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Swarzędzkie Morsy żegnały zimę
w Kórniku

Fot. ŁG oraz Daniel Kujawa

przygotowania do wiosny

W numerze także:
- Propozycje rekultywacji składowiska
- Brudna woda w Bninie
- Problemy z ul. Poznańską
- Półmaraton Papieski już 26 marca

PROSTO Z RATUSZA
Kombus z zyskiem

Spotkanie z radami sołeckimi

25 marca odbyło się Zgromadzenie
Wspólników sp. Kombus. Spółka już drugi
rok z rzędu zakończyła rok niewielkim
zyskiem (15 923,85 zł). Zarządowi i radzie
nadzorczej burmistrz udzielił absolutorium.

Pięć rad sołeckich (Dachowy, Gądek,
Robakowa Osiedla i Robakowa Wsi oraz
Żernik) na zaproszenie radnych Przemysława Pacholskiego i Andrzeja Surdyka
spotkało się 3 marca w budynku Gimnazjum
w Robakowie z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim. Dyskutowano na temat planów
działania na rok 2010 oraz zasad współpracy z Urzędem Miejskim w Kórniku.

Aglomeracja na zamku
26 marca w Kórnickim Zamku obradowała rada Aglomeracji Poznańskiej.
Uczestnikami spotkania byli między innymi Prezydent Miasta Poznania Ryszard
Grobelny, jego zastępca Tomasz Kayser,
wicestarosta Tomasz Łubiński, oraz wójtowie i burmistrzowie gmin należących do
aglomeracji (17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz Śremu, Skoków i Szamotuł)
Zadecydowano, że w połowie roku
uchwalona zostanie Strategia Rozwoju
Aglomeracji. Dyskutowano także o sformalizowaniu działań poprzez założenie
stowarzyszenia gmin.
Otwarcie ofert

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

Indywidualna Praktyka Lekarska
EWA STACHOWIAK

specjalista pediatra
Kórnik, ul. Stodolna 14

Godziny przyjęć:
Wtorek, czwartek, sobota 17.00-19.00
Rejestracja telefoniczna 608-201-640

W dniu 2 marca 2010 roku o godz.
10:00 w Urzędzie Miejskim w Kórniku
nastąpiło otwarcie ofert złożonych na
stanowisko Kierownika Centrum Sportu
i Rekreacji.
Na konkurs wpłynęło 9 ofert.
Komisja konkursowa zapoznała się ze
złożonymi ofertami, zostały sprawdzone
pod kątem zgodności z wymogami stawianymi przy naborze na stanowisko.
Stwierdzono, że wszystkie złożone
oferty spełniają wymagania.
Do następnego etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) zakwalifikowały się następujące
osoby :
1.Wojciech Kiełbasiewicz
2.Tomasz Nowakowski
3.Laura Waligóra
4.Małgorzata Kurzawa
5.Piotr Posadzy
6.Kajetan Koprowiak
7.Krzysztof Grolewski
8.Dariusz Nowak
9.Anita Matela-Wiczyńska
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w
dniu 19 marca 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Kórniku. (za BIP UM w Kórniku)
Kolejna transza obligacji

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

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

KÓRNIK

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

3 marca burmistrz Jerzy Lechnerowski
oraz Skarbnik Gminy Kórnik Katarzyna
Szamałek podpisali z Bankiem PKO SA
umowę na emisję kolejnej transzy obligacji
na kwotę 15,5 miliona zł.
Sukcesem jest wynegocjowanie niższego oprocentowania tej transzy (z 2,25 do
1,5%) co przyniesie oszczędności w kwocie
około 300 tys. zł w stosunku do pierwotnie
zakładanych nakładów.

12 marca 2010 r.

WODR podsumowuje rok
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Powiatowy Zespół Doradczy w Poznaniu zorganizował 4 marca w kórnickiej
strażnicy OSP spotkanie podsumowujące
działalność w roku 2009. Uczestnicy mogli
wysłuchać wykładu Krzysztofa Grafa z
WODR na temat „Alternatywnych rozwiązań dla gospodarstw – finansowania
przedsięwzięć pozarolniczych”.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wsi: Julia Bartkowiak, Józef Bartkowiak oraz Zbigniew Tomaszewski, a także
goście, w tym Ryszard Napierała ( prezes
Kółek Rolniczych) i Barbara Czachura
(prezes Stowarzyszenia Sołtysów). Obecny
na spotkaniu burmistrz Jerzy Lechnerowski podziękował wicedyrektorowi WODR
Ryszardowi Jaworskiemu za działania dla
kórnickich rolników podkreślając dobra
współpracę Wydziału Ochrony Środowiska i
Rolnictwa UM w Kórniku z reprezentującym
WODR Janem Nowakiem.
Zebranie w Konarskim
5 marca burmistrz Jerzy Lechnerowski
był gościem zebrania sołeckiego we wsi
Konarskie. Sołtys Józef Bartkowiak podsumował rok działalności a także przedyskutowano plany na rok bieżący.
Burmistrz przedstawił aktualną sytuacje
związaną z projektem budowy nowej świetlicy. Nowa dokumentacja jest już gotowa i
najprawdopodobniej w maju (w zależności
od nieznanego na razie terminu składania) będzie podstawą do starań o środki
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
przyznawane przez Urząd Marszałkowski.
Opr. ŁG

Z RATUSZA / RADA MIEJSKA

Miejsce
na Twoją
reklamę

Z kalendarza
Przewodniczącej RM
Podczas obrad Komisji Oświaty i Polityki Społecznej w dniu 3 marca, z inicjatywy
radnego Bogdana Wesołka dyskutowano
nad trudną sytuacją budynku Zamku Kórnickiego.
W obradach, oprócz członków komisji
uczestniczyli: prof. dr hab. Tomasz Jasiński, dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN, dr
Zbigniew Kalisz, reprezentujący Fundację
Zakłady Kórnickie oraz radny a zarazem
dyrektor Zakładu Doświadczalnego PAN,
Seweryn Waligóra.
Prof. Jasiński przedstawił sytuację
dotyczącą potrzeb remontowych. Jak
podkreślił jest to sytuacja trudna, niemal
krytyczna. Trwa remont mostu, na który
nadal brakuje funduszy, a potrzeby są dużo
większe. Konieczne są prace remontowe
na dachu, regulacja i wzmocnienie brzegów fosy, nowa elewacja i inne działania
ratujące ten zabytek klasy „zerowej”. Największy negatywny wpływ na starania
dyrekcji Biblioteki Kórnickiej o fundusze
ma sytuacja prawna. Sama jednostka nie
może wnioskować o dostępne fundusze
krajowe i europejskie, gdyż każde działania
wymagają upoważnień od władz Polskiej
Akademii Nauk. Te jednak wydają się
działać opieszale.
Dla przykładu, gdy Gmina Kórnik wraz z
funkcjonującymi na jej terenie jednostkami
PANu miała starać się o środki na wspólny projekt, w tym działania remontowe
przy zamku, dyrektor Jasiński otrzymał
od PAN pełnomocnictwo zbyt późno. Do
tego, pełnomocnictwo to było niepełne co
ostatecznie wykluczyło Bibliotekę PAN.
Inne placówki zdążyły.
Co gorsza do dziś, przez 7 lat z rzędu
(z wyjątkiem roku 2006) z kasy PANu, na
inwestycje przy zamku nie przeznaczono
ani złotówki. Jak podsumował prof. Jasiński, w ciągu ostatnich 10 lat podobna placówka biblioteczna w Gdańsku otrzymała
18 razy więcej środków inwestycyjnych
niż kórnicka.
Dramatyczna sytuacja związana ze
stanem mostu tylko teoretycznie zmieniła
podejście decydentów. Milion złotych przekazany z budżetu państwa pojawił się tylko
teoretycznie i nigdy ani złotówka z tej kwoty
nie trafiła do kasy Biblioteki.
(cd. na str. 4)

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 2od dnia 12 marca 2010r.
do 6 kwietnia 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży
w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Kórnik:
- działka nr 231/4 o powierzchni 0,0023 ha położona w Kórniku.
Przedmiotowa działka przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz właścicieli nieruchomości
przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411 wew. 675.
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Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Kórniku od dnia 12 marca 2010 r.
do 6 kwietnia 2010 r. wywieszony został
niżej wymieniony wykaz dotyczący
sprzedaży
w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe będące własnością
Gminy Kórnik:
- działka nr 231/3 o powierzchni 0,0062
ha położona w Kórniku,
- działka nr 232/5 o powierzchni 0,0013
ha położona w Kórniku.
Przedmiotowe działki przeznaczone są
do sprzedaży na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia
warunków zagospodarowania.
Bliższe informacje można zasięgnąć
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1
w Kórniku, pok. 203, tel. (61) 8170-411
wew. 675.

W czerwcu 2010r.
planujemy
zorganizowanie
spotkania
absolwentów,
którzy ukończyli
Szkołę Podstawową nr 2
w Kórniku-Bninie
do 1975r.
Serdecznie zapraszamy na
spotkanie
organizacyjne,
które odbędzie się
25 marca 2010r o
godz.18.00 w auli Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie.

(cd ze str. 3)
Informacja o tym, że przyznano jakieś
pieniądze dotarła do Kórnika wtedy, gdy
już było pewne, że funduszy ze względu
na procedury przetargowe nie uda się
wykorzystać w danym roku. W następnym
roku przyznanego miliona wykorzystać już
nie było można.
Trwają starania o pomoc finansową od
samorządów. Nie jest to jednak sprawa
łatwa, gdyż na ten cel fundusze powinny
pochodzić z budżetu państwa, gdyż Zamek
jest własnością Skarbu Państwa. Finansowanie zadań Skarbu Państwa z funduszy
samorządów nie jest proste a czasami
niemożliwe.
Starostwo Powiatowe zadeklarowało
300 tys. zł (choć początkowo mówiło się
nawet o 3 milionach złotych wsparcia).
Rada Miejska w Kórniku dokonała zmian
w uchwale o dofinansowywaniu remontów
obiektów zabytkowych, tak by Gmina Kórnik mogła przekazać 250 tys. zł. Poza tym
gmina przekazała 25 tysięcy na monitoring.
Fundacja Zakłady Kórnickie ofiarowała 600
tysięcy.
Na przygotowania i prace remontowe
przy moście już wydano około 900 tysięcy
zł. Potrzeba 3 milionów. „Optymistyczny”
scenariusz przewiduje zakończenie prac
jesienią 2011 roku. A co z innymi potrzebami?
Podczas obrad komisji zaprezentowano
pomysł utworzenia konsorcjum samorządów: wojewódzkiego, powiatowego i Gminy

Kórnik oraz Fundacji Zakłady Kórnickie,
która to miałaby przejąć odpowiedzialność
za Zamek. Pomysł poparł dr Kalisz, wskazując jednak na potrzebę poważnej dyskusji
na temat formuły takiego tworu prawnego,
który byłby ewenementem na skalę kraju.
5 marca obradowała Doraźna Komisja
Statutowa. Omówiono propozycje zmian,
jakie zgłoszono do statutu. Najważniejsze
z nich dotyczą zmian w strukturze komisji
Rady Miejskiej w Kórniku. Zaproponowano
połączenie Komisji Rolnictwa z Komisją
Ochrony Środowiska, a także utworzenie
nowej komisji, która od Komisji Rozwoju
Gospodarczego przejęłaby zadania planowania przestrzennego oraz infrastruktury. O
tym i o innych zmianach w statucie dyskutować będą radni na posiedzeniu połączonych komisji. Ewentualne zmiany wejdą w
życie od początku nowej kadencji.
Od razu mają być zastosowane zmiany
dotyczące statutów sołectw. Zmiany w formach finansowania, w tym wprowadzenie
Funduszu Sołeckiego wymusiły zmiany,
które właśnie opracowuje Rada Miejska.
Kapituła do spraw przyznawania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy
Kórnik obradowała po raz kolejny 10 marca.
Tym razem zajęto się sprawą regulaminu
działania samej kapituły. Wypracowane
wnioski zostaną przekazane Komisji Oświaty i Polityki Społecznej.
Opr ŁG

Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach dzielili z
nami smutek i żal, licznie uczestnicząc we Mszy Św.
i ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku

Śp. Urszuli Antkowiak Regulskiej
za wspólną modlitwę, wyrazy współczucia, złożone kwiaty
oraz intencje mszalne
Serdeczne podziękowania

organizatorzy

składa
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Cztery warianty rekultywacji
Informowaliśmy już o działaniach organów Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska, zmierzających do rozwiązania problemu składowiska odpadów
w Czmoniu.
Na zlecenie IOŚ, firma Wasa sp. z
o.o. z Warszawy opracowała dokument
„Ustalenie przyczyn zmian obserwowanych
parametrów oraz możliwości zagrożeń dla
środowiska, wynikających z eksploatacji
składowiska odpadów w miejscowości
Czmoń, gmina Kórnik wraz z określeniem
zakresu i harmonogramu działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków
stwierdzonych zagrożeń”. Jego założenia
publikujemy na naszych łamach.
W piśmie przewodnim do dyskusji nad

nanie poniżej kotwienia folii wokół bryły
istniejących kwater, drenażu opaskowego
w celu zapobieżenia wylewaniu się odcieków poprzez koronę obwałowania niecki
„starych” kwater. Warianty te zakładają obok
przemieszczenia wypartych poza nieckę
składowiska odpadów także deponowanie
nowych. Koszt tych działań (budowa nowej
i rekultywacja starych kwater) to około 59
milionów złotych.
Jak dowiadujemy się od projektantów,
powiązanie rozbudowy (nowe śmieci) z rekultywacją, dostarczy środków finansowych
na zrealizowanie rekultywacji.
Walor ekonomiczny, odpowiadający
zapewnie udziałowcowi większościowemu,
nie przekonuje jednak samorządowców oraz

List do
Redakcji

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA/RADA MIEJSKA

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Redakcja „Kórniczanin”
Mieszkańcy wsi Błażejewko gm. Kórnik są mocno zaniepokojeni traktowaniem
nas przez władze Gminy.
Ostatnia sprawa dotyczy dalszej
eksploatacji składowiska odpadów w
Czmoniu.
Pan Burmistrz w wypowiedzi na
spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska oraz Ministerstwa Ochrony
Środowiska, również jak wynika z informacji zamieszczonej w „Kórniczaninie” z
dn. 12 lutego Nr 3, oraz w sprawozdaniu
z działalności na Sesji Rady Miejskiej
w dniu 24 lutego wyraźnie przedstawił
konieczność zorganizowania spotkania z
mieszkańcami Czmonia, podczas którego
strony przedstawią wszystkie propozycje
odnośnie dalszego losu składowiska
oraz wypracują wspólne stanowisko w
tej sprawie.

