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zapraszamy do
arboretum
Plan imprez edukacyjnych

Śmieci i ścieki
Problem z nielegalnymi wysypiskami

Fot. ŁG

kórnickie spotkania
z białą damą
Pierwsze informacje o programie

Spotkanie wiejskie
w Kamionkach

zatrudni w Gądkach na stanowiska:

KIEROWCA
Wymagania: Kat. C + E, uprawnienia na żuraw (HDS), doświadczenie
w branży budowlanej

SPRZEDAWCA - KASJER
Wymagania: wykształcenie min. średnie, silna motywacja do działania,
systematyczność, mile widziana znajomość branży budowlanej

MAGAZYNIER
Wymagania: wykształcenie min. zawodowe, obsługa wózka
widłowego, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego
na podany niźej adres z dopiskiem „Praca w Gądkach”

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

Wiceburmistrz Hieronim Urbanek, radni:
Magdalena Kosakowska, Adam Lewandowski oraz Komendant Straży Miejskiej
Marek Kaczmarek i Antoni Kalisz kierujący
Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa
UM Kórnik byli gośćmi zebrania wiejskiego,
które odbyło się 31 kwietnia. Radna Małgorzata Walkowiak- zarazem sołtys Kamionek
przedstawiła sprawozdanie z działalności
rady Sołeckiej i plany na rok bieżący. Czasami burzliwa dyskusja dotyczyła wszystkich
problemów mieszkańców. Mówiono o kanalizacji wsi, niezbędnych kontrolach umów
na wywóz nieczystości i innych odpadów,
o złym stanie dróg i braku infrastruktury a
także problemie rozbudowy linii wysokiego
napięcia planowanej przez osiedla.

Z panią prezes Stefanią Kasprzyk reprezentującą PSE Operator SA spotkał się
3 kwietnia w Warszawie burmistrz Jerzy
Lechnerowski. Dyskutowano na temat
ewentualnej ugody, lub odstąpienia PSE od
roszczeń wynikających z pozwu sadowego,
który wniesiono przeciw Gminie Kórnik.
Jak powiedział nam burmistrz, pani
prezes wyraźnie stwierdziła, że do czasu
wybudowania linii po tzw. „starej trasie”
nie ma mowy o ugodzie lub odstąpienia od
roszczeń. Dopiero po wykonaniu inwestycji
w formie zgodnej z oczekiwaniem inwestora
jest szansa na rozmowę na ten temat.

Inwestycje w Robakowie

Kanalizacja w Szczodrzykowie

Dnia 2 kwietnia wiceburmistrz Hieronim
Urbanek spotkał się z przedstawicielami
firmy Pinacle i rozmawiał na temat planów
inwestycyjnych firmy na terenie naszej
gminy oraz podsumowano współpracę w
zakresie wspólnej rozbudowy infrastruktury
drogowej w okolicach Robakowa.
Pinacle zamierza zwrócić się do Urzędu
Miejskiego z wnioskiem o zmianę w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania obejmującym tereny pozostające
własnością firmy. Obecne zapisy dotyczące
maksymalnych powierzchni hal magazynowych nie odpowiadają oczekiwaniom
nowych inwestorów.

Spółka Wody Polskie będzie w dwóch
etapach realizować budowę lokalnej
oczyszczalni ścieków w Szczodrzykowie tak ostatecznie ustalono podczas spotkania
jakie zorganizował 8 kwietnia burmistrz
Jerzy Lechnerowski.
W obecności Radnego Romana Gęstwy
i sołtysa Ireneusza Majchrzaka przedstawiciele spółki przedstawili plan, zgodnie z
którym najpierw rozpocznie się realizacja
instalacji łączącej oczyszczalnie ze szkołą,
przedszkolem, blokami, budynkiem socjalnym oraz położonym niedaleko blokiem w
Runowie.
W drugim etapie powstanie system kanalizacji na osiedlu domków jednorodzinnych.

Spotkanie wiejskie w Gadkach

KÓRNIK

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

Niedzielna Biesiada

Najlepszy Przepis na Leniwe Popołudnia

Różnorodność Dań Kuchni Polskiej bez ograniczeń
Każda niedziela, od 12:30 do 17:00. 109zł od osoby
(z winem, wódką i napojami bezalkoholowymi)
Specjalna oferta przy zamówieniu Niedzielnej Biesiady
na imprezy okolicznościowe (komunia, absolutorium, urodziny)
Szczegóły: tel. 0 61 655 2000 gss.poznan@sheraton.com

infrastruktury w tym rejonie. Od 20 kwietnia
rozpocznie się przebudowa chodnika przy
Akacjowej, położenie nawierzchni oraz wykonanie czterech progów spowalniających.

Spotkanie wiejskie w Gadkach odbyło
się 2 kwietnia br. po przyjęciu sprawozdania Rady Sołeckiej z zeszłorocznej pracy i
zapoznaniu się z planami na rok bieżący
mieszkańcy pytali gości: wiceburmistrza
Hieronima Urbanka i radnych Andrzeja
Surdyka i Janusza Wojtusia. Poruszono
między innymi problem utrudnień w ruchu
drogowym na ulicy Zbożowej. Mieszkańcy
skarżyli się na odpady zalegające na terenach firmy Raben w okolicy ul Akacjowej,
utrudnienia przy dojeździe z ulicy Leśnej do
węzła na S-11 oraz wadliwy montaż ekranów i brak oświetlenia przy il. Poznańskiej.
Wiceburmistrz przedstawił plany utwardzenia destruktem ulic Akacjowej, Brzozowej
i Kwiatowej, bardzo wyeksploatowanych
podczas przebudowy „trasy katowickiej”.
Utwardzą drogi w Gądkach
Właśnie inwestycji na ulicach Akacjowej,
Brzozowej i Kwiatowej dotyczyło spotkanie
wiceburmistrza z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Poznaniu i firmy Skanska, które odbyło
się 3 kwietnia. Dopracowano na nim wspólny plan realizacji remontu nawierzchni i

17 kwietnia 2009 r.

Rozmowy z PSE

Komisja w Jarocinie
Kierowana przez burmistrza Jerzego Lechnerowskiego Komisja Ochrony Środowiska
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
odwiedziła 8 kwietnia zakład segregacji i utylizacji odpadów w Jarocinie- Witaszyczkach.
36 milionów więcej
W dniu 9 kwietnia odbyły się w Warszawie obrady Komisji Ocen Projektów
Inwestycyjnych. Komisji przewodniczył
zastępca dyrektora warszawskiej centrali
GDDKiA dyr. Tomasz Rudnicki, a oprócz
przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i
Autostrady Wielkopolskiej S.A. w spotkaniu
uczestniczyli wójt Kleszczewa i wiceburmistrz Hieronim Urbanek.
Zadecydowano, że w okolicach Kleszczewa powstanie węzeł autostradowy w
takiej formie, że umożliwi w przyszłości
wykonanie łącznika drogowego autostrady z
węzłem Kórnik 1 na trasie S-11. Przypomnijmy, że początkowo planowano i w umowie
koncesyjnej z Autostrada Wielkopolską
zapisano budowę węzła z możliwością podłączenia tylko odcinka trasy S-5 od północy.
Poszerzenie zadania inwestycyjnego zwięk-

szy koszty zadania o 36 milionów złotych i
kosztować będzie około 92 milionów. Zgodnie z zaproponowanym harmonogramem
prac najpierw (do roku 2012) wykonana
zostanie cześć węzła łącząca drogę krajową S-5. Drugi etap węzła autostradowego
wraz z odcinkiem drogi kategorii GP (droga
główna ruchu przyspieszonego, tzw. droga
szybkiego ruchu) łączącej węzeł Kleszczewo
na A2 z węzłem Kórnik 1 ma być realizowany po roku 2015. Opr. ŁG

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

Z KALENDARZA
PRZEWODNICZĄCEJ
RADY MIEJSKIEJ
2 KWIETNIA
W tym dniu odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Radni opiniowali wniosek
do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Gminy Kórnik.
4 KWIETNIA
Przewodnicząca RM Irena Kaczmarek była członkiem jury, które oceniało
przedszkolaki podczas VI Festiwalu Poezji
Dziecięcej „Wierszowisko”, który odbył się w
Przedszkolu nr 2 w Kórniku-Bninie. W Festiwalu wzięły udział dzieci w wieku 3 do 6 lat.
8 i 14 KWIETNIA
W kwietniu członkowie Komisji Rozwoju
Gospodarczego spotkali się dwukrotnie. Dyskutowali na temat ładu przestrzennego oraz
zasad, sposobu kształtowania i prowadzenia
polityki przestrzennej na terenie Gminy Kórnik.
15 KWIETNIA
Radni z Komisji Oświaty i Polityki Społecznej, podczas posiedzenia zapoznali się
ze skargą pani Iwony Garczarek-Gieglis
oraz wysłuchali wyjaśnień Elżbiety Prałat z
Urzędu Miejskiego w Kórniku. Skarga odnosiła się do nie wydania przez Urząd decyzji
administracyjnej. Sprawa dotyczy tematu
lokali socjalnych. Radni uznali skargę pani
Garczarek-Gieglis za bezzasadną.
Zaopiniowali także projekty uchwał w
sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Kórnik, sposobu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Kórnik, przekazania środków
finansowych dla Powiatu Poznańskiego na
realizacje programu zdrowotnego w zakresie
profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewcząt
zamieszkałych na terenie Gminy Kórnik.
Irena Kaczmarek poinformowała, że
uczestniczyła w spotkaniach i rozmowach
dotyczących rozwiązania problemu 6-latków, które miałyby na zasadach przedszkolnych chodzić do szkoły i objęcia wszystkich
3-latków wychowaniem przedszkolnym.
W tym samym dniu odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, na którym dyskutowano na temat organizacji tegorocznych
Gminnych Dożynek. Opr. BM
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która odbędzie się 22 kwietnia 2009r.
o godz. 13.00 w Sali Domu Strażaka w
Kórniku, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum
i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji
Rady Miejskiej
4. Informacje Przewodniczącej Rady
o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w
okresie międzysesyjnym.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał
lub zajęcie stanowiska w następujących
sprawach:
a/ ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Kórnik ,
b/ sposobu podziału środków oraz
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kórnik,
c/ przekazania środków finansowych
dla Powiatu Poznańskiego na realizację
programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy dla dziewcząt
zamieszkałych na terenie Gminy Kórnik,

d/ przejęcia od Powiatu Poznańskiego
niektórych zadań publicznego zarządzania
drogami powiatowymi (ul. Poznańska w
Borówcu),
e/ zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych dróg na terenie miejscowości
Gądki, Koninko, Żerniki,
f/ zaliczenia do kategorii dróg gminnych
drogi na terenie miejscowości Kromolice,
g/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w Koninku (dz. nr ewid.: 69/2, 105, 109/25,
113, 122), w części dotyczącej dz. nr ewid.
113 z przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową z usługami osiedlowymi,
h/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu wsi Borówiec w
rejonie ulicy Głównej BORÓWIEC II, w
części dotyczącej dz. nr ewid.: 204/4, obręb
Kamionki,
i/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kamionki, Borówiec,
Skrzynki, gm. Kórnik w zakresie wyznaczenia trasy czterotorowej linii elektroenergetycznej NN 2x220 kV + 2x 400 kV ze
strefą ograniczonego użytkowania.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Kaczmarek

Obsługa handlu podczas XVI
Spotkań z Białą Damą

Informuję, że spośród ofert kompleksowej obsługi handlu podczas
XVI Kórnickich Spotkań z Białą
Damą w dniach 23-24 maja 2009 r.
wybrano ofertę:
Pana Zbigniewa Krugera
PHU W ĘGLOMIX
ul. Grunwaldzka 24
72-346 Pobierowo
tel. 091 38 321 24
tel. kom. 509 817 891.

Wszelkie oferty handlowców detalicznych proszę składać wyżej wymienionemu.
dyr. Sławek Animucki
Kórnicki Ośrodek Kultury
ul. Prowent 6
62-035 Kórnik

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Kórniku od dnia 17 kwietnia 2009 r.
do 8 maja 2009 r. wywieszony został niżej
wymieniony wykaz dotyczący dzierżawy:

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku do dnia 8 maja 2009 r. wywieszony
został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:
- 1 działki nr 344/6 położonej w Biernatkach gmina Kórniku w trybie bezprzetargowym
na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 674.

- 1 działka (aleja owocowa od ul. Śremskiej do skrzyżowania z drogą do Zwierzyńca) położona w Kórniku obręb Bnin,
- 1 działka nr 674/2 położona w Kórniku,
Bliższe informacje można zasięgnąć w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w
Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411
wew. 675.

Ścieki
w rowie
Nieprzyjemnego odkrycia dokonał 14
kwietnia kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Kórniku Antoni
Kalisz. Podczas wizji lokalnej na terenie
przylegającym
do modernizowanej ulicy
Asnyka zauważył, że w biegnącym nieopodal rowie woda
dziwnie zmętniała i wydaje
nieprzyjemny
zapach.
Przypuszczalnie zanieczyszczenie
jest wynikiem
nielegalnego
zrzutu szamba
do wód gruntowych. Niektórzy mieszkańcy
twierdzą, że
woda jest zabrudzona już od
2 miesięcy. Inni
dodają, że co
roku sytuacja
się powtarza.
Najprawdopodobniej jednak w tym roku
nikt z mieszkańców nie zgłosił nieprawidłowości.
Jak się dowiedzieliśmy, w ostatnim

Pułapki na
powiatowej
Niektórzy pomyśleli- Nareszcie! W
końcu zajęto się dziurami w nawierzchni
drogi powiatowej biegnącej przez Borówiec
i Kamionki! I rzeczywiście ekipa naprawcza
rozpoczęła od wycięcia w drodze dziur i
usunięcia pokruszonego asfaltu. Niestety

czasie doszło do przelania się instalacji przy
położonym nieopodal ośrodku zdrowia. Jak
powiedział nam prezes spółki WODKOM
Włodzimierz Matuszak sytuację szybko
opanowano a zanieczyszczenie rowu nie
mogło być skutkiem awarii przy ośrodku.
Niemniej podczas prac naprawczych i konserwacyjnych znaleziono dziwne rury – być
może nielegalne odprowadzające ścieki.
Sprawa ma zostać zbadana.

