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reforma planowania
Będą zmiany w polityce przestrzennej

parafiada
Festyn Parafialny w Kórniku

Kolarscy mistrzowie
Sukcesy kórnickich zawodników

Kanalizacja Koninka?
Cztery firmy deweloperskie ujawniły
plany budowy w okolicach Koninka osiedli,
na których zamieszkać może w niedalekiej
przyszłości około 4 tysięcy mieszkańców.
Ponieważ w planach zagospodarowania
tych terenów istnieje obligo budowy zbiorników bezodpływowych (szamb) zaproponowano, by zamiast takiego rozwiązania
współfinansować budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi Koninko Borówiec.
Omówienie tego pomysłu było celem
spotkania z przedstawicielami Aquanet-u,
które odbyło się 23 czerwca w siedzibie
spółki. Ustalono, że służby techniczne spółki i Urzędu Miejskiego w Kórniku przygotują
wstępne informacje o możliwościach technicznych i finansowych przedsięwzięcia.
Tego samego dnia odbyło się spotkanie
wiceburmistrza Hieronima Urbanka z przedstawicielem firmy ACM planującej budowę
osiedla dla około 1500 mieszkańców w
Koninku. Dyskutowano na temat możliwości
zaopatrzenia terenu w niezbędne media.

Wystawa nagrobków w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego
(przy cmentarzu)
www.bartocha-kamieniarstwo.pl

Powiat każe czekać

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

• 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

Trójstronne rozmowy na temat modernizacji drogi powiatowej, ulicy Poznańskiej w
Borówcu odbyły się 25 czerwca w siedzibie
Aquanetu. Kórnicki samorząd reprezentował wiceburmistrz Urbanek, powiat wicestarosta Łubiński oraz dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych Marek Borowczak a Aquanet
kierownik wydziału technicznego Karol
Beszterda i odpowiedzialny za inwestycje
w Gminie Kórnik Przemysław Chrust.
Zgodnie z ustaleniami Gmina Kórnik
pokryje koszty wykonania projektu kanalizacji deszczowej (projekt już wykonano) i
obustronnych chodników wzdłuż Poznańskiej oraz zmodernizowanego ronda na
skrzyżowaniu z ulicami Szkolną i Główna.
Na barkach naszego budżetu spocznie
także koszt budowy „deszczówki”.
Aquanet jest gotowy do ogłoszenia
przetargu, jednak warunkuje ten krok popisaniem trójstronnego porozumienia.
Projekt modernizacji drogi może być
gotowy do 31 sierpnia. Jednak na spotkaniu wicestarosta oświadczył, że w chwili
obecnej bez zgody Rady Powiatu nie może
podjąć decyzji o podpisaniu porozumienia
i podjęcia zobowiązań pokrycia kosztów
modernizacji.
Kolejne rozmowy mają być prowadzone
po dokładnym oszacowaniu kosztów i podjęciu decyzji przez radę Powiatu.
Dyrektywa azotanowa
W dniu 25 czerwca w Rejonowym
Zarządzie Gospodarki Wodnej odbyło się
spotkanie zespołu do spraw dyrektywy
azotanowej. Dyrektywa azotanowa precyzuje pod adresem krajów członkowskich
Unii Europejskiej następujące wymagania:
- monitorowanie zawartości azotanów w
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wodach gruntowych i otwartych
- ustanowienie dobrowolnych kodeksów
dobrej praktyki rolniczej
- wyznaczenie stref szczególnej wrażliwości na skażenie wód azotanami
- sprecyzowanie obligatoryjnych zabiegów agrotechnicznych w strefach szczególnej wrażliwości
Z ramienia Stowarzyszenia Gmin i
Powiatów Wielkopolski w spotkaniu wziął
udział burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Oczyszczalnia
w Szczodrzykowie
Podpisano umowę w sprawie dzierżawy gruntów pod lokalną oczyszczalnie
w Szczodrzykowie. Spółka Wody Polskie
będzie dzierżawić działkę gminna, na
której powstać ma obiekt przez 10 lat.
Umowa wygaśnie wcześniej, jeśli do 2010
roku inwestycja nie zostanie wykonana.
Spotkanie kórnickich samorządowców z
przedstawicielami spółki i banku finansującego zadanie kanalizacji, które odbyło
się 26 czerwca zaowocowało kolejnymi
ustaleniami w sprawie umowy o współpracy
i gwarancji finansowych. Burmistrz Jerzy
Lechnerowski stoi na stanowisku, że jedyną
możliwością gwarantowania przez Gminę
Kórnik finansowania oczyszczalni lokalnej
może być dzierżawiona działka. Ostateczna
decyzja należeć będzie do Rady Miejskiej.
Sater na minusie

WIEŚCI SOŁECKIE
CZOŁOWO
Sołtys Dorota Dłubała poinformowała,
że w bieżącym roku wykonywane będzie
boisko sportowe. Natomiast w przyszłym
roku wybudowana zostanie nowa świetlica
na miejscu starego budynku, który będzie
rozebrany.
W kwietniu równano w Czołowie drogi
polne. Ulewy spowodowały, że ich stan
znów się pogorszył - są dziury a w nich
stoją kałuże.
RADZEWO
We wsi rozpoczęto budowę boiska przy
strażnicy. W tym roku zostanie dokończona
budowa chodnika w kierunku Czmonia. W
strażnicy będą wymienione okna.
Rolnikom z Radzewa dają się we znaki
opady deszczu, z powodu, których nie
można sprzątnąć z pól siana.
SKRZYNKI
Sołtys Beata Bruczyńska poinformowała, że zabawa „Imieniny ulicy Kwiatowej”
okazała się bardzo udaną imprezą. Odbyła
się w sobotę 27 czerwca. Mieszkańcy
Kwiatowej ustawili przed swoimi domami
stoły. Ozdobili płoty balonami, papierowymi serpentynami. Panie upiekły placki dla
gości. Solenizantowi wręcza się prezenty,
dlatego goście przynieśli kwiaty i słodycze.

Zgromadzenie Wspólników Spółki
Sater, które odbyło się w Warszawie przyniosło nowe informacje o stanie finansów
spółki. Jak poinformowano 29 czerwca w
roku ubiegłym zanotowała ona stratę w
wysokości 1 142 584 złote i notuje ujemny
kapitał własny 4 334 752 zł 85 gr.
Zgromadzenie, mimo sprzeciwu przedstawiciela Gminy Kórnik zatwierdziło sprawozdanie finansowe. Sprzeciw Kórnika wywołał
także pomysł pokrycia straty z zysków lat
kolejnych. Udzielono także absolutorium
Zarządowi Spółki. Burmistrz Lechnerowski
zaproponował na przełomie lipca i sierpnia
spotkanie, na którym mają być omówione kroki
rozwiązania patowej sytuacji spółki i działania
rekultywacyjne na wysypisku. Opr. ŁG

Wśród gości byli: radni Małgorzata
Walkowiak, Michał Stecki, Zbigniew Tomaszewski, prezes Gminnego Stowarzyszenia
Sołtysów, Emilia Weinert, sołtys Mościenicy.

Z kalendarza
Przewodniczącej RM

Po dwóch latach starań wykupiono
grunt, na którym stoi Dom Ludowy w Błażejewie. Dopiero po uregulowaniu stosunku
własności ziemi w budynku będą wykonywane remonty. W pierwszej kolejności
nastąpiła wymiana dachu, który dotychczas
był pokryty eternitem, a teraz blachą.

Radni uczestniczyli w uroczystościach
zakończenia roku szkolnego w szkołach
naszej gminy.
Odbyły się trzy komisje Rady Miejskiej
7 lipca Komisja Ochrony Środowiska
8 lipca Komisja Budżetu i Finansów
(spotkanie z przedstawicielami Aquanetu,
o którym szerzej napiszemy za 2 tygodnie)
oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego
(zadecydowano o kontynuowaniu prac nad
miejscowym planem zagospodarowania
Mościenicy)

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

W zabawie tanecznej wzięło udział wielu
mieszkańców Skrzynek, ale także z Borówca. Oprócz słodkości był chleb ze smalcem
i kiszonymi ogórkami, ufundowanymi przez
Firmę Grześkowiak.
Sołtys Beata Bruczyńska składa podziękowania mieszkańcom Skrzynek za
zaangażowanie w organizację tej wesołej,
udanej zabawy, która trwała od 18.00-2.00.
BŁAŻEJEWO

Sołtys Jan Szymaniak poinformował
także, że w wokół tego budynku nawieziono
ziemię, aby wyrównać teren.
Z okazji Dnia Dziecka około 50 dzieci z
Błażejewa otrzymało paczki.
Robert Wrzesiński
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nienie w budżecie Gminy Kórnik na 2010
rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Przypomnijmy, że w naszej gminie taki fundusz to nie nowość, jednak teraz jest szansa
zadziałania takiej instytucji na nowych zasa-

w formie weksla „in blanco” prawidłowego
wykorzystania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczyła formalności
dotyczącej ponad milionowej dotacji jaką
otrzymaliśmy na budowę hali i basenu.

W dniu 24 czerwca 2009r. odbyła się
kolejna sesja Rady Miejskiej w Kórniku.
Tym razem pierwszą cześć poświęcono
z 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów
w Polsce. Kulisy tamtych wydarzeń na lokalnej scenie politycznej i szerzej – w kraju,
przybliżyli w swoich wystąpieniach burmistrz
Jerzego Lechnerowskiego. Oraz prof. Marek
Ziółkowski – Wicemarszałek Senatu RP.
Wykład prof. Ziółkowskiego zatytułowany
„Dwadzieścia lat po 4 czerwca 1989 r.” nagrodzony został gromkimi oklaskami.
Po tej lekcji historii odbyło się wręczenie
Wyróżnień Przewodniczącej Rady Miejskiej
uczniom szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu gminy Kórnik. Listę wyróżnionych
opublikowaliśmy w poprzednim numerze
Kórniczanina. Dodatkowo radny powiatowy
Marek Serwatkiewicz- przewodniczący Komisji Oświaty Powiatu Poznańskiego wręczył
puchary uczniom o najwyższej średniej.
W części roboczej dokonano między
innymi zmiany budżetu Gminy Kórnik na
2009 rok,
Wyrażono także zgodę na wyodręb-

Marek Ziółkowski

dach z możliwością sporego dofinansowania
od Skarbu Państwa.
Uchwała dotycząca zabezpieczenia

Dokonano także udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika
we wsi Dziećmierowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434.
Od wielu lat trwa przygotowanie do budowy schroniska dla zwierząt w Skałowie.
Formalności przedłużają sie w nieskończoność a efektów nie widać. Tym razem
na sesji dokonano zmiany statutu związku
międzygminnego „Schronisko dla zwierząt
– SCHRONISKO ”. Kiedy powstanie obiektniewiadomo.
Jako wynik rozwoju współpracy w zakresie gospodarki odpadami uchwalono
Wspólny Plan Gospodarki Odpadami dla 17
Gmin – członków zawartego Porozumienia
Międzygminnego w Jarocinie na lata 2008
– 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019.
Zgonie z decyzjami jakie podjęto na Komisji Rozwoju Gospodarczego nie uchwalono
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica.

Nagrodzeni uczniowie i ich rodzice

Opr. ŁG
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Komisja Rozwoju Gospodarczego w
kwietniu rozpoczęła pracę nad poprawą
podejścia do polityki przestrzennej w
Gminie Kórnik. Inicjatorem dyskusji był
przewodniczący komisji Michał Stecki.
Podczas niemal 10 spotkań zebrano i
przeanalizowano ponad 50 wniosków radnych, urbanistów i urzędników. Dyskusja
byłą czasami gorąca, jednak zaowocowała kilkudziesięcioma propozycjami zmian
i uszczegółowień w procesie przygotowywania i uchwalania studium i planów
zagospodarowania. Nie są to jeszcze
decyzje ostateczne i ściśle wiążące. Jak
uzgodniono najbliższy rok – ostatni w tej
kadencji Rady Miejskiej – ma stać się
okresem, próby a kolejne plany poligonem
doświadczalnym dla nowych pomysłów.
Na „pierwszy ogień” trafił plan zagospodarowania Mościenicy, nad którym prace
trwają już od kilku lat.
Oto obszernie zacytowane propozycje
radnych.
Zdaniem większości członków komisji
by chronić teren gminy przed niepożądaną urbanizacją, w trybie pilnym należy
opracować kompleksową koncepcję
układu komunikacyjnego w tym komunikacji kołowej, szynowej i pieszej, terenów
chronionych łączników ekologicznych
i krajobrazowych, obszarów problemowych, oraz obszarów produkcji rolniczej,
także w kontekście gmin ościennych
Na bazie takiego opracowania, w
trybie pilnym i dla terenu całej gminy
należy wykonać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów
chronionych oraz problemowych w celu
skutecznej ochrony przed zabudową .
Przeznaczanie nowych terenów pod
inwestycje, szczególnie mieszkaniowe
powinno mieć swoje głębokie uzasadnienie w analizie potrzeb i możliwości gminy.
Dla zagwarantowania poprawności
procesu planowania dzięki opracowaniu
powyższej koncepcji należy doprowadzić
do wyznaczenia jednostek planistycznych
(studialnych) - stałych niepodzielnych
obszarów opracowań, których granicami powinny być utwory środowiska
naturalnego, ewentualnie główny układ
komunikacyjny,
W mniejszych, wyodrębnionych częściach obszarów planowanych tzw. enklawach w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp)
tworzyć należy spójne, obligatoryjne
zasady zagospodarowania obejmujące:
wielkość działek, formę i wielkość brył,
wysokość i kierunek kalenicy, kolorystykę
i rodzaj dachu, paletę kolorów elewacji
Należy również:
- zlecić opracowanie i ustanowić
wewnętrzny, tzw. lokalny normatyw
urbanistyczny i architektoniczny zgodny z

DYSTRYBUCJA I PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ:
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 10.00-14.00, tel. 0 663 579 924 (siedziba redakcji).

Dyżury redakcyjne: poniedziałek godz. 11.00-13.00, czwartek godz. 10.00-12.00 / tel. 0 663 579 924
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lokalną (istniejącą) architekturą który ma
być stosowany w planach i decyzjach o
warunkach zabudowy.
- zadbać o rozdział funkcji gospodarczych od mieszkaniowych. wprowadzić
zakaz stosowania płotów prefabrykowanych oraz murów
- określić zasady umieszczania reklam

Zmiany studium oraz mpzp powinny
mieć tylko charakter wyjątkowy. Mogą dotyczyć całych jednostek urbanistycznych
i w takim kontekście każda zmiana musi
być rozpatrywana. W przypadku zmiany
planu należy szczególnie zadbać o udział
mieszkańców, których zmiana może
dotyczyć. Za wysoce szkodliwe uznaje
się tworzenie planów miejscowych lub
dokonywanie ich zmian pod indywidualne
potrzeby wnioskodawców.
Jednak początkowo należy dokonać
weryfikacji uchwalonych i funkcjonujących
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego pod kątem ustalonych
zasad. W przypadku braku zachowania
standardów miejscowe plany winny podlegać zmianom. Również każde nowe
przystąpienie musi być zgodne z przyjętymi zasadami.
W celu zwiększenia społecznego
udziału w procesie planowania przestrzennego i jego przejrzystości należy
sformalizować procedurę planistyczną
dla każdej uchwały dotyczącej studium
bądź planu poprzez ujęcie kolejnych
kroków w formularzu, określone zostaną planowane wynikające z umowy z
projektantem terminy działania, podpisy
odpowiedzialnych za kolejny etap jej
tworzenia. W trakcie trwania procedury
należy wpisywać informacje o realizacji
punktów, ewentualnych opóźnieniach i ich
przyczynach. Formularze procedur należy
zamieścić w Internecie.
Projekty studium obligatoryjnie opiniowane powinny być przez zebrania
wiejskie a projekty planów miejscowych w
zależności od wielkości lub rangi obszaru.
O przekazaniu opinii zebraniu wiejskiemu decyduje rada sołecka. Opiniowanie
projektu następuje po uwzględnieniu
wniosków i naniesieniu ich na rysunek.
Komisja uznała za pilną potrzebę
ponownego zredagowania obecnego studium, którego treść i forma ma kluczowe
znaczenie dla opracowujących planów.
Przed przystąpieniem do opracowania planu miejscowego lub jego zmiany
należy wykonać kompleksową analizę
(studium, analizę funkcji w terenie, układu
komunikacyjnego , analizę istniejącej zabudowy). Niezbędne jest dokonanie wizji
lokalnej przez uczestników procesu projektowego. Efektem analizy powinno być

