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W numerze także:
- Sesja Rady Miejskiej
- Sprawa Bnina powraca
- Propozycja utworzenia gromady grodzkiej cd.
- Pro Sinfonika - spektakl konkursowy 

Półmaraton Jana Pawła II i Triduum Paschalne
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• 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

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

oraz tralki gięte

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

zatrudni na stanowisko:
 

KIEROWCA
Wymagania: prawo jazdy kat. C+E, 

uprawnienia na żuraw (HDS), 
doświadczenie w branży budowlanej 

(praca: Chocicza, Gądki)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie 
CV (ze zdjęciem) i listu motywacyjnego 

na podany poniżej adres:

Zebranie Rakietowców

W dniu 20 marca, w restauracji „Biała 
Dama” miało miejsce Walne Zebranie Spra-
wozdawczo-Wyborcze „Stowarzyszenia 
Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31. 
Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony 
Powietrznej”.  Prezesem został wybrany po-
nownie pan Ryszard Grześkowiak, a w skład 
Zarządu wszedł Leszek Książek, sekretarz 
Gminy Kórnik. Omówiono sprawy bieżące 
Stowarzyszenia i plany związane z dalszą 
działalnością, przede wszystkim z udziałem 
członków Stowarzyszenia w uro-
czystościach organizowanych przez 
Gminę.

Współpraca z Austrią

23 marca w Urzędzie Miejskim w 
Kórniku, burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski spotkał się z panem Tomaszem 
Morawskim, dyrektorem Wydziału 
Promocji Starostwa Powiatowego. 
Przedmiotem spotkania była kwestia 
nawiązania przez Gminę Kórnik 
współpracy partnerskiej z austriacką 
gminą Langenlois. Propozycję part-
nerstwa naszej gminy z austriackim 
miastem zaproponował Starosta Po-
znański Jan Grabkowski. Burmistrz 
przyjął propozycję współpracy.

Zebranie w Radzewie

W tym samym dniu w Radzewie 
miało miejsce zebranie sołeckie, 
w którym uczestniczył Burmistrz 
Kórnika wraz z radną Julią Bartko-
wiak, kierownikiem WOSiR Antonim 
Kaliszem oraz Janem Nowakiem z 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na 
zebraniu podsumowano poprzedni 
rok działalności sołectwa i przedsta-
wiono plany na rok bieżący.

Kupią gazownię?

24 marca w Gazowni w Poznaniu, bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się z 
prezesem Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej, 
panem Zdzisławem Kowalskim. Przedmiotem 
spotkania była sprawa możliwości przejęcia 
lub zakupu przez Gminę Kórnik budynku byłej 
gazowni w Kórniku. Budynek wykorzystywa-
ny byłby (poza Pogotowiem Ratunkowym) 
na potrzeby Urzędu Gminy (być może na 
wydział komunikacji).  Ustalono, że Burmistrz 
Kórnika wystąpi z oficjalnym wnioskiem w tej 
sprawie. 

Zebranie w Czmoniu

W tym samym dniu w Czmoniu wice-
burmistrz Hieronim Urbanek i radny Jerzy 
Rozmiarek wzięli udział w zebraniu sołeckim. 
Główną kwestią spotkania była dyskusja nad 
opracowaniem studium dla wsi Czmoń. Roz-
mawiano też na temat remontu ul. Polnej i ul. 

Lipowej w Czmoniu oraz o budowie chodnika 
na drodze powiatowej między Czmoniem i 
Kalejami (ul. Strażacka).

Zebranie w Błażejewie

Także 24 marca w Błażejewie burmistrz 
Jerzy Lechnerowski uczestniczył w zebraniu 
sołeckim, na którym rozmawiano o sprawach 
bieżących wsi, a przede wszystkim o  do-
kończeniu remontu świetlicy wiejskiej oraz 
postawieniu tablicy informującej o granicy 
Błażejewa i Błażejewka.

Rynki skablowane?

W tym samym dniu wiceburmistrz Hiero-
nim Urbanek i kierownik Wydziału Inwestycji 
U.M. w Kórniku - pan Bronisław Dominiak 
spotkali się z dyrektorem Grupy Energetycznej 
ENEA ZDE RD Września - panem Karolem 
Dolatą i z panem Karolem Kucharskim, 
odpowiedzialnym za inwestycje firmy Enea 
Września w sprawie modernizacji zasilania 
energetycznego rynku w Bninie i w Kórniku, 
polegającej na zmianie linii napowietrznej na 
podziemną.

Szkolenie komendantów

W dniach 25-26 marca w Ośrodku Szko-
leniowo-Wypoczynkowym „Błażejewko” 
miało miejsce szkolenie komendantów Straży 
Miejskich województwa wielkopolskiego, które 
zorganizował m.in. komendant Straży Miejskiej 
w Kórniku pan Marek Kaczmarek. W szkoleniu 
brało udział  42 komendantów,  spośród 57 

jednostek Straży Miejskich funkcjonujących 
w Wielkopolsce.

Delegaci Spółki Wodnej obradowali

W Kórnickim Ośrodku Kultury na Pro-
wencie odbyło się Walne Zgromadzenie 
Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Kórnik. 
Podczas zebrania podsumowano okres mię-
dzy poprzednim Zgromadzeniem a obecnym, 
przedstawiono także plany kolejnych działań 
i udzielono Zarządowi Spółki absolutorium. 
Burmistrz Jerzy Lechnerowski, obecny na 

Zgromadzeniu, podziękował kie-
rownikowi Rejonowego Związku 
Spółek Wodnych w Śremie - panu 
Wiesławowi Klakowi za bardzo 
dobrą współpracę z Urzędem 
Miejskim w Kórniku.

Modernizacja sieci gazowej?

W dniu 31 marca wiceburmistrz 
Kórnika Hieronim Urbanek spotkał 
się z panem Arturem Świderskim, 
dyrektorem technicznym Wiel-
kopolskiej Spółki Gazownictwa 
w Poznaniu oraz z kierownikiem 
Rejonu Dystrybucji Gazu w Środzie 
Wielkopolskiej - panem Tomaszem 
Dalskim. Przedmiotem spotkania 
były rozmowy dotyczące przebu-
dowy istniejącego na Placu Nie-
podległości w Kórniku gazociągu 
(uwzględniając jego wiek i stan 
techniczny). Na spotkaniu ustalono, 
że po rozpoczęciu prac moderni-
zacyjnych na rynku w Kórniku (w 
ramach jego rewitalizacji) Zakład 
Gazowniczy w Poznaniu wykona 
na własny koszt i we własnym 
zakresie, przebudowę zużytych 
technicznie odcinków sieci ga-
zowej oraz dokona przebudowy 
istniejących przyłączy gazowych do 
wszystkich budynków zlokalizowa-

nych przy Placu Niepodległości w Kórniku.
opr. Izabela Moskal

Z KALENDARZA 
PRZEWODNICZĄCEJ

24 marca z sekretarzem Leszkiem 
Książkiem uczestniczyłam w uroczystym 
otwarciu VIII Gminnego Turnieju Sportowe-
go dla klas I-III „Bawmy się razem”, który 
zorganizowano w Szkole Podstawowej w 
Bninie. W turnieju brali udział uczniowie, 
nauczyciele oraz rodzice.

27 marca wraz z burmistrzem Jerzym 
Lechnerowskim uczestniczyliśmy w pra-
cach komisji konkursowej VII Gminnego 
Festiwalu Poezji Dziecięcej „Wierszowisko 
2010”, które zorganizowano w Przedszkolu 
„Cztery Pory Roku” w Bninie. W festiwalu 
swoje talenty prezentowały dzieci z przed-
szkoli z naszej gminy.

Irena Kaczmarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
wiceburmistrz Hieronim Urbanek 
oraz pracownicy Wydziału Inwestycji 
Joanna Grzybowska i Bronisław Dominiak 
wizytują budowę pierwszego odcinka promenady.

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU  
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK  

• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6
tel. 607 706 477
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SESJA 
RADy MIEJSKIEJ 

Kolejna, LI już sesja Rady Miejskiej 
odbyła się 31 marca. Radni tym razem 
nie byli tak zgodni, jak podczas więk-
szości poprzednich obrad. Nie zabrakło 
gorących dyskusji i wyraźnych podzia-
łów podczas głosowań.

Zmiany w budżecie przyjęto jeszcze bez 
uwag i zgodnie. Porządkowały one plany, 
uwzględniając nowe wydatki i przychody.

Gmina otrzyma środki z Fundacji Kór-
nickiej z przeznaczeniem na udrożnienie 
rowu na odcinku od stawów w Runowie do 
Szczodrzykowa oraz zbiorników wodnych 
w Runowie. Będzie to 75 tys. zł. Kwotę 150 
tys. zł, Gmina otrzyma z Powiatu Poznań-
skiego z przeznaczeniem na remont drogi 
powiatowej ul. Biernackiej w Bninie. 

Zwiększenie dochodów w kwocie 1 128 
500 zł nastąpiło z powodu  zadeklarowania 
środków z Powiatu Poznańskiego z prze-
znaczeniem na przebudowę innej drogi 
powiatowej, ul. Poznańskiej w Borówcu. 
Niemal o taką samą kwotę zwiększono 
przewidywane wpływy do budżetu z tytułu 
podatku od nieruchomości od osób praw-
nych. Niestety o ponad 73 tys. zł mniej 
otrzymamy z budżetu państwa z tytułu 
subwencji oświatowej.

O pół miliona zwiększono środki na 
utrzymanie dróg, które po szczególnie 
ciężkiej zimie wymagają dodatkowych 
nakładów.

450 tysięcy ma być przeznaczone na 
zakup nieruchomości położonej przy trasie 
S-11 (obok marketu przy osiedlach Staszica 
i Krasickiego). Jak zadeklarował wice-
burmistrz może powstać tam np. parking 
wielopoziomowy.

Kolejne środki - tym razem 250 tys. zł 
zarezerwowano na poczet remontu ratusza 
w Bninie.

Niemal 97 tys. zł dodano do wydatków z 
przeznaczeniem na dopłatę do wody.

 Dokonano także zwiększenia wydatków 
w kwocie ponad 85 tys. zł z przeznaczeniem 
na pomoc finansową dla Gminy Śrem na 
modernizację i rozbudowę schroniska (50 
tys. zł) oraz dotację na prowadzenie schro-
niska dla bezdomnych zwierząt i ochronę 

przed bezdomnymi zwierzętami (35,2 tys. 
zł). Nakłady te były potrzebne ze względu 
na likwidację schroniska w Swarzędzu, 
z którego dotychczas korzystała nasza 
gmina. Obecnie psy i inne bezpańskie 
zwierzęta z naszej gminy trafiać będą do 
schroniska w Gaju.

Radni zgodzili się na dopłaty do ta-
ryfy Spółki z o.o. Wodociągi Kórnickie i 
Usługi Komunalne WODKOM KÓRNIK 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 
miejscowościach: Czmoń, Czmoniec, Ce-
lestynowo, Pierzchno, Radzewo, Runowo, 
Szczodrzykowo, Szczodrzykowo Osiedle, 
Trzykolne  Młyny.

Nie rozpatrywano punktu dotyczącego 
określenia szczegółowych zasad, sposobu 
i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych, mających charakter cywilno-
prawny, przypadających Gminie Kórnik, 
jej jednostkom podległym oraz warunki 
dopuszczalności pomocy publicznej w przy-
padkach, w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną. Sprawa ma wrócić do 
komisji po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych 
w trakcie opiniowania.

Dokonano zmian w regulaminie utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Gminy Kórnik. Uregulowania dotyczyły 
ujednolicenia przepisów, ze względu na 
uczestnictwo w związku międzygminnym, 
prowadzącym wspólną politykę odpadami, 
których zagospodarowaniem zajmuje się 
ZZO Jarocin. Szczegóły nowych zasad 
opiszemy w następnych numerach Kór-
niczanina. 

Dość burzliwą dyskusję wywołał punkt 
dotyczący nie wyrażenia zgody na wy-
odrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 
roku. Fundusze sołeckie są nową formą 
finansowania działań sołectw. Dotychczas 
wsie otrzymywały środki proporcjonalne 
do liczby mieszkańców, ale były one 
przeznaczone na finansowanie imprez 
integracyjnych, niewielkie zakupy sprzętu 
i inne małe wydatki. Obecnie istnieje moż-
liwość wyodrębnienia funduszy sołeckich. 
Kwoty, jakie przeznaczane są dla wiosek, 
obliczane są na podstawie specjalnego 
algorytmu, a 10% całkowitej sumy fundu-
szu, gmina odzyskuje z budżetu państwa. 
Środki te są większe niż te, które gmina 
przeznaczała dla sołectw dotychczas i 
można finansować z tych pieniędzy nawet 
niektóre inwestycje. 

Bardziej rygorystyczne są jednak 
procedury rozliczeń. Właśnie utrudnione 
zasady zmian w planach finansowych so-
łectw podczas trwania roku były powodem 
dyskusji sołtysów, na temat zasadności 
wyodrębniania tych funduszy. Często, pod-
czas roku sytuacja wymaga elastyczności. 
Pojawić się mogą ważniejsze zadania lub 
inne środki. Fundusz sołecki ogranicza 
możliwość zmian. W tym roku fundusz 
sołecki w budżecie jest wyodrębniony. Już 
teraz jednak należało podjąć decyzję czy 
będzie wyodrębniony w roku przyszłym. 

Radny Michał Stecki (który notabene 
był autorem propozycji przyznawania 
sołectwom środków proporcjonalnie do 
wpływów podatkowych od mieszkańców 
danej wsi) krytykował podczas dyskusji w 
komisjach algorytm zaproponowany przez 
ustawodawcę. Choć wszystkie wsie miały 
dostać więcej środków niż było to dotych-
czas, to wzrost środków dla Kamionek i 
Borówca, nie jest tak duży jak dla innych 
wsi. Algorytm preferuje wsie mniejsze. Rad-
na Małgorzata Walkowiak opowiedziała się 
za starymi zasadami finansowania działań 
sołectw.  Ostatecznie zadecydowano, że 
fundusz sołecki będzie obowiązywał także 
w roku 2011.

Radni zrezygnowali z podjęcia uchwały 
w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, na dz. nr 
ewid. 114/2 i 148/8, obręb Radzewo.

Najgoręcej dyskutowano nad sprawą 
ustalenia kierunków działania burmistrza 
w zakresie polityki przestrzennej Gminy 
Kórnik. Prace Komisji Rozwoju Gospo-
darczego, przy dużym udziale Stefana 
Wojciechowskiego, przewodniczącego Ko-
misji Urbanistyczno- Architektonicznej miały 
wprowadzić nowe zasady opracowywania 
studiów kierunków zagospodarowania i 
miejscowych planów zagospodarowania. 
Pod szczytnym szyldem ochrony terenów 
rolnych i leśnych, cennych kulturowo i 
przyrodniczo oraz zmiany jakości kształto-
wania ładu przestrzennego, przygotowano 
kierunki działania dla burmistrza w postaci 
kilkudziesięciu punktowego dokumentu. 
Dawały one nowe kompetencje Komisji 
Urbanistyczno - Architektonicznej, modyfi-
kowały procedurę prac nad opracowaniami 
planistycznymi a także wyznaczały główne 
zadania na najbliższy czas (nowe studium 

dla całej gminy oraz opracowania dotyczą-
ce komunikacji i ważnych przyrodniczo i 
kulturowo obszarów). Szczegóły założeń 
przedstawialiśmy już na naszych łamach. 
Podczas dyskusji na komisjach, swoje 
krytyczne stanowisko wobec dokumentu 
wyraził burmistrz Jerzy Lechnerowski. 
Jego zdaniem, część „wytycznych” spa-
raliżuje prace planistyczne i zahamuje 
rozwój gminy. Nie zgodził się z krytyką 
całokształtu planowania przestrzennego 
w Gminie Kórnik. 

Podczas sesji, jako pierwszy głos 
zabrał pomysłodawca dokumentu a za-
razem przewodniczący Komisji Rozwoju 
Gospodarczego - Michał Stecki. Bronił 
on założeń „wytycznych”, między innymi 
cytując Strategie Gminy Kórnik i zaapelo-
wał o przyjęcie dokumentu oraz poprosił 
burmistrza o wypowiedź. Burmistrz przed-
stawił swoje krytyczne stanowisko. Po 
słowach burmistrza, przewodniczący Stecki 
przyznał, że dokument nie jest idealny i 
zaproponował zdjęcie z porządku obrad 
uchwały o wytycznych, by je dopracować 
przy współudziale burmistrza. Jerzy Lech-
nerowski zadeklarował chęć współpracy w 
opracowaniu wspólnego stanowiska w tej 
sprawie. Po kilkuminutowej przerwie, radni 
zdecydowali jednak, że na tej sesji podejmą 
decyzję. Większością 8 głosów, przeciw 6 
odrzucono projekt „wytycznych”.

Gmina Kórnik ma co chronić i ulepszać. 
W latach minionych nie obyło się bez błę-
dów w planowaniu przestrzennym. Osiedla 
rozrastały się często nie tam gdzie powinny 
(tereny podmokłe) i w sposób chaotyczny 
(bez zabezpieczenia odpowiednich terenów 
publicznych i komunikacji). Szczególna 
dbałość o to co pozostało to dobry kierunek, 
choć niestety nie wszystko da się jeszcze 
naprawić. Z drugiej strony jednak działania 
muszą być szybkie i skuteczne. Tereny 
nieobjęte planami, zabudowywane są na 
podstawie „sąsiedztwa” i bez kontroli.  