To niestety nie pierwszy sygnał o nieprawidłowościach związanych ze zrzutem
nieczystości płynnych. Bardzo często
słyszy się o nieuczciwych przewoźnikach
pozostawiających swoje cuchnące ładunki
a wieczorami, przy słabszej widoczności
niemiłe uczucie towarzyszące wjechaniu w
asfaltowy ubytek.
Gdyby wykonawca , któremu Powiat
Poznański zlecił remont miał choć tyle
oleju w głowie, by załatać ubytki od razu
po wycięciu lub by oznaczyć dziury odblaskowymi pachołkami niejeden pojazd ....

w rowach czy w lesie. Smród i zmętnienie
wody to wiadomy znak, że coś jest nie tak,
ale dopóki nie złapie się kogoś na gorącym
uczynku trudno jest winnego ukarać.
Tym razem sprawa jest jednak poważniejsza, gdyż zanieczyszczenia dostały się
do rowu niemal w centrum miasta – a przecież Kórnik jest już od lat skanalizowany i
wszyscy mieszkańcy powinni podłączyć się
do systemu odbioru ścieków.
Mamy nadzieje, że podczas modernizacji Asnyka
odcięte zostaną
tajemnicze rury i
proceder zanieczyszczania rowu
ustanie a winni
ukarani.
Apelujemy także o zgłaszanie
wszystkich przypadków zanieczyszczania środowiska odpowiedzialnym służbom
– Straży Miejskiej
(tel./fax. 061 817
01 26, tel. kom.
604 607 104) lub
Wydziałowi Ochrony Środowiska i
Rolnictwa (061
8170 411).
Jeśli zauważmy podejrzany
beczkowóz zlewający nieczystości poza oczyszczalnią
– zróbmy zdjęcie lub spiszmy numery
pojazdu.

AKTUALNOŚCI

Z URZĘDU

Na podstawie § 18 Statutu
Gminy Kórnik
zwołuję
XXXVIII Sesję Rady Miejskiej
w Kórniku,

ŁG
ale nie – ważne by robotę odfajkować, skasować – a cudza własność (niszczące się
samochody), lub cudze zdrowie (zszarpane
nerwy kierowców) powiatowych urzędników
i wykonawców nie obchodzą.
Oj należał się panom drogowcom srogi
mandat za stwarzanie niebezpieczeństwa
w ruchu drogowym. ŁG
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radość kierowców codziennie przemierzających tą ruchliwą trasę była chwilowadziury przez kilka dni pozostały nietknięte
powodując konieczność jazdy slalomem,

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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Opublikowane w jednym z poprzednich
numerów Kórniczanina zdjęcia zaśmieconych zakątków naszej gminy spotkały się
z oddźwiękiem ze strony naszych Czytelni-

ków. Prezentujemy zdjęcia jakie otrzymaliśmy od Państwa, a także wytropione przez
nas kolejne hańbiące przykłady bezmyślności i ekologicznego barbarzyństwa.

Apelujemy do wszystkich o wrażliwość
na problem wyrzucania śmieci w miejsca
do tego nie przeznaczone.
Niech nasze wiosenne wędrówki na
łonie przyrody nie będa przerywane takimi
widokami.
ŁG

Robakowo

XVI Kórnickie Spotkania z Białą Damą 2009
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informuję, że tegoroczne święto Gminy Kórnik – XVI Kórnickie
Spotkania z Białą Damą odbędą się w
dniach 23 do 24 maja.
Ofiarowując uczestnikom imprezy moc
atrakcji, zabawy i uśmiechu wierzymy, że
każdy znajdzie w jej trakcie coś dla siebie.
Program artystyczny opracowany został
bardzo starannie. Organizatorzy położyli
szczególny nacisk na aktywne uczestnictwo
w imprezie.
Stąd planowany cykl pokazów i warsztatów z różnych dziedzin kultury zarówno
materialnej, jak i typowo artystycznej. Został
on podzielony na kilka bloków adresowanych do różnych grup odbiorców.
I dzień 23.05. br.
• Blok rzemiosła artystycznego jest
skierowany do wszystkich grup wiekowych. Będą to prezentacje i warsztaty
przybliżające dawne i współczesny
rzemiosło, w którym nie zabraknie
lokalnych twórców. Chętni będą mogli
spróbować swych sił np. jako garncarze.
Od godz. 10.00 na Placu Niepodległości
(Zakład Szewski Grzegorowskich, patio
ratusza, parking przed siedzibą Fundacji
Zakłady Kórnickie) oraz przy Klaudynówce
i na podzamczu zostaną uruchomione stanowiska rzemiosła artystycznego.

Czmoniec

• Blok rekreacji, smaków i handlu. W
trakcie całej imprezy oferować będziemy
uczestnikom specjały kuchni polskiej i
światowej oraz urządzenia rekreacyjne
dla dzieci i młodzieży.
Od godz. 10.00 na ul. Zamkowej i podzamczu umiejscowione będą stanowiska
handlowe, gastronomiczne i rekreacyjne.
• Blok motoryzacyjny, czyli pokaz i
parada motocykli Harley Dawidson.

Żerniki

Runowo
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Od godz.14.30 do 15.30. na kórnickim
rynku odbędą się pokazy motocykli Harley
Dawidson.
O godz. 15.30 parada składająca się z
około 20 motocykli i 2 stylowych samochodów objedzie rynek i uda się na podzamcze.
Na motocyklach i w samochodach przewiezieni zostaną goście.

16.15 - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi
Kórnickiej oraz Chór Tutti Santi
16.35 – Laureaci VII Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej: Katarzyna Taciak,
Angelika Śpitalniak, Zuzanna Zięta, Zespół
Triolki: Ola Idkowska, Agnieszka Kozieł,
Laura Szklarek-Mielęcka
•
Blok graffiti i kultury hiphopowej skierowaliśmy do nieco młodszej widowni.

godz. 11.00 - 16.30 Finał Ogólnopolskiego Konkursu Graffiti Kórnicka Biała Dama
odbędzie się przed zamkiem. Odbędzie
się w dwóch kategoriach profesjonalnej i
amatorskiej.
godz.16.45 - kórniccy raperzy Szymon
Król, Piotr Wojciechowski- LPL Clan, Mateusz Mikołajczak, Wojciech Andrejewski
– KSR
godz.17.00 – koncert poznańskich raperów RY 23 i donGURALesko,
• Blok biesiadny jest skierowany do
dorosłej widowni. To prawie trzy godziny
wspólnych śpiewów, żartów i konsumpcji pod wodzą Zbigniewa Górnego, jego

orkiestry oraz gwiazd polskiej estrady,
teatru i kabaretu.
20.00 – koncert Biesiada z Białą Damą
22.30 - pokaz widowiska multimedialnego o Białej Damie z wykorzystaniem
efektów laserowych.
• Blok Taneczny, czyli dyskoteka z
Białą Damą.
23.00 do 24.00 taneczne pożegnanie
Białej Damy
II dzień 24.05.br.
W niedzielę 24 maja od godz. 10.00
drugi dzień pokazów rzemiosła artystycznego oraz handlu.
Od godz. 15.00 na podzamczu pokaz
modelarstwa lotniczego
O godz. 16.00 koncert Orkiestry Sił
Powietrznych RP.
Zakończenie ok. godz. 18.00.
					
Serdecznie zapraszamy!
Gmina Kórnik

Konkurs
na Kórnicką Białą Damę
2009
Piękne Kórniczanki! Szanowni Kórniczanie!
Z radością informujemy, że tegoroczne święto Gminy Kórnik
– XVI Kórnickie Spotkania z Białą Damą 2009 odbędą się w dniach
23 do 24 maja br.
By tradycji stała się zadość, Biała Dama 2009 powinna zmaterializować się w osobie mieszkanki naszej gminy.
Właśnie dlatego, Burmistrz Gminy Kórnik ogłasza konkurs na
Kórnicką Białą Damę 2009, która czynić będzie honory gospodyni
tegorocznego święta oraz reprezentować naszą piękną gminę przez
cały rok.

• Blok oficjalny.
O godz.15.45 na podzamczu rozpocznie
się uroczystość otwarcia XVI Kórnickich
Spotkań z Białą Damą. Powitani zostaną
dostojni goście, wręczone symboliczne
klucze do miasta. Poznamy też laureatkę
konkursu Kórnicka Biała Dama 2009 r.

Kandydatka powinna spełniać następujące warunki: mieszkać w
gminie Kórnik, znać język obcy i posiadać podstawową wiedzę na
temat swojej gminy.
Oferty zawierające życiorys oraz fotografię prosimy składać w BOM
Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości 1 lub przesłać
mailem na adres kok@kornik.pl do dnia 4 maja 2009 r. Informacji
udziela Sławek Animucki tel. 515229660.

• Blok dobrych znajomych z sąsiedztwa, czyli występy artystów ziemi
kórnickiej.
16.00 - Zespół Tańca Latino i Baletu
Brawo

Z kandydatkami zostanie przeprowadzona rozmowa. Na jej podstawie wyłonimy Kórnicką Białą Damę 2009. Wynik konkursu zostanie
publicznie ogłoszony przez Burmistrza podczas inauguracji XVI
Kórnickich Spotkań z Biała Damą dnia 23 maja br.

17 kwietnia 2009 r.
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52,5 tysiąca złotych – taką kwotę
kórnickie władze samorządowe przeznaczą w 2009 roku na szczepienia dla
dziewczynek przeciwko wirusowi HPV,
wywołującemu raka szyjki macicy. W
tym roku, bezpłatnie będą mogły zaszczepić się wszystkie trzynastolatki
zameldowane w naszej gminie.

Rak szyjki macicy jest drugim co do
częstości występowania nowotworem i
jedną z najczęstszych przyczyn zgonów
z powodu chorób nowotworowych wśród
młodych kobiet.
Szansą na zdrowie jest szczepionka. Trzykrotne jej
podanie może
uchronić młode
dziewczyny przed
zarażeniem się
wirusem HPV, do
którego dochodzi
podczas kontaktów seksualnych.
Wiele krajów europejskich
zdecydowało już
o finansowaniu
szczepień ze środków publicznych,
niestety - nasz nie. Ministerstwo Zdrowia
odmówiło ostatnio wpisania preparatu
przeciwko wirusowi wywołującemu ten typ
raka do rejestru szczepień obowiązkowych.
Szczepionka nie jest tania, a trzy niezbędne dawki to koszt ponad 1 tysiąca
złotych. Na taki wydatek często nie stać
rodziców. Z pomocą przyszły lokalne samorządy.
W tym roku, szczepionki sfinansuje
zarówno powiat, jak i kórnicka gmina. Kosztami podzielą się pół na pół, czyli prawie po
50 tysięcy na samorząd. Szczepione będą
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dziewczynki, które urodziły się w 1996 roku,
czyli obecne trzynastolatki. W gminie Kórnik
zameldowane są
102 dziewczynki w tym wieku. Jeśli tylko
rodzice wyrażą zgodę, każda z nich będzie
mogła skorzystać z bezpłatnego szczepienia, podawanego w trzech dawkach.
Na razie nie wiadomo jeszcze, gdzie
i kiedy odbyłyby się szczepienia. Nie
wyłoniono również firmy, która miałaby
szczepić dziewczynki. W Referacie Oświaty
i Polityki Społecznej kórnickiego magistratu
dowiedzieliśmy się, że w ubiegłym roku
takie szczepienia rozpoczęły się w drugiej połowie roku
i odbywały się w
Gimnazjum w Kórniku. Zapewniono nas także, że
przeprowadzali je
wykwalifikowani
specjaliści, którzy
wcześniej odpowiadali na pytania
rodziców.
Jeśli nie wszyscy rodzice zdecydują się zaszczepić swoje trzynastoletnie córki, wówczas ze
szczepień będą mogły skorzystać obecne
czternastolatki, które w ubiegłym roku
nie miały takiej możliwości. W 2008 roku
program profilaktyki przeciw rakowi szyjki
macicy finansował tylko powiat. Wówczas
funduszy starczyło tylko na szczepionki
dla 34 młodych mieszkanek gminy Kórnik,
mimo, że w roczniku 1995 zameldowanych
było 118 dziewczynek.
O sprawie będziemy jeszcze informować na łamach naszego dwutygodnika.
Barbara Morasz

Wieści
sołeckie

W przygotowanie obu imprez są zaangażowani radni Janusz Wojtuś i Andrzej Surdyk.
Sołtys Przemysław Pacholski planuje
też zorganizować inne imprezy dla mieszkańców wsi.

Dachowa
Rozpoczęła się budowa drogi na ulicy
Nowina. Sołtys Przemysław Pacholski
stwierdza, że kierownik robót przekazał
informację, że prace powinny zakończyć
się do połowy maja.
Sołtys informuje także, iż Dachowa
oraz Gądki, Robakowo Osiedle, Robakowo
Wieś będą zaangażowane w organizację
majówki parafialnej w Robakowie, której
współorganizatorem będzie „Caritas”.
Przemysław Pacholski jako sołtys będzie
sędziował biegi przełajowe. Także te cztery
wsie przygotowują się do przeprowadzenie
uroczystości z okazji Dnia Dziecka, która
odbędzie się w Gimnazjum w Robakowie.