RADA MIEJSKA

RADA MIEJSKA

XLII Sesja Rady
Miejskiej
w Kórniku

wypracowanie dokumentu: wytycznych
do planu. Wytyczne do planu powinny
zawierać obligatoryjnie:
a. Wyznaczenie obszaru opracowania
b. propozycje podziału na enklawy
urbanistyczne
c. wprowadzenie ogólnodostępnych
terenów zielonych,
d. informację o planowaniu terenów
uzupełniających lub zakazie planowania,
e. propozycję wielkości działek,
f. propozycję form dachów
g. kątów nachylenia głównych połaci
dachowych, i ich kolorystki
h. propozycję gabarytów zabudowy,
i. propozycję kolorystyki elewacji
Jak na razie nie ustalono kto opracowywać będzie owe wytyczne. Proponowano miedzy innymi by robił to zespół w
skład którego wchodzić powinni przynajmniej: przedstawiciel UM, przedstawiciel
Komisji Rozwoju Gospodarczego, przedstawiciel innych komisji, przedstawiciel
Komisji Urbanistyczno Architektonicznej,
sołtys danej miejscowości. Alternatywą
dla zespołu mogłaby być Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna lub zatrudniony
urbanista gminny
Dla obszarów o szczególnym znaczeniu urbanistyczno architektonicznym
komisja zaleca zorganizowanie konkursu
w celu wyboru najlepszej koncepcji planu. Wytyczne do planu mogą zawierać
wniosek do burmistrza o zorganizowanie
konkursu na koncepcję zagospodarowania terenu (po podjęciu uchwały o
przystąpieniu).
By wypracowane rozwiązania zawarte
w planie miały praktyczne zastosowanie
należy doprowadzić do wypracowania
współpracy ze starostą poznańskim w
egzekwowaniu zapisów miejscowych
planów i projektów budowlanych.
Dla przyspieszenia procesu odnawiania elewacji domów należy wprowadzić
system zachęt finansowych np. zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego (za
ustawienie rusztowań podczas remontów)
jeśli odnowa budynków została uzgodniona z konserwatorem zabytków.
Dzisiejszą Komisję Rozwoju Gospodarczego należy przekształcić w Komisję
Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej.
dla podniesienia rangi i znaczenia zadań
które na niej spoczywają. W tej sprawie
należy wykonać analizę przedmiotów
działań wszystkich komisji zaproponować
RM dokonanie odpowiednich zmian w
statucie
Opr. ŁG
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W skład zarządu KTPS wchodzą:
Krystyna Janicka – przewodnicząca,
Hanna Straus – zastępca, Małgorzata
Smolarkiewicz-Maliszewska - sekretarz,
Maria Serwatkiewicz - skarbnik oraz
Szczepan Antkowiak, Eugenia Marciniak,
Agnieszka Szyc, Roman Czechoski i Irena
Kaczmarek - członkowie zarządu. Komisja Rewizyjna działa w składzie: Tadeusz
Przybylski - przewodniczący, Ewa Madalińska-Soczyńska, Danuta Paluszkiewicz
i Hanna Nowaczyk.
Nasze Towarzystwo liczy obecnie 48
członków, w tym 3 członków honorowych:
Teresa Radowicz oraz Barbara i Tomasz
Sadowscy, założyciele Fundacji Barka w
Poznaniu. W tym roku z naszego grona
odeszły koleżanki: Izabela Waszak (15 lat
pracy w KTPS) i Bogumiła Czechoska (12
lat pracy w KTPS).
KTPS zarejestrowano 14 maja 1990
roku, czyli 19 lat temu. Posiadamy status
Organizacji Pożytku Publicznego. Jesteśmy
członkiem Honorowym Stowarzyszenia
„Liver” z Krakowa oraz Fundacji „Zdążyć
z Pomocą” z Warszawy. Siedzibą KTPS
jest kórnicki ratusz, jednak tak naprawdę to
tylko adres. Zebrania zarządu odbywają się
nadal w mieszkaniu prywatnym a za biuro
służy wygospodarowany pokój w mieszkaniu
przewodniczącej. Prywatne są też narzędzia
pracy takie jak telefon, komputer, łącze internetowe. Nie prowadzimy działalności gospodarczej i nie zatrudniamy pracowników.
Wszyscy pracujemy jako wolontariusze, a
działalność nasza jest działalnością non profit, czyli działanie nie nastawione na zysk.
CELE STATUTOWE KTPS
Celem KTPS jest niezależna pomoc społeczna osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej. Działalność tą dzielimy
na: opiekę wychowawczą i społeczną, edukacyjną opiekę wychowawczą dla dzieci,
pomoc psychologiczną, prawną i medyczną,
niezależną pomoc rzeczową i finansową,
rehabilitację.
W zakresie opieki wychowawczej i
społecznej organizujemy kolonie letnie i
spotkania gwiazdkowe. W zakresie edukacji
organizujemy konkursy, warsztaty i szkolenia, kupujemy artykuły i przybory szkolne,
podręczniki, opłacamy bilety miesięczne
uczniom dojeżdżającym do szkół, dopłacaliśmy do korepetycji i za pobyt dziecka w
przedszkolu. Nagradzamy uczniów, którzy
systematycznie uczęszczają na zajęcia wyrównawcze w szkołach. W zakresie pomocy
prawnej i psychologicznej mamy specjalistów, którzy bezinteresownie pomogą naszym podopiecznym z różnymi problemami
np. jak załatwić sprawę urzędową, napisać
pismo czy choćby podpowiedzą i skierują
do odpowiedniej instytucji. Osoby będące w
trudnej sytuacji życiowej mogą skorzystać z
bezpłatnej porady psychologa. W zakresie
pomocy finansowej i rzeczowej wspieramy
rodziny wielodzietne, niepełne o niskich
dochodach, osoby chore przewlekle i takie,
które z różnych względów sobie nie radzą.
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Czasem jest to zapłata rachunku za gaz,
wodę, energię elektryczną i za leki - wszystko w granicach rozsądku.
Staramy się pomagać mądrze, nie
dajemy pieniędzy do ręki, lecz sami regulujemy zobowiązania przelewami na konto
wierzyciela. Pomoc rzeczowa to dystrybucja
odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego.
W ostatnim czasie taką pomoc otrzymała
rodzina po pożarze bloku komunalnego w
Dziećmierowie.
W zakresie rehabilitacji i leczenia zakupiliśmy sprzęt do ćwiczeń, materac przeciw
odleżynom, pompę insulinową, opłaciliśmy
rehabilitację, leki oraz podróże do Centrum
Onkologii w Warszawie.
FINANSE KTPS
Źródłem finansowania są: składki członkowskie, dotacje, darowizny, zbiórki publiczne, zbiórki 1 % dla OPP. Składki członkowskie od kilku lat nie zmienione, pozostają w
wysokości 20 zł rocznie, ze zniżką dla rencistów i emerytów - stanowią 0,5% naszych
wpływów. Dotacje to 30% dochodów. W
ubiegłym roku otrzymaliśmy z gminy Kórnik
dofinansowanie na trzy zadania: organizacja
wypoczynku letniego poza gminą Kórnik
– 20 000 zł, pomoc rodzinom dysfunkcyjnym
– 6 200 zł, organizacja konkursu plastycznego dla dzieci – 1 000 zł. Wszystkie dotacje
zostały rozliczone zgodnie z umową i ustawą
o finansach publicznych. Darowizny od osób
prawnych to 5,5% dochodów. Fundacja
„Zakłady Kórnickie” przekazała nam 5 000
zł z przeznaczeniem na kolonie letnie. Darowizny od osób fizycznych stanowią 37,5 %
wpływów. W 2008 roku wyniosły 33 993,97
zł. Zbiórki publiczne to 10% wpływów. W
ubiegłym roku była to kwota 8 991,06 zł. Są
to pieniądze ze skarbonek i kwest, innych
wpłat anonimowych. Wpłaty z tytułu 1% to
16% wpływów za 2008 rok. Była to kwota 15
012 zł. Podatnicy coraz częściej korzystają
z tego prawa, bo uproszczono znacznie
procedury. My ze swej strony prowadziliśmy
szeroką kampanię informacyjną w prasie i
Internecie.
Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom, dzięki którym możemy pomagać.
Listę systematycznie wpłacających osób i
firm otwiera od lat ta sama czołówka: Kancelaria Notarialna pani Joanny Jaśkowiak,
pracownicy KPA „Kombus”, pracownicy
Zamku, Biblioteki Kórnickiej i Instytutu PAN
w Kórniku. Niezawodni sponsorzy różnych
naszych akcji to: TFP Dziećmierowo, Bank
Spółdzielczy Kórnik, Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska w Kórniku, Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa
ANMED, Przedsiębiorstwo A. Grzegorczyk
Poznań, WODKOM Kórnik. Pomoc rzeczowa i organizacyjna, jaką otrzymujemy jest
równie ważna jak finansowa. Są to usługi,
towary czy inna forma wsparcia np. nagłośnienie - Firma POLARIS Artura Hoffmana,
sala - Leszek Orlewicz. W każdej większej
imprezie pomagają nam członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej i firma „Patrol”
Ryszarda Bąkowskiego. Wszystkim bardzo

serdecznie dziękujemy.
NASZE AKCJE
KOLONIE LETNIE
Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej organizuje od 10 lat kolonie letnie.
W 2008 roku pojechaliśmy z dziećmi do
miejscowości Głuchołazy. Listę uczestników przygotowujemy we współpracy z
pedagogami szkolnymi i Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Kórniku. Dzieci przebywały
w ośrodku „Banderoza”, bardzo dobrze
wyposażonym w sprzęt i infrastrukturę sportową. Oprócz zajęć sportowych były cztery
wycieczki autokarowe i kilka pieszych po
okolicy. KTPS także w 2009 roku organizuje
wraz ze Stowarzyszeniem „Życzliwi Dwójce”
przy SP nr 2 wyjazd dla ponad 80-osobowej
grupy już 19 lipca. Tradycyjnie kadra pracuje
bez wynagrodzenia i w tym miejscu pragnę
złożyć serdeczne podziękowanie koleżance
kierowniczce kolonii Małgorzacie Smolarkiewicz-Maliszewskiej oraz wychowawcom:
Irenie Żyto, Piotrowi Jankowskiemu i Karolowi Niemierowi.
ZBIÓRKA PIENIĘDZY DLA DARII
Zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na
zakup pompy insulinowej dla 17- letniej Darii
z Kórnika, chorej na cukrzycę. Koszt takiej
pompy to 9 300zł. Ze zbiórki pieniędzy do
puszek, sprzedaży sadzonek drzew podczas
dożynek i wpłat na konto uzbieraliśmy 10
259 zł. Daria jest bardzo szczęśliwa, nareszcie może żyć jak jej koleżanki, bez stresów.
ZBIÓRKA PIENIĘDZY DLA MICHALINKI
KTPS zbierał też pieniądze na sprzęt
rehabilitacyjny i leczenie 6-letniej Michalinki z
Dachowy, która choruje na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Towarzystwo
wraz z Chrześcijańską Służbą Charytatywną
zorganizowało w maju 2009 roku koncert,
podczas którego zebrano 2 785 zł i 220 zł ze
sprzedaży płyt zespołu „Tęczowa Ósemka”,
który wystąpił na scenie. Na konto KTPS
wpłynęło dla Michalinki 2 220 zł, co razem
dało sumę 5 225 zł. W imieniu Michalinki i
jej rodziców bardzo serdecznie dziękujemy
wszystkim ofiarodawcom za ten dar serca.
GWIAZDKA 2008
Tuż przed Wigilią do strażnicy OSP w
Kórniku zaprosiliśmy dzieci ze wszystkich
szkół podstawowych miasta i gminy Kórnik
- łącznie 150 uczniów. Na stołach nie zabrakło słodkich wypieków i owoców a pod choinką 150 paczek dla naszych milusińskich.
Fundatorami paczek byli państwo Maria i
Wojciech Przychodzcy z Firmy ANMED w
Kórniku. Dzieci zabawiał zespół artystów
kabaretu „A-trzy”.
WOŚP 2009
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
grała w tym roku dla dzieci ze schorzeniami nowotworowymi. Po raz kolejny przy
współpracy z Urzędem Miejskim i Związkiem
Harcerstwa Polskiego, finał WOŚP odbył się
w Kórniku. Pieniądze zbierało 80 wolontariu-
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szy. Druhna Krystyna Antkowiak, jak co roku
zorganizowała drużynę liczącą pieniądze.
Koncert na rynku mimo kapryśnej zimowej
aury zgromadził wiele osób. Na scenie wystąpili młodzi wykonawcy z naszej gminy, a
także Michał Gielniak, Wiola Kaźmierczak i
zespół Drink Team. Koncert finałowy kończył
się, tak jak w całej Polsce światełkiem do
nieba, czyli fajerwerkami które odpala firma
POLARIS Artura Hoffmana z Bnina. Nad
bezpieczeństwem i porządkiem czuwała
policja, straż miejska, straż pożarna, firma
„Patrol”. Podczas tego finału w Kórniku
zebrano 30 005 zł + 107 dolarów.
INNE DZIAŁANIA
W czerwcu 2008 roku KTPS zorganizował konkurs plastyczny dla przedszkolaków
pod tytułem „Kórnik - tu gdzie mieszkam”.
Nadesłano kilkanaście prac, które oceniano
w dwóch kategoriach wiekowych. Najlepsi
otrzymali nagrody. Prace dzieci wystawiono
na sprzedaż podczas dożynek gminnych
w Robakowie a dochód zasilił konto Darii
(zakup pompy insulinowej) i koncertu WOŚP
w styczniu. Na konkurs plastyczny otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta
w kwocie 1000 zł, za które zakupiliśmy
materiały plastyczne oraz nagrody.
Na końcu roku szkolnego, uczniowie
uczęszczający systematycznie na zajęcia
dodatkowe otrzymali od KTPS drobne
nagrody (przybory szkolne) za wytrwałość.
Wartość upominku dla jednego ucznia ustaliliśmy na około 10 zł, dlatego na tę akcję
wydaliśmy około 1 700 zł.
We wrześniu 2008 roku objęliśmy pomocą kilkoro dzieci, którym dofinansowaliśmy
zakup podręczników oraz finansujemy bilet
miesięczny. Za jedno dziecko opłacamy
pobyt w przedszkolu. Natomiast dla nowo
otwartego przedszkola w Pierzchnie zakupiliśmy zestaw klocków edukacyjnych.
W październiku 2008 roku ogłosiliśmy
cykl konkursów dla uczniów gimnazjum pod
hasłem „Szkoła Obywatela”. Pierwszą edycję, zatytułowaną „Budżet Gminy” poświęcono pamięci Krystyny Kowalczyk. Chcemy
aby młodzież była świadoma roli samorządu
oraz uwierzyła w to, że może mieć wpływ na
decyzje władz samorządowych. Nagrodą
dla zwycięskiej drużyny będzie kilkudniowy
pobyt w Warszawie połączony ze zwiedzaniem Sejmu i Senatu oraz ważniejszych
zabytków stolicy.
KTPS jest inicjatorem i fundatorem nagrody dla najmłodszego laureata konkursu
recytatorskiego organizowanego przez
Bibliotekę Publiczną w listopadzie. Konkurs
finałowy odbywa się w zamku i tam wręczamy naszą nagrodę, zwykle książkową.

manualne dzieci, działają uspokajająco, dają
możliwość dobrej, ciekawej zabawy poprzez
poznawanie nowych obszarów odmiennych
kulturowo. Dla naszych kolonistów takie
warsztaty były kontynuacją nauki wakacyjnej
przygody z językiem japońskim rozpoczętej
na kolonii w Głuchołazach .
„Z Europą na TY” to akcja mająca na celu
poznawanie zagadnień związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, dlatego
dla gimnazjów i liceum dostarczyliśmy pakiet
edukacyjny, zawierający mapy, scenariusze
lekcji i ciekawe propozycje zajęć dla nauczycieli z przedmiotu wiedza o społeczeństwie.
Zarząd Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej stara się urozmaicić swoją
ofertę pomocową poprzez kolejne ciekawe
pomysły, dlatego w miarę możliwości bierzemy udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez różne instytucje. Dzięki
temu włączyliśmy się w kampanię na rzecz
wyborów do Parlamentu Europejskiego,
przygotowujemy projekt aktywizacji spo-

łecznej 50 +, finansowany z Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w ramach EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego). Mamy zamiar
przeprowadzić cykl szkoleń dla rodziców pt.
„Wychowywać to kochać i wymagać”.
Pragnę podziękować wszystkim osobom
i instytucjom, władzom samorządowym za
dobrą współpracę. Dziękuję dyrektorom
szkół, pedagogom i sołtysom, zaprzyjaźnionym organizacjom społecznym, ZHP i
Stowarzyszeniu „Klaudynka”, Ośrodkowi
Pomocy Społecznej, Policji, Straży Miejskiej
i Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękuję ofiarodawcom za przekazywane środki finansowe, podatnikom za 1 %, wszystkim członkom
i sympatykom za wsparcie a podopiecznym
za zaufanie, którym nas obdarzyli. Dziękuje
młodzieży, szczególnie wolontariuszom
WOŚP z gimnazjów w Kórniku i Robakowie, LO i ZHP. Dziękuję Zarządowi KTPS i
Komisji Rewizyjnej za pracę.

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁALNOŚĆ KTPS W ROKU 2008/2009

Krystyna Janicka

KTPS podsumował rok
działalności
Jak co roku członkowie Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej zebrali się
na spotkaniu sprawozdawczym, na którym
podsumowano rok działalności. Odbyło
się ono 25 czerwca w kórnickiej strażnicy.
Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska
odczytała protokół z ostatniego spotkania,
Ewa Madalińska-Soczyńska sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej a Krystyna Wesołowska
zaprezentowała stan finansów organizacji.
Krystyna Janicka, przewodnicząca Zarządu KTPS przedstawiła, jakie działania
podejmowało Towarzystwo w ciągu ostatnich 12 miesięcy (szerzej w sprawozdaniu
Zarządu). Poinformowała, że obecnie KTPS
liczy 48 członków, w tym 3 członków honorowych: Teresa Radowicz oraz Barbara i
Tomasz Sadowscy, założyciele Fundacji
Barka w Poznaniu. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków. Krystyna
Janicka przypomniała cele statutowe Towarzystwa i formy pozyskiwania pieniędzy.

Wspomniała o organizacji w ubiegłym roku
letnich kolonii w Głuchołazach, zbiórce
pieniędzy na zakup pompy insulinowej dla
17-letniej Darii z Kórnika, chorej na cukrzycę, spotkaniu gwiazdkowym w kórnickiej
strażnicy, akcji WOŚP, zbiórce pieniędzy na
zakup sprzętu rehabilitacyjnego i leczenie
dla 6-leteniej Michalinki z Dachowy, chorej
na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie
stawów, konkursach i pomocy dla uczniów.
Obecny na spotkaniu burmistrz Jerzy
Lechnerowski podkreślił, że KTPS od 19
lat podejmuje skuteczne działania pomocy
konkretnym osobom. Burmistrz powiedział,
też Towarzystwo będzie mogło korzystać z
pomieszczeń w remontowanym obecnie
bnińskim ratuszu.
Dyskusja nad sprawozdaniem ograniczyła się jedynie do podziękowań skierowanych do Zarządu za podejmowane
dotychczas działania.
BM

KTPS WSPIERA LOKALNE
INICJATYWY
W tym roku po raz trzeci w Radzewie
odbył się Turniej Piłki Nożnej Halowej Kibiców Lecha. KTPS bierze czynny udział w
przygotowaniach i organizacji turnieju.
Warsztaty z kaligrafii japońskiej i origami
zagościły u nas dzięki osobistym kontaktom
koleżanki Małgorzaty Smolarkiewicz-Maliszewskiej z Wydziałem Japonistyki UAM.
Zajęcia te rozwijają zasoby intelektualne i
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Komisja Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Kórniku, zaalarmowana
przez sołtysa Macieja Słowińskiego
zebrała się na wyjazdowym spotkaniu
w Borówcu. Powodem wizyty były zgłaszane przez mieszkańców problemy z
czystością płynącej przez tę okolicę
rzeczki Głuszynki.
Podczas pierwszej części spotkania
wysłuchano relacji sołtysa i przybyłych
mieszkańców Borówca. Zanieczyszczenie
cieku objawia się zgodnie z ich relacją
nieprzyjemnym zapachem, szczególnie
uciążliwym dla mieszkających najbliżej
koryta. Zapach pojawia się okresowo.
Występuje także zmiana barwy wody i
nienaturalny osad.