Ostatnie dyskusje nad szczytnymi 
ideami polityki przestrzennej nie poma-
gają niestety w rozwiązywaniu bieżących 
problemów. 

Plan dla Mościenicy to przykład ko-
ronny. Po 6 latach pracy, nowe zasady 
planowania wprowadzić miały rewolucyjne 
zmiany i rozpocząć prace od nowa. W tym 
czasie, wydano kilka decyzji o warunkach 
zabudowy na tym terenie.

Podobnie w innych przypadkach - za-
awansowane procedury cofa się nowymi 
wskazaniami, czasami negując poprzednie 
decyzje Rady Miejskiej. Przyjmowane poza 
procedurą wnioski, coraz to nowe uwagi 
opóźniają podejmowanie konkretnych 
decyzji. A zabudowa trwa.

Pozostaje liczyć na to, że konsensus 
wypracowany przez radnych i burmistrza 
da skuteczne narzędzia do prawidłowego 
rozwoju i ochrony przestrzeni w naszej 
gminie. 

Ostatnie decyzje podjęte na kwietniowej 
sesji Rady, dotyczyły zmian w zasadach i 
trybie  nadawania Honorowego Obywatel-
stwa Miasta Kórnika. 

ŁG

Powstałe, przed kilkoma miesiącami 
stowarzyszenie „Nasz Bnin” dąży do przy-
wrócenia historycznej i kartograficznej 
nazwy Bnin. Swoje działania rozpoczęło 
od akcji informacyjnej w sieci i bardziej 
widocznej dla zwykłego przechodnia, 
czyli zawieszenia baneru reklamowego 
na skrzyżowaniu ulic w Bninie. 

Już dwa razy podjęto próby przywrócenia 

praw miejskich Bninowi. Nie udało się. – Tym 
razem będzie inaczej – mówi pełen wiary w 
słuszność działań Paweł Bukczyński, jeden 
z inicjatorów trzeciej próby przywrócenia 
nazwy Bnin. Młodzi mieszkańcy Bnina wzięli 
sprawy w swoje ręce. Postanowili utworzyć 
stowarzyszenie. Poprosili zaangażowanych 
we wcześniejsze próby restytucji Bnina 
mieszkańców o pomoc przy załatwianiu 
formalności. 

I tak 14 stycznia 2010 roku w Krajowym 
Rejestrze Sądowym zarejestrowano stowa-
rzyszenie pod nazwą „Nasz Bnin”. Celem 
stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji 
i przywrócenie nazwy Bnin. – Chcemy, 
aby Bnin ponownie pojawił się na mapie 
Polski i by w naszych dowodach osobistych 
w miejscu zamieszkania widniał zapis 
„Bnin” zamiast „Kórnik” – tłumaczy Paweł 
Bukczyński. Na pytanie dlaczego, jednym 
tchem wymienia, że Bnin zawsze wyraźnie 
był odrębny od Kórnika, ma rynek, ratusz, 
dwie placówki oświatowe, kościół i parafię, 
sklepy, drogi itd. 

Swoje działania rozpoczęli od akcji in-
formacyjnej w Internecie. Powstała strona 
http://www.tak-bnin.pl/. Na niej znajdziemy 
m.in. historię Bnina, galerię zdjęć, forum czy 
grafikę historycznego herbu Bnina. Istnieje 
też możliwość zamówienia przez Internet 
proporczyka (haftu) z herbem Bnina. Każdy, 
kto tylko ma ochotę może wesprzeć akcję 

przywrócenia nazwy Bnin. Wystarczy, że 
wypełni odpowiednie rubryki na stronie, której 
adres już wcześniej podaliśmy. Do tej pory, 
inicjatywę młodych mieszkańców poparło w 
sieci 1022 osoby. Stowarzyszenie ma także 
swój profil na portalu Nasza Klasa. – Zależy 
nam na tym, aby jak najwięcej ludzi wiedziało 
o naszej akcji – informują organizatorzy. 

Stowarzyszenie o swoich działaniach 

poinformowało drogą elektroniczną radnych 
Rady Miejskiej w Kórniku. Niestety, niewielu 
z nich zainteresowało się akcją mieszkańców 
Bnina. 

Kolejnym etapem działań jest akcja 
informacyjna na ulicy. Na skrzyżowaniu 
ulic Jeziornej i Szerokiej w Bninie pojawił 
się baner reklamowy z hasłem: „TAK dla 
przywrócenia praw miejskich Bninowi. 
Prawdziwy Bninianin, nigdy nie powie, że 
jest z Kórnika”. Inicjatorzy restytucji Bnina 
twierdzą, że zależało im na przyciągnięciu 
uwagi zwykłego przechodnia. Z całą pew-
nością cel osiągnęli. 

Teraz planują następne działania. Będą to 
konsultacje społeczne. Członkowie stowarzy-
szenia zastanawiają się nad ich formą. Jedną 
z propozycji jest ankieta, inną głosowanie 
przy okazji wyborów. Nie podjęli, jednak jesz-
cze ostatecznej decyzji w jakiej formie i kiedy 
odbędą się konsultacje. Stowarzyszenie jest 
otwarte na propozycje i pomysły, związane z 
formą konsultacji. Będą też ulotki.

Członkowie stowarzyszenia „Nasz Bnin” 
podkreślają, że nie korzystają z pieniędzy 
publicznych a swoją działalność finansują z 
własnych środków. 

Na naszych łamach będziemy informo-
wać o dalszych akcjach stowarzyszenia 
„Nasz Bnin”.

Barbara Morasz

ChCĄ PRZyWRóCENIA 
NAZWy BNIN

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 9 kwietnia 2010 r. 
do dnia 4 maja 2010 r.,  wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący  naj-
mu:
- lokalu użytkowego położonego w Kórniku obręb Bnin przy ul. Rynek 17 
znajdującego się na działce nr 282/1. 
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. 
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.
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STRAżACY W AKCJI

Nietrzeźwy kierowca i rowerzyści

24 marca, funkcjonariusze Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu zatrzymali w Szczodrzykowie 
mężczyznę, który kierował pojazdem, 
będąc w stanie nietrzeźwości. Miał 1,22‰ 
alkoholu w wydychanym powietrzu. W 
tym samym dniu w Radzewie, kórniccy 
policjanci zatrzymali rowerzystę, który miał 
2,56‰. 

31 marca w Kórniku, na gorącym 
uczynku zatrzymano mężczyznę, który 
kierował rowerem   mając 1,20‰ alkoholu 
w wydychanym powietrzu, pomimo wcze-
śniejszego zakazu  sądowego.  

1 kwietnia w Szczodrzykowie „wpadł” 
kolejny rowerzysta z 2‰ a 5 kwietnia w Kór-
niku, zatrzymany rowerzysta miał niecały 
promil alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Nie ustąpili pierwszeństwa 

24 marca w Kórniku, nieustalony 
kierujący pojazdem scania, nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do 
zderzenia z suzuki, po czym oddalił się z 
miejsca zdarzenia. 

Z kolei 31 marca w Kórniku, kierowca 
hondy wymusił pierwszeństwo i zderzył się 
z  pojazdem rover. 

Wjechali w dziurę w jezdni

25 marca w Dziećmierowie i Robakowie, 
kierowca fiata i volkswagena wjechali w 
wyrwę w jezdni i uszkodzili swoje auta. 

Uciekł z miejsca zdarzenia

26 marca w Kórniku, nieznany kierow-
ca w nieustalony sposób doprowadził do 
zderzenia z  citroenem i uciekł z miejsca 
zdarzenia. 

Błędny manewr

31 marca w Czmoniu, kierowca forda 
w wyniku nieprawidłowo wykonywanego 
manewru wymijania, doprowadził do zde-
rzenia z BMW. 

Jechał ze zbyt dużą prędkością

3 kwietnia w Kórniku, kierujący volks-
wagenem nie dostosował prędkości do 
warunków ruchu, wpadł w poślizg i uszko-
dził pojazd.

Złapali złodziei znaków drogowych

4 kwietnia w Kórniku, funkcjonariusze 
zatrzymali 4 osoby, które dokonały kradzie-
ży znaków drogowych o wartości 410 zł.

Opr. BM 

W kolejnych akcjach wzięli udział kórniccy strażacy:

• 24 marca zabezpieczali lądowanie śmigłowca LPR w Dziećmierowie,
• 25 marca gasili pożar trawy nad Jeziorem Bnińskim, 
• 26 marca gasili pożar samochodu w Mościenicy przy ulicy Leśnej, 
• 27 marca zabezpieczali miejsce wypadku na obwodnicy Kórnika w kierunku Śremu, 
• 30 marca gasili pożar samochodu w Bninie przy ulicy Piaskowej, 
• 31 marca zabezpieczali miejsce kolizji przy ulicy Woźniaka w Kórniku, 
• 1 kwietnia wypompowywali wodę z piwnicy w Błażejewie 
przy ulicy Stanisława Mikołajczyka, 
• 3 kwietnia zabezpieczali miejsce kolizji na trasie Kórnik – Pierzchno i gasili pożar sterty 
słomy w Koninku przy ulicy Dziennikarskiej.
 

Opr. Robert Wrzesiński

O wysokiej klasy ciężki wóz ratow-
niczo-gaśniczy wzbogaciła się kilka 
tygodni temu Ochotnicza Straż Pożarna 
z Kórnika. Miejscowa jednostka straży 
pożarnej była jedną z pięciu, które otrzy-
mały taki sprzęt. 

- To nowoczesny wóz strażacki, który 
jeszcze lepiej pozwoli nam wypełniać nasze 
zadania i pomagać ludziom w trudnych 
sytuacjach – powiedział Leszek Orlewicz, 

komendant kórnickiej OSP. Jak udało nam 
się dowiedzieć, pojazdy marki man wypo-
sażone są m.in. w napęd uterenowiony 
4x4, autopompę dwuzakresową, działko 
wodno - pianowe, linię szybkiego natarcia, 
zbiornik wody na 5 tysięcy litrów i zbiornik 
środka pianotwórczego, maszt oświetlenio-
wy, chwyty na sprzęt pożarniczy. Strażacy 
zostali już przeszkoleni z zakresu obsługi 
technicznej pojazdu. 

Jeden wóz strażacki warty jest 770 ty-
sięcy złotych. Większość środków na zakup 
pojazdów pozyskano z funduszy unijnych w 
ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa 
środowiskowego i ekologicznego Woje-
wództwa Wielkopolskiego poprzez zakup 
samochodów dla OSP w ramach Krajo-

wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”. 
Niezbędne pieniądze zdobyto dzięki współ-
pracy samorządów Powiatu Poznańskiego 
i Województwa Wielkopolskiego.

Obecnie trwa uzbrajanie pojazdu w 
osprzęt. Leszek Orlewicz z OSP w Kórniku 
poinformował, że z funduszy gminnych 
pozyskano 50 tysięcy złotych na usprzę-
towienie nowego wozu bojowego. Kwota 
zostanie przeznaczona na zakup m.in. 

10m drabiny, prądownic, deski medycznej, 
aparatów oddechowych, wykorzystywanych 
w zadymionych pomieszczeniach czy czuj-
ników bezruchu. Chrzestnymi kórnickiego 
wozu strażackiego zostali wiceburmistrz 
Hieronim Urbanek i skarbnik gminy Kata-
rzyna Szamałek. 

OSP w Kórniku dysponuje obecnie 
pięcioma wozami, w tym trzema ciężkimi, 
jednym średnim i lekkim. Posiada też sa-
mochód operacyjny. 

Nowe wozy strażackie, oprócz jednostki 
z Kórnika otrzymali także strażacy z Czer-
wonaka, Lubonia, Budzynia i Skoków. 

Barbara Morasz

StRAżACy OtRZyMALI 
NOWy WóZ BOJOWy

WIEśCI SOłECKIE 
Radzewo

Podczas zebrania wiejskiego we wtorek, 
23 marca , na którym gościł burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, dokonano podsumowania 
ubiegłego roku oraz omówiono plany inwe-
stycyjne na bieżący. W Radzewie będzie do-
kończona budowa boiska. Zostaną również 
wykonane prace związane z dokończeniem 
budowy chodnika wiodącego w kierunku 
Trzykolnych Młynów. Będzie też wykonane 
oświetlenie w kierunku Konarskiego.

Robakowo-Osiedle
Sołtys Teresa Szczepaniak informuje, że 

na czwartek, 8 kwietnia na godz. 18 zostało 
zaplanowane zebranie wiejskie. Podczas 
niego podsumowano ubiegły rok oraz przed-
stawiono plany na bieżący. Na zebranie był 
zaproszony burmistrz, któremu mieszkańcy 
mieli okazję zadać pytania dotyczące ich 
miejscowości.

Szczytniki
Młodzież uczestnicząca w zajęciach w 

świetlicy w Wielki Tydzień odwiedziła 25 star-
szych lub samotnych mieszkańców Szczyt-
nik. Zostali oni obdarowani kartkami świą-
tecznymi i czekoladami, złożono im życzenia. 
Sołtys Wiesława Wacław informuje także, iż w 
środę, 7 kwietnia 20 pań zaangażowanych w 
działalność na rzecz społeczności Szczytnik 
pojechało do Teatru Muzycznego w Poznaniu 
na spektakl „Cygańska miłość”.

Robert Wrzesiński

HANDEL KOMPLEKSOWY NA 
XVII KÓRNICKICH SPOTKANIACH 

Z BIAŁą DAMą. 

Szanowni Państwo!
Trwają przygotowania organizacyjne 

obchodów święta gminy Kórnik – Kór-
nickich Spotkań z Białą Damą (29 – 30 
maja 2010 r.) 

 Podobnie, jak w roku ubiegłym zapra-
szamy firmy gastronomiczne,  handlowe 
i usługowe do składania ofert komplek-
sowej obsługi handlu oraz zapewnienia 
sprzętu rekreacyjnego dla dzieci typu 
zjeżdżalnie, karuzele itp. w dniach 29, 
30 maja br. 

Przestrzeń handlowa zlokalizowana 
będzie na wyłączonej z ruchu ulicy Zam-
kowej, a rekreacyjna na podzamczu i ul. 
Zamkowej.  

Wyłoniona firma zawrze bezpośrednie 
umowy z handlowcami detalistami, oferu-
jącymi np. baloniki, watę cukrową itp.

Oferty proszę składać mailem lub 
listownie do dnia 16 kwietnia br.  na adres: 
Kórnicki Ośrodek Kultury, ul. Prowent 6, 
62-035 Kórnik, mail: kok@kornik.pl 

Informacji udziela Sławomir Animucki 
oraz Piotr Mastalerz   

Tel.  515229660 oraz 0618170891. 
Wybór oferentów nastąpi do dnia 21 

kwietnia 2010 r. o czym poinformujemy 
na stronie internetowej.

Sławomir Animucki

ZBIERALI śNIętE RyBy

Aż 300 kilogramów śniętych ryb zebrali członkowie Koła Polskiego Związku Wędkar-
skiego nr 19 Kórnik we wtorek 23 marca ze stawu w Koninku. 

Tegoroczna zima dała się we znaki niestety, także rybom. Lód na stawie pokryty był 
dużą ilością śniegu. Rybom zabrakło tlenu, stąd doszło do ich śnięcia. Kórniccy wędkarze 
zebrali 300 kilogramów takich ryb. - Z wody wyłowiono karpie, amury, sumy, o masie

do 18kg, węgorze, szczupaki w dużej ilości, reszta to drobnica. Ryby te zostały zu-
tylizowane w Tarnowie Starym – powiedział Mirosław Grewling, prezes kórnickiego Koła 
PZW.  

Robert Wrzesiński
Fot. Mirosław Grewling

W OBIEKtyWIE KóRNICZANINA
Wiosna, słońce, cieplejsza aura służą ruchowi i zabawie na świeżym powietrzu. 

Nie wszyscy jednak wiedzą co to jest kulturalna zabawa.  Pod koniec marca grupa chu-
liganów zniszczyła ogrodzenie placu zabaw przy ul. Piaskowej w Bninie.

ŁG
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Przemysłowe i domowe  
maszyny do szy cia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i uży wa nych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

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

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

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

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

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

UBEZPIECZENIA

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

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

Restauracja Casablanca  
czynna codziennie od 11.00 do 22.00

w piątki i soboty do 23.00

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

www.restauracja-casablanca.pl

PIZZA
KEBAB

OBIADY DOMOWE  
Z DOWOZEM

IN
FO

R
M
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MARKIZY  ROLETY
 

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

PPHU JUNI TECH
Jerzy Niemier

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

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe
„KOMBUS” w Czołowie, ul. Kórnicka 1

przyjmie uczniów 
na praktyczną naukę zawodu

w zawodzie mechanik samochodowy

tel. 618 980-666 

N I E R U C H O M O Ś C I
Kupno, sprzedaż, wynajem 

oferuje agent 
działający na terenie Kórnika i okolic

tel. 601-713-458 lub 605-624-272
kornik.nieruchomosci@op.pl 

Działalność na podstawie licencji zawodowego 
pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 8250

KREDYTY
•Dla osób inDYwiDualnYch

•fiRm

•RolniKów

sZYbKi i ŁaTwY DosTĘP                                                           

TEl. 504-797-100

Sprzedam 
mieszkanie

dwupokojowe 
o pow. 37m²

Cena 180 tys. zł
lub do negocjacji

tel. 663-527-533

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

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

 Projektowanie w budownictwie     Projekty indywidualne
Adaptacje projektów typowych     Inwentaryzacje

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

O F E R U J E M Y :

Na sprzedaż działka budowlana w Borówcu 
o pow. 792m², uzbrojenie PWG, 

cena 220zł/1m² do rozmów
Polmax tel. (61)6 633-333

Na sprzedaż uzbrojone działki w Dachowej
(15 min. do centrum Poznania)

pow. 750m², cena 135zł/1m²
Polmax tel. (61)6 633-333

ZADANIA DLA 
gRODZKIEJ 
gROMADy 

KóRNIK-BNIN 
W poprzednim numerze Kórniczanina 

przedstawiłem problem powołania grodz-
kiej gromady Kórnik-Bnin. Korzystając 
z tych gościnnych łamów, chciałbym 
teraz przybliżyć czytelnikom cele, jakie 
przyświecają naszym zabiegom w spra-
wie powołania gromady Kórnik-Bnin. 
Zabiegając o utworzenie takiej gromady, 
pragniemy w ten sposób dobrze służyć 
naszej Małej Ojczyźnie . 