Również Pani Przewodnicząca Komidokumentem stwierdza się, że „sprawa większości mieszkańców Czmonia, którzy sji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
składowiska odpadów komunalnych w miej- są zdecydowanymi przeciwnikami woże- na Sesji w dniu 24 lutym potwierdziła
scowości Czmoń jest przykładem ścierania nia kolejnych ton śmieci na przepełnione konieczność takiego spotkania z mieszsię żywej reakcji społeczeństwa lokalnego, składowisko.
kańcami wsi Czmoń.
rozstrzygnięć administracyjnych, wynikająWariant trzeci to propozycja wywiecych z prawa krajowego i lokalnego, z racja- zienia na inne składowisko „wypchniętych”
Nic nie mówi się o wsi Błażejewko
Mikołaj Lubiatowski
prezentuje
założenia Strategii
mi operatora nieprawidłowo prowadzącego
poza nieckę
śmieci i uszczelnienie
odpadówInnowacyjnosci
należącej również do Gminy Kórnik, a
gospodarkę odpadami”.
(nawet do 200 tys. ton). Koszty takiego znajdującej się w najbliższej odległości od
Wskazując na patową sytuację w sprawie przemieszczenia byłyby ogromne (około 75 składowiska. Wiatry wiejące w ciągu roku
działań rekultywacyjnych podkreśla się, że milionów zł), więc wariant ten również nie są przeważnie zachodnie i południowo
„pozostawienie po zakończonej eksploatacji znajduje poparcia.
- zachodnie stwarzające dla mieszkańnie zrekultywowanego składowiska, będzie
Wariant czwarty to projekt wybudowa- ców Błażejewka takie same skutki jak w
przez długie lata stanowić uciążliwość dla nia szczelnej ścianki na zewnątrz składowi- Czmoniu. Błażejewko jest wsią skupioną
otoczenia (zagrożenia dla wód podziemnych ska, jak również na zewnątrz wypchniętych w jednej osadzie (nie rozproszoną), jej
i powierzchniowych), powietrza atmosferycz- odpadów. Zakłada on zaprojektowanie mieszkańcami są przeważnie młode,
nego, środowiska gruntowego, krajobrazu, pionowego, szczelnego ekranu eliminują- rozwojowe rodziny. Jednak te argumenty
bezpieczeństwa geotechnicznego”.
cego przenikanie odcieków do środowiska nie przemawiają za prowadzeniem diaPrzypomnijmy, że kórnicki samorząd wodno-gruntowego. W tym wariancie prze- logu również z nami, z równorzędnym
wielokrotnie starał się przejąć inicjatywę widuje się odprowadzanie wód opadowych i traktowaniem nas tak jak mieszkańców
w działaniach zmierzających do rekulty- wycieków do oczyszczalni, aż do momentu, Czmonia.
wacji. Gmina jednak, jako udziałowiec gdy wody osiągną parametry wody czystej.
mniejszościowy spółki ma niewiele do po- Koszt tego wariantu to około 25 milionów.
Na poparcie tych słów przekonaliśmy
wiedzenia wobec firmy Amest, udziałowca Z powodu braku dochodów z tytułu składo- się o tym w czasie tegorocznej zimy - akcji
większościowego, który forsuje sposoby wania nowych śmieci, których ten wariant odśnieżania dróg. Pomimo parokrotnych
rekultywacji, przy których konieczne jest nie przewiduje, można założyć scenariusz, interwencji przysłanie pługu do odśnieżepowiększenie składowiska (w tym budowa w którym koszty takich działań obciążą po nia drogi do przystanku było niemożliwe.
nowej kwatery i wożenie kolejnych „gór” części Skarb Państwa.
Wszystkie inne sołectwa nie miały tego
odpadów komunalnych).
Wstępne rozmowy na temat propozycji problemu.
Firma Wasa zaproponowała do dyskusji odbyły się podczas obrad Komisji Ochrony
cztery warianty rozwiązania problemu. Dwa Środowiska. Jak poinformował nas Jerzy
Czujemy się mieszkańcami Gminy i w
pierwsze zawierają plan budowy nowej Rozmiarek, radny Rady Miejskiej w Kórniku przyszłości liczymy na równe traktowanie
kwatery (kwatery nr 5). Jak czytamy w piśmie a zarazem sołtys Czmonia, przynajmniej 90 nasjak wszystkich innych podatników.
skierowanym do kórnickiego samorządu % mieszkańców Czmonia popiera czwarty
przez firmę Wasa, zakłada się zabieg stoso- wariant rozwiązania uciążliwego problemu.
wany w górnictwie odkrywkowym, jakim jest Pod petycją, popierającą ten projekt podW imieniu mieszkańców
podparcie przyporą odpadów komunalnych pisało się już 190 mieszkańców. Podpisy
Sołtys Andrzej Duda
nowej kwatery niestabilnej geotechnicznie zbierane są nadal.
bryły składowiska. Założeniem jest wykoOpr. ŁG
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ulicy Trąmpczyńskiego. – Pranie w brązowej
wodzie białej pościeli to nieporozumienie –
dodaje. – Żaden, nawet najlepszy proszek
nie wybieli później materiału. Nawet podczas
gotowania ziemniaków powstawała brzydka
brązowa piana – tłumaczyła żona pana
Witolda.
Jak udało nam się dowiedzieć, wielu
mieszkańców Bnina, korzystających z ujęcia
wody w Konarskim, narzeka na występującą
od dłuższego czasu brzydką barwę wody.
Co na to Aquanet? Poznańska firma jest
niezwykle oszczędna w słowach, tłumacząc
się z zaistniałej sytuacji. Od pani Izabeli
Śpiewak z Aquanetu, prowadzącej tą sprawę
dowiedzieliśmy się, że z powodu awarii systemu zasilania na Stacji Uzdatniania Wody
Konarskie, wystąpiły na sieci wodociągowej
zmiany kierunków przepływu wody, co było
najprawdopodobniej przyczyną nieszkodliwych dla zdrowia przebarwień wody. Zapytaliśmy panią Śpiewak, dlaczego tak jednoznacznie Aquanet wypowiada się na temat
braku szkodliwości tej wody, skoro jej próbki
zostały pobrane z tego terenu, gdy kolor wody
uległ już poprawie – z brązowej zmienił się w
żółtawą. Odpowiedzi nie uzyskaliśmy.
Izabela Śpiewak poinformowała nas, że
o zaistniałej sytuacji wiedział Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny, a niezwłocznie podjęte przez AQUANET SA działania
naprawcze spowodowały poprawę jakości
wody w sieci wodociągowej. - Badania monitoringowe próbek wody pobranych w Bninie,
gmina Kórnik w dniach 2 i 3 marca 2010 roku,
wykazały całkowitą zgodność z wymaganiami
dotyczącymi jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 roku – tłumaczyła.
Aquanet poinformował także naszą redakcję, że rozpatrzy pisemne wnioski odbiorców
o odszkodowanie z tytułu dostarczenia wody
o pogorszonej jakości
Szkoda tylko, że tak duża firma, jaką jest
Aquanet nie poczuwa się do przeproszenia
swoich klientów, dzięki którym istnieje i całkiem dobrze prosperuje.
Barbara Morasz

Co dalej z budową kanalizacji na ulicy Poznańskiej?

Kronika
kryminalna
Wymusił pierwszeństwo
23 lutego w Dziećmierowie, kierujący
daewoo nie udzielił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z BMW.
Nietrzeźwi kierujący
23 lutego w Dziećmierowie, funkcjonariusze policji zatrzymali mężczyznę,
który kierował samochodem będąc w stanie nietrzeźwości. Miał 0,88‰ alkoholu w
wydychanym powietrzu.
W tym samym dniu w Kórniku, zatrzymano kierowcę ciągnika rolniczego, który
kierował pojazdem, mając 1,28‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu. 28 lutego w
Kórniku zatrzymano pijanego rowerzystę,
który miał 1,82‰. 5 marca w Gądkach,
policjanci na gorącym uczynku zatrzymali
motorowerzystę, który w wydychanym
powietrzu miał 0,68‰.
Wpadł w poślizg omijając zwierzynę
24 lutego w Czołowie, kierujący seatem,
omijając zwierzynę, która nagle wtargnęła
na jezdnię, wpadł w poślizg, zjechał do rowu
i uszkodził pojazd.
Podpalenie
25 lutego, Komisariat Policji w Kórniku
został powiadomiony o dokonanym podpaleniu budynku mieszkalnego w miejscowości Kamionki, gdzie uszkodzeniu uległy
ramy okien i ocieplenie. Wartość strat to
50 000 zł.
Dziury w jezdni przyczyną
uszkodzeń pojazdu
Topniejący śnieg odkrył całą masę
dziur w naszych drogach. Dziury stały się
przyczyną uszkodzeń wielu pojazdów. Od
26 lutego do 8 marca doszło do ośmiu zdarzeń drogowych m.in. w Kórniku, Dachowie,
Prusinowie, Dziećmierowie, Borówcu i
Koninku, gdzie kierowcy samochodów,
wjeżdżając w dziurę w jezdni uszkodzili
swoje auta.
Kradzieże i włamania
•1 marca w Szczytnikach doszło do
włamania do garażu i kradzieży z niego
dwóch Quadów oraz myjki ciśnieniowej o
ogólnej wartości 26 700 zł,
•4 marca skradziono w Kórniku portfel
z zawartością dokumentów oraz pieniędzy
na kwotę ogólną 200 zł.
Błędny manewr
2 marca w Gądkach, kierujący renault
w wyniku nieprawidłowo wykonywanego
manewru cofania doprowadził do zderzenia
z skodą.
Nie zachował bezpiecznej odległości
5 marca w Czmoniu, kierowca mercedesa, nie zachował bezpiecznej odległości
od poprzedzającego go pojazdu i zderzył
się z citroenem
Zderzył się podczas wymijania
5 marca w Borówcu, kierujący volkswagenem, podczas nieprawidłowo wykonywanego manewru wymijania doprowadził do
zderzenia z oplem.

Ciągłe opóźnienia w pracach budowlanych i nieustające utrudnienia w ruchu
kołowym – tak wygląda budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Poznańskiej w
Kórniku, która powinna zakończyć się
kilka miesięcy temu. Urząd Miejski stracił
cierpliwość do nierzetelnego wykonawcy i zerwał z nim umowę. Dokończeniem
prac zajmie się już inna firma.
O istocie tej inwestycji, nie trzeba chyba
przekonywać nikogo, kto na własne oczy
widział, co dzieje się na tej ulicy i w jej
rejonie po ogromnej ulewie czy intensywniejszych opadach deszczu. Powstające
„jeziora” uniemożliwiają ruch samochodów
i pieszych. Budowana wiele lat temu i nie
modernizowana przez długi czas kanalizacja, nie była w stanie nagle „odbierać”
potężnej ilości deszczówki. Sytuacja miała
ulec poprawie po budowie nowej kanalizacji
deszczowej.
Przetarg na to zadanie ogłoszono
wiosną ubiegłego roku. Zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych, kryterium
wyboru była cena inwestycji. Najniższą
sumę (ponad 390 tys. zł.) zaproponowała
firma FUR-BUD PARTNER z Żerkowa, która wygrała przetarg. Wykonawca spełniał
wszystkie wymogi formalne. W połowie
lipca 2009 roku, Urząd Miejski podpisał
umowę z FUR-BUD. Wtedy jeszcze nic nie
wskazywało na to, że będą problemy.
Pierwsze niepokojące sygnały o braku
rzetelności wykonawcy, pojawiły się już
kilkanaście dni po podpisaniu umowy z
Urzędem Miejskim. – Mimo upływu czasu, firma nie rozpoczynała prac na placu

na niepodjęcie prac. W listopadzie, wykonawca poinformował, że zdobył niezbędne
uzgodnienia z podwykonawcami i może
rozpocząć prace.
Urząd Miejski przekazał FUR-BUDowi,
że może wejść na plac budowy, ale i tak
będzie miał naliczane kary za zwłokę.
Roboty budowlane na ulicy Poznańskiej
rozpoczęły się pod koniec listopada, czyli
wówczas, gdy planowo powinny już dobiegać końca. Ulica ta została wyłączona
z ruchu kołowego. Wyznaczono objazdy.
W grudniu przerwano prace, ze względu

na atak zimy. – Wykonawca kilkakrotnie
wzywany przez Urząd, przedstawiał nowe
harmonogramy prac, ale się z nich nie wywiązywał – mówi Bronisław Dominiak.
23 lutego, FUR-BUD otrzymał oświadczenie od gminy o wyznaczeniu terminu 7
dni na dokończenie robót. W tym czasie,
firma z Żerkowa wznowiła prace, ale ich
nie zakończyła.
5 marca, Urząd Miejski w Kórniku odstąpił od umowy z wykonawcą.
W tej chwili trwa inwentaryzacja przeprowadzonych robót i określenie ich
jakości, co jest niezbędne do rozliczenia
się z firmą. Co istotne, wykonawca do tej
pory nie otrzymał ani złotówki z gminnej
kasy. Gmina wystąpiła już do Aquanetu o
sfilmowanie kanałów i zbadanie stopnia ich
zagęszczenia.
Z informacji, jakie uzyskaliśmy od kierownika Wydziału Inwestycji wynika, że do
wykonania pozostał krótki 30-metrowy odcinek, na którym powinny nastąpić odwierty.
Gmina podjęła rozmowy z firmą INŻBUD z
Raszkowa o kontynuowaniu ewentualnych
prac odwiertowych. Po nich, będzie można
nałożyć nową nawierzchnię asfaltową.
Bronisław Dominiak powiedział, że
Urząd ma świadomość, jakie utrudnienia
w ruchu stwarza obecna sytuacja na ulicy Poznańskiej i zapewnia, że stara się,
aby inwestycja ta została jak najszybciej
zakończona.
Kierowcom i mieszkańcom, nie pozostaje nic innego jak uzbroić się w cierpliwość.
Barbara Morasz

Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy wzięli udział w kolejnych akcjach:
• 24 lutego zabezpieczali miejsce wypadku na obwodnicy Kórnika w kierunku
do Śremu i w Świątniczkach na trasie S 11,
• 27 lutego wypompowywali wodę z ogrodu i podwórza przy ulicy Kasztanowej
w Błażejewie i z piwnicy domu przy ulicy Zwierzynieckiej 15 w Bninie,
• 1 marca usunęli konar drzewa wiszący nad drogą w Biernatkach w kierunku do Zaniemyśla i zabezpieczali miejsce wypadku samochodowego na
obwodnicy Kórnika w kierunku Śremu i miejsce lądowania śmigłowca LPR
w Czmoniu,
• 2 marca gasili pożar w firmie H&M w Gądkach,
• 3 marca gasili barak w Daszewicach, gmina Mosina,
• 4 marca usuwali plamę oleju na jezdni na ulicy Stodolnej w Kórniku i zabezpieczali miejsce wypadku na ulicy Woźniaka w Kórniku w kierunku na Mosinę,
• 5 marca zabezpieczali miejsce wypadku samochodowego w lesie na odcinku
Bnin – Czmoń,
• 6 marca, 3-letnie
dziecko zamknęło się w
domu przy ulicy Ogrodowej 1 w Szczodrzykowie i nie można było
się do niego dostać.
Interweniowali strażacy, którzy wybili szybę i
weszli do środka.
Opr. Robert
Wrzesiński

Opr. BM
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budowy. Tłumaczyła to brakiem niektórych
uzgodnień z podwykonawcami – poinformował Bronisław Dominiak, kierownik
Wydziału Inwestycji UM. Kilka miesięcy
trwała wymiana pism między zlecającym
prace - Urzędem Miejskim w Kórniku a
wykonawcą – firmą FUR-BUD.
W październiku zeszłego roku, Urząd
poinformował zwycięzcę przetargu o możliwości zerwania z nim umowy, ze względu
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Brudna woda w kranach

