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RUSZYŁ REMONT
RATUSZA
Kiedy się zakończy?

Kórnickie
spotkania
z Białą Damą
Program kórnickiego święta

Fot. ŁG

kórnik biegał z gwiazdami

AGENCJI
POCZTOWEJ
NA OSIEDLU KRASICKIEGO 5
W KÓRNIKU
Czynne:
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 10.00-17.00
(odbiór listów awizowanych do 21.00)

PROSTO Z RATUSZA
Uroczystość w Trzebisławkach
W dniu 8 maja w miejscowości Trzebisławkach przy monumencie upamiętniającym członków tajnej organizacji Dla Ciebie
Polsko, złożono wiązanki kwiatów. Swą
obecnością uroczystość zaszczycili:
- dwóch członków organizacji Dla
Ciebie Polsko Jan Tomczak i Mieczysław
Szumiński
- rodziny wymienionych na obelisku
bohaterów

Wśród nagrodzonych okolicznościowymi medalami i odznakami znaleźli się
także strażacy z naszej gmin. Więcej
o tej uroczystości piszemy w dalszej części
tego numeru.
Zebranie Koła
W dniu 12 maja odbyło się walne zebranie Kórnickiego Koła Stowarzyszenia
Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Uczestniczący w spotkaniu burmistrz Jerzy

SOBOTA 8.00-12.00

OFERUJEMY:
• USŁUGI POCZTOWE
• SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH
„KOMBUS”
• SPRZEDAŻ GAZET
• KSERO OD 20 GR/STR
• FAX OD 1 ZŁ/STR
• PUNKT TOTOLOTKA

• 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

Wybory w Czołowie

Z RATUSZA

Zapraszamy do nowo otwartej

W dniu 14 maja odbyły się wybory
uzupełniające w Czołowie. Po śmierci
wieloletniego sołtysa Jana Nowaka funkcję
sołtysa powierzono pani Dorocie Dłubale.
Rocznica Adlomeracji
W Sali renesansowej poznańskiego
ratusza odbyło się 15 maja uroczyste spotkanie podsumowujące dwa lata istnienia
Aglomeracji Poznańskiej. Kórnik reprezentowali: przewodnicząca RM Irena Kaczmarek oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Podczas dyskusji podkreślono pozytywne
doświadczania samorządów w zakresie komunikacji i gospodarki odpadami. Akurat w tych
dwóch tematach doświadczenia Kórnika ze
współpracy z wiodącym prym w aglomeracji
Poznaniem nie są pozytywne. Omówiono także
sprawę programu badawczego, prowadzonego
wspólnie przez Uniwersytet im A. Mickiewicza,
Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Przyrodniczy, dotyczącego
Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego.
Opr. ŁG
BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Podczas uroczystości w Trzebisławkach

- ks. kanonik Jerzy Kędzierski
- Burmistrz Środy Wlkp. Wojciech
Ziętkowski
- Burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski
- Przewodnicząca Rady Miejskiej Kórnika Irena Kaczmarek
- uczniowie okolicznych szkół miedzy innymi ze Słupii Wielkiej, Radzewa, Kórnika,
Szczodrzykowa
- mieszkańcy Trzebisławek i okolicznych wsi.
Uroczystość tą zorganizowała Rada
Sołecka Trzebisławek wraz z Burmistrzem
Środy Wlkp.
Monument przypomina o czynnym
wkładzie mieszkańców Kórnika i okolic
w walkę z niemieckim okupantem podczas
II wojny światowej.
Rocznica strażaków
Dnia 9 maja na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie
obchodzono 10-lecie powstania Zarządu
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w
Poznaniu i Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu. Podczas uroczystości dokonano poświęcenia i nadania
sztandaru PZOSP. Co istotne również
wkład materialny Gminy Kórnik pozwolił na
sfinansowanie sztandaru, dzięki czemu m.in.
burmistrz Jerzy Lechnerowski dokonał symbolicznego wbicia gwoździa fundacyjnego.
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Lechnerowski zadeklarował pomoc gminy
dla koła i wręczył kolejne medale rodzinom
powstańców i osobom związanym z ideą
pamięci zrywu Wielkopolan z przed 90 lat.
Więcej o spotkaniu i działalności koła piszemy w dalszej części tego numeru.
Wizyta ambasadora
Ambasador USA w Polsce, pan Victor
Ashe gościł 13 maja z półoficjalną wizytą
w Kórniku.
Odwiedził Zamek, gdzie podejmował
go dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN prof.
Tomasz Jasiński, oraz został przyjęty przez
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego i
wiceburmistrza Hieronima Urbanka w kórnickim ratuszu. Gościa interesowało wiele
zagadnień związanych z rozwojem gminy
i bieżącą sytuacją regionu.

Ambasador w towarzystwie burmistrzów

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 8 maja 2009 r.
do 29 maja 2009 r. wywieszony został
niżej wymieniony wykaz dotyczący
użyczenia:
- 1 działki o nr 28/22 położonej w miejscowości Szczodrzykowo na rzecz
Spółki Wodno Ściekowej WODY POLSKIE z przeznaczeniem pod budowę
i użytkowanie oczyszczalni ścieków
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Bliższe informacje można zasięgnąć w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w
Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411
wew. 675.
BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 22 maja 2009 r.
do 12 czerwca 2009 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący
dzierżawy:
- 1 działka nr 882/7 położona w Kórniku.,
- 1 działka nr 629/1 o położona w Kórniku obręb Bnin,
- 1 część działki nr 13 położona
w Radzewie.
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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Przewodniczącej Rady
30 kwietnia przewodnicząca RM Irena
Kaczmarek wraz z wiceprzewodniczącym
RM Romanem Genstwom wzięli udział w
oficjalnym otwarciu oddziału przedszkolnego
w Pierzchnie.
1 maja Irena Kaczmarek oraz inni radni
uczestniczyli w mszy odpustowej i festynie
parafialnym w parafii pod wezwaniem Józefa
Robotnika w Robakowie
3 maja o puchar przechodni Przewodniczącej rady Miejskiej rywalizowały w Czmońcu drużyny piłkarskie radnych i sołtysów.
Wygrali sołtysi. Imprezę zorganizowała rada
Sołecka z Czmonia.
6 maja komisja Oświaty i Polityki Społecznej Rady Miejskiej odwiedziła prywatne
przedszkola Skrzaty i Śpiewający Włóczykije
oraz nowopowstały oddział przedszkolny w
Pierzchnie. Tego samego dnia odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM.
8 maja przewodnicząca Irena Kaczmarek
uczestniczyła w uroczystościach przy obelisku w Trzebisławkach.
13 maja podczas posiedzenia Komisji
Oświaty i Polityki Społecznej dyskutowano
na temat regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Kórnika i zasad działania
kapituły tegoż tytułu.
14 maja Przewodnicząca Rady Miejskiej
wraz z burmistrzem uczestniczyli w odsłonięciu tablicy pamiątkowej byłego dyrektora
Instytutu Dendrologii PAN prof. Stefana
Białoboka
15 maja przewodnicząca wraz z burmistrzem uczestniczyli w uroczystości z okazji
rocznicy utworzenia Rady Aglomeracji Poznańskiej „będącej platformą współpracy i
wymiany informacji na temat podejmowanych
zadań”
20 maja odbyły się obrady Komisji Oświaty oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Omówiono ponownie sprawę Honorowego Obywatelstwa Kórnika oraz dyskutowano
na temat reformy procedur planowania przestrzennego i potrzebie zmian w podejściu do
ładu przestrzennego.

LOKALNA DEBATA
Burmistrz, Pełnomocnik
i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
serdecznie zapraszają Mieszkańców Gminy na lokalną debatę
pt. „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne",
która odbędzie się
w dniu 4.06.2009 r. w Kórnickim Ośrodku Kultury w godzinach 17.00-20.00
Debata jest częścią ogólnopolskiej społecznej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pod tym samym ty¬tułem, zorganizowanej z inicjatywy Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na¬sza gmina, jako jedna z blisko 1400
samorządów, przystąpiła do udziału w tym przedsięwzięciu.
Celem debaty będzie dostarczenie wiedzy na temat tego, jak alkohol działa na
organizm człowieka i ja¬kie szkody zdrowotne, społeczne i psychologiczne powoduje ryzykowne jego spożywanie. Przekażemy konkretne wskazówki, jak sprawdzić
własny wzór picia oraz zachęcimy mieszkańców naszej gminy do oceny swojego
modelu picia alkoholu. Odpowiemy m.in. na pytania: Kiedy picie alkoholu staje się
pro¬blemem? Co to jest porcja standardowa alkoholu? Jak nie przekraczać limitów
picia o niskim ryzyku i ja¬kie są to limity? Czy alkohol na każdego działa tak samo?

gabinet przewodniczącego RM i toalety.
Mansardowe poddasze pomieści dwie
sale w założeniu przeznaczone na galerie wystawowe lub świetlice oraz dwa
mniejsze biura – być może redakcyjne
pomieszczenia „Kórniczanina”.
Zmiany zewnętrzne nie mają naruszać historycznego charakteru budowli.
Najprawdopodobniej ponownie funkcję
okien odzyskają widoczne na fasadzie
zamurowane nisze – niegdyś okna.
Nowe okna powtarzać mają kształt,
wielkość i podział szyb w oknach oryginalnych.
Kolor elewacji ustalony zostanie po
badaniach poprzednich warstw pokrywających mury.
Jedyną zewnętrzną nowinką będzie
podjazd dla niepełnosprawnych przy jednym z wejść. Wszystkie działania muszą
być zresztą konsultowane z Wojewódzkim
Urzędem Ochrony Zabytków, który zalecił
wiele ograniczeń gwarantujących ochronę
walorów zabytkowych.

Stara konstrukcja dachowa wymagała
remontu już dawno. Podczas większych
wichur dachówki roztrzaskiwały się na
chodniku, dach przeciekał, co powodowało
zalewanie stropów niższych kondygnacji.
Dlatego też początkowo remont obejmować
miał tylko dach. Ostatecznie jednak zdecydowano wyremontować i zmodernizować
budynek dogłębnie.
Istotną zmianą będzie zainstalowanie
w środku ratusza windy przystosowanej
także do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Brak barier architektonicznych
jest w dzisiejszych czasach wymogiem koniecznym dla obiektów użytku publicznego.
Dolna część ratusza nadal ma
służyć Bibliotece Publicznej i na cele
archiwalne. Umieszczone tu toalety
służyć będą także niepełnosprawnym.
Piętro przystosowane będzie do potrzeb działalności Rady Miejskiej. Niemal połowę kondygnacji zajmie nowa,
przestronniejsza sala posiedzeń Rady,
a resztę biura, sekretariat, przestronny

Waga przedsięwzięcia, ze względu na
olbrzymią wartość historyczną ratusza jest
olbrzymia.
Obiekt tej rangi, położona przy głównej
drodze przelotowej przez miasto wizytówka
Bnina wymaga starannego i odpowiedzialnego podejścia.
Niemniej przed wykonawcą stoi na pewno wiele wyzwań. Już wiadomo, że belki
stanowiące konstrukcję budynku nie są w
tak dobrym stanie jak przypuszczano. Kolejne informacje o stanie innych elementów
wzbogacają wiedzę fachowców podczas
prac rozbiórkowych.
Czy mimo opóźnionego przystąpienia
do prac uda się dotrzymać terminów?
Pewnie będzie to trudne. Ile będzie ostatecznie kosztować remont i modernizacja?
Na pewno więcej niż zaplanowano.
Życzymy inwestorom i wykonawcom
powodzenia, a czytelnikom obiecujemy
bieżące informacje z placu budowy.

Celem debaty będzie też przedstawienie szerszego kontekstu zmian społecznoekonomicznych, które wpływają na wzrost spożycia alkoholu w Polsce. Pokażemy,
ile alkoholu wypijają Polacy i kto pije naj¬więcej.
Wykład pt. „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne" wygłosi Pan/Pani dr Teresa
Kobrzyńska-edukator przeszkolony przez PARPA na potrzeby kampanii.
W debacie zapowiedzieli swój udział m.in. Burmistrz Gminy Kórnik- Jerzy Lechnerowski, Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Irena Kaczmarek ,Radni ,Sołtysi
Komendant Policji Pan Eugeniusz Sierański , Lekarze .
Zaprosiliśmy także Dyrektorów wszystkich szkół , przedszkoli, Duchownych
oraz przedstawicieli innych instytucji.
Organizatorom debaty zależy na obecności tej tematyki w mediach ze względu
na znaczącą liczbę osób pijących alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy. Populacja
ta szacowana jest na ok. 13% wszystkich konsumentów alkoholu. To zapowiada z
kolei wzrost problemów oraz szkód zdrowotnych i społecznych dla całej populacji.
Wyczerpujących informacji na temat spotkania udzieli Państwu Pani Bożena
Kiełtyka
Ambasador Kampanii tel 061-8171-871

Na podstawie informacji przewodniczącej RM w Kórniku
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Wreszcie ruszyły prace remontowe
w bnińskim ratuszu. Zabytkowy budynek
długo czekał na ratunek. Przeciekający
dach, zły stan drewnianego szkieletu
poddasza i wilgoć coraz bardziej dawały
się we znaki użytkownikom i pogarszały
stan budowli.
Pod koniec sierpnia 2007 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej
remontu i modernizacji ratusza Architektonicznemu Biuru Projektowemu Stefana
Wojciechowskiego. Pod koniec listopada
2008 roku zespół projektantów i branżowców przedstawił projekt techniczno-budowlany i wykonawczy wraz z uzgodnieniami.
Również procedura wyboru wykonawcy
przedłużyła się znacznie. Odwołania jakie
składały biorące udział w przetargu strony

połaci dachowych spopularyzowany w
projektach Françoisa Mansarta w okresie
baroku. Poddasze pod takim zadaszeniem
posiada zwykle większe walory użytkowe
niż zadaszone tradycyjnie). Dach zwieńczony jest wieżyczką z hełmem zaopatrzoną w
zegar. Na szczycie wieży widnieje Ogończyk - herb szlachecki rodziny Działyńskich.
Już w 1930 roku wpisano ten charakterystyczny dla Bnina obiekt do rejestru
zabytków.
Ratusz jest częściowo podpiwniczony.
W przeszłości pełnił wiele funkcji użyteczności publicznej jako: siedziba i mieszkanie
burmistrza, poczta, siedziba policmajstra,
sklep, restauracja. W czasach powojennych
mieściły się tu między innymi placówki
oświatowe i wychowawcze. Dwukrotnie
w ratuszu bnińskim mieściła się Redakcja
„Kórniczanina”.
Ostatnimi czasy w jego murach mieściła się filia Biblioteki Publicznej, siedziba
Rady Miejskiej z salką posiedzeń i nasza
Redakcja.

AKTUALNOŚCI

RADA MIEJSKA

Mansardowe
wyzwanie

Z kalendarza

nr 10/2009

opóźniły początek robót o ponad 3 miesiące. Ostatecznie jednak firma Euro-Dach
ze Śremu przystąpiła do prac. Umowa z
wykonawcą opiewa na ponad 1 760 000
zł. Już jednak wiadomo, że koszty będą
wyższe, gdyż stan niektórych elementów
budowlanych, których oględziny możliwe
były dopiero podczas częściowej rozbiórki
jest gorszy niż przypuszczano.
Bniński ratusz wybudowano około 1775
roku (choć w materiałach opisowych do
projektu zespołu arch. Wojciechowskiego
widnieje wzmianka o XVII-wiecznym pochodzeniu budynku to najpewniej pomyłka). Fundatorką budowli była władająca
Bninem i Kórnikiem Teofila z Działyńskich
Szołdrska-Potulicka, czyli Biała Dama z
zamkowego portretu.
Bryła budynku to prostopadłościan pokryty mansardowym dachem z tradycyjnej
dachówki tzw. karpiówki (dach mansardowy
to dach łamany, zbudowany z dwóch oddzielonych od siebie gzymsem powierzchni

22 maja 2009 r.

