CV prosimy przesyłać na e-mail:
 rekrutacja_praca85@wp.pl

ZESPÓŁ MUZYCZNY 1- lub 2-OSOBOWY  
RÓWNIEŻ Z WOKALISTKĄ

Wesela, zabawy, imprezy okolicznościowe

Tel. 791-320-413

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ 
Z PRAWEM JAZDY KAT. C + E

Wymagania:
- aktualne badanie lekarskie,

- aktualne orzeczenie psychologiczne,
- aktualne zaświadczenie kursu na przewóz rzeczy.

tel. 603-785-488 lub 693-391-438

Przedsiębiorstwo Handlowe 
AGROFARM

ul. Kopczynowska 45
63-023 Sulęcinek

tel. 61 286-37-71, 603-110-166
Oferujemy: 

- nasiona zbóż ozimych 
• pszenżyto ozime: Baltiko, Grenado, 
Magnat, Loentino, Madilo, Moderato, 

Fidelio, Algoso, Woltario, 
• pszenica ozima: Batuta, Bogatka, 
Figura, Finezja, Kampana, Ludwig, 

Muszelka, Zyta, 
• jęczmień ozimy: Karakan, Maibrit, 

Traminer, 
• żyto ozime – Dańkowskie Złote, 

Dańkowskie Diament, 
- sadzeniaki ziemniaka: Arielle, Impala, 

Lord, Denar, Miłek, Vineta, 
- środki ochrony roślin, 

- nawozy, 
- pasze i koncentraty NEOROL. 

TOWAR DOSTARCZAMY 
WŁASNYM TRANSPORTEM

ZAPRASZAMY

E K O  G R O S Z E K
WORKOWANY

nie mieszany z miałem czy mułem
SUPER JAKOŚĆ

539zł tona
kostka workowana 639zl tona

DOWÓZ
Tel.  505-72-00-27

Zatrudnię 
traktorzystę 

do pracy 
w gospodarstwie.

Wymagane 
doświadczenie 

w pracach polowych

tel.603-78-75-62

W dniach 20-22 sierpnia w  Błaże-
jewku odbyły się V otwarte mistrzostwa 
Wielkopolski w futbolu Stołowym, pod 
patronatem Burmistrza gminy kórnik. 
organizatorem była Wielkopolska liga Piłki 
Stołowej, której przewodniczy pani prezes 
Agnieszka rutowska.  

Podczas trzech dni turnieju rozegrano 8 
konkurencji, na 12 stołach typu Garlando 
World Champion 2007. W turnieju wzięło 
udział około 150 graczy z całej Polski, 
oraz zaprzyjaźniona drużyna z Poczda-
mu. Pula nagród wynosiła 10 tysięcy z 
złotych.

Na początek programu turniejowego 
odbył się turniej 2 ball, polegający na grze 
dwoma piłkami, bezkonkurencyjni okazali 
się tryumfatorzy z poprzedniego roku : 
Filip Kubiatowicz i Jacek Raczkier (Łódź/
Toruń), drugie miejsce zajęli Agnieszka 
Rutowska i Bartosz Kasprzyk (Poznań) a 
trzecie Michał Urbaniak i Paweł Jóźwiak 
(Poznań). Następnie odbyła się 
konkurencja par amatorskich, w 
której zwyciężyli Tomasz Lisiak i 
Paweł Walczak (Ostrów

Wlkp./Warszawa), drugie miej-
sce zajęli Piotr Maksymiuk i Jakub 
Grygo (Trójmiasto) a trzecie Michał 
Melnyczok i Arkadiusz Kurzyk (To-
ruń). W sobotę i niedzielę odbyły się 
najbardziej prestiżowe konkurencje 
czyli Pary Open oraz Single Open. 
W konkurencji par, zwycięstwo 
odnieśli Filip Kubiatowicz i Jacek 
Raczkier (Łódź/Toruń), na drugim 
miejscu uplasowali się Jakub Zien-
cikiewicz i Przemysław Noga (Łódź/
Wrocław), miejsce trzecie przypadło 
Marcinowi Snopkowskiemu i Krzysztofowi 
Wachowiakowi (Toruń). Kategorie singli open 
zdominowali zawodnicy z Łodzi, zajmując dwa 
pierwsze miejsca : Jakub Ziencikiewicz, Filip 
Kubiatowicz, na trzecim miejscu uplasował się 
reprezentant Poznania, Michał Grzybek.