Brązowa woda, z czasem zmieniająca
się w żółtawą ciecz, przez kilka tygodni
wydobywała się z kranów mieszkańców
Bnina, korzystających z ujęcia wody w
Konarskim. Co na to Aquanet? Według
poznańskiej firmy, sytuacja jest opanowana, nic złego się nie dzieje, a woda nie
jest szkodliwa dla zdrowia.
O tym, że z kranów w niektórych domach
w Bninie cieknie brudna woda dowiedzieliśmy
z rozmowy telefonicznej z jednym z naszych
czytelników. Pan Witold, mieszkający przy
ulicy Trąmpczyńskiego w Bninie poinformował nas, że taka sytuacja występuje od kilku
tygodni i po interwencji u odpowiednich służb,
niewiele się poprawiła. – Uczciwie płacę
rachunki za wodę, dlatego wymagam, aby
była ona odpowiedniej jakości – tłumaczy
pan Witold.
O tym, jaka woda płynie z kranu naszego
czytelnika, przekonaliśmy się na własne oczy.
Bez wątpliwości, mieszkaniec Bnina ma prawo być niezadowolony z jakości wody, jaką
zapewnia Aquanet. – Brudną wodę mamy już
od ponad trzech tygodni, czyli od około połowy lutego. Początkowo miała kolor zupełnie
brązowy, obecnie jest zażółcona – powiedział
pan Witold.
- Pod koniec lutego zadzwoniłem do
Aquanetu na numer alarmowy. Tam skierowano mnie do firmy WODKOM w Kórniku.
W WODKOM-ie uzyskałem informację, że
ta sytuacja to wina Aquanetu – tłumaczył. W
końcu po kilku dniach, mieszkańcowi Bnina
udało się dowiedzieć, kto zajmuje się jego
sprawą w Aquanecie. – Skierowano mnie
do pani, która poinformowała, że podjęto już
działania. Woda ma taki kolor bo nastąpiła
najprawdopodobniej zmiana jakiegoś związku chemicznego. Kiedy jednak zapytałem,
jak długo jeszcze z mojego kranu popłynie
brudna woda, uzyskałem odpowiedź, że
nawet dwa miesiące – dodaje.
– Poinformowano mnie także, że woda
ta ma jedynie brzydki kolor, ale nadaje się do
picia. Aquanet stara się jednak, aby sanepid
dopuścił ją do użytku – relacjonował dalej pan
Witold. – Zdziwiło mnie, że najpierw ze strony
Aquanetu pada zapewnienie, że ta woda
nie jest szkodliwa dla zdrowia ludzi a potem
otrzymuję informację, że poznański monopolista stara się o pozwolenie od sanepidu.
Niestety nie potrafiono mi tego wytłumaczyć
- stwierdził.
- Chciałem także dowiedzieć się czy
otrzymam jakąś rekompensatę za okres, w
którym byłem zmuszony korzystać z wątpliwej jakości wody. Uzyskałem odpowiedź,
że muszę napisać pismo do odpowiedniej
komórki w firmie. Słowa „przepraszam” od
Aquanetu nie usłyszałem. Miałem wrażenie,
że poznańska firma nie specjalnie poczuwa
się do jakiekolwiek winy – informował poirytowany całą sytuacją pan Witold.
Wydobywająca się z kranów od kilkudziesięciu dni brudna woda stała się niezwykle
uciążliwa dla czteroosobowej rodziny naszego czytelnika. – Po nalaniu kilku litrów wody
do wanny, tafla wody miała zupełnie brązowy
kolor. Dzieci pytały, dlaczego muszą kąpać
się w brudnej wodzie – mówił mieszkaniec
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BIERNATKI
Jak co roku, w Biernatkach obchodzono
Międzynarodowy Dzień Kobiet. Sołtys Anna
Plucińska poinformowała, że impreza z tej
okazji zorganizowana przez Radę Sołecką w świetlicy odbyła się w poniedziałek
8 marca. Panie spotkały się przy kawie,
ciastku. Były dla nich kwiaty. Mieszkanki
Biernatek miały okazję podyskutować o
różnych sprawach.
KONARSKIE
Sołtys Józef Bartkowiak poinformował,
że 5 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze, w którym wziął udział m. in.
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Oprócz
podsumwania ubiegłego roku dyskutowano
o dalszych przedsięwzięciach – budowie
świetlicy, remontach dróg. Obecny na spotkaniu Antoni Kalisz, kierownik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w
Kórniku mówił o ochronie środowiska,
segregacji śmieci. Jan Nowak z Ośrodka
Doradztwa Rolniczego przekazał informacje przydatne dla rolników.

SKRZYNKI
11 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze, na którym podsumowano
ubiegły rok i rozmawiano o bieżących
sprawach.
Sołtys Beata Bruczyńska poinformowała, że Skrzynki otrzymały zgodę
na przygotowanie przez Urząd Miejski
w Kórniku we współpracy z Radą Sołecką i mieszkańcami planu odnowy
miejscowości. Gdy powstanie taki plan,
w przyszłości będzie można pozyskiwać
pieniądze na przedsięwzięcia z Urzędu
Marszałkowskiego.
Sołtys stwierdziła także, że ulica
Nowa powinna zostać utwardzona np.
gruzobetonem.
Skrzynki złożyły wniosek o nasadzenie
materiału szkółkarskiego przy nowym
chodniku wzdłuż ulicy Poznańskiej.
Mieszkańcy byli mile zaskoczeni
poczynaniami Urzędu Miejskiego związanymi z odśnieżaniem wsi.
Robert Wrzesiński

DĘBIEC
8 marca, w świetlicy w Dębcu, mieszkanki wsi obchodziły Dzień Kobiet. Spotkanie zorganizowała Rada Sołecka. Panie rozmawiały przy słodkim poczęstunku i
lampce wina. Humory dopisywały, a dobrej zabawy nie zabrakło.
Katarzyna Szafraniak

PRUSINOWO

Po raz trzeci Rada Sołecka Prusinowa zorganizowała spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Panie, które skorzystały z zaproszenia, w sobotę 6 marca spotkały się przy lampce wina i
ciastku w wiejskiej świetlicy. Nie co dzień, kobiety mają okazję spotykać się w tak szerokim
gronie, dlatego korzystając ze sposobności, w miłej i rodzinnej atmosferze biesiadowały
do późnych godzin wieczornych.
Wszystkim osobom, które wzięły udział w imprezie Rada bardzo dziękuje i ma nadzieję
na kontynuowanie miłej tradycji w latach następnych.
Rada Sołecka wsi Prusinowo
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Pies – przyjaciel człowieka?

Uważamy się za europejczyków,
tworzymy coraz bardziej świadome
społeczeństwo.
Przy każdej możliwej okazji staramy się również
eksponować to co w Kórniku najpiękniejsze –arboretum, zamek. Jednak w odczuciu wielu z nas
pojawia się jeden drażliwy problem – odpowiedzialność za posiadane w domu zwierzę.
Wielu z nas nie zwraca uwagi na to, co
nas zwierzak robi podczas „spaceru”, jeżeli w
ogóle można użyć takiego określenia odnośnie
puszczenia psa luzem bez kagańca. Wiele osób
nie przejmuje się także faktem zniknięcia naszego
psa na jakiś czas, bo są przekonani, że zwierzak
wróci. Jednak co wtedy, gdy pies w tym czasie
wyrządzi komuś jakąś szkodę, naruszy prywatny
teren czy chociażby uniemożliwi przejście osobie
po chodniku? Pies nigdy nie był i nie będzie
równy człowiekowi, jednak coraz większa liczba
mieszkańców naszego miasta zdaje się zapominać o tym. Wynika to z braku odpowiedzialności
lub niedouczenia właścicieli psów. Tłumaczenia
typu: „Ten pies nie gryzie” czy „On nic ci nie
zrobi” tracą przy pewnych oczywistych faktach
jakiekolwiek poczucie sensu. Osobiście, wielokrotnie byłyśmy świadkami, gdy pies podczas
nieobecności nieodpowiedzialnych właścicieli,
opuścił dom i wdarł się na cudzą posesję. Nie
sposób nie wspomnieć o sytuacjach, w których
właściciele pozwalają psu obwąchiwać na ulicy
obcą osobę. Drodzy właściciele, nie czekajmy aż
dojdzie do wypadku i będziecie państwo musieli
odpowiadać za swojego czworonoga . Starajmy
się być przewidywalnymi, tego wymaga od nas
życie w społeczeństwie.
Psu należy zapewnić możliwość wybiegania
się, należy o niego dbać, jednak najłatwiej czynić
to, gdy posiada się własny ogród. Wypuszczanie
psa przed blokiem czy na ulicy, nie tylko naraża
psa na niebezpieczeństwo, ale narusza przede
wszystkim prawo. W takiej sytuacji należałoby się
spytać – co z tym problemem robi Straż Miejska,
w której kompetencjach leży dopilnowanie, aby
żaden właściciel psa nie naruszał zasad życia
w społeczeństwie. W państwach zachodnich,
bardzo modne jest wychodzenie z psami do parków, w których jest możliwość wypuszczenia psa
„luzem”, jednakże na terenach takich jak osiedla
mieszkaniowe, osiedla domków jednorodzinnych
czy centrum miasta byłoby to natychmiast zauważone, co więcej, osoba która się tego dopuściła
zostałaby ukarana. Nieświadomy właściciel, narażający inne osoby na niebezpieczeństwo ze
strony swojego psa, powinien zostać pozbawiony
możliwości posiadania czworonożnego przyjaciela. Dotyczy to zarówno psów tzw. niegroźnych
(Labrador, Golden retriever) jak i wszystkich
pozostałych.
Teoretycznie prawo w Polsce zabrania puszczania psa powyżej 30 cm bez kagańca i smyczy,
jednakże w praktyce wygląda to zupełnie inaczej.
Jeżeli chcemy uważać się za kraj cywilizowany,
nie możemy zachowywać się w sposób ukazujący
pewną ułomność człowieka oraz ignorancję wobec drugiej osoby. Zanim następnym razem, któreś z państwa pozwoli wybiegać się swojemu psu
na państwowym gruncie lub terenie prywatnym,
może warto się zastanowić czy oby postępuję się
w sposób godny nazywania siebie człowiekiem
„cywilizowanym”.
K.K. i K.N.
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REMONTY – WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
- malowanie,
- szpachlowanie,
- montaż ścianek kartonowo-gipsowych,
- montaż paneli, układanie płytek i glazury

Tel. 609-110-912

Pielęgnacja
Pa z n o k c i
i Dłoni

REKLAMY

AKTUALNOŚCI

WIEŚCI SOŁECKIE

- przedłużanie paznokci
- manicure
Salon VIVA
ul. Działyńskich 4 w Kórniku
tel. 0 696-625-804

www.restauracja-casablanca.pl

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

N I E R U C H OMO Ś C I

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

Działalność na podstawie licencji zawodowego
pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 8250

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

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

ZEGARY

Profesjonalna
naprawa
i sprzedaż starych
zegarów

PIZZA
KEBAB
OBIADY DOMOWE
Z DOWOZEM

Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35

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

UBEZPIECZENIA
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
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

USŁUGI

BLACHARSKO
-DEKARSKIE
- papa termozgrzewalna,
- konserwacja dachów,
- położenie więźby dachowej,
- położenie blacho-dachówki,
dachówki i gontów,
- ocieplanie poddaszy,
- nida - gips
- prace wykończeniowe,
- rynny i opierzenia

KONKURENCYJNE
CENY
DOBRE
WYKONANIE

tel. 516-049-006
12 marca 2010 r.

SERWIS
AGD
Naprawy:
-pralek,
-zmywarek,
-lodówek,
-lad chłodniczych,
-piekarników,
-płyt ceramicznych,
- klimatyzacji
(także montaż).
Siedziba:
Ul. Droga Kalejska 35
62-035 Kórnik
Tel. 517-541-224

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i używanych
serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing
60-123 Poznań, ul. Albańska 10
tel./fax (061) 865 11 27, (061) 661 57 36
kom. 0602 806 693
www.sintex.pl
sintex@sintex.pl
godz. otwarcia: 9.00–17.00
Adres domowy: Koninko, ul. Granatowa12
tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

HAKI HOLOWNICZE – SPRZEDAŻ - MONTAŻ
BAGAŻNIKI SAMOCHODOWE
CZĘŚCI I AKCESORIA DO PRZYCZEP SAMOCHODOWYCH
ZACZEPY KULOWE, BŁOTNIKI, OŚWIETLENIE, KOŁA
PODPOROWE
PPHU EMMAR
Kórnik-Bnin , ul. Błażejewska 9

Tel. 609 152 586
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O miłościw W
bnińskiej bibliotece

Powiat Poznański na
Targach Edukacyjnych 2010
„Otwarci na zmiany” – to hasło tegorocznej XIV edycji Targów Edukacyjnych,
które odbyły się w dniach 19-21 lutego 2010
r. na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Podobnie jak w latach ubiegłych targi odwiedziło wielu młodych ludzi
poszukujących w bogatej ofercie placówek
oświatowych szczegółowej wiedzy na temat
możliwości kształcenia w naszym regionie.
Podczas targów swoją ofertę edukacyjną
przedstawiły również szkoły prowadzone
przez Powiat Poznański: Zespół Szkół
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w
Bolechowie, Liceum Ogólnokształcące
im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja

Kopernika w Puszczykowie, Zespół Szkół nr
1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu, Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
oraz Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława
Zamoyskich w Rokietnicy. Przez trzy dni

trwania targów można było skorzystać
także z konsultacji dotyczących doradztwa
zawodowego świadczonych przez Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczne prowadzone przez Powiat Poznański. Swoje stoisko

na targach wystawiało również Starostwo
Powiatowe w Poznaniu, na którym młodzież
gimnazjalna mogła uzyskać informacje
o możliwościach dalszego kształcenia
na terenie powiatu poznańskiego oraz o
przebiegu i zasadach naboru. Na stoisku

Starostwa Powiatowego w Poznaniu wyświetlana była specjalnie przygotowana na
tę okazję prezentacja o szkołach Powiatu
Poznańskiego. W Targach Edukacyjnych
udział wzięli: Starosta Poznański Jan Grabkowski, Wicestarosta Poznański Tomasz
Łubiński oraz Radni Powiatu.
Przez trzy dni trwania targów stoiska
powiatowych szkół cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Powiatowe szkoły
dołożyły wszelkich starań, by zainteresować zwiedzających swoją ofertą. Wystawcy
rozdali setki ulotek i udzieli odpowiedzi na
mnóstwo pytań gimnazjalistów i ich rodziców. Ponadto szkoły przygotowały kolorowe
gadżety z logo szkoły: długopisy, cukierki,
ciastka, breloczki, koszulki, smycze oraz
kieszonkowe kalendarze. Gimnazjaliści mogli zapoznać się z kierunkami kształcenia,
profilami, specjalnościami, zawodami oraz
zajęciami pozalekcyjnymi a także uzyskać
informacje na temat drzwi otwartych w
szkołach. Dla szkół powiatowych targi to
znakomita okazja zaprezentwania się od jak
najlepszej strony i dotarcia
ze
swoją ofertą edukacyjną do młodych ludzi
z całego powiatu poznańskiego.
Mamy nadzieję, że bogata oferta powiatowych szkół ponadgimnazjalnych zainteresuje uczniów klas trzecich gimnazjum i
przyczyni się do efektywnego rozwoju ich
dalszej kariery zawodowej.
Agnieszka Przybylska
Wydział Edukacji
Porozumienie „Inicjatywa
Zachodniaobwodnica.pl”
zawarte
Powiat Poznański wraz z gminami
Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Suchy
Las oraz Tarnowo Podgórne zawarły porozumienie, dzięki któremu będą jeszcze
sprawniej informować o postępach w
budowie zachodniej obwodnicy Poznania
w ciągu drogi S11 na odcinku Złotkowo
– Głuchowo (Autostrada A2).W ramach
porozumienia powstanie portal internetowy www.zachodniaobwodnica.pl, na
którym znajdą się informacje o ważnych
dla mieszkańców kwestiach związanych
z budową oraz dane dotyczące potencjału
inwestycyjnego gmin. Strony porozumienia
zobowiązały się także do podjęcia wspólnych działań informacyjnych i reklamowych
w prasie lokalnej. Umowa została zawarta
do końca przyszłego roku.