TOFIK

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

W spotkaniu uczestniczyli także:
przedstawiciel Urzędu Miejskiego Antoni
Kalisz, komendant Straży Miejskiej Marek
Kaczmarek oraz przedstawiciel oczyszczalni ścieków.

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

Sprzedam
kurki
odchowane
Tel.
506-494-770

TYNKI

Miejsce
na Twoją
reklamę

MASZYNOWE

tel. (61) 8171 127

Tel.

a

603 613 479

OGRÓD– KOMPLEKS

Wynajmę w Robakowie ładne
mieszkanie w domu wolnostojącym,
parter, 100m², z dużym tarasem
i ogrodem,
dzwonić po 15 sierpnia

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

0601 405 059

tel. 782-119-440

sklep „Mat-Bud”
– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
Wod-Kan i C.O.
– art. elektryczne
Bnin, ul. Śremska 10A
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RADA MIEJSKA

REKLAMY

Śmierdzący
problem

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
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Zgodnie z sugestiami mieszkańców
rozważono możliwe przyczyny zanieczyszczenia. Sugerowano więc opróżnianie beczkowozów z fekaliami wprost do
rzeki lub nielegalne spusty nieczystości z
oczyszczalni. Powodem mogą być także
procesy gnilne spotęgowanie poprzez
wieloletnie nagromadzenie składników
organicznych oraz brak działań oczyszczających koryto.
Przedstawiciel oczyszczalni zapewnił,
że działalność placówki jest monitorowana, kontrolowana, a emitowana na
końcu procesu oczyszczania woda spełnia wszelkie przewidziane w przepisach
normy. Komendant Kaczmarek przedstawił procedurę kontroli umów na wywóz
nieczystości z posesji oraz zaapelował
o zgłaszanie podejrzanych działań w
okolicy rzeki.
Mieszkańcy wyrazili potrzebę skontrolowania wszystkich przewoźników
odpadów płynnych oraz zbadanie wody
przez odpowiednie służby. Dopytywali
się także o prace wykonywane na niektórych odcinkach przez Wielkopolski
Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej.
To właśnie ten urząd z ramienia Skarbu

Tylko
w lewo
Remont trasy S-11 i budowa bezkolizyjnego węzła u wylotu drogi z Kórnika w kierunku Środy Wlkp. wymusiły przesunięcie
istniejącej w okolicach skrzyżowania stacji
benzynowej. Mieszkańcy i podróżni mogą
już korzystać z nowej stacji, jednak jeśli

10 lipca 2009 r.

Państwa administruje Głuszynka. Niestety
na spotkaniu nie było przedstawiciela
Zarządu Melioracji.
Po dyskusji komisja udała się na
wizję lokalną. Oględziny spustu wody na
oczyszczalni nie wykazały widocznego
gołym okiem problemu. Pod mostkiem
na ulicy Poznańskiej (przy borówieckim
kościele) też niewiele wskazywało na
problem. Niestety dalej w dół rzeki było
gorzej.
Od pewnego momentu zamiast wody

nurtem płynęła biaława ciecz wydająca
nieprzyjemny, duszący zapach, który
dawał się we znaki nawet w pewnej
odległości od koryta. Skala zjawiska nie
wskazuje na pojedynczy zrzut z beczkowozu. Co więc spowodowało tę sytuację?
Bez specjalistycznych badań i obserwacji nie będzie łatwo wyjaśnić to
zjawisko. Wyjaśnić sprawę jednak trzeba,
by znaleźć sposoby i środki na likwidację
uciążliwego smrodu oraz ochronienie środowiska. Czekamy na efekty! ŁG

wjechać na nią łatwo, to z wyjazdem jest
pewien problem. Kierowcy, którzy ze stacji
chcą wyjechać w kierunku węzła nie mogą
zrobić tego bezpośrednio skręcając w lewo
– przynajmniej nie zgodnie z przepisami o
ruchu drogowym. Przy wyjeździe zastosowano bowiem „podwójna ciągłą” i jedyny
prawidłowy wyjazd kieruje samochody w
prawo- czyli do Kórnika.

dalej, tam gdzie linia jest już przerywana.
Niestety ciężarówkom pozostaje szukanie
możliwości zawrotu np wjechanie do centrum i powrót na węzeł Kórnik Północ (w
kierunku Poznania).
W praktyce jednak większość pojazdów
łamie przepisy i skręca przez „podwójną
ciągłą” w lewo. Były już stłuczki spowodowane tym bałaganem.
Czy nie można było pomyśleć i zapewnić nowej stacji odpowiedniego wyjazdu?
ŁG

Kierujący pojazdami osobowymi mogą
sobie poradzić nawracając kilkaset metrów
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To już kolejny sezon letni, podczas
którego, zakupiona przed trzema laty
ekomątwa nie będzie oczyszczać kąpieliska przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Kórniku. Wpływ na to mają koszty i …
dobry, pod względem bakteriologicznym
stan wody.
Drugi sezon letni,
bezużytecznie leży w
kontenerze specjalna aparatura, zwana
ekomątwą.
Po raz pierwszy
zainstalowano ją w
rejonie kąpieliska
OSiR w okresie wiosennym w 2006 roku.
Jej zadaniem było
oczyszczanie kąpieliska poprzez napowietrzanie i wprowadzanie do wody odpowiednich związków
chemicznych, czyli
koagulantów. Gmina
na zakup tego urządzenia zaciągnęła
pożyczkę w wysokości 50 tysięcy złotych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ekomątwę, także
rok później wykorzystano do oczyszczania
kąpieliska. Problemy finansowe związane
z kosztami funkcjonowania urządzenia
pojawiły się w ubiegłym roku. Wówczas,
pracownicy Urzędu Miejskiego w Kórniku
brak funduszy na funkcjonowanie ekomą-

twy tłumaczyli tym, że gmina przeznaczyła
dość dużą kwotę na potrzeby OSiRu, a
konkretnie na budowę sanitariatów.
W tym roku powodem nie montowania
aparatury są względy techniczne, finanso-

we i co zaskakujące – jak twierdzą urzędnicy - dobry stan bakteriologiczny jeziora.
Jak poinformował nas burmistrz Jerzy
Lechnerowski, firma, która zajmowała się
obsługą ekomątwy do końca maja miała
złożyć w Urzędzie swoją ofertę cenową.
Do tej pory jednak tego nie uczyniła. Burmistrz uznał, że teraz, gdy sezon letni jest
już w pełni, montowanie urządzenia na

Akcja „Bezpieczne wakacje”
Funkcjonariusze policji, w czasie wakacji zadbają o bezpieczeństwo wypoczywających nad wodą i korzystających z dróg.
Organizowana co roku akcja „Bezpieczne
wakacje” polega na eliminowaniu z ruchu
nietrzeźwych kierowców, zwracaniu uwagi
na stosowanie pasów bezpieczeństwa,
egzekwowaniu przestrzegania ograniczeń
prędkości oraz przeprowadzaniu kontroli
autokarów przewożących dzieci i młodzież
na wypoczynek.
Policjanci z Komisariatu Policji w Kórniku zapowiedzieli, że będą sprawdzać
trzeźwość kierujących, stan techniczny i
wyposażenie pojazdów, czas pracy kierowcy oraz dokumenty. Policjanci proszą o
sygnalizowanie potrzeby kontroli kilka dni
przed wyjazdem pod nr tel. 0618
Kontrolowane będą także strzeżone i
niestrzeżone miejsca kąpieli. Sprawdzana
będzie trzeźwość, zwłaszcza ratowników i
osób odpowiedzialnych za sprzęt, legalność
zezwoleń na sprzedaż alkoholu i czy nie jest
on sprzedawany nieletnim.
Na terenie OSW w Błażejewku powstał

10

posterunek sezonowy. Policja podjęła takie
działanie, ze względu na to, że na Jeziorze
Bnińskim, jako jednym z kilku w powiecie
dopuszczono możliwość poruszania się
sprzętu motorowodnego. BM

okres dwóch miesięcy byłoby wysoce nieuzasadnione pod względem finansowym.
Warto wspomnieć, że koszt funkcjonowania
takiego urządzenia przez jeden sezon to
ponad 20 tysięcy złotych (obsługa - firma
zewnętrzna, zakup związków chemicznych i energia). Burmistrz przyznał, że w
przyszłym roku Urząd postara się znaleźć
firmę, która za znacznie niższą cenę będzie
obsługiwać ekomątwę.
Oczyszczanie Jeziora Kórnickiego nie
jest konieczne, bo jak
twierdzą urzędnicy,
stan bakteriologiczny akwenu nie jest
zły, skoro SANEPID
dopuścił go do kąpieli. Przypomnijmy,
że Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny w Poznaniu
dopuścił do kąpieli
Jezioro Kórnickie, ale
warunkowo. Przekroczone zostały niektóre wskaźniki zanieczyszczeń, które nie
mają jednak znaczenia dla zdrowia ludzi.
Wpływają jedynie na
mało estetyczny wygląd jeziora (mętna
woda i pływające glony). Być może, gdyby działała ekomątwa,
przejrzystość wody byłaby większa.
Oby w przyszłym roku nie zabrakło
pieniędzy na działanie urządzenia, bo może
się okazać, że tym razem nawet warunkowo
epidemiolodzy nie dopuszczą kąpieliska
do użytku.
Barbara Morasz

AUTO-GAZ
MONTAŻ, SERWIS, SPRZEDAŻ
STARA FIRMA-NOWE MIEJSCE
KÓRNIK
LETNIA PROMOCJA

TEL. 601-421-692
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

UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne pojazdów
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe

kartonowo-gipsowych,
gipsowanie, inne prace
wykończeniowe wnętrz

0601 405 059
Pielęgnacja Paznokci
i Dłoni
- przedłużanie paznokci metodą
żelową
- fiberglass na płytce paznokcia
- manicure
Salon VIVA
ul. Działyńskich 4
62-035 Kórnik
tel. 0 696-625-804

www.restauracja-casablanca.pl

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

PIZZA
KEBAB
OBIADY DOMOWE
Z DOWOZEM
Restauracja Casablanca
czynna codziennie od 11.00 do 22.00
w piątki i soboty do 23.00

Kupię
gospodarstwo
lub ziemię
w Kórniku
lub okolicy

Sprzedam nowy
dom w Luboniu
koło Poznania
tel. 602-573-893
(dzwonić po 16.00)

ŻALUZJE ROLETY ROLETKI MATERIAŁOWE
Markizy, moskitiery (rolowane, ramkowe),
bramy, napędy
PPHU JUNI TECH
Al. Flensa 50, 62-035 Kórnik
tel. (fax.) 0618 190-291 lub 0 604- 457-724

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

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

Komunikat ze strony
http://www.poznan.uw.gov.pl/
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malowanie, montaż płyt

tel.
604 638 639

Linia
wysokich napięć
w gminie Kórnik
Komunikat ze spotkania
w dniu 7 lipca 2009 r.
Na spotkaniu powołanego przez wojewodę zespołu roboczego w sprawie linii
wysokich napięć, które odbyło się 7 lipca
2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kórnik,
kontynuowane były rozmowy w kwestii
możliwości uzyskania kompromisu.
Omówiono i uszczegółowiono zakres
zagadnień, którymi zajmie się zespół na
kolejnym spotkaniu, przewidywanym na
wrzesień. Do tego czasu przedstawiciele
mieszkańców doprecyzują wielkość obszaru wokół linii, którego dotyczyć będą dalsze
rozmowy (w tym również zakres ewentualnych roszczeń w sprawie odszkodowań).
PSE-Operator S.A. przedstawi natomiast
propozycje możliwych rozwiązań, satysfakcjonujących strony.

Zakładanie płytek,

REKLAMY

AKTUALNOŚCI

Kolejny sezon bez
ekomątwy

Tel./fax (61) 87 88 513, 605 403 123
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Chcesz zachować sprawność fizyczną
na długie lata – odwiedź Borówiecki Ring
Rekreacyjny! – takie hasło reklamuje, powstały w czerwcu szlak pieszo - rowerowy
w Borówcu. Jak zapewniają pomysłodawcy,
skorzystać z niego może każdy.

ulepszenia oznaczenia. Poinformował nas
również, że znalazły się takie osoby, którym
lokalna inicjatywa wyraźnie przeszkadzała,
bo znaczna część żółto-czarnych opasek
została zerwana z drzew już kilkanaście
godzin po ich założeniu.

Jego obwód wynosi około 20km. Wejście lub wjazd na jego trasę możliwy jest
z każdego miejsca w Borówcu. Przebiega
głównie dukatami leśnymi, oznakowany
jest taśmą żółto-czarną i w wielu miejscach
pokrywa się z szlakiem turystycznym
oznaczonym kolorem biało-czerwonym. Z
Borówieckiego Ringu Rekreacyjnego mogą
korzystać zarówno amatorzy pieszych
wędrówek, jak i rowerowych eskapad. Co
ważne, nie są oni narażeni na hałas i ruch
samochodów.
Maciej Słowiński, sołtys Borówca
przyznał, że pomysł utworzenia takiego
szlaku narodził się w głowach pasjonatów
wycieczek rowerowych, którzy m.in. tworzą
„Towarzystwo Rekreacyjne” przy sołectwie
w Borówcu. Borówiecki Ring wzorowany był
na okalającej Berlin autostradzie A10, zwanej potocznie Berliner Ring, ale ma pełnić
szlachetniejszą funkcję – dbać o zdrowie.
Zamiarem pomysłodawców oprócz
poprawy sprawności fizycznej było zapoznanie mieszkańców z okolicą. Zgodę na
odpowiednie oznaczenie wydało Nadleśnictwo Babki. Oznakowanie umieszczono na
drzewach. Pojawiły się pozytywne głosy, ze
strony mieszkańców odnośnie tej inicjatywy,
ale także krytyka niedokładnego oznakowania. Sołtys Borówca powiedział nam,
że uwagi te posłużą pomysłodawcom do

Każdy kto mieszka na działce, która
znajduje się na terenie jednego z sześciu
Rodzinnych Ogrodów Działkowych w
naszej gminie może się zameldować
pod tym adresem. Wielkopolski Urząd
Wojewódzki w Poznaniu uznał, że jest
to zgodne z prawem. Kórnicki magistrat
od lipca, bez przeszkód będzie meldował
takie osoby.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski poinformował, że do tej pory Urząd Miejski w Kórniku meldował osoby mieszkające na terenie
ogrodów działkowych, jeśli wnioskodawca
miał zgodę Zarządu Ogrodów Działkowych
i zgodę na użytkowanie obiektu, wynikające
z prawa budowlanego.
W ostatnim czasie, jak dowodzi Polski
Związek Działkowców nasila się zjawisko
zamieszkiwania na ogrodach działkowych,
które jak twierdzi powinny być wykorzystywane do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, a nie mieszkalnych.
Krajowa Rada Polskiego Związku
Działkowców, przyjęła 26 listopada 2008

Wspomnień
czar
Cóż milej wspomina się niż beztroskie
lata szkoły? Szkolnych wspomnień czar
zgromadził grono absolwentów i nauczycieli
borówieckiej szkoły na spotkaniu w dniu 20
czerwca 2009 roku – nie gdzieindziej, tylko
w murach starej placówki oświatowej, a
obecnie świetlicy wiejskiej.
Budynek szkoły w Borówcu powstał
około 1880 roku. Pierwszym nauczycielem
w niemieckiej wtedy szkole był niejaki Sejferd - co wiadomo z podpisów na zachowanych świadectwach. Ale prócz tej dawnej
historii z przed ponad 100 lat na spotkaniu
podczas spotkania w rozmowach przyjaciół
z dawnych lat opowiedziano dziesiątki historii każdego uczestnika. Dużo śmiechu,
czasem łezka w oku i wspomnienia, których
nigdy dość.
Dobrą zabawę zapewniła muzyka i słowo zaproponowane przez miłośników piosenki pod wodzą Aliny Staneckiej Wilczak.
Gospodarzami spotkania byli natomiast
członkowie lokalnego Klubu Seniora oraz
sołtys. ŁG

Dni kultury
żydowskiej
w kórniku
Poświęcenia Ringu dokonał ks. proboszcz Gałkowski

Meldunek na terenie ROD
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Sołtys Maciej Słowiński oraz pomysłodawcy przekonują, że z BRR może
korzystać każdy, bez względu na wiek.
Najlepszym dowodem na to, jest wyczyn
5-letniego Antosia, który podczas inauguracyjnego przejazdu w dniu otwarcia pokonał
całą trasę Ringu.
Barbara Morasz

KULTURA

AKTUALNOŚCI

Borówiecki Ring Rekreacyjny

roku uchwałę w sprawie zakazu zamieszkiwania i meldowania na terenach działek w
rodzinnych ogrodach działkowych. Uchwałę
to uzasadniono tym, że PZD został ustawowo powołany do zakładania i prowadzenia
rodzinnych ogrodów działkowych, którym
ustawodawca nadał szczególny status
urządzeń użyteczności publicznej. Oznacza
to, że ogrody zaspokajają wypoczynkowe,
rekreacyjne i inne socjalne potrzeby członków społeczności lokalnych. PZD uważa,
że niedopuszczalne jest zamieszkiwanie i
meldowanie się na terenie działek rodzinnych, co kłóci się z istotą i rolą ogrodów
działkowych.
Burmistrz zwrócił się do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z
prośbą o wyjaśnienie czy urząd gminy może
meldować osoby mieszkające na terenie
ogrodów działkowych czy też nie. W piśmie
do UM w Kórniku, Andrzej Kanicki, dyrektor
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu wyjaśnia, że
zameldowanie osoby na terenie ogrodów
działkowych, pod warunkiem spełnienia
przesłanek wyszczególnionych w ustawie

o ewidencji ludności i dowodach osobistych
jest zgodne z prawem.
Organy gminy prowadzące ewidencję
ludności, stwierdzają jedynie faktyczne
miejsce pobytu obywateli w określonych
miejscowościach pod oznaczonym adresem a nie zajmują się rozstrzyganiem czy
przysługuje im lub nie prawo do poszczególnych nieruchomości. WUW informuje, że
jeżeli ktoś zamieszkuje na trenie ogródka
działkowego pod określonym adresem,
ma nadany numer porządkowy, powinien
zostać tam zameldowany.
Burmistrz Lechnerowski powiedział
nam, że na końcu czerwca wystosował
pismo do sześciu prezesów Rodzinnych
Ogrodów Działkowych, które funkcjonują
w gminie Kórnik z informacją o sytuacji z
meldunkami.
Urząd Miejski w Kórniku od lipca tego
roku będzie meldował osoby zamieszkujące na terenie ogrodów działkowych, bez
wymaganych wcześniej pozwoleń. Burmistrz poinformował, że to oczywiście nie
wymusza na Zarządach ROD zapewnienia
odpowiednich warunków zamieszkania.
Zebrała: Barbara Morasz
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W sobotę 4 lipca Kórnicki Ośrodek
Kultury był współorganizatorem imprezy
kulturalnej w ramach VI Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Wielkopolsce. Wspólnie
z prezesem Stowarzyszenia Wielkopolska
- Izrael Panem Bogusławem Łowińskim
przygotowano spotkanie, w trakcie którego
prof. Jerzy Fogel wygłosił referat na temat
historii Żydów w Kórniku. Pomocy udzielił
także Pan Mikołaj Potocki i inni pracownicy Biblioteki Kórnickiej PAN, wystawiając
judaika znajdujących w jej zbiorach. Przygotowano również wystawę zdjęć pn.„Cmentarze żydowskie w Wielkopolsce” oraz
pocztówek „Na dobry rok bądźcie zapisani”.
Całość dopełnił koncert muzyki żydowskiej i
klezmerskiej w wykonaniu zespołu Shalom.
Entuzjastyczny odbiór licznie zgromadzonych widzów był najlepszym dowodem
zarówno umiejętności muzycznych artystów, jak i niepowtarzalnego klimatu całego
spotkania. Serwowane na zakończenie
wypieki kuchni żydowskiej zniknęły bardzo
szybko, co najlepiej świadczy zarówno o ich
smakowitości, jak i o kunszcie Pani Moniki
Kasprzyk, która je przygotowała. Następnie
liczni uczestnicy udali się na kórnicki rynek,
by przyjrzeć się macewom zgromadzonym
w specjalnie na ten czas otwartym Uchu
Igielnym.
Po raz kolejny, Kórnicki Ośrodek Kultury
przygotował imprezę, która łącząc elementy
edukacyjne z dobrą rozrywką, spotkała się
z gorącym przyjęciem. kornik.pl
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wybrane karty z historii (cz.1)