ŁG
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Trzy rodziny po pożarze, który wybuchł niecałe cztery tygodnie temu w
bloku komunalnym w Dziećmierowie
zamieszkały w domkach letniskowych
na terenie OSiR w Kórniku. Ostatnia z
rodzin, miała się stamtąd wyprowadzić
w dniu, w którym nasz dwutygodnik trafi
do kiosków.
Pożar wybuchł 27 kwietnia w godzinach popołudniowych. Dzięki szybkiej
interwencji straży pożarnej, pożar dość

szybko udało się opanować. Nie uniknięto jednak zniszczeń. W wyniku pożaru
trzy mieszkania na poddaszu uległy
zniszczeniu, w tym jedno prawie całkowicie strawił ogień i dziewięć lokali zostało
zalanych podczas akcji gaśniczej.
Po ugaszeniu ognia, odpowiednie
służby zadecydowały o tym, że 12 rodzin, które zamieszkiwało ten budynek
nie może do niego wrócić. Natychmiast
gmina zapewniła poszkodowanym lokale
zastępcze. 8 rodzin samodzielnie znalazło sobie nocleg, natomiast 4 rodziny
przewieziono specjalnie podstawionym
autobusem na teren Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Kórniku. Poszkodowanym
zapewniono posiłki. Trzy rodziny już
następnego dnia opuściły domki.
Do czasu remontu mieszkań na poddaszu, jedna z rodzin korzystać będzie
z mieszkania Zakładu Doświadczalnego
PAN w Dziećmierowie, druga wynajęła
prywatne mieszkanie, ale gmina dopłaci
jednorazowo 400 zł do czynszu a trzecia
do 22 maja przebywa na terenie OSiR
w Kórniku.
W drugiej połowie maja miały rozpocząć się prace remontowe w bloku
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komunalnym w Dziećmierowie. Straty
nie zostały jeszcze ostatecznie oszacowane. Wstępnie firma ubezpieczeniowa
wyliczyła je na 70 tysięcy złotych.
Znalazła schronienie na Błoniach
Po pożarze Małgorzata Marciniak
wraz z czwórką dzieci zamieszkała
w domku letniskowym na kórnickich
Błoniach. 22 maja musi się stamtąd
wyprowadzić. Jak nam powiedziała, do

Dziećmierowa już nie wróci. Zamieszka
w mieszkaniu w Kościanie. W Dziećmierowie zajmowała lokal obok mieszkania,
w którym wybuchł pożar.
Tamten dzień najchętniej wyrzuciłaby
z pamięci. – Było po 16. Bawiłam się z
najmłodszym 9-miesięcznym Michałkiem. Pozostałe dzieci były w innym
pokoju. Usłyszałam huk, ale myślałam,
że może w sąsiednim mieszkaniu coś
spadło. Potem poczułam smród, ale też
go zignorowałam. Myślałam, że może
komuś coś się przypaliło w kuchni. Dopiero, gdy do mieszkania wdarł się dym,
wpadłam w panikę – relacjonuje poszkodowana. – Panika była na tyle silna, że
zamiast uciekać, zakluczyłam drzwi i
nie chciałam wyjść. Jeden z sąsiadów
wdarł się do mieszkania, zabrał najmłodsze moje dziecko i krzyknął żebym
z pozostałym dziećmi szybko wybiegła
na zewnątrz – dodaje. – Pamiętam też,
że udało się uratować i wynieść kilka
mebli, telewizor i DVD. Przy gaszeniu
pożaru zalało mi lodówkę, komputer
dzieci i jeszcze inne sprzęty. Spaliły się
meble kuchenne – tłumaczy Marciniak.
– Na szczęście zachowały się książeczki

zdrowia dzieci – mówi. Pani Marciniak
przyznaje, że boi się co będzie dalej. –
Nie pracuję. Żyję z 830zł alimentów na
dzieci. Odbieram dodatek pielęgnacyjny
na niepełnosprawne dziecko w wysokości 863zł, bo najmłodszy syn ma wrodzoną wadę serca. Ojciec 9-miesięcznego
Michałka ma dochody w wysokości około
1 tysiąca złotych.
Obecny partner życiowy pani Małgorzaty otrzymał mieszkanie w budynku
kolejowym w Kościanie. Tam też cała
rodzina ma się przenieść. – Niezbędny jest jednak gruntowny remont tego
mieszkania, ale to kosztuje – stwierdza
pani Małgorzata. – Z pomocy społecznej na remont otrzymałam 900 zł na
farby, wykładzinę i podłączenie prądu.
To jednak nie wystarczy – przyznała. –
Gdybym otrzymała odszkodowanie od
gminy za utracone w pożarze sprzęty
byłoby mi łatwiej – twierdzi. Burmistrz nie
pozostawia jednak złudzeń. – Gmina nie
jest firmą ubezpieczeniową i nie może
wypłacać odszkodowań za stracone
mienie. Pomagamy poszkodowanym na
tyle na ile pozwala nam na to gminny
budżet. Ze swojej strony zapewniliśmy
nocleg i posiłki – tłumaczy.
Pani Marciniak zarzuca odpowiedzialnym za pomoc instytucjom, że nikt nie
zaproponował im pomocy psychologicznej. – Moje dzieci i ja bardzo przeżywamy
to co się stało. Dzieci często budzą się
w nocy z płaczem, ja mam lęki – stwierdza. Bożena Kiełtyka, dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kórniku poinformowała, że pani Marciniak nie zgłaszała
potrzeby rozmowy z psychologiem.
Małgorzata Marciniak dziękuje
wszystkim, którzy wsparli ją zarówno
finansowo, rzeczowo jak i dobrym słowem. – Jestem wdzięczna mieszkańcom
Dziećmierowa za zebrane przez nich
pieniądze a było to ponad 807 zł. Oprócz
tego od ludzi otrzymaliśmy piętrowe
łóżko, tapczan i środki czystości – wylicza pani Małgorzata. – Gdyby jednak
ktoś miał jeszcze dobrą spacerówkę dla
dziecka, zbędne dziecięce i kuchenne
meble, zabawki, kołdry i poduszki to proszę o kontakt telefoniczny pod numerem
661-722-740 – powiedziała.

Maturalny maraton
dobiega końca
76 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku przystąpiło w
tym roku do matury. Za nimi już egzaminy pisemne. Czekają ich jeszcze ustne.
Poniedziałek, 4 maja, kilkanaście minut po godz. 8.00. Na niewielkim boisku,
otoczonym prawie z każdej strony murami
szkoły, pojawiają się elegancko ubrani maturzyści. Stres i niepewność towarzyszyły
prawie wszystkim. Pocieszali się jednak
nawzajem, że za kilkadziesiąt minut emocje opadną. Wtedy będą znać już tematy
i niepewność zniknie. Trzydzieści minut
przed rozpoczęciem egzaminu losowali
miejsca. Przed wejściem na salę jeszcze
„kopniak” na szczęście od koleżanek i kolegów i można chwycić za pióra. Arkusze
egzaminacyjne bez problemów dotarły na
czas do liceum, dlatego punktualnie o 9.00
nastąpiło ich otwarcie.
W pierwszym dniu matur, abiturienci
zmagali się z językiem polskim. „Pan Tadeusz” i „Chłopi” to lektury, ze znajomości
których musieli wykazać się. W kolejnych
dniach pisali egzaminy z języków obcych i
pozostałych przedmiotów. Tegoroczni maturzyści najchętniej wybierali język angielski.
Aż 60 z nich zdecydowało się właśnie na
ten język obcy. Tylko 16 osób podeszło do
matury z języka niemieckiego. W tym roku,
wśród przedmiotów do wyboru najpopularniejsza była geografia. 32 maturzystów
zmagało się z pytaniami i zadaniami z tego

Maturalne procedury
Podczas każdego egzaminu, maturzyści
musieli przestrzegać określonych rygorystycznych zasad. Na salę abiturienci mogli
wejść tylko z czarnymi długopisami. Wyjątkiem była jedynie matematyka i fizyka. Na te
egzaminy uczniowie przynosili kalkulatory

Dom
Rekolekcyjny w Czmońcu
Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża i Fundacja „Dom na Skale” zapraszają na uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego, pod Dom Wycieczkowo-Rekolekcyjny w Czmońcu, która odbędzie się 23 maja o godz. 16.00 na terenie budowy. Eucharystii
będzie przewodniczył Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański.

Nadal nieznane są przyczyny wybuchu pożaru. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp.
Barbara Morasz

Serdeczne podziękowania składam
wszystkim mieszkańcom wsi Dziećmierowo oraz innym, którzy udzielili
wsparcia finansowego lub rzeczowego
najbardziej poszkodowanym w pożarze
budynku komunalnego.
Sołtys wsi Dziećmierowo
Henryk Hypsior
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przedmiotu. 18 osób wybrało biologię, 15 wiedzę o społeczeństwie, 11 - matematykę,
10 – historię i tylko 4 – chemię. Jeden z
maturzystów zdawał filozofię.
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i przybory geometryczne. Nie było mowy o
wejściu na salę egzaminacyjną z telefonem
komórkowym. Maturzyści w domach musieli
pozostawić maskotki i wszelkie amulety na
szczęście.
Dla dodatkowego bezpieczeństwa,
w szkołach pojawiali się obserwatorzy z
zewnątrz.
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Po pożarze mieszkali
w domkach letniskowych

A co po egzaminach?
Abiturienci po opuszczeniu sal egzaminacyjnych zapewne zaczęli zastanawiać
się co dalej.
O tym, czy zdali część pisemną dowiedzą się pod koniec czerwca. Wówczas
otrzymają maturalne świadectwa.
Barbara Morasz

Kórniccy seniorzy
w Kotlinie Kłodzkiej
43-osobowa grupa kórnickich seniorów wybrała się na majówkę do Kotliny
Kłodzkiej. Podczas trzydniowej wycieczki obejrzeli wiele ciekawych miejsc.
Koło Emerytów i Rencistów, działające
przy kórnickim oddziale Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej, kilka razy do roku
organizuje wycieczki krajoznawcze.
Tym razem seniorzy zwiedzali Kotlinę
Kłodzką. Baza noclegowa mieściła się w
Dusznikach Zdroju. Tam też grupa wycieczkowa z Kórnika zwiedziła Muzeum Papiernictwa, które jest jednym z najcenniejszych
zabytków techniki w Europie, dworek
Chopina, park zdrojowy z podświetlaną
fontanną i otaczającymi go obiektami sanatoryjnymi a także pijalnię wód zdrojowych.
W Kudowie Zdrój, największe wrażenie
na kórnickich seniorach wywarł tonący w
zieleni i kwiatach park zdrojowy. Zwiedzili
też miejscowość Międzylesie, której kiedyś
pospieszyli z pomocą w czasie powodzi kórniccy strażacy a po stronie czeskiej kościół
w miejscowości Kraliky.
Seniorzy chętnie wolny czas spędzali
przy ognisku a także słuchając koncertów
w tym m.in. Haliny Frąckowiak, które odbywały się w muszli koncertowej w parku
zdrojowym w Dusznikach Zdrój. BM
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Uroczystości związane z tegorocznym Dniem Strażaka połączone z 10-leciem powstania Zarządu Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu i
Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Poznaniu obchodzono 9
maja na terenie Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 8 w Bolechowie.
Uczestników uroczystości powitali bryg.
dr inż. Witold Rewers, komendant Miejski
PSP w Poznaniu i dh Dariusz Piechocki,
prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP
w Poznaniu.
Wśród gości znaleźli się: nadbrygadier Ryszard Kamiński, członek Zarządu
Głównego ZOSP RP, st. bryg. Wojciech
Mendelak, wielkopolski komendant wojewódzki PSP, bryg. Piotr Guzowski - komendant Szkoły Aspirantów Pożarnictwa
oraz st. bryg. w stanie spoczynku Jerzy
Bronowicz. Obecni byli również przyjaciele
braci strażackiej: Tomasz Kayser, wiceprezydent Poznania, Piotr Burdajewicz,
przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego, Ryszard Pomin, starosta I kadencji
oraz burmistrzowie i wójtowie gmin i miast
powiatu poznańskiego, w tym burmistrz
Kórnika Jerzy Lechnerowski. Nie zabrakło
także księży i kapelanów strażackich z
ks. Prałatem Konradem Kaczmarkiem –
duszpasterzem Strażaków Archidiecezji
Poznańskiej oraz ks. Romanem Janeckim –
kapelanem Strażaków Ochotników Powiatu
Poznańskiego. Na uroczystości zaproszono
także prezesów i komendantów gminnych
jednostek OSP z terenu naszego powiatu.
Na obchody Dnia Strażaka przybyli
goście ze Stanów Zjednoczonych z miasta
Cleveland pod dowództwem Normana Cyr
oraz p.płk. Scota Wallacha przedstawiciela
Ambasadora Stanów Zjednoczonych w
Polsce.
Ważnym punktem tego dnia było
nadanie sztandaru Zarządowi Oddziału
Powiatowemu ZOSP RP w Poznaniu. Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru tworzą:
Anna Tomicka – burmistrz Swarzędza,
Zofia Springer – burmistrz Mosiny, Tadeusz Czajka – wójt Tarnowa Podgórnego,
Dariusz Piechocki – prezes Klubu Rugby „
DRAGONIA” Mosina, Włodzimierz Pinczak
– burmistrz Stęszewa, Jerzy Lechnerowski
– burmistrz Kórnika, dh Marek Maciejewski
– prezes OSP Luboń, dh Dariusz Piechocki
– prezes OSP Mosina.
Podczas obchodów oficjalnie wręczono
kluczyki do samochodów ratowniczogaśniczych. Samochody te otrzymały:
OSP Mosina, Luboń, Kórnik i Suchy Las.
Kluczyki wręczał nadbrygadier Ryszard
Kamiński - członek Zarządu Głównego
ZOSP RP a auta poświęcił ks. Prałat Konrad Kaczmarek.
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Jak zawiesić działalność
gospodarczą?
W poprzednim numerze „Kórniczanina” przedstawiliśmy na jakich
zasadach działa tzw. „jedno okienko” i
jakich formalności należy dokonać, aby
założyć działalność gospodarczą. Tym
razem publikujemy informacje, dla tych
przedsiębiorców, którzy zastanawiają
się nad zawieszeniem takiej działalności.
Od ponad pół roku, a dokładnie od 20
września 2008 roku przedsiębiorcy mają
możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Zawieszenia można
dokonać na okres od 1 miesiąca do 2 lat.
Działalność może zawiesić tylko ten
przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Jeśli działalność prowadzona
jest przez spółkę cywilną to zawieszenie
wykonywania tej działalności będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zawieszą ją wszyscy wspólnicy spółki.
W tym czasie, przedsiębiorca nie może
prowadzić swojej działalności, oferować
swoich usług i osiągać bieżących docho-

dów. O zawieszeniu działalności musi
poinformować właściwy Urząd Gminy.
Przedsiębiorca wypełnia wówczas wniosek
zintegrowany (druk EDG -1) i w odpowiednich rubrykach zaznacza czego on dotyczy.
Od 31 marca 2009 roku zawieszenie
działalności powoduje ustanie obowiązku
ubezpieczeń społecznych od dnia, w którym
rozpoczyna się zawieszenie wykonywania
działalności gospodarczej do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania
działalności.
W okresie zawieszenia przedsiębiorca
nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu. Ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne jest wówczas
dobrowolne.
Przedsiębiorca, który zamierza wznowić
działalność gospodarczą ma obowiązek
zgłoszenia takiej informacji w Urzędzie
Gminy.
Zebrała: Barbara Morasz

Nie będzie
strefy od
czerwca

Prezydium Zarządu Głównego przyznało Medale Złoty, Srebrny, Brązowy „Za
Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Odznakę
„Wzorowy Strażak”.

BŁAŻEJEWKO
Sołtys Andrzej Duda poinformował, że
równiarka wyrównała nawierzchnię dróg na
terenie wsi. Ponadto uzupełniono nasadzenia przy alejkach dojazdowych do bloków.
Sołtys stwierdził, że nadal problemem jest
brak jednej lampy, która oświetlałaby dojście do przystanku autobusowego.
Trwają przygotowania do obchodów
Dnia Matki i Dnia Dziecka. Sołtys powiedział, że z tej okazji 50 osób - mamy i dzieci
pojadą 30 maja do kina.

Mieszkańcy wsi oczekują na wykonanie chodnika i wyrównanie pobocza na
ulicy Poznańskiej. Sołtys Maciej Słowiński
powiedział, że związane z tym prace opóźniają się a miały rozpocząć się już w maju.
Plac zabaw w Borówcu powiększył się
o dwa nowe elementy, które ustawiono 16
maja. Natomiast 30 maja zostanie zorganizowana impreza z okazji Dnia Matki.
DZIEĆMIEROWO

RUNOWO

Po oficjalnych uroczystościach rozpoczął się festyn strażacki, na którym były
także rodziny strażaków. Nie zabrakło
dobrego jedzenia, muzyki oraz rozrywki.
Całość artystyczną prowadził konferansjer
Sławomir Weihs. Wystąpiły: Orkiestra Dęta
działająca przy OSP Swarzędz, zespół
artystyczny „OGNISTA DRUŻYNA” z OSP
Czermin, zespół artystyczny
„RADZEWIAKI” ze Szkoły Podstawowej
w Radzewie, zespół taneczny „BORN to
DANCE” z OSP Kobylnica i zespół muzyczny „SYSTEM” przy muzyce którego
wszyscy bawili się do późnych godzin
wieczornych. W trakcie festynu najmłodsi
uczestnicy uroczystości mogli wykazać się
sprawnością fizyczną podczas konkursów
sportowo - pożarniczych z nagrodami.
Ewa Sieroń

nr 10/2009

O Magazynie Kórnickim, linii
elektroenergetycznej i o kilku
innych rzeczach…

BORÓWIEC

Sołtys Henryk Hypsior powiedział, że
mieszkańcy wsi czekają na otwarcie przejścia z dopuszczeniem ruchu pieszego i
lokalnego ruchu samochodów osobowych
oraz obwodnicy trasy S 11. Oczekują też na
wykonanie chodnika wzdłuż drogi nr 434 od
końca Dziećmierowa do Kórnika.
W maju wyrównano pofrezem drogi
pokanalizacyjne na ulicach: Słoneczna,
Świgonia, Leśna, Kwiatowa.