W chwili obecnej proponujemy utwo-
rzenie wspólnej gromady dla Kórnika i 
Bnina. Nie sposób podjąć tego tematu, nie 
odnosząc się do wzajemnych relacji po-
między tymi historycznie ukształtowanymi 
ośrodkami miejskimi. Bnin i Kórnik, z punktu 
widzenia prawa stanowią jedno miasto o 
nazwie Kórnik. Z drugiej strony zachowany 
został obręb geodezyjny Bnin. Oba miasta 
były stosunkowo odległe, gdyż z Kórnika 
do Bnina podróżowało się dzisiejszą ulicą 
Średzką i dalej przez Kiciny. Naturalnym 
rozgraniczeniem pomiędzy miastami były 
oficyny Zamku Kórnickiego tworzące zwarty 
kompleks z Arboretum i Prowentem. W środ-
ku tego założenia znajdował się oczywiście 
Zamek Kórnicki. Na skutek oddania do użyt-
ku publicznego wewnątrz folwarcznej drogi 
z podwórza zamkowego do Prowentu, po-
wstała krótsza droga łącząca nasze miasta. 
W ten sposób miasta Kórnik i Bnin zaczęły 
graniczyć ze sobą. W 1942 roku okupant 
niemiecki ustanowił wspólny zarząd dla oby-
dwóch miejscowości. Powstał jeden spójny 
terytorialnie organizm administracyjny, któ-
remu nadano nazwę miasto Kórnik. Wraz 
ze zmianami stanu prawnego ewoluowała 
formuła prawna Kórnika, który ostatecznie 
zaczął odgrywać rolę ośrodka miejskiego - 
Miasto i Gmina Kórnik. Pomimo trwającego 
już 67 lat zespolenia obydwu organizmów 
miejskich, Bnin nie zniknął. Zachowany 
został wyraźny układ urbanistyczny dwóch 
różnych miast rozgraniczonych Dunajem. 
Wielkim darem, pozostawionym nam przez 
historię są społeczeństwa obywatelskie Bni-
na i Kórnika. W naszych sercach i głowach 
pozostały dwa różne miasta Bnin i Kórnik. 
Mieszkańcy Bnina szczycą się historią Bnina 
i historię tą starannie pielęgnują. Kórniczanie 
dumni są z historii Kórnika i też dbają o za-
chowanie historii i odrębności tego miasta. 
Naszym wspólnym kórnicko-bnińskim dzie-
dzictwem jest zespół urbanistyczny skupiony 
wokół Zamku Kórnickiego. Prochy właścicieli 
i zarządców Zamku Kórnickiego spoczywają 
na cmentarzach Bnina i Kórnika. Nasza 
noblistka Wisława Szymborska urodziła się 
na Prowencie w Bninie. Uważamy, że każ-
dy z nas ma prawo do zachowania swojej 
Małej Ojczyzny. Dlatego jesteśmy zdania, 
że bninianie mają prawo mieszkać w Bninie, 

a kórniczanie mają prawo mieszkać w Kór-
niku. Kierując się tą bliską naszym sercom 
przesłanką, umieszczamy w naszym pro-
gramie działania starania o wyodrębnienie 
Bnina i Kórnika. Wspierać będziemy każdą 
organizację zabiegającą o zachowanie 
Bnina na mapie i w naszej pamięci. Ostat-
nio spotkaliśmy się z młodzieżą skupioną 
w Stowarzyszeniu „Nasz Bnin”. Głównym 
celem statutowym tego stowarzyszenia jest 
wyodrębnienie  miasta Bnin. To  dowodzi, 
że nadchodzą nowe pokolenia mieszczan 
bnińskich. Toczyliśmy ożywioną dyskusję o 
Bninie. Uważamy, że wystąpienie bninian i 
kórniczan o ustanowienie jednej gromady 
nie wyklucza przyszłego ewolucyjnego 
podziału tej jednostki na grodzkie gromady: 
Kórnik i Bnin.

Nie jest naszym zamiarem krytyka kór-
nickich władz samorządowych. Mamy wiele 
wyrazów  uznania dla ich pracy. Dostrzega-
my działania władz samorządowych w celu 
ustawicznego wzrostu jakości życia w naszej 
gminie. W tych działaniach pragniemy wes-
przeć Radę Miejską swymi inicjatywami i 
działaniami. Poprzez udział w komisjach i 
sesjach Rady Miejskiej, pragniemy repre-
zentować interesy mieszkańców naszej 
aglomeracji. Mając na uwadze zachowanie 
naturalnego środowiska przyrodnicze-
go, krajoznawczego i architektonicznego 
pragniemy uczestniczyć w konsultacjach 
społecznych na temat urbanizacji gminy i 
zachowania obszarów chronionych.

Skupimy naszą uwagę na ochronie 
historycznego dziedzictwa aglomeracji 
Kórnik – Bnin. Najważniejszym wydaje nam 
się tutaj przywrócenie historycznej nazwy 
miasta Bnin, jako obowiązującej nazwy 
kartograficznej. Nie może tak być, aby na 
mapie Polski nie było miejsca na nazwę 
miasta zapisanego trwale w jej historii.  
Ważnym też jest zachowanie i utrwalenie  w 
nazewnictwie miejskich ulic, placów i parków 
takich tradycyjnych nazw jak: Kiciny, Ścionki, 
Błonie itp.. Ilu z nas jeszcze wie, gdzie były 
Piaski, Glinki, Kierkowo, Odziksze czy też 
Raj. Dobrym krokiem w stronę zachowania 
tych nazw jest utrwalenie nazwy Prowent. 
Zachowanie tych nazw pozwoli na zacho-
wanie obrazu naszej Małej Ojczyzny. Taki 
obraz powinnyśmy przekazać następnym 
pokoleniom. Dla nadchodzących pokoleń 
powinnyśmy zachować pamięć o minionej 
bogatej mozaice narodowościowej naszych 
miast. Koniecznym jest pieczołowite za-
chowanie wszystkich śladów życia Żydów i 
Niemców. Mieszkańcy obu tych narodowości 
dobrze zapisali się w historii naszych miast. 
Historia naszych miast ma swój wymiar 
materialny zaklęty w ich murach, drogach i 
placach. Dlatego chcemy wziąć udział w dys-
kusji o rewitalizacji miasta. Wzorem innych 

miast, zabiegać będziemy o udzielenie pre-
ferencji i zachęt materialnych właścicielom 
posesji do odnowienia elewacji budynków w 
obrębie rynków oraz ulic reprezentacyjnych. 
Zamierzamy wspierać inicjatywę odbudowy 
starego kościoła bnińskiego, w jego histo-
rycznym kształcie i położeniu. Uważamy, 
że należy zapewnić właściwą ekspozycję 
naszym bnińskim grodziskom. 

Kolejnym problemem, z jakim zamierza-
my się zmierzyć, to ochrona i zachowanie 
walorów rekreacyjnych  naszej rynny je-
ziornej. Przedmiotem naszej troski powinno 
być tutaj uporządkowanie otoczenia jezior, 
zwiększenie dostępu do plaż i ciągów space-
rowych, co spowoduje wzrost atrakcyjności 
turystycznej aglomeracji. Jako reprezenta-
cja mieszkańców zabiegać będziemy, aby 
wszystkie te działania odbywały się bez 
naruszenia prawa do prywatnej własności. 
Już teraz wskazujemy na konieczność wy-
budowania na przesmyku między jeziorami 
przy ulicy Woźniaka profesjonalnego jazu 
dla racjonalnej gospodarki wodnej. Obszar 
między jeziorami winien nabrać charakteru 
mini rezerwatu przyrody. Chcemy też zwró-
cić uwagę na to, że odór wydobywający się z 
oczyszczalni ścieków stanowi bardzo złą wi-
zytówkę pięknego miasta Kórnik. Zabiegać 
będziemy u władz naszej gminy o podjęcie 
działań zmierzających do rozwiązania tego 
wstydliwego problemu. 

Rozwój przestrzenny Kórnika i Bnina 
powoduje wzrost znaczenia dobrej jakości 
ulic. To my mieszkańcy najlepiej znamy 
nasze potrzeby w tym zakresie. Dlatego 
uważamy, że gromada Kórnik-Bnin powin-
na uczestniczyć w planowaniu miejskich 
ciągów komunikacyjnych. Widzimy, że 
należy uzupełnić oświetlenie ulic, co ma 
kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa 
mieszkańców i ich mienia. Chcielibyśmy 
uczestniczyć we wskazywaniu tych ulic, 
których nawierzchnia powinna być utwar-
dzona w pierwszej kolejności. Zamierzamy 
wspomagać zrównoważone zagospodaro-
wanie miejskich terenów wzdłuż trasy S11. 
Zagospodarowanie to powinno przebiegać 
w taki sposób, aby były uwzględnione ocze-
kiwania mieszkańców tych okolic. Potrzebne 
tutaj jest rozplanowanie terenów zielonych, 
wyposażonych w infrastrukturę ścieżek 
rowerowych i spacerowych. Mogą tutaj 
powstać swoiste planty kórnickie.

Powyższa lista zadań gromady Kórnik-
Bnin jest efektem naszej dotychczasowej 
dyskusji. Nad tą listą dalej pracujemy. Ocze-
kujemy głosów mieszkańców Bnina i Kórnika 
w tej dyskusji. Chętnie przyjmiemy wszystkie 
porady od mieszkańców ościennych sołectw. 
W tym celu uruchomiliśmy adres e-poczty:  
Kornik.Bnin@gmail.com

Krzysztof Piasecki

Rada Miejska w Kórniku w odpowiedzi 
na propozycję dyskusji na temat ustanowie-
nia grodzkiej gromady Kórnik-Bnin zapro-
siła inicjatorów oraz zainteresowanych na 
spotkanie, które odbedzie się 14 kwietnia o 
godzinie 15:00 w sali Kórnickiego Ośrodka 
Kultury.

ŁG

Miejsce
na 
Twoją 
reklamę
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Pozycje książkowe dostępne są w 
Bibliotece Publicznej w Bninie

DLA DOROSŁYCH
ALEX KAVA „CZARNY PIąTEK”

Piątek, dzień po 
Święcie Dziękczy-
nienia. Największe 
centrum handlowe 
w USA. Ścisk, za-
mieszanie, hałas, 
napięcie. Najlepsze 
promocje, najtańsze 
oferty, najciekawsze 
produkty. Prawdzi-
we żniwa dla sprze-
dawców. Wybuch, 
przerażenie, panika. 

Samobójczy zamachowcy uderzają w 
sercu Ameryki. Giną tysiące osób. Atak 
terrorystyczny, do którego nikt się nie 
przyznaje. Agentka Maggie O’Dell staje 
przed najtrudniejszą i najbardziej krwawą 
sprawą w swojej karierze. Przekopując 
się przez gruzowisko w poszukiwaniu od-
powiedzi na pytanie o sprawcę zamachu, 
O’Dell odkrywa, że najgorsze dopiero 
ma nadejść. Kolejne ataki, których kon-
sekwencje będą niewyobrażalne. Czas 
ucieka, napięcie rośnie. 

DLA MŁODZIEżY 
CINDY JEFFERIES 

„TAŃCZąCA GWIAZDA” 

M a r m a l a d e 
zosta ł  wybrany 
do roli tancerza w 
nowym teledysku 
muzycznym i cały 
czas jest pod wra-
żeniem swojego 
nowego kostiumu 
na tę okazję. Dzięki 
niemu Marmalade 
wpadł na genial-
ny pomysł tematu 
przewodniego na 
tegoroczny szkolny 

bal w Rockley Park. Ale jego przyjaciele 
nie są tym zachwyceni. Wszyscy czekają 
raczej na wieczór pełen świateł i blasku 
- okazję, by zabłysnąć pięknym strojem. 
Czy Marmalade zostanie królem balu, czy 
księciem nudy? 

DLA DZIECI 
EMILIE BEAUMONT „DZIECI ŚWIATA”

Jak żyją chłopcy 
i dziewczynki z róż-
nych stron świata? 
Jak się bawią, uczą 
i świętują? Dzięki tej 
książce skierowa-
nej do młodszych 
czytelników, dzieci 
poznają swoich ró-
wieśników z cie-
kawych państw i 

regionów. To otworzy je na inną kulturę i 
zaciekawi zwyczajami, z którymi w póź-
niejszym życiu będą mogły się spotkać.

UCZyły SIę 
DOBRyCh 
MANIER 

Kiedy używamy słów „proszę”, 
„dziękuję”, „przepraszam” i jak należy 
zachować się przy stole – tego m.in. do-
wiedziały się dzieci z grupy Promyczki I z 
bnińskiego przedszkola, które 29 marca 
odwiedziły Bibliotekę w Bninie. 

W  r a -
mach Mię-
dzynarodo-
wego Dnia 
Książki dla 
Dzieci, Bi-
blioteka w 
Bninie zor-
ganizowała 
spotkanie 
d l a  n a j -
młodszych, 
zatytułowa-
ne „Grzecz-
ność na co 
dzień”. Kie-
rownik bi-
blioteki zaprosiła dzieci na lekcję dobrych 
manier. 

Przedszkolaki z zaciekawieniem wy-
słuchały wierszy, opowiadania Nele Moost 
„Co wolno, a czego nie wolno! Czyli małego 
kruka, grzeczności nauka” i piosenek, a 
także chętnie wzięły udział w różnego ro-
dzaju zabawach, nawiązujących do zasad 
dobrego wychowania. 

Dzieci dowiedziały się jak zachowywać 
się w miejscach publicznych, w domu i przy 
stole. Nie zabrakło także pokazu nakrywa-
nia do stołu. 

Najmłodszym, jednak największą frajdę 
sprawiło przedstawienie kukiełkowe, na 
podstawie wiersza Jana Brzechwy „Kwo-

k a ” ,  k t ó r e 
przygotowali 
pracownicy 
bnińskiej fi-
lii. Odgłosy i 
zachowanie, 
szczególnie 
kwoki wywo-
łały aplauz 
młodych wi-
dzów. 

Na zakoń-
czenie, dzięki 
zabawie ry-
s u n k o w e j , 
przedszko-

laki utrwaliły zdobytą wiedzę o dobrych 
manierach. 

BM

Nadeszła wiosna a wraz z nią rozpo-
czyna się kolejny sezon turystyczny w 
kórnickim Arboretum. Poza tradycyjnymi 
corocznymi imprezami edukacyjno-przy-
rodniczymi, kierownictwo Arboretum 
przygotowało także „zielone lekcje” dla 
uczniów. 

Mimo, że pierwsze oznaki wiosny po-
jawiły się już kilka tygodni 
temu to w Arboretum w 
Kórniku zwiastunów tej 
jednej z najpiękniejszych 
pór roku będziemy szukać 
18 kwietnia. 

Oprócz odkrywania 
uroków wiosny, chęt-
ni będą mogli posadzić 
wspólnie młode drzewko 
magnolii. Dowiedzą się 
także, w jakich warunkach 
rośnie magnolia i jak na-
leży ją pielęgnować. Jej 
niezwykłe białe z różowym 
odcieniem kwiaty będzie-
my podziwiać w pierwszo-
majowy weekend, czyli w 
dniach 1-3 maja. Wówczas 
obficie okrywają one drzewa. 

Tydzień później, 8 i 9 maja, zwiedzający 
rozkoszować się będą zapachem bzów. 

Druga połowa maja w Arboretum w 
Kórniku należy do różaneczników i azalii. 
W dniach 15-16 i 22-23 maja odbywać się 
będą „Dni azalii i różaneczników w Arbore-
tum Kórnickim”. 

Mimo, że rośliny te wymagają specy-
ficznych warunków uprawy (kwaśna gleba 

i duża wilgotność powietrza), z roku na rok 
cieszą się coraz większą popularnością 
wśród miłośników krzewów ozdobnych. 
Bogata kolekcja różaneczników i azalii 
znajduje się w nowej części Arboretum i w 
lesie doświadczalnym Zwierzyniec. 

Specjalne spotkanie dla najmłodszych, 
zatytułowane „Arboretum dzieciom” zapla-
nowano na 30 maja. W tym dniu, atrakcji 

dla dzieci na pewno nie zabraknie. 
Sezon zakończy impreza „Barwy je-

sieni”, która odbędzie się 17 października. 
Wówczas zwiedzający będą obserwować 
zmieniające się barwy liści. 