Konarskie
We wsi w najbliższym czasie w dalszym
ciągu będzie trwać budowa placu zabaw.
Z jednej strony placu zostaną posadzone
iglaki. Przy drodze w kierunku Bnina, dokonane zostaną dodatkowe nasadzenia
drzew – w ten sposób przybędzie 10 klonów
kulistych. Sołtys Józef Bartkowiak informuje, że mieszkańcy wsi przed Świętami
Wielkanocnymi wykonali porządki przy
posesjach i posprzątali chodniki. Mówi, iż
teraz czekają na równiarki, które poprawią
stan dróg po zimie. Sołectwo szykuje się
już do zorganizowania tradycyjnych imprez
z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.
Robert Wrzesiński

SZANOWNI PAŃSTWO
Chcąc ustosunkować się do
artykułu z poprzedniego numeru
dwutygodnika „Kórniczanin” podpisanego
przez Panów Jana Kościańskiego i Stanisława Herzoga pragnę poinformować szanownych czytelników, że karta parkingowa
dla osób niepełnosprawnych wydawana
jest przez Starostwo Powiatowe na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności
osobom o obniżonej sprawności ruchowej
na podstawie przedstawionych, stosownych
dokumentów.
Wg Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002 roku w
sprawie znaków i sygnałów drogowych,
odpowiednie znaki drogowe oznaczają
miejsce postoju dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej
o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla
kierującego pojazdem przewożącego taką
osobę. Przepisy powyższe nic nie mówią
o czasie postoju oraz o dodatkowych opłatach. Nie istnieją także na terenie Miasta i
Gminy Kórnik żadne przepisy, które mówiłyby o opłatach za parkowanie na terenie
osiedla.
Chciałabym także poinformować czytelników, że jest bardzo wielu mieszkańców
osiedla przy ulicy Staszica oraz całego
miasta Kórnika, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Niejednokrotnie o
tej opiece wie tylko najbliższa rodzina. W
różnym stopniu korzystają oni ze swoich
uprawnień, jedni więcej inni mniej. Takimi
opiekunami bardzo często są młode, wysportowane osoby, na których ciążą pewne
obowiązki a ich wiek oraz stan zdrowia nie
ujmuje im uprawnień.
Dodatkowo chciałabym podkreślić, że
jestem pełna szacunku dla ludzi, którzy
mają czas i energię załatwić coś dla osób
niepełnosprawnych lub ich opiekunów (np.
miejsce do parkowania).
Muszą oni jednak pamiętać, że robią
to także dla innych a nie tylko dla siebie.
Z poważaniem
Danuta Paluszkiewicz
ul. Staszica 20/49
62-035 Kórnik
W poprzednim numerze Kórniczanina, publikując list otwarty dwójki
mieszkańców ul. Staszica nie podaliśmy do kogo list ten był bezpośrednio
adresowany. Adresatem listu Jana
Kościańskieg i Stanisława Herzoga był
Urząd Miejski w Kórniku Wydział Dróg

Misterium
Męki Pańskiej
w Borówcu
Rozważania Męki Pańskiej czytane z
Ewangelii, choćby najbardziej wnikliwie,
nawet przy bogatej naszej wyobraźni,
nie odtworzą tych minionych, dawnych
wydarzeń dotyczących ostatnich chwil
ziemskiego życia Chrystusa. Stąd też
misteria Męki Pańskiej są bardzo chętnie
oglądane, tym chętniej, gdy w aktorów
wciela się społeczność lokalna: młodzież,
dzieci, a pomagają dorośli. Wówczas misterium ma jeszcze inny wymiar – łączy
ludzi.
W kalendarz parafii p.w. Matki Bożej
Królowej Rodzin w Borówcu, na stałe
wpisało się widowisko pasyjne przygotowywane i wystawiane przez borówiecką
młodzież w okresie Wielkiego Postu. Tegoroczne Misterium Męki Pańskiej odbyło się
dwukrotnie: pierwszy raz w sobotni wieczór
przed Drugą Niedzielą Wielkiego Postu i
po raz kolejny w Wielki Piątek. Scenariusz
został opracowany na podstawie Ewangelii
św., Mateusza.
Widzowie starsi, młodzież i dzieci przeżyli niezapomniane chwile towarzysząc
Panu Jezusowi i apostołom w wieczerniku.
Następnie przenosząc się do Ogrodu Oliwnego, przed sąd Piłata i w końcu na Golgotę. Wzruszenia towarzyszyły w bolesnych
chwilach życia cierpiącego Chrystusa i Jego
Matki Maryi. Różne uczucia targały widzami
słuchającymi krzyków tłumu, żądającego
śmierci Jezusa. Piękna oprawa muzyczna,
światła, stroje i przede wszystkim żywe
słowo pozwoliły właściwie przeżyć symbolicznie mękę, śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa.

dla starszych, ale również dla tych najmłodszych. Kinga Nowak-Dyjeta, kierownik
kórnickiego Arboretum poinformowała
nas o planowanej na 31 maja imprezie
zatytułowanej „Arboretum dzieciom”. Pani
kierownik nie chciała zdradzić jeszcze
szczegółów imprezy. Zapewniła, że atrakcji
dla najmłodszych nie zabraknie. Udało nam
się, jednak dowiedzieć, że prawdopodobnie
jednym z punktów tego dnia będzie otwarcie na terenie parku placu zabaw dla dzieci
a także pokazy, wspólne zabawy, upominki.
Dokładny plan imprezy znany będzie za
około dwa tygodnie.
Z początkiem maja ruszają także tzw.
„zielone lekcje”. W centralnej części parku,
na lewo od Głównej Alei, powstała „polana
edukacyjna”, na której pojawiły się tablice
edukacyjne, niebawem staną także ławki
ze stołami. Z polany można korzystać
samodzielnie lub grupowo po uprzednim
zgłoszeniu. Wówczas odpłatnie np. grupy
szkolne mogą wziąć udział w lekcji w terenie
z pracownikami Instytutu.
Tegoroczny sezon zakończy impreza
„Barwy jesieni”, którą zaplanowano na 18
października. Wówczas zwiedzający będą
obserwować zmieniające się barwy liści.
Barbara Morasz

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Kórnik na XI majówkę parafialną, która odbędzie się 1 Maja 2009 roku na
boisku szkolnym przy Gimnazjum w Robakowie, ulica Szkolna 3. Początek imprezy godz. 15.00.
Zakończenie tradycyjnie o godzinie 21.00
Apelem Jasnogórskim.
W programie min. :

turniej siatkówki o puchar proboszcza, biegi, gry i zabawy,jarmark, loteria z nagrodami.
2 maja w godzinach 8.00-13.00 w budynku gimnazjum będzie można również oddawać krew.
Na imprezę zapraszają : Ks. proboszcz , Caritas parafialny, radni i sołtysi.
W imieniu ks. Leosza
Lucyna Kaźmierska

Redakcja
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Tradycyjne coroczne imprezy edukacyjno-przyrodnicze, atrakcje dla dzieci,
„zielone lekcje” dla młodzieży – to propozycje, które przygotowali na ten sezon
pracownicy Arboretum w Kórniku.
Tegoroczny sezon w Arboretum rozpocznie się 19 kwietnia „Zwiastunami
wiosny”. Podczas tej imprezy wszyscy
chętni będą mogli odkrywać uroki wiosny w
kórnickim parku, posadzić razem drzewo,
przyciąć i uformować krzewy. Dwa tygodnie
później, w pierwszomajowy weekend (1-3
maja) podziwiać będzie można kwitnące
magnolie, które w tym roku z uwagi na
wysokie temperatury w pierwszych dniach
kwietnia już rozpoczęły kwitnienie, zobaczyć będzie można też inne kwitnące
drzewa i krzewy.
W połowie maja, a dokładnie 16 i 17
maja, zwiedzający rozkoszować się będą
zapachem bzów. Bohaterkami przedostatniego majowego weekendu staną
się różnokolorowe azalie i różaneczniki.
Wtedy to odbywać się będą „Dni azalii i
różaneczników w Arboretum Kórnickim”.
Podczas majowych imprez, zwiedzający
wysłuchają także koncertów, przygotowanych specjalnie z tej okazji.
Arboretum to nie tylko miejsce przyjazne

Proboszcz parafii, ks. Grzegorz Gałkowski, podziękował wykonawcom,
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie oraz licznie przybyłym parafianom
z Borówca oraz mieszkańcom z innych
miejscowości.
Halina Danieluk

i Infrastruktury. Autorów listu przepraszamy za niedopatrzenie.

Co proponuje Arboretum
w tym sezonie?

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Znalazły się pieniądze na
szczepienia

17 kwietnia 2009 r.
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Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę działek rolnych będących własnością gminy Kórnik, położonych
w miejscowości:

Kórnik – obręb Bnin
♦ działka o nr 298 o powierzchni 3,4513 ha,
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 10 q pszenicy
rocznie
Radzewo
♦ część działki o nr 13 o powierzchni 1,3200 ha,
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 7 q pszenicy rocznie
♦ W/w nieruchomości nie są obciążone.
♦ Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie dzierżawy na okres trzech lat,
♦ Formularz ofertowy można odebrać do dnia 15 maja 2009 r. w Urzędzie Miejskim
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400,
♦ Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku w terminie do dnia 19 maja
2009 r.
do godziny 1000 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA NA DZIERŻAWĘ
GRUNTÓW ROLNYCH, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1015 19.05.2009”,
♦ Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi
zastrzeżeń,
♦ Oferty złożone przez osoby, które maja jakiekolwiek zaległości finansowe wobec
Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane.
♦ Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź
po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane,
♦ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2009 r. o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim
w Kórniku,
♦ Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy)
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (061) 8-170-411,
♦ Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 17 kwietnia 2009r. do dnia
18 maja 2009r.

Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach dzielili z
nami smutek, okazali wiele życzliwości i wsparcia oraz uczestniczyli w ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku
naszego ukochanego

Po publikacji w ostatnim numerze „Kórniczanina” artykułu pod tytułem „Aktywni
radni?”, zgłosił się do nas jeden radnych z
prośbą o wyjaśnienie.
Radny Andrzej Regulski poinformował,
że jego nieobecności na różnych komisjach
do połowy ubiegłego roku związane były
z pełnieniem funkcji ławnika w sądzie.
Ławnikiem został decyzją Rady Miejskiej w
Kórniku. Sądowe terminy nakładały się na
terminy posiedzeń komisji, dlatego też radny Regulski nie mógł w nich uczestniczyć.
Obecnie stara się sumiennie wypełniać
obowiązki radnego.
BM

„Jedno okienko”

już działa

Od końca marca w Urzędzie Miejskim
w Kórniku funkcjonuje tzw. „jedno okienko”,
w którym przedsiębiorca, który zamierza
założyć działalność gospodarczą załatwia
wszelkie formalności.
W listopadzie ubiegłego roku sejm
przyjął nowelizację ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej, która miała
stanowić II etap realizacji programu
poprawy prawnych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. Jednym z założeń
tej nowelizacji było wprowadzenie od
kwietnia 2009 roku tzw. jednego okienka.
Ustawa ta miała ograniczyć formalności
przy zakładaniu własnej firmy. Okazuje
się jednak, że jest lepiej, ale niestety nie
do końca.
W następnym numerze „Kórniczanina”
szczegółowo przedstawimy krok po kroku,
jakie działania musi wykonać przyszły
przedsiębiorca, który chce zarejestrować
firmę. BM

Panu
Czesławowi Rozmiarkowi
wyrazy szczerego współczuciaz

Śp. Jana Nowaka

powodu śmierci

Księdzu, Burmistrzowi, przedstawicielom Urzędu Gminy,
Sołtysom, krewnym, przyjaciołom i sąsiadom za wspólną
modlitwę, udział w pogrzebie, złożone kwiaty oraz intencje
mszalne

Ojca

Serdecznie podziękowania
składa
Żona i córki z rodzinami
10

Echa po naszej
publikacji

składa
Prezes Zarządu
oraz koledzy i koleżanki
KPA „KOMBUS”
nr 8/2009

Ramowy program XXI
Rajdu
„Studenci Dzieciom”
Kórnik 2009
Data: 16 maja 2009 (sobota)
Godziny: 8.00 – 14.30
Organizatorzy: Wydziałowe Centrum
Wolontariatu VOLONTARIO WSE UAM,
studenci WSE UAM w Poznaniu
Uczestnicy: 15 drużyn (8 – 10 osób)
z wielkopolskich placówek opiekuńczo
- wychowawczych
Cele:
• poszerzenie wiedzy uczestników
o Wielkopolsce, a w szczególności
o Kórniku;
• rozwijanie sportowej rywalizacji
i utrzymywania zasad fair play wśród dzieci;
• rozwijanie umiejętności turystycznych
uczestników;
• rozwijanie zainteresowania zdrowiem
własnym i kolegów, i koleżanek;
• umożliwienie dzieciom szczególnie
pokrzywdzonym przez los uczestnictwa
w nietypowych atrakcjach i aktywnościach.