Kierowcy, którzy parkują swoje samochody na Placu Niepodległości w Kórniku
mogą na razie spać spokojnie. Wiadomo
już, że na pewno od początku czerwca nie
będzie obowiązywać strefa płatnego parkowania na kórnickim rynku. Tak naprawdę
nie wiadomo, kiedy parkomaty pojawią się
na Placu Niepodległości. Z informacji, jakie
uzyskaliśmy od wiceburmistrza Hieronima
Urbanka do 17 czerwca ma powstać projekt
strefy, regulamin i taryfikator opłat. Na pytanie od kiedy zacznie obowiązywać strefa,
wiceburmistrz nie potrafił odpowiedzieć.
BM
Wręczano także nagrody dla „Strażaka
Roku OSP Miasta Poznań” oraz „Strażaka
Roku Powiatu Poznańskiego”.
Dyplom Uznania za wkład w rozwój
ochrony przeciwpożarowej na terenie
Powiatu Poznańskiego otrzymała m.in.
dh Ewa Sieroń z OSP Kórnik. Osoby
odznaczone Dyplomem Uznania w roku
1999 zaczęły budować podwaliny dzisiejszego Zarządu Powiatowego ZOSP RP
w Poznaniu.
Decyzją Kapituły „Medal Honorowy im.
Bolesława Chomicza” otrzymała m.in. dh
Ewa Sieroń z OSP Kórnik.

WIEŚCI SOŁECKIE

Sołtys Iwona Cupryjak poinformowała,
że sołectwo cały czas czeka na rozwiązanie konkursu, do którego zgłoszono do
Urzędu Marszałkowskiego wsie Runowo i
Borówiec.
Sołectwo przygotowało do tego konkursu „Plan Odnowy Miejscowości Runowo”,
który jest dokumentem stanowiącym załącznik do wniosku w przypadku ubiegania
się o środki strukturalne w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach
2007-2013”. Gdyby Runowo osiągnęło
sukces w tym konkursie otrzymałoby środki
na remont świetlicy. Na te prace z budżetu
gminy zagwarantowano już 150 tys. zł.
Sołtys Iwona Cupryjak powiedziała, że
w sobotę 16 maja w Runowie odbyło się
tradycyjne „Sprzątanie Świata”. Pani sołtys
stwierdziła, iż akcja przebiegła gorzej niż w
ubiegłym roku, choć zebrano dużo śmieci.
Zdaniem pani sołtys w sprzątanie wsi powinno zaangażować się więcej dorosłych,
którzy w ten sposób daliby przykład młodym
ludziom. Uczestnicy „Sprzątania Świata”
po pracy zostali poczęstowani grochówką,
na którą zaprosił prezes „Jagrolu” – Stefan
Jankowiak.
Robert Wrzesiński
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Muszę się przyznać naszym Mieszkańcom, że czytam czasami Magazyn Kórnicki,
chcąc się dowiedzieć, co znowu Redakcja
tej gazety wymyśliła, aby „przyłożyć” burmistrzowi Lechnerowskiemu. Nie zabierałem
nigdy głosu w tej sprawie, nie polemizowałem z poszczególnymi artykułami, bo po
prostu nie mam na to czasu. Ale ostatni
wywiad z panem Kazimierzem Krawiarzem
(kwiecień nr 3/2009) sprowokował mnie
do zajęcia głosu w sprawach publicznych.
Stwierdzam, że Magazyn Kórnicki, który
uważa się za gazetę, która chce „naprawiać” gminę, nie rozumie naszego miasta i
po prostu nie dorósł do Kórnika.
Aż nadto widoczne są tendencyjne
pytania Redaktora Daniela, zadawane
jego rozmówcom, sugerujące nieudolność
czy słabość obecnej władzy. Nie zawsze
pan Redaktor otrzymuje satysfakcjonującą
go odpowiedź, ale czasami mu się uda.
Tak było właśnie w wywiadzie z Panem
Krawiarzem. Panu Krawiarzowi nie udało
się uniknąć manipulacji redaktora Daniela
… i wpadł.
Pan Krawiarz, nie wiem dlaczego,
podawał wiele informacji nieprawdziwych,
kłamliwych, mieszających jeszcze do
tego mojego nieżyjącego dziadka Józefa
Mączkowskiego. Do tych nieprawdziwych
wiadomości należy m.in. informacja o linii
wysokiego napięcia 2x220kV + 2x400kV.
Odpowiadam Panu Redaktorowi Danielowi
i jednocześnie Panu Krawiarzowi, a także
mieszkańcom gminy, którzy tak chętnie
przypisują mi tę linię, że burmistrz Jerzy
Lechnerowski nie mógł wiedzieć o tej linii,
bo pomysł dotyczący linii czterotorowej
2x220kV + 2x400kV pojawił się w planach
dopiero w 2000 r., a więc wtedy, gdy burmistrz Lechnerowski nie był burmistrzem.
Wcześniej, bo w planach do 1998r. (w
studium) były ujawnione dwa przebiegi linii:
jeden, to istniejąca linia 220kV, oraz drugi,
wzdłuż planowanej autostrady A2 (i była to
linia jednotorowa !). Szanowni Mieszkańcy
Kamionek, Borówca i Skrzynek: nie burmistrz Lechnerowski jest odpowiedzialny
za tę linię.
Odniosę się teraz do tematu odwołania
Pana Krawiarza z redaktora naczelnego
Kórniczanina. Otóż nigdy nie bałem się
krytyki i nigdy nie cenzurowałem Kórnicza-
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Powiatowe
obchody Dnia
Strażaka

nina. Gazeta była zresztą organem Rady
Miejskiej, nie Burmistrza. Powód odwołania
Pana Krawiarza podany w wywiadzie to po
prostu kłamstwo. Mieszkańcy oczekiwali
wówczas od czasopisma więcej spraw
bieżących, a nieco mniej historii. Pan Krawiarz był zresztą utożsamiany z minionym
systemem, co tamtej, solidarnościowej
Radzie nie odpowiadało.
I jeszcze jedna sprawa, która często pojawia się na łamach Magazynu Kórnickiego.
Myślę tu o strategii gminy, wizji, o planowaniu przestrzennym, które to elementy gmina
posiada, ale grono redakcyjne MK przez
długi czas lansowało pogląd, że gmina nie
ma strategii, nie ma marki, czyli nie ma nic.
Oczywiście jeżeli ktoś nie chce, to tych elementów nie dostrzeże. Mogę się zgodzić z
poglądem, że planowanie przestrzenne w
gminie trzeba poprawić. Ale nie mogę się
zgodzić z tym, co mówi Pan Krawiarz w
swoim wywiadzie na temat oceny władzy
(przypuszczam, że chodzi o Radę i o mnie),
której Mieszkańcy powierzyli Kórnik. Miał
przecież Pan Krawiarz możliwość wpływania na kształt gminy, jednak Mieszkańcy
powierzyli mu mandat radnego zaledwie
na jedną kadencję. Chciałbym poinformować Pana Krawiarza,( bo pewnie o tym nie
wie), że Biedronkę, ten murowany blaszak,
pozytywnie zaopiniował, żeby było weselej,
światowej sławy architekt i urbanista, Pan
Stefan Wojciechowski!
Skądinąd, cenię bardzo p. Stefana Wojciechowskiego, jego wiedzę, dlatego powołałem go na przewodniczącego Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. Nie zawsze
się zgadzam ze stanowiskiem Komisji, ale
przecież o to chodzi, żeby dyskutować,
rozmawiać z fachowcami, z mieszkańcami i znajdować najlepsze rozwiązania. Z
tej szerokiej dyskusji wynikają ostateczne
decyzje, które stanowią, że nasza gmina
jest dziś jedną z najbardziej dynamicznie
rozwijających się gmin w Polsce. Zrównoważona polityka proinwestycyjna gminy w
ciągu ostatnich lat spowodowała, że obok
wielu nowych firm i terenów budowlanych,
zachowujemy swe kulturowe, historyczne
wartości.
Tak ja postrzegam moje miasto i konsekwentnie realizuję wizję gminy nakreśloną
w latach 90-tych przez pierwszy wybrany
demokratycznie samorząd. Ale ocenę tych
działań zostawiam Mieszkańcom i inteligencji Pana Redaktora Naczelnego Magazynu
Kórnickiego.
P.S. Wiem, że nie wszyscy czytają
Kórniczanina, dlatego pozwoliłem sobie
przesłać ten artykuł również do Magazynu
Kórnickiego, z prośbą o opublikowanie.
Spodziewam się oczywiście jakiegoś komentarza Pana Redaktora, z którym nie
będę już polemizował, z przyczyn podanych
wcześniej.
Z poważaniem
Jerzy Lechnerowski

9

Spotkanie z autorką książek dla
dzieci, zapoznanie się z kulturą i zabytkami Chin i Rzymu, konkursy a nawet
możliwość zmierzenia sobie ciśnienia
– takie m.in. propozycje przygotowała
Biblioteka Publiczna w Kórniku i jej filia
w Bninie z okazji tegorocznego Tygodnia
Bibliotek, który odbywał się w dniach
8-15 maja pod hasłem „Biblioteka to
plus”.
Tydzień Bibliotek to ogólnopolska
akcja ogłoszona przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich. Ma on promować
informacyjną, społeczną, edukacyjną i
kulturotwórczą rolę bibliotek i zaprezentować społeczeństwu ich różnorodną ofertę
usługową.

TOFIK

Do wynajęcia pomieszczenie magazynowe
wraz z zapleczem biurowym
o powierzchni 154,44 m²
Kontakt:
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kórniku,
ul. Krauthofera 11

otrzymała nagrodę „Biały Kruk 2009”. Z
kolei ilustratorka Elżbieta KrygowskaButlewska omówiła etapy powstawania
ilustracji do książek. Dzieci miały wyobrazić
sobie i namalować Rozwesołka, bohatera
jednej z książek Bardijewskiej.
Uczniowie klas IV-VI zmagali się z
ortografią w konkursie „Piszę bez błędów”,
a kórniccy licealiści z pytaniami o życiu i
twórczości Juliusza Słowackiego.
Gimnazjaliści z Kórnika i Robakowa
dowiedzieli się w jaki sposób zbiera się i
redaguje informacje prasowe, jak wykonuje
się zdjęcia do gazety i jakie są etapy powstawania gazety od składu komputerowego do druku, w ramach spotkania z przedstawicielami redakcji naszego czasopisma.

Kolejny Tydzień Bibliotek już za rok.
Barbara Morasz
Wielkopolskie Towarzystwo
Przyjaciół Książki
zaprasza na
VI Forum
Bibliofilów Polskich
22-23 maja 2009 roku
Poznań – Kórnik

tel. 0618 170-123 lub 509-515-554

TYNKI
MASZYNOWE

tel. (61) 8171 127

Tel.

a

603 613 479

OGRÓD– KOMPLEKS
POŁOŻYMY – BRUK, GRANIT
ZAŁOŻYMY TRAWNIK
ZAOPIEKUJEMY SIĘ OGRODEM
WYKONAMY OGRODZENIA
- TAKŻE KOJCE DLA PSÓW

0601 405 059

sklep „Mat-Bud”
– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
Wod-Kan i C.O.
– art. elektryczne
Bnin, ul. Śremska 10A
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także zamawiania i rezerwacji książek z
katalogu on-line biblioteki.
Podczas Tygodnia Bibliotek swoje
święto obchodzili również bibliotekarze.
Wspólnie świętowali w auli bnińskiej podstawówki. Była to doskonała okazja by
wyróżnić najlepszych czytelników.
Nagrody- oczywiście książkowe otrzymali:
Maria Grząślewicz
Kinga Siejak
Mirosław Grzybek
Genowefa Mirochna
Aneta Korpaczewska
Izabela Kerber
Marek Łuczyszyn
Przewodnicząca Rady Miejskiej Irena
Kaczmarek oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski wręczyli pracownikom biblioteki
książkowe upominki i życzyli dalszej,
owocnej pracy.

AKTUALNOŚCI

REKLAMY

Kórnicki Tydzień Bibliotek

Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane
transport GRATIS
na terenie Kórnika
zapraszamy

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd.
tel. (61) 898 03 35

nr 10/2009

Jak powiedziała nam Elżbieta Duszczak, dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku miejscowa biblioteka popiera wszelkie
działania na rzecz krzewienia czytelnictwa i
wiedzy o bibliotekach. Dlatego też z okazji
Tygodnia Bibliotek przygotowała wiele ciekawych propozycji kontaktów z książnicą
zarówno dla najmłodszych, tych trochę
starszych, jak i najstarszych.
Już w pierwszym dniu obchodów Tygodnia Bibliotek, bibliotekę w Kórniku i filię
w Bninie odwiedziły
przedszkolaki. W filii w
Bninie obejrzały prezentację multimedialną o krajach Unii Europejskiej, nawiązującą do obchodzonego
przez bnińskie przedszkole „Tygodnia Unii
Europejskiej”. Dzieci
stworzyły wspólnie
plakat, na którym pojawiło się wszystko
to co kojarzy się z danym krajem Europy.
Uczniowie klas I-III ze Szkół Podstawowych w Bninie, Radzewie i Szczodrzykowie
spotkali się Lilianą Bardijewską, autorką
książek dla dzieci i ilustratorką Elżbietą
Krygowską-Butlewską. Liliana Bardijewska
zaprezentowała książki swojego autorstwa,
a wśród nich „Bajkę o Kapciuszku”, która

22 maja 2009 r.

Wszyscy chętni mogli poznać historię,
kulturę i zabytki Chin oraz Rzymu. Katarzyna Kaczmarek, bibliotekarka z Kórnika
opowiedziała o swoim dwumiesięcznym
pobycie w Chinach. Zaprezentowała około
150 zdjęć zrobionych w mieście Hangzou
oraz przedmioty związane z Chinami m.in.
wachlarze, pałeczki, flety, gazety itp. Każdy
z uczestników miał okazję wypić prawdziwą chińską herbatę i spróbować chińskiej
potrawy korzystając
tylko z pałeczek. Z
kolei Anna Kamińska,
bibliotekarka filii w
Bninie przedstawiła
za pomocą prezentacji multimedialnej
najważniejsze zabytki
oraz kulturę Rzymu.
Obecni skosztowali
także oryginalne włoskie cappuccino.
Zarówno biblioteka
w Kórniku, jak i filia w Bninie przygotowały
dzień dla seniorów pod hasłem „Serce
masz tylko jedno”. Pracownicy biblioteki
w tym dniu polecali czytelnikom książki na
temat profilaktyki chorób serca i wykonywali
pomiary ciśnienia.
Przez cały czas czytelnicy chętnie korzystali z indywidualnych szkoleń z zakresu
wyszukiwania informacji w Internecie a

PROGRAM
22 maja 2009 r. (piątek)
Poznań
11.00 – spotkanie w Bibliotece
Raczyńskich w Poznaniu,
Plac Wolności 19
13.30 – 15.00 – spacer po Starym Mieście
z przewodnikiem PTTK
15.00 – 16.00 – przerwa na obiad
16.00 – 17.30 – spotkanie w Archiwum
Państwowym, ul. 23 Lutego 41/43
18.30 – zwiedzanie Wystawy Rzemiosła
Introligatorskiego i Artystycznej
Oprawy Książek, ul. Matejki 53
(utworzonej przez członka WTPK)
23 maja 2009 r. (sobota)
Kórnik
10.00 – spotkanie w Bibliotece Kórnickiej
PAN w Kórniku, ul. Zamkowa 5
– zwiedzanie Biblioteki i Muzeum,
pokaz cymeliów
– obrady na terenie Zamku
– komunikaty o działalności Towarzystw
Przyjaciół Książki (referują
przedstawiciele Towarzystw),
– wykład Przemysława Wojciechowskiego,
członka WTPK: „Zadbajmy o swoje
zbiory: profilaktyka i konserwacja
książki”
– obiad (ok. 14.00)
– spacer po Arboretum. Maj to czas
kwitnienia magnolii i różaneczników…
– złożenie kwiatów na grobie ks. Edmunda
Majkowskiego, załoŜyciela Towarzystwa
Bibliofilów Polskich w Poznaniu
– zakończenie Forum
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Rękopisy m.in. III części „Dziadów”
Adama Mickiewicza, Napoleona Bonaparte, Tadeusza Kościuszki czy XVwieczną księgę łańcuchową mogli dotychczas obejrzeć zwiedzający w zamku
w ramach cyklu weekendów majowych
„Ze skarbca Biblioteki Kórnickiej”.
W maju w Arboretum królują magnolie, bzy i różaneczniki a na zamkowych
salonach najcenniejsze i najstarsze rękopisy, druki oraz miniatury, które na co
dzień znajdują się w skarbcu Biblioteki
Kórnickiej.
Wszystkie starodruki i eksponaty
umieszczono w specjalnych oszklonych