Podczas turnieju rozegrane zostały rów-
nież konkurencje kobiece i tak w singlach 
kobiet wygrała Agata Ćwiąkała z Poznania, 
drugie miejsce zajęła również reprezentantka 
Wielkopolski Agnieszka Rutowska, a trzecie 
miejsce przypadło Barbarze Kurtyce z Wrocła-
wia. Z powodu nagłego załamania pogody nie 
ukończono konkurencji par kobiecych, w finale, 
który zostanie dokończony na wrześniowych 

Mistrzostwach Polski. Zmierzą się w nim za-
wodniczki z Poznania – Agnieszka Rutowska 
i Agata Ćwiąkała, z parą łódzko-warszawską 
Magdaleną Tomczuk i Jaonną Boczkowską. 
Na trzecim miejscu uplasowała się para 
warszawska Zuzanna Filon i Dominika Klu-
kowska.  Oprócz konkurencji stricte kobiecych 
rozegrano również turniej par mieszanych, tzw. 

Mixtów. Zwyciężyła para poznańsk-toruńska 
Agnieszka Rutowska i Marcin Snopkowski 
pokonując w finale parę poznańską Hanna 
Nili i Dawid Przybysz. Trzecie miejsce zajęła 
para warszawsko-łódzka Elżbieta Kyć i Łukasz 
Tomczuk. W towarzyskiej konkurencji DYP 
(draw your partner) polegającej na doloso-
waniu partnera, zwycięstwo odnieśli Michał 
Wojciechowski (Poznań) i Paweł Byczkowski 
(Toruń) drugie miejsce Tomasz Poboży (War-
szawa) z Dawidem Przybyszem (Poznań), a 
trzecie miejsce zajęli Andrzej

Reczuch (Wrocław) i Robert Kotecki 
(Warszawa).

Dodatkową atrakcją turnieju był fakt 

przyjazdu całej czołówki Polski w tym repre-
zentantów, którzy wrócili z zakończonych 
niedawno Mistrzostw Świata Garlando w 
Austrii. Nasi reprezentanci przywieźli z turnieju 
10 medali, w tym Vice Mistrzostwo Świata 
naszej męskiej drużyny narodowej, w skła-
dzie : Mateusz Fudala, Przemysław Noga, 
Jacek Raczkier, Marcin Snopkowski, Michał 

Urbaniak, Jacek Wojciechowski, Jakub 
Ziencikiewicz oraz brąz naszych Pań : 
Agata Ćwiąkała, Zuzanna Filon, Małgo-
rzata Filon. Warto również wspomnieć, 
że w najbardziej prestiżowej konkurencji 
na Mistrzostwach Świata, czyli w Parach 
Open, czwarte miejsce zajęła para Jakub 
Ziencikiewicz i Przemysław Noga. Jest 
to jak na razie największy sukces naszej 
drużyny narodowej. Poniżej dokładna lista 
medalistów:  
złoto - Michał Urbaniak, Mateusz Fudala 
- pary amatorów
srebro - Mateusz Fudala, Przemysław 

Noga, Jacek Raczkier, Marcin
Snopkowski, Michał Urbaniak, 
Jacek Wojciechowski, Jakub Zien-
cikiewicz
- męskie zespoły narodowe
srebro - Marcin Snopkowski, Jacek 
Raczkier - pary semi-pro
srebro - Marcin Snopkowski - single 
semi-pro
srebro - Adam Chybiński, Cezary 
Bdzikot - pary amatorów
srebro - Stanisław Jaworski - 
czwartkowe pary losowane (Goran 
Palfner)
brąz - Agata Ćwiąkała, Zuzanna 
Filon, Małgorzata Filon - kobiece 
zespoły narodowe

brąz - Agata Ćwiąkała, Jacek Wojciechowski 
- pary semi-pro 
brąz - Agata Ćwiąkała - single kobiet
brąz - Mateusz Fudala - single juniorów  

Bardzo dziękujemy wszystkim za po-
moc w organizacji turnieju, Burmistrzowi 
gminy kórnik, Panu Jerzemu lechne-
rowskiemu, oSW Błażejewko za sprawną 
organizację oraz wszystkim przybyłym 
zawodnikom i zawodniczkom. oczywiście 
zapraszamy za rok.