W ubiegłym roku Instytut Dendrologii PAN obchodził jubileusz 75-lecia
swego istnienia. Mimo iż w ciągu tego
czasu zmieniały się nazwy i afiliacje
dendrologicznej placówki naukowej
w Kórniku, niezmienny od początku pozostaje podstawowy obiekt prowadzonych
w niej badań – drzewa i krzewy. Poniższy
artykuł kreśli dzieje Instytutu od powstania samej idei ośrodka naukowego w
Kórniku w pierwszej połowie XIX wieku,
do uzyskania przez kórnicką placówkę
statusu instytutu Polskiej Akademii Nauk,
co stało się w 1975 roku.
Idea polskiej wyższej szkoły rolniczej
i leśnej w Kórniku
Ostatni właściciele dóbr kórnickich z rodu
Działyńskich – Tytus i Jan, byli zamiłowanymi
przyrodnikami i dobrze rozumieli zarówno
wagę wykształcenia i stałego podnoszenia
poziomu wiedzy wśród polskich ziemian
i leśników, jak też potrzebę rozwoju nauk
rolniczych i leśnych.
Nie dziwi więc, że to właśnie z Kórnika
wychodziły liczne impulsy organizacyjne w
tej kwestii. Za zachętą Tytusa Działyńskiego, Hipolit Trąmpczyński podjął w 1841 r.
studia na Akademii Leśnej w Tharandt, które
ukończył w 1843 r.; był to pierwszy Polak w
Wielkim Księstwie Poznańskiem z dyplomem
wyższej uczelni leśnej. Pod wpływem Trąmpczyńskiego, w 1843 r. Działyński wysunął
projekt zorganizowania polskiej wyższej
szkoły leśnej w Kórniku, o czym pisze Ludwik
Plater: „Tytus Działyński rozszerza i ozdabia
zamek w Kórniku a ogród swój rzadkimi amerykańskimi zaludnia drzewami i krzewami.
Tenże za pośrednictwem wykształconego w
leśnictwie rodaka naszego Trąbczyńskiego
(pisownia oryg. – W.Ch.) urządza obszerne
lasy swoje i ma oprócz tego w zamiarze
utworzenie szkoły leśnej” . Niestety, represje
pruskie, jakie spotkały Tytusa Działyńskiego
po powstaniu 1846 r. w Wielkopolsce oraz
po Wiośnie Ludów 1848 r., uniemożliwiły
realizację tego zamiaru.
Do idei szkoły rolniczej i leśnej wrócił
Jan Działyński, który odziedziczył Kórnik po
śmierci ojca w 1861 roku. Wzorem swego
ojca, hojnie wspierał swymi pieniędzmi różne
instytucje narodowe: społeczne, naukowe,
kulturalne i oświatowe. Na forum polskiego
Centralnego Towarzystwa Gospodarczego
na Wielkie Księstwo Poznańskie, zaraz na
początku jego działalności, przedłożył 8
marca 1861 r. projekt wyższej szkoły agronomicznej w Kórniku, a wśród wykładanych
w projektowanej szkole przedmiotów miały
znaleźć się botanika oraz leśnictwo z taksą
drewna. Jan Działyński rozpoczął także
przygotowywanie kadry wykładowców dla
projektowanej szkoły, wspierając finansowo
w latach 1860-1862 wyższe studia Józefa
Rivolego na Akademii Leśnej w Tharandt,
oraz leśną edukację praktyczną Filipa Skoraczewskiego. Ten ostatni stał się także bliskim
współpracownikiem Jana Działyńskiego w
okresie powstania styczniowego i wraz z
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nim emigrował. W początkach lipca 1864 r.
Skoraczewski dotarł do Zurychu, gdzie podjął studia leśne na miejscowej politechnice.
Mimo własnej trudnej sytuacji materialnej na
emigracji po konfiskacie dóbr kórnickich, Jan
Działyński nadal udzielał Skoraczewskiemu
wsparcia finansowego.
Po wielu dyskusjach, głównie wskutek
opozycji niektórych środowisk ziemiańskich,
których rzecznikiem był Włodzimierz Wolniewicz, wpływowy redaktor „Ziemianina”,
projekt Jana Działyńskiego został znacznie
zredukowany: szkoła miała mieć praktyczny
charakter rolniczy na poziomie średnim, a
z programu nauczania usunięto leśnictwo,
ogrodnictwo i weterynarię.
Udział właściciela Kórnika w powstaniu
styczniowym, ciążący na nim pruski wyrok
śmierci i konfiskata majątku, oraz związana
z tym emigracja, trwająca do 1869 r., uniemożliwiły jednak po raz kolejny utworzenie
w Kórniku wyższej szkoły rolniczej i leśnej
Józef Rivoli w 1863 r. został nadleśniczym
w dobrach kórnickich, a Filip Skoraczewski,
po powrocie z emigracji, znalazł w 1868 r.
zatrudnienie jako nadleśniczy w dobrach
miłosławskich Seweryna Mielżyńskiego.
Początki myśli o instytucji naukowej
Na mocy testamentu Jana Działyńskiego,
jego sukcesorem stał się w 1880 r. Władysław Zamoyski. Odziedziczywszy majętność
kórnicką po swym wuju, stał się Zamoyski
także właścicielem znacznych połaci lasów
o łącznej powierzchni 4943 ha. W 1889
r. powiększył swój majątek nabywając na
słynnej licytacji dobra zakopiańskie, a wraz
z nimi 5462 ha lasu tatrzańskiego.
Nowy właściciel przybył do Kórnika w
1881 r., po dwuletniej podróży dookoła świata, podczas której zwiedził m.in. powstałe
z prywatnych fundacji instytucje naukowe:
słynne Arboretum Arnolda koło Bostonu w
Stanach Zjednoczonych oraz stację naukową
w Petawawa w prowincji Ontario w Kanadzie.
Wrażenia i obserwacje z tej podróży, a
także zamiłowania przyrodnicze wpłynęły
niewątpliwie na podjęcie przez Zamoyskiego
myśli o kontynuacji niedokończonego dzieła
przodków. Miał przecież w swych rękach okazałe kompleksy leśne na nizinach i w górach,
miał wreszcie bogatą kolekcję egzotycznych
gatunków drzew i krzewów w Ogrodach
Kórnickich, zgromadzoną przez dziada i wuja
– Tytusa i Jana Działyńskich.
Równolegle więc z krystalizowaniem się
idei Fundacji Narodowej, na przełomie XIX i
XX wieku rodził się w umyśle Zamoyskiego
kształt przyszłej placówki naukowej i organizacyjnych ram jej działania. Już w 1884 r.
widzimy Zamoyskiego na zjeździe lekarzy i
przyrodników w Poznaniu, gdzie szuka kontaktów w przyrodniczych kręgach naukowych.
Ważnym impulsem stała się dla Zamoyskiego informacja zamieszczona w czasopiśmie „Sylwan” w 1905 roku, wskazana mu
przez Wincentego Szymborskiego, zarządcę
dóbr zakopiańskich, a mówiąca o założeniu
naukowej stacji leśnej w Pensylwanii, dla
której fundator – Gifford Pinchot, oddał grunt,

wybudował potrzebne budynki, wyposażył je
w urządzenia badawcze i zapewnił fundusze
na prowadzenie badań.
Rozpoczął więc Władysław Zamoyski
konsultacje z wielu wybitnymi uczonymi- przyrodnikami w sprawie utworzenia w Kórniku
instytutu naukowego. Równoległe podjął na
nowo sprawę edukacji leśników (co prawda
na poziomie niższym od proponowanego
przez obu Działyńskich), organizując w 1908
r. w Kórniku pierwszy kurs szkoleniowy dla
borowych. Wśród uczestników takiego kursu
w 1911 roku znalazł się także sam Zamoyski,
uczestnicząc we wszystkich wykładach, ćwiczeniach i wycieczkach terenowych. Kursy
dla borowych odbywały się w Kórniku do lat
30. ubiegłego wieku.
Ku spełnieniu woli Fundatora
W ramach planowanych na początku lat
20. ubiegłego wieku wydatków projektowanej
fundacji, na zadania planowanego przez
siebie instytutu leśnego Zamoyski zamierzał
przeznaczyć 100 000 zł rocznie. Dla porównania można dodać, iż przewidywał on 125
000 zł dla Szkoły Domowej Pracy Kobiet, 60
000 zł na stypendia dla uczącej się młodzieży,
10 000 zł na kursy i 40 000 zł na muzeum i
bibliotekę w Kórniku. Widać więc wyraźnie,
że leśny instytut naukowy miał bardzo wysoką rangę w planach Zamoyskiego, który
przewidywał rozległy zakres jego działalności. Ustawa o Fundacji „Zakłady Kórnickie”
została uchwalona przez Sejm RP 30 lipca
1925 r., a więc 10 miesięcy po śmierci Władysława Zamoyskiego. Punkt 6 w artykule
2 tej ustawy potwierdzał wcześniejsze zamiary Fundatora i formułował cele przyszłej
placówki naukowej: „Założenie i utrzymanie
Zakładu badania, tak na stokach gór, jak i
na równinach, wszystkiego, co wchodzi w
zakres hodowli życia, ochrony i należytego
wyzyskania wszelkiego rodzaju drzew, tak w
kraju istniejących, jak zagranicznych, mogących się krajowi zdać, leśnych, ogrodowych,
użytkowych, owocowych i ozdobnych, ich
drewna, owoców, liści, soków. Piecza nad
ogrodami Kórnickimi” . Postanowienie to
wzbudziło ogromne uznanie przyrodniczych
środowisk naukowych w kraju. Wspomniany
już wcześniej prof. Stanisław Sokołowski
pisał: „[...] punkt 6 statutu ma niepospolitą doniosłość. Powstanie bowiem zakład dla badań
naukowych z działu leśnictwa i dendrologji,
w najobszerniejszym znaczeniu, zakład, w
którym ześrodkowaną będzie praca naukowa
i badawcza z tej dziedziny.
W ten sposób stworzona została realna
podstawa dla doświadczalnictwa leśnego i
dendrologicznego [...]”
Władysław Chałupka

Strażackie
święto
W ostatnią sobotę czerwca, na
terenie jednostki OSP Czmoń, miały
miejsce gminne obchody Dnia Strażaka. Z tej okazji zorganizowano festyn
strażacki.
Na obchodach obecny był: burmistrz
Jerzy Lechnerowski, Irena Kaczmarek,
przewodnicząca Rady Miejskiej, radni
Adam Lewandowski, Janusz Wojtuś oraz
Marek Serwatkiewicz, radny Rady Powiatu
Poznańskiego. Przybyłych gości przywitał
dh Jerzy Rozmiarek, wiceprezes Zarządu
Oddziału Miejsko – Gminnego Związku
OSP RP w Kórniku.
Szczególnym punktem obchodów było
wręczenie odznak strażackich. Odznakę
„Wzorowy Strażak” otrzymali: dh Wojciech
Walkowiak, Dariusz Meissner, Daniel Dudek, Marcin Wesołowski, Dawid Majsner,
Łukasz Szrywer. Wszyscy druhowie to
członkowie OSP Kamionki.
Nadano też odznaki za „Wysługę Lat”.
Otrzymali je:
• za 40 lat służby: dh Zbigniew Kowalski,
dh Jerzy Rozmiarek, dh Andrzej Brylewski –
OSP Czmoń oraz dh Mirosław Maciejewski
– OSP Radzewo,
• za 35 lat służby: dh Tadeusz Kozicz,
dh Władysław Wyrzykiewicz – OSP Czmoń,
• za 30 lat służby: dh Julia Bartkowiak
– OSP Radzewo, dh Jacek Wyrzykiewicz
– OSP Czmoń
• za 25 lat służby: dh Paweł Kudła, Sebastian Kudła, Przemysław Sznura – OSP
Czmoń,

• za 20 lat służby: dh Andrzej Przepióra
– OSP Kórnik,
• za 10 lat służby: dh Mirosław Saczuk,
Artur Waszak, Łukasz Jaskuła – OSP
Kórnik.
Odznaki wręczała Irena Kaczmarek i dh
Leszek Orlewicz, komendant gminny straży
pożarnych w Kórniku.
Druhowie z OSP Czmoń, którzy uczestniczyli w kwietniu w szkoleniu podstawowym strażaków ratowników OSP I i II stopnia otrzymali zaświadczenia o ukończenia
kursu. Ukończyło go 18 druhów. Szkolenie
realizowane było jednoetapowo - teorii było
44 godziny a praktyki 60 godzin, w sumie
szkolenie trwało 104 godziny.
W trakcie festynu najmłodsi adepci pożarnictwa mogli wykazać się sprawnością

fizyczną podczas konkursów sportowo –
pożarniczych z nagrodami.
W podawaniu prądu wody przy użyciu
hydronetki I miejsce zdobyli: Patryk Kudła i
Patryk Szulca – MDP OSP Czmoń, II miejsce - Filip Kruk i Mateusz Ryter – MDP OSP
Robakowo, III miejsce - Bartosz Kubiak i
Szymon Andrzejczak – MDP OSP Kórnik,
IV miejsce - Mateusz Wiciak i Tobiasz Kostrzyński – MDP OSP Kamionki.
W slalomie piłkarskim najlepszym okazał się Mateusz Kruk – MDP OSP Robakowo. II miejsce zajął Maciej Sznura – MDP
OSP Czmoń, III miejsce – Bartosz KubiakMDP OSP Kórnik a IV miejsce – Mateusz
Wiciak – MDP OSP Kamionki.
W rozwijaniu węża pożarniczego najszybszy był Dawid Niemier – MDP OSP
Czmoń, tuż za nim uplasował się na II
miejscu Szymon Andrzejczak – MDP OSP
Kórnik, na III miejscu – Tobiasz Kostrzyński – MDP OSP Kamionki a na IV Zbigniew
Ryter – MDP OSP Robakowo
Ogólną klasyfikację konkursów wygrali
młodzieżowcy z MDP OSP Czmoń, gromadząc 140 pkt. II miejsce zajął MDP OSP
Robakowo – 110 pkt, III miejsce – MDP
OSP Kórnik – 100 pkt, IV miejsce – MDP
OSP Kamionki – 70 pkt.
Zwycięska drużyna MDP OSP Czmoń
otrzymała puchar Komendanta Gminnego
Straży Pożarnych w Kórnika dh Leszka
Orlewicza.
Młodzi druhowie z MDP OSP Czmoń,
zaprezentowali pokaz ćwiczeń pożarniczych wykonując tzw. „ćwiczenia na
mokro”. Dzieci z zespołu artystycznego
„Radzewiaki” ze Szkoły Podstawowej w
Radzewie przedstawiły widowisko o tematyce strażackiej.
Po oficjalnych uroczystościach i konkursach rozpoczął się festyn strażacki z
rodzinami, na którym nie zabrakło dobrego
jedzenia i muzyki w wykonaniu zespołu
„BENI – BENX” .
Ewa Sieroń

Niniejszy artykuł opublikowany został w
Roczniku Dendrologicznym Vol. 56 – 2008,
a zawarte w nim informacje stały się kanwą
referatu wygłoszonego przez autora podczas uroczystej sesji poświęconej pamięci
Stefana Białoboka w setną rocznicę jego
urodzin. Drugą część artykułu opublikujemy
w kolejnych numerach Kórniczanina.
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75 lat Instytutu Dendrologii w Kórniku (1933 – 2008):
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RANCZO
PRZY PROMIE