Obchodów

90-tej rocznicy c.d.
Cztery miesiące wstecz „Kórniczanin”
informował o powstaniu kórnickiego koła
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Obecnie koło rozwija się prawidłowo
i liczy czterdziestu członków i sporą grupę
sympatyków. W dniu 12 maja b.r. odbyło się
kolejne zebranie, na którym przyjęto plan
pracy. Na wniosek zarządu koła, Pan burmistrz Jerzy Lechnerowski wręczył kolejne
Pamiątkowe Krzyże Powstańcze: p. Marii
Joppek honorując jej ojca Andrzeja Grzępę,
p. Stanisławowi Grześkowiakowi za zasługi
jego ojca Aleksego Grześkowiaka, p. Marii
Walczak za działalność jej dziadka Józefa
Barańskiego.
Ponadto Pamiątkowe Krzyże Powstańcze za wybitne zasługi dla upamiętnienia
Powstania Wielkopolskiego nadano: Oddziałowi „Wielkopolska” TPPW i Muzeum
Powstania Wielkopolskiego w Lusowie.
W dniu 16 maja b.r., kilkudziesięcioosobowa grupa członków i sympatyków
Towarzystwa wyjechała autokarem do w/w

gablotach, które posiadają alarm. Nad
ich bezpieczeństwem czuwają pracownicy zamku, działu rękopisów i ochrona.
Jak się dowiedzieliśmy, rękopisy na noc
zamykane są w skarbcu a po weekendzie
wracają do magazynów lub ponownie
do skarbca.
Cykl spotkań „Ze skarbca Biblioteki
Kórnickiej” to jedna z nielicznych okazji,
by zobaczyć nawet XIV-wieczne rękopisy. W każdy z majowych weekendów
prezentowane są starodruki czy miniatury o określonej tematyce.
Podczas pierwszego weekendu (1-3
maja) chętni obejrzeli rękopisy pisarzy
muzeum. Na wycieczkę zabrano grupę
młodzieży gimnazjalnej pod opieką nauczycielki historii z Robakowa (co istotne
to właśnie gimnazjum w Robakowie stara
się o nadanie imienia związanego z bohaterami wielkopolskiego zrywu powstańczego
przyp. ŁG). Zwiedzenie przebogatego zbioru muzealiów nie mieści się w możliwości
opisu. To trzeba widzieć i przeżyć. Prawie
dwugodzinne zwiedzanie i rozważanie
zakończyliśmy wręczeniem Pamiątkowego
Krzyża Powstańczego na ręce współorganizatorki muzeum, pani Grajkowej. Po
opuszczeniu muzeum udaliśmy się na
miejscowy cmentarz parafialny, gdzie spoczywa dowódca zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego gen. Broni Józef Dowbor
Muśnicki. W skupieniu oddaliśmy Mu należną cześć, zapaliliśmy znicze i złożyliśmy
wiązanki kwiatów.
Korzystając z okazji zarząd koła skłąda
podziękowania wszystkim uczestnikom
wycieczki za godne zachowanie w tak
niezwykłych miejscach. Na zakończenie
informujemy, że akcja aktualizacji danych
i uhonorowywania rodzin powstańczych
nadal trwa. Julian Serba

romantyzmu. W gablotach pojawiła się
część III „Dziadów” i „Pani Twardowska”
Adama Mickiewicza, fragmenty Pieśni IV
i V z „Beniowskiego” Juliusza Słowackiego oraz utwór „O miłości ksiąg dwie”
Cypriana Kamila Norwida.
Kolejny weekend (9-10 maja) wypełniły motywy wojskowe. To właśnie w
tych dniach zwiedzający przyjrzeli się
rękopisom z lat 1793-1795 Napoleona
Bonaparte, opisowi kampanii z 1792 roku
Tadeusza Kościuszki, wierszowi Juliusza
Słowackiego „Na sprowadzenie prochów
Napoleona” czy bardzo rzadkim, ręcznie
ilustrowanym drukom z 1781 roku, prezentującym umundurowanie wojskowe
różnego typu.
Trzeci weekend z cyklu „Ze skarbca
Biblioteki Kórnickiej” (16-17 maja) odbył
się pod znakiem średniowiecznych starodruków. Na zamkowe salony trafił tym
razem najstarszy rękopis w zbiorach
Biblioteki Kórnickiej „Smaragdus de S.
Michel, Exposicio in regula S. Benedicti”

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ NA SAMOCHÓD
CIĘŻAROWY
KATEGORIA PRAWO JAZDY C + E
NA TRASY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
Wymagania:
• aktualny kurs na przewóz rzeczy;
• aktualne badania psychotechniczne;
• aktualne orzeczenie lekarskie.
KONTAKT POD NR TEL. 603-785-488 lub 693-391- 438

www.restauracja-casablanca.pl

tel. 0 665-181-437

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

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

Tel. 609 152 586

Układanie kostki pozbrukowej

tel. 501-073-774

Pielęgnacja Paznokci
i Dłoni

PIZZA
KEBAB
OBIADY DOMOWE
Z DOWOZEM

- przedłużanie paznokci metodą
żelową
- fiberglass na płytce paznokcia
- manicure
Salon VIVA
ul. Działyńskich 4
62-035 Kórnik
tel. 0 696-625-804

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

AUTO-GAZ

V&K Biuro Rachunkowe

MONTAŻ, SERWIS,

świadczy usługi:
■ Prowadzenie ksiąg
handlowych
■ Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów
i Rozchodów

SPRZEDAŻ
KÓRNIK

TEL. 601-421-692

■ Pełna obsługa
kadrowo-płacowa
■ Elektroniczny przekaz
dokumentów

UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne pojazdów
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
z IX wieku, „Kancjonał kórnicki” znany też
jako „Kodeks Hieronima” z lat 1550-1555,
który zawiera najstarsze polskie kolędy
m.in. „Anioł pasterzom mówił”, „Kodeks
Justyniana”, iluminowany rękopis z około 1300 roku, zawierający zbiór prawa
rzymskiego autorstwa cesarza Justyniana I i XV-wieczna księga łańcuchowa
a w niej wykłady Mateusza z Krakowa
przepisane przez studentów Akademii
Krakowskiej.
Biblioteka Kórnicka zaprasza jeszcze w dniach 23 i 24 maja na weekend
z dawną ilustracją, podczas którego
będzie można podziwiać ręcznie ilustrowane XVII-wieczne sztambuchy
gdańskich mieszczan czy miniatury
Stanisława Samostrzelnika, znakomitego XVI-wiecznego iluminatora i malarza
oraz 30 i 31 maja na weekend królewski
z dokumentami i listami królów i książąt
polskich.

Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych
przedsiębiorstw
Rolnicze - ubezp. upraw z
dopłatą z Budżetu Państwa
Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC
Dojazd do klienta bezpłatny!

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

nr 10/2009

Zakładanie płytek,

■ Odbiór dokumentów
od klienta

malowanie, montaż płyt

KONTAKT:
tel. 608-440-478
lub
www.ksiegowosc-vk.pl
e-mail: info@ksiegowosc-vk.pl

kartonowo-gipsowych,
gipsowanie, inne prace
wykończeniowe wnętrz

0601 405 059

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

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

Borówiec, ul. Poznańska 83, biuro: Poznań, ul. Głuszyna 229/11

Tel./fax (61) 87 88 513, 605 403 123

Barbara Morasz

12

Rencista, lat 60,
mieszkający na wsi
przyjmie kobietę
bezdzietną, która
jest samodzielna
finansowo

REKLAMY

AKTUALNOŚCI

Ze skarbca prosto
na zamkowe salony

22 maja 2009 r.
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towarzyszyło wydanie publikacji podsumowującej najważniejsze osiągnięcia minionego dziesięciolecia. Patronat mediany nad

Tu
ułożą
taką
fryzurę

Krzysztof Piechocki
Wydział Promocji

Koncert z okazji 10-lecia
powiatu poznańskiego
W piątek, 27 marca w poznańskiej Auli
Nova odbył się koncert z okazji 10-lecia
powiatu poznańskiego. Gospodarzami
wydarzenia byli Jan Grabkowski, Starosta
Poznański oraz Piotr Burdajewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego. Na
scenie zaprezentowali się: Affabre Concinui,
Grzegorz Tomczak z zespołem i Audiofeels.
Wśród zaproszonych gości znalazły się
osoby, które w minionej dekadzie pracowały
na rzecz powiatu: przedstawiciele lokalnych
władz samorządowych, wielkopolscy parlamentarzyści, radni obecnej i minionych
kadencji. Dużą grupę stanowili przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji realizujących
zadania z zakresu kultury, sportu, turystyki,
edukacji i ochrony zdrowia na rzecz powiatu.
Obchodom 10-lecia powiatu poznańskiego

Zaprasza

ul. Wojska Polskiego 7 w Kórniku
tel. 0618 171-786

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

Informujemy, że dnia 1 czerwca 2009 roku
o godz. 18.00 rozpocznie się
kurs prawa jazdy na kat. A i B
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku

cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie oraz placu zabaw w filii
Ośrodka w Puszczykowie,
• Boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie,
• Boiska wielofunkcyjnego oraz placu
zabaw w Ośrodku Wspomagania Rodziny
w Kobylnicy.

Rozpoczęcie zajęć rekreacyjnych na
nowych boiskach szkolnych wybudowanych
przez powiat poznański.
„Promocja zdrowia poprzez sport –
zespół przyszkolnych otwartych boisk
wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”, to tytuł projektu realizowanego
przez powiat poznański w ramach dofinansowania przyznanego z Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Przedmiotem projektu, jest budowa
na terenie szkół ponadgimnazjalnych,
prowadzonych przez powiat poznański,
przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych, placów zabaw, na których
realizowany będzie program profilaktyki
prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży do
18 roku życia.
Zakres przedsięwzięcia w części inwestycyjnej obejmuje budowę:
• Boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława
Zamoyskich w Rokietnicy oraz boisk
w filiach ZS w Rokietnicy w Murowanej
Goślinie i w Poznaniu,
• Dwóch boisk wielofunkcyjnych przy
Zespole Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie,
• Boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,
• Boiska wielofunkcyjnego przy Spe-
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imprezą sprawowała Telewizja TVP3 Poznań.

REKLAMY

Z POWIATU

KRÓTKO
Z POWIATU

Na nowo wybudowanych boiskach
przeprowadzane będą od 1 lipca br.
nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku szkolnym (w tym
dzieci niepełnoprawnych) z terenu powiatu poznańskiego. Odbywać się będą
one w trzech panelach: tygodniowym,
weekendowym i wakacyjnym i obejmują
dyscypliny sportu m.in. takie jak: koszykówka, siatkówka, unihokej, gry i zabawy
ruchowe, aerobik, badminton. Zajęcia
będą prowadzone przez doświadczonych
trenerów. Celem zajęć jest promowanie
aktywności ruchowej wśród młodzieży
jako czynnika zapobiegającego chorobom
cywilizacyjnym tj. otyłość, choroby układu
krążenia.
W czasie trwania projektu organizowane będą turnieje sportowe i festyny dla
dzieci w trakcie których uczestnicy będą
mogli zapoznać się z informacjami na
temat zdrowego stylu życia i kształtować
swoją kondycję fizyczną. Projekt w swoich założeniach ma służyć promowaniu
aktywności fizycznej oraz umiejętności
organizowania sobie przez młodzież
czasu wolnego jako elementu właściwie
rozumianego samowychowania.
Realizacja projektu zakończy się pod
koniec 2010 r.
Wszystkie informacje można uzyskać
pod adresem e-mail: eeagrants@powiat.
poznan.pl, www.powiat.poznan.pl i tel.
061 8410-754
Agnieszka Ladorska
Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów

Wizyta GOŚCI
Z Instytutu Szkolenia
Zawodowego z Dolnej Austrii
Powiat poznański wspiera wszelkie inicjatywy propagujące współpracę międzynarodową, szczególnie na płaszczyźnie
oświaty. W dniach 21-24 kwietnia 2009
roku, powiat odwiedzili przedstawiciele
Instytutu Szkolenia Zawodowego przy
Izbie Gospodarczej Dolnej Austrii (WIFI):
kurator radca handlowy Gottfried Wieland
- kurator WIFI St. Pölten jednocześnie
Przewodniczący Izby Gospodarczej
Powiatu Kremskiego, mgr Andreas Hartl
- Dyrektor WIFI St. Pölten, dr Franz-Josef
Kurzbauer - Dyrektor Szkoły Turystycznej działającej w ramach WIFI, Leopold
Labenbacher - wykładowca w Szkole
Turystycznej.
Goście spotkali się z dyrektorem oraz
pracownikami Zespołu Szkół im. Jadwigi
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
z zaciekawieniem wysłuchali tam prezentacji oraz zwiedzili placówkę. Efektem
rozmów jest przewidywana współpraca
opierająca się na wymianie uczniów i dokształcaniu nauczycieli, również z wykorzystaniem wsparcia ze środków unijnych.
Następnie członkowie delegacji udali
się do siedziby Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej, gdzie zapoznali się
z mechanizmami jej działania. Równie
ciekawa była dyskusja dotycząca różnic
kompetencyjnych izb w Polsce i Austrii.
Kolejnym punktem programu była wizyta
na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie przedstawione zostały możliwości promocji regionu poprzez udział
w imprezach targowych.
Nasi goście mieli również okazję do
zapoznania się z atrakcjami turystycznymi
aglomeracji poznańskiej.
Joanna Michalska
Wydział Promocji

nr 10/2009

Miejsce
na Twoją
reklamę

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka
w Kórniku, ul. Średzka 20 (Instytut Dendrologii)
Tel. 784-23-05-43 lub 061 28-28-760
Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. 12.00-16.30
e-mail: biuro@osz-kaczmarek.com.pl

Miejsce
na Twoją reklamę

ZACHODNIA
ODZIEŻ
NOWA
I UŻYWANA
ul. Mickiewicza 6,
Kórnik
tel. 501-166-331
Otwarte:
pn.- pt. 10.00-18.00
sob. 10.00-14.00

ZAPRASZAMY

22 maja 2009 r.
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Kolejna edycja akcji Polska Biega
nie ominęła Kórnika. Z samego środka
Polski – Piątku w województwie łódzkim
5 maja wyruszyły cztery sztafety biegaczy, by przemierzając kraj promować
bieganie i zdrowy tryb życia.

Jedna z ekip w drodze do Słubic zawitała
7 maja do Kórnika. „Tylu biegaczy to jeszcze
z nami nie biegło” komentowali organizatorzy
zadowoleni z udziału kórnickiej młodzieży i
starszych w biegu od rogatek miasta od strony Środy Wlkp. aż do boiska OSiR Kórnik.

Oczywiście w „peletonie” nie zabrakło
przedstawicieli Kórnickiego Klubu Biegacza
Brylant Kórnik z prezesem Krzysztofem
Buszkiewiczem na czele.
Na Błoniach gości powitał burmistrz
Jerzy Lechnerowski, który od organizatorów
otrzymał pamiątkową koszulkę i numer startowy z liczbą oznaczającą odległość Kórnika
od początku trasy sztafety.