Chwile zapomnienia od prozy
codziennego życia, zapewniła 25
lutego swym czytelnikom Biblioteka
w Bninie, która zaprosiła na wieczór
poetycki, poświęcony tym razem
polskiej poezji miłosnej.
Spotkaniu towarzyszyło motto:
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Pozycje książkowe dostępne są w Filii
Biblioteki Publicznej w Bninie
DLA DOROSŁYCH
ANDRZEJ OPALA
„Ł JAK ŁEPKOWSKA”

„Ilona Łepkowska
została ochrzczona
przez media mianem
„królowej polskich
seriali”. Jaka jest naprawdę Ilona Łepkowska? W czym tkwi jej
fenomen? Jaka była
jej droga do sukcesu?
Co ukształtowało jej
niezwykłą wyobraźnię? Czego jeszcze nie
powiedziała w licznych wywiadach dla kolorowych pism? Praca, rodzina, konflikty i przyjaźnie z aktorami, reżyserami, producentami
oraz kulisy powstawania najpopularniejszych
polskich seriali telewizyjnych – o tym właśnie
jest ta książka – zapis wielogodzinnych rozmów z kobietą, którą tygodnik „Newsweek”
umieścił na liście 50 najbardziej wpływowych
Polaków.
DLA MŁODZIEŻY
EWA NOWAK
„FURTECZKI”

„Każda miłość jest piękna i potrzebna
człowiekowi, każda wymaga poświęceń, a kiedy przynosi już szczęście,
to czasami niesie też ból i cierpienie”.
Osoby, które pojawiły się tego wieczoru w bnińskiej książnicy mogły odkryć
tajemnice prywatnego życia twórców
polskiej poezji miłosnej. Nieznane
dotąd fakty z życia Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Bolesława
Leśmiana, Haliny Poświatowskiej,
Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Natalii
i Ildefonsa Gałczyńskich czy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej zaciekawiły
uczestników spotkania.
Przygotowane przez bibliotekarki
wiersze, wśród których znalazły się:
„Co to jest miłość” Janusza Kofty,

przed rozstaniem” Hanny Banaszak
c z y „ P t a k u m o j e g o s e r c a ” Wa n d y
Warskiej.
Oprawa muzyczna i piękne wiersze,
traktujące o miłości wywołały wzruszenie u niejednej osoby.
Na zakończenie, każdy z czytelników wylosował dla siebie pamiątkę z
miłosną dedykacją.
Biblioteka w Bninie zaprasza na
kolejne spotkanie, które odbędzie się
18 marca o godz. 16.30, poświęcone
twórczości Agnieszki Osieckiej.

Siostry bliźniaczki
Laura i Hania są sierotami wychowywanymi
przez babcię i prababcię. Jedna starsza pani
rygorystycznie wpaja
dziewczynkom wiele zasad, druga pobłaża, bo
też ma swoje tajemnice.
Dziewczynki potajemnie
czytają „13”. Zauroczone są, zresztą jak cała
klasa, nowym kolegą cudzoziemcem, którego
ojciec przez miesiąc będzie uczył w ich klasie
angielskiego.

Barbara Morasz

DLA DZIECI
CHRISTIANE WITTENBURG
„PAULINKA ŻEGNA SIĘ
ZE SMOCZKIEM”

FOTOGRAFIA
ŚLUBNA
Jarek Wojciechowski

Ziemowit Maląg
Wydział Promocji
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„Zakochani” Wisławy Szymborskiej,
„Usta i oczy” Bolesława Leśmiana czy
„Rozmowa liryczna” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, przeplatane były
muzycznymi interpretacjami utworów
miłosnych, takich jak: „Niepewność” w
wykonaniu Marka Grechuty, „Samba

RECENZJE KSIĄŻEK

KULTURA

KRÓTKO Z POWIATU

KRÓTKO Z POWIATU...

tel. 501 00 44 04
www.punktywidzenia.pl/sluby
jarek@punktywidzenia.pl
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smoczkiem.

Rozstanie ze
smoczkiem to wielka chwila. Od tej
pory smoczek niech
mieszka już tylko w
bajce! Cmok, cmok
... O nie! Nie jesteś
już przecież bobaskiem! Dla Paulinki nadszedł wielki
moment - chwila pożegnania ze
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KARNAWAŁ DOBIEGŁ KOŃCA !

Ostatnią sobotę karnawału 13 lutego
2010 roku Gimnazjum
im. Powstańców Wielkopolskich z Robakowa zakończyło szampańską zabawą
do białego rana.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie
20.00 w kórnickiej restauracji
„BIAŁA DAMA”. Ze względu na to, że
następnego dnia przypadał Dzień Zakochanych czyli tradycyjne Walentynki,

sceneria lokalu i nastrój zabawy miał
charakter walentynkowy. Przez całą noc
gościom towarzyszył zespół muzyczny
„LMID” z Czerniejewa. Dobry humor i
wspólna zabawa wszystkich gości nadała
imprezie osobliwego i wyjątkowego uroku.
Szczególną atrakcją wieczoru była loteria
fantowa, obfitująca w szereg atrakcyjnych
nagród.

Rada Rodziców i Dyrekcja Gimnazjum
pragnie serdecznie podziękować sponsorom za ufundowane nagrody. Imprezę
wsparli finansowo:
•FIRMIE „ACCRON” Sp. z o.o.
•USŁUGI SZKLARSKIE HALINA MATUSZCZAK
•GOMEN- MEDIA POZNAŃ
•MOTO- GUM ŁĘKNO
•STUDIO KOSMETYCZNE „NOELLE”
•SZLIFIERNIA SZKŁA I LUSTER ANDRZEJEWSKI
•MAGDALENA KRYSTEK
•I.L. FOREMSCY
•„KRAM” A. STROIWĄS
•K.M. OCHOWIAK
•SKLEP SPOŻYWCZO- PRZEMYSŁOWY ANETA
WALIGÓRA
•URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNK
•BANK ZACHODNI WBK
•STUDIO FYZJERSKO- KOSMETYCZE „EDEN”
•L.W. BIAŁKOWSCY
•HURTOWNIA KOSMETYKÓW J. POWĄSKA

Dziękujemy również wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie tego balu,
które pragnęły pozostać anonimowe.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!
Rada Rodziców i Dyrekcja Gimnazjum im Powstańców Wielkopolskich
w Robakowie
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Organizatorzy Balu Charytatywnego
dziękują wszystkim Ofiarodawcom za
wsparcie rzeczowe i finansowe przy zorganizowaniu II Balu Charytatywnego,
który odbył się 16 stycznia 2010 roku w
restauracji „Biała Dama” w Kórniku:
- Restauracja „Figaro”
- Fundacja Zakładów Kórnickich
- Firma Złotniczo – Jubilerska - Grzegorz
Błaszak
- Pracownia Złotniczo – Konserwatorska
Krzysztof Buszkiewicz
- Producent „Plus” Kaźanecki – Begier –
Słabolepszy sp. j.
- Salon Urody - „Sylwia”
- Bank Spółdzielczy G.S. Kórnik
- Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne – Kórnik
- Sklep obuwniczy - A. Marciniak
- PPHU Meblo - Styl – Duszczak
- Sklep ABC - E. Robińska
- Gama Art A. Błaszkowiak
- Drogeria Lehman – Zwierzyński
- Kwiaciarnia „Stokrotka” Taciak
- Hurtownia Kosmetyków Powązka
- APUS Jolanta Stępniak
- Szop – Pracz Sieć Handlowa
- PPHU Mar – piek Kowalski – Piekarnia
– cukiernia
- Tanie Papierosy „Trafika” – Kapała
- Bielizna „Parys”
- Zakład Fryzjerski - Robert Fludra
- Kwiaciarnia „Płomyk” – Walerczyk
- Kwiaciarnia „Swat” – Artur Kotecki
- Sklep Monopolowy M.T. Andrzejczak
- „Kar- Dor” wyrób sieci rybackich o
sportowych
- PHU „ELTON” – Elwira Dominiak
- Salony Firmowe „Greno”
- Firany u Basi

PODZIĘKOWANIA

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku, składa serdeczne
podziękowania za okazaną hojność w
postaci przekazanych nagród na coroczną zabawę karnawałową która odbyła się
dnia 13.02.2010r w Błażejewku.
Dziękuję sponsorom:
O.S.W. Błażejewko
SURÓWKI – SZNURA- Biernatki
NESTOR – Kórnik 		
M i R Duda – Błażejewko
MOTO – MAX – Kórnik
APTEKA W PRZYCHODNI - Katarzyna
Flerkowska		
PKO MP S.A. oddział w Kórniku
GS – Kórnik
„TAWERNA”- Barbara i Michał Walczak
Studio 3F – Paulina Zakrzewska
Sklep Spożywczy „PIM-PAS” Tomasz
Pankowski
P.H.U. „KURAŚ” Maciej Przewoźny
Salon Fryzjerski „u Oli” Aleksandra Siejak
„KM PARTNER” Biuro Serwis
– Kórnik

- Sklep warzywno - owocowy Regina
Rozmiarek – Kowalska
- P.W. „Niagara”
- PHU MOTOOIL – Krystian Kowalski
- Salon Fryzjerski – Maciej Kuszak
- Studio Urody „Pola”
- Gabinet Stomatologiczny – M. Kubaczyk – Łoś
- Smolarkiewicz Lucyna
- Firma „Komet” – Przybylscy
- Apteka Zamkowa - B. Miara
- Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe
„Kombus” Sp. z o.o.
- Zakład Doświadczalny PAN – Kórnik
- Eura – Aster PTHU Krzysztof Korczyk
- G i G Sp. c. Bartosz i Filip Gorzałczany
- Bistro Al. Dente Dawid Pepel
- „Pychota” – Marek Zgarda
- P.H. Alpo – Alicja Poprawska
- „Tames” – M. Taczkowska
- Salon Fryzjerski „Viva”
- Restauracja „Nestor”
- Chata Polska – Kamionki
- Grześkowiak
- Solarium ”Polo”
- Salon „Eden”
- Firma Handlowa „Nasti”
- Warzywa – Owoce s.c. Maciej Kuberacki
i Piotr Kucharczyk
- Restauracja „Roden”
- Redakcja Kórniczanina
- Firma Handlowa A. Małecka
Wszystkim ofiarodawcom
z podziękowaniem
w imieniu
Parafialnego Zespołu Caritas
w Kórniku
Antonina Małecka

Hotel RODAN – Skrzynki
Restauracja CASABLANCA – Ryszard
Szar
Mechanika Pojazdowa Maciej Duszczak
– Prusinowo
Sklep Wędkarski ALPO – Kórnik
KOMET – Szczodrzykowo
ABC – Kórnik
P.H.U.ELTON – Kórnik
TRIUMPH Elwira Dominiak - Kórnik
Zakład Doświadczalny – Kórnik
MATI Sklep Odzieżowy – Kórnik
KREISEL
Kwiaciarnia „U Agaty” – Bnin
„U MICHAŁA” Katarzyna Łuczak – Kórnik
Sklep Wielobranżowy Jolanta Kurminowska – Kórnik
Pizzeria Castello G&G S.C. Gorzałczany
– Kórnik
Roman Libner
Roman Wdowczyk
Gospodarstwo Rolne – Tadeusz Kuźma
KONTUR – Kórnik
Fryzjerstwo Albin, Irena Nowak Bnin
Sklep Monopolowy Starosta – Kórnik

LUKSUS DOM
UL.ŚREMSKA 7b
ZBRUDZEWO
63-100 ŚREM

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

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

Panele podłogowe i ścienne

GODZINY OTWARCIA

Wykładziny dywanowe
Szerokość 5 4 3 2m

Dywany i chodniki

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

TRANSPORT

N A U K A P ŁYWA N IA
D ELFIN
P ŁYWA LN IA ŚR ODA WLK P.
t el. 5 05 - 1 1 1 - 1 49

Karnisze i rolety

Artykuły pościelowe

TYNKI

Po m i a r p ó l
techniką
GPS

Tel.

Wnioski
obszar owe

MASZYNOWE

603 613 479

tel.618 980745

OKNA
INWENTARSKIE
PCV
RÓŻNE WYMIARY
tel. 515-241-917
Sklep Motoryzacyjny
„U LONI”

Części do
samochodów zachodnich
pod zamówienie.
Czas oczekiwania 1-2 dni.
Zakup powyżej 20zł
5% upustu
Kórnik, ul. Pocztowa 5
tel. 618 171-956

E.D.
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REKLAMY

PODZIĘKOWANIA

Podziękowania dla ofiarodawców
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Kilkudziesięciu entuzjastów zimowych kąpieli ze Swarzędza, w ostatnią
niedzielę lutego przyjechało do Kórnika,
aby wykąpać się w naszym jeziorze.
Niedzielne zimowe przedpołudnie. Na
plaży na kórnickich Błoniach spora gromada ludzi. Część z nich w ciepłych kurtkach
i czapkach, bo taka pora roku. Pozostali w
kąpielówkach i strojach plażowych. Ktoś
mógłby powiedzieć, że tym drugim zima
pomyliła się z latem. Ale to nie pomyłka.
Grupa morsów z Swarzędzkiego Klubu
Morsa przyjechała zażyć kąpieli w Jeziorze
Kórnickim.
Zanim jednak, morsy i foczki (bo tak
nazywa się panie, którym nie straszna
zimna woda) wskoczyły do jeziora, trzeba
było wykuć coś w rodzaju większego przerębla. Mimo, że kilka dni wcześniej
w dzień i w nocy występowały
dodatnie temperatury, to i tak warstwa lodu była dość gruba (ponad
30cm). Aby przebić się przez lód
do wody, niezbędne okazało się
użycie piły spalinowej. Dzięki niej,
udało się przygotować nieckę o
wymiarach 2m na 2,5m. Potem
był czas na rozgrzewkę, która jest
niezwykle ważna nie tylko przed
większym wysiłkiem fizycznym, ale
i kąpielą w lodowatej wodzie.
Po rozgrzewce, nie pozostało
morsom nic innego, jak tylko zanurzyć się w naszym jeziorze.
Zanim nastąpiło zanurzenie w
lodowatej wodzie, jeden z członków
Klubu Swarzędzkich Morsów poinstruował nowicjuszy o reakcjach,
jakie mogą wystąpić podczas
pierwszej kąpieli i jak długo można
wytrzymać w tak ekstremalnych
warunkach. Weterani dyscypliny
są w stanie przesiedzieć w przeręblu około 15 minut. Dla nowicjuszy
przewidziano czas maksymalny do
30 sekund. Po specjalnej drabince,
kolejno morsy wchodziły do wody.
Chętnych do pierwszej kąpieli nie
brakowało i nad brzegiem utworzonego baseniku stanęło kilkudziesięciu
mieszkańców Swarzędza, ale także kilku
z Kórnika i okolic.
Wśród kandydatów na morsów były
zarówno dzieci, jak i dorośli w różnym wieku. Po kąpieli przewidziano dla wszystkich
poczęstunek przy ognisku oraz certyfikaty
dla nowych morsów. Odważnymi, którzy
po raz pierwszy zażyli zimnych kąpieli
byli m.in.: Ireneusz Bembnista, Wiktoria
Jankowiak, Szymon Przybylski, Aleksandra Tylkowska, Ola Wysocka, Agnieszka
Gruszecka, Agnieszka Tylkowska, Wiola
Maciejewska, Piotr Maćkowiak i Grzegorz
Szczepaniak.
Istnieje 7 lat
Jak udało nam się dowiedzieć, Swarzędzki Klub Morsa istnieje już od 7 lat,
ma swojego kapelana i liczy ponad 70
członków. Najstarszy ma 78 lat. Początki
jednak nie były łatwe.