Przewidywany program dnia:
8:00 - 10:00
Każda z drużyn wyrusza z dwójką studentów w roli przewodników na 8 – 10
km trasę przygotowaną specjalnie dla niej. Na trasie dzieci rozwiązują wspólnymi
siłami zadania i zagadki głownie z zakresu świata przyrody i turystyki.
10:00 - 12:30
Każda z drużyn kończy swoją trasę na mecie w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Kórniku. Tam poddawana jest ocenom jury z wykonania zadań powierzonych im na trasie, z odpowiedzi na pytania dodatkowe oraz z uczestnictwa w
kilku nietypowych konkurencjach sprawnościowych.
Po ciężkich zmaganiach dzieci uczestniczą w ciekawych atrakcjach przygotowanych dla nich na mecie. Będą to m. in. pokaz układów tanecznych przygotowanych przez Zespół Tańca Współczesnego „KONTRAST”, specjalistyczny
pokaz udzielania pierwszej pomocy, pokaz straży pożarnej i psów policyjnych,
przyjazd różnego rodzaju pojazdów (stare samochody, samochody rajdowe,
motocykle), malowanie twarzy dzieciom i wiele innych.
12:30 - 14:00
Każdy otrzymuje ciepły posiłek. Uczestnicy będą mieli także okazję uczestniczyć w zorganizowanych dla nich występach wokalnych i tanecznych oraz
pokazie i krótkim szkoleniu z zakresu sztuki walk.
14:00 - 14:30
Każdy uczestnik i każda drużyna zostanie wynagrodzona atrakcyjnymi upominkami. Najlepsze trzy drużyny otrzymają dodatkowe nagrody zawierające m.
in. pakiety programów multimedialnych, a także specjalne puchary.
14:30
Uroczyste zamknięcie Rajdu i pożegnanie.

Kurnik w Kórniku,

czyli co było pierwsze: sztuka czy jajo?
3 kwietnia br., o godzinie 17.30 w galerii
„Klaudynówka” nastąpiło otwarcie wystawy
poznańskich artystów, małżeństwa Anny i
Kazimierza Sitów. Nietypowy projekt, wykorzystujący metodę multiplikacji
i powielania, doskonale wpisał
się zarówno w atmosferę Świąt
Wielkanocnych, jak i przekornie nawiązywał do skojarzeń
związanych z nazwą naszej
miejscowości. Goście wystawy zapoznali się z systemem
instalacji przypominającym
konstrukcją wiejskie grzędy, na
których dumnie prezentowały
się nietypowe, gliniane kury.
Projekt niewątpliwie nawiązuje
do estetyki sztyki prymitywnej,
odwołującej się do wiejskiej
topiki i skojarzeń arkadyjskich;
przełamanej jednakże nowoczesnymi elementami (takimi
np. jak połączenie szkła z
metalem – okno autorstwa
Anny Sity). Twórcy wystawy
podkreślają prostotę przedstawianego projektu, odcinając
się od artystowskich pretensji i
wydumanego przesłania. Realizacja tego typu przedsięwzięć
przynosi przede wszystkim
radość tworzenia i inspirację
czerpaną z dowolności interpretacji. Projekt „Kurnik”
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OGŁOSZENIA / AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA / AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

prezentowano m.in. w Niemczech i na
Festiwalu Przedmiotów Artystycznych w
Poznaniu. Wystawę można było obejrzeć
do 10 kwietnia. erjot.

16 maja 2009r. odbędzie się drugie spotkanie po latach nauczycieli
i absolwentów Szkoły Podstawowej
w Borówcu. W programie przewidziano Mszę świętą, wspólny obiad,
kawę z ciastem i inne atrakcje,
a przede wszystkim miłą, rodzinna
atmosferę.
Zainteresowane osoby prosimy o
wpłacenie wpisowego w kwocie 50 zł
na rachunek Banku Spółdzielczego
w Kórniku
41907600082001001277940001
lub u Pana Pawła Morsznera, tel.
061 8198 159 lub 662146423
do końca kwietnia 2009r.
Komitet Organizacyjny zwraca
się z prośbą o przekazanie informacji
koleżankom i kolegom absolwentom,
zamieszkałym poza Gmina Kórnik.
Komitet Organizacyjny
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Restauracja NESTOR

Złota żaba
W sobotę 4 kwietnia zostały ogłoszone
wyniki konkursu dla uczniów gimnazjów „Złota
Żaba” oraz jego wersji przeznaczonej dla
uczniów szkół podstawowych - „Złota Żabka”.
Konkurs w Dziedzinie Literatury i Języka
Polskiego oraz Matematyki organizowany
jest corocznie od 1992 r. Adresowany jest
do uczniów drugich i trzecich klas gimnazjów
(„Złota Żaba”) oraz klas piątych i szóstych
szkół podstawowych („Złota Żabka”). W
tegorocznej, już szesnastej jego edycji,
udział wzięło 10 161 uczestników z
całej Wielkopolski i z województwa lubuskiego. Konkurs wspierają finansowo
władze samorządowe Powiatu Poznańskiego, Powiatu Wolsztyńskiego, miast
i gmin: Swarzędz, Środa Wielkopolska,
Września, Murowana Goślina, Kostrzyn,
Luboń, Suchy Las i Czempiń. W roku
2009 Konkurs korzysta też, podobnie jak
w kilku latach poprzednich, ze wsparcia
pochodzącego ze środków Gminy Kórnik.
Nagrody ufundowane zostały ponadto
przez sponsorujące Konkurs firmy: Drukarnię Swarzędzką Stanisław i Marcin Witeccy,
EVER sp. z o. o., Eurovita sp. z o. o, „Żabka
Polska” S.A., ENEA SA
Na uroczyste ogłoszenie wyników do
budynku I Liceum Ogólnokształcącego oraz
Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu przy ul. S. Kwaśniewskiego 2 przybyło osiemdziesięciu zapro-
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ca naszej szkoły odebrała w Warszawie
stypendium Prezesa Rady Ministrów z rąk
premiera Donalda Tuska,
• czworo uczniów otrzymuje stypendium Rady Powiatu Poznańskiego.
6. Od wielu lat co roku liceum zdobywa Puchar Starosty za osiągnięcia
sportowe.
7. Szkoła w ostatnich latach została
gruntownie zmodernizowana i wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy,
dostępny nie tylko na lekcji, ale także w
czasie wolnym w bibliotece.
8. Niewielkie liceum jest przyjazne
uczniom – tu nikt nie czuje się anonimowy!
szonych uczniów, ich nauczyciele i dyrektorzy
szkół, jak również wielu rodziców. Przybyli
także przedstawiciele instytucji fundujących
nagrody, aby je osobiście wręczyć laureatom.
Laureatką pierwszego miejsca w dziedzinie języka polskiego i literatury w Konkursie
„Złota Żaba” została Anna Maciejewska z
Gimnazjum im. Profesora Stanisława Kielicha
w Borowie. Zwycięzcą konkursu matematycznego został Adam Pluta z II Gimnazjum
w zespole szkół Społecznego Towarzystwa

Oświatowego w Pile. Pierwsze miejsce wśród
uczniów szkół podstawowych w dziedzinie
języka polskiego i literatury wywalczyła Dominika Andrzejewska ze szkoły podstawowej
w Biskupicach. Najlepszym matematykiem
wśród uczestników „Złotej Żabki okazał się
Bartosz Włodarczak ze Szkoły Podstawowej
nr 5 w Swarzędzu.

Miejsce
na Twoją
reklamę

zatrudni

- KELNERA
lub KELNERKĘ

WIĘCEJ NIŻ 10 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO PRZYJŚĆ DO LO W KÓRNIKU
1. Oszczędzasz ok. 150 zł miesięcznie
na dojazdy.
2. Pracujemy w systemie jednozmianowym, lekcje kończą się najpóźniej o
15.30.
3. Czas, który tracisz na dojazdy,
możesz wykorzystać na własne zainteresowania i przyjemności.
4. Na maturze 2008 szkoła uzyskała
najlepszy wynik wśród szkół w powiecie
poznańskim ( matury nie zdała tylko jedna
osoba).
5. Za osiągnięcia naukowe uczniowie
otrzymują stypendia:
• W bieżącym roku szkolnym uczenni-

REKLAMY

OŚWIATA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. GENERAŁOWEJ JADWIGI ZAMOYSKIEJ
W KÓRNIKU
SERDECZNIE ZAPRASZA
NA
DRZWI OTWARTE
w dniu:
18 kwietnia (sobota) w godz. 10.00 – 12.00
9. Niewielkie zespoły klasowe sprawiają, że lepiej pracuje się zarówno uczniom,
jak i nauczycielom.
10. Języki obce nauczane są w
zespołach międzyklasowych. Każdy
sam wybiera 2 spośród 3 nauczanych
języków obcych (angielski, j. niemiecki,
j. francuski).
11. Możesz rozwijać swoje pasje w
klubach i kołach zainteresowań.
12. Masz możliwość wyjazdu do Niemiec w ramach wymiany uczniowskiej.
13. Szkoła znajduje się w jednym z
najbardziej znanych i atrakcyjnych turystycznie miasteczek w Wielkopolsce.
W gronie wyróżnionych znalazł się także
Tomasz Sobczak , uczeń Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kórniku („Złota Żabka”, matematyka).
Laureatom wręczono dyplomy, statuetki
Złotej Żaby oraz cenne nagrody rzeczowe:
cyfrowe aparaty akcesoria fotograficzne,
odtwarzacze muzyczne, sprzęt do nawigacji
GPS w turystyce pieszej i rowerowej, gry i łamigłówki edukacyjne, zestawy do samodzielnego
przeprowadzania doświadczeń naukowych,
zaawansowane technicznie zabawki-roboty,
modele zdalnie sterowane i książki. Najlepsi otrzymali zaproszenia do społecznych
szkół (Gimnazjum nr 1 lub I Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu) połączone
ze zwolnieniem z procedur rekrutacyjnych
i z czesnego. Zgodnie z tradycją „Złotej
Żaby” i „Żabki” nagrodzeni zostali także
nauczyciele tych uczniów, którzy zajęli
miejsca 1-3 w każdym z konkursów.
Jak co roku organizatorzy zadbali o
muzyczną oprawę uroczystości. Tym razem zebrani wysłuchali krótkiego koncertu
w wykonaniu zespołu rokowego Custody
złożonego z uczniów swarzędzkich szkół
społecznych.
Lista laureatów jest dostępna na stronie internetowej organizatora Konkursu – Fundacji
Edukacji Społecznej „EKOS”: www.ekos.edu.
pl (biorące udział w Konkursie szkoły mogą
tam także znaleźć pełne wyniki tegorocznej
edycji).
Witold Gromadzki, Przewodniczący
Komisji Konkursowej, Prezes Fundacji

nr 8/2009

- POMOC
KUCHENNĄ
tel.
0695 191 800
UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne pojazdów
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych
przedsiębiorstw
Rolnicze - ubezp. upraw z
dopłatą z Budżetu Państwa
Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC
Dojazd do klienta bezpłatny!

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

www.restauracja-casablanca.pl

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

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

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

tel. 515-771-360
Pielęgnacja Paznokci
i Dłoni

AUTO-GAZ

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

MONTAŻ, SERWIS,
SPRZEDAŻ
KÓRNIK

TEL. 601-421-692

CIESIELSTWO
Pokrycia dachowe
montaż płyt G-K

Zakładanie płytek,
malowanie, montaż płyt
kartonowo-gipsowych,

tel. 604 953 852
tel. 669 846 043

gipsowanie, inne prace
wykończeniowe wnętrz

0601 405 059
Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

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

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

Tel./fax (61) 87 88 513, 605 403 123
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Pierwsza połowa roku to zwykle
okres, w którym wypełniamy zeznania
podatkowe i składamy je w urzędach
skarbowych. Pamiętajmy, także o możliwości oddania 1% swojego podatku
organizacjom pożytku publicznego.
Prezentujemy krok po kroku, jak tego
dokonać.
Od ubiegłego roku, przekazanie 1%
swojego podatku jest znacznie łatwiejsze
niż wcześniej. Należy tylko dokonać dodatkowego wpisu na druku PIT i prostego
wyliczenia. Dzięki tej możliwości, bez
większych trudności możemy przeznaczyć część pieniędzy, które i tak trafiają
do fiskusa, na wybrany przez siebie cel i
organizację pożytku publicznego.
Kto może przekazać 1% podatku?
• podatnik podatku dochodowego od
osób fizycznych,
• podatnik opodatkowany ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych,
• podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
• podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz
pochodnych instrumentów finansowych.
KROK 1
Wybierz organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcesz przekazać
1% podatku.
Lista organizacji uprawnionych do
otrzymywania 1% podatku, a więc: posiadających status opp na dzień 30 listopada
2008 roku, nie prowadzących działalności
gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,
paliwowego, tytoniowego, spirytusowego,
winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości
alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z
metali szlachetnych albo z udziałem tych
metali, lub handlu tymi wyrobami, została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POLSKI z dnia 31 grudnia 2008 roku.
Wykaz znajdziesz także na stronach
internetowych portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl.
W ramce obok tekstu podajemy wykaz
opp, działających na terenie naszej gminy.
KROK 2
Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36,
PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38. Wpisz tam nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) i
kwotę, którą chcesz przekazać na rzecz tej
organizacji. Kwota ta nie może przekraczać
1% podatku należnego, wynikającego z
zeznania podatkowego. Jak ją wyliczyć?
Z ogólnej kwoty twojego podatku dochodowego, oblicz ile wynosi 1%. Wpisz
wartość 1% (w zaokrągleniu do pełnych
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złotych w dół, np. 1,52 zł = 1,00 zł) w odpowiednią rubrykę zeznania podatkowego.
Następnie odejmij swój 1% od ogólnej sumy
należnego podatku.
Wpisz wartość podatku pomniejszoną
o 1% w odpowiedniej rubryce zeznania
podatkowego.
Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji
co do rozdysponowania środków z 1%
przez organizację pożytku publicznego (np.
konkretny cel), w rubryce „Inne informacje”,
w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Wiosenne
porządki
w mieście
Zbieranie piachu z dróg, obcinanie
drzew i sadzenie kwiatów – takie prace
porządkowe można było zaobserwować
w ostatnim czasie na terenie naszego
miasta.