SPORT

REKLAMY

„Polska Biega” w Kórniku

Tradycją stało się już, że do akcji wspólnego biegania zachęcają znane osobistości.
Gwiazdami Kórnickiego odcinka byli przede
wszystkim dwukrotny mistrz olimpijski w
wioślarstwie Tomasz Kucharski oraz mistrz
Europy na 400 m przez płotki Paweł Januszewski. Nie obyło się bez dziesiątek autografów i pamiątkowych sesji zdjęciowych.
Biegacze zadowoleni z udziału w akcji
licznej grupy uczniów szkół Gminy Kórnik
zaproponowali młodzieży krótki mecz piłki
nożnej. Wynik był oczywiście sprawą drugorzędną, ale zabawy było co niemiara.
Po krótkim odpoczynku i posiłku sztafeta
wyruszyła dalej- do Rogalina. ŁG
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P.P.U.H. „KURAŚ”
MACIEJ PRZEWOŹNY
Zatrudni na stanowisko

SPRZEDAWCA
Wymagania:

- mile widziane wykształcenie handlowe
lub średnie budowlane

Miejsce pracy:

- Kórnik-Bnin ul. Armii Krajowej 40a
Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
listu motywacyjnego i CV z dopiskiem „Praca” na adres:
P.P.U.H. „KURAŚ” Maciej Przewoźny
ul. Armii Krajowej 40a,
62-035 Kórnik
lub
e-mailem na adres: maciej.przewozny@neostrada.pl

Sprzedam działkę
budowlaną 1162 m²
w Radzewie, prąd,
woda, gaz, telefon
przy działce

tel. 515-771-360

Usługi ogólnobudowlane
Mario Bud
5
9

-5

0
07

- szpachlowanie
- malowanie
60 - nida- tapetowanie
gipsowo-kartonowa
. 0 - ocieplanie
poddaszy
m
o
k - płytki
.
l
Te - montaż drzwi
- panele

8-
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Przed laty pierwszy maja kojarzył się
z pochodami, demonstracjami, jednym
słowem było to święto pracy. Obecnie jest
to przede wszystkim dzień odpoczynku,
relaksu i zabawy na łonie natury.
W Robakowie od 1998 r., tego dnia odbywa się odpust parafialny ku czci św. Józefa
Rzemieślnika, bo to właśnie ten pracowity
cieśla z Nazaretu patronuje parafii.
Okoliczni mieszkańcy
i goście gromadzą się w
pierwszomajowy dzień
na uroczystej sumie. W
tym roku odprawił ja i płomienne kazanie wygłosił
ks. prob. Cezary Bukowski ze Śniecisk. Uroczystość uświetniły poczty
sztandarowe. Swojemu
patronowi pokłonili się też
przedstawiciele miejscowego rzemiosła ubrani
w paradne czarne togi.
Nie zabrakło reprezentacji władz Gminy Kórnik
i miejscowych radnych
oraz sołtysów. Podczas
procesji z Najświętszym
Sakramentem księdza otoczyły na biało
ubrane dzieci, które ubiegłej niedzieli przyjęły pierwszą komunię
św. dziewczynki sypały
kwiatki. Chór parafialny
zaśpiewał piękne pieśni,
niektóre z nich po raz
pierwszy.
Do modlących dołączyli się pielgrzymi z
Tulec ze swoim duszpasterzem, którzy rok
rocznie pieszo spieszą
do św. Józefa.
Po południu na boisku
przy Gimnazjum rozpoczęła się rozrywkowa
część uroczystości czyli
„majówka” parafialna.
Odbył się turniej siatkówki
„O PUCHAR PROBOSZCZA”, którego rok rocznie
przeprowadza radny Janusz Wojtuś. Wszystkie drużyny walczyły
zaciekle. W tym roku pierwsze miejsce zajął
Robakowo CZPM-Dynamix.
Dziecięcy zespół Tuti Santi z Kórnika podobał się nie tylko młodszym ale i starszym
uczestnikom majówki. Trzej wysportowani
chłopcy zaprezentowali swoje zdolności taneczno – akrobatyczne i rozbawili widownię.
Panie Basia, Ela i Edyta przygotowały
zabawy i konkursy dla dzieci. Ich uczestnicy
zostali nagrodzeni upominkami i słodyczami.
Do aktywnego wypoczynku zachęcał
pan Przemek, prowadzący bieg przełajowy. Wprawdzie pobiegło tylko dziesięciu
uczestników w różnym wieku ale i tak każdy
otrzymał książkowy upominek a zabawa była
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na pewno emocjonująca.
Zespół muzyczny „Lotus” grał i śpiewał
przeboje stare i nowe. Można było też tańczyć na murawie boiska.
Parafianie i goście, jak co roku, zajadali
się przepysznym domowym ciastem, które
dzięki zabieganiu państwa sołtysów upiekły
parafianki. Amatorzy grochówki z kotła czy

schabowego z surówką mogli najeść się do
syta. Były też wyroby wędliniarskie z grilla

i inne smakołyki. Swoich amatorów miało
zimne piwo. Nie brakowało kawy i herbaty,
napojów gazowanych i soków. Także lodów,
które zawsze uwielbiają dzieci.
Jak zwykle ogromnym powodzeniem
cieszyła się loteria fantowa. Kusiły dwa
nowiutkie rowery, kuchenki mikrofalowe,
odkurzacz, wentylator, żelazko, waga i inne
wartościowe nagrody. Prawie każdy los
wygrywał. Dzieci jednak wolały koło fortuny,
bo tam można było wylosować zabawki albo
słodycze.
Odważni a wśród nich także ks. proboszcz skakali na trampolinie lub zjeżdżalni
z dmuchanego zamku.
O godz. 21.00 po odśpiewaniu Apelu

jasnogórskiego majówka się zakończyła.
Następnego dnia, podobnie jak w ubiegłym roku wszyscy chętni mogli oddać krew.
Zgłosiło się 33 osoby, którzy oddali ponad
12 litrów krwi.
Dochód z tegorocznej majówki, której
organizatorem jest: Caritas parafialny, Rada
Ekonomiczna i Duszpasterska, Państwo
Radni i Sołtysi naszej Parafii zostanie przeznaczony na schody i cokół wokół świątyni.
Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują sponsorom, bo dzięki ich hojności i
dobroci serca impreza nie byłaby tak wspaniała, min.:
1. Bank Spółdzielczy –
Kórnik
2. Drukarnia Edika, Poznań
3. Firma Handlowa: Tomasz i Maciej Małeccy,
Kórnik
4. Firma Małecki – Kórnik
5. Firma Produkt – plus
z Kleszczewa
6. Firma Stanisław
Szczęsny, Robakowo
7. Firmie The Lorenz
Bahlsen Snack – Word Sady
k.Poznania
8. Hurtownia kosmetyków - Powąska , Kórnik
9. Józef Kurek – Gądki
10. Jan Stachowiak,
Śrem
11. Kwiaciarni Gabi, Robakowo
12. Ochrona Joker, Poznań
13. Państwu Majchrzak
i Kęsy, Robakowo
14. Państwo Szafrańscy
– Poznań
15. Państwo Tic - Runowo
16. Państwo Wrzesińscy
– Robakowo
17. Piekarnia: Piotr i Krystyna Kowalewscy - MARPIEK, Kórnik
18. Producent Tektury
Falistej Dziećmierowo
19. Renata Błaszak –
Gądki
20. Sołectwo Dachowa
21. Sołectwo Gądki
22. Sołectwo Robakowo
osiedle
23. Sołectwo Robakowo wieś
24. Surówki Firma Grześkowiak, Kórnik-Bnin
25. WODKOM, Kórnik
26. Zakłady Mięsne Sokołów – Pozmeat,
Robakowo
27. Zakłady Staniecki i Dobraś z Kostrzyna

KULTURA

REKLAMY

OFERTA PRACY

Św. Józef – patron ludzi pracy
i „majówka” 2009 w Robakowie

oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób zaangażowali się w organizację
odpustu i festynu. Dziękujemy staropolskim
„Bóg zapłać”!
Opracowała: Barbara Fluder
i ks. prob Eugeniusz Leosz

19

ZAGRAJMY W SZYKI
UWAGI: Nader oryginalna gra, choć rekwizyty do niej są dostępne
chyba w każdym domu. Na początku jej reguły wymagają bystrości
i orientacji z powodu nieporównywalności jej zasad do żadnej innej
gry, ale już po paru partiach urzeka swą głębią strategiczną i taktyczną. Dobre zagranie obronne często bywa tu świetnym atakiem.
Trzeba mieć zawsze jasno określony cel, który jednak ze względu
na przeciwności jakich nie szczędzi rywal, wymaga nieustannej
korekty. Umiejętność przewidywania i zmysł kombinacyjny to
cechy, które są tu w najwyższej cenie. Autorem tej współczesnej,
doprawdy świetnej gry jest amerykański pisarz i humorysta – Claude Soucie. W wielu krajach zdobyła ona niemałą popularność.
GRACZE: 2 osoby.
REKWIZYTY: Zwykła szachownica 64-polowa (8x8 pól) oraz po
12 bierek białych i czarnych dla każdego z graczy.
ZASADY: Rozpoczynającego wyłaniamy przez losowanie. Początkowe ustawienie pionków ilustruje diagram 1.
Diagram 1
Gracze wykonują ruchy
na zmianę. Ruch polega na przesunięciu w linii
prostej swojej dowolnie
wybranej bierki w dowolnie
wybranym kierunku - poziomo, pionowo lub ukośnie.
Długość ruchu jest ściśle
określona. Piona wolno posunąć dokładnie o tyle pól,
ile bierek (włącznie z bierką wykonującą ruch) znajduje się na linii
tego ruchu. Bierze się pod uwagę wszystkie piony znajdujące się na
tej linii – zarówno swoje jak i przeciwnika. Oznacza to, że zależnie
od wybranego kierunku, długość ruchu danego piona może być
zmienna. Znaczy to też, że na linii, gdzie nie ma żadnego innego
piona, można swój własny przesunąć o 1 pole. Nie wolno wykonać
ruchu krótszego, ani też dłuższego, niż określonego tą regułą.
Wolno przeskakiwać przez pionki własne, ale nie można zakończyć posunięcia na polu przez własny pion zajętym. I odwrotnie.
Wolno stanąć na polu zajętym przez wrogą bierkę (tym samym
zbijając ją i usuwając z gry), ale nie wolno z kolei przeskakiwać
przez bierki przeciwnika (nawet pojedynczą). Ta ostatnia zasada
ma szczególne znaczenie, bo umożliwia blokowanie wybranych
pionów czy konkretnych ruchów.
Cel gry jest doprawdy rzadko spotykany. Chodzi o to, by zespolić
wszystkie swoje piony w jedną grupę. Bierki mogą się w niej łączyć
w dowolny sposób - poziomo, pionowo, a także ukośnie. Może to
być na przykład taka grupa, jaką widzimy na diagramie 2.
Diagram 2
Utworzenie takiego szyku
oznacza natychmiastowe
zwycięstwo – przeciwnik
nie ma już wtedy prawa do
kolejnego ruchu. Wygrywa także gracz, któremu
pozostał na planszy tylko
jeden pion – jest on niejako
całością samą w sobie. Czy
możliwy jest remis? Tak, ale
rzadko. Może się bowiem zdarzyć, że w wyniku bicia dającego
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wygraną, bierki rywala również osiągną zwycięski szyk (np. poprzez pozostawienie mu jednego piona). Bywa, że takie remisowe
zagranie to jedyny ratunek przed przegraną.
PRZYKŁADY: W sytuacji przedstawionej na diagramie 3 rozpatrzmy możliwości ruchów czterech białych bierek: a2, a3, a4 i a6.
Diagram 3
1. Pion a2 może iść na pole
b1, d2 lub e6, natomiast
niemożliwy jest ruch na a6.
2. Pion a3 może bić na
c1, lub pójść na d3, b4
względnie a7.
3. Pion a4 może iść na c2
lub a8 albo bić na e4. Niemożliwe jest bicie na d7.
4. Pion a6 może jedynie
przesunąć się na d3. Wszelkie inne ruchy tym pionem są w tej
pozycji niewykonalne.
Amatorom łamania głowy proponuję jeszcze krótką analizę poniższej końcówki (diagram 4), co pozwoli nieco się rozsmakować w
niuansach tej niebanalnej
gry.
Diagram 4
Jak widać, obie strony zażarcie walczyły o opanowanie centrum. Wiele pionków
już zbito. Ruch mają białe.
Narzuca się bicie 1. d1:d6
z groźbą wygranej poprzez
e1-c3. Jeśli czarne odpowiedzą np. 1. ... b4:d6, to po
2. e1-d2, b2:d2 mamy remis (ostatni ruch czarnych był wymuszony
– groziło 3.d2-c3). Znacznie lepsza jest odpowiedź 1. ... f4-d2. Białe
nie mają teraz dobrych posunięć. Przegrywa 2. d7:d2 wobec 2. ...
f3-d3 i przed groźbą e3-c3 nie widać ratunku. Niewiele lepsze jest
2. e1-f1. Wprawdzie czarne nie mogą teraz grać 2. ... f3-d3, bo po
3. f1:d3 od razu przegrywają, ale po 2. ... e3-c3 rozstrzygają partię
na swoją korzyść groźbami f3-d3 lub e5-e2. Oprócz 2. d7:d2 i 2.
e1-f1 białe mają jeszcze do wyboru kilka innych posunięć (np. 2.
f5:f3 lub 2.e1-f2), ale wszystkie one wyglądają raczej nieciekawie
(ich analizę pozostawiam czytelnikom).
Pierwszy ruch białych d1:d6 jest słaby choćby dlatego, że mogą
one od razu zapewnić sobie zwycięstwo grając 1. e1-c3. Ruch
ten tworzy dwie groźby: d1:d6 i d1-c2. Można je zażegnać jedynie
zbiciem istotnych elementów białego łańcucha, takich jak np. piony
d4, d5 czy e6, ale tych możliwości (proponuję to sprawdzić) niestety
nie ma. Nie pomaga ani 1. ... f3:c3 wobec 2. d1:d6, ani 1. ... f4-d2
wobec 2. d1-c2. W obu tych wypadkach białe bierki kończą partię
utworzeniem zwycięskiego szyku.

Legion na
120 rocznicę
Stowarzyszenie Teatralne Legion świętuje 120 rocznicę zakupu dóbr zakopiańskich przez Władysława hr. Zamoyskiego
10 maja w Hallu Zamku Stowarzyszenie
Teatralne Legion wystawiło spektakl „Kto da
więcej? Licytacja Zakopanego”, przygotowany specjalnie na 120 rocznicę zakupu dóbr
zakopiańskich przez Władysława hrabiego
Zamoyskiego. Dopisała widownia ciekawa
tematu i sposobu jego opracowania i realizacji.
Scenariusz Anny Łazuki-Witek oparty został
na reportażu pióra Henryka Sienkiewicza
„Kto da więcej?” z licytacji Zakopanego,
opublikowanym w „Słowie”, w maju 1889
roku, artykułach i relacjach prasowych z tego
okresu, jak również wypowiedziach Władysława hrabiego Zamoyskiego, jego matki
generałowej Jadwigi Zamoyskiej, zarządcy
dóbr kórnickich Zygmunta Celichowskiego
oraz poezji tatrzańskiej. W spektaklu wystąpili
kórniczanie: student Mikołaj Basiński, Anna
Łazuka-Witek, kórnicka młodzież: Aleksandra
Ignasiak, Anna Jarnuszkiewicz, Lena Krucka,
Anna Woźnicka, Zuzanna Zięta, Joanna Żyto
oraz Irena Żyto, jak również reżyser spektaklu
Wojciech Kopciński.
Z wielkim przejęciem w siedzibie rodu
Zamoyskich odebrane zostały słowa: „Hrabia
nie chciał przyjąć poddaństwa pruskiego i z
tego powodu oraz z przyczyny swej pracy
narodowej narażony był na prześladowanie
i nawet swego czasu nie wolno mu było tu
przyjeżdżać”. Oraz wypowiedź Zamoyskiego:
„Zadłużyłem się po uszy…Zapłaciłem tyle, że
mnie najbliżsi wariatem ogłosili”. W odbiorze
widzów odczuwało się rosnąca dumę, że
Kórnik przyczynił się do uratowania Zakopanego. Zarządca dóbr kórnickich Zygmunt Ce-

GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA
HR. ZAMOYSKIEGO W KÓRNIKU
serdecznie zaprasza
RODZICÓW UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH na

RECENZJE
KSIĄŻEK
Pozycje książkowe dostępne są
w Bibliotece Publicznej w Kórniku.
DLA DOROSŁYCH
BEATA PAWLIKOWSKA
„BLONDYNKA NA CZARNYM
LĄDZIE”

Tym razem Beata Pawlikowska podróżniczka, pisarka i autorka audycji
„Świat według blondynki” w Radiu Zet
wyrusza do Afryki. Na dusznym lotnisku
w Mombasie czeka na nią czterdziestostopniowy upał, stuprocentowa wilgotność powietrza i szumiące na wietrze
palmy. W nowej książce Beaty znajdziesz
bogactwo intensywnych zapachów:
aromatycznych przypraw, kadzidełek i
dymu z ogniska oraz stada namolnych
żuczków, podstępnych moskitów i tłustych much. Spotkasz też wszędobylskie pająki, skorpiony, węże i jadowite
skolopendry. Poznasz smak życia na
sawannie i niezwykłe zwyczaje dzikich
zwierząt. Wejdziesz do świata Buszmenów i Masajów, w którym istnieją tylko
dwa zawody: kobiety i mężczyzny, a życie
toczy się wokół ogniska. Dowiesz się, jak
wygląda stuprocentowy moran, na czym
polega taniec adumu, dlaczego drzewo
kiełbaskowe jest nazywane afrykańską
apteką i jaki alkohol można zrobić z jego
owoców. Odkryjesz również, co w języku
suahili oznacza słowo safari oraz jak
uwolnić swoją duszę. MG
DLA MŁODZIEŻY
MARCIN BRYKCZYŃSKI
„JAK SIĘ NIE BAĆ ORTOGRAFII”

spotkanie informacyjne dotyczące organizacji roku szkolnego 2009/2010.
Spotkanie odbędzie dnia 3 czerwca 2009r.

WARIANTY: Mimo, iż szyki rozgrywa się na normalnej szachownicy, a do jej rozegrania wystarcza zwykły komplet kamieni do warcabów, nie znam gry podobnej, ani nawet pokrewnej. Decydują o
tym nietypowe zasady ruchów i unikalny cel gry. Rzadko też zdarza
się, aby bicie pionów miało drugorzędne znaczenie. Najważniejsza
jest tu bowiem pozycja.