Prezes Polskiego Związku 
Futbolu Stołowego  

Bartosz Kasprzyk

futbOL stOłOWy - MIstRZOstWA W błAżEJEWKu

sPORt sZKOLNy
rok SZkolNy NA SPorToWo
Z nowym rokiem szkolnym rozpoczynają 

się gminne rozgrywki sportowe szkół naszej 
gminy. Są one eliminacjami do zawodów po-
wiatowych, w których może startować tylko 
najlepsza szkoła z gminy.                     Już 10 
września 2010 młodzi lekkoatleci szkół pod-
stawowych walczyć będą w drużynowych 
zawodach w czwórboju lekkoatletycznym, 
które odbędą się na Błoniach w Kórniku.                                                                             
W dniach 15-16 września 2010 najlepsze 
nasze gimnazjum oraz Szkoła Podstawowa 
w Bninie wyjadą na półfinały mistrzostw 

powiatu w piłce nożnej, które odbędą 
się w  Stęszewie i Kostrzynie. 21 wrze-
śnia 2010 wszystkie typy naszych szkół 
walczyć będą na Błoniach o mistrzostwo 
gminy w Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych. W październiku wystartują repre-
zentacje naszych szkół w badmintonie, 
szachach, warcabach i indywidualnych 
oraz sztafetowych biegach przełajowych.                                                                                    
Różnorodne dyscypliny sportowe dają 
możliwość uczniom wyróżniania  się w 
zależności od zainteresowań i chęci roz-
wijania swojej sprawności. Każdy też ma 
możliwość porównania swojej sprawności 
z uczniami z innych szkół .Pamiętajmy, 
że tylko rzadkie niedoskonałości fizyczne 

uniemożliwiają udział dzieci i młodzieży w 
lekcjach wychowania fizycznego. Nawet 
astma nie dyskwalifikuje od ćwiczeń na 
lekcjach wf. Wszystko zależy od samych 
uczniów czy chcą być sprawni fizycznie 
i umysłowo przez całe życie. Na zdro-
wie trzeba pracować systematycznie od 
najmłodszych lat do najstarszych, by w 
przyszłości  w jak najmniejszym stopniu  
być  nieuzależnionym od innych. Wiele też 
zależy od samych rodziców, którym nie 
przeszkadza, że dziecko spoci się na lekcji 
wychowania fizycznego. Dlatego propagu-
jemy hasło „Ruch najlepszym lekarstwem 
na życie”. 

ARA

Miejsce
na Twoją reklamę
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KOLARsKIE ŚWIętO W KóRNIKu

Dzieci do lat 4
1. Antoś Szczepaniak – 
Strzelce Krajeńskie
2. Julia kapusta – Kórnik
3. Kacper Majchrzak – Kórnik
4. Oliwier Frąckowiak – Gostyń
5. Antoni Stachecki – Puszczykowo
6. Oskar Frąckowiak – Gostyń

Dzieci do lat 6
1. Patryk Michałowski – Kórnik
2. Krzysztof Adamczak – Borowiec
3. Igor Czarnecki – Kórnik
4. Ola Jankowiak – Kórnik
5. Natasza Bętkowska – Poznań
6. Maria Koralewska - Poznań

Dzieci do lat 8
1. Zosia Jankowiak – Kórnik
2. Tymoteusz Gabski – Kórnik
3. Krzysztof Maślanka – Kórnik
4. Wiktor Bursztyn – Robakowo
5. Filip Młynarczyk – Kórnik
6. Kacper Jakubiak - Kórnik

Dzieci do lat 10
1. Miłosz Kasprzak – Jarocin
2. Filip Prokopyszyn – Zielona Góra
3. Jakub Frąckowiak – Gostyń
4. Jacek Opielewicz – Raszków
5. Kasper Skrzypczak – Jarocin
6. Przemysław Szczepaniak - Raszków