Zielone lekcje dla uczniów
Arboretum zaprasza dzieci i młodzież 

szkolną na „zielone lekcje”. Oferta skie-
rowana jest do przedszkolaków, uczniów 

szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych.  Zakres wiedzy do-
pasowano odpowiednio do wymienionych 
poziomów nauczania. Lekcje te pozwolą na 
lepsze wykorzystanie czasu spędzonego w 
Arboretum oraz na rozszerzenie i utrwale-
nie wiedzy zdobytej na zajęciach z przyrody 
i biologii. Atrakcyjne narzędzia i metody 
nauczania sprawią, że nauka będzie ła-

twa i przyjemna. Wśród 
proponowanych tematów 
znalazły się m.in. barwne 
życie drzew i krzewów – 
kwitnienie, rozmnażanie 
się roślin, w naturze nic 
nie ginie, czyli obieg ma-
terii w ekosystemie, wpływ 
zanieczyszczeń na stan 
zdrowotny drzew w parku 
czy zielone przedszko-
le. Lekcje są odpłatne a 
szczegóły znajdują się na 
stronie internetowej http://
www.idpan.poznan.pl

Darmowy wstęp dla 
mieszkańców

Podobnie, jak w ubie-
głych latach, również i w tym roku miesz-
kańcy gminy Kórnik, mogą  nieodpłatnie 
wejść do Arboretum. Bezpłatny wstęp, 
możliwy jest dzięki dofinansowaniu z 
Urzędu Miejskiego w Kórniku. Wystarczy, 
że mieszkaniec będzie posiadał przy sobie 
kartę wstępu i okaże przy bramie do parku. 
Karta ważna jest dla dwóch osób. 

Barbara Morasz

ARBOREtUM OtWIERA KOLEJNy SEZON

WIOSNA 
MłODyCh

O tym, że nasza grupa teatralna dzia-
łająca w Gimnazjum w Kórniku w latach 
2006/09 nie powiedziała jeszcze ostatnie-
go słowa, z pewnością świadczy fakt, że 
z powodzeniem dalej prowadzimy swoją 
działalność. Mimo, iż większa część akto-
rów kontynuuje naukę poza gminą, udało 
nam się znów spotkać, aby podjąć nowe 
teatralne wyzwania.

Pierwszym bodźcem do ponownego 
odegrania spektaklu, który zdobył naj-
wyższą nagrodę na X. Jubileuszowym 
Przeglądzie Małych Form Teatralnych w 
2009 roku, było dziesięciolecie istnienia 
Gimnazjum w Kórniku. W ten sposób 
nadarzyła się sposobność, aby ponownie 
nas zobaczyć na scenie. Gościnny występ 
w roli absolwentów szkoły wraz z obecnymi 
uczennicami Gimnazjum zapoczątkował 
te późniejsze w Centrum Kultury Zamek w 
Poznaniu, w którym dwukrotnie miałyśmy 
możliwość zaprezentowania spektaklu 
„Wiersze dzieci” (funkcjonującego także 
pod nazwą „Fioletowe paznokcie”). 

Warto wspomnieć przede wszystkim 

o naszym udziale w festiwalu kulturalnym 
„Wiosna Młodych”, mającym miejsce w CK 
Zamek w Poznaniu od 23 do 27 marca 2010 
roku, na który składały się liczne wystawy, 
koncerty i spektakle, tworzone głównie 
przez licealistów i studentów. Nasz występ 
(uprzednio zakwalifikowany przez organi-
zatorów części teatralnej festiwalu), który 
odbył się 27 marca podczas kończącego 
festiwal Międzynarodowego Dnia Teatru, 
został dobrze przyjęty przez jak zawsze 
bardzo wymagającą publiczność i możemy 
bez wątpienia uznać go za jeden z naszych 
największych sukcesów.

Cieszymy się również, że mogłyśmy 
reprezentować nasze miasto podczas 
festiwalu i mamy nadzieję, że na przekór 
wszystkim przeciwnościom uda nam się 
jeszcze choć raz wystąpić w niezmienionym 
składzie.

Grupa teatralna działająca 
przy Gimnazjum w Kórniku

Równocześnie pragniemy raz jeszcze 
podziękować pani Annie Paprockiej za 
ogromny trud, poświęcony czas i zaan-
gażowanie, dzięki którym mogłyśmy roz-
winąć skrzydła i odkryć swoje sceniczne 
możliwości 

A.Giertych, H. Giertych, 
K. Laś, M. Lipiejko, 

A. Ptak, A. Woźnicka, A. Żyto.

Piękne Kórniczanki! 
Szanowni Kórniczanie!

Z radością informujemy, że tegoroczne 
święto Gminy Kórnik – XVII Kórnickie Spo-
tkania z Białą Damą 2010 odbędą się w dniach 
29 do 30 maja br.

By tradycji stała się zadość, Biała Dama 
2010 powinna zmaterializować się w osobie 
mieszkanki naszej gminy. 

Właśnie dlatego, Burmistrz Gminy Kórnik 
ogłasza konkurs na Kórnicką Białą Damę 
2010, która czynić będzie honory gospodyni 
tegorocznego święta oraz reprezentować naszą 
piękną gminę przez cały rok.

Kandydatka powinna spełniać następujące 
warunki: mieszkać w gminie Kórnik, znać język 
obcy i posiadać podstawową wiedzę na temat 
swojej gminy.

Oferty zawierające życiorys oraz fotografię 
prosimy składać w BOM Urzędu Miejskiego 
w Kórniku, Plac Niepodległości 1 lub przesłać 
mailem na adres kok@kornik.pl do dnia 7 maja 
2009 r. Informacji udziela Sławek Animucki tel. 
515229660.

Z kandydatkami zostanie przeprowadzona 
rozmowa. Na jej podstawie wyłonimy Kórnicką 
Białą Damę 2010. Wynik konkursu zostanie 
publicznie ogłoszony przez Burmistrza podczas 
inauguracji XVII Kórnickich Spotkań z Biała 
Damą dnia 29 maja br. 

Sawek Animucki

żEgNAJ ZIMO, 
WItAJ WIOSNO

Przedszkolaki z bnińskich „Czterech 
Pór Roku” 22 marca pożegnały zimę a 
przywitały wiosnę. Ze względu na to, że 
Przedszkole nr 2 w Bninie bierze udział 
w programie „Kubusiowi Przyjaciele 
Natury” tego dnia obchodziliśmy u nas 
Zielony Dzień. 

Wszystkie przedszkolaczki przyszły 
tego dnia ubrane na zielono. Pani dyrektor 
i intendent zadbały o to, aby było iście 
zielono. Na śniadanie zaserwowano chleb 
z przepyszną sałatą, na obiad była zupa 
ogórkowa i winogrona a na podwieczorek 

zielony sok Kubuś. Rozmawialiśmy o tym, 
jak ważna w naszym życiu jest przyroda, 
jak należy o nią dbać i sprawić by wokół 
było zielono i czysto. 

Grupa Kwiatków, która pierwszego dnia 
wiosny obchodzi swoje urodziny przygoto-
wała dla wszystkich grup zabawy. Najpierw 
panie zapoznały dzieci z tradycją związaną 
z pożegnaniem zimy – topieniem marzanny. 
Wszystkie mogły zobaczyć słomianą kukłę, 
przygotowaną przez grupę i dowiedzieć się, 
dlaczego dziś nie topimy już marzanny w 
akwenach wodnych. 

Dzieci i panie z grupy Kwiatków przed-
stawiły wiersze o odchodzącej na zimowy 
biegun zimie i kroczącej do nas pieszo 
wiośnie. Każda z grup zaprezentowała 
przygotowaną piosenkę o wiośnie i okrzyk 
przywołujący ją. Grupy wykonały specjal-
ne zadania i przedstawiły je na forum, a 
przedstawiciele każdej z nich odgadywali 
wiosenne zagadki. Na każdego uczestnika 
zabawy czekała zielona niespodzianka.

Później wszystkie grupy ruszyły we-
sołym korowodem, prowadzonym przez 
marzannę na spacer ulicami Bnina. Dzieci 
niosły kolorowe gaiki i obserwowały pierw-
sze zwiastuny wiosny: ptaki, pąki na drze-
wach, przebiśniegi i krokusy. Po dotarciu do 
przedszkola zapakowaliśmy marzannę do 
wielkiego worka i schowaliśmy ją głęboko 
do piwnicy.

Pełni nadziei i optymizmu zakończyli-
śmy Zielony Dzień w przedszkolu. 

Czekamy teraz na wiosnę, która na 
pewno usłyszała nasze wołania i dbamy o 
nasze środowisko, aby było czyste, zadba-
ne i oczywiście zielone

Eliza Mieloch
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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

JAK SIę 
UCZyĆ?

Nad tematem „Jak się uczyć efektyw-
nie?” zastanawiali się 18 marca nauczy-
ciele z miasta i gminy Kórnik w czasie 
I Forum Warsztatowo-Dyskusyjnego, 
zorganizowanego przez pracowników 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Mosinie Filia w Kórniku.  

Gościem spotkania była Teresa Skrzyp-
czak, psycholog, z wieloletnim doświad-
czeniem w pracy z dziećmi i dorosłymi. 
Przybliżyła preferencje, związane z wyko-
rzystaniem półkul mózgowych w procesie 
uczenia się u różnych osób, omówiła style 
uczenia się (wzrokowy, słuchowy, ruchowy) 
oraz strategie i techniki uczenia się z nimi 
związane. 

Styl uczenia się każdego ucznia jest 
specyficzny dla niego, opiera się o jeden 
główny kanał informatyczny – wzrok, słuch, 
dotyk, ale każdy w procesie uczenia się 
wykorzystuje pewien procent ze wszystkich 
tych kategorii (37 % z dotykowej, 34 % ze 
słuchowej, 29 % ze wzrokowej). Dla na-
uczyciela szczególnie ważne jest poznanie 

stylów uczenia się jego uczniów, co pozwoli 
rozszerzyć jego warsztat dydaktyczny o 
sposoby przekazywania informacji dopaso-
wane do różnych stylów reprezentacji per-
cepcyjnej u uczniów i zaowocuje wzrostem 
skuteczności pedagogicznej. Ważne jest 
także, aby nauczyciel poznał własny styl 
uczenia się, gdyż według niego prowadzi 

lekcje z dziećmi i młodzieżą. Efektywność 
uczenia się i nauczania jest bowiem wprost 
proporcjonalna do ilości zaangażowanych 
w naukę kanałów zmysłowych. Z badań 

wynika, iż uczymy się 20% z tego, co 
słyszymy, 30% z tego, co widzimy i 70% 
z tego, co mówimy, ale aż 50% z tego, co 
słyszymy i widzimy i 90% z tego, co mówimy 
i robimy!

W dyskusji poruszono m.in. problemy 
związane z pełnieniem roli nauczyciela, od 
którego oczekuje się obok uczenia, także 
rozwiązywania różnych problemów ucznia, 
w tym związanych z jego sytuacją rodzinną, 
sprawę braku czasu na powtórzenie i utrwa-
lenie wiedzy szkolnej, problemy motywacji 
do uczenia się i problemy współpracy z 
rodzicami. Padło także odwieczne pytanie 
„Czy szkoła uczy jak uczyć się?”.

Obecni na spotkaniu nauczyciele otrzy-
mali materiały informacyjne, w tym wiado-
mości z II Tygodnia Mózgu w Poznaniu oraz 
mieli okazję wzmocnić swoje potencjały in-
telektualne o „dietę mózgu” – węglowodany 
i białka (suszone owoce, orzechy, migdały, 
ciasteczka zbożowe z masą czekoladową), 
przeciwutleniacze (zielona herbata, woda 
mineralna). 

Tematyka I Forum nie została wyczerpa-
na, dlatego też planujemy kolejne działania, 
związane z uczeniem się.

Małgorzata 
Smolarkiewicz-Maliszewska

kierownik Filii w Kórniku

„BRyLANty” 
W RZyMIE

W dniach 18-22 marca 2010 r. 20 
biegaczy z kórnickiego Stowarzyszenia 
Biegowego „Brylant Kórnik” wyjechało do 
Rzymu, by wziąć udział w „16 Maratona 
di Roma” i reprezentować kórnicki sport. 
Zarówno start, jak i meta maratonu mieści-
ła się tuż przy Koloseum, a ponad 42 km 
trasa wiodła najpiękniejszymi zakątkami 
„wiecznego miasta”. Wyjazd miał charakter 
także integracyjny, ponieważ grono Stowa-
rzyszenia stale się zwiększa i była to okazja 
do lepszego poznania się. Biegacze spotkali 
się także przy grobie polskiego Papieża 
Jana Pawła II w Watykanie, by oddać hołd 
wielkiemu Polakowi. Wszyscy uczestnicy 
pokonali dystans maratonu i szczęśliwie 
wrócili do swoich domów.

Izabella Moskal 

śWIęCONKA 
W DęBCU

Jak co roku, w świetlicy wiejskiej 
w Dębcu, w Wielką Sobotę święcono 
pokarmy. W tym tradycyjnym wiel-
kanocnym obrzędzie licznie wzięli 
udział mieszkańcy wsi. Dla najmłod-
szych zając przygotował słodkie 
upominki. Na koniec wszyscy złożyli 
sobie życzenia świąteczne i rozeszli 
się do swoich domów. 

Katarzyna Szafraniak

Już po raz siódmy, w sobotę 27 marca 
Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” w 
Kórniku- Bninie organizowało Gminny 
Festiwal Poezji Dziecięcej WIERSZOWI-
SKO. W tym roku tematem przewodnim 
był deszcz. 

W fes t iwa lu 
wzięło udział 24 
dzieci z placówek 
przedszkolnych i 
grup „0” z gminy 
Kórnik. 

Podczas festi-
walu wiersze recy-
towali: Jan Bartosik, 
Jakub Loga, Marcin 
Pawłowicz, Patry-
cja Ritter, Nina Wa-
siluk, Roksana Ba-
zanowska, Klemen-
tyna Grząślewicz, 
Karolina Jaskuła, 
Marta Skrzypczak, 
Joanna Nowak, 
Krystyna Cieluba, 
Mateusz Krawczyk, 
Izabela Majer, Mar-
tyna Maćkowiak, 
Maksymilian Rataj-
czak, Karolina Szy-
maniak, Wiktor Tomczak, Wiktoria Bortlisz, 
Igor Gierszewski, Aleksandra Juźwiak, Alicja 
Kochańska, Nina Sołowiej, Natalia Sznura, 
Marcin Woziwodzki. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom festiwalu. Może zaowocuje to w 
przyszłości pracą w kołach teatralnych czy 
też występami podczas teatralnej Wiosny 

Młodych.
Tematem wiodącym tegorocznego 

„Wierszowiska” były wiersze o deszczu. 
Słuchając przedszkolaków odczuliśmy 
atmosferę wiosennego, ciepłego deszczu, 

który towarzyszył nam również za oknem. 
Były opowieści o deszczowym koniku, 
zwierzakach, skrzacie, o kapuśniaczku i 
okazało się, że deszcz może być ciekawy a 
nawet tajemniczy. Częstym rekwizytem były 
kalosze, parasole i peleryny, które przydały 
się także po festiwalu.

Festiwal miał formę przeglądu, toteż 
zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy. Dzieci 
otrzymały dyplomy i nagrody książkowe – 
wiersze Danuty Wawiłow i Natalii Usenko. 
Nagrodę publiczności przyznano dzieciom: 

Marcinowi Paw-
łowiczowi, Wikto-
rowi Tomczakowi 
oraz Ninie Soło-
wiej. Gratulujemy! 
Patronem festi-
walu była „Złota 
Kaczka”,  która 
dodawała odwa-
gi występującym, 
a czasem nawet 
podpowiada ła , 
kiedy „uciekło” 
słowo.

Największe po-
dziękowania nale-
żą się dzieciom 
za wysiłek i trud 
włożony w  przy-
gotowanie wierszy 
oraz wystąpienie 
bez tremy przed 
publicznością. 

S e r d e c z n i e 
dziękuję również 

rodzicom i nauczycielom za przygotowanie 
dzieci, a całemu personelowi Przedszkola 
nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku- Bni-
nie za współpracę i pomoc w organizacji 
festiwalu.

Mariola Laś

VII gMINNy FEStIWAL POEZJI DZIECIęCEJ 
„WIERSZOWISKO” 

Miejsce
na Twoją reklamę
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OKRES WIELKIEgO 
POStU W PARAFII

BORóWIECKIEJ
Czas przygotowań do najważniejsze-

go chrześcijańskiego święta, jakim jest 
Zmartwychwstanie Pana Jezusa trwa 40 
dni. Katolicy ten okres przeżywają, jako 
czas skupienia i modlitwy. Słuchają kazań 
pasyjnych, uczestniczą w rekolekcjach, 
biorą udział w Gorzkich żalach i Drodze 
Krzyżowej, rozpamiętując mękę Pana 
Jezusa, zachowują też nakazane posty i 
koncentrują się na życiu duchowym.

Wierni z parafii pod wezwaniem Matki 
Bożej Królowej Rodzin, okres 
Wielkiego Postu rozpoczęli 
rekolekcjami wielkopostnymi, 
a poświęcona kopia obrazu 
Patronki wędrowała po para-
fii. Następnie uczestniczyli w 
Misterium Męki Pańskiej wy-
stawianym przez młodzież aż 
trzy razy. Młodzi ,,aktorzy” nie 
ograniczyli się do widowiska 
przez siebie wystawionego, 
ale pojechali na wielkie Mi-
sterium Męki Pańskiej, które odbyło się na 
Cytadeli w Poznaniu. W niedzielę 21 marca 
na Mszy św. o godz. 11.30, po raz kolejny 
młodzież naszej parafii ubogaciła liturgię in-
scenizacją przypowieści o nawróceniu jawno-
grzesznicy. Grająca postać Marii Magdaleny 
przedstawiła ją bardzo sugestywnie, a dźwięk 
rzucanych o posadzkę kamieni zmuszał do 
refleksji nad słowami Jezusa ,,Kto jest bez 
winy, niech pierwszy rzuci kamień”.