– Kilka lat temu, razem z żoną, postanowiliśmy spopularyzować kąpiele zimą
– tłumaczy Włodzimierz Turkiewicz, prezes
Swarzędzkiego Klubu Morsa. – Proste to
nie było, bo większość patrzyła na nas z
niedowierzaniem i z rezerwą podchodziła
do tego co robiliśmy. Początkowo spotykało
się 4-5 entuzjastów, którzy wskakiwali do
zimnej wody – mówi Turkiewicz. – Zainteresowanie zimnymi kąpielami rosło wraz z
wzrostem popularności krioterapii (forma
leczenia, w której organizm miejscowo lub
całkowicie poddaje się działaniu bardzo
niskich temperatur – red.) – informuje. –
Ludzie, przekonali się, że za krioterapię w
specjalistycznych ośrodkach muszą płacić
ogromne sumy, a za kąpiel w przeręblu nie
zapłacą ani złotówki. Dzięki temu, niewielki
klubik mający kilku członków rozrósł się do
dość sporego Klubu Morsa, liczącego dziś
kilkadziesiąt osób – stwierdza.
Włodzimierz Turkiewicz wspomniał, że

swarzędzkie morsy uczestniczą
w licznych zlotach np. w Mielnie.
Klub zdobył już m.in. nagrodę za
najmłodszego morsa (6-letni chłopiec) i za najliczniejszą drużynę
morsów na zlocie w Mielnie (62
osoby z Swarzędza). – Na zlocie
w Mielnie, liczebnością przebiliśmy takie miasta jak: Szczecin,
Gdańsk, Gdynia czy Koszalin.
Królem morsów został także członek naszego klubu, który wykazał
się niemałą wiedzą – mówi z dumą
prezes swarzędzkiego klubu.
Włodzimierz Turkiewicz ma 61
lat a z zimowych kąpieli korzysta
od prawie 18 lat. Jak sam przyznaje robi to dla zdrowia. Dzięki nim
pozbył się już kilku dolegliwości. –
Cierpiałem na tzw. łokieć tenisisty,
którego „nabawiłem” się podczas
podnoszenia ciężarów. Lekarze
mówili, że będę odczuwał skutki
tego schorzenia do końca życia.
Kąpiele w zimnej wodzie przyczyniły się do całkowitego pozbycia
się tej dolegliwości – tłumaczy. –
Kilka lat temu, dowiedziałem się,
że konieczne stanie się wstawienie mi endoprotezy. Dziś, lekarze
nie widzą już takiej konieczności. Wszystko,
dzięki zażywaniu zimnych kąpieli w jeziorach – dodaje.
Kórnicki Klub Morsów?
Morsy ze Swarzędza wybrały Jezioro
Kórnickie, bo teren ten nie jest im obcy.
– Wielu z nas, ma tu swoich znajomych,
kilka razy w ciągu roku bywa w Kórniku
– mówi prezes Turkiewicz. – Poza tym,
chcielibyśmy zaszczepić w kórniczanach,
zamiłowanie do zimowych kąpieli. Położenie jeziora stwarza znakomite warunki do
uprawiania tego sportu. Teraz mieszkańcy
Kórnika patrzą na nas z powątpiewaniem i
zdziwieniem, ale wierzę, że za pierwszymi
śmiałkami pójdą kolejni. Bycie morsem to
siła woli i zdrowie – tłumaczy.
- Wiem, że działa u was klub biegacza
to może powstanie też kórnicki klub morsów
– mówi Turkiewicz.
Barbara Morasz
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Pod tym hasłem przedszkolaki, z
Przedszkola nr 2 „Cztery Pory Roku” w
Kórniku- Bninie, zbierały karmę dla zwierząt leśnych. Dzieci i rodzice przynosili
to co sarny, dziki, zające lubią najbardziej tzn. marchew, buraki, ziemniaki,
kapustę, ziarno.
Dzieci i Rodzice spisali się na medal.
Po zebrane w ten sposób „prezenty” dla
zwierząt przyjechał leśniczy pan Marcin
Nowak.
Dzięki uprzejmości państwa Anny i
Marcina Grześkowiaków, którzy pokryli
koszty przejazdu autobusem, dzieci z grup
„Listeczek” i „Promyczków II” pojechały na
wycieczkę do lasu.
Wspólnie z panem leśniczym zawiozły
sankami smakołyki dla zwierząt do paśnika.
Z Jego też pomocą dzieci uczyły się rozpoznawać ślady saren i dzików na śniegu.
Dowiedziały się co to są lizawki, punkt obserwacyjny, dlaczego w pobliżu paśnika jest
dużo miejsc odkopanych ze śniegu.
Dzieci zapewniły pana leśniczego, że
w tą śnieżną i mroźną zimę nie zapomniały również o ptakach. Karmnik, który stoi
w ogródku przedszkolnym nigdy nie był

pusty. Wróbelki miały ziarenka, a sikorki
słoninkę.
Była to dla dzieci wspaniała lekcja jak
nieść pomoc potrzebującym - w tym przypadku zwierzętom.
Wszystkim rodzicom serdecznie dziękujemy za włączenie się w akcję.

OŚWIATA
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Pomagamy leśnym zwierzętom

Morsy zażywały kąpieli w kórnickim jeziorze

Dziękujemy również za pomysł tej akcji
pani Ewie Cielubie, mamie Krysi z grupy
Promyczków II.
W przyszłym roku również nie zostawimy zwierząt bez pomocy. Oby zima nie
była tak sroga.
Dorota Leciej z grupy Promyczki II

Spotkanie z Afryką

2 marca Przedszkole nr 2 odwiedził pan
Łukasz Wierzbicki – miłośnik podróży egzotycznych, rowerowych, konnych. Zachwycił
nas wszystkich swoimi opowieściami o
mieszkańcach, zwierzętach i przyrodzie
Czarnego Lądu. Pan Łukasz zainspirowany
opowieściami swojego dziadka, przedwojennymi reportażami z rowerowej wyprawy
do Afryki , wydał książkę z opowiadaniami
dla dzieci pt; Afryka Kazika”. Wydanie tej
książki można było zakupić wraz z dedykacja i autografem autora. Spotkanie było
bardzo ciekawe i niejeden z przedszkolaków chciałby odwiedzić Afrykę. Bardzo
dziękujemy mamie Tymka i Łukasza, pani
Magdalenie Sobczyk za pomysł i zorganizowanie spotkania.
Izabela Kobielak –wychowawczyni

Miejsce
na Twoją
reklamę

12 marca 2010 r.
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Parafialne wieści z Borówca
Rekolekcje wielkopostne
Wielki Post w parafii borówieckiej rozpoczęły rekolekcje wielkopostne, które w
dniach 20-24 lutego prowadził ksiądz saletyn
Robert Głodowski. W pierwszej swej nauce
ogólnej ks. Robert wyjaśnił m.in. nazwę
swego Zgromadzenia, która pochodzi od
francuskiej wioski La Salette, gdzie 19
września 1846 roku dwójce dzieci: Melanii
i Maksyminowi objawiła się Najświętsza
Maryja Panna.
Objawienie zostało uznane za prawdziwe i w 1951 roku ogłoszono w tej sprawie
oficjalny dekret. 1 maja 1852 roku biskup
Grenoble zapowiedział budowę świątyni
na górze La Salette oraz powołanie grupy
misjonarzy w celu zapewnienia jej obsługi.
Budowa trwała kilka lat, a w 1879 roku
kościół został konsekrowany i otrzymał tytuł
bazyliki, zaś grupa kapłanów przekształciła
się we wspólnotę zakonną Misjonarze
Matki Bożej Saletyńskiej.
Na terenie Polski Centrum czci Matki
Bożej Saletyńskiej znajduje się w Dębowcu
k/ Jasła. Jest to Zgromadzenie również
ks. Roberta, który obecnie pracuje na misji
na Ukrainie. Nawiązanie przez rekolekcjonistę do objawienia w La Salette, stało
się mottem do wszystkich jego nauk, które
wskazywały drogę wiernym, jak się modlić,
jak podążać śladami Matki Bożej.
Rekolekcje zakończyły się poświęceniem
kopii obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin –
patronki parafii, która od 25 lutego nawiedza
domy parafian.
Misterium Męki Pańskiej
Drugie ważne wydarzenie parafialne to Misterium Męki Pańskiej, które znalazło się już w
kalendarzu religijnych wydarzeń kościoła pod
wezwaniem Matki Bożej Królowej Rodzin.
W tym roku odbyły się dwa przedstawienia, prezentujące ostatnie chwile życia Pana

Jury w składzie:
Zygmunt Szram- przewodniczący
Ewa Wodzyńska
Sławomir Animucki

Zespoły wokalne:
I miejsce- Zespół „Triolki”: Aleksandra
Idkowska, Agnieszka Kozieł, Laura Szklarek-Mielęcka
Wyróżnienie- Maria Lehmann i Agata
Owczarek
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przy dużym wkładzie pracy w stroje pani
Moniki i przy pomocy rodziców. W scenerii i
atmosferze tamtych dni, młodzi ludzie starali
się pokazać i przypomnieć rozgrywające się
wówczas wydarzenia. Widzowie zobaczyli
najpierw scenę, gdzie zgromadzone dzieci
snuły opowieści o cudach, które były dziełem
Jezusa m.in. mówiły o uzdrowieniu sparaliżowanej Edyty. Następna rozgrywała się w
pałacu Annasza i Kajfasza, którzy złorzeczą
słysząc o Jezusie – królu żydowskim. Chcą
go pojmać i skazać na śmierć. Posługują się
tłumem, który mówi negatywnie o Jezusie i
namawiają, by ktoś wskazał miejsce jego pobytu. Wówczas zjawia się Judasz, który obiecuje to uczynić za 30 srebrników. Następuje

spotkanie z uczniami w wieczerniku, gdzie
Jezus myje nogi Piotrowi, który wzbrania się,
po czym wszyscy zasiadają do wieczerzy.
Wśród zebranych jest zdrajca, o którym Jezus
wie i każe mu czynić to, co postanowił i wtedy
Judasz odchodzi.
Wówczas przy ostatniej wieczerzy
Jezus ustanawia Eucharystię, spożywa z
uczniami chleb i podnosi kielich z winem
mówiąc, że mają je spożywać, bo to jest
jego ciało i krew. Później widzimy Jezusa
modlącego się w Ogrodzie Oliwnym.
Wzrusza nas scena pojmania Jezusa przez
uzbrojoną kohortę i zaprowadzenie go do
Annasza i Kajfasza, którzy przekazują go
namiestnikowi rzymskiemu Piłatowi. Ten
nie dopatrzył się winy Jezusa i oddał go
Żydom, by sami go osądzili według swego
prawa. Podczas Paschy prawo pozwala
uniewinnić skazanego, ale przekupione tłumy żądają śmierci Jezusa, a uniewinnienia
Barabasza. Ostatnia droga zakrwawionego, sponiewieranego Jezusa z koroną cierniową na głowie, odegrana przez młodych
artystów wycisnęła widowni łzy z oczu.
Dopełnieniem wzruszeń było ukrzyżowanie
Jezusa. Obejrzenie i wczucie się w wydarzenia zawarte w Misterium Męki Pańskiej
stanowi dobre przygotowanie do przeżycia
święta Zmartwychwstania Pańskiego.
Poświęcenie stacji drogi krzyżowej
Poświęcenie w dniu 28 lutego, przez ks.
abp metropolitę poznańskiego Stanisława
Gądeckiego, stacji Drogi Krzyżowej i odprawienie przez niego niedzielnej mszy św. było
dla parafian borówieckich również czasem
czynnego przeżywania Wielkiego Postu.
Jakim było to ważnym wydarzeniem dla
parafian, świadczył liczny udział wiernych, a
fundatorzy mieli tu szczególne miejsce.

Tam był nasz dom rodzinny...

Poniżej podajemy oficjalne wyniki festiwalu gminnego:

I grupa wiekowa 7 do 10 lat:
I miejsce- Małgorzata Ufnalska
II miejsce- Katarzyna Taciak
III miejsc Patrycja Pudysiak
Wyróżnienie- Patrycja Ochowiak, Michał
Radke

Jezusa na ziemi: pierwsze w dniu 26 lutego,
a drugie 6 marca. Misterium zostało przygotowane przez młodzież przy współudziale i
pod kierownictwem ks. proboszcza Grzegorza
Gałkowskiego, pani Danki, pana Janusza,

II grupa wiekowa 11 do 13 lat:
I miejsce- Paula Frąckowiak
II miejsce- Sandra Templewicz
III miejsce- Beata Norkiewicz
Wyróżnienie- Aleksandra Hoza, Arkadiusz
Janeczek
III grupa wiekowa 14 do 16 lat:
I miejsce- Maria Taciak
Wyróżnienie- Zuzanna Zięta

IV grupa wiekowa 17 do 19 lat:
I miejsce- Roxana Tutaj
II miejsce- Małgorzata Pomin
Jury przyznało także nagrodę specjalną
za bardzo ciekawą interpretację dla Angeliki
Śpitalniak, która wystąpiła poza konkursem
z piosenką „Cud w szafie” (Jarosław Piątkowski i Marek Sochnacki).
Izabella Moskal
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„Całe moje dzieciństwo wypełniały
wspomnienia matki – w nich to najpiękniejsze krajobrazy, najcieplejsze lata i
najbardziej śnieżne zimy były na
p a r c e l a c j i. Najsmaczniejsze
gruszki i najwonniej pachnące łąki
też były na parcelacji... Magiczną
parcelację miałam okazję poznać
ponad pół wieku po jej utracie, matka po ucieczce przed banderowcami
i po wygnaniu nie ujrzała jej nigdy
więcej, choć tęsknota trawiła ją aż
do śmierci.”
„Moje Bukaczowce” – tak brzmi tytuł
książki o tragicznych losach Polaków
z kresowego miasteczka, o których,
w niezwykle sugestywny sposób,
opowiadała współautorka publikacji,
pani Krystyna Tokarska. Z wielkim
zainteresowaniem i skupieniem słuchała
oraz oglądała profesjonalnie przygotowaną
prezentację przedwojennych, wojennych i
powojennych losów rodaków publiczność
zgromadzona na autorskim spotkaniu w sali

12 marca 2010 r.

Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku, do
którego przybyła na zaproszenie organizatorów – stowarzyszenia kulturalnego „Ogoń-

czyk”. Obok ludzi, którzy nie doświadczyli
okrucieństwa wojny, zasiedli świadkowie i
uczestnicy tamtych zdarzeń; w opowiadaniu
autorki odnajdywali cząstkę swoich losów:
podróż w bydlęcych wagonach w nieznaną
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VIII Festiwalu Piosenki Dziecięcej

29 uczestników w 4 kategoriach wystąpiło w ramach VIII Festiwalu Piosenki
Dziecięcej, zorganizowanej 6 marca przez
Kórnicki Ośrodek Kultury na Prowencie.
Festiwal zapisał się jako wydarzenie pełne
emocji, przy licznie zgromadzonej publiczności, składającej się głównie z rodziców,
nie mniej stremowanych, niż ich pociechy
występujące na scenie Ośrodka. Zapowiedzi kolejnych występów dokonywała
Anna Woźnicka, pełniąc tę funkcję bardzo
sprawnie. Repertuar wykonywanych piosenek był niezwykle urozmaicony, zwłaszcza
w kategoriach najmłodszych, gdzie liczba
uczestników była największa. Piosenki Natalii Kukulskiej, Urszuli Piotrowskiej i Magdaleny Mielnickiej- Sypko górowały w najmłodszej kategorii, a ich poziom wykonania
okazał się bardzo wyrównany. W kategorii
starszej (11-13 lat ) nie zabrakło klimatów
bluesowych („Bujany Blues” w wykonaniu
Weroniki Tomczak) i rockowych („Pełny
luz” w interpretacji Aleksandry Hozy). W
grupie występujących zespołów wystąpiły
tylko dwie formacje: „Triolki” z piosenką pt.
„ Piosenka drewnianych lalek” Tomasza
Bajerskiego i Cezarego Domagały oraz
zespół w składzie: Maria Lehman i Agata
Owczarek z piosenką „Szukam przyjaciela”
(autor nieznany). Dwie, liczące zaledwie 4
osoby, najstarsze kategorie, stanowiły już
o dość dużym doświadczeniu muzycznym
i obyciu na scenie jej uczestników. „Boję
się”- piosenka z Musicalu Romeo i Juliawykonana przez Roxanę Tutaj, zebrała
najwięcej słów uznania. Przewodniczący
jury festiwalowego- Zygmunt Szram nie
szczędził słów podziwu dla talentu i wyjątkowej barwy głosu uczestniczki i szczerze
namawiał do kontynuowania kariery w tym
kierunku. Warto powiedzieć, że wszystkie
prezentacje zasłużyły na słowa uznania, ponieważ artyści byli świetnie przygotowani,
mimo ogromnej tremy. Zwycięzcy konkursu
wezmą udział w Powiatowym Przeglądzie
Piosenki Dziecięcej „Stęszewska Triola” w
Stęszewie.