Przekazanie 1% naprawdę nie jest trudne, dlatego nie zapomnijmy o tym podczas
wypełniania zeznania podatkowego.
Barbara Morasz

WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE
GMINY KÓRNIK
1. Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”
ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik
NR KRS: 0000131398
2. Kórnickie Towarzystwo Pomocy
Społecznej
ul. Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
NR KRS: 0000042256
3. Fundacja „Dom na Skale”
Czmoniec, 62-035 Kórnik
NR KRS 0000248232
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu
Dziecka w Bninie
ul. Błażejewska 63, 62-035 Kórnik
NR KRS: 0000139426
5. Fundacja „Zakłady Kórnickie”
ul. Plac Niepodległości 49, 62-035 Kórnik
NR KRS: 0000120123

Informujemy, że dnia 20 kwietnia 2009 roku
o godz. 18.00 rozpocznie się
kurs prawa jazdy na kat. A i B
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku

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

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka
w Kórniku, ul. Średzka 20 (Instytut Dendrologii)
Tel. 784-23-05-43 lub 061 28-28-760

Urząd Skarbowy przekaże łączną
kwotę, którą podatnicy przekazali danej
organizacji, na jej konto.
WAŻNE!
1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
W przypadku niezgodności numeru KRS i
nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym,
podatnik zostanie wezwany do złożenia
wyjaśnień. Podatnik nie może podzielić
swojego 1% na kilka organizacji.

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

REKLAMY

INFORMACJE

Przekaż 1% swojego podatku

Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. 12.00-16.30
e-mail: biuro@osz-kaczmarek.com.pl

Na przełomie marca i kwietnia, na ulice
wyruszyły służby sprzątające, by uprzątnąć po
zimie drogi na terenie Kórnika. Jak poinformował nas Włodzimierz Matuszak, prezes WODKOM, spółki odpowiedzialnej za porządek na
terenie miasta, przede wszystkim zbierano
piach przylegający do krawężników, którym
w czasie zimy posypywano jezdnię. W ten
sposób zgromadzono ponad 100 ton piasku.
Już w marcu rozpoczęły się prace związane z utrzymaniem zieleni. Pracownicy
kórnickiej komunalki przycinali konary drzew
i krzewy na ulicach Kórnika i Bnina. Na Placu
Powstańców Wielkopolskich, wokół pomnika posiano trawę. Na kórnickim i bnińskim
rynku ustawiono stalowe i betonowe donice.
W nich oraz na skwerach posadzono żółte,
niebieskie, białe, pomarańczowe, purpurowe
i wielobarwne bratki. W sumie około 8 tysięcy
sadzonek. Tuż przed latem ich miejsce zajmą
m.in. aksamitki. BM

K WENTYLACJA
L - PROJEKCJA
I - MONTAŻ
M
- SERWIS
A
- OGRZEWANIE
T
- INSTALACJE
Y
SANITARNE
Z - INSTALACJE
WODNE
A
C - KLIMATYZACJA
J
KONTAKT:
A tel. 500-810-929
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ZACHODNIA
ODZIEŻ
NOWA
I UŻYWANA
ul. Mickiewicza 6,
Kórnik
tel. 501-166-331
Otwarte:
pn.- pt. 10.00-18.00
sob. 10.00-14.00

ZAPRASZAMY
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P.P.U.H. „KURAŚ”
MACIEJ PRZEWOŹNY
Zatrudni na stanowisko

SPRZEDAWCA
Wymagania:

- mile widziane wykształcenie handlowe
lub średnie budowlane

ZAGRAJMY W DŻUNGLĘ
UWAGI: Współczesna gra o charakterze manewrowo – strategicznym,
w której nie brak również zaskakujących zwrotów taktycznych. Wyobraźnią projekcyjną można sięgać tu głęboko i obliczać daleko idące
warianty. Nieskomplikowane reguły, ciekawa fabuła i wciągająca rozgrywka czynią z tej gry znakomite przedpole dla przyszłych szachistów.
Pojęcia strategii i taktyki są często ze sobą mylone. Uściślijmy więc,
że przez strategię rozumiemy raczej perspektywiczny plan działania i
sposób postępowania zgodny z opracowanymi założeniami, a przez
taktykę umiejętność wykorzystania rozporządzalnych w danej chwili
i w danym miejscu sił dla osiągnięcia celu. Manewr taktyczny nie zawsze musi być zgodny z założoną strategią, a jego głównym orężem
jest kombinacja.

PRZYKŁADY: W pozycji na diagramie 2 grający pionami jasnymi może
wykonać następujące ruchy:

GRACZE: 2 osoby.
REKWIZYTY: Specjalna plansza (7x9 kratek) i 16 specjalnych pionów
imitujących zwierzęta (po 8 jasnych i ciemnych dla każdego z graczy).
Sposób rozmieszczenia bierek na planszy ilustruje diagram 1.

Miejsce pracy:

- Kórnik-Bnin ul. Armii Krajowej 40a

zwierzęta tracą cała swą moc hierarchiczną i mogą zostać zbite przez
dowolny wrogi pion. Wychodząc jednak z niej natychmiast odzyskują
swoją siłę i mogą zbić stojącą obok bierkę (chyba, że jest ona wyższa
rangą). Celem gry jest wejście dowolnym swoim pionem do leżącej po
drugiej stronie jamy przeciwnika. Wchodząca tam bierka przynosi zwycięstwo, nawet gdyby w następnym ruchu mogła zostać od razu zbita.

GRY LOGICZNE

REKLAMY

OFERTA PRACY

KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER LOGICZNYCH

Diagram 2

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

Diagram 1

lub
e-mailem na adres: maciej.przewozny@neostrada.pl

WEZMĘ
W DZIERŻAWĘ
grunty rolne
w okolicach
Kórnika

tel. 603-78-75-62

Usługi ogólnobudowlane
Mario Bud
5

59- szpachlowanie

0-

7
-0

- malowanie
08 - tapetowanie
6
- nida gipsowo-kartonowa
. 0 - ocieplanie
poddaszy
om- płytki
k
l. - montaż drzwi
e
T
- panele

V&K Biuro Rachunkowe
świadczy usługi:
■ Prowadzenie ksiąg
handlowych
■ Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów
i Rozchodów
■ Pełna obsługa
kadrowo-płacowa
■ Elektroniczny przekaz
dokumentów
■ Odbiór dokumentów
od klienta
KONTAKT:
tel. 608-440-478
lub
www.ksiegowosc-vk.pl
e-mail: info@ksiegowosc-vk.pl
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Wydzielone obszary w centrum (pola b4, b5, b6, c4, c5, c6 i e4, e5,
e6, f4, f5, f6) to jeziora. Środkowe pola krańcowych rzędów (d1 i d9)
to jamy poszczególnych graczy. Każdą jamę otaczają 3 pułapki (pola
c1, d2, e1 i c9, d8, e9).
Wszystkie bierki mają swoje nazwy i tak: 1 to słoń, 2 – lew, 3 – tygrys,
4 – pantera, 5 – pies, 6 – wilk, 7 – kot, 8 – szczur.
ZASADY: Grę rozpoczyna posiadacz bierek jasnych. Gracze wykonują
ruchy na zmianę. Ruch polega na przesunięciu dowolnie wybranego
swojego piona o jedno pole poziomo lub pionowo w dowolną stronę –
także do tyłu (ale nie na ukos). Ruchu nie wolno się zrzec. Nie można
wejść na pole zajęte przez własną bierkę, ani przez wrogie zwierzę
o wyższej randze.
Hierarchia zwierząt jest następująca: najsilniejszy jest słoń, potem lew,
dalej tygrys i kolejno pantera, pies, wilk, kot i szczur. Szczur – chociaż
najsłabszy pokonuje jednak słonia (podobno dawniej wierzono, że
gryzoń ten jest w stanie wejść do ucha słonia i w ten sposób go zabić).
Wchodząc na pole zajęte przez wrogą bierkę bijemy ją, czyli usuwamy
z gry. Wolno bić tylko zwierzę o niższej lub co najwyżej równej mocy
hierarchicznej. Bicie nie jest obowiązkowe.
Żadna z bierek nie może wejść do jeziora. Wyjątkiem jest znowu szczur.
Dwa szczury mogą ze sobą walczyć w wodzie, jednak nie wolno im,
będąc w jeziorze, bić wrogiego słonia stojącego przy brzegu. Wymaga
to uprzedniego wyjścia na ląd.
Lew i tygrys mają w zanadrzu ruchy specjalne. Mogą, stojąc nad
brzegiem jeziora, przeskoczyć na jego drugą stronę (czyli na drugi
brzeg). Ruchy takie są dozwolone tylko w linii prostej – pionowej lub
poziomej. Jeśli po drugiej stronie jeziora stoi wrogi pion (o niższej
lub równej randze), można go w ten sposób zbić. Nie wolno jednak
przeskakiwać ponad wrogim szczurem znajdującym się w wodzie na
linii skoku (to kolejna ważna funkcja tego gryzonia).
Żadnemu zwierzęciu nie wolno wejść do własnej (czyli znajdującej się
w jego obozie) jamy. Pułapki strzegące wejść do jam to pola na których
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a. Przesunąć swego słonia z pola b3 na b2, aby przegonić groźnego
tygrysa z b1 (musi on uciec do rogu, gdyż pole c1 jest pułapką i tam
zostałby zbity przez wilka).
b. Zbić psa na g2 stojącą obok panterą z f2. Szczur z pola e4 nie może
zaatakować słonia na d4, bo szczur jest w wodzie, a słoń na lądzie.
c. Skoczyć tygrysem z g5 na d5 usuwając z gry wrogiego wilka. Wprawdzie
ciemny słoń mógłby odbić ruchem d4:d5, ale wówczas sam by poległ po
wyjściu szczura z wody. Oto cały wariant: 1. tygrys g5:d5, słoń d4:d5 2.
szczur e4-d4, słoń d5-d6 3. szczur d4-d5 i słoń jest stracony.
Wszystkie powyższe ruchy prowadzą jednak do przegranej po silnej odpowiedzi ciemnych: słoń d4-d3 (tą ripostę rozważam w następnym punkcie).
d. Zaatakować przeskakując lwem z pola e3 na e7 (skok ponad własnym szczurem nie jest zakazany). Ciemne mogą przyjąć ofiarę i zbić
jasnego lwa grając e8:e7, jednak wtedy ruch kota z f9 na e9 przynosi
jasnym zwycięstwo. Nie pomaga też odejście ciemnym lwem. Wejście
do pułapki na e9 spowoduje jego zbicie przez kota, a inne odejścia
również przegrywają wobec ciągłej groźby: kot f9–e9.
Najlepszą obroną ciemnymi jest pozostawienie swojego lwa na miejscu i kontratak słoniem d4-d3. Jeśli jasne pokuszą się i zbiją swym
lwem wrogiego krewniaka grając e7:e8, to przegrają. Prześledźmy ten
wariant od początku: 1. lew e3-e7, słoń d4-d3 2. lew e7:e8, pantera
b1-c1 3. wilk c2:c1, słoń d3-d2 i ciemne wygrywają. Zwycięstwo leży
jednak po stronie jasnych. Wystarczy jeśli w drugim swoim ruchu (po
skoku lwem) wykonają obronne posunięcie panterą f2-e2.
WARIANTY: Niemal we wszystkich publikacjach czytam, że dżungla jest oparta lub wywodzi się z dawnych form szachów chińskich.
Tymczasem różnice reguł są zasadnicze. W szachach chińskich jak
i współczesnych różne bierki poruszają się różnie - w dżungli wszystkie tak samo. W szachach nawet słaby pion może zbić najsilniejszą
figurę – w dżungli, jak wiemy, decyduje hierarchia. W szachach chodzi o złapanie wrogiego generała lub króla – w dżungli o wejście do
wrogiego obozu. Czy nie za dużo tych różnic? To bardziej dzisiejsze
szachy wykazują pokrewieństwo ze swymi antenatami z Chin czy
Japonii. Niewątpliwie tego typu opinie i klasyfikacje są dla gry w dżunglę krzywdzące. Odbierają jej bowiem cechę pewnej oryginalności,
którą niewątpliwie posiada.
Zapraszamy do KOKu na partyjkę dżungli. Gramy w każdy wtorek od
godz. 18.00 do 20.00. Zygmunt Szram
Wyjaśnienie zagadki z poprzedniego numeru dotyczącej
prezentowanej grydelfy. Król kier jest kartą prawidłową. Tajna
reguła brzmiała: Każda kolejna karta musi być zgodna z poprzednią albo kolorem, albo nominałem (czyli wartością).
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Z PIOSENKĄ NA USTACH
UCZCZONO ŚWIĘTO PAŃ
Przy Kórnickim Ośrodku Kultury działa Klub Miłośników Piosenki Biesiadnej
skupiający 21 osób, w tym trio harmonijek
ustnych ze Śremu. Co tydzień w czwartek
spotykają się, by wspólnie pośpiewać i
doskonalić swoje zamiłowania. Duszą zespołu a jednocześnie szefową prowadzącą zajęcia jest Alina Staniecka-Wilczak.
Klub skupia głównie panie w różnym wieku, ale śpiewają także panowie. Z okazji
święta pań, zaprosił on na spotkanie przy
piosence mieszkanki Kórnika i okolicy.
Najliczniejszą grupę stanowiły panie z

Przedstawiamy fotoreportaż z tegorocznej drogi krzyżowej, która tradycyjnie już
w Wielki Piątek przed świtem zgromadziła
setki mieszkańców okolic Kórnika na modlitwie i rozważaniach męki Jezusa Chrystusa. Podczas procesji pomiedzy stacjami
Męki Pańskiej krzyż nieśli przedstawiciele
różnych środowisk, stoważyszeń i profesji.
Chwila skupienia i modlitwy była dobrym
preludium do radości Świąt Wielkiej Nocy
ŁG

kominkowej KOK-u. Na fortepianie przygrywała Alina Staniecka-Wilczak. Był też
spontaniczny koncert życzeń, wiązanki
kwiatów. Śpiewano piosenki biesiadne,
harcerskie, lwowskie. Sołtys Józef Bartkowiak, zadedykował utwór Marka Grechuty pod tytułem „Marzenie” paniom z
Konarskiego, wręczając jednocześnie na
ręce jednej z nich bukiet czerwonych róż.
Goście prześcigali się w dedykacjach, obdarowani nie kryli wzruszeń. Dedykowano
m.in. piosenki: „Gdy mi Cebie zabraknie”,
„Zabiorę Cię”, „Co jest najważniejsze”,

RECENZJE
KSIĄŻEK
Pozycje książkowe dostępne są
w Bibliotece Publicznej w Kórniku.