Najlepsza Dziewczynka – Olga Bursztyn 
- Robakowo

kategoria żak
1. Dawid Łączkiewicz – Kożminianka
2. Przemysław Kuświk - Victoria Jarocin
3. Karol Zduń – KKS Gostyń
4. Eliasz Nejman – KLTC Konin
5. Filip Szczepaniak – Zwierzyń
6. Artur Jatczak - Leszno 

kategoria żak dziewcząt
1. Karolina Przybyłek – KKS Gostyń
2. Klaudia Bielawska – Koźminek
3. Daria Adamiak –Victoria Jarocin

kategoria młodziczka
1. Marlena Wawrzyniak - Koźminianka
2. Natalia Radzicka – UKS Jedynka Limaro 
Kórnik
3. Jagoda Garczarek – UKS Jedynka 
Limaro Kórnik
4. Julita Jagodzińska – Victoria
5. Anna Tomczyńska – Koźminianka
6. Kinga Balińska – Huragan Żagań

kategoria młodzik
1. Paweł Bednarczyk – Baszta Golczewo
2. Patryk Rajkowski – Limaro Kórnik
3. Dominik Wewiór – KTK Kalisz
4. Kamil Lesicki – KTK Kalisz
5. Damian Sławek – POM Strzelce Kra-
jeńskie
6. Karol Wolny – KKS Gostyń

kategoria Juniorka młodsza
1. Łucja Pietrzak – Koźminianka
2. Alica Ratajczak - Limaro Kórnik
3. Karolina Jurczak - Limaro Kórnik
4. Wiktoria Żegleń - Limaro Kórnik

5. Diana Wiza - Limaro Kórnik
6. Aleksandra Zabierek – Orlęta Gorzów

kategoria junior młodszy
1. Dawid Brygier – Tarnowia 
2. Jakub Hercog – Tarnowia
3. Łukasz Marcinkowski – KKS Gostyń
4. Sykała Wojciech – Tarnowia
5. Szymon Rozmiarek – Limaro Kórnik
6. Przemysław Kasperkiewicz – KTK 
Kalisz

kategoria Juniorka 
1. Patrycja Wiza – Limaro Kórnik
2. Paula Fronczak – Limaro Kórnik
3. Aleksandra Bycka – Limaro Kórnik
4. Paula Fronczak – Limaro Kórnik
5. Dominika Borkowska - Tarnowia

V mEmorIAŁ frANCISZkA PrZECIN-
KOWSKIeGO  

kategoria Junior
1. Daniel Horyza – Limaro Kórnik
2. Rafał Klepacki – KLTC Konin
3. Marcin Malewicz - Orlęta Gorzów
4. Tomasz Kudelski – Trójka Kołobrzeg
5. Tomasz Haitzman – KTK Kalisz
6. Kacper Rajkowski – KLTC Konin
 

klasyfikacja Drużynowa
1. Limaro 58
2. Tarnowia 17
3. Koźminianka 16
4.KTK 12
5. Baszta Golczewo 7

WYNIKI 
XIII ogólNoPolSkIEgo  kryTErIum ulICZNEgo o PuCHAr BurmISTrZA kórNIkA, 

 V mEmorIAŁ frANCISZkA PrZECINkoWSkIEgo  

KOLARstWO
ZAWoDNICZkI lImAro kórNIk

mISTrZyNIAmI PolSkI 
W PArACH I DrużyNIE

W Godzieszach Wielkich k/
Kalisza rozegrano Mistrzostwa 
Polski w wyścigach dwójkami 
i drużynowych na czas. Histo-
ryczny sukces osiągnęła drużyna 
juniorek młodszych (15-16 lat) 
w składzie: Alicja Ratajczak, 
Wiktoria Żegleń, Diana Wiza i 
Karolina Jurczak, która w wy-
ścigu drużynowym sięgnęła 
po złoty medal, wyprzedzając 
o 5 sek. reprezentację woje-
wództwa dolnośląskiego pod 
szyldem Górnika Wałbrzych i o 
36 sek. WLKS Krakus Kraków. 
Dotychczas zawodnicy Limaro 
zdobywali kilkakrotnie medale w 
tej konkurencji, ale jeszcze nigdy 
w wyścigu drużynowym Kórnik 
nie był mistrzem Polski. Droga do 
złota była jednak usłana wieloma 
trudnościami. Jedną z nich była 
przykra niespodzianka na tydzień 
przed zawodami, gdy podczas 
treningu połowa naszej drużyny 
brała udział w kraksie, a Diana 
Wiza wylądowała w szpitalu z 
pękniętym obojczykiem. Wtedy 
wydawało się, że udział kórnickiej 
drużyny w Mistrzostwach Polski 
będzie niemożliwy, gdyż Diana 
ze szpitala wróciła opakowana 
w gips. O tym, jak twardzi są 
zawodnicy uprawiający kolar-
stwo, mogliśmy się przekonać już dzień po 
zdarzeniu, gdy nasza zawodniczka oznaj-
miła, że nie dopuszcza myśli by mogła nie 
wystartować w walce o medale. Najpierw 