Rozśmieszający publiczność kabaret „Świerszczychrząszcz”, śpiewający
kórnicki chór „Tutti Santi” i poznański
zespół „Confessio”, loteria fantowa, zjeżdżalnia, konkurs plastyczny,
strzelanie z wiatrówki – to tylko kilka
przykładów atrakcji, które przygotowali
dla uczestników organizatorzy Festynu
Parafialnego w Kórniku.
Odbywające się już po raz piąty parafialne święto w niedzielę 21 czerwca
zgromadziło wielu mieszkańców
Kórnika i okolicznych miejscowości. Nie najgorsza pogoda i moc
atrakcji z godziny na godzinę
przyciągało coraz więcej osób na
parking za domem parafialnym.
Organizatorzy zadbali, aby zarówno dzieci, jak i dorośli mogli
znaleźć coś dla siebie.
Otwarcia festynu tradycyjnie
dokonał ksiądz proboszcz Jerzy
Kędzierski, który życzył wszystkim dobrej zabawy.
Parafiada rozpoczęła się od
występu Harcerskiej Orkiestry
Dętej z Kórnika. Tuż po niej na
scenie zaprezentował się chór
dziecięcy „Tutti Santi”. Późnym popołudniem publiczność
zabawiał kabaret „Świerszczychrząszcz”. Tworzą go Marcin
Wąsowski i Michał Łysiak, którzy
pochodzą ze Szczebrzeszyna.
Skecze o kowbojach, złodzieju
i rekordzie świata Adama M.
wywołały uśmiech na twarzy
niejednej osoby. Wieczorem na
scenie pojawił się młodzieżowy
zespół rockowy „Confessio”
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kupno-sprzedaż koni
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Kórnicki
Festyn
Parafialny

pensjonat dla koni
przejażdżki bryczkami
z Poznania. Tworzy go grupa
siedmiu licealistów.
Nazwa ich grupy pochodzi od
słowa konfesjonał, oznaczającego miejsce, gdzie wybaczone
zostają grzechy. Nierzadko zespół nazywany jest „Rockowym
konfesjonałem”, bo w ich graniu
przede wszystkim dominują
mocne rockowe dźwięki. Członkowie zespołu przyznają, że nie
siedzą w kościele na klęczkach, a
modlą się i pokazują Boga przez
muzykę. Wśród utworów, jakie
wykonują są nie tylko covery
zespołów takich jak Armia czy
2Tm2,3, ale też psalmy, teksty o
Jezusie, człowieku i jego życiowych rozterkach.
Przez cały dzień trwała rywalizacja przy kole fortuny. Ponadto
przygotowano liczne atrakcje
dla dzieci. Najmłodsi zjeżdżali
na pneumatycznej zjeżdżalni, malowali twarze, skakali
na eurobunge, wzięli udział w
konkursie plastycznym. Chętni
strzelali z wiatrówki i zmagali się
w konkurencjach siłowych. Spragnieni i głodni mogli wypić coś
chłodnego i posilić się domowym jadłem.
Bigos, kiełbasa, pyszności z grilla, chleb
ze smalcem i ogórkiem, domowe ciasta –
takie jedzonko serwowały te osoby, które
postanowiły pomóc w organizacji festynu.
Adrenalina niezwykle skoczyła w
górę wieczorem, gdy rozpoczęto losowanie głównych nagród w loterii fantowej. Główną nagrodą w tym roku było
dofinansowanie do wyjazdu w wybrane
przez zwycięzcę jedno z kilku miejsc.
Inne nagrody, jakie można było zdobyć
to łóżko jednoosobowe, krzesło obrotowe,
kilkutomowa encyklopedia Jana Pawła II,
wiertarko-wkrętarka, urządzenie wielofunkcyjne i wiele innych.
Dochód z tegorocznego festynu będzie przeznaczony na potrzeby kórnickiego cmentarza.
Barbara Morasz
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jazda konna
noclegi i wyżywienie
imprezy plenerowe
i okolicznościowe

ZATOM NOWY 3, Tel. 095 748 12 94 lub 609 805 103
DZIĘKUJEMY!!!
V Festyn Parafialny w Kórniku przeszedł do historii. Sprzęt rozmontowany, plac sprzątnięty, nagrody odebrane… Po raz piąty zebraliśmy
się w pierwszą wakacyjną niedzielę, aby wspólnie bawić się i świętować. Ten rok był trudny, kryzys nam także dał się we znaki – nasi
Szanowni Sponsorzy odczuwają jego skutki – a to oznaczało, że będzie nam trudniej uzyskać potrzebne fundusze, nagrody czy produkty.
Ale jak co roku nie zawiedliśmy się – co prawda pomoc finansowa
była mniejsza, ale ilość ofiarowanych nam fantów, nagród i produktów przerosła nasze oczekiwania. Mogliśmy spokojnie przygotować
nasze stoiska z jedzeniem, zabawy i konkursy… Baliśmy się tylko o
jedno, o pogodę. Choć w Poznaniu lało, w Środzie i Śremie padało,
to w Kórniku Ktoś nad nami czuwał, mogliśmy spokojnie spotkać się
i razem spędzić to popołudnie.
Jak każdego roku pragniemy serdecznie podziękować Wszystkim
za pomoc. Nie będziemy wymieniać, Firm, Organizacji czy Osób
Prywatnych, które nam pomogły – boimy się pominąć Kogoś, a więc
zbiorowo Wszystkim, którzy nas wspierali DZIĘKUJEMY – za przekazane środki finansowe, nagrody, fanty, produkty żywnościowe, ciasto,
transport, sprzęt, pomoc w organizacji Festynu, jak zwykle Wszystkim
za wszystko.
A hasło tegorocznych podziękowań: KOCHANI Z WAMI LEPIEJ
ZGUBIĆ NIŻ Z INNYMI ZNALEŹĆ!!!
W imieniu grupy organizującej Festyn
Katarzyna Starzecka

10 lipca 2009 r.

V Parafiada 09
wyniki
FM WOJCIECH PRZYBYLSKI-2345
w symultanie szachowej rozegranej
w czasie V Parafiady w Kórniku na 14
szachownicach osiągnął wynik 13,5 do 0,5.
Zremisował Stanisław Pietrowski (1800)
junior MUKS “Wieża Kórnicka”
Turniej warcabowy zgromadził 8 zawodników.
Mc Zawodnik
Klub Pkt Berg. Wygr.
1 Płończak, Dominik 6.5 18.25 6
w dogrywce o 1m zwycieżył Dominik
2 Pietrowski, Stanisław 6.5 18.25 6
3 Bartkowiak, Marek
4.5 8.50 4
4 Piechowiak, Karolina 4 8.00 3
5 Naglewicz, Szymon 2.5 3.00 2
6 Naglewicz, Bartek
2 3.00 1
7 Bartkowiak, Zuzanna 1.5 2.50 1
8 Bartkowiak, Martyna 0.5 1.00 0
Organizatorzy V Parafiady przygotowali
cenne nagrody rzeczowe dla prowadzącego symultanę
i zawodnika, który zremisował z symultanistą oraz dla trzech najlepszych zawodników w turnieju warcabowym. W/w imprezy
przeprowadził Ryszard Bartkowiak – prezes
MUKS Wieża Kórnicka.
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ZAGRAJMY W DEDUKTOMINO
UWAGI: Niełatwa, ale przy odrobinie wprawy nader wciągająca gra dla
samotnych. Jak sama nazwa wskazuje, deduktomino wymaga myślenia
dedukcyjnego (czyli po nitce do kłębka). Uczy też spostrzegawczości,
systematyczności, wyobraźni geometrycznej, a zwłaszcza ... cierpliwości. Choć deduktomino przypomina wielochodową łamigłówkę,
zaliczane jest do gier, a to z powodu, że liczba możliwych układów do
rozwiązania jest praktycznie nie do wyczerpania. To wielkość rzędu
1029. Gdyby wszyscy ludzie na świecie rozwiązywaliby codziennie po
100 układów deduktomino, to aby wyczerpać je wszystkie, potrzebowaliby na to czasu około 300 tysięcy razy dłuższego niż wynosi wiek
wszechświata...

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

GRACZE: W oryginale gra jest przeznaczona dla 1 osoby. Na końcu
pokażę jednak, jak można ją wykorzystać dla 2 i większej ilości osób.
REKWIZYTY: Tradycyjny komplet kamieni domina (28 sztuk) zawierający wszystkie pary liczb od 0 do 6, oraz kartka papieru (najlepiej
w kratkę). Oprócz długopisu niezbędny jest jeszcze ołówek i gumka.
ZASADY: Kamienie mieszamy i układamy z nich prostokąt o wymiarach
7x8 kwadratów (każdy kwadrat to połowa dominowego kamienia).
Układ powinien być przypadkowy i chaotyczny, tak aby jedne kamienie
leżały poziomo, a inne pionowo. Otrzymany prostokąt może wyglądać
na przykład tak, jak na diagramie 1.
Diagram 1
Uzyskany zbiór cyfr przepisujemy długopisem na kartkę papieru nie zaznaczając
jednak granic między kamieniami, a
zamiast oczek wpisując arabskie cyfry (tzw. mydła oznaczamy liczbą 0).
Zapis powyższego prostokąta ilustruje
diagram 2.

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

Miejsce
na Twoją reklamę

Miejsce
na Twoją
reklamę

Diagram 2
Po zapisaniu układu kamienie domina
znów mieszamy, a celem naszej gry
jest odtworzenie ich położenia. Jeśli
natura obdarzyła nas dobrą pamięcią
wzrokową, lepiej zapisać sobie od razu
większą ilość takich prostokątów (lub
poprosić kogoś, aby zrobił to za nas) i
dopiero potem zabrać się do ich rozwiązywania, ponieważ nie chodzi
bynajmniej o to, by odtworzyć układ z pamięci, lecz aby rozwijać
sprawność swojej dedukcji.
Dalsza gra odbywa się już na papierze. Dysponując ołówkiem i gumką staramy się ustalić na wyrysowanym prostokącie z cyframi układ
kamieni poprzez oznaczenie granic między nimi. Zadanie uważa się
za poprawnie rozwiązane, jeśli podany zostanie jakikolwiek możliwy
do ułożenia układ, w którym zachowana zostanie zgodność cyfr. Wiele
układów posiada bowiem kilka alternatywnych rozwiązań i nie ma
potrzeby podawania ich wszystkich – wystarczy jedno, niekoniecznie
tożsame z oryginałem. Na koniec układamy z kamieni rozwiązany
prostokąt, aby sprawdzić, czy gdzieś nie zakradł się błąd.
PRZYKŁADY: W trakcie rozwiązywania kierujemy się zasadniczą
cechą każdego kompletu domina, jakim jest fakt, że każdy kamień
(będący matematycznie rzecz biorąc parą liczb) występuje tylko raz.
Istnieje więc tylko jeden kamień 5-5, jeden 0-1, niepowtarzalny też jest
każdy inny. Na początku analizujemy
układ szukając takiej pary liczb, które
nie powtarzają się w żadnym innym
miejscu. W przypadku przedstawionym
na diagramie 3, jedyną taką parą jest
dublet 3-3, co jednoznacznie ustala, że
kamień o tych oczkach musi leżeć w
górnym lewym rogu (na polach a7-a6).
Diagram 3
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Obrysowujemy więc ołówkiem jego granice. Zauważmy też, że z
przyczyn geometrycznych w dolnym lewym rogu, tak czy inaczej
(czyli poziomo lub pionowo) będzie leżał kamień 6-1. Możemy zatem
zaznaczyć także granice między polami d3-d4, c1-d1 oraz c5-d5, bo
tam go na pewno być nie może. Z kolei dublet 5-5 musi leżeć albo na
polach a4-b4, albo na a4-a3, gdyż nie ma innych sąsiadujących piątek.
Pola a4-a5 można więc również oddzielić od siebie (gdyby leżał na
nich kamień 5-0, zabrakłoby miejsca dla dubletu 5-5). Wyniki naszych
dociekań przedstawia diagram 4.

GRY LOGICZNE

REKLAMY

KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER LOGICZNYCH

Diagram 4
Od razu widać, że geometria kamieni wymusza lokalizację dubletu 0-0 na polach
a5-b5. Obrysowujemy więc jego położenie i zaznaczamy granice między polami
b2-b3 i e1-f1 (oczywista konsekwencja,
o której nie wolno jednak zapominać).
Umiejscowienie dubletu 0-0 określiło też
położenie kamienia 0-6. Skoro nie ma
go na polach b5-c5, pozostało mu już tylko miejsce na d1-e1. Podobna
procedura dotyczy też bierki 0-2. Musi ona leżeć na b3-c3. Spójrzmy
teraz na diagram 5 i zastanówmy się co dalej.
Diagram 5
Wydaje się, że gra utknęła w miejscu.
Jedno małe spostrzeżenie odwraca jednak sytuację. Zwróćmy uwagę, że pola
a2-a3 nie mogą być przykryte jednym
kamieniem, bo wówczas nie uda się prawidłowo wypełnić lewego dolnego rogu
– zawsze pozostanie odcięty pojedynczy
kwadrat. Po narysowaniu granicy między
a2 i a3 następuje cała lawina „geometrycznych oczywistości”. Po kolei
zakreślamy kamienie: 5-5 (pola a3-a4), 5-2 (b4-c4), 6-5 (c5-c6), 2-2
(b6-b7) i 6-6 (c7-d7). Nieoczekiwanie trzecia część prostokąta została
już rozwiązana (diagram 6).
Diagram 6
Dalsze etapy są już względnie łatwe,
choć w końcowym stadium odkryjemy,
że istnieje kilka alternatywnych rozwiązań. Zdarza się to dość często i nie ma
żadnego znaczenia. Jak wiemy, wystarczy podać choćby jedno z nich.
WARIANTY: Przy grze 2-osobowej potrzebne są 2 komplety domina.
Każdy z graczy układa swój komplet w prostokąt 7x8 oczkami do dołu.
Następnie zasłaniając go przed rywalem, przewraca kamienie (nie
zmieniając układu) na drugą stronę i zapisuje powstały prostokąt w
znanej nam cyfrowej postaci. Po zapisaniu go i wymieszaniu kamieni,
gracze zamieniają się kartkami i przystępują do rozwiązywania zadanych sobie układów. Wygrywa ten, który uczyni to szybciej - najlepiej
poprzez ułożenie rozwiązania kamieniami na stole (udowadnia to
wygraną niezależnie od faktu, czy była ona zgodna z oryginałem,
czy nie).
Grając w 3 lub większą ilość osób najlepiej wyznaczyć 1 gracza
(przez losowanie) jako szyfranta. Układa on prostokąt z kamieni,
który przedstawia pozostałym jako zadanie do rozwiązania, sam
nie biorąc udziału w rozgrywce. W następnych turach szyfrantami
zostają kolejni gracze.
Niniejszym spieszę powiadomić, że na okres wakacji zajęcia w KMGL
zostają zawieszone. Nie zawieszamy jednak publikacji ciekawych gier.

Zygmunt Szram
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TOMASZA RACZKIEWCZA,
DYREKTORA
LETNIEGO FESTIWALU
„MUZYKA Z KÓRNIKA”

te, które pochodzą od Kórniczan, Bninian,
mieszkańców Borówca, Kamionek, Robakowa… Kolejny etap to poszukiwanie
wspólnego mianownika dla muzycznych
propozycji w danym roku. Dopiero wtedy
następuje weryfikacja nadsyłanych ofert
od artystów, zespołów, poszukiwanie wykonawców, którzy wpisują się w ustaloną
wcześniej konwencję. Muszę przyznać, że
nie jest łatwo dokonać ostatecznej selekcji,
gdyż muzyków chcących wpisać Kórnik w
swój kalendarz występów jest bardzo wielu.
Ponadto zdaję sobie doskonale sprawę z odpowiedzialności, gdyż od właściwego doboru
programu i wykonawców zależy powodzenie
festiwalu i jego rozwój. Etap końcowy to poszukiwania środków. W tym miejscu muszę
podkreślić, iż zarówno władze Kórnika, jak
i lokalni przedsiębiorcy wykazują niezwykłą
ofiarność. To dzięki Ich gorącym sercom i
otwartym głowom możemy już po raz piąty
wypełniać kórnickie przestrzenie muzyką.
- Kogo usłyszymy tego lata?

- Piąta edycja Letniego Festiwalu
„Muzyka z Kórnika” to już mały jubileusz. Ale chyba nie jedyny, obchodzony
w tym roku, który pozostawi swój ślad
w programie ...
Ponieważ rok 2009 nasycony jest
przeróżnymi rocznicami i jubileuszami,
tegoroczna edycja festiwalu nosi nazwę IN
ANNO JUBILEO. Poza samym festiwalem,
który szczęśliwie doczekał się piątej edycji,
swój jubileusz świętuje Poznański Chór
Katedralny – zespół, którego muzyczne
korzenie sięgają XV wieku, istniejący w
obecnym kształcie 125 lat, będący najstarszym chórem w naszym kraju. Nie sposób
pominąć okrągłych rocznic związanych z
„muzycznymi gigantami”: H. Purcell – 250
rocznica urodzin, G.F. Haendel – 250 rocznica śmierci, J. Haydn – 200 rocznica śmierci,
F. Mendelssohn - Bartholdy – 200 rocznica
urodzin, F. Chopin – 160 rocznica śmierci,
M. Karłowicz – 100 rocznica śmierci, G. Bacewicz – 100 rocznica urodzin i 40 rocznica
śmierci. Na szczególną uwagę zasługuje
100 rocznica powstania największej instytucji kultury w Wielkopolsce, jaką jest Teatr
Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

V Letni Festiwal Muzyka z Kórnika zachowując swój zwiewny, wakacyjny charakter, nawiąże do zaszczytnych rocznic. Jeden
z koncertów w całości poświęcimy muzyce
dostojnych jubilatów. Ponadto, podczas koncertu finałowego, o swojej wizji artystycznej
aktywności „Gmachu pod Pegazem” opowie
Michał Znaniecki – nowy dyrektor poznańskiej opery. Będzie to pierwsze takie spotkanie z melomanami od momentu powołania
go na to stanowisko. Wśród wykonawców
usłyszymy poznańskich tenorów Karola
Bochańskiego, Michała Marca i Marka Szymańskiego z towarzyszeniem Castle Brass,
Sun Flower Orchestra, nigeryjskiego artystę
Ebenezera Nwoko, chór gospel Eby and the
Dew, Joannę Paczkowską vel Sęk i Sławomira Kramma wiodących nas w świat operetkowo – musicalowych brzmień, Państwa
Trittów, tworzących niepowtarzalne rodzinne
trio. Nie zabraknie również bajki dla dzieci w
wykonaniu Piotra Grabowskiego i Grzegorza
Ociepki - aktorów Teatru Animacji. Podczas
koncertu finałowego zaśpiewają soliści
opery poznańskiej Tatiana Maria Pożarska,
Marek Szymański i Andrzej Bułło. Całość
dopełni mocne brzmienie zespołu Kapstel.
Serdecznie zapraszam.
Rozmawiała: Barbara Morasz

Ruszył Letni
Festiwal
„Muzyka z Kórnika”