środa o godz. 18.30.
Dyrektor Gimnazjum
- Marzena Dominiak

Zapraszamy do KOKu na partyjkę szyków. Gramy w każdy wtorek
od godz. 18.00 do 20.00. Zygmunt Szram
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lichowski realnie oceniał sytuację: „Nie znam
tej majętności bliżej, ale z tego co wiem, nie
wnoszę, żeby to był świetny interes. Nazwałbym go świetnym, gdyby przyniósł tyle, żeby
mógł opłacać procent pożyczek zaciągniętych
teraz na Kórnik. Ale gdyby nawet tego nie
przyniósł, to przynosi on tyle innych korzyści,
że można by przeboleć nawet małą stratę
materialną. Toć zwykle praca dla dobra ogółu
nie przynosi materialnych zysków, jest ofiarą
i poświęceniem”.
I właśnie z tym przykładem i wzorcem
ofiarności i poświecenia mogli zapoznać się
kórniccy uczniowie 11 maja na Zamku, dla
których Stowarzyszenie Teatralne Legion
trzykrotnie wystawiło w „maratonie” ku czci
Zamoyskiego ten spektakl. Zaproszone
szkoły: Liceum kórnickie, Gimnazjum z Kórnika oraz Szkoła z Nochowa kolo Śremu im.
Władysława hr. Zamoyskiego stawiły się tak
licznie, że dla dochodzącego w trzech turach
kórnickiego gimnazjum trzeba było dostawiać
krzesła. Piękną pointą tych występów były
podziękowania szkoły z Nochowa, której
pani dyrektor podkreśliła, że mimo wiedzy o
patronie szkoły wyniosła ze spektaklu nowe
wiadomości o Władysławie Zamoyskim.
Słowa uznania Stowarzyszenie Teatralne
Legion usłyszało również od burmistrza Kórnika, Jerzego Lechnerowskiego, co dodało
ducha młodzieży reprezentującej tym spektaklem w Zakopanem Kórnik podczas czerwcowych obchodów Dni Miasta Zakopane oraz
na sesji popularno-naukowej poświęconej
Władysławowi hrabiemu Zamoyskiemu w Zespole Dworsko-Parkowym w Kuźnicach, gdzie
po wydaleniu z Kórnika generałowa Jadwiga
Zamoyska prowadziła Szkołę Domowej Pracy
Kobiet. Za okazaną pomoc w uświęceniu 120
rocznicy zakupu dóbr zakopiańskich przez
Władysława hrabiego Zamoyskiego szczególne podziękowania ze strony Stowarzyszenia
Teatralnego Legion nalezą się Gminie Kórnik
oraz Fundacji Zakłady Kórnickie. AW

KULTURA

GRY LOGICZNE

KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER LOGICZNYCH
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Jak się nie bać ortografii? Ta książka
to nie nauka, która bawi - to zabawa, która
uczy! Rymowane, łatwe do zapamiętania
defincje, przykłady i dyktanda z ortografii. Warto spróbować. “Kto próbuje, ten
potrafi” KK
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14 maja 2009 roku mijają trzy lata
od dnia, w którym na zawsze odszedł z
tego świata Jan Marciniak, znany w naszej gminie listonosz. Nie ma już wśród
nas życzliwego ojca, dziadka i kolegi.
Możemy tylko wspominać tego wspaniałego człowieka, którego tak bardzo
nam brakuje.
Jan Marciniak urodził się 28 maja 1911
roku w Kościanie. Matka - Maria zajmowała
się prowadzeniem domu i wychowywaniem
dzieci. Ojciec - Tomasz mistrz murarski,
prowadził przedsiębiorstwo budowlane w
Kościanie przy ulicy Wodnej. Rodzice Jana
wychowali 4 synów i 5 córek. Najstarszy z
synów - Tomasz był browarnikiem, Franciszek pracował jako zecer w drukarni św.
Wojciecha w Poznaniu, Walenty ukończył
seminarium duchowne i został księdzem
(był wikariuszem w Śremie, a później proboszczem w Wieszczyczynie koło Dolska).
Jan, najmłodszy z synów, został listonoszem. Siostry Jadwiga i Maria pracowały
w fabryce cygar i papierosów w Kościanie.
Joanna była urzędniczką w cegielni w
Pyszącej, a Anna ekspedientką w sklepie
spożywczym.
Jan, po ukończeniu szkoły powszechnej
kontynuował naukę w kościańskim Gimnazjum Klasycznym im. Św. Stanisława Kostki
i tam w 1934 roku zdał egzamin dojrzałości.
Poziom nauki był wysoki. Dziadek znakomicie znał łacinę i grekę. W 1936 roku podjął
pracę jako uczeń na poczcie w Mosinie. Pod
koniec tego roku przeniósł się do Kórnika.
W 1937 roku został naczelnikiem poczty
w Kamieńcu Poznańskim koło Grodziska
Wlkp. Na własną prośbę przeniósł się jako
urzędnik pocztowy do Turku.
W czasie pobytu w Kórniku poznał Marię
Nowak, z którą w czerwcu 1939 roku zawarł
związek małżeński. Z tego związku urodził
się syn Kazimierz i córka Wanda. Od 1 lipca
1939 roku aż do wybuchu wojny pracował
w Mogilnie w urzędzie skarbowym. Z chwilą
wybuchu wojny urząd skarbowy ewakuował
się wraz z pracownikami i ich rodzinami
aż pod Kutno. Pod koniec września 1939
roku Jan wraz z żoną powrócił do Kórnika.
Od grudnia 1939 roku do maja 1940 roku,
zmuszony przez Niemców naprawiał drogi
na trasie Śrem-Zaniemyśl-Środa. Do pracy
dojeżdżał rowerem. Od maja 1940 roku do
stycznia 1945 roku pracował na kolei w
Gądkach i Franowie jako przetokowy wagonów. Jednak cały czas myślał o powrocie
do pracy na poczcie. Marzenia ziściły się
w roku 1945. Tuż po zakończeniu wojny
Dziadek osiedlił się w Bninie, gdzie został
naczelnikiem poczty. Nie odpowiadał mu
jednak siedzący tryb pracy, chciał pracować
blisko ludzi, pomagać im i radzić, dlatego w
1950 roku na własną prośbę, przeniesiono
go do Kórnika na stanowisko listonosza.
Rozwoził listy, gazety, telegramy i paczki
po wszystkich rejonach należących do
kórnickiej poczty. Dziadek zawsze uważał,
że listonosz na wsi to łącznik ze światem.
Mały jest świat w Kórniku, ale jeszcze
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mniejszy w Konarskim, w Skrzynkach czy
w Czołowie. Ludzie pytali: „Co słychać
Panie Marciniak?”. Starsze Panie kazały
sobie czytać na głos gazety. Ludzie byli
dla niego przyjaciółmi i ufali mu, był dla
nich dobry, nigdy nie było mu ciężko, nawet
duże paczki zabierał do Kórnika do wysyłki.
Znali go mieszkańcy ulicy Zamkowej, Prowentu, Błażejewa, Błażejewka, Biernatek,
Prusinowa, Bożydaru i Dębca. Rejon który
musiał codziennie pokonać miał przeszło 28
kilometrów. Witali go wyczekujący na listy
i wieści ze świata mieszkańcy Radzewa,
Konarskiego, Czołowa, Bielaw i Mościenicy.
Jeździł również do Celestynowa, Pierzchna,
Kromolic, Trzebisławek, Dziećmierowa,

Runowa i Szczodrzykowa. Przyjmowano go
serdecznie na ulicy Stodolnej, w Astronomii,
Drapałce, Skrzynkach i na Zwierzyńcu.
Ludzie go lubili i cenili szczególnie za to,
że bez względu na aurę, czy to w pluchę
czy to w mróz siadał na rower i punktualnie
dostarczał pocztę. Nigdy się nie spóźnił.
Zapraszano go na wesela, przyjęcia. Nie
odmawiał, ale obowiązek był na pierwszym
miejscu. Świadomość, że pomaga ludziom
i jest im potrzebny sprawiała, że czuł się
szczęśliwy. Przez cały okres swojej pracy
Dziadek miał tylko kilka dni urlopu by opiekować się chorą żoną. Jedyne dni, w które
nie doręczał poczty to niedziela, Święta
Bożego Narodzenia, Nowy Rok i Wielkanoc. Nigdy nie był na zwolnieniu lekarskim.
Miał ogromy szacunek do munduru,
z którym się praktycznie nie rozstawał.
Każdy, kto Go znał może potwierdzić, że
nawet podczas srogich zim nie zakładał
ciepłych i przeciwdeszczowych kurtek,
żeby nie zasłaniały munduru. Na głowie,
bez względu na porę roku zawsze letnia
czapka listonosza z wypolerowanym orłem
i godłem poczty.
Dziadek przeszedł na emeryturę 12

czerwca 1976 roku. Do 31 marca 1984 roku,
pracował w zmniejszonym wymiarze godzin, kiedy nie przedłużono mu już umowy
o pracę. Nie mógł się pogodzić z tą decyzją.
Zaczął chorować. Brak ruchu i bezczynność
pogłębiły jego zły stan zdrowia. Pisał pisma
do dyrekcji Poczty, ale dostał odpowiedź,
że na podstawie wewnętrznych zarządzeń
z roku 1980 nie może być zatrudniony ze
względów humanitarnych. Załamał się,
nie spał po nocach, nie mógł usiedzieć w
domu. Kiedy się dowiedział, że listonosz
w jego rejonie zachorował i ludzie muszą
sami przyjeżdżać po pocztę do Kórnika,
zaoferował swoją pomoc nieodpłatnie, ale
jej nie przyjęto. Wreszcie po wielu interwencjach władze wojewódzkie wyraziły zgodę
na podjęcie pracy. Szybko odzyskał dawną
kondycję fizyczną i psychiczną.
Często bawił się w różnego rodzaju
statystyki, podsumowania. Obliczył, że w
trakcie swojej kariery zawodowej przejechał
240 tysięcy kilometrów. Zużył 12 rowerów.
Najdłuższy równoleżnik na naszej planecie
ma 40 tysięcy kilometrów, okrążył więc
Ziemię sześć razy, a na tym poprzestać
nie zamierzał.
Jan Marciniak twierdził zawsze, że
żona i rower to dwie największe miłości
jego życia. Z wielką pasją zajmował się
również ogrodem. Spędzał w nim wszystkie
wolne chwile. Sam go upiększał i dbał o
drzewa, które sadziła jego żona. Dziadek
od najmłodszych lat interesował się piłką
nożną. Jako uczeń gimnazjum uprawiał
ją czynnie. Wada wzroku uniemożliwiła
mu grę. Pozostał jednak wiernym kibicem
kórnickiego klubu „Kotwica”. Można go było
spotkać na boisku Szczodrzykowa, później
na kórnickich Błoniach z jego nieodłącznym
rowerem. Nie opuścił żadnego meczu swojej drużyny. W 1988 roku, jako najwierniejszego kibica klub „Kotwica Kórnik” nagrodził
go dyplomem uznania.
Jan Marciniak został odznaczony Brązową Odznaką Brygady Pracy Socjalistycznej.
Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”, Odznaką Honorową „Za
Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego”. W 1984 roku został odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi.
Dziadek został również bohaterem filmu, którego reżyserem był Marek Olejnik,
organizator Amatorskiego Klubu Filmowego
w Kórniku. W roku 1987 film „Nasz listonosz” otrzymał I nagrodę na zorganizowanym w Kórniku Wielkopolskim Festiwalu
Amatorskich Filmów.
Postać ś.p. Jana Marciniaka, człowieka
skromnego i uczynnego, będzie trwała we
wspomnieniach tych, którzy z nim żyli,
pracowali i tych, którzy go znali. Nigdy nie
zapomnimy Jego obowiązkowości, lojalności i sumienności, a także życzliwości
i taktu wobec kolegów. Mimo, iż Dziadka
nie ma już wśród nas to została po nim
wdzięczna pamięć, która żyje wśród Jego
bliskich i przyjaciół.
Prawnuk Damian Pietrowicz
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Wspomnienie
W sobotę siódmego marca o godzinie
12.00, na cmentarzu w Bninie, pożegnaliśmy Krystynę Kowalczyk, nauczycielkę
historii i wiedzy o społeczeństwie, wychowawcę klasy 3e w Gimnazjum im.
Władysława hrabiego Zamoyskiego w
Kórniku. Zmarła w czwartek piątego marca
po krótkiej, ale ciężkiej chorobie, w szpitalu
w Poznaniu. Śmierć osoby z naszego najbliższego otoczenia jest zawsze ciężkim
przeżyciem, zwłaszcza, gdy ktoś odchodzi
od nas przedwcześnie i niespodziewanie.
Nauczyciel z racji wykonywanego zawodu
jest znany szerokiej społeczności, w związku z tym w pogrzebie uczestniczyła licznie
zgromadzona młodzież, współpracownicy,
koleżanki i koledzy.
Krystyna Kowalczyk urodziła się 22 lipca
1956 roku w Śremie. W 1979 roku ukończyła wyższe studia na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wybrała
kierunek historia w zakresie specjalności
nauczycielskiej. W tym samym roku, 1
września, podjęła pracę zawodową na
stanowisku nauczyciela historii w Szkole

Podstawowej Nr 2 w Kórniku - Bninie.
W kórnickim Gimnazjum pracowała od
początku istnienia szkoły to znaczy od 1
września 1999 roku. 14 maja 2001 roku
obroniła pracę magisterską. Następnie,
również na UAM, na Wydziale Nauk Społecznych podjęła studia podyplomowe w
zakresie wiedzy o społeczeństwie i historii
najnowszej, które ukończyła 23 czerwca
2002 roku. 12 lipca 2004 roku uzyskała
stopień nauczyciela dyplomowanego.
Uczestniczyła w dużej ilości szkoleń,
warsztatów, konferencji i sesji popularno
– naukowych. Przykładem może tu być
kurs „Wokół zabytku”, dotyczący realizacji
ścieżki edukacyjnej „Edukacja regionalna –
dziedzictwo kulturowe w regionie”, albo kurs
„Ku Europie” – edukacja europejska. Na
bazie tego pierwszego, w ramach edukacji
regionalnej, zapoczątkowała wycieczki z
gimnazjalistami, podczas których odwie-
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dzali oni miejsca pamięci narodowej. Wraz
z uczniami brała udział we wszelkich uroczystościach patriotycznych, reprezentując
kórnickie Gimnazjum. Jest autorką artykułu
„Historia Kórnika i Bnina”, który można
przeczytać na stronach portalu edukacyjnego „Literka.pl”.
Była całkowicie oddana pracy nauczycielskiej, niezwykle pracowita i sumienna,
przez cały czas pracy w Gimnazjum (prawie
10 lat) nie miała ani jednego dnia zwolnienia lekarskiego. Przygotowywała rzesze
uczniów do udziału w konkursach. Wielu
spośród nich osiągnęło znaczące sukcesy. Znaleźli się między nimi na przykład
laureaci Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy
o Samorządzie Terytorialnym i finaliści XI
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Krystyna Kowalczyk nie ograniczała się do
przygotowywania uczestników konkursów,
ale osobiście współpracowała przy ich
organizacji. Dzieliła się swoją wiedzą i
doświadczeniem pełniąc rolę opiekuna początkujących nauczycieli i praktykantów. Za
swoją pracę wielokrotnie otrzymała nagrodę
Dyrektora szkoły.
Krystyna lubiła fotografować otaczający
świat, stąd trudno o Jej zdjęcie – najczęściej
znajdowała się z drugiej strony obiektywu.

Bardzo udana fotografia naszej szkoły
wykonana właśnie przez Nią zdobi stronę główną witryny internetowej naszego
Gimnazjum. Pogodna, życzliwa, chętnie
udzielała pomocy wszystkim wkoło, zawsze
znajdowała czas i nie odmawiała żadnej
prośbie. Nigdy nie narzekała i bardzo mało
mówiła o sobie, natomiast była bardzo
dobrym obserwatorem i ten swój dar wykorzystywała w działaniu na rzecz innych.
Była osobą skrytą i po cichu od nas
odeszła. Brakuje nam Jej w zwykłych,
szkolnych, codziennych działaniach. Na
długo pozostanie w naszej pamięci.
Magdalena Żymańczyk
Na zdjęciu:
Krystyna Kowalczyk (w środku) w trakcie
rozmowy z koleżankami:
Katarzyną Fludrą (z lewej) i Justyną Wagner.

Pomóżmy małej
Michalince
Już w najbliższą niedzielę 24 maja
o godz. 17.00 w kórnickiej strażnicy
odbędzie się koncert charytatywny dla
małej Michalinki, o której pisaliśmy w
jednym z kwietniowych numerów naszego dwutygodnika. Na scenie wystąpi
zespół dziecięcy „Tęczowa Ósemka” z
Poznania i Wojciech Kurowski.