KULTURA

FOTOREPORTAŻ

Droga
Krzyżowa
ulicami
Kórnika

DLA DOROSŁYCH
LISA JACKSON
„PODAROWANA ŚMIERCI”

„Podarowana śmierci” to powieść
mistrzyni napięcia o dwóch kobietach w
śmiertelnej grze z mordercą. W zasypanych śniegiem lasach Montany policja
odkrywa ciała czterech kobiet. Prowadzące śledztwo dwie młode kobiety Selena
Alvarez i Regan Pescoli nie mają żadnych
tropów, poza zaszyfrowanymi notatkami
mordercy i przerażającym przeczuciem,
że na swoją kolejną ofiarę wybrał jedną
z nich. MG

Konarskiego a głównie chyba dlatego, że
w zespole śpiewa ich sołtys.
Na powitanie, zespół panów grających
na harmonijkach ustnych wykonał sentymentalny utwór
„Paganada”, w trakcie którego recytowano poezję z kobietą w roli głównej
Jonasza Kofty. Zaprezentowano także
technikę „karaoke”. Podczas kolejnego
koncertu harmonijek ustnych, członkowie
klubu w sali obok pośpiesznie parzyli
kawę i herbatę. Wkrótce na wszystkich
czekały słodkości przygotowane przez
sponsorów: restaurację „Biała Dama” i
cukiernię Piotra Kaczmarka oraz członków klubu.
Druga część koncertu odbyła się w sali
Informacja Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Mosinie Filia w Kórniku
Uprzejmie informuję, iż od dnia
9 kwietnia 2009 roku rejestracja na
badania i konsultacje do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie
Filia w Kórniku (osobista i telefoniczna
) odbywać się będzie w następujących
terminach:
•
Wtorki w godz. 11.00 – 12.00
•
Środy w godz. 11.00 – 12.00
•
Czwartki w godz. 15.30 – 16.30
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„Sam siebie uczyń i twórz”, „Na wyspach,
kochanie”, „Czerwone wino”, „Augustowskie noce” i wiele innych. Jedna z pań zadedykowała zebranym wiersz „Jak ja się
czuję”, by bez względu na wiek wszyscy
czuli się młodo i szczęśliwie. Kolejnym
punktem programu był film muzyczny
Orkiestry Symfonicznej Andre Rieu z
Opery Wiedeńskiej „La vie est belle”. Była
to niezwykła uczta duchowa. Na koniec,
jak to zwykle w biesiadne czwartki bywa,
wspólnie zaśpiewano pieśń „Panience na
dobranoc”, oczywiście z akompaniamentem fortepianu i harmonijek ustnych.
Miłośników spotkań towarzyskich przy
piosence zapraszamy co czwartek na
godz. 18.00 do KOK-u. ARA
Szczegółowych informacji udziela
sekretariat Filii :
- poniedziałek, wtorek w godz. 8.30
– 12.30
- środa, czwartek, piątek w godz.
8.00 – 12.00
Kórnik, ul. Poznańska 34 a, pok. 312,
telefon 061 8170 907.
Z poważaniem,
mgr Małgorzata
Smolarkiewicz-Maliszewska
psycholog, kierownik Filii

DLA MŁODZIEŻY

WANDA CHOTOMSKA „LEGENDY
POLSKIE”
Legendy są to takie pałeczki w
sztafecie pokoleń. Starsi przekazują je
młodszym, żeby nie zaginęła pamięć o
tym, co kiedyś było, co się dawno, dawno
temu zdarzyło.
Autorka opowiedziała legendy o Lechu, Czechu i Rusie, o Popielu i Mysiej
Wieży, o Piaście i postrzyżynach jego
syna Siemowita, o Smoku ze Smoczej
Jamy, o Czarodziejskim Młynku z Wieliczki, o Warsie i Sawie, o Bazyliszku, o Złotej
Kaczce, o Sielawym Królu oraz legendę
o pięknej pasterce i księciu z Raciborza.
KK
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Kórnickie Przedsiębiorstwo
Autobusowe „KOMBUS”
Spółka z o.o. w Czołowie
informuje, że z dniem 1.04.2009
uruchamia sprzedaż części
zamiennych do wszystkich typów
samochodów ciężarowych,
autobusów i samochodów osobowych.

Nadal można nabywać obszerną, dwutomową monografię
Kórnika i okolic „Z Dziejów Kórnika i Bnina”, przygotowaną pod
redakcją prof. Jerzego Fogla. Kilkudziesięciu autorów, szerokie
spektrum tematów: z zakresu historii – od czasów najdawniejszych po współczesność, kultura, sztuka, znaczące postaci,
przyroda, ciekawe aneksy ... te książki musisz mieć.
Oba tomy można nabywać w siedzibie Redakcji Kórniczanina
(Kórnik-Bnin, ul. Rynek 3, w godzinach urzędowania) lub zamawiać w zakładzie szewskim państwa Grzegorowskich na Placu
Niepodległości 39 w Kórniku.

W obrębie Gminy Kórnik
dowóz gratis.
Świadczymy również usługi
naprawy i mycia pojazdów,
udostępniamy miejsca parkingowe.
Codziennie od 7.00 do 18.00

KUPIĘ MIESZKANIE
W KÓRNIKU
MINIMUM 3 POKOJE.
tel. 0695 / 191 800

Mieszkańcy
Prusinowa
w Berlinie
Dnia 14 marca 2009 roku 40
osobowa grupa mieszkańców
Prusinowa wraz z rodzinami i przyjaciółmi udała się na jednodniową
wycieczkę do stolicy Niemiec
– Berlina zorganizowaną przez
Sołtysa Łukasza Duszczaka i Radę
Sołecką wsi Prusinowo..
Około godziny 8:30 dotarliśmy
do Berlina. Podczas przejazdu
przez część Wschodnią i Zachodnią Berlina pilot wycieczki
opowiadał o wydarzeniach, które
miały miejsce w historii tego miasta. Pierwszym punktem wycieczki
było obejrzenie fragmentów Muru
Berlińskiego, następnie udaliśmy się pod
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HAKI HOLOWNICZE – SPRZEDAŻ - MONTAŻ
BAGAŻNIKI SAMOCHODOWE
CZĘŚCI I AKCESORIA DO PRZYCZEP SAMOCHODOWYCH
ZACZEPY KULOWE, BŁOTNIKI, OŚWIETLENIE, KOŁA
PODPOROWE

budynek Reichstagu – siedzibę niemieckiego parlamentu, by zobaczyć panoramę
Berlina ze szklanej kopuły widokowej
mieszczącej się na tym budynku.
Kolejnym punktem, pod który się udaliśmy była Brama Brandenburska – jeden z
najbardziej charakterystycznych punktów

Berlina. Następnie przeszliśmy pod Pomnik

PPHU EMMAR
Kórnik-Bnin , ul. Błażejewska 9

Tel. 609 152 586
Holocaustu, po czym powróciliśmy do autokaru, który przewiózł nas pod Muzeum
Techniki. Tam każdy z uczestników miał 3
godziny na to, aby obejrzeć m.in. zabytkowe parowozy, ciągniki, sprzęt rolniczy,
samoloty, urządzenia z dziedziny fizyki,
geografii i wiele, wiele innych…
Następnie pilot zorganizował
grupie czas wolny na zrobienie
zakupów, odpoczynek i ciepły
posiłek w centrum handlowo-gastronomicznym „A10”
Z Berlina wyjechaliśmy ok.
godziny 18:00. Zmęczeni, ale pełni
wrażeń, do Prusinowa dotarliśmy
ok. 22:30. Na tej wycieczce nie
poprzestajemy – już podczas drogi
powrotnej spora część grupy wyraziła chęć udziału w kolejnej eskapadzie. Jak wieść gminna niesie
jesienią planowana jest podróż „na
południe”… zatem oby do jesieni!!
Rada Sołecka
wsi Prusinowo
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Ma tylko 6 lat a już zmaga się z chorobą. Trzy lata temu, lekarze wykryli u
niej młodzieńcze idiomatyczne zapalenie stawów. Od tego czasu nieustannie
poddawana jest leczeniu i rehabilitacji.
Mała Michalina Kosmalska, która jest
bohaterką tego artykułu mieszka we wsi
Dachowa i potrzebuje pomocy.
Ma 105 centymetrów
wzrostu i waży niecałe 15
kilogramów. Od pewnego
czasu nie rośnie i nie przybiera
na wadze. Mała „kruszynka”,
bo tak można powiedzieć o
Michalince, mimo choroby i
nieprzyjemnych dolegliwości
jest pogodną i żywą dziewczynką, która lubi bawić się
i biegać. O historii choroby i
codziennym życiu Michaliny
opowiedziała nam jej mama
– Iwona Kosmalska.
Mała Michalinka urodziła
się 6 lat temu, jako wcześniak.
Tuż po urodzeniu lekarze
stwierdzili u niej ubytek między
przedsionkami serca. Mama
dziewczynki dość wcześnie
zauważyła różne niepokojące objawy, które mogłyby
świadczyć także o innej chorobie córki, ale
początkowo żaden z lekarzy nie potrafił
określić co dolega Michalince. Dopiero w
połowie 2006 roku zdiagnozowano u niej
młodzieńcze idiomatyczne zapalenie stawów. Jak powiedziała nam
pani Iwona, jest to choroba
tkanki łącznej. Atakuje ona
stawy, serce, oczy, układ krążenia, oddechowy, upośledza układ odpornościowy,
co powoduje częste infekcje.
Mama dziewczynki tłumaczy,
że młodzieńcze idiomatyczne
zapalenie stawów to choroba
nieuleczalna, która z wiekiem
może przekształcić się w reumatoidalne zapalenie stawów.
Choroba ta zaatakowała u
sześciolatki wszystkie stawy
od rąk do nóg. Michalinka
cierpi także na osteoporozę
kręgosłupa i nieswoiste zapalenie jelita grubego. Dziecko,
zwłaszcza po nocy ma silne
przykurcze, które powodują,
że nie może się ruszyć lub ma trudności w
chodzeniu czy siadaniu. Pani Iwona poinformowała, że czasem trwają one godzinę, a
niekiedy nawet dzień czy dwa.
Mała Michalinka, w ciągu ostatnich
dwóch lat kilkanaście razy przebywała w
szpitalu na leczeniu. Z powodu częstych pobytów dziecka w szpitalu i nieustannej opieki
nad córką, pani Iwona Kosmalska musiała
zrezygnować z pracy. Dziewczynka trzy
razy w tygodniu wożona jest na rehabilitację
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do specjalnego ośrodka w Przeźmierowie.
Oprócz tego raz w tygodniu, rehabilitant
przyjeżdża do niej do domu. Warto dodać,
że każda godzina rehabilitacji to koszt rzędu
60 zł. Pani Iwona przyznaje, że z miesiąca na
miesiąc kurczą się fundusze na leczenie córki. Michalinka codziennie przyjmuje również
11 różnych lekarstw. Ich miesięczny koszt to
ponad 200 zł. Mama dziewczynki powiedzia-

ła nam, że udało się jej pozyskać 1400zł od
Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i
Ruchową „Klaudynka”. Ta suma wystarczy
na serię zabiegów rehabilitacyjnych w ciągu

dwóch miesięcy.
Innym problemem jest oporność organizmu dziewczynki na przyswajanie leków.
Iwona Kosmalska tłumaczy, że jej córka
przez rok miała podawany lek biologiczny,
który nie zadziałał, bo Michalinka „łapała”
ciągle infekcje. Obecnie leczona jest zarówno w Poznaniu, jak i w Warszawie. Właśnie w
jednym ze stołecznych szpitali postanowiono
leczyć sześciolatkę najnowszym zagranicznym lekiem. Niestety nie doszło do jego
podania, bo okazało się, że nie otrzymał on

refundacji. Roczny koszt leczenia tym lekiem
to ponad 50 tysięcy złotych a na to nie stać
rodziny małej mieszkanki Dachowy.
Mama dziewczynki stara się o wszelkie
dostępne środki farmakologiczne dla córki.
Ze względu na to, że Michalinka nie rośnie
prawdopodobnie będzie leczona też hormonem wzrostu.
Mimo częstych pobytów w
szpitalu i różnych uciążliwych
dolegliwości, sześciolatka
chętnie biega i bawi się z bratem, z którym dzieli niewielki
pokój. Ze względu na chorobę
nie chodzi do zerówki w szkole, ale rodzice nie zrezygnowali z edukacji córki. Do końca
tego roku szkolnego korzysta
ona z indywidualnego domowego nauczania.