Już po raz piąty ruszył Letni Festiwal
„Muzyka z Kórnika”. Organizatorzy w tym
roku przygotowali 8 muzycznych spotkań.
Pierwszy z cyklu jubileuszowych koncertów
odbył się 5 lipca w kórnickim Arboretum.
Jako pierwszy na festiwalowej scenie, w
otoczeniu zieleni i przy pięknej słonecznej
pogodzie wystąpił zespół SUN FLOWER
ORCHESTRA. Jego początki sięgają 1999
roku. Pomysł powstania zespołu narodził
przy okazji Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Filmowej
„TPSA Music & Film”. Pod nazwą SUN
FLOWER ORCHESTRA, zespół zadebiutował w 2003 roku w utworach Electric
Light Orchestra. Formacja ta złożona jest z
muzyków różnych środowisk muzycznych
Poznania.
W Kórniku SUN FLOWER ORCHESTRA pojawił się w składzie: Aleksandra
Klepacka, Marta Sołtys, Filip Popów
– śpiew, Piotr Wiza – instrumenty klawiszowe, śpiew, Jacek Winkel – instrumenty
klawiszowe, Arkadiusz Myśliński – gitara,
Szymon Frąckowiak – gitara basowa,
Mariusz Derewecki, Maria Murawa-Fraska
– skrzypce, Marcin Murawski – altówka i
Lidia Michalczyk – wiolonczela.
Zespół zaprezentował głównie utwory z
repertuaru grupy Electric Light Orchestra,
które na pewno pamiętała starsza część
publiczności. W letni nastrój publiczność
wprowadziły „Strange Magic”, „Telephone
Line” czy „60ne Summer Dream”. Koncert
z pewnością podobał się także młodszej
publiczności, bo muzyka prezentowana
przez zespół oparta była na stylistyce beatlesowskiej, która wykorzystuje szerokie
i nietypowe dla rocka instrumentarium,
między innymi instrumenty smyczkowe.
Formacja zagrała i zaśpiewała także
piosenki P. Wizy i G. Crawforda z poematu
„Watykan” m.in. „Far, far Away” czy „Evermore” oraz A. Grefa i T. Raczkiewicza „Dar”.
Kolejne koncerty co tydzień, aż do
końca wakacji.
Barbara Morasz

i nie tylko

Od 6 lipca w Kórnickim Ośrodku Kultury
pojawiła się spora grupa dzieci i młodzieży.
Są uczestnikami warsztatów archeologiczno-ceramicznych. W trakcie dwutygodniowych spotkań poznają podstawowe techniki
pracy w glinie szamotowej, ceglanej, kamionkowej, wylepiania z wałków i plastrów,
toczenia na kole garncarskim. Uczą się także
zdobienia ceramiki. W drugim tygodniu pomogą budować plenerowy piec ceramiczny i
wypalać przygotowane własnoręcznie prace.
Równolegle do tych zajęć prowadzone
są warsztaty archeologiczne. Pod wodzą
archeologa - Pani Katarzyny Kaczmarek –
przygotowano stanowisko archeologiczne,
które poddane zostanie eksploracji, co
w języku potocznym oznacza wykopanie
znajdujących się w ziemi obiektów. Organizatorzy zadbali o to by odkryte przedmioty
pozwoliły poczuć się choć przez chwilę
Indiana Jonesem. Ponadto uczyć się będą
trudnego warsztatu rekonstrukcji znalezisk
oraz podstawowych prac archeologicznych.
Jeśli starczy czasu i pogoda dopisze
zostanie zorganizowany happening powstawania malowideł naskalnych w technice
graffiti. W ten sposób spotkają się sztuka
prehistoryczna ze współczesną plastyką.
Zwieńczeniem warsztatów będzie impreza
integracyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
w środę 15 lipca od godz.19.00 do 23.00 pod
tajemniczą nazwą „KÓRNICKIE TEMPERATURY”. W jej trakcie zostaną zbudowane
i odpalone piece ceramiczne: węgierski i
papierowy oraz pokaz wypału Raku. Będzie
ognisko, pieczenie kiełbasek, koncert muzyki
akordeonowej. Gwarantujemy niepowtarzalny
pod względem wizualnym spektakl ognia, żarzących się pieców i pełnych kreatywności mło-

dych adeptów sztuki ceramicznej. Gościem
specjalnym będzie prof. Ewa Twaroska-Sioda
z Pracowni Ceramiki w Architekturze ASP
w Poznaniu i jej współpracownicy Grzegorz
Olech, Anna Ograbisz i Piotr Mastalerz, którzy
opowiedzą o sztuce ceramiki.
W ostatni dzień warsztatów 17 lipca o
godz. 13.00 ich uczestnicy zostaną pasowani na młodych archeologów-garncarzy,
otrzymując stosowne dyplomy w trakcie
uroczystości absolutoryjnej, na którą serdecznie zapraszamy zarówno rodziców, jak
i znajomych. SA
UWAGA!
CHĘTNI DO UDZIAŁU
W WARSZTATACH
SĄ NADAL OCZEKIWANI!
ZAPRASZAMY DO KOK
NA PROWENCIE
W GODZ.10.00-14.00

V Letni Festiwal Muzyka z Kórnika
IN ANNO JUBILEO
12 lipca KONCERT MUZYKI GOSPEL
Wykonawcy:
Ebenezer Nwoko Eby - Nigeria
Chór gospel Eby and the Dew
19 lipca BRUNETKI, BLONDYNKI…
Wykonawcy:
Tenorzy - soliści Teatru Wielkiego w Poznaniu
Karol Bochański
Michał Marzec
Marek Szymański
Zespołu Instrumentów Dętych Blaszanych Castle Brass

- Każda edycja to zapewne duże wyzwanie, bo z każdym kolejnym festiwalem
rosną „apetyty artystyczne” publiczności. Jak wygląda praca nad programem
festiwalu?
Praca nad tworzeniem programu to
proces, który trwa niemal cały rok. Zaczynam
już podczas trwania festiwalu. Obserwuję
reakcje publiczności, rozmawiam, podpytuję. Po zakończeniu staram się wraz z
osobami zaangażowanymi w organizację
przedsięwzięcia dostrzec to wszystko, co
można poprawić, udoskonalić. Weryfikujemy
opinie o nas, kładąc szczególny nacisk na
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w KOK Zabawa w Indiana Jonesa

29 lipca (UWAGA ŚRODA)
INDIAŃSKA WĘDRÓWKA MAŁEJ CHMÓRKI
Wykonawcy:
Aktorzy Teatru Animacji z Poznania: Piotr Grabowski
Grzegorz Ociepka
Początek wszystkich koncertów – godz. 17.00
WSTĘP WOLNY
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RECENZJE
KSIĄŻEK
Pozycje książkowe dostępne są
w Bibliotece Publicznej w Kórniku.

KULTURA

KULTURA

TRZY PYTANIA DO …

DLA DOROSŁYCH
WIKTORIA ZENDER
„STREFA ŚWIATŁA”
Kiedy Ula odzyskuje przytomność,
jej twarz jest straszliwie poraniona
żrącym kwasem. Zrobił to człowiek,
którego kiedyś kochała. Dziewczyna
miesiącami balansuje na krawędzi
śmierci. Przechodzi ponad 80 operacji
i zabiegów. Powoli wraca do życia.
Uczy się, jak sobie radzić z odmiennością, poczuciem odrzucenia, bólem
fizycznym i psychicznym. Choć nikt nie
wierzy, że będzie jeszcze szczęśliwa,
pragnie pokonać wszelkie przeciwności losu, a może nawet odnaleźć
wielką miłość.
Trudno byłoby wymyślić taką historię. I w rzeczy samej, nie została ona
wymyślona. To wszystko zdarzyło się
naprawdę. Pod pseudonimem Wiktorii
Zender kryje się jedna z wielu ofiar
nadal ściganego listami gończymi
Eugeniusza G., przez polską prasę
porównywanego do Kalibabki lub
Hannibala Lectera. Pisanie stało się
dla tej dzielnej kobiety autoterapią.
„Strefa światła” dowodzi, że można się
podnieść po każdej tragedii – można
żyć dalej i być sobą bez względu na
wszystko! MG

DLA DZIECI
REGINA DĄBROWSKA
„BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM”
„Będę przedszkolakiem” to książka
stanowiąca pomoc dydaktyczną dla
rodziców wprowadzających swoje
dzieci w nieznany świat przedszkola.
Książka w przystępny i obrazowy
sposób przedstawia typowe sytuacje, które dziecko napotka w każdej
placówce. Poprzez barwne ilustracje
skorelowane z tekstami dostosowanymi do wieku odbiorcy opowiada o
przedszkolu, jako miejscu przyjaznym
dziecku, w którym spotka życzliwych
przyjaciół i opiekunów, gdzie wraz
z innymi dziećmi odnajdzie miejsce
ciekawych i beztroskich zabaw. Ta
unikalna pozycja pozwala w obrazowy
sposób przedstawić małemu dziecku
wszystko to, co czeka na niego za
drzwiami prowadzącymi do tajemniczego ogrodu samodzielności.
KK
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na gruszczyńskich
Igrzyskach
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” wzięło udział
w VIII Powiatowych Igrzyskach „Sprawnych Inaczej” z plenerem malarskim, które
odbyły się 4 lipca na stadionie KS „Piast”
w Gruszczynie.
Organizatorem igrzysk było Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka ze Swarzędza. Z „Klaudynki”
wzięło w nich udział 52 osoby, w tym 30
niepełnosprawnych oraz 6 wolontariuszy. Na
czele kórnickiej reprezentacji stanęła Anetta
Szarzyńska, prezes Stowarzyszenia.
Do igrzysk przystąpiły również: Goślińskie
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Murowanej Gośliny, Warsztat
Terapii Zajęciowej „Pawełek” z Owińsk, Warsztat Terapii Zajęciowej z Dopiewa, Ośrodek
Wsparcia ze Swarzędza, dwie drużyny ze
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski im. Leszka Grajka ze Swarzędza:
reprezentacja WTZ oraz młodsze dzieci. W
sumie przybyło 132 olimpijczyków.
Igrzyska rozpoczęły się od utworu zagranego przez Swarzędzką Orkiestrę Dętą.
Drużyny przemaszerowały na płytę boiska w
rytm „Marsza Radetzkiego”. Chór, złożony z
podopiecznych swarzędzkiego WTZ, młodszej
grupy oraz wolontariuszy odśpiewał „Oto jest
dzień”.
Barbara Kucharska, przewodnicząca
SPDST im. Leszka Grajka powitała przybyłych
gości, wśród których byli: Ewa Dalc, członek
Zarządu Powiatu, Elżbieta Mazur z PCPR,
radni powiatowi: Barbara Antoniewicz, Marek Lis, Arkadiusz Małyszka, Anna Tomicka,
burmistrz Swarzędza, wiceburmistrz Agata
Kubacka, Piotr Choryński, przewodniczący
Rady Miejskiej, Krzysztof Wróbel, prezes firmy
„Połysk” i KS „Piast”, Tadeusz Krug, darczyńca.
Barbara Kucharska podziękowała sponsorom, darczyńcom, wszystkim osobom, które
były zaangażowane w organizację imprezy.
Igrzyska wsparło także Starostwo Powiatowe
i władze Swarzędza.
Na maszt wciągnięto flagę olimpijską.
Tym razem ogień olimpijski wędrował przekazywany przez przedstawicieli poszczególnych drużyn. Jako pierwsza, z rąk brata ze
Strzeleckiego Bractwa Kurkowego przejęła
go i przekazała dalej Anetta Szarzyńska.
Odśpiewano hymn olimpijski „Dalej wesoło”.
Przysięgę olimpijską złożył Kuba Gajewski ze
młodszej grupy SPDST im L. Grajka.
Uczestnicy przystąpili do 15 konkurencji
i pleneru malarskiego. Jeździli też na klaczy
„Glinka”, strzelali do celu w zawodach strzeleckich z karabinka pneumatycznego, zorganizowanych przez Strzeleckie Bractwo Kurkowe
ze Swarzędza. Po zakończeniu rywalizacji,
przedstawiciel każdej drużyny odebrał puchar.
Dla „Klaudynki” pamiątkowy puchar odbierał
Rafał Jabłoński
Prezes Strzeleckiego Bractwa Kurkowego
– Maciej Matczak ogłosił wyniki rywalizacji w

Koncert „Dzieci – Rodzicom”

13 młodych wykonawców zaprezentowało swoje umiejętności 20 czerwca w
Kórnickim Ośrodku Kultury, podczas koncertu „Dzieci – Rodzicom”. Byli to uczniowie
Zygmunta Szrama, którzy na festiwalach
i konkursach, zarówno w Kórniku, jak i w
Poznaniu zdobywali czołowe miejsca i wyróżnienia. Mimo dużej rozpiętości w latach
nauki gry na fortepianie lub keyboardzie
(od 1 do 9 lat), wszyscy poradzili sobie z

wykonaniem trzech utworów. Wśród nich
pojawiło się „Preludium F-dur” Jana Sebastiana Bacha, „Preludium E-moll” Fryderyka
Chopina, „Columbine is sad” J. Rowley, czy
„La isla Bonita” z repertuaru Madonny lub
„Carelless whisper” Georga Michaela.
Młodzi wykonawcy zostali nagrodzeni
gromkimi brawami przez rodziców i ich
rodziny obecne na sali.
BM

Kronika
kryminalna

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ
Ukarani za nieprawidłowe parkowanie
Od 20 czerwca do 6 lipca strażnicy
miejscy ukarali 21 kierowców mandatami
za parkowanie w miejscach zabronionych.
Niesforni kierowcy parkowali swoje pojazdy
m.in. na skrzyżowaniach i pod znakami
zakazu postoju. W stosunku do jednego z
kierowców, skierowano sprawę do sądu, bo
odmówił przyjęcia mandatu.

weniowali w Kórniku w związku z luźno
biegającymi po ulicach Kórnika końmi. Dwa
konie uciekły najprawdopodobniej z jednej
z zagród. Sprawą zajęła się policja. Konie
pochwycono.

Mandat za zaśmiecanie lasu
23 czerwca patrol SM ukarał mandatem
mieszkańca Poznania za zaśmiecanie lasu.
Mężczyzna wywiózł do lasu śmieci i gruz.
Ukarany za odchody psa
1 lipca strażnicy ukarali mandatem
mieszkańca Kórnika za nie zebranie odchodów po swoim psie z miejsca publicznego.
Zatrzymali złodziei na gorącym
uczynku
1 lipca patrol SM zatrzymał na gorącym
uczynku 2 mężczyzn (mieszkańcy gminy
Kórnik), którzy kradli drewno z lasu. Sprawę
przekazano Nadleśnictwu Babki.
zawodach strzeleckich. Bracia kurkowi wręczyli dyplomy i medale.
W pierwszej dziesiątce znalazło się czworo
reprezentantów „Klaudynki”: Irmina Walerczyk
(10 miejsce), Jędrzej Skalo (9 miejsce), Stanisław Gąska (5 miejsce), Michał Rozmiarek

(4 miejsce).
Uczestnicy igrzysk otrzymali pamiątkowe
medale. Następnie w sadzie państwa Elżbiety
i Stefana Hayto odbyło się spotkanie integracyjne ze wspólnym posiłkiem.
Robert Wrzesiński

Konie biegające po centrum miasta
2 lipca, po godz. 15.00 strażnicy interStrażacy w akcji
Kolejnych kilka akcji zanotowali kórniccy
strażacy:
• 21 czerwca usuwali drzewo na ulicy Parkowej w Kórniku, które zerwało linie energetyczną i zabezpieczali miejsce wypadku
w Robakowie,
• 23 czerwca usuwali drzewo na ulicy
Parkowej w Kórniku, z drogi w Mieczewie
i pomagali pogotowiu ratunkowemu znieść
chorą do karetki,
• 30 czerwca usuwali wodę z zalanych
garaży przy ulicy Krasickiego w Kórniku.
Opr. Robert Wrzesiński

BIEGIEM PRZEZ POLSKĘ
2009 ZE WSCHODU NA
ZACHÓD DLA ELIZKI
ZALEWSKIEJ

Jacek Hańczyk

nr 13/2009

Biegiem przez Polskę 2009 postanowiono tym razem postanowiono zorganizować
ze Wschodu na Zachód dla Elizki Zalewskiej.
Dziewczynka cierpi na Zespół Larsena,
którego konsekwencją jest wiotkość wiązadłowa, a w jej wyniku zwichnięcia wszystkich
stawów kończyn dolnych. Mimo młodego
wieku ma już za sobą 10 operacji kończyn
dolnych, jest pod stałą opieką specjalistów z
dziedziny ortopedii i rehabilitacji, jednak jest
dzieckiem pogodnym i wesołym,a uśmiech
nie znika jej z twarzy. Elizka dzielnie walczy
z chorobą uczestniczącw obozach rehabilitacyjnych, by pokazać, że ona też będzie
biegać z innymi dziećmi. W celu ukazania jej
ciągłego zmagania z chorobą trasę zapla-

10 lipca 2009 r.

Nietrzeźwy rowerzysta
3 lipca funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Kórniku, zatrzymali w Szczodrzykowie mężczyznę, który kierował
rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało, że
miał on 0,82‰ alkoholu w wydychanym
powietrzu.

INFORMACJE

KULTURA
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„Klaudynka”

Kradzieże i włamania
• 25 czerwca zgłoszono kradzież w Kórniku portfela z zawartością dokumentów,
kart kredytowych, laptopa, o wartości
2350 zł,
• 26 czerwca w Kórniku skradziono łódkę
o wartości 5000 zł,
Zajęli się bezpańskim psem
7 lipca patrol SM zaopiekował się bezpańskim psem rasy husky. Czworonoga
przewieziono do schroniska.