Gorzkie Żale w parafii gromadziły liczną 
grupę starszych parafian, dzieci i młodzieży. 
Wielkim przeżyciem była pokutna Droga 
Krzyżowa, która  odbyła się 26 marca i wio-
dła ulicami nowego osiedla – Karmelową, 
Jęczmienną i Leśną Polaną. Krzyż niosły 

grupy parafian m.in. matki dzieci pierwszo-
komunijnych, matki różańcowe, ministranci, 
mieszkańcy danej ulicy itp. Przy każdej stacji 
Drogi Krzyżowej, wierni w skupieniu słuchali 
rozważań przygotowanych przez ks. Damia-
na, modlili się i śpiewali pieśni wielkopostne. 
Wśród pięknie udekorowanych domów, z 
zapalonymi zniczami w procesji pokutnej, 
przeżywanie tych wydarzeń spełniło swój 
cel. W następnym dniu odbyła się spowiedź 
wielkanocna.

Wielki Tydzień rozpoczęła Niedziela 
Palmowa, obchodzona na pamiątkę uroczy-
stego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. W 
parafii borówieckiej obrządek święcenia palm 
ma uroczysty charakter. Odbywa się przy 

krzyżu. Procesja z gałązkami wierzbowymi 
podąża do krzyża, a na osiołku jedzie osoba 
symbolizująca Pana Jezusa. W wielu polskich 
domach, szczególnie na wsi, zachowały się 
liczne zwyczaje Niedzieli Palmowej.

Wielki Czwartek jest pamiątką ustanowie-
nia Najświętszego Sakramentu. Wieczorna 
Msza św. rozpoczyna Triduum Paschalne 
– Jezus ustanowił Eucharystię i kapłaństwo  
W tym dniu we wszystkich kościołach od-
prawia się tylko jedną Mszę św. na pamiątkę 
Ostatniej Wieczerzy, a kapłan obmywa nogi 
mężczyznom z parafii, jako symbol posługi 
kapłańskiej. Po uroczystym ,,Gloria” milkną 
wszystkie dzwony aż do Wielkiej Soboty. Po 
Mszy św., Najświętszy Sakrament przenoszo-
ny jest do tzw. ,,Ciemnicy” , co jest symbolem 

wtrącenia Pana Jezusa do więzienia. W tym 
roku ,,Ciemnica” w kościele borówieckim 
przedstawiała sylwetki Wielkich Kapłanów: 
ks. Jerzego Popiełuszki, św. Maksymiliana 
Marii Kolbego, biskupa Zygmunta Felińskie-
go, skromnego Jana Vianney, ojca Pio i Jana 
Pawła II, wpatrzone w twarz Chrystusa w 
cierniowej koronie.

Wielki Piątek jest dniem śmierci Zbawicie-
la. Bardzo ważny dzień w tradycji chrześci-
jańskiej, ze względu na emocjonalne przeży-
wanie śmierci Chrystusa. Kościół parafialny 
w Borówcu wypełniony był po brzegi. W tym 
dniu nie odprawia się Mszy św., natomiast w 
sposób szczególny adorowany jest krzyż na 
pamiątkę męczeńskiej śmierci Pana Jezusa. 

Jest on jednocześnie symbo-
lem zwycięstwa i odkupienia. 
Wierni w ciszy i skupieniu 
przeżywali uroczyste nabo-
żeństwo z czytaniem Męki 
Pańskiej i adoracją krzyża. 
Owocem tych przeżyć  było 
przyjęcie komunii. Na za-
kończenie liturgii Wielkiego 
Piątku, Najświętszy Sakra-
ment został przeniesiony do 
Grobu Pańskiego, a wierni 

modlili się w różnych intencjach, m.in. za 
Sługę Bożego Jana Pawła II w piątą rocznicę 
Jego śmierci. 

W Wielką Sobotę w parafii trwała cało-
dzienna adoracja Najświętszego Sakramentu 
przy Grobie Pańskim. O godzinie 15.00 od-
prawiono koronkę do Bożego Miłosierdzia. 
Święcenie potraw, co jest rdzennie polskim 
zwyczajem, odbywało się co godzinę od 
9.00 do 17.00. Uroczysta Wigilia Paschalna 
wraz z procesją odbyła się o godzinie 21.00. 
Poświęcenie wody chrzcielnej, ognia i pas-
chału było przygotowaniem do uroczystości 
Zmartwychwstania Pańskiego. To jest ta noc, 
w której Chrystus skruszył więzy śmierci i z 
otchłani powraca  zwycięski!!!

Halina Danieluk

Dnia 26 marca, czyl na tydzień przed 
rocznicą śmierci Karola Wojtyły (która tym 
razem wypadała w Wielki Piatek), na stadio-
nie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył 
się III Kórnicki Nocny Półmaraton. 
Kolejna edycja biegu spotkała się z 
nie mniejszym zainteresowaniem, 
niż było to w roku ubiegłym. W biegu 

wzięło udział przeszło 480 uczestników, 
którzy po raz kolejny chcieli uczcić biegiem 
pamięć Papieża Jana Pawła II. Biegacze 
przyjechali z różnych zakątków Wielkopolski: 
z Piły, Zaniemyśla, Środy Wielkopolskiej i Po-
znania. Największą rzeszę stanowili jednak 
mieszkańcy Gminy Kórnik. 

Start główny poprzedziła sztafeta, bie-
gnąca z Bnina, gdzie przy tablicy pamięci 
Jana Pawła II po Drodze Krzyżowej i mo-
dlitwie zapłonął ogień 
papieski przyniesiony 
później na Błonie przez 
biegaczy. Rozpoczęcia 
biegu w Bninie doko-
nała przewodnicząca 
Rady Miejskiej Irena 
Kaczmarek, natomiast 
Półmaraton oficjalnie 
otworzył Burmistrz Kór-
nika Jerzy Lechnerow-
ski. Ks. Zbigniew Do-
broń z kórnickiej parafii 
odmówił krótką modli-
twę wraz z biegaczami, 
natomiast Krzysztof 
Buszkiewicz- prezes 
Stowarzyszenia Biego-
wego „Brylant Kórnik”- 
głównego organizatora 
biegu, oddał „startowy” 
strzał. Tradycją tego 
biegu stało się już prze-
biegnięcie 54 okrążeń 
stadionu, które sumu-
jąc się dają dystans  
21 km i 370 metrów, 
nawiązujący do godzi-
ny odejścia polskiego 
Papieża -21:37. O tej 
też godzinie zakończył 
się bieg.

Podczas imprezy w 
pobliżu stadionu parko-
wał autobus Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa z Poznania, w którym 
ponad 30 osób oddało po 20 ml krwi w celu jej 
przebadania. Chętnych znaleźli się na liście 

potencjalnych dawców szpiku. Liczną rzeszę 
uczestników stanowiła „Drużyna Szpiku”, in-
formując zainteresowanych o możliwościach 

pomocy w ratowaniu życia innych. W 
biurze Półmaratonu dostępne były 
także ulotki informacyjne, dotyczące 
oddawania szpiku, które dostarczyła 
„Drużyna” oraz ulotki informujące o 

kontroli badań piersi z Urzędu Miejskiego 
w Kórniku. Płomień z ogniska, zapalone 
pochodnie i znicze, rozmieszczone wokół 
stadionu oraz płynąca z głośników muzyka, 
oraz słowa Jana Pawła II stworzyły wyjątko-
wy nastrój, nie spotykany podczas innych 
imprez tego typu w Polsce. Przebywający w 
pobliżu bieżni kórnickiego stadionu miesz-
kańcy Kórnika i okolic mogli obejrzeć także 
projekcję zdjęć wyświetlanych na ogromnym 

ekranie umieszczonym 
w pobliżu bieżni. Na 
uczestników czekały 
pamiątkowe dyplomy, 
ciepłe napoje, gorąca 
pomidorówka i pysz-
ne domowe wypieki, 
wykonane przez ludzi 
dobrej woli. W muzycz-
ną oprawę imprezy 
włączyła się orkiestra 
harcerska.

 Izabella Moskal 
–U.M. w Kórniku

Organizatorzy II 
Kórnickiego Noc-
nego Półmaratonu 
im. Jana Pawła II, 
współfinansowane-
go ze środków Gmi-
ny Kórnik dziękują 
wszystkim instytu-
cjom, organizacjom 
i osobom prywat-
nym którzy włączyli 
się w trud przygo-
towań i oprawę im-
prezy. Dziękujemy 
także uczestnikom 
i  zapraszamy na 
kolejny półmaraton 
za rok. 

III KóRNICKI PółMARAtON NOCNy ZA NAMIUROCZyStOśCI tRIDUUM PASChALNEgO

fot. www.parafiaborowiec.pl

Wielkanoc to okres szczególny dla 
Chrześcijan. Pamiątka zmartwychwsta-
nia Chrystusa jest (przynajmniej powin-
na być) bodźcem do głębokich przeżyć 
duchowych.

 W wszystkich parafiach w Wielki 
Czwartek odbyła się liturgia upamiętniająca 
ostatnią wieczerzę. To szczególny dzień 
dla kapłanów – pamiątka ustanowienia 

Eucharystii. Okres przygotowania i pokuty – 
Wielki Post – wieńczy Wielki Piątek – dzień 
śmierci Odkupiciela. Jak co roku tego dnia 
ulicami Kórnika przeszła Droga Krzyżowa, 
w której udział wzięli liczni mieszkańcy. W 
Parafii Bnińskiej droga krzyżowa odbyła się 
tydzień wcześniej. 

W sobotę obrzędem światła rozpo-
częto najważniejsze nabożeństwo roku 

liturgicznego- Wigilię Paschalną. Poniżej 
prezentujemy zdjęcia z kórnickiej Drogi 
Krzyżowej oraz relację z „postnych” prze-
żyć w borówieckiej parafii. Więcej o Wielkiej 
Nocy w kórnickiej parafii na stronie http://
www.wskornik.pl

ŁG
fot. Rober Jankowski
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TU- Krzesła, czy są jeszcze jakieś krze-
sła? – to pytanie pani Teresy Rogozi-
Olejnik, opiekunki kórnickiej Pro Sinfoni-
ki, padło kilkakrotnie w piątek, 26 marca, 
tuż przed rozpoczęciem spektaklu, gdy 
sala była wypełniona po brzegi.

To tu w Motelu Nestor, już tradycyjnie 
dzięki życzliwości państwa Bar-
bary, Aidy i Roberta Bejma, ma 
zacząć się pokaz turniejowego 
spektaklu pt. „Chopin -  niech 
przemówi muzyka”. Tak… to już 
35. turniejowy spektakl… W tym 
sezonie Klub Pro Sinfonika im. 
Mieczysława Karłowicza przy 
Liceum Ogólnokształcącym im. 
Generałowej Jadwigi Zamoy-
skiej w Kórniku obchodzi swoje 
35-lecie. Nie sięgam pamięcią 
tamtych lat…  Ale wiem, że na 
początku było słowo twórcy ru-
chu, prezesa Alojzego Andrzeja 
Łuczaka i czyn Teresy 

Rogozi-Olejnik – naszej 
opiekunki.

Zawsze pełna na naszych 
prosinfonikowskich spotkaniach 
sala „Nestora”, tym razem z 
trudem mieści przybyłych gości. 
Rozglądam się… Przy okrągłym 
stole dla gości dostrzegam 
dyrektor Halinę Kalisz, wicedy-
rektor Ewę Zwierzyńską, byłych 
dyrektorów kórnickiego liceum 
- Marię Weychan-Nowak i Ka-
zimierza Zimniaka, naszych 
przyjaciół i dobroczyńców: Bar-
barę Miara, Wiesławę Powąskę, 
Stanisława Gorzałczanego. 
Przy pięknie ubranych 
stolikach, członkowie 
Pro Sinfoniki, rodzice, 
absolwenci, wśród któ-
rych są m.in. byłe pre-
zeski klubu: Joanna 
Pieńkowska i siostra 
Franciszka - Justy-
na Niemier ze Zgro-
madzenia Uczennic 
Krzyża Św., ulubieńcy 
opiekunki – tegoroczni 
maturzyści. Duchem z 
nami byli ks. kanonik 
Jerzy Kędzierski, pro-
boszcz naszej parafii 
i ks. Marek Ratajczak, 
którzy przesłali oko-
licznościowe listy.

Warto wspomnieć, 
że burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, radny Powiatu Poznańskie-
go - Marek Serwatkiewicz i nasz przyjaciel 
Maciej Małecki siedzą wśród młodzieży, 
którzy za chwilę przedstawią turniejowy 
spektakl. 

– Zaprosiłam do udziału w turnieju nie tyl-
ko obecnych członków klubu Pro Sinfonika, 
ale również absolwentów Liceum, przecież 
obchodzimy jubileusz – wyjaśnia Teresa 
Rogozia-Olejnik. Na sali poruszenie – są 

już członkowie jury Turnieju: prof. Henryk 
Dalkowski – członek honorowy naszego 
ruchu i Antoni Hoffmann – sekretarz Pro 
Sinfoniki. To znak, że za chwilę pojawi się 
Alojzy Andrzej Łuczak – nasz legendarny 
prezes, dzięki któremu przeżywamy nasz 
35. jubileuszowy turniej, dobitnie podkreśli 
młodzież, witając gości. 

Burza oklasków i kwiaty dla prezesa… 
Można zaczynać.

Joanna Olejnik i Łukasz Błaszyk witają 
gości. Oklaski, oklaski, powitania…Moja 
myśl ucieka do poznańskiej katedry… Nie-
dziela, 21 lutego, Msza św. koncelebrowana 
pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Metro-
polity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego 
w intencji Fryderyka Chopina. Piękne słowo 
o Chopinie – człowieku i artyście – w homilii 

ks. arcybiskupa i chopinowska muzyka. Po-
tem 1 marca, happening Pro Sinfoniki przed 
popiersiem Chopina w poznańskim parku i 
recital fortepianowy w Muzeum Instrumen-
tów Muzycznych. Grał prof. Andrzej Tatarski, 
nasz dobry znajomy. Byliśmy i w katedrze, 
i tam w parku, i w muzeum. Stamtąd czer-
paliśmy inspirację… Z zamyślenia wyrywa 

mnie donośny głos opiekunki 
kórnickiej Pro Sinfoniki: „Chopin 
– niech przemówi muzyka!” I 
przemówiła… Pięknem chopi-
nowskiej frazy płynącej spod 
palców młodych pianistów. 
Muzyka przeplatana słowem, 
słowo muzyką. Proza i poezja. 
Kiedy słyszę słowa księdza 
poety Jana Twardowskiego o 
wartości sztuki Chopina, znów 
widzę wnętrze poznańskiej ka-
tedry w dymie kadzidła, pełne 
muzyki.

A tu, w „Nestorze”, gra-
ją i mówią młodzi i dorośli, 
z burmistrzem na czele. W 
finale tego swoistego teatru 
rapsodycznego brzmi donośny 
głos Macieja Małeckiego, który 
czyta fragment przemówienia 
Ignacego Jana Paderewskiego 
z 1910 roku

Koniec. Czy na pewno? 
Chopin wciąż gra…

Pamiątkowe zdjęcia. Biesia-
da… i nagle głos prezesa, który 
pogratulował wykonawcom 
i wyraził słowa pochwały dla 
kórnickiej Pro Sinfoniki, jej twór-
czyni i opiekunki, Teresy Rogozi
-Olejnik. To zachęta do dalszej 

pracy. Dziękujemy za 
te słowa, panie pre-
zesie! W kuluarach 
potwierdziła się jego 
opinia powtarzana 
przez gości, którzy 
byli pod wrażeniem 
wysokiego poziomu 
spektaklu. Wyjątkową 
atrakcją uroczysto-
ści była możliwość 
obejrzenia rękopisu 
dzieła Chopina wy-
pożyczonego z Zam-
ku Kórnickiego dzięki 
uprzejmości prof. To-
masza Jasińskiego, 
dyrektora Biblioteki 
Kórnickiej PAN.

A teraz czas do 
domu, chociaż – nie! 

Czas do Półmaratonu Papieskiego - na 
który zaprasza Joanna Olejnik - właśnie się 
zaczyna. Zatem – gotowi, do biegu, start! 
Z chopinowską frazą, z pięknem słowa i 
naszym umiłowanym Ojcem Świętym.  Po 
nowe, po piękne, po nieśmiertelne! Jak 
muzyka Chopina…

Michał Melosik
były prezes Pro Sinfoniki

Zdjęcia : Antoni Hoffmann 

„ChOPIN – NIECh PRZEMóWI MUZyKA !” I PRZEMóWIłA ...
Bezpieczeństwo 

w powiecie poznańskim
Podsumowanie roku 2009

Posiedzenie Rady Powiatu Poznańskie-
go w dniu 24 lutego br. poświęcone bezpie-
czeństwu mieszkańców powiatu, stanowiło 
okazję do podsumowania współpracy 
Starostwa Powiatowego z Komendą Miej-
ską Policji w Poznaniu i Komendą Miejską 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w 
roku 2009. Ubiegły rok obfitował w szereg 
przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa 
lokalnej społeczności, zaś zaangażowane 
środki finansowe w wysokości 1 mln 53 tys. 
zł. były rekordowe w historii powiatu.

Podczas posiedzenia Radni wysłuchali 
także sprawozdania z prac Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku. W roku 2009 działa-
nia Komisji szczególnie ukierunkowane były 
na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych 
mieszkańców powiatu. W związku z tym 
podjęto następujące inicjatywy:

- Odblaski dla pierwszoklasistów –wszy-
scy uczniowie klas pierwszych w powiecie 
otrzymali opaski odblaskowe. Spotkania 
z „pierwszakami” z udziałem policjantów i 
strażaków stanowiły okazję do przypomnie-
nia dzieciom zasad bezpiecznej zabawy, 
zachowania w domu, oraz poruszania się 
po drodze.