WSPOMNIENIE / APEL O POMOC

WSPOMNIENIE

Zwyczajny – niezwyczajny listonosz

Mała Michalina Kosmalska, mieszka
we wsi Dachowa i potrzebuje pomocy. Ma
tylko 6 lat, 105 cm wzrostu, waży niecałe 15
kilogramów a już zmaga się z chorobą. Trzy
lata temu, lekarze wykryli u niej młodzieńcze
idiomatyczne zapalenie stawów. Dziewczynka niekiedy ma trudności z poruszaniem
się. Choroba ta zaatakowała u sześciolatki
wszystkie stawy od rąk do nóg. Michalinka
cierpi także na osteoporozę kręgosłupa i
nieswoiste zapalenie jelita grubego. Dziecko,
zwłaszcza po nocy ma silne przykurcze, które
powodują, że nie może się ruszyć lub ma
trudności w chodzeniu czy siadaniu.
Mała Michalinka, w ciągu ostatnich dwóch
lat kilkanaście razy przebywała w szpitalu na
leczeniu. Dziewczynka trzy razy w tygodniu
wożona jest na rehabilitację do specjalnego
ośrodka w Przeźmierowie. Oprócz tego raz
w tygodniu, rehabilitant przyjeżdża do niej do
domu. Sześciolatka mogłaby robić jeszcze
większe postępy w rehabilitacji, gdyby miała
w domu swój własny sprzęt rehabilitacyjny.
Niezbędna byłaby mata terapeutyczna, rower
i piłka rehabilitacyjna, poduszki do ćwiczeń
sensomotorycznych i steptester. Cały ten
sprzęt kosztuje około 2500 zł a rodziny dziewczynki na niego nie stać.
Stąd pomysł zorganizowania koncertu w
trakcie, którego odbędzie się zbiórka pieniędzy
na sprzęt rehabilitacyjny dla Michalinki. Istnieje
też możliwość wpłaty kwot na konto w Banku
Spółdzielczym w Kórniku. Numer podajemy
na końcu.
Miejmy nadzieję, że dzięki ofiarności ludzi
Michalinka nigdy nie usiądzie na wózku inwalidzkim, a uśmiech na jej buzi będzie dla nas
najpiękniejszym podziękowaniem.
Wszystkich, którym los małej kruszynki
nie jest obojętny zapraszamy na koncert!
Barbara Morasz
Kórnickie Towarzystwo Pomocy
Społecznej
Bank Spółdzielczy w Kórniku
Nr konta
02 9076 0008 2001 0007 0739 0001
z dopiskiem „Dla Michaliny”
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zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00
Kórnik, ul. Poznańska 22

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH
mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany
tel. 602 220 560
oferuje:
- wykonanie projektów wszystkich
obiektów,
- wydawanie opinii rzeczoznawcy
budowlanego,
- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa
budowlanego.
Polecam konsultacje
przedprojektowe
Zapraszam

ELLMED

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

TEL. 604-676-595

ZAPRASZAMY

SKUP
- złomu i metali kolorowych
- akumulatorów
- makulatury i butelek
znajdującego się przy ul. Mlyńskiej
na terenie firmy T.M. Małeccy.

Oferujemy konkurencyjne ceny.
Płatne gotówką
Zapewniamy odbiór złomu od klienta własnym transportem.

TEL: 601 489 257, 693 562 991
Usługi instalacyjne
wod-kan, c.o., gaz

Drobne naprawy, kompleksowe remonty
Piotr Szymkowiak

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO
STRAŻY MIEJSKIEJ

Nie zachowali bezpiecznej odległości
1 maja w Kórniku, na drodze krajowej
nr 11, kierujący mitsubishi nie zachował
bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu i zderzył się z fiatem. Z
kolei 7 maja także w Kórniku, kierowca
stara w wyniku niezachowania bezpiecznej odległości doprowadził do zderzenia
z fordem.

i doprowadził go do stanu bezbronności.
Po pobiciu zabrał mu pieniądze. Była to
kwota 50 zł.

Nie udzielił pierwszeństwa przejazdu
3 maja w Szczytnikach, kierująca volkswagenem nie udzieliła pierwszeństwa
przejazdu i zderzyła się z fiatem.

Uderzył w płot
16 maja w Kórniku, kierowca toyoty nie
dostosował prędkości do warunków ruchu i uderzył w znak drogowy a następnie
w opłotowanie Arboretum Kórnickiego.

Nie dostosowali prędkości
6 maja w Kórniku, kierowca seata nie dostosował prędkości do warunków ruchu
i doprowadził do zderzenia z mercedesem. 8 maja także w Kórniku, kierujący
fiatem jechał zbyt szybko i zderzył się z
renault oraz hundai.
Błędny manewr
6 maja w Kórniku, kierowca opla nieprawidłowo wykonując manewr cofania
doprowadził do zderzenia z fiatem.
Następnego dnia również w Kórniku,
kierujący dafem w wyniku nieprawidłowo
wykonywanego manewru cofania zderzył
się z volkswagenem.
Uderzyli w sarnę
9 maja w Kórniku, kierowca forda najechał na przebiegającą przez jezdnię
sarnę.
11 maja w Borówcu, kierujący fordem
wjechał w przebiegającą przez jezdnię
sarnę a następnie w zwierzę uderzył
w fiat.
Rozbój
10 maja w Czmoniu doszło do rozboju.
Nieznany sprawca kilka razy uderzył
ręką w twarz mieszkańca miejscowości

Nietrzeźwy rowerzysta
11 maja funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Kórniku zatrzymali w Runowie
nietrzeźwego rowerzystę. Mężczyzna
miał 2,06‰ alkoholu w wydychanym
powietrzu.

Kradzieże, włamania i uszkodzenie
mienia
• 1 maja w Błażejewie doszło do uszkodzenia tunelu foliowego, straty to 900
zł oraz do kradzieży w Biernatkach
samochodu alfa romeo, wartość strat
to 7000 zł,
• 5 maja w Czołowie włamano się do samochodu marki honda i skradziono broń
gazową, wartości strat to 310 zł,
• 8 maja w Kórniku, włamano się do
volkswagena i skradziono z niego akcesoria o wartości 6000 zł,
• 13 maja doszło do kradzieży z pojazdu
toyota zaparkowanego w Kórniku kołpaków, kierunkowskazów, osłon od lusterek
o wartości 1000 zł oraz 4 sztuk kołpaków
od pojazdu marki ford o wartości 290 zł,
• 13 maja zgłoszono kradzież w Trzykolnych Młynach drzew ozdobnych z terenu
gospodarstwa ogrodniczego, wartość
2500 zł,
• 14 maja w Jaryszkach, włamano się do
altany na działce na terenie Rodzinnych
Ogrodów Działkowych i skradziono z
niej artykuły AGD, TV i ogrodnicze o
wartości 700 zł.

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

Strażacy w akcji

ZESPÓŁ MUZYCZNY 1- lub 2-OSOBOWY
RÓWNIEŻ Z WOKALISTKĄ
Wesela, zabawy, imprezy okolicznościowe

Tel. 601 242 112

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
- blacharsko - dekarskie
- podbitki
- boazeria - płyta nidagips itp.

TEL: 516 049 006
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NAPRAWA
PRALEK I LODÓWEK
tel. 601 84 39 88

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe
Grzegorz Kowalski

62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3
tel. dom. (061) 8170356,
tel. kom. 0605781862

nr 10/2009

W połowie maja kórniccy strażacy wyjeżdżali na kilka akcji:
• 3 maja pochwycili sarnę i przetransportowali ją do lasu. Zwierzę przedostało się na
trasę katowicką na wysokości Skrzynek i
Gądek. Srana biegająca pod drodze stanowiła zagrożenie dla samochodów,
• 4 maja strażacy zabezpieczali miejsce
wypadku na ulicy Średzkiej w Kórniku,
• 8 maja zabezpieczali w Gądkach miejsce
lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
• 11 maja gasili pożar trawy przy torowisku
w Szczodrzykowie.
Opr. Robert Wrzesiński

22 maja 2009 r.

Opr. BM

Mandat za nieprawidłowe parkowanie
Od 4 do 18 maja strażnicy miejscy wystawili w sumie 37 mandatów kierowcom,
którzy parkowali swoje pojazdy w Kórniku
w miejscach zabronionych. Samochody
często pozostawiane były przez właścicieli na skrzyżowaniach, przejściach dla
pieszych a nawet parkowane w taki sposób, że blokowały sąsiednich kilka miejsc
parkingowych.

INFORMACJE

REKLAMY

50

%

Kronika
kryminalna

Nie chciała okazać stosownych umów
4 maja w Borówcu na ulicy Różanej,
strażnicy interweniowali w sprawie gospodarki odpadami stałymi i płynnymi.
Na miejscu, jedna z mieszkanek posesji
nie chciała okazać stosownych umów,
tłumacząc się złym stanem zdrowia.
Kobietę zobowiązano do okazania dokumentów w dniu następnym w siedzibie
SM, co uczyniła.
Ukarani za spożywanie alkoholu
7 maja w Kórniku i 8 maja w Robakowie
strażnicy ukarali mandatami trzy osoby
spożywające alkohol w miejscu publicznym.
Zaśmiecali miejsce publiczne
11 i 18 maja ukarano mandatem dwie
osoby, które zaśmiecały miejsce publiczne.
Interweniowali podczas awantury
rodzinnej
11 maja w Gądkach, patrol SM interweniował podczas awantury rodzinnej. Na
miejsce wezwano karetkę pogotowia, która
odwiozła do szpitala poszkodowanego
mężczyznę.
Porzucił źle posegregowane śmieci
12 maja na ulicy Czereśniowej w Kórniku,
strażnicy interweniowali w sprawie porzuconych śmieci. Na miejscu okazało się, że
jeden z właścicieli posesji, od którego firma
wywożąca śmieci nie odebrała błędnie posegregowanych odpadów, ustawił je przy
znaku drogowym przy trasie katowickiej.
Strażnicy wyjaśnili sprawę, a właściciel
działki został zobowiązany do ponownej
segregacji śmieci.
Interweniowali na palcu budowy
12 maja w Borówcu, strażnicy interweniowali na placu budowy. Działka nie była
ogrodzona i nie wyposażona w pojemnik
na odpady. Na miejscu strażnicy nie zastali
właściciela posesji.
Pochwycili psa
15 maja w Biernatkach, patrol Straży Miejskiej pochwycił bezpańskiego psa.
Zatrzymali pijanego kierowcę
17 maja, patrol mieszany zatrzymał w Kórniku nietrzeźwego kierowcę (mieszkaniec
Kórnika), który próbował uciec. Mężczyzna miał 0,59‰ alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Opr. BM
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• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6

tel. 609-759-758

tel. 607 706 477

UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA
DOROSŁYCH W KÓRNIKU
rozpoczyna nabór do klasy pierwszej
dwuletniego Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych,
przeznaczonego dla absolwentów zasadniczych
szkół zawodowych wszystkich typów oraz
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla
absolwentów gimnazjum
i 8 - klasowej szkoły podstawowej.
Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym
(zajęcia, co dwa tygodnie, w soboty
i niedziele, od 8.00 do ok. 14.30)
Opłaty: Wpisowe - 50zł
Rata miesięczna – 100zł
Dane kontaktowe:

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych w Kórniku, ul. Dworcowa 11, 62-035
Kórnik,
tel. (061) 8190432, 509754699
Dyrektor Uzupełniającego
Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Kórniku
- Marzena Dominiak

Przyjmę do pracy
w sklepie spożywczym dziewczynę
uczącą się w wieku do 26 lat.
Sezon letni. Umowa zlecenie.
Praca w Radzewie.
Więcej informacji pod nr tel. 508-126-074

INSTALATORSTWO GAZOWE
wykonuje

• instalacje - przeglądy, usuwanie wykrytych nieszczelności
• montaż i naprawa urządzeń gazowych: kotły, kuchenki,
junkersy, nagrzewnice
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

POMPY CIEPŁA
sprzedaż - montaż

Tel. 061 8 190-463
lub 502-330-352

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

ZEGARY

- kolektory słoneczne
- kominki z płaszczem
wodnym

Profesjonalna
naprawa
i renowacja

tel. 601 421 692

Możliwy dojazd do klienta

Mieczewo

Najmę kobiety do
pracy w szklarni
Dachowa 1,
62-023 Gądki

Tel. 602 65 16 35

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL
CZĘŚCI MOTORYZACYJNE DO WSZYSTKICH MAREK
SZEROKA OFERTA, NISKIE CENY,
UDZIELAMY RABATU, FACHOWE DORADZTWO

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 800-1800, SOBOTA 800-1400

KÓRNIK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18
TEL. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

Sprzedam
działkę

budowlaną
o powierzchni
920m² w Bninie
tel. 510 368 543

Uprzejmie informujemy,
że Ośrodek profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
w Poznaniu, na podstawie umowy zawartej
z Narodowym Funduszem Zdrowia wykona
Bezpłatne badania mammograficzne w dniu:
14-06-2009 roku

OGŁOSZENIA

Zatrudnię
kierowcę kat. B + C

Marian Marcinkowski

Rejestracja pod bezpłatnym numerem telefonu
0800 160 168
lub 061/ 855 75 28
W badaniach mogą uczestniczyć kobiety z rocznika:
od 1959 do 1940
które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały
z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ
Mammobus stanie na terenie parafii
w Borówcu, ul. Poznańska 107
Badania rozpoczną się o godzinie 9:00
W ciągu godziny wykonanych zostanie
około 10-12 mammografii.
U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się
w pierwszych 10-dniach cyklu miesiączkowego,
licząc od pierwszego dnia miesiączki.
Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty
oraz
ważny dokument ubezpieczenia!!
Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy.

* Język angielski. Tel. 608 217 113
* Sprzedam stół - solidny, kolor czarny wymiary 180/90. Stan bardzo dobry. Tel. 608 068 418
* Sprzedam dom wolnostojący nowy, Dąbrowa za Zaniemyślem, 265 000zł DN STILLER. Tel. 509 578-339, www.stiller.gratka.pl
* Sprzedam działkę las, woda 712m² - 90 000zł. Tel. 509-578-339
* Do wynajęcia kawalerka w centrum Kórnika. Tel. 509-578-339
* Poszukuję do kupna nieruchomości - różnych, zły stan techniczny, nieuregulowany stan prawny, strychów, zabudowań, itp.Tel. 603-501-560, e-mail:stiller2@op.pl
* Sprzedam kolce orzecha włoskiego: długość 2,5m – średnica 50cm, 3,70m - 70cm, 1,20m - 30cm. Tel. 605-935-751
* Sprzedam mieszkanie 37m² w Nietrzanowie koło Środy Wlkp., cena 68 000 zł, działka + piwnica. Tel. 783-711-901
* Sprzedam VW Polo Classic 1,6, rok produkcji 1998. Tel.061-8971-251
* Sprzedam samochód ascenizacyjny STAR 200, rok produkcji 1983. Tel.061-8971-251
* Sprzedam bardzo tanio fotele koloru ekri z ekologicznej skóry, jak nowe. Tel. 601-182-511
* Wynajmę stanowisko fryzjerskie w działającym salonie. Tel. 501-652-320
* Poszukuję lokalu na działalność fryzjerską w Kórniku i okolicach. Tel. 501-652-320
* Zatrudnię kierowcę kat. B z doświadczeniem na trasy międzynarodowe. Tel. 509-734-736
* Młoda, uczciwa i doświadczona dziewczyna pilnie podejmie się sprzątania. Zainteresowanych proszę o kontakt po 15.00. Tel. 667-342-466
* Sprzedam przyczepę Autosan D-50 rocznik 1982 zarejestrowana z ważnym przeglądem technicznym. Stan bardzo dobry. Tel. 061 28 57 239
* Sprzedam spacerówkę QUINNY ZAPP, kolor malinowy, cena 250 zł. Tel. 600-275-200
* Sprzedam różne meble z likwidowanego mieszkania: kanapy, szafy, regały. Tel. 792-884-454
* Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 0618 190-587
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, rozmaitości – przyjadę. Tel. 601-308-880
* Zaopiekuję się dzieckiem lub dziećmi. Wiek nieistotny. Posiadam referencje. Tel. 880-874-083
* Sprzedam części do Cinquecento. Tanio. Tel. 791-470-820
* Sprzątanie, usuwanie głębokich zabrudzeń, mycie okien, czyszczenie fug, grzejników, rolet. Tel. 601-182-511
* Sprzedam 2 sukienki komunijne i albę na wzrost 146cm. Tel. 519-680-090
* Atrakcyjne kredyty na telefon. Tel. 668-099-181
* Przyjmę emerytkę lub rencistkę do pracy w sklepiku szkolnym w Kórniku w niepełnym wymiarze godzin. Tel. 501-019-086
* Zaopiekuję się dzieckiem do 3 lat dwa razy w tygodniu, teren Kórnika, preferencje i doświadczenie. Tel. 604-917-282

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

ROBOTY ZIEMNE

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

26

nr 10/2009

22 maja 2009 r.

27

Dawno w finałach Mistrzostw Wielkopolski w Tenisie Stołowym nie został
sklasyfikowany tak wysoko, uczeń z naszej
gminy. Wśród kilkudziesięciu tenisistów z
całej Wielkopolski Filip Kujawa ze Szkoły
Podstawowej w Szczodrzykowie zajął
miejsce od 12-16. Jest to niewątpliwie
sukces dla zawodnika, jego rodziców, nauczyciela Dariusza Śmigielskiego i szkoły,
bowiem na tym szczeblu zawodów startuje
wielu zawodników trenujących w klubach
sportowych.

DRUŻYNOWA PUNKTACJA
WOJEWÓDZKICH BIEGÓW
PRZEŁAJOWYCH
W Mistrzostwach Wielkopolski w Biegach Przełajowych, z naszej gminy punkty
do współzawodnictwa wojewódzkiego
zdobyły następujące szkoły: Gimnazjum
Robakowo – 14 miejsce na 79 sklasyfikowanych szkół, SP nr 1 Kórnik – 29 miejsce
chłopcy i 45 dziewczęta na 120 szkół.