POMOC SPOŁECZNA

Mała „kruszynka” potrzebuje pomocy

Szanowni Państwo!

Pani Iwona przyznała, że
jej córka mogłaby robić jeszcze większe postępy w rehabilitacji, gdyby miała w domu
swój własny sprzęt rehabilitacyjny. Niezbędna byłaby mata
terapeutyczna, rower i piłka
rehabilitacyjna, poduszki do
ćwiczeń sensomotorycznych
i steptester. Cały ten sprzęt kosztuje około
2500 zł. Mama Michalinki stwierdziła, że nie
stać jej rodziny na taki wydatek.
Naprzeciw potrzebom dziewczynki wyszło Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej, które
zamierza zorganizować koncert charytatywny połączony
ze zbiórką pieniędzy. Koncert
ten odbędzie się 24 maja o
godz. 17.00 w strażnicy OSP
w Kórniku. Na scenie wystąpi
zespół dziecięcy „Tęczowa
Ósemka” z Poznania i Wojciech Kurowski, grający na
fletni pana. Organizatorem
koncertu oprócz KTPS będzie
też Chrześcijańska Służba
Charytatywna.
Podczas imprezy będzie
można wrzucać pieniądze do
puszek. Istnieje też możliwość
wpłaty na konto KTPS w Banku Spółdzielczym w Kórniku.
Numer podajemy na końcu
w ramce.
Pomóżmy sześcioletniej „kruszynce” z
Dachowy i wesprzyjmy akcję KTPS. Liczy
się każda złotówka!
Barbara Morasz
Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej
Bank Spółdzielczy w Kórniku
Nr konta
02 9076 0008 2001 0007 0739 0001
z dopiskiem „Dla Michaliny”
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Nie dostosował prędkości
do warunków ruchu
30 marca w Gądkach, kierujący scanią nie
dostosował prędkości do warunków ruchu
i zderzył się z inną scanią.
Nie zachował bezpiecznej odległości
3 kwietnia w Gądkach, kierowca forda nie
zachował bezpiecznej odległości między
pojazdami i doprowadził do zderzenia z
fiatem.
Nie udzielili pierwszeństwa przejazdu
4 kwietnia w Borówcu, kierujący volvo nie
udzielił pierwszeństwa przejazdu i zderzył
się z skodą. Dwa dni później, 6 kwietnia
w Kórniku, kierowca mercedesa wymusił
pierwszeństwo i doprowadził w ten sposób do zderzenia z volkswagenem. W tym
samym dniu, również w Kórniku, kierujący
skodą nie udzielił pierwszeństwa przejazdu
i zderzył się z hondą.

TOFIK

Oddam w najem pomieszczenia w Szczodrzykowie ok. 40 m2 na
gabinet, biuro, salon kosmetyczny
(istnieje już zakład fryzjerski) lub
inną działalność

tel. 501 150 612

Firma zatrudni pracownika magazynowego
Preferowani kandydaci:

TYNKI

- staż pracy na stanowisku magazynier, w tym na wózkach widłowych – wysokie składowanie min. 1,5 roku,
- znajomość obsługi komputera

MASZYNOWE

Praca w Kórniku-Bninie.

Kontakt: 607-786-551

tel. (61) 8171 127

KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ
PRZEWÓZ TRUMIEN I ZWŁOK GRATIS!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

a

603 613 479

tel. (61) 819-01-46

OGRÓD– KOMPLEKS

Kórniccy strażacy odnotowali kolejne akcje:
30 marca w Kromolicach zabezpieczali
miejsce lądowania śmigłowca Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.

0601 405 059

Bnin, ul. Śremska 10A
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Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane
transport GRATIS
na terenie Kórnika
zapraszamy

8 kwietnia, także w Gądkach kórniccy funkcjonariusze złapali dwóch mężczyzn, którzy
dokonali kradzieży tyczki rozporowej od
naczepy samochodowej o wartości 259 zł.

Szanowni
Państwo!

Nietrzeźwi kierowcy
5 kwietnia w Gądkach, policjanci zatrzymali
na gorącym uczynku mężczyznę, który
kierował mercedesem będąc pod wpływem
alkoholu. Okazało się, że miał on 1,06 ‰
alkoholu w wydychanym powietrzu. Z kolei
10 kwietnia, funkcjonariusze zatrzymali w
Kórniku mężczyznę, który prowadził forda,
mając 1, 96‰ alkoholu w wydychanym
powietrzu.

Właśnie trafiły w moje ręce przerażające zdjęcia publikowane przez Fundację
Viva!. Były na nich ranne, chore i wyczerpane konie. Niektóre z nich już nie
żyły. Innym pozostało zaledwie kilka dni
życia wypełnionego cierpieniem. Zdjęcia
te dokumentowały drogę polskich koni
wywożonych na mięso.

Uderzył w zwierzę
8 kwietnia w Błażejewku, kierujący fordem
uderzył w przebiegającą przez drogę sarnę
i uszkodził pojazd. W tym samym dniu w
Czołowie, kierowca tym razem volkswagena uderzył również w sarnę. Z kolei, 9
kwietnia w Pierzchnie, kierująca fiatem
najechała na psa, który nagle wtargnął na
drogę.
Uszkodził samochód
11 kwietnia w Prusinowie, kierowca opla
wjechał w dziurę w jezdni uszkadzając
pojazd.
Kradzieże i uszkodzenie mienia
• 1 kwietnia w Kórniku doszło do kradzieży
z dwóch pojazdów marki mercedes lusterek
zewnętrznych o wartości 7000 zł,
• 7 kwietnia w Kórniku, patrol policji i
straży miejskiej zatrzymał siedmiu nieletnich, którzy dokonali uszkodzenia stogu
słomy, wartość strat to 2500 zł. Okazało
się, że sprawcy skakali na stóg ułożony z
blisko 170 balotów słomy, z czego ponad
połowa została uszkodzona. Zatrzymani są w wieku od 13 do 15 lat. Sprawy
sprawców zostały skierowane do sądu
dla nieletnich.
Opr. BM

Strażacy w akcji

sklep „Mat-Bud”
– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
Wod-Kan i C.O.
– art. elektryczne

Kilka dni później, 7 kwietnia policjanci w
Gądkach zatrzymali osobę, która ukradła
karty pamięci oraz czytnik do kart o wartości 856 zł.

Pobili i zabrali telefon komórkowy
5 kwietnia w Borówcu doszło do rozboju.
Dwóch nieznanych sprawców pobiło mło-

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

CENY KONKURENCYJNE
CZYNNE: 24h
62-035 Kórnik, ul. Średzka 5

Tel.

Zatrzymali złodziei
4 kwietnia funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Kórniku zatrzymali na gorącym
uczynku w Borówcu mężczyznę, który dokonał kradzieży elektronarzędzi o wartości
750 zł.

dego chłopaka, kopiąc go nogami w brzuch
i uderzając pięściami po twarzy. Gdy doprowadzili go do stanu bezbronności, zabrali
mu telefon komórkowy o wartości 300 zł.
Policja poszukuje sprawców.

30 marca usuwali plamę oleju w Gądkach.

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

nr 8/2009

1 kwietnia zabezpieczali miejsce wypadku
samochodowego w Pierzchnie.

6 kwietnia strażacy gasili trawę na ulicy
Stodolnej w Kórniku.
7 kwietnia pojechali ugasić stóg w Mościenicy.
8 kwietnia gasili palące się śmieci w Kamionkach.

2 kwietnia gasili pożar trawy w Pierzchnie.

9 kwietniach również z powodu palących
się odpadów interweniowali w Koninku.

4 kwietnia usuwali plamę oleju w Kórniku
na ulicy Poznańskiej.

9 kwietnia usuwali plamę oleju w Kórniku
na ulicy Stodolnej.

5 kwietnia zabezpieczali miejsce wypadku w Świątniczkach. Zginęły w nim dwie
osoby jadące samochodem osobowym,
który wjechał na niestrzeżonym przejeździe
kolejowym pod koła pociągu.

10 kwietnia na ulicy Zamkowej w Kórniku
ugasili pożar śmietnika.
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10 kwietnia w Runowie gasili trawę.
Opr. Robert Wrzesiński

INFORMACJE

REKLAMY

Kronika
kryminalna

Do rzeźni w Europie Zachodniej trafiają
stare i chore konie, które nie mogą dłużej
pracować, a także źrebięta i ciężarne
klacze. Wszystkie odbywają przerażająco
długą podróż, która niekiedy trwa 5 dni.
Handel nimi jest możliwy jedynie dzięki
ignorowaniu prawa i przedkładaniu zysku
nad dobro zwierząt.
W czasie transportu często nie są
pojone ani karmione, nie zapewnia się im
również wymaganego prawem odpoczynku. Ciężarówki są przepełnione i przewozi
się w nich konie różnych rozmiarów i w
różnym wieku. Słabsze zwierzęta często
tracą równowagę i upadają. Kiedy znajdą
się na ziemi pozostałe konie oddają na
nie mocz i kał, a także tratują niekiedy na
śmierć. W czasie przeładunku konie, które
upadły są wywlekane z ciężarówek lub
bite, kopane i rażone prądem, by zmusić
je do wstania.
A całe to cierpienie jedynie po to, by
skończyły swoje wypełnione pracą dla
człowieka życie w rzeźni i trafiły na stół
amatorów koniny!
Niestety, po spadku w 2001 i 2002 r.,
eksport koni do krajów Europy Zachodniej
wzrósł. W 2003 r. z Polski wyjechało 40
838 koni i 8 857 868 kilogramów koniny,
a w pierwszym kwartale 2004 r.: 12 423
zwierząt i 2 646 961 kilogramów mięsa.
Dlatego zachęcam wszystkich, którym los polskich koni nie jest obojętny
- połączmy nasze działania, by konie
nie cierpiały i nie były zabijane! I razem
domagajmy się skreślenia konia z listy
zwierząt rzeźnych!
Dla dobra koni proszę przyłączcie się
do protestu i skontaktujcie z:
Viva! Akcja dla zwierząt
ul. Kopernika 6 m.8
00-367 Warszawa
tel. (22) 828 43 29
info@viva.org.pl
www.viva.org.pl/konie/
Z poważaniem
Daniel Kulza
Koordynator
Poznańskiej
Grupy Vivy
Kontakt:885990827
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zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

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

ELLMED

Dwutygodniowe kolonie letnie
dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów w terminie
od 19 lipca do 1 sierpnia 2009 r.
Koszt: 900 zł *

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

OKNA•ROLETY•BRAMY

produkcja-montaż
teL:

061 8171 310

605 260 690
PRUSINOWO 24, TRASA KÓRNIK ZANIEMYŚL

ZAPRASZAMY

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

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

TEL: 601 489 257, 693 562 991

Tel. 601 242 112

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

TEL: 516 049 006
24

Organizatorzy zapewniają:
- transport autokarowy;
- wykwalifikowaną kadrę
- pełnokaloryczne wyżywienie (cztery posiłki dziennie);
- opiekę medyczną;
- cztery wycieczki krajoznawcze (Kopa Biskupia, Nysa, Prudnik,
Jesenik) konieczne paszporty;
- seanse w jaskini solnej;
- możliwość korzystania z basenu na terenie ośrodka;
- ciekawe zajęcia sportowo – rekreacyjne.
Zgłoszenia należy kierować do dnia 31 maja 2009 r.
na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11,
tel./fax. (061) 8 170 470, e-mail szkolanr2@o2.pl
Wszelkie pytania należy kierować do Stowarzyszenia „Życzliwi Dwójce”,
tel. (061) 8 170 470 lub KTPS, tel. (061) 8 170 325
* w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dofinansowania

Usługi instalacyjne

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

wod-kan, c.o., gaz

Drobne naprawy, kompleksowe remonty
Piotr Szymkowiak

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci dyslektycznych

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

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

Stowarzyszenie „Życzliwi Dwójce”
przy współpracy
z Kórnickim Towarzystwem Pomocy Społecznej
organizuje w ośrodku turystycznym
„Banderoza” w Głuchołazach (www.banderoza.pl)

NAPRAWA
PRALEK I LODÓWEK
tel. 601 84 39 88

SP nr 2 w Kórniku uruchamia specjalistyczne zajęcia dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z opiniami wydanymi przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną i stwierdzającymi dysleksję
rozwojową (dysgrafię, dysortografię, dyskalkulię itd.). Zajęciami obejmiemy uczniów
szkół podstawowych gminy Kórnik.
Zapisy przyjmowane są w SP nr 2 w Kórniku osobiście lub telefonicznie pod nr
(061) 8 -170-470.

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe
Grzegorz Kowalski

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

nr 8/2009

Zajęcia zostaną uruchomione pod koniec kwietnia i odbywać się będą w SP nr 2
w Kórniku. Zapisane dzieci zostaną poinformowane o dokładnym terminie rozpoczęcia zajęć.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców.
Udział w zajęciach jest bezpłatny
Dyrekcja SP nr 2 w Kórniku

17 kwietnia 2009 r.

W ostatnim czasie prasa lokalna, a także poznańska przyniosła
szereg publikacji na temat uroczystości 90.
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, zorganizowanych w Kórniku. Między
innymi podano, że w podstawie odsłoniętego
pomnika poświęconego pamięci powstańczej Kompanii Kórnickiej użyto rozbiórkowej
kostki brukowej pochodzącej z dawnej szosy
relacji Kórnik-Poznań argumentując, że tą
drogą udawał się ku pomocy zbrojnej Poznaniowi ów oddział. Zatem kostka nabrała
rzekomo charakteru swoistej „relikwii”

OGŁOSZENIA / CZYTELNICY PISZĄ

REKLAMY

50

%

Relikwia
Powstańcza?