postanowiła nie wracać ze zgrupowania do 
domu pomimo próśb rodziców, a na dzień 
przed startem przy pomocy koleżanek 
zdjęła gips zastępując go specjalną opaską. 
Wyścigi par w piątek i drużyn w niedziele 
odbyły w okropnych warunkach atmosfe-

rycznych (porywisty wiatr i przelotny ulewny 
deszcz), w dodatku na fatalnej i wyboistej 
nawierzchni. W wyścigach drużynowych 
startuje po czterech zawodników, natomiast 

na mecie liczy się czas trzeciego zawodnika 
z drużyny. Tą trzecią była właśnie Diana 
Wiza, która pomimo bólu wytrzymała trudy 
wyścigu i wraz z Wiktorią Żegleń i Alicją 
Ratajczak dotarła do mety. W mistrzowskim 
wyścigu juniorek (17-18 lat) zespół Limaro 

w składzie Paula Fronczak, 
Paula Dutkiewicz, Patrycja 
Wiza i Aleksandra Bycka zdo-
był brązowy medal. Był to 26 
medal Mistrzostw Polski za-
wodników Limaro w tym roku 
(co jest absolutnym rekordem). 
Dwa dni przed wyścigami dru-
żynowymi odbyła się rywa-
lizacja o tytuły mistrzowskie 
dwójkami na czas. Również, 
w tym przypadku złoty medal 
zdobyły juniorki młodsze z Kór-
nika. Alicja Ratajczak i Karolina 
Jurczak nie dały żadnych szans 
rywalkom i na 14,5 km trasie 
osiągnęły czas 21min 20sek, 
pokonując aż o 57sek zespół 
Styropolu Biskupiec i o ponad 
minutę WLKS Krakus. Druga 
para w składzie W. Żegleń i 
D. Wiza zajęła ósme miejsce. 
W  wyścigu dwójkami juniorek, 
zespół z Kórnika w składzie 
P. Fronczak i P. Wiza zajął 
szóste miejsce a P. Dutkiewicz 
i A. Bycka osiągnęła dziewiąty 
czas dnia. W wyścigach dwójek 
udział brali nasi juniorzy i ju-
niorzy młodsi. Wśród juniorów 
9 miejsce zajęła para Mateusz 
Lewandowski i Daniel Horyza, 
a wśród juniorów młodszych 
na 12 miejscu uplasowała się 

dwójka Adam Radzicki i Szymon Rozmiarek 
(najlepsza para wśród 15-latków) 

Paweł Marciniak    
                                                    

Mistrzowska drużyna Juniorekmłdszych pd lewej A, Ratajczak, 
D. Wiza,W. Żegleń, K. Jurczak z trenerem

Drużyna Juniorek na podium ztrenerem Pawłem Marciniakiem

kórnickie kolarstwo młodzieżowe 
święci sukcesy podczas wyścigów na 
trasach w całym kraju. Niemal w każ-
dym numerze informujemy o dobrych 
wynikach, medalach, nagrodach dla 
kolarzy ukS Jedynka limaro kórnik. 
Pod koniec lata każdego roku mamy 
okazję podziwiać młodych sportow-
ców na miejscu, w kórniku. 

Kolejne Kryterium Uliczne o Puchar 
Burmistrza Gminy Kórnik i Memoriał 
Franciszka Przecinkowskiego  to nie tyl-
ko zawody dla trenujących, zrzeszonych  
zawodników. W niedzielę 6 września na 
starcie stanęły także najmłodsze dzieci, 
te, które być może kiedyś pójdą w ślady 
starszych kolegów. Poziom sprzętowy 
był różny. Zaangażowanie najmłodszych 
w dużej mierze zależało od dopingu 
rodziców. Starsi ścigali się jak profesjo-
naliści i w duchu fair play.

W kórnickich zawodach udział wzięło 
297 zawodników od 2 do 73 lat. 