Halina Danieluk
Foto: Robert Jankowski

dal ZSRR, w okrutnym mrozie, przybycie na
nieprzyjazną ziemię, pracę ponad siły, głód,
śmierć bliskich...
Jakże daleką drogę przebyli wygnańcy utrwaleni na pożółkłych fotografiach, by przez Bliski Wschód, Afrykę,
a nawet Kanadę, wrócić do kraju, w
którym nie było już ich miasta, ziemi
ani domu.
W powojennej Polsce znaleźli się w
obcych sobie miejscach, bez możliwości
powrotu do swej małej ojczyzny, która
znalazła się za pilnie strzeżoną granicą.
Jakże tęsknią za utraconym krajem
dzieciństwa, za ukochanym krajobrazem, który wrył się w pamięć i serce,
pozostawiając niegojącą się ranę.
Autorka udała się w podróż szlakiem
tęsknych wspomnień matki. I zdjęcie:
„Tu, za tym wzgórkiem b y ł a owa wyśniona
p a r c e l a c j a. Tu s t a ł rodzinny dom.”
Jak tam pięknie i cicho.
Maria Kuczyńska-Nowak
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Jan Tłok z wkraczającym do Polski
Wehrmachtem zetknął się po raz pierwszy w jedną z wrześniowych niedziel
1939 roku. Był wtedy kilkunastoletnim
chłopcem.
Urodził się 17 czerwca 1925 roku w
Dębcu. Miał 14 lat, gdy do gospodarstwa
jego rodziców Antoniego i Heleny z domu
Litkowskiej przybyli niemieccy żołnierze. Była
to godzina 4 po południu. Najeźdźcy postawili
wszystkich domowników pod mur i zagrozili,
że jeżeli któremukolwiek żołnierzowi coś się
tu stanie, to wszyscy Polacy będą rozstrzelani. 20 niemieckich żołnierzy zakwaterowało
się w stodole. W gospodarstwie rodziny Tłoków przebywali jedną noc i dzień, następnie
ruszyli dalej w głąb Polski.
Była godzina 4 w nocy 20 października
1940 roku, gdy do domu Jana Tłoka, jego
czworga rodzeństwa oraz rodziców przyszli
Niemcy i aresztowali całą rodzinę, która
na okres okupacji musiała opuścić swoje
gospodarstwo.
Pan Jan po latach wspomina, że mieli
tylko godzinę na spakowanie się. Można
było wziąć tylko koszyk jedzenia, a z ubrań
tylko to co na sobie. Najpierw znaleźli się w
stodole w Biernatkach, w której przebywali do
godziny 12 w nocy. Niemcy zabrali Polaków
do Śremu na pociąg towarowy, gdzie wsadzili
ich do wagonów, które zostały zamknięte. - W
wagonach był płacz i zgrzytanie zębami. Były
też tam dzieci – opowiada pan Jan. - Wysiedleni mieszkańcy z poznańskiego jechali
jeden dzień w bydlęcych wagonach, od stacji
do stacji do obozu przejściowego w Łodzi.
Z pociągu ludzi pędzili Niemcy w żółtych
mundurach i esesmani w czarnych. Rodziny
z małymi dziećmi popychali na samochody,
jak te świnie i psy – mówi pan Jan.
Wysiedleni przebywali w obozie przejściowym w Łodzi przez dwa tygodnie. Znajdował się on w byłej fabryce szklanej waty.
Pan Jan zapamiętał, że ściany były zapisane
nazwiskami osób, które były tu wcześniej.
W nocy Niemcy pędzili wysiedlonych
przez Łódź na dworzec. Jan Tłok opisuje,
że ludzie nieśli ze sobą węzełki z jedynym
dobytkiem. Niemcy mieli psy, którymi szczuli
Polaków. Jak ktoś był słabszy to bito go
kolbą, kopano.
Załadowany pociąg wiózł wysiedlonych
do generalnego Gubernatorstwa. W bydlęcych wagonach były ciężkie warunki,
zwłaszcza sanitarne. Trudno było szczególnie dzieciom. Pociąg stał na stacjach, a na
miejsce przeznaczenia dotarł po 3 dniach.
Pasażerowie wysiedli na stacji w lesie, gdzie
czekały na nich powozy podstawione przez
gospodarzy mających małe 1-hekartowe
gospodarstwa.
Siedmioosobowa rodzina państwa
Tłoków znalazła się w miejscowości Bródki Stare w powiecie Ostrów Mazowiecki,
województwo warszawskie. Wieś dała
przybyszom trochę ziemniaków. Rodzina
pracowała w gospodarstwie przez pięć lat.
Panowała tam bieda. Ludzie spali nie na
łóżkach, tylko na stołkach lub podłodze.
Pewnego razu Niemcy aresztowali Jana

i umieścili w obozie. Musiał kopać okopy w
miejscowości Zielonka pod Warszawą, przed
nadchodzącym frontem. Uciekł z tych robót.
Niemcy ponownie zapędzili go do kopania
dołów pod działa. Przez dwa dni znalazł
się na linii frontu – pomiędzy radzieckimi
katiuszami a niemieckimi działami. Potem
jeszcze Niemcy zapędzili go do ewakuacji
bydła, ale po jednym kilometrze uciekł.
Kiedy wkroczyła Armia Czerwona, Rosjanie
wzięli go do układania płyt pod lotnisko nad
rzeką Narwią.
Rodzina Tłoków uległa rozdzieleniu, ale
po pewnym czasie wszyscy odnaleźli się i
mogli wracać do domu.
Przyjechali wynajętym wozem wraz ze
starszym państwem Kaczmarków z Prusinowa.
Kiedy znaleźli się w swoim 20hektarowym gospodarstwie, nic już tam nie
było. Rosjanie dokonali kradzieży. Nie było
ani koni, tylko jedna krowa i świnia.
Jan Tłok rozpoczął służbę wojskową 24
sierpnia 1946 roku w 51. Pułku Piechoty w
Gdańsku-Wrzeszczu. Był tam w szkole podoficerskiej, ale tylko do przysięgi, bo szkołę
rozwiązano. Od 27 października 1946 roku
był żołnierzem 25. Samodzielnego Dywizjonu Artylerii Ciężkiej w Lublinie, a potem
służył w 49. Pułku Piechoty we Włodawie do
29 września 1948 roku. Jak przyznaje były
to ciężkie czasy. Jako żołnierz 25. Samodzielnego Dywizjonu Artylerii Ciężkiej oraz
49. Pułku Piechoty znalazł się w szeregach
żołnierzy wydzielonych do walki z oddziałami
Ukraińskiej Powstańczej Armii. W sumie w
akcjach przeciwko Ukraińcom brał udział
przez pół roku – od października 1946 roku
do marca 1947 roku. Pamięta, że przebywał
wtedy m. in. w Lasach Parczewskich .Wymienia niektóre miejscowości, jak Dębowa
Kłoda, Dębica. Drogi były tam drewniane,
ułożone z belek.
Cały czas czyhało na niego niebezpieczeństwo. Oddziały UPA napadały na wsie,
ludność cywilną, wojsko, sklepy. Oddziały
Wojska Polskiego liczyły po 12-15 żołnierzy i
miały swój teren, którego chroniły. Robiły zasadzki na oddziały UPA. Ukraińscy chowali
się lasach w bunkrach i tam przygotowywali
zasadzki na Polaków. Wojsko ponosiło stra-

ty. Członkowie UPA byli dobrze uzbrojeni, bo
posiadali czeską broń. Nocą polscy żołnierze
spali w mundurach, mieli tylko odpięte haftki,
pod ręką granaty i broń gotową do strzału.
Jan Tłok uważa, że wydzielono go z
kompanii do walki z UPA, gdyż był „kułakiem”, synem gospodarza. Świadomie był
skierowany w niebezpieczne miejsce.
Po powrocie z wojska zajął się pracą na
20-hekatrowym gospodarstwie w Dębcu.
20 października 1953 roku ożenił się
z Wiktorią z Dębca (urodzona 23 grudnia
1924 roku).
Jest dumny z tego, że przez szereg lat
jako wykwalifikowany rolnik prowadził bardzo dobre gospodarstwo rolne. Podkreśla,
że nie wstąpił do żadnej partii ani PZPR
ani ZSL. Wyróżniał się tylko w działalności
społecznej i rolniczej.
Za swoją pracę w gospodarstwie został
m.in. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Posiada także Odznakę „Za zasługi w
Rozwoju Województwa Poznańskiego”.
Przez szereg lat był członkiem Zarządu
Koła w Kórniku Związku Bojowników o
Wolność i Demokrację. Posiada „Medal za
udział w walkach w obronie władzy ludowej”,
Krzyż Ludowego Wojska Polskiego. Przez
ostatnie dwie kadencje jest wiceprezesem
Koła w Kórniku Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Za zasługi dla tego związku został
uhonorowany medalem. 28 kwietnia 2003
roku prezydent RP awansował go do stopnia
podporucznika w stanie spoczynku.
Wielką satysfakcję sprawiło mu przyznanie 1 września 2003 roku Patentu nr 40266
„Weterana Walk o Wolność i Niepodległość
Ojczyzny”.
Z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, wojewoda wielkopolski przesłał Janowi Tłokowi specjalny list okolicznościowy.
Pan Jan jest przybocznym pocztu sztandarowego kórnickiego Koła ZKRPiBWP.
Państwo Wiktoria i Jan Tłokowie byli
uhonorowani medalem za długoletnie pożycie małżeńskie.
Obecnie mieszkają w Kórniku.
Robert Wrzesiński
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Na wysiedleniu i przeciw oddziałom UPA

Już 26 marca odbędzie się III Nocny
Półmaraton Kórnicki im. Jana Pawła
II. Tydzień przed rocznicą odejścia do
domu Ojca, wielkiego Polaka, która tym
razem wypada w Wielki Piątek, uczcimy
jego osobę sportowym wysiłkiem.

Uroczysty start będzie miał miejsce o
godzinie 18:00 przy tablicy upamiętniającej
Papieża Polaka, w miejscu zburzonego
kościoła w Bninie. Sztafeta biegaczy uda
się ulicami Bnina i Kórnika na Błonie, gdzie
o godzinie 19:00 nastąpi główna część
imprezy.
Bieg odbędzie się tradycyjnie na stadionie OSiR w Kórniku, pod dyktando doświadczonych biegaczy ze Stowarzyszenia
Biegowego „Brylant Kórnik”. Prowadzący
tak regulują tempo, by półmaraton (symbolicznie na dystansie nieco dłuższym, bo
21km 370 metrów) kończył się dokładnie o
21:37 – w godzinie śmierci Jana Pawła II.
Poszczególni uczestnicy mogą biec na
dowolnym dystansie (w regulaminie minimum 1000m, czyli 2,5 okrążenia stadionu)
i w dowolnym tempie. Istnieje możliwość
marszu, marszu z kijkami, marszobiegu
– ważne tylko by nie tarasować trasy dla
czoła biegu, co może stanowić zagrożenie
dla wolniej poruszających się (można np.
poruszać się po zewnętrznej części toru).
Uczestnicy biegu mogą liczyć na dyplomy i posiłek (Dom Dziecka w Kórniku-Bninie
przygotuje „pomidorówkę”, będą placki,
herbata, kawa i napoje).
Każdy kto tylko będzie chciał, może dać
coś od siebie np. w postaci ciasta, które
należy przynosić w dniu biegu od rana do
Domu Parafialnego lub na Błonie bezpośrednio przed biegiem (od godz.17:00),

Pierwszy półmaraton w 2008 roku.

ale także można ofiarować coś więcej.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa wraz
z Drużyną Szpiku zorganizuje akcję badania krwi dla potencjalnych dawców szpiku.
Specjalny autobus już od 17:00 zawita na
Błonie. Wszyscy pełnoletni, którzy będą
chcieli zarejestrować się w bazie danych
dawców, będą mogli przejść badania lekarskie i oddać krew (niewielką próbkę)
do badań.
Pierwszy, zorganizowany dwa lata temu
Nocny Półmaraton Kórnicki zgromadził
około 240 uczestników. Rok temu biegało
lub w inny sposób uczestniczyło w imprezie
już blisko pół tysiąca ludzi. Ilu pobiegnie w
tym roku?
Zapraszamy!
Organizatorzy

26 marca
III Nocny kórnicki
półmaraton
im. Jana Pawła II
Parafia w Bninie
włącza się w obchody
Rocznicy Śmierci Jana Pawła II

Inaugurację półmaratonu poprzedzi
Droga Krzyżowa z kościoła bnińskiego ulicami
Bnina (godz. 16:45). O godz. 17:40 modlitwa
przy tablicy ku czci Papieża Polaka.
17:55 rozpalenie pochodni a następnie
start sztafety sportowców ulicami Bnina i
Kórnika.

Nasze Orliki
czekają na
wiosnę
Dobiegają końca turnieje piłki halowej,
których nasi młodzi sportowcy sobie nie
odpuszczają.
6 lutego w turnieju w Kleszczewie, kórnicka drużyna zajęła trzecie miejsce. Taki
sam wynik uzyskała 13 lutego na turnieju w
Poznaniu, gdzie wygrała mecz ze Śremem.
Zawodnikiem turnieju został Mateusz Ciapa.
28 lutego we wrzesińskim turnieju wywalczyła
drugie miejsce.
Był to wspaniały turniej a nasi sportowcy
grali pełnią życia i walczyli zaciekle o najwyższe podium. Trenerzy uznali za najlepszego
zawodnika turnieju Mateusza Ciapę, który
został też królem strzelców turnieju.
Chociaż wyjazdy na turnieje pochłaniają
dużo czasu to radość, atmosfera i doping
kibiców, powodują, że warto w ten sposób
spędzać wolne soboty i niedziele.
Na koniec bardzo dla nas radosna wiado-

12 marca 2010 r.

mość. Nasz zawodnik - Mateusz Ciapa z
rocznika 1999 został zauważony przez
WZPN i powołany na zgrupowanie w
Lwówku.
Jesteśmy z niego dumni i życzymy mu
wytrwałości w osiąganiu celu.

Przed nami wiosna. Nowy sezon to nowe
wyzwania. Życzymy naszym sportowcom sił,
zwycięstw i czerpania radości z gry w piłkę.
Bartosz Boguszyński
kierownik drużyny
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ważna jest też zasada bicia maksymalnej
ilości pionów – należy więc zawsze wybierać takie bicie, w wyniku którego zdobywa
się największą ilość wrogich pionów.

ZAGRAJMY W
THE END

UWAGI: Kolejna współczesna gra,
która udowadnia, że zwykła szachownica (8x8 pól) i zestaw kamieni warcabowych (wystarczą nawet piony od
szachów) wciąż może stanowić źródło
niepospolitych i niezgłębionych pomysłów. Jako przykład przedstawiam
„THE END”. Mimo anglojęzycznego
tytułu wymyślił ją Polak, Miłosz Meller.
Pozornie gra nie wyróżnia się niczym
oryginalnym, a jako jej pierwowzór nietrudno wskazać na warcaby. Również
zasady bicia, poruszania się pionów, jak
i cel rozgrywki wydają się pospolite. Niby
nic, a jednak po raz kolejny przekonujemy
się, jak ważny jest dobry pomysł. Powoduje
on, że jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki, wszystko co pospolite zmienia się
w niesamowite...
GRACZE: Tylko i wyłącznie 2 osoby.
REKWIZYTY: Normalna 64 – polowa
szachownica (8x8 pól) oraz po 8 kamieni
dla każdego z graczy (dla odróżnienia – jasnych i ciemnych). Przed rozpoczęciem gry
rozstawiamy je jak na diagramie 1.

I.