- Zorganizowanie spotkania z Wójtami i 
Burmistrzami gmin powiatu poświęconego 
szeroko rozumianemu bezpieczeństwu 
mieszkańców.

-  Przygotowanie 20 tys. kart ICE (IN 
CASE OF EMERGENCY).

- Wsparcie organizacji konkursów 
poświęconych szeroko rozumianego bez-
pieczeństwa dzieci i młodzieży. 

W roku 2009 Powiat Poznański udzielił 
także wsparcia finansowego Komendzie 
Miejskiej Policji oraz Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 
Środki finansowe przekazane Policji wynio-
sły 520 tys. zł (w latach 2000-2009 ponad 
1 mln 500 tys. zł.). W ramach wsparcia za-
kupiono: 10 sztuk (współfinansowanie) ra-
diowozów nieoznakowanych; wyposażenie 
specjalistyczne dla grup interwencyjnych; 
sprzęt komputerowy; sprzęt RTV i AGD; 
psy służbowe; wyposażenie do pielęgnacji 

koni policyjnych.
Dzięki wsparciu finansowemu, prze-

prowadzono także remonty Komisariatów                              
w Kórniku, Mosinie, Pobiedziskach i Swa-
rzędzu. Dodatkowo, Powiat Poznański 
ufundował na nagrody finansowe dla poli-
cjantów - zwycięzców konkursu Dzielnicowy 
Roku Powiatu Poznańskiego.

Środki finansowe na rzecz Komendy 
Miejskiej PSP wyniosły w roku ubiegłym 
385 tys. zł (w latach 2000-2009     około 
2 mln zł.).

W ramach wsparcia wykonano remont i 
modernizację pomieszczeń oraz terenu do 
ćwiczeń. Zakupiono również wyposażenie 
dla Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży 
Pożarnych Powiatu Poznańskiego w Jedno-
stce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolecho-
wie, sprzęt łączności w ramach wdrażania 
cyfrowego systemu dyspozytorskiego oraz 
środki ochrony osobistej strażaków. 

W roku 2009 Powiat Poznański wsparł  
finansowo również Jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych, w kwocie około 30 tys. 
zł.  (w latach 2000-2009 blisko 400 tys. zł.). 
Dodatkowo kwota 100 tys. zł. przeznaczona 
na dofinansowanie Jednostek OSP została 
przekazana na wsparcie budowy na terenie 
powiatu cyfrowego systemu dysponowania 
jednostek PSP i OSP, realizowanego przez 
KM PSP w Poznaniu.

Powiat Poznański przekazał również 10 
tys. zł na rzecz Placówki Straży Granicznej  
w Poznaniu – Ławicy. Środki przeznaczone 
były zakup paliwa dla pojazdów Jednostki 
realizujących zadania na rzecz poprawy 
stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu 
poznańskiego (kontrola osób i towarów).

Piętnastego września 2009 r. Starosta 
Poznański i Komendant Miejski PSP w 
Poznaniu zawarli porozumienie w sprawie 
użyczenia sprzętu będącego na stanie 
powiatowego magazynu przeciwpowodzio-
wego (worki przeciwpowodziowe, sprzęt 
okopowy, pilarki, pompy szlamowe, agre-
gaty, ubrania ochronne i sprzęt kwaterun-
kowy i radiotelefoniczny). Sprzęt będzie 
wykorzystywany na potrzeby prowadzenia 
akcji ratowniczej przez jednostki Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 
Poznaniu oraz na potrzeby zajęć realizo-
wanych w Ośrodku Szkolenia Ochotniczych 
Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego. 

W roku 2009 Powiat Poznański wspierał 
także inicjatywy mające na celu zwięk-
szenie aktywności i sprawności fizycznej 
druhów, integrację druhów oraz promocję 
wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciw-
pożarowego  i działalności OSP. 

Wraz z Zarządem Powiatowym Związ-
ku OSP RP oraz Komendą Miejską PSP  
współorganizowane były przedsięwzięcia 
takie jak: Pływackie Mistrzostwa Strażaków 
OSP i PSP; Powiatowy Turniej w Tenisie 
Stołowym OSP i PSP; Rajd Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych Powiatu Poznańskie-
go; Turniej Wiedzy Pożarniczej; eliminacje 
powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego; Powiatowe Zawody Strzeleckie 
Strażaków OSP i PSP; Powiatowe Zawody 

w Ratownictwie Medycznym; Powiatowe 
Obchody Dnia Strażaka.

Powiat Poznański wystawił swoją repre-
zentację na Mistrzostwa Grup Ratownictwa 
Wodnego oraz Krajowe i Europejskie Za-
wody Sikawek Konnych. Dodatkowo, jak 
co roku, Powiat Poznański ufundował na-
grody finansowe dla strażaka PSP i druhów 
OSP- zwycięzców konkursu Strażak Roku 

Powiatu Poznańskiego.
W ubiegłym roku, w ramach działalności 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego Starosty Poznańskiego, Powiato-
wego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Starosty Poznańskiego i współpracy ze 
służbami inspekcjami i strażami przepro-
wadzono ćwiczenia na terenie Szpitala w 
Puszczykowie (ewakuacja budynku) oraz 
na terenie firmy Raben Polska oddział w 
Gądkach (ratownictwo chemiczne). Ze 
środków przewidzianych na zarządzanie 
kryzysowe zakupiono cyfrowe radiotelefony 
bazowe, które zostaną przekazane (insta-
lacja w roku 20010) służbom włączonym w 
Radiowy System Zarządzania Kryzysowe-
go Starosty Poznańskiego.

 W 2009 r. przeprowadzono także V 
Powiatowe Zawody Sprawnościowe For-
macji Obrony Cywilnej o Puchar Starosty 
Poznańskiego – Szefa Obrony Cywilnej 
Powiatu Poznańskiego, na terenie stanicy 
AKWENMARINA w Czerwonaku. Zawody 
były sprawdzenie wyszkolenia i przygo-
towania organizacyjnego formacji obrony 
cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych. 
W zmaganiach udział wzięły drużyny z 11 
gmin powiatu, zaś pierwsze miejsce i pu-
char Starosty Poznańskiego wywalczyła, 
drużyna OC z Gminy Buk.

Łukasz Sobolewski, 
Wydział Bezpieczeństwa, 

Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obywatelskich

KRótKO Z POWIAtU...
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IADruga kompania kórnicka powstała dopiero w pierwszych dniach 
stycznia1919 roku na zapotrzebowanie frontu. W odróżnieniu 
od dobrze wyszkolonej 4-tej kompanii,  druga zwana również 
bnińską nie dysponowała czasem na organizacje zaplecza 
kwatermistrzowskiego, kancelaryjnego itp. 
Ta kompania bez należytego przygotowania, pod dowództwem 
Sylwestra Gawrycha 10 stycznia 1919 r. taborem konnym 
pojechała na front „Leszno”, a następnego dnia stoczyła  już 
bitwę o Osieczną. Mało jest dokumentacji na temat drugiej 
kompanii. Nawet jej dowódca Sylwester Gawrych jest kórnicza-
nom mało znany. Jedno jest pewne, że był dobrym taktykiem 
zważywszy na minimalne straty w ludziach przy stosunkowo 
dużych zwycięstwach. 

Alfabetyczny skład osobowy 2-giej kompanii kórnickiej 
wg wiedzy Towarzystwa na dzień 31.12.2009r.:

Czytelnicy, którzy zauważą nieścisłości w spisach lub dysponują 
wiedzą uzupełniającą, proszeni są o kontakt z Zarządem TPPW. 

W szczególności interesują nas: imię i nazwisko, rok urodzenia, 
miejsce zamieszkania w 1918r., rok śmierci, miejsce pochówku. 
Zarząd Kórnickiego Koła TPPW jest otwarty na wszelkiego rodzaju 
sprostowania i rzetelną krytykę. Wszystkie uwagi będą przeanalizo-
wane, a może nawet ujęte w plan pracy koła. Liczymy na pomoc i 
współpracę. Na pomoc i współpracę liczymy również przy inwen-
taryzacji grobów powstańczych na cmentarzach w Bninie, Kórniku, 
Robakowie i Tulcach. 

Na kontakty oczekują: 
piszący Julian Serba tel. 618171117

 oraz Dorota Przybylska tel. 606 821 000

Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy, 
którzy w 1950 roku 

ukończyli 
Szkołę Powszechną w Kórniku! 

Z okazji 60lecia prosimy 
o kontakt telefoniczny 

61 8171019, 503053536 lub 61 8170085 
w sprawie organizacji 

spotkania rocznicowego.

Komunikat 
Kórnickiego Koła Towarzystwa 

Pamięci Powstania Wlkp.
Zarząd Koła zaprasza 

do Domu Parafialnego w Kórniku, 
przy ul. Wojska Polskiego 
na zebranie członkowskie 

w dniu 14.04.2010r. o godz. 18:30.
Sympatycy Powstania Wlkp. 

mile widziani.

Po zebraniu przyjmowane będą zapisy 
na wycieczkę 

szlakiem 2 Kompanii Kórnickiej

Lp. 
Nazwisko

 i imię
Miejsce zamieszkania 

w 1918r.

1. Brogól Jan Konarskie
2. Broninek Bnin
3. Cichocki Stanisław Bnin
4. Cieplicki Tomasz
5. Florczak Franciszek Prusinowo
6. Frąckowiak Ignacy Dziećmierowo
7. Gawrych Sylwester Kórnik
8. Głuszak Ludwik syn Stanisława Krzykosy
9. Jackowiak Jan Prusinowo
10. Jankowiak Władysław syn Jana Konarskie ?
11. Jaskuła Jan Prusinowo
12. Jaskuła Józef Prusinowo
13. Jóźwiak Ludwik Prusinowo
14. Kandulski Mieczysław Bnin
15. Klemens Józef Dziećmierowo
16. Kociałkowski Seweryn Kórnik
17. Koprowski Jan Dachowa
18. Kościański Władysław syn Jana Kórnik
19. Kościelski Czesław Kórnik
20. Kozłowski Jan Dachowa
21. Kraski Tadeusz
22. Krause Stanisław Czmoń
23. Kromuła Stanisław Czmoń
24. Król Jan Borówiec
25. Król Józef Bnin
26. Majchrzycki Stefan Kórnik
27. Nowacki Szczepan Zimin
28. Nowak Jakub syn Wojciecha Szczytniki
29. Nowak Jan Mieczewo
30. Nowak Piotr Dębiec
31. Nowak Stanisław Biernatki
32. Olejnik Jan syn Walentego Dziećmierowo
33. Olejnik Walenty syn Macieja Dziećmierowo
34. Osiński Błażejewo
35. Osiński Ignacy Błażejewo
36. Osiński Stanisław Błażejewo
37. Paszkiewicz Franciszek Bnin
38. Pawlak Stefan Mieczewo
39. Perdoch Franciszek Błażejewo
40. Pieczyński Stanisław Błażejewo
41. Płóciennik Stefan Bnin
42. Rachut Józef Kórnik
43. Ratajczak Józef Radzewo
44. Rozmiarek Stanisław Mieczewo
45. Serba Aleksander syn Walentego Dziećmierowo
46. Serba Józef Dziećmierowo
47. Serba Stanisław Prusinowo
48. Szymczak Piotr Bnin
49. Ślotała Bnin
50. Śmigaj Franciszek Prusinowo
51. Toboła Robakowo
52. Toboła Edward Czmoń
53. Trawiński Marian Kórnik
54. Urbanowicz Walenty Kórnik
55. Wrzesiński Michał Robakowo

DRUgA KOMPANIA KóRNICKA
W kwietniu tego roku, mija 70. rocznica 

rozstrzelania ponad 20 tysięcy polskich 
jeńców przez NKWD. Polscy żołnierze, 
policjanci, naukowcy, urzędnicy trafili do 
sowieckiej niewoli po agresji Związku Ra-
dzieckiego na Polskę we wrześniu 1939 
roku. Od 4 kwietnia 1940 roku, na rozkaz 
Stalina i najwyższych władz bolszewickiej 
partii, funkcjonariusze NKWD mordowali 
jeńców strzałem w tył głowy. Polaków 
grzebano we wspólnych mogiłach między 
innymi w Katyniu, Charkowie i Miednoje. 

Wśród ofiar zbiorowego mordu, znaleźli 
się także mieszkańcy naszej gminy. Listę, 
zawierającą nazwiska mieszkańców Kór-
nika i okolic zamordowanych w obozach 
jenieckich w ZSRR w 1940 roku znajdziemy 
w I tomie monografii dwumiasta „Z dziejów 
Kórnika i Bnina”, pod redakcją prof. Jerzego 
Fogla, wydanym w 2007 roku (str. 500). 
Marian Woźniak zebrał nazwiska dziewięciu 
jeńców, którzy zostali zamordowani przez 
funkcjonariuszy NKWD. 

Wśród nich byli:
-Stanisław Handkiewicz z Bnina (Katyń)
-Lek. Jan Kazimierz Hantle z Kórnika 
(Starobielsk)
-Kazimierz Matuszewski (Kozielsk)
-Wincenty Niwczyk z Mieczewa 
-Leonard Rola-Szadkowski z Kórnika 
(Katyń)
-Leon Siudziak z Kórnika (Katyń)
-Franciszek Sodolski z Kórnika
-Lucjan Szczepański z Kórnika (Staro-
bielsk)
-Zbigniew Tłok z Kórnika (Katyń)

Cześć ich pamięci!
BM

WINCENTY KONON (1899-1940). KO-
MENDANT POSTERUNKU POLICJI W 
KÓRNIKU, ZGINąŁ W TWERZE, SPO-

CZYWA W MIEDNOJE.
Starszy przodownik Posterunku Policji 

Wincenty Konon jest dziesiątą ofiarą zbrodni 
NKWD związaną z Kórnikiem. Urodził się 18 
lipca 1899 r. w Białymstoku jako syn Józefa 
i Stefanii z domu Niemińska. Nr ewidencyjny 
56. Służył w Wojsku Polskim od 7 marca 1919 
do 16 stycznia 1922 r. w stopniu wachmistrza. 
W policji od 2 listopada 1922 r. początkowo 
służył m.in. w Grodnie, w Posterunku Policji 
Druskienniki i Berszty w powiecie grodzień-
skim. W 1930 r. został przeniesiony do woj. 
poznańskiego, rozkazem nr 361 z dnia 15 
stycznia 1931 r. skierowany z dniem 28 
września 1932 r. na stanowisko komendanta 
Posterunku Policji we Wrześni. Rozkazem 
nr 397 z dnia 26 lutego 1932 r. przeniesiony 
z dniem 6 lutego 1932 ze stanu Komendy 
powiaty Gniezno do Komendy Powiatowej 
w Środzie Wlkp. na Komendanta Posterunku 
w Kórniku. Rozkazem nr 406 z dnia 10 maja 
1932 r. przeniesiony z dniem 14 marca 1932 
na stanowisko komendanta Posterunku Po-
licji w Środzie Wlkp. i tam funkcje tę pełnił do 
września 1939 r. Rozkazem nr 566 z dnia 9 
marca 1936 r. został awansowany do stopnia 
przodownika z dniem 1 marca 1936 r.

Odznaczony Krzyżem Walecznych, 

Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym 22 
listopada 1937 r. rozkazem nr 605, Medalem 
Pamiątkowym za Wojnę 1918-21, Medalem 
Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, 
Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Miał brata Władysława, posterunkowego 
Policji służącego w Wydziale Śledczym w 
Komisariacie Głównym w Bydgoszczy, który 
także został zamordowany przez NKWD w 
Twerze i spoczywa w Miednoje. 

Wincenty Konon z żoną Emilią mieli czte-
rech synów: Tadeusz w 1939 r. miał 16 lat, 
Ryszard 11 lat, Jerzy 9 lat i Eugeniusz lat 6. 

Czy ktoś ze starszych Kórniczan 
pamięta Wincentego Konona??lub jego 
synów??

Obozy przetrzymywania pierwszej grupy 
w Twerze

Obozy wymienione poniżej funkcjonowały 
w umownym okresie od 17 września 1939 r. 
do końca maja 1940 r., czyli zakończenia tzw. 
rozładowania obozów specjalnych (zbrodnia 
katyńska).