• 30 czerwca zgłoszono kradzież w Prusinowie aluminiowej drabiny, przewodu
elektrycznego o ogólnej wartości strat
640 zł,

Pouczyli motorowerzystę
7 lipca interweniowano w Kórniku wobec
motorowerzysty, który jechał bez kasku
ochronnego. Po zatrzymaniu został on pouczony i założył wymagany kask. Opr. BM

• 1 lipca doszło do włamania do domu w
budowie w miejscowości Kamionki i kradzieży z niego wełny mineralnej, płytek,
kleju do płytek, o wartości 4000 zł.
Opr. BM

UWAGA!
Nastąpiła zmiana nr telefonu do
Komisariatu Policji w Kórniku.
Aktualny nr tel. jest następujący:

061 8 413-030
nowano z Terespola do Zgorzelca w dniach
1-16 lipca 2009r., by biegacze mogli walczyć
tak jak ona, pokonując dystans ponad 800
km,a tym samymzbierając fundusze na jej
rehabilitację w porozumieniu z:
FundacjaPrzyjaciół Dzieci ARIADNA 04244 Warszawa ul. Lakowa 1tel. (0-22)61201-14 www.ariadna.neostrada.pl KRS
0000113872PEKAO S.A. X O/Warszawanr
34 1240 10951111 0000 0337 0135(tytuł –
rebab.104)
Na dzień 30 maja 2009 r.zgłosiło się 8
stałych biegaczy, którzy zamierzają przez
16 dni bez względu napogodę pokonywać
ponad 50 km dziennie. Wśród nich znaleźli
się: Jacek Chałupka, Tomasz Pelchen, Jerzy Jacek Antoniewicz, Konrad Asendrych,
Paweł Doliński, Antoni Bernat, Krzysztof
Miedzianko i Kamil Wasiak. Część z tej ekipy
pokazała na co ją stać w poprzedniej edycji

Biegiem przez Polskę, dlatego mamy pewność, że tegoroczna akcja, właśnie dzięki
tak silnej drużynie, pomocy fizjoterapeutów
Jadwigi i Piotra z Event-Clinic oraz fizjologa
żywienia Izy Czajki z dietą olimpijską Dr Bardadyna także odniesie sukces. Ponadto podczas całejakcji na stronie stowarzyszenia,
dzięki współpracy z firmą Champion Chip
będzie zamieszczona interaktywna mapa,
na której widoczna będzie trasa biegu oraz
gdzie dokładnie znajdują się biegacze, a na
Onet.pl będzie prowadzony blog. Tojest tylko
kilka działań promujących akcję - cel jest
jeden – by jak najwięcej osób dowiedziało
się o biegu. Z tego powodu w imieniu całego Stowarzyszenia Biegiem przez Polskę
i wszystkich uczestników Biegiem przez
Polskę 2009 ze Wschodu na Zachód dla
Elizki Zalewskiej serdecznie zapraszam na
stronę www.biegiemprzezpolske.pl w celu
uzyskania większej ilości informacji.
KAŻDY Z NAS MOŻE POMÓC ELIZCE!
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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

OGRÓDEK JORDANOWSKI
piątki 17:00-18:00

Kórnik, ul. Poznańska 22
Realizujemy wszystkie recepty

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

Pomiędzy blokami usytuowanymi na
Osiedlu Staszica znajduje się plac zabaw.
Dzieci do woli mogą korzystać z 3 zjeżdżalni, huśtawek, bujanych misiów, słonia i psa,
karuzeli, drabinek i 2 piaskownic.
Administratorem placu jest Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Śremie.
MINI PLAC ZABAW W ARBORETUM

W centrum Kórnika usytuowany jest
ogródek jordanowski. Wejście znajduje się
od strony ulicy Szkolnej i Pocztowej. Do
dyspozycji dzieci są: huśtawki, piaskownica
z zadaszeniem, drążki, mini karuzela, bujane koguty, zjeżdżalnia i drabinki.
Administratorem ogródka jest Urząd
Miejski w Kórniku.

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00

BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH

Jesteś nową mieszkanką lub mieszkańcem Kórnika? Masz dzieci, ale nie wiesz,
gdzie pod twoim okiem mogłyby bezpiecznie bawić się? Letnia pogoda sprzyja
wyjściom z dziećmi na place zabaw. W tym
numerze prezentujemy ogólnodostępne
place zabaw, które znajdują się na terenie
miasta Kórnika.

Sukcesy
w
triathlonie

SPORT I REKREACJA

REKLAMY

50

%

Place zabaw w Kórniku

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

Rejestracja lekarzy ogólnych

W maju tego roku otwarto mini plac zabaw w kórnickim Arboretum. Najmłodsi do
dyspozycji mają 2 zjeżdżalnie, drabinki, bujanego koguta i tor przeszkód z pni drzew.
Administratorem miejsca jest Arboretum
w Kórniku.

Miejsce
na Twoją reklamę

PLAC ZABAW W KÓRNIKU-BNINIE

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

PLAC ZABAW NA TERENIE OSIR

pn. - pt. 8 -20 , sob. 8 -14
00

00

00

00

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

HOTEL RODAN

poszukuje pracowników do obsługi działów:

- RECEPCJA
- BAR RESTAURACJA
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
z listem motywacyjnym na adres e-mail:
jankowski.rodan@gmail.com

Pracownia Krawiecka

Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

garnitury damskie i męskie, płaszcze, sukienki wieczorowe.

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

Drobne naprawy, kompleksowe remonty

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
na kórnickich Błoniach (za hotelem „Daglezja”, przy miejskiej plaży) znajduje się
niewielki plac zabaw. Mali milusińscy mogą
korzystać z zjeżdżalni, drabinek i huśtawek.
Administratorem jest OSIR w Kórniku.

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

NAPRAWA
PRALEK I LODÓWEK
tel. 601 84 39 88

Pogotowie krawieckie.

PLAC ZABAW NA OSIEDLU STASZICA

tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112

Między ulicami Piaskową a Lipową, tuż
przy boisku trawiastym usytuowano plac
zabaw w Kórniku-Bninie. Dzieci mogą
korzystać z piaskownicy, zjeżdżalni, huśtawek, drabinek, drążków.
Administratorem placu jest Urząd Miejski w Kórniku.
W następnym numerze „Kórniczanina”
przedstawimy place zabaw w innych miejscowościach w naszej gminie.
Zebrała: Barbara Morasz

Andrzej Lewandowski

W dniach 13-14 czerwca na Pojezierzu
Iławskim w miejscowości Susz odbyły się
Mistrzostwa Polski w Triathlonie. W zawodach wzięło udział 300 zawodników, z
czego 145 reprezentujących barwy polskie.
W zawodach wzięło udział dwóch mieszkańców z naszej gminy, reprezentujący
stowarzyszenie biegowe „Brylant Kórnik”:
Andrzej Lewandowski i Jacek Hańczyk.
Sportowcy mieli do pokonania 1900 m
pływania, 90 km jazdy rowerem i przebiegnięcie 21 km. Podczas trwania zawodów
wiał bardzo silny wiatr, a trasa biegowa
należała do niezwykle trudnych. Andrzej
został wicemistrzem Polski w kat. wiekowej
50-55 lat i uzyskał czas 5:23:54. Natomiast
Jacek znalazł się na 38 miejscu w klasyfikacji generalnej, zaliczając wszystkie trzy
konkurencje w czasie 5:17 minut. IM

Robakowo, ul. Ogrodowa 30

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

Miejsce
na Twoją reklamę

TEL: 516 049 006
24
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Udany start Naszych zawodników na
Międzynarodowym Turnieju Taekwondo
Bydgoszcz CUP 2009.
W dniach 29-31 maja sześcioosobowy
skład pod kierownictwem trenera Jakuba
Jakubika (na co dzień szkoleniowca Rapid
Śrem) wziął udział w turnieju w Bydgoszczy.
Już pierwszego dnia ogromny sukces. Nasz
junior Piotr Mikołajczak zdobył srebrny medal w kategorii poomse, a w kategorii walki
złoto. Jego start zdobył uznanie sędziów,
którzy przyznali mu nagrodę dla Najlep-

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6

tel. 607 706 477

Najmę kobiety do
pracy w szklarni
Dachowa 1,
62-023 Gądki
Tel. 061 8 190-463
lub 502-330-352

GEODEZJA

Kórniczanie w Pradze

Pełen zakres

Szybko i solidnie !
tel. 0 501- 010-382

Poszukujemy do pracy na stanowisku:

INSTALATORSTWO GAZOWE
wykonuje

DORADCA KLIENTA Z FUNKCJĄ OBSŁUGI KASOWEJ
Zadania:
- aktywna sprzedaż produktów i usług,
- doradztwo i obsługa klientów oraz pozyskiwanie nowych klientów.
Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie,
- biegła znajomość obsługi komputera,
- łatwość w budowaniu i podtrzymywaniu długofalowej relacji z klientem,
- umiejętność sprzedaży,
- wysoka kultura osobista i zdolności komunikacyjne,
- odporność na stres.
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail:
BankPekao.Kornik@wp.pl lub listownie na adres: Partner Banku Pekao
S.A., ul. Poznańska 69a, 62-035 Kórnik
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia
29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

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

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

tel. 515-771-360

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

ZEGARY
Profesjonalna
naprawa
i renowacja

Możliwy dojazd do klienta

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

Producent rajstop
od 1988 roku i bielizny
poleca
rajstopy z dużym
klinem i piętami.
Sprzedaż hurtowa
i detaliczna
tel. 061 8 170-352
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Runowo, ziemia
budowlana na sprzedaż,
pow.3350m²,
prąd, woda, gaz, szambo,
cena 70zł za m² lub do
negocjacji.
Bez pośredników

tel. 502 563 444

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

Tuż po zakończeniu roku szkolnego,
czwórka zawodników UKS TKD Kórnik
wyjechała na Międzynarodowe Mistrzostwa
Czech Open 2009, które odbyły się 20
czerwca w Pradze.
Wyjazd Naszych okazał się wielkim
sukcesem – czworo zawodników i cztery
medale:
• Jakub Posadzy - srebro
• Mateusz Nowak - brąz
• Dąbrówka Graczyk - brąz
• Piotr Mikołajczak - brąz
Nasi zawodnicy pokazali w Pradze, że
w Kórniku też trenują taekwondo i to na wysokim poziomie. Doskonale przygotowani
przez trenera Piotra Wesołka wspomaganego przez Artura Kowalskiego, stanęli do
wyrównanego boju o medale. A konkurencja
była duża. Aby dojść do strefy medalowej
musieli stoczyć po dwie, trzy walki. Walki

szego Zawodnika Turnieju. Drugi dzień i
kolejny sukces. Najpierw Jakub Posadzy
powtórzył wynik starszego kolegi i zdobył w
te kończyły się zaledwie jednopunktową
przewagą, lub też, tak jak w przypadku
Jakuba Posadzy i Piotra Mikołajczaka, po
nierozstrzygniętej dogrywce poprzez wskazanie sędziów na naszą korzyść.
Dodatkową trudność na zawodach stanowiło współzawodnictwo z użyciem tzw.
elektronicznego hogo. Jest to zaawansowany ochraniacz tułowia, który zalicza punkty
samoczynnie, bez udziału sędziów. Zdobyte
w ten sposób doświadczenie zaowocuje
dostosowaniem treningów do nowych wymagań Światowej Federacji Taekwondo,
która sukcesywnie wprowadza w/w system
do rywalizacji sportowej.
Korzystając z wizyty w stolicy Czech, zadbaliśmy także o kulturalną stronę wyjazdu.
Zmęczeni po zawodach, ale zadowoleni z
osiągnięć, zawodnicy zwiedzali najsłynniejsze zabytki Pragi, takie jak Zamek na
Hradczanach, Most Karola czy Rynek
Staromiejski. Po tak udanym pobycie, w

OGŁOSZENIA / SPORT

Marian Marcinkowski

poomse w swojej kategorii wiekowej srebrny medal. A potem już poszło. W kategorii
walk, Jakub po ciężkich walkach staje na
najniższym stopniu podium z brązowym
medalem. Chwilę później Mateusz Nowak
po emocjonującym finale zdobywa złoto
(wynik 20:18!). Dąbrówka Graczyk musiała
zadowolić się srebrnym krążkiem. Najcięższe przeprawy mieli nasi juniorzy młodsi:
Jan Gulczyński i Krzysztof Starosta. Dostali
się do najliczniejszej kategorii i niestety tym
razem obeszli się smakiem.
Serdeczne podziękowania należą się
Gminie Kórnik, która wsparła finansowo
wyjazd na te zawody.
PP
doskonałych humorach powróciliśmy do
Kórnika. PP
Na zdjęciu (od lewej): Artur Kowalski
– trener, Piotr Posadzy – kierownik ekipy,
zawodnicy – Mateusz Nowak, Dąbrówka
Graczyk, Jakub Posadzy, Piotr Mikołajczak, Piotr Wesołek – trener,
Tomasz Nowak – opiekun

* Sprzedam parkiet dębowy - 40zł/m², panel klonowy - 80zł/m² tel. 697-978-119
* Szukam opiekunki do dziecka, praca od września w Borówcu na 8h tel. 693-966-672
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, rozmaitości – przyjadę tel. 601-308-880
* Sprzedam działkę 1700m tel. 515-463-026
* Sprzedam deski szalunkowe i stemple budowlane tel. 507-176-111
* Sprzedam dom 140m² do całorocznego zamieszkania wraz z ogrodem 1400m²,
* Zaniemyśl - Zwola tel. 728-301-899
* Oddam w najem pomieszczenie 45m² na biuro, gabinet w Środzie Wlkp. tel. 501-074-900
* Sprzedam golfa IV, combi, rocznik 2000, 1,4 benzyna + LPG tel. 602-436-840
* Wynajmę w Robakowie ładne mieszkanie w domu wolnostojącym, parter, 100m², z dużym tarasem i ogrodem, dzwonić po 15 sierpnia tel. 782-119-440
* Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w Kórniku tel. 501-369-509
* Sprzedam kurki odchowane tel. 506-494-770
* Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 681m² w Kamionkach. Tel. 602-790-625
* Korepetycje z j. niemieckiego. Tel. 514 07 26 92
* Projektowanie, szycie dekoracji okiennych: rolety rzymskie, zwykłe, zewnętrzne, moskitiery. Dojazd do Klienta. Tel. 886 111 091
* Sprzedam pokój z kuchnią. Tel. 0616 643-685
* Sprzedam dom do remontu, działka 1000m² w Kórniku, 100m do jeziora. Tel. 605-935-751
* Poszukujemy Pani do odbierania dzieci z przedszkola i szkoły w Bninie od września. Tel. 0510-06-06-08
* Sprzedam samochód volkswagen golf 1,4, rocznik 2000. Tel. 602-436-840
* Do wynajęcia mieszkanie w Kórniku. Tel. 501-369-509
* Sprzedam mieszkanie własnościowe na os. Staszica w Kórniku, 56m². Tel. 602-779-982
* Podejmę pracę jako kierowca, kat. A, B, C, E, świadectwo klasyfikacyjne - na przewozy rzeczy. Tel. 692-438-753
* Sprzedam segment bliźniaka w Robakowie, 190/450, gotowy do zamieszkania, dwuletni, cena 550 tys. zł. Tel. 602-214-931
* Sprzedam dom wolnostojący w Borówcu, 140/500, stan otwarty, bądź do zamieszkania. Tel. 792-884-454
* Wesoła Chatka Małolatka, całodzienna opieka nad dziećmi od 2 do 4 lat, zapisy pod nr tel. 662-020-822
* Sprzedam dom 140m² do całorocznego zamieszkania wraz z ogrodem 1400m², Zaniemyśl -Zwola. Tel. 728-301-899
* Opieka nad dziećmi od 3 lat, od poniedziałku do niedzieli przez wakacje (gotowanie, zabawy), doświadczenie. Tel. 784-002-843

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

Medale na Bydgoszcz
CUP

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
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Pod koniec roku szkolnego klasy piąte
z wszystkich szkół podstawowych walczyły
o zwycięstwo i prawo reprezentowania
naszej gminy w zawodach powiatowych
w piłce ręcznej.
Kolejny sukces zanotowały zespoły
dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku zdobywając
mistrzostwo gminy. Dziewczęta prowadzone przez Katarzynę Pucek pokonały
koleżanki z Radzewa 8:1, z Bnina 2:1
oraz zremisowały z Szczodrzykowem
2:2 i zajęły pierwsze miejsce. W zespole
kórnickim grały: Agnieszka Błaszkowiak
i Kinga Kondracka strzelając w turnieju
najwięcej bramek - po 4 oraz Weronika
Kuberacka, Ewelina Piasecka, Zuzanna
Szpak, Karolina Tomczak, Ola Pawlak,
Sandra Frąckowiak, Paula Frąckowiak i
Joanna Siwecka. Drugie miejsce zajęła
SP z Bnina wygrywając 3:0 z Radzewem
i 2:1 z Szczodrzykowem. Trzecie miejsce
wywalczyły dziewczęta z Szczodrzykowa
przy remisie z Kórnikiem i wygranym
meczu 4:0 z Radzewem, która to szkoła
była czwarta. Ponadto Dominika Błaszyk
z Szczodrzykowa, tak jak dwie najlepsze
kórniczanki także strzeliła cztery bramki.
W mistrzostwach gminy w piłce ręcznej
chłopców zwyciężyła Szkoła Podstawowa
nr 1 w Kórniku. W zespole przygotowanym
przez Adama Prokopczuka grali: Szymon
Korcz- „król strzelców” - 16 bramek,
Dominik Nawrocki - 5 bramek, Michał
Kiecol, Krzysztof Zieliński, Adam Koszałka, Mateusz Kędziora, Patryk Kuberacki,
Piotr Jasiewicz, Marcin Szafczyk, Dawid
Wasowicz, Robert Rozmiarek i Michał
Suszka. Kórnik Wygrał z Radzewem 11:3,
z Szczodrzykowem 11:7 i z Bninem 4:1.
Kolejne miejsce zajęła szkoła z Szczodrzykowa a Filip Graczyk strzelił 9 bramek,
trzecie SP Radzewo i czwarte SP Bnin.
O miejscach od 2-4 decydowały różnice
bramek, bowiem każda z tych szkół miała
po jednym zwycięstwie. Szczodrzykowo
pokonało Radzewo 6:3 , Bnin wygrał z
Radzewem 4:3 a z kolei Radzewo wygrało z Bninem 2:1.Mistrzostwa odbyły się
w Radzewie, gdzie jest jedyne boisko w
gminie i w dodatku tylko asfaltowe. Normalnie w piłkę ręczną gra się obecnie w
halach sportowych. Mistrzostwa przeprowadził wraz z nauczycielami wszystkich
szkół Adam Nowicki a gościnna szkoła
z Radzewa przygotowała dla wszystkich
uczestników napoje i słodkości. Puchary,
medale sponsorowali Violetta i Ireneusz
Poduszczakowie - Firma IRMAL - Trzykolne Młyny. Zawody powiatowe odbędą się
w nowym roku szkolnym.
ARA

PARAFIADA SIŁACZY
I INTELEKTU
Tradycyjnie w ramach kórnickiej
„PARAFIADY” odbyły się konkurencje
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siłowe dla pań i panów oraz układanie z
pojedynczych liter hasła „Kto ćwiczy całe
życie, ten czuje się znakomicie” na czas.
W wyciskaniu dla pań odważyło się
wystartować 35 siłaczek. Najsilniejsze
ręce posiadała Agnieszka Modrowska z
Kórnika, drugie miejsce wywalczyła Elżbieta Ziętek z Poznania a trzecie Agnieszka Jaskuła z Kórnika. Niezwykłe zacięte
boje stoczyli mężczyźni a konkurencję
ze sztangą wygrał Tomasz Pawlaczyk z
Zaniemyśla przed Jakubem Pawlaczykiem z Kórnika i Maciejem Zimniakiem
także z Kórnika. Z ciężarem mocowało
się 18 osób.
Hasło propagujące ruch uprawiany dla
zdrowia najszybciej ułożyła Agnieszka
Modrowska, druga była Magdalena Jasiewicz a trzeci Mateusz Cichocki – wszyscy
z Kórnika. W tej konkurencji startowało 21
osób. Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za udział i zapraszamy za rok.
ARA