ZASADY: Rozpoczynają białe (czyli jasne). Gracze wykonują ruchy na przemian.
Są dwa rodzaje ruchów: posunięcia i bicia.
Posunięcie polega na przestawieniu swego
dowolnego piona na sąsiednie wolne pole,
ale tylko w ruchu ukośnym – a więc analogicznie do ruchu piona warcabowego, z
tym że można poruszać się także ukośnie
do tyłu.
Również bicie wykonuje się podobnie
jak w warcabach (czyli przez przeskoczenie wrogiego, przyległego piona w linii
prostej na leżące bezpośrednio za nim
wolne pole). Także w tej grze jest ono
obowiązkowe, ale ma rozszerzony
charakter. Można bić przeskakując pion
partnera nie tylko w ruchu ukośnym, ale
też poziomo i pionowo, a więc razem
biorąc we wszystkich możliwych ośmiu
kierunkach (3 do przodu, 2 na boki i 3
do tyłu).
Jeżeli po wykonaniu bicia można
je dalej kontynuować, nie wolno go
przerwać – pion bijący musi bić aż do
wyczerpania się dalszych możliwości..
Na wzór warcabów międzynarodowych
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ulokowany jeden lub więcej swych pionów
na przeciwległym rzędzie nie trzeba na siłę
doprowadzać tam pozostałych - wystarczy
zmusić przeciwnika, aby nam je po prostu
zbił. Istnieją też w takich sytuacjach
II. ciekawe zagrania obronne. Można np.
poddać pod bicie jeden lub więcej swoich pionów, cofając w ten sposób wrogą
bierkę z ostatniego rzędu planszy, co
często może zmienić ostateczny wynik
rozgrywki.
W sytuacji ukazanej na diagramie 3
białe, które wędrują z góry planszy na
dół, dzieli od wygranej tylko jeden ruch:
c2-b1 lub c2-d1. Czarne mają jednak
skuteczną ripostę: e3-d2. Białe muszą
bić 2 piony c1:e3:g5 (choć oczywiście
wolałyby bić tylko jeden – c2:e2). Czarne
grają teraz e5-d6 z wygraną. Ich pionek
pierwszy dotrze na drugą stronę (na
Na diagramie 2 czarny pion stojący na diagramie jest to rząd 8 na górze planpolu g2 ma do wyboru 4 posunięcia: na f3, szy), a biała bierka g5 nie zdoła go już
h3, h1 lub f1. Mógłby się on poruszyć jednak powstrzymać.
w sytuacji, gdyby na planszy nie było
innych czarnych bierek, które mają
IV.
nakaz bicia. Pion z pola f6 może bić
albo bierkę na g6 ruchem f6:h6, albo
bierkę na g5 ruchem f6:h4 (nie może
oczywiście bić trzech pionów stojących obok siebie na diagonali e5, d4,
c3). Jednak i on miałby prawo ruchu
dopiero wtedy, gdyby na polu d3 nie
było czarnego piona, który może zbić
więcej białych bierek.
Pion z pola d3 ma wiele możliwości bicia (np. d3:b5 lub d3:b3:d5:d3),
ale musi wykonać takie, w wyniku
którego usunie z planszy maksymalną ilość bierek partnera. Jest nim ruch
W pozycji na diagramie 4 czarne mogły
d3:b3:d5:f5:h5:f7 zbijający aż 5 pionów. wygrać poświęcając 4 swoje piony ruchem
Nie można zlikwidować wszystkich wrogich d4-e5. Białe musiałyby przyjąć ofiarę:
bierek ruchem d3:d5:b3:d3:d5: f5:h5:f7, e6:e4:c2:e2:g2 (pojedyncze bicie d6:f4
bo wymagałoby to dwukrotnego zbicia jest wbrew zasadom). Teraz ostatni pion
piona d4.
czarnych osiągnąłby przeciwległą stronę
Rozgrywkę można wygrać poprzez: planszy ruchem h7-g8 z wygraną.
1) pozbawienie przeciwnika możliwości
Niestety, czarne zagrały najpierw h7-g8
wykonywania ruchów (zbijając wszystkie i spotkała je bardzo przykra niespodzianka.
jego piony lub je blokując); 2) doprowa- Białe odpowiedziały e6-f7 i czarne zostały
dzając wszystkie swoje, pozostałe (!) na zmuszone do bicia g8:e6:c6. Nastąpiło
planszy piony, na drugi (przeciwległy) rząd c7:c5:e3:c3:e1:g3 i wszystkie czarne piony
planszy.
zostały zlikwidowane. Białe wygrały.
PRZYKŁADY: Warto uzmysłowić sobie,
WARIANTY: Choć THE END niewątjakie możliwości tkwią w tej prostej na pliwie można zaklasyfikować do wielkiej
pozór grze. Otóż nieistotne mogą stać się rodziny gier warcabowych, to na pewno nie
wszystkie straty materialne, jeśli powiedz- jest to żaden wariant warcabów. Decyduje
my uda nam się swym ostatnim pionem o tym zwłaszcza sama rozgrywka – pełna
osiągnąć drugą stronę planszy. Można też świeżości i oryginalności.
zagrać w ogóle na odwrotny sztos. Mając
Mimo ciągłych zaproszeń, jakoś nie
III. widzę w naszym klubie nowych twarzy,
choć stali członkowie bardzo lubią nasze spotkania. Mam pewne wrażenie,
że gry logiczne są wciąż kojarzone
z niestosowną zabawą i hazardem.
Doprawdy, trudno się walczy ze stereotypami. Ci, którzy przyszli, myślą już inaczej. Trzeba jednak przyjść i zobaczyć.
Przypominam: piątki godz. 16:00, KOK
ul. Prowent (5 min. pieszo od ratusza).
Serdecznie zapraszamy.
Zygmunt Szram
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FINAŁ WOJEWÓDZKI W WARCABACH
W finałach Mistrzostw Wielkopolski w
Warcabach szkół podstawowych, które
odbyły się 28 lutego 2010 roku w Poznaniu
startowali uczniowie Marka Serwatkiewicza z Radzewa. Wśród 56 finalistek i 56
finalistów mistrzostw powiatów z całego
województwa, Natalia Radziejewska
zajęła 13 miejsce, Wiktoria Piasecka – 18 i Marcin Tomaszewski
– 24. Tym samym zdobyli punkty do
współzawodnictwa wojewódzkiego,
prowadzonego przez SZS „Wielkopolska”.
Z kolei w Drużynowych Mistrzostwach Wielkopolski w Szachach
szkół podstawowych, punkty do
współzawodnictwa wywalczył zespół
SP 1 w Kórniku, zajmując wśród 45
szkół - miejsce 31.
KOSZYKARZE Z SZCZODRZYKOWA WŚRÓD NAJLEPSZYCH
W POWIECIE
22 lutego 2010 roku w Szczodrzykowie odbyły się półfinały
Mistrzostw Powiatu w Koszykówce
chłopców. O awans do finałów
oprócz gospodarzy walczyły jeszcze szkoły z Lubonia, Swarzędza i
Suchego Lasu.
Mistrzowie naszej gminy pokonali wszystkie szkoły wynikami: z
SP Suchy Las 22:9, z SP 1 Luboń
22:10 i z SP 1 Swarzędz 20:16.
Zespół Dariusza Śmigielskiego
w składzie: Łukasz Kozak, Patryk
Pawlik, Filip Graczyk, Bartek Sobkowiak,
Mateusz Kalisz, Filip Kujawa, Dawid
Ziemkiewicz, Filip i Kacper Surdyk, Kamil
Szczepaniak, Rafał Jaskuła, Adrian Mruk
awansował do finałów Mistrzostw Powiatu
Poznańskiego.
Królem strzelców w tym turnieju został Filip Graczyk, który zdobył 33 pkt.
Ponadto Filip Surdyk uzyskał 14 pkt.,
Łukasz Kozak - 8, Dawid Ziemkiewicz - 4,
Mateusz Kalisz - 3 oraz Kacper Surdyk i
Bartek Sobkowiak po 1 punkcie.
2 marca w Stęszewie odbyły się finały
Mistrzostw Powiatu Poznańskiego szkół
podstawowych w koszykówce chłopców.
Drużyna z Szczodrzykowa wróciła z mistrzostw z brązowymi medalami, zajmując
trzecie miejsce.
MISTRZOSTWA GMINY
W AEROBIKU GRUPOWYM
Zespoły aerobiku, składające się z minimum 8 osób, ze wszystkich szkół naszej
gminy walczyły o awans do mistrzostw
powiatu. Gospodarzem zawodów była
Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie.
Po zapoznaniu się z historią aerobiku
gościnnie wystąpiły „Kórniczanki”- dziew-
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częta z Liceum Ogólnokształcącego w
Kórniku, które przygotowują się także do
występów w zawodach powiatowych szkół
ponadgimnazjalnych.
Zanotowano niezwykle wysoki poziom
wykonywanych układów, w rytm muzyki ,
z obowiązkowymi ćwiczeniami aerobiku,
zakończone piramidą gimnastyczną.
Układy aerobikowe muszą mieć
charakter kombinacji pozycji wysokich i
niskich powtarzanych dwa razy, w takt
muzyki ,w odpowiednio opracowanej choreografii. Przygotowanie zespołu wymaga
długotrwałej pracy. Ocenie podlega m. in.:
dobór muzyki, płynne przejścia między

ska, Beata Klinowska, Patrycja Jarnut,
Patrycja Pilarczyk, Angelika Tórz, Monika
Walkowiak, Marianna Frąckowiak, Kinga
Jankowska oraz z krótkimi wstawkami
Kamil Młynarczak i Mariusz Dylewski.
Te grupy awansowały do finałów powiatowych. Trzecie miejsce zajęła młodsza grupa gimnazjalistek z Kórnika.
Uczestnicy mistrzostw zostali nagrodzeni medalami oraz upominkami
niezawodnego sponsora imprezy – Firmy Kosmetycznej państwa Powąsków
z Kórnika. Ponadto gospodarz imprezy
zapewnił pieczywo i napoje dla wszystkich. Całość imprezy przygotowała przy
pomocy dyrekcji szkoły Barbara
Jańczyk.

SPORT

GRY LOGICZNE

KLUB MIŁOŚNIKÓW
GIER LOGICZNYCH

GIMNAZJALIŚCI Z KÓRNIKA
GRALI W UNIHOKEJA
Dziewczęta z Gimnazjum w
Kórniku grały w halach sportowych
w Baranowie a chłopcy w Gułtowach gm. Kostrzyn. W Półfinałach
Mistrzostw Powiatu Poznańskiego
zarówno dziewczęta, jak i chłopcy
zajęli trzecie miejsce i nie awansowali do zawodów finałowych.
W zawodach finałowych mogą
wziąć udział tylko dwie najlepsze
szkoły z półfinałowych rozgrywek.

ćwiczeniami, wykorzystanie przestrzeni (
jest to trudne przygotowując się w małej
sali) , wrażenie artystyczne, estetyka i
dobór stroju. Poniżej wyniki rywalizacji.
SZKOŁY PODSTAWOWE
1 miejsce- SP 1 Kórnik w składzie:
Kinga Kondracka, Zuzanna Szpak, Karolina Tomczak, Paula Frąckowiak, Agata
Ellmann, Aleksandra Pawlak, Zuzanna
Wawrzyniak, Adrianna Banecka, Joanna
Siwecka, Barbara Ufnalska
2 miejsce – SP Szczodrzykowo : Paula
Ochowiak, Weronika Tomczak, Sandra
Templewicz, Karolina Ochowiak, Wiktoria
Kanciak, Justyna Skała, Katarzyna Jachnik, Olga Sznura
Te dwie szkoły będą reprezentowały
naszą gminę w zawodach powiatowych.
Ponadto trzecie miejsce zajęły dziewczęta z Radzewa i czwarte z Bnina.
GIMNAZJA
1 miejsce- Gimnazjum w Robakowie
w składzie: Justyna Sznura, Aleksandra
Przybylska, Aneta Stróżyńska, Maria
Kujawa, Paulina Starzak, Patrycja Górka,
Honorata i Aleksandra Zawal
2 miejsce – Gimnazjum w Kórniku: Katarzyna Konatkowska, Joanna Rakoniew-

TURNIEJ PAŃ W SIATKÓWCE
Od kilkunastu lat Szkolny Klub
Sportowy przy Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku organizuje
Turniej Siatkówki dla Pań w różnym
wieku.
Głównym celem imprezy, w
której uczestniczą licealistki, także
absolwentki oraz sympatyczki tej
dyscypliny sportu jest rozruszanie
kości oraz pokazanie, że w siatkówkę rekreacyjnie można grać w
każdym wieku.
Grały panie w wieku od kilkunastu
do kilkudziesięciu lat. Najstarsza liczyła
70 wiosen.
Stali niezawodni sponsorzy: Hurtownia
Kosmetyczna państwa Powąsków, Kwiaciarnia „Stokrotka” państwa Taciaków
i Zbigniew Michalkiewicz - stoisko na
targowisku, zapewnili siatkarkom miłe
upominki, za które serdecznie dziękują.
Tradycyjnie panie przyjęły nazwy
związane z wiosną.
Pierwsze miejsce zajęły „JASKÓŁKI”
w składzie: Beata Dobrzyńska, Jolanta Jakubowska, Olga Stelmach i Julia
Kuczkowska. Drugie miejsce wywalczyły
„SKOWRONKI”: Martyna Tarczewska,
Małgorzata Król, Agnieszka Zwierzyńska
i Iwona Rauk. Kolejne miejsca zajęły „PAPUŻKI” i „SIKORY”, grając na przemian w
składach: Zofia Kozłowska, Alicja Piekuta,
Danuta Arning, Krystyna Mazanowska,
Anna Rauk i Anna Niemir.
W ten sposób aktywnym stylem życia,
panie uczciły swoje święto.
Zawody sędziowały uczennice z
liceum - Młodzieżowe Organizatorki
Sportu.
ARA
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Elżbieta Bladocha
Dziećmierowo, ul. Dworcowa 42a
tel. 618 171-127

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

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

TEL. 604-676-595
INSTALATORSTWO GAZOWE

NAPRAWA

wykonuje

PRALEK

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

WSZYSTKIE TYPY
TAKŻE LODÓWKI
i SPRZĘT AGD
tel. /61/897-11-74
/61/ 830-03-59
601-75-91-75

OGRODZENIA Z SIATKI

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

%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
Kórnik, ul. Poznańska 22
Realizujemy wszystkie recepty
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tel. (61) 8170 750
kom. 0601 586 966

Produkcja - montaż

BRAMY
SŁUPKI
AKCESORIA

50

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

Przyjmę ucznia w zawodzie
blacharz samochodowy
tel. 618 171-127
TOMINET SERWIS KOMPUTEROWY
TOMASZ NIEMIER

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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

Oferujemy profesjonalne doradztwo dla rolników
oraz firm z obszarów wiejskich w zakresie korzystania
z funduszy Unii Europejskiej
Wykonujemy:
-wnioski o dopłaty bezpośrednie oraz pomiary pól metodą GPS
-oceny dostosowania gospodarstw do wymogów
Cross-Compliance
-plany nawożenia i bilanse azotu
-prowadzenie rejestrów zwierząt i wyprowadzanie zaległości
w systemie IRZ
-wnioski i plany rolnośrodowiskowe
-wnioski o pomoc w ramach PROW 2007-13
-wnioski o pomoc w ramach programów regionalnych
-biznes plany do kredytów preferencyjnych
-szkolenia dla rolników
-porady prawne w zakresie prawa rolnego i nie tylko
UWAGA PROMOCJA!!!
Przy zamówieniu pomiaru pól powyżej 20ha – wniosek o dopłaty bezpośrednie GRATIS!!!