Obozy jenieckie właściwe
Dla pierwszej grupy jeńców utworzono 

je na mocy rozkazu nr 0308 z 19 września 
1939 r. Ławrientija P. Berii w celu rozmiesz-
czenia przekazywanych organom NKWD 
zatrzymanych przez Armię Czerwoną na 
anektowanych wschodnich obszarach Polski 
w wyniku agresji 17 września 1939 r. polskich 
jeńców wojennych. Literatura podaje ponad 
sto takich obozów, a najbardziej znane tzw. 
właściwe obozy jenieckie to (z podaniem loka-
lizacji geograficznej, komendanta i komisarza 
w momencie utworzenia obozu oraz stanu 
jeńców przed rozładowaniem dla obozów 
specjalnych i obozu griazowieckiego):

•obozy specjalne: 
1.kozielski (Kozielsk k. Kaługi w obwodzie 

kałuskim (Rosja) przy linii kolejowej Smoleńsk 
– Bachmutowo – Kozielsk, ok. 250 km na 
południowy wschód od Smoleńska – w klasz-
torze Swiato-Wwiedienskaja Optina Pustyń 
(Pustelnia Optyńska), opisywany w „Braciach 
Karamazow” Dostojewskiego; komendant: st. 
lejt. bp Wasilij Nikołajewicz Korolow, komisarz 
st. politruk Michał Michajłowicz Aleksiejew; 
początkowo obóz przejściowy dla przekaza-
nia jeńców Niemcom, potem obóz specjalny 
oficerski ze względu na przeładowanie obozu 
starobielskiego; wg Ośrodka „KARTA” z tego 
obozu zamordowano 4410 osób 

2.ostaszkowski (Ostaszków w obwodzie 
kalinińskim, obecnie twerskim, Rosja), na 
północny zachód od Kalinina (Tweru) przy 
linii kolejowej Wielkie (Wielikije) Łuki – Pieno 
– Bołogoje, a właściwie na odległej o 11 km 
od Ostaszkowa wysepce Stołbnyj na jeziorze 
Seliger w pobliżu wioski Żar – w klasztorze 
Niłowa Stołbienskaja Pustyń (Pustynia Niłow-
ska); komendant: st. lejt. bp Paweł Fiodoro-
wicz Borisowiec, komisarz st. politruk Iwan 
Aleksiejewicz Jurasow; obóz dla policjantów, 
pracowników służby więziennej, wywiadu 
oraz żandarmów; wg Ośrodka „KARTA” z 
tego obozu zamordowano 6314 osób 

3.starobielski (Starobielsk w obwodzie 
woroszyłowgradzkim, obecnie ługańskim, 
Ukraina), nad rzeczką Ajdar na drodze Mil-

lerowo – Kuliansk i linii kolejowej Staniczno-
Ługanskoje – Urazowo – w klasztorze Po-
krowskim (Opieki) Matki Bożej; komendant: 
kap. bp Aleksander Grigoriewicz Bierieżkow, 
komisarz Michał Michajłowicz Kirszyn; pierw-
szy specjalny obóz oficerski; wg Ośrodka 
„KARTA” z tego obozu zamordowano 3739 
osób 

•obozy rozdzielcze, przejściowe i 
zbiorcze: 

1.griazowiecki (Griazowiec pod Wołogdą, 
(Rosja) na linii kolejowej Jarosław – Wołog-
da), w byłym klasztorze, później domu wcza-
sowym przedsiębiorstwa Siewierolies, ok. 8 
km od miasta i stacji kolejowej; komendant: 
por. bp Michał Filippow; miejsce groma-
dzenia jeńców wyselekcjonowanych przez 
NKWD z obozów specjalnych do realizacji 
perspektywicznych planów, w maju 1940 r. 
było ich 395 

2.juchnowski (Juchnow koło Kaługi, 
Rosja) nad rzeką Ugrą na drodze Małojaro-
sławiec – Miatliewo – Rosław, faktycznie w 
byłym sanatorium gruźliczym Pawliszczew 
(Pawliszew) Bor (często obóz identyfikowany 
jest pod tą nazwą), 500 m od wsi Szczełka-
nowo, 32 km od stacji kolejowej Babynino na 
linii Tichonowa Pustyń k. Kaługi – Suchiniczi; 
komendant: mjr bp Filip Josifowicz Kadyszew, 
komisarz batalionowy Ewel Sołomonowicz 
Gilczienok; 

3.jużski (Juża w obwodzie iwanowskim, 
Rosja) niedaleko od rzeki Klaźmy, na terenie 
miasteczka Talicy, 30 km od miasta Juża i 47 
km od stacji kolejowej Wiazniki; komendant: 
mł. por. bp Aleksander Fiłatowicz Kij, komisarz 
st. por. bp Grigorij Wasiljewicz Korotkow 

4.kozielszczański (Kozielszczyna w 
obwodzie połtawskim, (Ukraina) przy linii 
kolejowej Postawa – Kriemieńczug, 500 m od 
stacji kolejowej; komendant: st. por. bp W. Ł. 
Sokołow, komisarz kap. F. S. Akulienko 

5.orański (Oranki pod Gorkim (obecnie 
i poprzednio Niżnij Nowgorod, Rosja), nie-
daleko od miasta Bogorodzk i linii kolejowej 
Arzamas – Gorki (Niżnij Nowgorod), w byłym 
klasztorze; komendant: st. por. bp I. Sorokin, 
komisarz por. bp W. p. Kuźniecow 

6.putywlski (Putywl’ w obwodzie sumskim 
(Ukraina)) na drodze Sumy – Głuchow w 
klasztorze safroniewskim, 40 km od Putywla 
i 12 km od stacji kolejowej Tiotkino na linii 
Sumy – Worożba – Drużba; komendant: mjr 
bp Nikołaj Nikołajewicz Smirnow, komisarz 
batalionowy Siemion Piotrowicz Wasiagin; 
obóz przejściowy dla przekazania jeńców 
Niemcom 

7.wołogodzki lub zaonikijewski (Wołogda, 
Rosja), w pomieszczeniach zlikwidowanego 
domu dziecka 18 km od Wołogdy w pobliżu 
osiedla Zaonikijewo; komendant: Matwie-
jew, p.o. komisarza Timofiej Fiodorowicz 
Sazonow . 

Zródła: Materiał dotyczący Wincentego 
Konona otrzymałem od Andrzeja Borow-
skiego, Prezesa Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 R.” w 
Katowicach, Oddział w Poznaniu.

Kazimierz Krawiarz

PAMIęCI OFIAR StALINOWSKIEgO MORDU
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gIER LOgICZNyCh 

ZAgRAJMy 
W PENtALAth
UWAGI: Jak dwóch łakomczuchów po-

winno sprawiedliwie podzielić między siebie 
kawałek placka? To proste. Jeden przekrawa 
ciasto na pół, drugi wybiera połówkę. Sposób 
ten nazywa się „zasadą placka” i od pewnego 
czasu znalazł zastosowanie w grach - jako 
antidotum na nierówne szanse przy rozpoczy-
naniu rozgrywki.

Z tego sposobu korzysta też „pentalath” 
– kolejna propozycja Cameron’a Browne’a, 
który do pomocy przy tworzeniu gier używa 
komputera, a ściślej programu o nazwie „Ludi”. 
Hmm, ciekawe. Jednak mimo moich obiekcji co 
do kreatywności maszyn liczących, wyszła gra 
znakomita. Stanowi ona oryginalne i udane po-
łączenie dwóch sztandarowych gier dalekiego 
wschodu: „renju” (ściślej: uproszczonego „go-
moku”, znanego też u nas jako „ameba, kółko 
i krzyżyk” itp.) oraz „atari go”, które jest z kolei 
wstępną wersją najlepszej gry świata - „go”.

GRACZE: 2 osoby.
REKWIZYTY: Hexagonalna plansza (może 

być jednobarwna) o boku 6x6 sześciokątnych 
pól. Autor proponuje grę na planszy 5x5 hexów, 
ale dla „renju” i „go” przestrzeń to ich cały urok 
i rozmach. Wybierając poszerzoną wersję 
potrzebujemy też większej ilości pionów: po 
45 (jasnych i ciemnych) dla każdej ze stron. Na 
początku (diagram 1) plansza jest pusta.

 ZASADY: Gracze wykonują ruchy na 
zmianę. Początek według podziału placka. 
Pierwszy gracz kładzie na dowolnych, trzech 
polach planszy trzy kamienie: dwa czarne i 
jeden biały; drugi wybiera, jakimi pionami będzie 
grał: jeśli białymi, to on wykona pierwszy ruch, 
jeśli czarnymi, grę rozpocznie jego rywal (w 
oryginale pierwszy gracz kładzie tylko jeden 
pion, a drugi wybiera – ten sposób jest jednak 
bardziej losowy).

Ruch polega na położeniu na dowolnie 
wybranym, pustym polu planszy piona swojego 
koloru. Celem gry (równoznacznym z wygraną) 
jest utworzenie linii prostej składającej się z 
pięciu własnych kamieni bezpośrednio ze sobą 
połączonych. Piony raz postawione nie zmienia-
ją już swego położenia do końca gry.

Istnieje możliwość bicia wrogich kamieni. 
Wykonuje się to poprzez zabranie im tak zwa-
nych oddechów. Otóż pion lub grupa pionów ma 

tyle oddechów z iloma wolnymi polami planszy 
sąsiaduje. Otoczone ze wszystkich stron i po-
zbawione sąsiedztwa ostatniego wolnego pola 
poprzez postawienie na nim wrogiego kamienia 
giną. Spójrzmy na diagram 2.

Czarne mogą tu zbić pojedynczy biały pion z 
pola i2 grając h2 lub zbić dwa białe piony stojące 
na l6 i k6 poprzez zagranie na i7. Z kolei białe 
mają możliwość zbicia całej grupy czarnych 
kamieni kładąc swój pion na e5 i odbierając im 
w ten sposób ostatni oddech. Nie wolno wyko-
nywać ruchów samobójczych, czyli wchodzić 
na pola, gdzie nie ma oddechu.

Na diagramie 3 białe nie mogą wejść na 
pole k7, ale ruch na d3 jest całkowicie legalny, 
bo ten pion będzie „oddychał” razem z całą 
grupą polami b3, b4, c5, d5, e6, f6 i f5. Wolno 
wejść na pole pozbawione oddechu tylko w 
jednym wypadku – jeżeli w wyniku tego ruchu 
zostaną zabite kamienie przeciwnika. Popatrz-
my na diagram 4.

Czarne mogą tu zagrać na pole a6 (choć nie 
mają na nim oddechu), bo ruch ten zbija łańcuch 
białych pionów c8, b7, b6, a5. Jednakowoż 
wejście na pole g1 lub i1 jest wbrew zasadom, 
bo nie wiąże się z biciem. Biały łańcuch: f1, f2, 
g2, g3, h1, h2, i2, k1, l1, mający 2 wewnętrzne 
oddechy jest nie do zdobycia, choć nie stanowi 

też zagrożenia (białe nie mogą np. utworzyć 
piątki przez zagranie na i1, bo czarne grając g1 
natychmiast zbiją cały biały łańcuch).

Warto w tej grze wprowadzić wzorem 
szachów dwa ostrzeżenia: 1) jeśli gracz za-
grywa swój pion jako czwarty na linii i grozi 
utworzeniem piątki, mówi „szach” 2) jeśli jego 
ruch zagraża zdobyciem kamieni przeciwnika 
mówi „atari”. 

PRZYKŁADY: W sytuacji na diagramie 5 
czarne mają wygraną pozycję.

Zagrywając na f2 mówią „szach” grożąc 
utworzeniem piątki f5 – f1. Białe muszą grać 
f1. Teraz czarne stawiając kamień na e1 zapo-
wiadają kolejną groźbę: „atari”. Białe nie mogą 
jej zignorować i zajmują pole g1, gdyż inaczej 
wejdą nań czarne i likwidując piona f1 ponowią 
szach, który w tej sytuacji stałby się właściwie 
matem (białe nie mogą znowu wejść na f1). 
Czarne kontynuują atak kładąc swój kamień na 
g2, co jest kolejnym atari. Białe są zmuszone 
do obrony h1 (kontratak na h4 jest spóźniony, 
wobec groźby h1). Teraz czarne rozstrzygają 
partię uderzeniem h2, z podwójną groźbą: 
szach i atari. Sytuację tą ilustruje diagram 6.

Jak widzimy białe muszą zapobiec utworze-
niu piątki na i2. Wówczas jednak czarne grając 
i1 biją 3 białe kamienie: f1, g1 i h1. Wróciła stara 
groźba – szach na f1. Dalsza obrona jest już 
bezcelowa. Po f1 czarne znów biją grając g1 i 
piątka f5 – f1 w końcu wygrywa.

Zauważmy, że gdyby czarne w swym drugim 
ruchu (po 1. f2, f1) zagrały nie e1, a g1, białe 
zdołałyby się uratować. Stawiając piona na e1 
uzyskałyby połączenie z kamieniem d2 - jeśli nie 
przez pole e2 to d1.

WARIANTY: Następnym razem przedstawię 
grę „pente”, która choć nie jest wariantem „penta-
lath”, jest z nią najbliżej spokrewniona.

Przypominam, że to już jutro! Grand Prix Pol-
ski w Othello - u nas, w KOK’u. Zapisy od 9:30, 
start o 10:00. Nie wiem jak Wy, ale ja będę.

Zygmunt Szram

SPORt SZKOLNy 
TENISIŚCI Z SZCZODRZYKOWA MI-

STRZAMI WIELKOPOLSKI
Zaskoczenie było dla niektórych ogrom-

ne, bo w szkole podstawowej, w ciągu kilku 
lat nie jest tak łatwo dochować się mistrzów 
województwa. Dokonali tego tenisiści z Szkoły 
Podstawowej w Szczodrzykowie, którzy pod 
kierunkiem nauczyciela w - f Dariusza Śmigiel-
skiego w dniu 29 marca 2010 w Nietążkowie/k 
Śmigla wywalczyli tytuł Drużynowych Mistrzów 
Wielkopolskich w Tenisie Stołowym. 

Uczniowie: Filip Kujawa oraz bracia Jakub 
i Michał Szymankiewiczowie, krok po kroku 
dążyli do zwycięstwa, pokonując po drodze 

tenisistów ze szkół w gminie, powiecie, rejonie, 
by ostatecznie stanąć na najwyższym podium 
w województwie. Jest to sukces ogromny, od 
wielu lat nie notowany w naszych szkołach 
w wielu dyscyplinach. Gratulacje dla szkoły, 
nauczyciela, uczniów i ich rodziców, którzy 
popierają uprawianie sportu i tworzą warunki, 
by osiągać sukcesy na wszystkich szczeblach 
rywalizacji. 

Na tym nie koniec rywalizacji, bowiem w 
Ostrorogu k/Szamotuł 31 marca 2010 odbyły 
się Półfinały Indywidualnych Mistrzostw Wielko-
polski w tenisie stołowym. Startował w nich rów-
nież Filip Kujawa i kolejne zwycięstwo. Wygrał 
zawody Rejonu Poznań-Zachód i w kwietniu w 
Krzyżu wystartuje w Finałach Mistrzostw Wiel-
kopolski. W zawodach wojewódzkich startował 
już w ubiegłym roku i zajął 12 miejsce. Czy w 
tym roku będzie wyżej? Zobaczymy.

BAWILI SIĘ RAZEM NA SPORTOWO
W VIII edycji imprezy rekreacyjno-sportowej 

„ BAWMY SIĘ RAZEM” rywalizowali: uczniowie 
klas I-III, rodzice i nauczyciele z wszystkich 
szkół podstawowych naszej gminy. Zawody, 
które odbyły się w sali Szkoły Podstawowej w 
Bninie obserwowali zaproszeni goście: Irena 
Kaczmarek, przewodnicząca RM, Leszek Ksią-
żek, sekretarz UM, dr Stefan Jachnik, emeryto-
wany nauczyciel akademicki AWF Poznań, dyr. 
Zofia Talarczyk oraz liczne grono kibiców. 

Rolę sędziów pełnili Młodzieżowi Organi-
zatorzy Sportu z Liceum Ogólnokształcącego 
w Kórniku pod kierunkiem nauczycielki Iwony 
Rauk, wspomagani przez działaczy: Jacka 
Ogonowskiego i Annę Rauk. 

Zabawy opracowały i imprezę przygotowały 
panie Izabela Biernacka i Jolanta Ratajczak 

z SP Bnin a w trakcie zawodów pomagali 
uczniowie gospodarzy. Szkoły konkurowały 
w 25 wyścigach rzędów, 6 zabawach druży-
nowych, 6 konkurencjach indywidualnych i 5 
dla dorosłych. 

W końcowej punktacji zwyciężyli gospoda-
rze, czyli Szkoła Podstawowa z Bnina, która 
wygrała 16 konkurencji i 9 razy była druga. Wi-
cemistrzem gminy została Szkoła Podstawowa 
nr 1 z Kórnika, która zwyciężała 8 razy i zajmo-
wała 9 razy miejsce drugie, trzecia była Szkoła z 
Szczodrzykowa - 8 zwycięstw i 7 drugich miejsc 
a czwarta Szkoła z Radzewa wygrała 6 razy i 
zajmowała 4 razy drugie miejsce. 

Puchar Przechodni ufundowany przez 
Anetę i Artura Machuników wywalczyli ucznio-
wie z Bnina: Celestyna Siejak, Aleksandra 

Toboła, Agata Lamprecht, Piotr Matuszewski, 
Hubert Pelczyk, Kasper Jankowski, Weronika 
Sikorska, Weronika Andrzejewska, Mateusz 
Machunik, Maciej Strugarek, Jolanta Lester, 
Karolina Marciniak, Krystian Grześkowiak, Pa-
tryk Tobola, rodzice - Aneta Machunik i Paweł 
Toboła oraz nauczyciele - Jolanta Ratajczak i 
Izabela Biernacka. Medale dla każdego uczest-
nika tradycyjnie sponsorował Maciej Matysiak. 
Dyrektorka szkoły Zofia Talarczyk przygotowała 
dla każdej szkoły worek sprzętu sportowego 
oraz ugościła wszystkich uczestników droż-
dżówkami i napojami. 

Z okazji zbliżających się świąt wielkanoc-
nych życzenia złożyła i miłą niespodziankę 
sprawiła przewodnicząca Rady Miejskiej Irena 
Kaczmarek. W imieniu Rady i Urzędu przeka-
zała wszystkim szkołom koszyczki wielkanocne 
pełne słodyczy. 