Najmłodszy niespełna dwuletni Kac-
per Kapusta z Kórnika. 

Kolarskie zmagania oglądała liczna 
rzesza kibiców. W śród nich byli: wi-
ceburmistrz Hieronim Urbanek, który 
wraz z prezesem UKS Jedynka Sewe-
rynem Waligórą i gośćmi honorowymi 
wręczali nagrody i medale. Niestety 
cześć uczestników rozeszła się przed 
losowaniem upominków i nagrody głów-
nej- roweru. Cenne fanty losowano więc 
kilkanaście razy...aż do skutku.

Gośćmi  honorowymi imprezy byli: 
Barbara Przecinkowska – żona Fran-
ciszka Przecinkowskiego patrona Me-
moriału, Kazimierz Gogolewski założy-
ciel sekcji kolarskiej w 1978 w Kórniku, 
Jan Antkowiak – trener kadry Narodowej 
przełajowców. Podziękowania za zor-
ganizowanie imprezy należą się ekipie 
Roberta Taciaka oraz służbom porząd-
kowym, które zadbały o bezpieczeństwo 
na trasie.. 

Warto zauważyć organizacji zawo-
dów pomagał ojcu miedzy innymi Mate-
usz Taciak- tegoroczny uczestnik Tur de 
Pologne w reprezentacji narodowej.

Czy najmłodsi adepci kolarstwa z 
Kórnika i okolic pójdą kiedyś w ślady 
starszego kolegi ? Tego im zyczymy.

Opr. ŁG
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   TElEfONY AlArMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ra tun ko we
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
rada Miejska w Kórniku
Tymczasowo: ul. Prowent 6 (KOK), 62035 Kórnik
tel./fax (061) 8170891 
email: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
email: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 Kórnik
tel. (061) 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 971357 lub 0503067690
Przychodnia lekarzy rodzinnych „Zdro wie”
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 Kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro ble mów 
Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608244949 
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOM BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
email: rzecznik.on@kornik.pl

Następny numer kórniczanina ukaże się
24-go września  2010r.

materiały prosimy dostarczać do 17-go września 2010 r.

• kredyty
• ubezpieczenia
• Turystyka

KóRNIK ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700

sob     900-1200

ZAPRASZA NA 

UKS SOKÓŁ ROBAKOWO 
     Nowo powstały 

Uczniowski Klub Sportowy SOKÓŁ Robakowo 
działający przy Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Robakowie 

zaprasza wszystkich chętnych 
dorosłych i młodzież 

na zajęcia  
z  siatkówki w każdy czwartek w godz.17.00- 19.00 

oraz z tenisa stołowego we wtorki w godz. 17.00- 19.00.
”W zdrowym ciele zdrowy duch”

Zajęcia rozpoczynają się od 21.09.2010 r.

Paweł Pawlaczyk
Sekretarz klubu   

Miejsce
na Twoją reklamę



Bank Spó dzielczy w Kórniku 
 

         Jeszcze do 30 wrze nia 2010 roku mo na: 
za o y : 

 

   Lokat  

5/3 
Promocyjn  lokat  3 miesi czn   o atrakcyjnym oprocentowaniu – 5,00% w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne).  

Minimalna kwota lokaty 5.000,00 z otych. 

 
    ubiega  si  o: 

   Kredyt  
                                                                          

    szkolny!!! 
- oprocentowanie kredytu  tylko 9,00%  w stosunku rocznym - oprocentowanie sta e 

- prowizja tylko 1,00% od kwoty udzielonego kredytu, 

- okres kredytowania od 1 do 12 miesi cy, 

- kwota kredytu do 5-krotno ci miesi cznego dochodu netto - maksymalna kwota kredytu 5.000,00 z , 

- sp ata kredytu i odsetek wg metody malej cego salda, 

- RRSO 11,49% dla kredytu w kwocie 1.000,00 z otych na 12 miesi cy. 

       Szczegó owych informacji udzielaj  Pracownicy w placówkach Banku!!! 

          
 

 
 

Oddzia  w Zaniemy lu 
63-020 Zaniemy l, ul. Raczy skiego 22 
tel./fax (61) 285 70 14 

Filia w Borówcu 
62-023 G dki, ul. Pozna ska 38  
tel. (61) 819 90 33 

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

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