Pomysł zrodzony w łonie Komitetu
Organizacyjnego obchodów rocznicowych
powstał niewątpliwie w najlepszej wierze
i intencji, jednak zupełnie rozmija się z
prawdą historyczną, bowiem szosa KórnikPoznań została utwardzona kostką dopiero
w okresie okupacji hitlerowskiej. Kórnicki
kraniec tej nawierzchni znajdował się na
wysokości dzisiejszej Biblioteki Publicznej.
W rejonie Skrzynek ułożono wówczas, w
linii tej szosy, eksperymentalny odcinek nawierzchni z cegły klinkierowej, długości około 100 metrów. Tak on, jak i nawierzchnia z
kostki kamiennej zostały zalane asfaltem w
latach 50. XX wieku, co dobrze pamiętam.
Założona na wielką skalę, aktualna
przebudowa wymienionej szosy wydobyła dwa lata temu sporą ilość tej kostki,
przeznaczonej teraz zapewne do jakiegoś
wtórnego użytku.
Niesłuszna „sakralność” kostki weszła
już, niestety, do powszechnego obiegu informacyjnego i, z powodu jej „chwytliwości”,
będzie chyba trudna do wyplenienia.
Przekornie zapytam, iloma to drogami
szli wielkopolscy powstańcy i ilu elementom
tychże szlaków należało by nadać status
chronionych zabytków?
Na marginesie poruszę jeszcze jedną
sprawę. Przyznając rację prof. Władysławowi Chałupce, który wskazał w swej
relacji z uroczystości rocznicowych na
historyczną niestosowność umieszczenia
w ich programie pieśni „Pierwsza Brygada”.
Rzeczywiście, ten piękny utwór sławiący
Legiony Józefa Piłsudskiego, wywodzi się
z całkiem innej tradycji niepodległościowej
niż rudymenty polityczne Powstania Wielkopolskiego, zdominowane przez Narodową
Demokrację Romana Dmowskiego.
Z obu przedstawionych powyżej kwestii płynie jeden wspólny wniosek: tykając
materii historycznej na współczesny, różny
pożytek (co godne pochwały) należy zapoznać się lepiej z odnośną literaturą i/lub skorzystać z konsultacji znawców zagadnienia.
Jerzy Fogel

25

OGŁOSZENIA

REKLAMY

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6

tel. 607 706 477

Uwaga Praca !

Hotel Inter – Szablewski

mieszczący się w Dymaczewie Nowym koło Mosiny
poszukuje:

- recepcjonistkę
- kelnerów
- pokojową

tel. (061) 813-21-12 lub 0515 088 787

INSTALATORSTWO GAZOWE
wykonuje

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

kolektory
słoneczne

sprzedaż - montaż

- pompy ciepła
- kominki z płaszczem
wodnym

tel. 601 421 692
Do wynajęcia pomieszczenie magazynowe
wraz z zapleczem biurowym
o powierzchni 154,44 m²
Kontakt:
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kórniku,
ul. Krauthofera 11

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

Mieczewo

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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

* Do wynajęcia lokal o powierzchni 35m² na działalność gospodarczą w Kórniku. Tel. 692-695-002
* Działki budowlane w Borówcu sprzedam. Super lokalizacja. Tel. 605-722-948
* Wynajmę pomieszczenie na warsztat samochodowy o powierzchni 70m² w Dziećmierowie, ul. Dworcowa 44. Tel. 0618 170-426
* Usługi transportowe samochodami dostawczymi, przeprowadzki oraz montaż mebli świadczymy dla osób prywatnych i firm. Tel. 601-955-384
* Wynajmę sklep o powierzchni ok. 55 m² w pasażu handlowym na ul. Chopina w Śremie (obok Rossmanna). Tel. 602- 676 -982
* Sprzedam działkę ROD Koninko, urządzoną rekreacyjnie. Tel. 605-940-375
* Sprzedam maszyny stolarskie, grubiarko-wyrówniarkę, szlifierkę taśmową, wiertarkę poziomą. Tanio. Tel. 600-39-64-38
* Sprzedam stół wibracyjny + formy na pustaki i bloczki M6. Tel. 792-884-454
* Zatrudnimy pracownika obsługi klienta na stacji paliw w Jaryszkach. Tel.609 522 494
* Sprzedam działki 1000m² i 1200m², warunki zabudowy, Błażejewo 19. Tel. 609-677-656
* Sprzedam opony zimowe i letnie firmy Dębica 145/70 R13 do Seicento. Tel. 609-677-656
* Lokal do wynajęcia w Kórniku o powierzchni 25m² na ulicy Dworcowej. Tel. 600-275-200
* Sprzedam działki budowlane w Bninie. Tel. 600-291-700
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, rozmaitości – przyjadę. Tel. 601-308-880
* Sprzedam wózek głęboko-spacerówkę z przekładaną rączką, zdejmowanymi kołami, pokrowcem, cena 100 zł. Tel. 782-428-786
* Wesoła Chatka Małolatka – opieka nad dziećmi od 2 do 4 lat. Otwarcie 1.06.09. Zapisy pod nr tel. 662-020-822
* Sprzedam 1ha gruntu z rozpoczętą budową domu siedliskowego. Tel. 500-079-145
* Oddam w najem lokal użytkowy o powierzchni 70m². Tel. 606-461-245
* Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 606-461-245
* Oddam w najem pomieszczenia o powierzchni ok. 40m² w Szczodrzykowie na gabinet, biuro, salon kosmetyczny lub inną działalność. Tel. 501-150-612
* Sprzątanie, mycie okien, czyszczenie głębokich zabrudzeń profesjonalnym urządzeniem ciśnieniowo-parowym. Tel. 601-182-511
* Izolacje cieplne i akustyczne poddaszy i stropów. Montaż płyt GK, sufity podwieszane i ścianki działowe na konstrukcji. Tel. 662-485-902
* Kurki odchowane oraz kaczki sprzedam. Dowóz gratis. Tel. 506-794-770
* Sprzedam VW Polo 1,4 MPI, 2000r. Tel. 792-499-988
* Sprzedam własnościowe mieszkanie w Kórniku, 48 m2, 3 pokoje, I piętro. Tel. 061 8170 298
* Sprzedam kawalerkę po kapitalnym remoncie, centrum Kórnika. Tel. 603 501-560
* Działki Dąbrowa /Kórnik-Śrem za Zaniemyślem/ las, stare koryto Warty, piękna okolica. Tel.603 501-560

Ogłoszenia
DROBNE

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

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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ogłasza konkurs
plastyczny dla dzieci
na plakat:
„Segreguj śmieci – zaoszczędzisz pieniądze
i ochronisz środowisko”

Przypadająca na 2 kwietnia 2009 roku
czwarta rocznica śmierci Papieża Jana
Pawła II, została w Kórniku uświetniona organizacją kilku uroczystości ku czci wielkiego Polaka. O godzinie 18:00 w Kolegiacie
Kórnickiej została odprawiona msza święta
za duszę Jana Pawła II, której przewodniczył proboszcz kórnickiej parafii ks. Jerzy
Kędzierski. Dalsza część uroczystości
przeniosła się na kórnickie błonia, gdzie o
19:30 na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji ruszył II Nocny Półmaraton Kórnicki
im. Jana Pawła II, zorganizowany wspólnie
z OSiR-em i Stowarzyszeniem Biegowym
„Brylant- Kórnik”.
Na linii startu spotkali się mieszkańcy

papier

plastik

nie tylko naszej gminy, ale też sportowcy
m.in. z Poznania, Środy Wielkopolskiej,
Torunia i Gniezna. W biegu wzięły udział
także władze Samorządu Kórnickiego z
wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem
i przewodniczącą Rady Miejskiej Ireną
Kaczmarek oraz Straż Miejska, Straż Pożarna, Policja, harcerze z kórnickiego hufca
i „Drużyna Szpiku Kostnego”. Po wystrzale
z pistoletu startowego i krótkim wystąpieniu
ks. Zbyszka Dobronia ponad 400-osobowy
peleton z pochodniami ruszył do biegu.
Biegaczom, przez przeszło 2 godziny, z
głośników towarzyszyła muzyka, setki zapalonych zniczy wokół stadionu i ogromny
ekran z wyświetlanymi scenami z życia i

SPORT

SPORT

II Nocny Półmaraton Kórnicki im. Jana Pawła II

pontyfikatu naszego Rodaka.
Uroczysty bieg zakończyła symboliczna
godzina 21:37- chwila odejścia naszego
Papieża.
Organizatorzy półmaratonu: OSiR w
Kórniku i Stowarzyszenie Biegowe „BrylantKórnik” składają serdeczne podziękowania:
Firmie Surówek „Grześkowiak”, Firmie „CeBud”, Bankowi Spółdzielczemu w Kórniku,
Domowi Dziecka w Bninie, Firmie „Nexus”,
Hurtowni „Simax” , ZHP w Kórniku, Straży
Miejskiej, Policji oraz wszystkim innym
organizacjom i osobom prywatnym, które
przyczyniły się do zorganizowania biegu,
a tym samym upamiętnienia rocznicy odejścia Jana Pawła II. IM

szkło

Zwycięski plakat będzie promował segregację śmieci na terenie gminy Kórnik!
Projekt współfinansowany ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
Zasady uczestnictwa
w konkursie

Charakter prac konkursowych

Ogłoszenie wyników konkursu

Prace konkursowe powinny promować segre- Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowagację śmieci.
na w serwisach informacyjnych www.kornik.pl
i www.moscienica.pl dnia 1 czerwca 2009 r.
W Konkursie mogą brać udział dzieci w przedziale wiekowym 7-13 lat. Prace nadesłane Termin konkursu
na konkurs muszą być pracami indywidualny- Prace należy składać, nadsyłać pocztą lub Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiami własnymi. Mogą zostać wykonane dowolną przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) domione listownie o wynikach konkursu. Miejtechniką plastyczną, jak np. pastele, farby olej- do 15 maja 2009 r. (decyduje data stempla sce i czas rozdania nagród zostanie opublikowany na stronie internetowej.
ne, wycinanki, grafiki komputerowe itp. (prace pocztowego) na adres:
nieprzestrzenne). Powinny być wykonane na
Organizator zastrzega sobie prawo do publikapapierze typu brystol w formacie A3. Prace na Stowarzyszenie Aktywna Mościenica
cji prac biorących udział w konkursie.
odwrocie powinny zawierać imię i nazwisko au- Os. Pod Dębem 13
tora, wiek i adres.
62-035 Kórnik
z dopiskiem: Konkurs plastyczny
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INFORMACJE

			
Telefony alarmowe:

30

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

IX RODZINNY TURNIEJ SZACHOWY
1.CELE: popularyzacja gry w szachy, wyrabianie sportowej rywalizacji, integracja
rodzin.
2.TERMIN I MIEJSCE:
- 01.05.2009r godzina 10:00 - Świetlica OS i R w Kórniku tel.(061) 8170183
3.ORGANIZATORZY: O S i R Kórnik oraz sekcja szachowa MUKS "WIEŻA KÓRNICKA".
4.SYSTEM ROZGRYWEK: turniej indywidualny w jednej grupie, system szwajcarski
7 rund z czasem 2*15 minut, lub „każdy z każdym”
5. KOLEJNOŚĆ MIEJSC: indywidualnie -pkt, Buch. skrócony, Buch. pełen, liczba zwycięstw, progres, drużynowo – suma pkt zdobytych przez drużynę, suma Buch. m. jw.
6.ZGŁOSZENIA: telefonicznie lub w dniu zawodów do 9:55 /decyduje kolejność
zgłoszeń
7. WPISOWE-5 zł
8.KLASYFIKACJA RODZINNA – startują dwuosobowe zespoły rodzinne, które przed
turniejem wypełnią kartę drużyny.
9.NAGRODY: organizatorzy przewidują: dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych
w turnieju indywidualnym oraz drużynowym.
10.UWAGI-Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

KÓRNICKIE SPOTKANIA Z BIAŁĄ DAMĄ
Urząd Miejski w Kórniku i sekcja szachowa MUKS "WIEŻA KÓRNICKA" organizują:

XVI OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
1. Celem imprezy jest popularyzacja szachów i wyłonienie mistrza gminy Kórnik na
rok 2009.
2. Turniej odbędzie 16 maja 2009r od godziny 10:00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji
przy ul. Leśnej 6. Zapisy w dniu imprezy od 9:30-9:55.
3. Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
Tempo gry - 15' na partię dla zawodnika. Obowiązują przepisy gry przyspieszonej.
4. O kolejności miejsc decydują /liczba zdobytych punktów, punktacja Bucholza skrócona /punktacja Bucholza, liczba zwycięstw, progres.

XI OTWARTY TURNIEJ WARCABOWY
1. Celem imprezy jest popularyzacja warcabów i wyłonienie mistrza gminy Kórnik
na rok 2009.
2. Turniej odbędzie 16 maja 2009r początek około godziny 14:00 w OSiR w Kórniku
ul. Leśna 6
Tempo gry: 5min. dla zawodnika na dystansie 9 rund. Obowiązywać będą przepisy
podane przed turniejem. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla trzech
najlepszych zawodników i najlepszej zawodniczki w turnieju szachowym i warcabowym. Kojarzenie komputerowe.
Wstęp wolny.
Ponadto przewidujemy nagrody dla najlepszego juniora i juniorki. Nagrodę można
otrzymać tylko z jednego tytułu. Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczną interpretację niniejszego regulaminu.
W przypadku dużej ilości zawodników o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń-liczba miejsc ograniczona 50 osób. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Następny numer Kórniczanina ukaże się
8-go maja 2009r.
Materiały prosimy dostarczać do 30-go kwietnia 2009r.
nr 8/2009