Opiekunowie wszystkich szkół przygotowali 
doskonale dzieci do imprezy a dorośli fair play, 
przy dopingu wszystkich uczniów dzielnie 
rywalizowali do końca swoich konkurencji. Dla 
niektórych dzieci były to zapewne pierwsze 
zawody sportowe. Kolejna impreza rekreacyj-
no-sportowa odbędzie się na boisku Szkoły 
Podstawowej w Szczodrzykowie w dniu 25 
maja 2010.  W XXI edycji imprezy 
pt. „Zabawa nie zna granic” rywalizować będą 
uczniowie klas czwartych  i młodszych szkól 
podstawowych oraz nauczyciele, rodzice i 
dyrektorzy szkół. 

Zapraszamy także na Gminny Turniej Tańca 
Towarzyskiego dla szkół podstawowych, który 
odbędzie się 14 kwietnia 2010 o godz. 9.00 w 
sali Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku.

ARA

śWIAtOWy 
DZIEń 

ZDROWIA
W najbliższą sobotę, 10 kwietnia 

(w godz. od 14 do 18) Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w 
Poznaniu organizuje akcję informacyj-
no-edukacyjną w Centrum Handlowym 
King Cross Marcelin w Poznaniu. Jest 
ona częścią obchodów Światowego 
Dnia Zdrowia, które odbywają się pod 
hasłem „Miasto i człowiek. Zdrowie w 
Mieście się liczy”.

Do współpracy w przedsięwzięciu 
zaproszono: Wydział Zarządzania Kry-
zysowego i Bezpieczeństwa Urzędu 
Miasta Poznania, Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studentów Medycyny 
IFMSA Poland, Wielkopolskie Centrum 
Onkologii i Wielkopolskie Centrum Edu-
kacji Medycznej.

 W przygotowanych punktach 
informacyjnych każdy odwiedzający 
będzie mógł skorzystać z bezpłatnych 
badań i porad. W programie przewidzia-
no: 

•pomiar poziomu tlenku węgla w 
wydychanym powietrzu przy użyciu 
smokerlyzera,

•naukę udzielania pierwszej pomocy na 
fantomie,

•naukę samobadania piersi,

•badanie ciśnienia tętniczego,

•badanie zawartości tkanki tłuszczowej 
w organizmie, 

•obliczanie współczynnika BMI, WHR,

•badanie poziomu cukru we krwi, 

•badanie ciśnienia tętniczego.

Dodatkowo odbędą się  konkursy: na 
temat  zdrowego stylu życia oraz ochrony 
ludności. Pracownicy Wydziału Zarzą-
dzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  
będą propagowali bezpieczeństwo wśród 
młodzieży oraz popularyzowali  program 
„Seniorzy – bezpieczeństwo osobiste”, 
a pracownicy Oddziału Oświaty Zdro-
wotnej i Promocji Zdrowia PSSE po-
prowadzą akcję promocyjną dotyczącą 
zdrowego stylu życia oraz programów 
edukacyjnych dla szkół

Cyryla Staszewska
Rzecznik PSSE

Tel. 0602 826 680, 61 8562 857
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ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

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

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

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

IN STA LA TOR STWO GAZOWE
wykonuje

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

junkersy, nagrzewnice
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7
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*Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego w Borówcu tel. 608-325-086
*Sprzedam elektryczną maszynę do pisania „Optima” 605913353 
*Sprzedam nowy dom w Bninie 130m² tel. 601-713-458
*Sprzedam zbiornik 1000 litrów tel. 692-241-023
*Poszukuję lokalu na gabinet stomatologiczny w Kórniku lub okolicach tel. 601-713-458
*Sprzedam drewno kominkowe i opałowe tel. 692-241-023 
*Sprzedam działkę budowlaną w Jeziorach Wielkich o pow. 500m² tel. 600-260-731
*Sprzedam młoty wyburzeniowe HILTI i inne narzędzia tel. 792-884-454
*Sprzedam nowy dom w Borówcu 140/550, 450 tys. zł tel. 602-214-931
*Poszukuję małego pomieszczenia na biuro tel. 601-713-458
*Sprzedam mieszkanie 49m² w Kórniku tel. 601-713-458
*Sprzedam rury do wkładu kominkowego, średnica 20cm, kwasoodporne 1, 4404, 9sztx1m, cena 1100zł tel. 609-865-998
*Wynajmę pokój, kuchnię, łazienkę, Bnin, 300zł tel. 663-903-347
*Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 37m², cena 180 tys. zł lub do negocjacji tel. 663-527-533
*Sprzedam dużą wieżę Technicsa z kolumnami Altus 110 tel. 512-298-237
*Sprzedam mieszkanie 69m², 3 pokoje, na parterze w Bninie tel. 600-386-076
*Wynajmę lokal 35m² na cele gospodarcze w centrum Kórnika tel. 517-767-870
*Sprzedam działkę 500m² lub 712m² za Zaniemyślem tel. 603-501-560
*Sprzedam zestaw dębowy: stół, 8 krzeseł, komoda, witryna narożnikowa, lustro, komoda z nadstawką, stan idealny tel. 501-975-472
*Do wynajęcia mieszkanie na Placu Niepodległości 8 w Kórniku tel. 604-399-668
*Sprzedam łóżeczko, cena 80zł tel. 692-945-201
*Kupię działkę rekreacyjną i lokal na biura o pow. 60-70m² tel. 601-713-458 
*Sprzedam działkę budowlaną 633m² w okolicach ul. Wiatracznej tel. 601-713-458
*Sprzedam nowy dom za Zaniemyślem, 295tys.zł tel. 603-501-560
*Sprzedam pralkę automatyczną BOSH w bardzo dobrym stanie 500zł, lodówkę Gorenje 150zł tel. 603-501-560
*Sprzedam nowy dom  w Bninie, 130m², gotowy do zamieszkania tel. 601-713-458
*Sprzedam działkę 3400m² i 1700m², korzystna cena tel. 515-463-026
*Oddam w najem mieszkanie osobom samotnym lub małżeństwu bezdzietnemu tel. 618 171-652
*Sprzedam działkę budowlaną tel. 618 171-652
*Sprzedam dwuczęściową suknię ślubną z trenem, roz. 38-40 na 160cm. Bolerko i welon gratis tel. 699-004-380
*Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, inne – przyjadę tel. 601-308-880

KUPIĘ GOSPODARSTWO  
ROLNE, 

GRUNTY ROLNE  
LUB DUżą DZIAŁKĘ 

BUDOWLANą 
NA TERENIE GMINY KÓRNIK 

LUB 
GMIN OŚCIENNYCH

TEL. 604-676-595

OGRODZENIA Z SIATKI
Produkcja - montaż

BRAMY
SŁUPKI

AKCESORIA

ul. Błażejewska 14a, 
Kórnik-Bnin

tel. 507-226-483
618 171-811

naPRawa
PRalEK

wsZYsTKiE TYPY
TaKŻE loDówKi

i sPRZĘT aGD

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

50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMPUTEROWE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

RE ALI ZU JE MY WSZYST KIE RE CEP TY

TOMINET SERWIS KOMPUTEROWY
TOMASZ NIEMIER

•Naprawa komputerów, notebooków
•Diagnoza, konserwacja, modernizacja
•Instalacja sieci LAN, WIFI –konfiguracja Internetu
•Dojazd do klienta – GRATIS!

 serwis czynny  pon-pt od 10:00 do 18:00
 w sobotę od 9:00 do 14:00

 zapraszamy na ul. Piaskową 3,   tel.602431976

USŁUGI   KRAWIECKIE
Elżbieta Bladocha

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

Przyjmę ucznia w zawodzie
blacharz samochodowy

tel. 618 171-127

Przyjmiemy uczniów 
  na praktyczną naukę w  zawodzie 

mechanik samochodowy
tel. 696-424-276

 

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

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 do-

płaty bezpośrednie GRATIS!!!

 

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

UWAGA!
Z POWODU DUŻEGO ZAINTERESOWANIA

W RUBRYCE „OGŁOSZENIA DROBNE BEZPŁATNE” 
NIE UMIESZCZAMY

OGŁOSZEŃ DOTYCZĄCYCH USŁUG I 
WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 

JEŻELI ILOŚĆ DOSTARCZONYCH DO DANEGO NUMERU 
OGŁOSZEŃ DROBNYCH JEST WIĘKSZA NIŻ POWIERZCH-
NIA NA NIE PRZEZNACZONA TO WÓWCZAS OGŁOSZENIA 

TE BĘDĄ OPUBLIKOWANE W KOLEJNYM WYDANIU 
DWUTYGODNIKA. 

Sprzedam uzbrojoną 
działkę budowlaną o pow. 542m² 

w Kórniku-Bninie,
ulica Śremska (przy blokach)

tel. 618 796-785
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PRALEK, LODÓWEK, ZMYWAREK,

KUCHENEK ELEKTRYCZNYCH
tel. 601 84 39 88
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Kórnickie Przedsiębiorstwo 
Rolno - Handlowe i Usługowe 

„JAGROL” Sp. z o.o., Pierzchno 14
sprzeda ciągnik rolniczy URSUS C355

rok produkcji 1975.
Cena do uzgodnienia.

Prosimy o kontakt pod nr telefonu 
618 170-011 lub 606-241-032

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

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

USŁUGI INSTALACYJNE  
WOD-KAN, C.O., GAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZYNNE:

ELLMEDELLMED

STOMATOLOGIA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 61 817-01-75

BIURO USŁUG  
PROJEKTOWYCH

mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany

tel. 602 220 560
oferuje:

- wykonanie projektów wszystkich 
obiektów,

- wydawanie opinii rzeczoznawcy 
budowlanego,

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

Zapraszam

E K O  G R O S Z E K
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

FOTOGRAFIA  
ŚLUBNA

Jarek Wojciechowski

tel. 501 00 44 04
www.punktywidzenia.pl/sluby    

jarek@punktywidzenia.pl

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

Pomiar pól 
techniką 

GPS
Wnioski 

obszarowe
tel.618 980745

U K Ł A DA N I E 
KO ST K I

B R U KOW E J  I 
G R A N I TOW E J

te l .  6 0 4 - 6 0 1 - 4 7 3

usŁuGi 
muRaRsKiE
uKŁaDaniE 

PŁYTEK

TEl. 509-518-955

Pracownia Krawiecka
Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

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

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

 BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA KONKURS

na kandydata  na stanowisko dyrektora :
1.Szkoły Podstawowej nr 2  im.Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku, 
2.Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, §2 i §3 oraz w § 10 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca 
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych 
placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 
1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły, 
2)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej 

– w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wymaga-

nego obywatelstwa, wykształcenia i przygotowania zawodowego — w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, o których 
mowa w § 5 pkt 1-3 rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach 
publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436);

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukoń-
czeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, 

o których mowa w § 1 pkt 1-3 rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyma-
gań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych 
typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436);

6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora 

oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek;
7)  zaświadczenie lekarskie o spełnianiu warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku 

kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą 
dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, 
poz. 1365, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicz-
nymi; 

11)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora; nadto,

12. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
13. oświadczenie, że kandydat (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. kandydujących na stanowisko dyrektora 

szkoły) w związku z przystąpieniem do konkursu, złożył Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty oświadczenie lustracyjne bądź 
informację 

o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego  -  zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o 
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 
z 2007 r. Nr 63, poz.425, z późn.zm.).

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane; w przypadku składania 
kserokopii dokumentów winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs” (podać nazwę i ad-
res placówki, której konkurs dotyczy) w terminie do dnia 22 kwietnia 2010r.  na adres: Wydział Oświaty i  Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez  Burmistrza Gminy Kórnik.

Postępowanie konkursowe odbędzie się w sali  nr 106 Urzędu Miejskiego w Kórniku w następujących terminach:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku            26.04.2010 r.  godz.   9.00
Szkoła Podstawowa w Radzewie  26.04.2010 r.   godz. 11.00
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   TElEfONY AlArMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ra tun ko we
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
rada Miejska w Kórniku
Tymczasowo: ul. Prowent 6 (KOK), 62035 Kórnik
tel./fax (061) 8170891 
email: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
email: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 Kórnik
tel. (061) 8 413 030 (700-1500) w godz. wieczornych 997 
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Posterunek SM w Kamionkach 
tel. 061 8 971357 lub 0503067690
Przychodnia lekarzy rodzinnych „Zdro wie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 196-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w Kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro ble mów 
Al ko ho lo wych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety we te ry na ryj ne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Borówiec, ul. Główna 22 tel. 608244949 
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOM BUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
UM Kórnik Pl. Niepodległości 1
tel. 61 8 190 219 tel. kom. 515 229 671
email: rzecznik.on@kornik.pl

Następny numer Kórniczanina ukaże się
23-go kwietnia  2010r.

Materiały prosimy dostarczać do 16-go kwietnia 2010 r.

UL.ŚREMSKA 7b 
ZBRUDZEWO
63-100 ŚREM

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

sklep@luksusdom.pl

GODZINY OTWARCIA 
Pn.- pt. 10.00-18.00

Sob. 9.00-13.00
TERAZ CZYNNE TAKŻE 

W NIEDZIELE 
OD 10.00 DO 14.00

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

Wykładziny dywanowe
Szerokość 5 4 3 2m 

Panele podłogowe i ścienne 

Karnisze i rolety
 

Artykuły pościelowe
 

LUKSUS DOMśWIętO tAńCA W RADZEWIE
Pierwszy w historii Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie Turniej 

Tańca Towarzyskiego i Tańca Disco odbył się 25 marca na sali gimnastycznej. Były 
to jednocześnie eliminacje szkolne do kwietniowych Mistrzostw Gminy. 

Do konkursu zgłosiło się łącznie 24 uczniów z klas II-VI, którzy utworzyli 12 par. Zawod-
nicy rywalizowali o tytuł najlepszej pary tanecznej, prezentując swoje układy w czterech 
tańcach towarzyskich: walcu wiedeńskim, polce, cha-chy oraz rock & rollu. 

Zawody otworzył dyrektor szkoły Marek Serwatkiewicz, który powitał licznie zgromadzo-
ną widownię, składającą się z rodziców, nauczycieli oraz innych uczniów. Całe taneczne 
widowisko prowadziły uczennice klasy szóstej: Aneta Antoniewicz i Patrycja Nowak.

Jako pierwsi na parkiecie zaprezentowali się soliści, z których  każdy (było ich 3) miał 
po jednej minucie na oczarowanie publiczności oraz jury. Po ich występach rozpoczęła się 
rywalizacja w tańcach towarzyskich. O tym, że uczniowie poważnie potraktowali imprezę 
świadczą chociażby ich stroje: garnitury u większości chłopców i eleganckie kreacje u 
dziewcząt. Niektórzy do każdego tańca mieli przygotowany inny strój.

Po podliczeniu wszystkich punktów decyzją komisji sędziowskiej, w której zasiadali: 
Agnieszka Pawlak, Danuta Przybył, Jolanta Walczak i Karol Niemier kolejność przedsta-
wiała się następująco: 

Taniec disco: I – Mateusz Marciniak, II – Artur Jaroć, III – Ewelina Szałamacha
Tańce towarzyskie: I – Aleksandra Organiściak i Artur Jaroć, II – Roksana Wachowiak 

i Jarosław Sznura, III – Monika Stempniak i Robert Niemier, IV – Katarzyna Marciniak i 
Mateusz Marciniak, V – Martyna Wiśniewska i Maciej Kazyaka. 

Fundatorem medali był Marek Serwatkiewicz, który osobiście wręczał je najlepszym 
tancerzom. Dla każdego zawodnika przygotowano również pamiątkowe dyplomy. Ponadto 
przedstawicielki Rady Rodziców: Małgorzata Karaś i Beata Toboła wręczyły wszystkim 
uczestnikom turnieju słodkie upominki. Na ręce Mileny Czarneckiej – przewodniczącej 
klasy czwartej, której wychowawczynią jest Joanna Fiedorczyk, organizator imprezy Karol 
Niemier wręczył dyplom uznania za aktywny udział tejże klasy w konkursie. Udział w nim 
wzięło bowiem aż 60 % całej klasy. Na zakończenie dyrektor szkoły zaproponował, aby 
następnym razem to rodzice zaprezentowali się na turniejowym parkiecie.

Serdeczne podziękowania kieruje w stronę tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób 
pomogli w organizacji i przeprowadzeniu zawodów: dyrekcji, nauczycielom, pracownikom 
szkoły, uczniom i rodzicom.

Karol Niemier

foto.: Agnieszka Pawlak



                              Bank Spó dzielczy w Kórniku   

         

         Ju  jest!!! 
       

 Terminowa lokata 
oszcz dno ciowa 3 miesi czna 
z dzienn  kapitalizacj  odsetek 

 
 

Lokata odnawialna dla osób fizycznych. 
Warunkiem za o enia lokaty jest posiadanie rachunku oszcz dno ciowo-rozliczeniowego  

w Banku Spó dzielczym w Kórniku 
 

Kwota lokaty: 
minimalna wp ata 500,00 z otych 

maksymalna wp ata 17.000,00 z otych. 
 

Ilo  wk adów : maksymalnie 2 wk ady 
 

Okres deponowania – 3 miesi ce 
 

Oprocentowanie – zmienne – 2,00% w stosunku rocznym 
Koszty za zerwanie lokaty przed terminem wynosz  45,00 z otych 

 
Dzienne naliczanie odsetek – odsetki nie powi kszaj  kapita u, codziennie s  przeksi gowywane na ROR  

 
 

 

Jeszcze do 30 kwietnia 2010 roku mo na ubiega  si  o: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ju  od 19 kwietnia 2010 roku rusza nowa 

Promocyjna lokata na 6 miesi cy!!! 
 

 
 

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

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

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

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

 