Z DZIEJÓW HISTORII
SPORTU SZKOLNEGO
Niewielu mieszkańców Kórnika i Bnina pamięta, że sport szkolny w naszej
gminie był prężny już w latach 50-tych.
Inicjatorami aktywności sportowej byli
uczniowie ówczesnego Miejskiego
Gimnazjum Koedukacyjnego, którego
siedziba była w ratuszu bnińskim. W
tamtych czasach młodzież sama garnęła się do uprawiania sportu, gdyż
było to dla nich jedną z nielicznych
rozrywek a także możliwością wyróżnienia się w szkole i środowisku. To
sami uczniowie wychodzili z inicjatywą
organizowania zawodów sportowych,
prowadzili reklamę aktywności ruchowej
w gablocie szkolnej i informowali o ich
osiągnięciach sportowych. Zajęcia z
wychowania fizycznego prowadzili nauczyciele różnych przedmiotów - pasjonaci sportu. Lekcje w-f odbywały się na
placu przed dzisiejszą kaplicą w Bninie
przy ul. Kościelnej a w razie niepogody
w salce Domu Katolickiego. Grano m.
in. w koszykówkę ale bez tablic i koszy
a rolę tę pełnił uczeń stojący w kole,
stanowiący tzw. żywy kosz. Do dzisiaj
w programie dla najmłodszych klas jest
uwzględniona gra „Żywy kosz”. Zajęcia
sportowe odbywały się także na boisku
przy ul. Piaskowej w Bninie. Tam sami
uczniowie, własnymi rękoma zbudowali
skocznię w dal i wzwyż, bieżnię 60m i
okólną na ok. 300m. Tam biegali, skakali, rzucali granatem i pchali kulą względnie ciężarkiem 5kg a także rzucano
dyskiem. Kiedy zajęcia lekcyjne zostały
przeniesione do siedziby dzisiejszego
liceum w Kórniku przy ul. Poznańskiej,
zajęcia sportowe odbywały się również
na boisku na Błoniach - dzisiaj teren
od biura OSiR-u w kierunku domków
kampingowych. Także na tym terenie
powstały przez nich wykonane boiska,
bieżnia, skocznie i rzutnie. Uczono się
gry w szczypiorniaka (piłka ręczna),

odbywały się mecze międzymiastowe
np. z Środą Wlkp. Popularna była także
siatkówka. Najczęściej organizowane
były zawody lekkoatletyczne i uczniowie wyjeżdżali do innych miejscowości
np. Pleszewa, Śremu i Poznania. Na
zawody lekkoatletyczne do Kórnika
przyjeżdżali wykwalifikowani sędziowie z Poznania a najczęściej wraz z
innymi nauczycielami przyjeżdżał pan
Kondratowicz, który fachowo pomagał
przeprowadzić imprezę. Z ciekawostek
należy wymienić fakt używania do gier
sportowych skórzanych piłek, które
były sznurowane z zawiązywaną odpowiednio w środku dętką. W naprawie i
dopompowywaniu piłek niezwykle pomocny był kórnicki rymarz Bronisław
Walkowiak. Do sznurowania potrzebne
było specjalne szydło. W czasie gry piłka ta była bardzo niebezpieczna, gdyż
dostać osznurowaniem było niezbyt
przyjemne a do tego bolesne. Sportowcy z Kórnika byli znani w Poznaniu i w
kraju. W siatkówce wyróżniali się m. in.
Roman Kopaczyński, Tadeusz Zieliński,
Kazimierz Słabolepszy. W zawodach
pływackich na Jeziorze Kórnickim oraz
innych akwenach wodnych w Poznaniu
i okolicy sukcesy odnosili m.in. Stanisław Boiński, Rauhut, Ciastowski oraz
rodzeństwo Dezydery, Leszek Danuta
Adamscy. Ponieważ na Błoniach było
jedyne boisko z bieżnią 400m co roku
odbywały się zawody otwarcia sezonu
lekkoatletycznego, na które przyjeżdżali zawodnicy z Poznania i okolicy.
Największe sukcesy w lekkiej atletyce
odnosili m. in. Joanna Joachimiak, Edmund Cichocki, Maciej Bodniak a także
inni kórniczanie: Kazimierz Słabolepszy
- sprint, Adela Kozioł - dysk, Henryka
Matuszkówna i Magda Łuczak skok
wzwyż, Aleksander Nowaczyk i Tadeusz
Świgoń - biegi krótkie, Roman Jasiński,
Zbigniew Szwarc - rekordzista Polski w
hali – bieg średni oraz wszechstronny
Marian Kociałkowski- mistrz Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży m. in. w
rzucie granatem. Także popularne były
w Kórniku organizowane w miesiącu
październiku tzw. marsze jesienne na
5- 8- czy 10 km, w których wyróżniał się
Jan Bąkowski z Bnina. W latach 50-tych
niezwykle popularnym i cieszącym się
dużym zainteresowaniem było zdobywanie przez młodzież odznaki BSPO- Bądź
Sprawny do Pracy i Obrony oraz wśród
dorosłych SPO- Sprawny do Pracy i
Obrony. Warunkiem zdobycia tej odznaki było zaliczenie kilku konkurencji m.in.
pokonanie toru przeszkód, ukończenia
biegu średniego, rzut granatem itp.
Sukcesy sportowców z tamtych lat kontynuowali w kolejnych latach 60- tych,
70-tych, 80-tych, 90-tych uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku
startując w barwach SKS „Orzeł” oraz po
zarejestrowaniu w PZLA w MKS Kórnik.
Wśród nich byli olimpijczycy, członkowie
kadry narodowej, reprezentanci Polski a
także liczni medaliści Mistrzostw Polski
w lekkiej atletyce. ARA
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KATARZYNA PAWŁOWSKA
TRZYKROTNĄ MISTRZYNIĄ
POLSKI !!!
Doskonała forma prezentowana przez
zawodniczkę Limaro Kórnik Katarzynę

Pawłowską, została potwierdzona podczas
rozegranych na terenach Dolska i Borku
Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym
dla kolarskiej Elity (seniorów) i Młodzieżowców. Podczas jazdy indywidualnej na
czas do lat 23, złoty medal i tytuł Mistrzyni
Polski na rok 2009 zdobyła niespełna dwudziestoletnia Katarzyna Pawłowska z UKS
Jedynka Limaro Kórnik. Ze względu na to,
że zawodniczki do lat 23 startują w jednym
wyścigu z seniorkami, Kasia miała szansę
zdobyć tego dnia dwa medale. Po wspaniałej i równej jeździe zdobyła dodatkowo
brązowy medal wśród seniorek, ulegając
jedynie kilkunastokrotnej Mistrzyni Polski
Kobiet, Bogumile Matusiak o 11 sekund
i siódmej zawodniczce ostatnich Igrzysk
Olimpijskich w Pekinie Paulinie Brzeźnej
o 10 sek. Sukces naszej zawodniczki był
tego dnia ogromny, zważywszy na fakt, iż
były to pierwsze medale mistrzostw Polski
w jej ośmioletniej karierze. Druga nasza
zawodniczka Magdalena Zamolska zajęła
wśród seniorek doskonałe siódme miejsce.
Potwierdzenie wspaniałej dyspozycji Pawłowskiej na tych mistrzostwach nastąpiło po
dwóch dniach, podczas wyścigu ze startu
wspólnego kobiet, który liczył 10 okrążeń
po 11,5km. Na przedostatnim okrążeniu od
peletonu oderwały się Małgorzata i Edyta
Jasińskie (zbieżność nazwisk) a za nimi
ruszyła samotnie - na co dzień reprezentująca grupę zawodową w Holandii - Brzeźna.
W tej kolejności w/w panie minęły linię
mety. Dosłownie 6 sekund po Brzeźnej na
mecie zameldował się peleton, z którego
najszybsza na finiszu w Dolsku była…….
Kasia Pawłowska, co pozwoliło ponownie
stanąć na najwyższym stopniu podium
wśród kobiet do lat 23. Bardzo duży udział w
tym sukcesie ma nasza druga zawodniczka
Magdalena Zamolska, która w profesjonalny sposób „rozprowadziła” koleżankę
na finiszu. W wyścigu mężczyzn do lat 23
jedyny zawodnik Limaro, debiutujący po
latach Wojciech Niemier zajął 48 miejsce,
natomiast reprezentujący KLTC Konin
Bartosz Rajkowski nie ukończył zawodów.
To jeszcze nie koniec pasma sukcesów Katarzyny Pawłowskiej. Trzy dni po
mistrzostwach kraju na szosie, na nowym,
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pięknym i jedynym w Polsce torze drewnianym w Pruszkowie rozpoczęły się torowe
Mistrzostwa Polski juniorów i zawodników do lat 23. W drugi dzień mistrzostw
podczas swojej ulubionej konkurencji w
wyścigu na 3000m na dochodzenie, nasza
zawodniczka zdobyła z czasem 3,49,00
kolejny trzeci już złoty medal i trzecią koszulkę Mistrza Polski na rok 2009. Wynik
Kasi jest tylko niecałe pół sekundy gorszy
od rekordu Polski kobiet na tym dystansie.
We wrześniu na tym samym torze odbędą
się Mistrzostwa Polski seniorów, gdzie
Kasia zapowiada atak na rekord Polski.
Choć okazja nadarzy się już za tydzień
w Mińsku, gdzie nasza zawodniczka
wystartuje podczas torowych Mistrzostw
Europy. Pawłowska była również powołana na szosowe mistrzostwa Europu w
Belgii, ale z jednych musiała zrezygnować,
ostatecznie wybierając konkurencje torowe. Podczas mistrzostw Polski na torze
w Pruszkowie, również dobrze wypadła
druga zawodniczka Limaro, Magdalena
Wójkiewicz, zajmując wśród kobiet do 23
lat ósme miejsce w sprincie i dziewiąte w
wyścigu na 500m. Natomiast w sprincie
olimpijskim wraz z Katarzyną Pawłowską
zajęła czwarte miejsce. Ze zmiennym

to na pewno historyczne wydarzenie, a
dla Mateusza Taciaka reprezentującego od tego sezonu w grupę zawodową
Mróz Continental Team, pokazania się
na rodzimych terenach. Mateusz urodził
się w Śremie, co kilkakrotnie powtarzał
znany komentator sportowy i spiker zawodów Wojciech Rezner. Własny klimat
i sporo kibiców miały Mateuszowi Taciakowi pomóc w odniesieniu historycznego
zwycięstwa, tym bardziej, że w ostatnich
dwóch latach stawał na najniższym
stopniu podium. Tak było i tym razem.
Mateusz ponownie zajął trzecie miejsce
w mistrzostwach Polski co potwierdza
jego przynależność do ścisłej krajowej
czołówki. Na pocieszenie pozostaje fakt,
że jest najlepszym polskim zawodnikiem
jeżdżącym w polskich grupach, ponieważ
zarówno zwycięzca zawodów Maciej
Bodnar (Liquigaz), jak i drugi na mecie
Bartosz Huzarski (ISD) są zawodowcami
we włoskich grupach zaliczanych do tzw.
Kolarskiej Ligi Mistrzów. Być może w tym
roku Bodnar wystartuje w Tour de France,
a Huzarski ukończył w maju Giro de Italia.
Na 100% w tegorocznym Tour de France
wystartuje Marcin Sapa (Lampre), który
na wspomnianych mistrzostwach był piąty
tracąc do Taciaka 20 sek.

SPORT

SPORT

KOLEJNE ZWYCIĘSTWA
SP 1 KÓRNIK

MŁODZICY RÓWNIEŻ
Z MEDALAMI

szczęściem startowali nasi juniorzy. Podczas wyścigu Medison parami, dwójka
Daniel Horyza i Daniel Adamski była
bardzo bliska zdobycia medalu, będąc
w klasyfikacji na punkty zdecydowanie w
strefie medalowej. Niestety upadek Horyzy
i poważne uszkodzenie roweru na przedostatnim finiszu spowodował utratę jednego okrążenia i pozycji medalowej. Para z
Kórnika zajęła ostatecznie siódme miejsce.
Lepiej powiodło się naszym zawodnikom
w wyścigu drużynowym na dochodzenie
na 4000m. Młodziutka drużyna Limaro,
jadąca w składzie, Adam Piasecki, Michał
Jędrzejczak oraz wspomniani już Horyza
i Adamski, z bardzo dobrym czasem 4
min 37sek zajęła doskonałe piąte miejsce.

MATEUSZ TACIAK
PONOWNIE TRZECIM
„CZASOWCEM” w POLSCE
25 czerwca na rynku w Śremie rozegrana została jazda indywidualna na czas
kolarskiej elity (seniorów). Dla Śremu było

W Golczewie (województwo zachodniopomorskie) odbyły się Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie
szosowym. Bardzo dobrze spisała się sześcioosobowa ekipa Limaro. Podczas jazdy
indywidualnej na czas wśród dziewcząt
brązowy medal zdobyła Alicja Ratajczak
a Wiktoria Żegleń, Diana Wiza i Natalia
Radzicka zajęły kolejno miejsce 4, 7 i 10.
Wśród chłopców Szymon Rozmiarek był
szósty tracąc do medalu zaledwie 1 sek.,
a Adam Radzicki był 10. W wyścigach
dwójkami na czas para Ratajczak i Zegleń

zdobyła srebrny medal wśród dziewcząt
a Rozmiarek i Radzicki brązowy. Para
dziewcząt Wiza i Radzicka uplasowały
się na piątym miejscu. Ostatniego dnia
podczas wyścigu ze startu wspólnego
medalu już nie było, ale 4 miejsce Alicji
Ratajczak i 5. Diany Wizy, oraz szóste
Szymona Rozmiarka na pewno w dużym
stopniu może zadawalać
Paweł Marciniak
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INFORMACJE

			
Telefony alarmowe:

30

999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
Tymczasowo: ul. Prowent 6 (KOK), 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817-08-91
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 8 413 030 (700-1500) w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
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

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY
STOWARZYSZENIE TEATRALNE LEGION
zaprasza młodzież i wszystkich zainteresowanych na warsztaty artystyczne
prowadzone przez zawodowców z Polski i Niemiec, w dniach 10 – 23 sierpień 2009,
w szkole w Bninie. Zajęcia z wiedzy o teatrze, dykcji, aktorskie, ruchu scenicznego,
wokalne i muzyczne.

Miejsce
na Twoją
reklamę

Miejsce
na Twoją reklamę
Usługi ogólnobudowlane
Mario Bud
5

59- szpachlowanie

0-

Udział w zajęciach dla młodzieży kórnickiej bezpłatny.

7
-0

- malowanie

08 - tapetowanie
0 6 - nida gipsowo-kartonowa

Powarsztatowa premiera
„LABIRYNT”

.
m - ocieplanie poddaszy
ko - płytki
.
l
Te - montaż drzwi
- panele

Zgłoszenie udziału w warsztatach: Anna Łazuka-Witek, tel. 061/8171490,
696984694, annawitek@vp.pl lub w szkole w Bninie w dniu 10 sierpnia o godz.
10.00. Zapraszamy
Polsko – Niemieckie Warsztaty Artystyczne Stowarzyszenia Teatralnego Legion
Kórnik – Altenkunstadt 2008
Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej
Gefordert aus Mitteln der Stiftung fur deutsch-polnische Zusammenarbeit

Szachiści z Kórnika uczestniczyli w Turnieju
Szachowym P-15 z okazji Dni Śremu 07.06.2009
Wyniki końcowe - runda 7
1m Tomczak Jacek 		
2m Urban Klaudiusz		
3m Steczek Marcin		
4m Szeląg Marcin
5m Płończak Dominik
6m Maćkowiak Marek
26m Pietrowski Stanisław
42 Bartkowiak Ryszard
47 Piechowiak Karolina
58 Sibilska Danuta
60 Sibilska Bogumiła

2447
245
2356
2468
2148
2198
1800
1600
1400
1000
1000

6,5 pkt
6,0 pkt
6,0 pkt
5,5 pkt
5,0 pkt
5 pkt
4,0 pkt
3,0 pkt
2,5 pkt
1,0 pkt
1,0 pkt

1m do 18 lat
1m do 14 lat
2m powyżej 60 lat
7m do 18 lat, 6 m w kat. kobiet
9m do 10 lat
11m do 10 lat

Zawodnicy MUKS „Wieża Kórnicka” uczestniczyli w Finałach Mistrzostw Wielkopolski
Juniorów w szachach klasycznych w Licheniu w dniach 11-16.06.2009 i uzyskali następujące wyniki:
Grupa C-18 Mateusz Kuźma 17m/29
Grupa C-15 Stanisław Pietrowski 14m/20
Grupa D-13 Małgorzata Niemier 18m/18
Grupa D-11 Danuta Sibilska 12m/15 uzyskała IV kategorię szachową 1 rezerwowa
do półfinałów MPJ

Następny numer Kórniczanina ukaże się
24-go lipca 2009r.
Materiały prosimy dostarczać do 17-go lipca 2009r.
nr 13/2009

Miejsce
na Twoją reklamę

Bank Spółdzielczy w Kórniku
Szanowny kliencie!
Chcesz oszczędzać i jednocześnie mieć możliwość wypłaty środków pieniężnych
w każdym momencie?
Przyjdź do Banku Spółdzielczego w Kórniku i załóż

Rachunek ten jest połączeniem lokaty terminowej z rachunkiem płatnym na każde żądanie.
Charakteryzuje się tym, że:
a) Jest rachunkiem umiejscowionym,
b) Jest rachunkiem wysoko oprocentowanym, wg zmiennej stopy procentowej.
c) Kapitalizacja odsetek jest miesięczna.
d) Można dokonywać wpłat i wypłat w dowolnym terminie.
e) Umowa rachunku jest zawierana na czas nieokreślony.
f) Nie ma opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku.
g) Nie ma również prowizji za wpłaty dokonywane na rachunek.
h) Minimalna wpłata i saldo rachunku wynoszą 1.000,00 zł
i) Z rachunku można dokonywać wypłat częściowych, których częstotliwość jest
nieograniczona.
Jednakże:
- Pierwsza wypłata i pierwszy przelew w miesiącu są bezpłatne
- Każda kolejna wypłata i kolejny przelew – opłata 10,00 zł.
Oprocentowanie rachunku jest zmienne i wynosi
od 1.000,00 zł do 9.999,99 zł

3,00%

od 10.000,00 zł do 49.999,99 zł

3,15%

od 50.000,00 zł

3,40%

Oddział w Zaniemyślu
63-020 Zaniemyśl, ul. Raczyńskiego 22
tel./fax (61) 285 70 14

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

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

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

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