OGŁOSZENIA/ REKLAMA

USŁUGI KRAWIECKIE

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6

tel. 607 706 477

Spółdzielnia Mieszkaniowa
poszukuje
pracownika na stanowisko

dozorcy

tel.0618 336-805

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

*Poszukuję lokalu na gabinet stomatologiczny, wysokość pomieszczenia 3m tel. 601-713-458
*Sprzedam działkę rolną z możliwością zabudowy, 3400m² w Konarskim tel. 667-860-884
*Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 53,5m² w Bninie tel. 607-479-522
*Sprzedam działkę pod garaż o pow. 24m² na ul. Śremskiej w Bninie tel. 601-752-626
*Udzielę korepetycji z matematyki i statystyki tel. 508-087-309
*Oddam w najem garaż w Kórniku, nowa brama, 180zł/miesiąc tel. 503-987-705
*Wynajmę nowy garaż w Kórniku na Osiedlu Staszica tel. 604-199-993
*Sprzedam zestaw dębowy: stół, 8 krzeseł, komoda, witryna narożnikowa, lustro, komoda z nadstawką, stan idealny tel. 501-975-472
*Mam mieszkanie do wynajęcia w Kórniku (biały blok) tel. 501-369-509
*Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Kórniku (biały bok) tel. 501-369-509
*Sprzedam urządzenia rehabilitacyjno-treningowe (rowerek, bieżnia, steper, masażer) tel. 782-170-471
*Sprzedam duży młot udarowy HILTI i zaciskarkę do rur p. e., gwarancja 6 miesięcy tel. 792-884-454
*Sprzedam nowy dom w Borówcu 140/550, do zamieszkania, 570 tys. zł tel. 602-214-931
*Poszukuję mieszkania trzypokojowego do wynajęcia w Kórniku tel. 504-007-352
*Do wynajęcia lokal użytkowy 70m² tel. 606-461-245
*Szukam odpowiedzialnej opiekunki do 15-miesięcznej córeczki, praca na 9h w Borówcu tel. 693-966-672
*Do wynajęcia mieszkanie na Placu Niepodległości 8 w Kórniku tel. 604-399-668
*Sprzedam działkę budowlaną w Jeziorach Wielkich o pow. 500m² tel. 600-260-731
*Sprzedam gokarta FERBEDO do 50kg (3-12 lat) tel. 604-379-025
*Sprzedam fotelik samochodowy do 30kg i 2 materace na sprężynach o wym. 2000x1000 tel. 604-379-025
*Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, inne– przyjadę tel. 601-308-880
*Kupię działkę budowlaną o pow. 1ha między Poznaniem a Środą Wlkp. tel. 601-713-458
*Wydam kurs ESKK „Angielski dla początkujących” – książki (1-32) i kasety (5-32) tel. 608-282-609
*Kupię syrenę tel. 669-777-786
*Sprzedam dom 140m² wraz z ogrodem 1400m², Zaniemyśl - Zwola tel. 728-301-899
*Sprzedam PEUGEOT 206 SW, 2002r, 1.4, pierwszy właściciel, serwisowany, przebieg 78 tys. km tel. 61 28-54-576 lub 501-074-900
*Mam do wydzierżawienia pomieszczenie na cele gospodarcze o pow. 45m², Środa Wlkp. tel. 61 28-54-576 lub 501-074-900
*Oddam w najem lokal 35m² na cele gospodarcze, Kórnik, ul. Pocztowa 5 tel. 517-767-870
*Sprzedam meble młodzieżowe: szafa, regał, biurko, nadstawka nad biurko tel. 602-510-819
*Sprzedam fotelik samochodowy dla dziecka za pół ceny tel. 605-722-948
*Przyjmę traktorzystę do prac polowych z doświadczeniem sznura@sznura.pl tel. 603-787-562

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

Biernatki k/Kórnika;
ul. Główna 48/5
tel./fax (0-61) 898 07 45
oraz
Krotoszyn; ul. Ceglarska 1
(1 piętro w zakładzie ,,Teomina”)
tel. kom. (669) 219 880,
tel./fax (0-62) 7227206
strona internetowa:
www.podr.com.pl
e-mail: biuro@podr.com.pl

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW
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Pilne!

tel. 508-358-083

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

ELLMED
Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

Rejestracja lekarzy ogólnych

KOLARSTWO

Sprzedam działki budowlane
we wsi Konarskie
tel. 607-925-886

EKO GROSZEK

Kamienny. Nie mieszany z miałem czy mułem.

PAKOWANY 539zł/TONA
PAKOWANY W WORKI
PO 25kg – CENA WORKA 13,50zł
KOSTKA PAKOWANA 639zł/TONA
T R A N S P O R T
Tel. 0 505-720-027

(neurolog, lekarz rodzinny,
chirurg, medycyna pracy,
dermatolog w soboty)

Usługi instalacyjne

czynne:

Drobne naprawy, kompleksowe remonty

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

Piotr Szymkowiak

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

Pracownia Krawiecka

Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

wod-kan, c.o., gaz

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

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

Pogotowie krawieckie.

tel. 601 84 39 88

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE
- instalacje elektryczne
- instalacje wod-kan, co,
- gipsowanie, malowanie,
- nida-gips, płytki

tel. 602-240-897
lub 602-769-161
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Niezwykle intensywny i urozmaicony
okres przygotowań, mają w bieżącym roku
młodzi zawodnicy i zawodniczki UKS Jedynka Limaro Kórnik. Jeszcze nie ochłonęli
po niezwykle udanych dla nich zakończonych Mistrzostwach Polski
i Finale Pucharu Polski w
kolarstwie przełajowym, które
odbyły się w Kórniku, a ekipa
Limaro udała się już następnego dnia do Zakopanego, na
blisko dwutygodniowe zgrupowanie szkoleniowe. Głównym
celem pobytu w Tatrach było
przygotowanie ogólnorozwojowe. Zawodnicy praktycznie
codziennie udawali się na stok
narciarski, na którym spędzali
około cztery godziny dziennie.
Zajęcia te pozwoliły wszystkim kolarzom UKS Jedynka,
w dużym stopniu opanować
jazdę na nartach zjazdowych
i snowboardzie. Dodatkowym zajęciem
były długie marsze, marszobiegi i zajęcia
szybkościowe na rolkach stacjonarnych.
Do minimum ograniczono jazdę na rowerze,
na treningu szosowym młodzi kolarze byli
zaledwie dwa razy. Nie zabrakło też czasu

W sobotę 20 lutego, w
godzinach wieczornych
odbył się po raz czwarty
Turniej Kibiców Lecha w
Radzewie. Jego organizatorami byli kibice z Bnina.

tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112

NAPRAWA
PRALEK, LODÓWEK, ZMYWAREK,
KUCHENEK ELEKTRYCZNYCH

KOLARZY LIMARO

Rejestracja Poznań, tel. 061 8230-163,
0-601 819 926 lub na miejscu

garnitury damskie i męskie, płaszcze, sukienki wieczorowe.
Robakowo, ul. Ogrodowa 30

OSTRE
PRZYGOTOWANIA

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Pracownia Projektowa Ewa Lorens
a r c h i t e k t u r a / kon s t ru kc j a
O F E R U J E M Y:
Projektowanie w budownictwie Projekty indywidualne
Adaptacje projektów typowych Inwentaryzacje
Uzyskanie pozwolenia na budowę Bezpłatne konsultacje przedprojektowe
i doradztwo w zakresie projektowania

ul. Mickiewicza ԟ- Kórnik / Tel., Fax: -87..8
Tel. kom.: .. ԟMail: EWA.LORENS@GMAIL.COM
nr 5/2010

trenera była niezwykle pożyteczna i udana,
a młodzi kolarze przed sezonem wrócą do
Pruszkowa jeszcze raz pod koniec marca.
Wcześniej jednak dwunastu zawodników
i zawodniczek klubu, dzięki dużej pomocy
Fundacji Zakłady Kórnickie wyjeżdża na
jedenastodniowe zgrupowanie do hiszpańskiego Lloret De Mar, gdzie głównym celem
będzie przygotowanie jak największej bazy
kilometrowej. - Grupa juniorów powinna
przejechać w tym czasie około 1300km –
mówi szkoleniowiec cuklistów R. Taciak.
Rozpoczęcie sezonu dla kolarzy Limaro,
zaplanowane jest w tym roku wyjątkowo
późno, bo dopiero na 17-18
kwietnia podczas pierwszej
serii Pucharu Polski w Strzelcach Krajeńskich dla chłopców
i Międzyrzeczu dla dziewcząt.
Osobno w tym roku przygotowuje się do sezonu czterokrotna mistrzyni Polski (2009)
Katarzyna Pawłowska, która
większość swojego czasu
przebywa na zgrupowaniach
z kadrą narodową. Kilka dni
temu wróciła ze zgrupowania
na Cyprze, a w czasie gdy
Kolarze koledzy i koleżanki przebypodczas marszobiegu wać będą w Hiszpanii, ona
startować będzie w Międzynarodowych Zawodach o Grand
skich szosach, jak i na obiektach OSiR. Pod Prix Pruszkowa, które są etapem przygotokoniec lutego, kolarska młodzież udała się wań do Mistrzostw Świata na torze, które
na czterodniową konsultację do Pruszkowa, odbędą się w ostatni weekend marca w
gdzie mieli okazję obficie potrenować na jed- Kopenhadze.
nym z najpiękniejszych obiektów kolarskich
Paweł Marciniak
na świecie. Konsultacja torowa w oczach

Turniej kibiców lecha

Patronat honorowy po
raz kolejny sprawował Marek
Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Wśród wielu transparentów,
pojawił się też ten, który promował dążenia do przywrócenia praw miejskich Bninowi
(„TAK DLA PRZYWRÓCENIA PRAW MIEJSKICH
BNINOWI”).
W turnieju wzięło udział 10 zespołów
z: Wolsztyna, Leszna, Murowanej Gośliny,
Tarnowa Podgórnego, Sekcja Rataje, FC
BNIN, Sekcja Piątkowo, Bnin Wyjazdowicze, Ultras KSZO Ostrowiec Świętokrzyski,
Cracovia Kraków – Pasy.
Drużyny podzielone zostały na dwie
grupy. Zwycięzcy grup spotkali się w finale, natomiast zespoły z drugiego miejsca
zagrały mecz o trzecie miejsce. Spotkanie
trwało 10 minut.
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na zwiedzanie przepięknych zakątków okolic
Zakopanego, jak wyprawa kolejką linową
na Kasprowy Wierch, czy na Gubałówkę
oraz obejrzenia na żywo Pucharu Świata
w skokach narciarskich. Przez cały okres
pobytu w Zakopanem panowała wspaniała
atmosfera. Trener Taciak stwierdził, że takiej
zgranej i poukładanej ekipy w klubie jeszcze
nie było, a owocem tego powinny być wyniki zawodników w sezonie letnim, których
zresztą nigdy nie brakowało.
Po powrocie z Zakopanego, przez
miesiąc, mimo bardzo niesprzyjającej aury
młodzi kolarze trenowali w Kórniku na pobli-

SPORT

REKLAMY

Sprzedam mieszkanie w Poznaniu, okolice Parku Wilsona,
75m², w kamienicy, po remoncie,
2 duże pokoje, duża kuchnia i łazienka.

Zwycięstwo przypadło kibicom z Wolsztyna, którzy pokonali sekcję z Piątkowa,
trzecie miejsce zajęło FC Leszno, którzy
pokonali po pasjonującym pojedynku zespół gospodarzy FC BNIN. Warto dodać
iż to już trzecie zwycięstwo FC Wolsztyn
w tym turnieju.
Impreza była na bardzo wysokim poziomie, zarówno piłkarskim, jak i kibicowskim. Podczas całego turnieju panowała
wspaniała atmosfera. Były ciepłe posiłki i
dodatkowe atrakcje np. turniej strzelecki
(strzelanie z wiatrówki), turniej rzutu lotką
a na zakończenie przeciąganie liny.

Organizatorzy pragną podziękować:
- Firmie Grześkowiak sp.j. - surówki i przetwórstwo artykułów spożywczych,
- Tomaszowi Bukczyńskiemu – surówki i
kwaszarnia,
- AGENCJI ALARM - PATROL - SYSTEM
- Ryszard Bąkowski,
- Variovac Polska – odkurzacze centralne
– Roman Krawczyk,
- a także panu Markowi Serwatkiewiczowi, Krystynie Janickiej oraz sołtysowi z
Radzewa.
Zapraszamy za rok!
Organizatorzy
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INFORMACJE / OGŁOSZENIA

			
Telefony alarmowe:

26

999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
Tymczasowo: ul. Prowent 6 (KOK), 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817-08-91
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 8 413 030 (700-1500) w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach
tel. 061 8 971-357 lub 0503-067-690
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608-244-949
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
e-mail: rzecznik.on@kornik.pl

Dzieci i młodzież uczącą się gry na instrumentach muzycznych
gorąco zachęcamy do udziału
w konkursie organizowanym przez Kórnicki Ośrodek Kultury
w sobotę 24 kwietnia o godz. 10:00
Zgłoszenia (do 16 kwietnia) prosimy przesyłać
e-mailem: kok@kornik.pl.
Regulamin i karta zgłoszeń dostępne są
na stronie internetowej – www.kornik.pl.
Nasz adres KOK
62-035 Kórnik
ul. Prowent 6,
telefon – 618 170 891.
Do zdobycia wiele nagród i wyróżnień.
Serdecznie zapraszamy.

Sekcja Szachowa informuje, że zajęcia szachowe odbywają się:
we wtorki od 16:30 do 17:30 w Gimnazjum w Kórniku dla chętnych dzieci
oraz w środy od 15:30 do 16:30 w SP 2 w Kórniku dla uczniów SP 2.
Zapraszamy chętnych do poznawania i doskonalenia gry w szachy
w środy od 18:00 do 19:30 w świetlicy OSiR w Kórniku.
Zajęcia rozpoczną się 17.03.2010.
MUKS Wieża Kórnicka zaprasza na
Turniej Szachowy P-15 o Mistrzostwo Gminy Kórnik.
Turniej odbędzie się 20.03.2010 w świetlicy OSiR. Początek o 15:00.
Zapisy od 14:30 do 14:55. Wpisowe 5 zł.
Turniej odbędzie się na dystansie 7 rund z czasem 15’ dla zawodnika.
Najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe.
Wszystkie dzieci otrzymają drobne upominki.
Komputerowe kojarzenie zawodników.
Turniej sędziuje Ryszard Bartkowiak
- zapraszam rodziców z dziećmi a dziadków z wnukami.

SPRZEDAM
KOPARKO-ŁADOWARKĘ
„OSTRÓWEK”
tel 61 8171 804

Następny numer Kórniczanina ukaże się
26-go marca 2010r.
Materiały prosimy dostarczać do 19-go marca 2010 r.
nr 5/2010

Bank Spóádzielczy w Kórniku

Kto moİe siĐ ubiegaþ o kredyt?
9
9
9
9

osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracĐ
osoby prowadzċce dziaâalnoĤþ
gospodarczċ
rolnicy
emeryci i renciĤci


Zasady na jakich udzielany jest kredyt?
9
9
9
9
9
9
9

korzystne oprocentowanie kredytu tylko 10,50%
w stosunku rocznym
prowizja 2,50% od kwoty udzielonego kredytu
rzeczywista stopa procentowa – 16,59% *
okres kredytowania do 12 miesiĐcy
kwota kredytu – do 5 – krotnoĤci miesiĐcznego dochodu netto
maksymalna kwota kredytu – 15.000,00 zâ
spâata kredytu i odsetek wg metody malejċcego salda.
*przy zaâoİeniu, İe kwota kredytu wynosi 1.000,00 zâotych

Zebrania Grup ģrodowiskowych - terminy
GRUPA I

22.03.2010

GĄDKI - Restauracja „NON - STOP”

godz. 1600

GRUPA II

24.03.2010

CZMOē - StraĪnica CzmoĔ

godz. 1600

GRUPA III

29.03.2010

PIERZCHNO – Stara Szkoáa

godz. 1600

GRUPA IV

31.03.2010

BàAĩEJEWO – Dom Ludowy

godz. 1600

GRUPA V

26.03.2010

ZANIEMYĝL - Restauracja „Bukacik”

godz. 1600

GRUPA VI

07.04.2010

KÓRNIK - StraĪnica

godz. 1600

Oddziaá w ZaniemyĞlu
63-020 ZaniemyĞl, ul. RaczyĔskiego 22
tel./fax (61) 285 70 14

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

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

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

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