SUKCES ROBAKOWA
I KÓRNIKA W LEKKIEJ
ATLETYCE
Drużynową punktację szkół w zawodach powiatowych w lekkiej atletyce, które
odbyły się w Puszczykowie wygrały dziewczęta z Gimnazjum w Kórniku i chłopcy z
Gimnazjum w Robakowie. Z kolei gimnazjaliści z Kórnika zajęli miejsce czwarte
a gimnazjalistki z Robakowa zgromadziły
punktów na piąte miejsce. W Powiatowych
Mistrzostwach w lekkiej atletyce uczniowie
indywidualnie zdobywali medale za miejsca
od 1-3 w wielu konkurencjach oraz walczyli
o awans do zawodów rejonowych Poznań
- Wschód i Poznań - Zachód.
Złote medale wywalczyli: Kujawa Szymon na 300m ppł., Kąkol Rafał - 300m oraz
sztafeta szwedzka z Robakowa, Basalak
Michał w skoku w dal, Matysiak Marek
rzucie dyskiem i Żegleń Wiktoria w rzucie
oszczepem – wszyscy z Robakowa oraz
Serafiniak Katarzyna z Kórnika w skoku
w wzwyż.
Srebrne medale za drugie miejsce
otrzymali: Szczepaniak Sandra - 600m,
Liebner Patryk- 300m ppł.- wszyscy z Kórnika oraz Jaskuła Klaudia z Robakowa w
rzucie dyskiem.
Brązowe medale za miejsce trzecie
zdobyli: Maciejewski Piotr - 300m ppł,
Michał Okiński- 1000m, Edyta Simon w
rzucie oszczepem z Robakowa, sztafeta szwedzka dziewcząt z Robakowa
i chłopców z Kórnika oraz Płóciennik
Weronika w skoku w wzwyż, Frąckowiak
Krzysztof w rzucie oszczepem i Domański Piotr w rzucie dyskiem – wszyscy z
Kórnika.
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SP nr 1 KÓRNIK
REWELACJĄ CZWÓRBOJU
LA
Od początku rozgrywania mistrzostw
powiatu w czwórboju lekkoatletycznym,
nasza gmina po raz pierwszy była reprezentowana przez dziewczęta i chłopców
z SP nr 1 Kórnik. Młodzi lekkoatleci z tej
szkoły zaskoczyli inne szkoły a także organizatorów zawodów, bowiem dziewczęta
zajęły pierwsze miejsce a chłopcy trzecie.
Na punktację szkoły musiało zapracować
5 osób, z których każdy musiał startować
w 4 konkurencjach: bieg na 60m, skok w
dal, piłka palantowa oraz bieg na 600m
dziewczęta i 1000m chłopcy. Wyniki uzyskane przeliczano na punkty według tabel
wielobojowych.
Mistrzostwo Powiatu Poznańskiego
pod kierunkiem Katarzyny Pucek zdobyły
dziewczęta :
- Weronika Sobańska, która zdobyła
najwięcej punktów wśród 72 startujących
dziewcząt uzyskując 272 pkt. za wyniki uzyskane na 60m - 9,34 sek, w dal – 4,40 m, p.
pal. 28 m i 600m - 2 min.09 sek,
- Nikola Płosaj zgromadziła 265 pkt. (indywidualnie druga w powiecie) z wynikami:
60m - 9,57, w dal.- 4,28,
p. pal - 35,50, 600m - 2:02.
- Karolina Kornaś zdobyła za 4 konkurencje 223 pkt. (6 m indywidualnie) z wynikami:
60m - 9,85, w dal - 3,98, p.pal.-29,00, 600m
- 2:17
Armanda Pańska uzyskała 214 pkt. a
najlepszy wynik osiągnęła w p. palantowej40,00 m
Magdalena Żyto, chociaż z powodu kontuzji nie ukończyła biegu na 600m, ale także
liczyła się do punktacji zespołu - 139 pkt. Gdy
będzie w pełni sił to w finale zapewne zdobędzie dla zespołu jeszcze więcej punktów.
Najmłodsza uczestniczka zespołu
Agnieszka Błaszkowiak zgromadziła 126 pkt.
W sumie zespół z Kórnika zdobył 1113
pkt.
Dziewczęta awansowały z pierwszego
miejsca do Półfinałów Mistrzostw Wielkopolski. Medale brązowe za trzecie miejsce z
szansą na awans do Półfinałów Mistrzostw
Wielkopolski wywalczyli chłopcy przygotowani przez Beatę Górną i pracującego od
niedawna A. Prokopczuka.
.
Adam Cukrowski zdobył najwięcej punktów w zespole uzyskując 221za wyniki: 60m
- 9,08 sek. w dal - 4,57 m, p.pal. -50,50 m,
1000m - 3 min. 47 sek. Patryk Rajkowski
uzyskał 217 pkt. - 60m. - 9,12 , w dal - 4,43,
p. pal. – 42,50, 1000 m - 3:32, Szymon
Korcz – 182 pkt. za wyniki na 60m - 9,36,
w dal - 4,09, p.pal. - 36,00, 1000 m - 3:33,
Dominik Nawrocki – 179 pkt. uzyskując na
60m – 9,10, w dal - 4,18, p. pal. – 40,00,
1000 m - 3:56, Patryk Szczepaniak – 175
pkt., 60m - 9,77, w dal - 4,04, p. pal - 40,00,
1000m – 3:35, Dawid Wąsowicz - 164 pkt.
za wyniki na 60m - 9,49, w dal - 4,10, p.
pal. - 33,00 i 1000m - 3:38.
Trzeba zaznaczyć, że w zespole
chłopców startowało trzech uczniów z

klasy piątej, którzy jeszcze w przyszłym
roku będą mogli reprezentować szkołę.
Czy reprezentacja chłopców awansuje do
rejonu i czy znajdzie się w dwójce dodatkowych zespołów uzależnione jest od tego, ile
punktów zdobyły szkoły z innych powiatów
zajmujące trzecie miejsca.

Jedynka Kórnik Seweryn Waligóra. Rolę
spikera pełnił główny organizator imprezy
trener kórnickich kolarzy Robert Taciak.
Wraz z nim trud organizacji podejmowali
wypróbowani działacze tego klubu.

Wyniki Kategorii MŁODZICZKA (13-14 lat):
1. Wiktoria Żegleń – UKS Jedynka
Kórnik
2. Alicja Ratajczak – UKS Jedynka
Kórnik
3. Magdalena Mazurkiewicz – Trójka

Sponsorzy:
Urząd Gminy Kórnik
Starostwo Powiatowe
Wielkopolski Związek Kolarski
Piekarnia Limaro Mosina
Firma Nowatex – Puszczykowo
Firma tom oto.pl
Auto Handel – Robert Kolasa
Firma Rowery – Antkowiak
Firma R&P Pawlak
Fundacja Zakłady Kórnickie
Hotel RODAN
ARA

ONI WYWALCZYLI FINAŁ
WOJEWÓDZKI W LA
Setki uczniów z szkół gimnazjalnych
walczyło na stadionie Olimpii w Poznaniu o
awans do Finałów Mistrzostw Wielkopolski w
Lekkiej Atletyce. Do zawodów wojewódzkich
mogli zakwalifikować się tylko ci lekkoatleci,
którzy w tych zawodach zajęli miejsca od 1-3.
Gimnazjum w Robakowie wprowadziło do
finału sześciu uczniów w konkurencjach indywidualnych oraz sztafetę szwedzką chłopców
a Gimnazjum w Kórniku dwie osoby. Pierwsze
miejsce w biegu na 300m ppł. z czasem 43,63
sek. wywalczył Szymon Kujawa z Robakowa.
Ponadto drugie miejsca z Robakowa zajęli:
Piotr Maciejewski na 300 m ppł - czas 44,05.,
Rafał Kąkol na 300m - 39,10 sek., sztafeta
szwedzka w składzie: Szymon Kujawa, Piotr
Maciejewski, Rafał Kąkol, Matysiak Marek,
2:13,32 oraz Klaudia Jaskuła w rzucie dyskiem - 21,93m. Na trzecich miejscach uplasowali się: Michał Okniński na 1000m - 2:55,12,
Krzysztof Krajewski na 300m ppł. - 48,20,
Marek Matysiak w rzucie dyskiem – 33,28
m - wszyscy z Robakowa oraz w dysku Sara
Zajączkowska - 19,24 i Dominik Kochanka 30,95m z Kórnika. Gratulacje dla nauczycieli,
którzy przygotowywali uczniów do zawodów a
byli to głównie Paweł Pawlaczyk z Robakowa
i Hubert Nowicki z Kórnika.
Finały Mistrzostw Wielkopolski odbędą
się 29 maja 2009 także na stadionie Olimpii
w Poznaniu z udziałem najlepszych uczniów
z miasta Poznania oraz z rejonów pow. Poznań, Piła, Kalisz, Konin, Leszno, Ostrów.
Mamy nadzieję, że również na tych zawodach nasi lekkoatleci znajdą się w czołówce
najlepszych.

PUCHAR BURMISTRZA
POZOSTAŁ W KÓRNIKU
W XXXIII Wielkim Festynie Rowerowym Dla Dzieci oraz w XII Ogólnopolskim
Wyścigu na Rowerach Górskich dziewcząt
i chłopców o Puchar Burmistrza gminy
Kórnik wystartowało 129 uczestników w
wieku od 1 roku do 15 lat.
Najmłodszym uczestnikiem zmagań
kolarskich był Oskar Ratajczak z Dziećmierowa, który 6 maja 2009 roku skończył 1
rok!. Jest to rekord z dotychczasowych 33
festynów rowerowych w Kórniku. Puchar
Burmistrza za zwycięstwo drużynowe pozostał w Kórniku, bowiem wywalczył go UKS
Jedynka – Limaro Kórnik. Gościem honorowym zawodów był trener kadry narodowej w
kolarskich przełajach Jan Antkowiak. Wraz
z nim imprezę obserwowali oraz puchary,
dyplomy, upominki rzeczowe wręczali:
burmistrz Jerzy Lechnerowski i prezes UKS

nr 10/2009

3. Patryk Rajkowski – UKS Jedynka
Kórnik
4. Dawid Błaszczyk – UKS Biadki
5. Patryk Wewiór – UKS Biadki
6. Adam Radzicki – UKS Jedynka Kórnik
9. Patryk Szczepaniak – UKS Jedynka
Kórnik

SPORT

SPORT

FINAŁ WOJEWÓDZKI
W TENISIE STOŁOWYM

Wyniki dzieci do lat 4:
1. Sławek Kasprzak – Jarocin
2. Martyna Kryszak – Kalisz
3. Julia kapusta – Dachowa
4. Ignacy Niemier – Kórnik
5. Oskar Ratajczak – Dziećmierowo
Wyniki dzieci do lat 6:
1. Maciej Przekwas – Biadki
2. Jakub Biernat – Mościenica
3. Jakub Bartkowiak – Jarocin
4. Szymon Majsner – Kamionki
5. Zosia Wartecka – Kórnik
6. Antosia Floraszek – Kórnik
Wyniki dzieci do lat 8:
1. Miłosz Kasprzak – Jarocin
2. Michał Przekwas – Biadki
3. Tymoteusz Gabski – Kórnik
4. Bartosz Zgarda – Kórnik
5. Jan Pośpieszny – Jarocin
6. Filip Młynarczyk – Kórnik
Wyniki dzieci do lat 10:
1. Jakub Karwik
2. Iwona Przekwas
3. Nikola Wojtysiak – wszyscy UKS
Biadki
Wyniki Kategorii ŻAK (11-12 lat)- dziewcząt:
1. Daria Stanisławska – Koźminianka
Koźminek
2. Julita Jagodzińska – Victoria Jarocin
3. Natalia Radzicka – UKS Jedynka
Limaro Kórnik
Wyniki Kategorii ŻAK (11-12 lat)- Chłopcy:
1. Dawid Łączkiewicz
2. Adrian Rembiszewski
3. Jakub Szydłowski – wszyscy Koźminianka

22 maja 2009 r.

Jarocin
4. Diana Wiza – UKS Jedynka Kórnik
5. Sofia Woelke – Trójka Jarocin
Wyniki Kategorii MŁODZIK (13-14 lat):
1. Szymon Rozmiarek – UKS Jedynka
Kórnik
2. Tobiasz Tutłalik – Real Leszno

Turniej brydża o laur
kwitnącej magnolii
W dniu 16 maja w ramach obchodów
„Kórnickich Spotkań z Białą Damą”odbył
się XXI Turniej Brydżowy o Laur Kwitnącej
Magnolii.
A SKĄD WZIOŁ SIĘ TURNIEJ BYDŻOWY W Kórniku. Pokrótce było to tak.
W 1976 roku amatorzy brydża sportowego
założyli sekcję, której współzałożycielem
był Janusz Lechnerowski. W większości
sekcja składała się z pracowników Polskiej
Akademii Nauk, a jaj członkowie zmagali się
w zawodach tzw. A-klasy. Po dwóch latach
zorganizowano turniej o mistrzostwo Kórnika, który odbył się w Gminnym Ośrodku
Kultury na Prowencie.
Po kolejnych trzech latach turniej
przeniesiono do Białej Damy. Następnie
organizowano turniej w Domu Dziecka
w Kórniku-Bninie przychylny dla naszej
brydżowej pasji dyrektor Jerzy Noskowiak.
Po jego śmierci turniej przeniesiono do
kórnickiej Strażnicy OSP.
W kórnickich turniejach brali udział
uczestnicy olimpiad, mistrzowie Europy,
mistrzowie Polski. Do dziś corocznie reprezentowane są czołowe ośrodki brydża
w Polsce: Gniezno, Nowy Tomyśl, Wągrowiec, Piła, Ostrzeszów, Sulechów, Gorzów,

Oborniki, Karolin, oraz gracze z klubów
poznańskich.
W tym roku organizator przewidział dla
zwycięzców nagrody pieniężne: 1000 zł za
zwycięstwo, 600 zł za miejsce II, 400 za III
i 200 za IV. Dodatkowo para triumfatorów
otrzymała po drzewku magnolii ufundowanych przez burmistrza.
Wyniki sesji I
I miejsce para Mirosław Małecki i Grzegorz Wichtowski
II miejsce R. Gardzielewski, P. Kolwicz
III miejsce A. Czepnik, J. Wygowski
IV miejsce M. Gulczyński, M. Pędziński
Ostateczne wyniki po II sesjach
I miejsce M. Małecki, G. Wichtowski
(reprezentujacy Jolantę Gniezno i Polonię
Nowy Tomyśl)
II miejsce J. Borychowski, J. Zwierzyński
III miejsce A. Czepnik, J. Wygowski
IV miejsce R. Gardzielewski, P. Kolwicz
Niestety w turnieju nie wystąpiła „czysta”
para z Kórnika. Na zakończenie Burmistrz
Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski podziękował wszystkim uczestnikom i wręczył
nagrody pieniężne i puchary.
Za organizatorów turnieju
Stanisław Gąska
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INFORMACJE

			
Telefony alarmowe:

30

999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
Tymczasowo: ul. Prowent 6 (KOK), 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817-08-91
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04 (700-1500) w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
w godz. od 7.00 do 22.00
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Piłka Nożna
17 maja na obiektach OSiR został
rozegrany finał Turnieju Piłki Nożnej Biała
Dama 2009.
Zwyciężyła drużyna KS SZCZYTNIKI
(7 pkt),
II miejsce - BKS BNIN (6 pkt),
III miejsce - PIERZCHNO (3 pkt)
IV miejsce - JAGROL SZCZODRZYKOWO (1 pkt)
Wyniki meczy:
Szczodrzykowo : Szczytniki - 2 : 2
Pierzchno : Bnin - 0 : 2
Szczytniki : Bnin - 2 : 1
Pierzchno : Szczodrzykowo - 4 : 2
Szczytniki : Pierzchno - 1 : 0
Bnin : Szczodrzykowo - 3 : 1
AN

KOMUNIKAT DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I STARSZYCH
Osoby niepełnosprawne
w terminie do 28 maja 2009 r.
mogą dopisywać się do spisów
wyborców do wybranego obwodu głosowania na terenie gminy
Kórnik.
Informujemy, że w gminie
Kórnik na potrzeby osób niepełnosprawnych dostosowany jest
lokal wyborczy znajdujący się w :
- Liceum Ogólnokształcącym
w Kórniku, ul. Poznańska 2
Wniosek w przedmiotowej
sprawie należy złożyć w Urzędzie
Miejskim w Kórniku w Wydziale
Ewidencji Ludności .
W sytuacji braku możliwości
przybycia do Urzędu osoby niepełnosprawnej, fakt ten można
zgłosić telefonicznie pod nr tel.
061 8972-608 w godz. od. 7.30
do 15.30; w poniedziałki od 8.0016.00. W takiej sytuacji z osobą zainteresowaną nawiążemy
kontakt poprzez bezpośrednie
dotarcie służb urzędu miejskiego
do miejsca zamieszkania.
Ponadto informujemy, że w
dniu wyborów na potrzeby osób
niepełnosprawnych i starszych,
które nie mogą samodzielnie
dotrzeć do lokalu wyborczego
zapewniony zostanie dojazd
do lokali wyborczych. Dojazdy
do lokali będą organizowane w
następujących godzinach: 10.00;
13.00; 16.00; 18.00; 21.00.
W tej sprawie prosimy o telefoniczne zgłoszenia w dniu
wyborów tj. 7.06.2009 r. pod nr
tel. 061 8170-411 w. 684

Następny numer Kórniczanina ukaże się
5-go czerwca 2009r.
Materiały prosimy dostarczać do 29-go maja 2009r.
nr 10/2009

