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W numerze także:
- Tydzień Bibliotek
- Program Kórnickich Spotkań z Białą Damą
- Festyn w Kamionkach
- Sport

Wynajmę obiekt handlowo-magazynowy
na terenie Kórnika-Bnina.
Powierzchnia 115m²
(z możliwością adaptacji dodatkowych
150m² na magazyn)
oraz dużym terenem wokół budynków.

Aquanet z zyskiem
Zgromadzenie akcjonariuszy spółki Aquanet obradowało 6 maja. Zatwierdzono na
nim bilans za rok 2009 oraz przegłosowano
absolutorium dla Zarządu i Rady Nadzorczej
spółki. Aquanet zakończył rok ubiegły z zyskiem netto w wysokości 6 316 276 zł.

tel. 604-676-595

Zebranie w Mościenicy

Miejsce
na Twoją reklamę

multident
stomatologia

Borówiec, ul. Główna 55
nr tel. 616 774-586
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Serwis usług stalowych:
A ! ul. Dworcowa
62-330 Nekla
Prasa krawędziowa - giecie blach
RT
E
F
tel. 061/438 63 10
Wypalanie blach (plazma, acetylen)
Gwintowanie rur
A O (po godz. 16) 061/438 65 44
W
www.stalmet-nekla.pl
Prostowanie walcówki
NO
biuro@stalmet-nekla.pl
Gięcie elementów zbrojeniowych
Drobne prace ślusarskie

- kompleksowa opieka stom tologiczna dzieci i dorosłych
- wybielanie zębów lampą w 1 godzinę
- kosmetyczne korony i mosty, protezy
- implanty zębowe
- chirurgia stomatologiczna
- profilaktyka próchnicy
Udzielamy gwarancji najwyższej jakości usług i materiałów!
GABINET CZYNNY OD 15 MAJA!

Wypalarka plazmowo – gazowa CNC
Maksymalny wymiar stołu / /blachy
3000mm x 6000 mm
Grubość palenia:
- plazmowe do 50mm
- gazowe do 100mm
Prędkość cięcia do 15m/min
Realizacja oraz wykonawstwo
modeli elementów w środowisku CAD.

Cięcie rur do średnicy 320mm
i o długości do 6000 mm na wycinarce
plazmowej CNC (grubość ścianki do 50 mm).
Możliwość wykonywania różnego rodzaju
otworów kształtowych.

Trapezowanie blachy ocynkowanej
Profil T-12 oraz T-18
Szerokość arkusza 880mm
Grubość blachy 0,5mm
Długość wedle życzenia

• Kredyty
• Ubezpieczenia
• Turystyka

Sprzedaż materiałów hutniczych
Istnieje mozliwość transportu oraz cięcia: czarnych blach (gilotyną do 12mm),
kształtowników, stali zbrojeniowej i innych wyrobów hutniczych.
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KÓRNIK

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

7 maja odbyło się zebranie sołeckie
we wsi Mościenica. Gośćmi spotkania byli:
burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz radny Roman
Genstwa. Podsumowania działalności sołectwa
oraz omówienia licznych
działań kulturotwórczych
i społecznych, podjętych
przez mieszkańców dokonała sołtys Emilia Weinert.
Dyskutowano między innymi na temat modernizacji
drogi powiatowej, wiodącej
wzdłuż ulicy Mościenickiej oraz przebudowy ul.
Wierzbowej wraz z włączeniem jej do ronda, przez
które przebiegają drogi
wojewódzkie nr 431 i 434.
Burmistrz zadeklarował
wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie
ze środków programu „Wielkopolska Odnowa
Wsi” zadania budowy pomostu nad Jeziorem
Skrzyneckim Dużym.
Wystawa na podzamczu
Wystawa plenerowa
„Wielkopolska u drzwi II
Rzeczypospolitej - między
traktatami pokojowymi wielkich mocarstw 11 listopada
1918 - 28 czerwca 1919”,
która jeszcze niedawno
znajdowała się na poznańskim Starym Rynku stanęła
7 maja na podzamczu Zamku Kórnickiego. Będzie tam
prezentowana do 26 maja.
Jest to dar Wielkopolskiego
Muzeum Walk Niepodległościowych dla Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 7
Pułku Strzelców Konnych
Wielkopolskich.
Autorem fotografii prezentowanych na wystawie
jest Kazimierz Greger, jeden z pionierów
fotografii reporterskiej, który rejestrował m.in.
ówczesne wydarzenia historyczne w Wielkopolsce. Wystawę przygotowało: Muzeum
Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919
- oddział Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych. Kuratorami wystawy byli:
Przemysław Jurkiewicz i Barbara Fabiańska
a graficznie opracował ją Michał Bresiński.
Aranżacją plastyczną kierował: Wawrzyniec
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Kozicki a aranżacją na podzamczu zajęli się:
Włodzimierz Rocławski – prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego oraz Włodzimierz
Matuszak – prezes WODKOM-u.
Fotografie pochodzą ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych i Muzeum Historii Miasta Poznania.
W uroczystości otwarcia wystawy, oprócz
kórnickich samorządowców z burmistrzem
Jerzym Lechnerowskim i przewodniczącą
Ireną Kaczmarek na czele, uczestniczyli
także między innymi: przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego a zarazem dyrektor

Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA
oraz finansowe z działalności w latach 20082010 oraz udzielono absolutorium władzom
stowarzyszenia. Po przeprowadzeniu procedury głosowania nowym przewodniczącym
został Wojciech Martyniak.
Obchody Dnia Zwycięstwa

8 maja obchodziliśmy Dzień Zwycięstwa,
dla upamiętnienia podpisania przez hitlerowskie Niemcy aktu kapitulacji i zakończenia II
wojny światowej w Europie.
Uroczystość rozpoczęła się o godz.
12.00 przy ul. Staszica, pod
pomnikiem poświęconym
żołnierzom 31. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, w dowód
uznania za obronę przed
zagrożeniami z powietrza
dla Kórnika i Aglomeracji Poznańskiej od 1963
roku oraz w 85. rocznicę
powstania Pierwszej Jednostki Przeciwlotniczej w
Wielkopolsce.
Przed pomnikiem wartę
honorową pełnili kórniccy harcerze, a otwarcia
Delegacja samorządu składa kwiaty
uroczystości dokonał płk
pod tablicą „Rakietowców”
Wiesław Marczyk, członek
Stowarzyszenia Byłych
Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodle- Żołnierzy oraz Sympatyków 31. Kórnickiego
głościowych - Lech Dymarski oraz Waldemar Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
Witkowski, kierujący Komisją Sportu i Kultury w Kórniku.
Fizycznej Sejmiku Wojewódzkiego. Obecny
Po przywitaniu delegacji przedstawicieli
był także Julian Serba – prezes Kórnickiego samorządu, szkół, harcerzy oraz organizacji
Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel- społecznych nastąpił przemarsz pocztów
kopolskiego.
sztandarowych pod pomnik oraz odsłuchanie hymnu państwowego, wykonanego przez
Kórnicką Orkiestrę Dętą.
Następnie burmistrz Jerzy
Lechnerowski i Ryszard
Grześkowiak, prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków
31. Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony
Powietrznej w Kórniku
przybliżyli zebranym fakty
historyczne związane z
obchodami, w tak wzniosłym, patriotycznym dniu.
Na zakończenie uroczystości przy asyście werbli
delegacje złożyły wiązanki
Oficjele podczas otwarcia wystawy
kwiatów pod obeliskiem.
(Beata Pawłowicz- Żak,
Wydział Promocji Gminy)
Przyjaciele Domu Dziecka
obradowali
Dzień wcześniej, burmistrz Jerzy Lechnerowski, przewodnicząca Rady Irena Kaczmarek
7 maja odbyło się zebranie sprawozdaw- i radny powiatowy Marek Serwatkiewicz repreczo-wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół zentowali samorząd podczas obchodów, upaDomu Dziecka w Bninie. W obradach uczest- miętniających zakończenie II wojny światowej
niczył burmistrz Jerzy Lechnerowski, będący oraz 4. rocznicę odsłonięcia tablicy pamiątkojednocześnie członkiem Stowarzyszenia. wej, poświęconej mieszkańcom Trzebisławek i
Przedstawiono sprawozdanie merytoryczne okolic,
(cd na str. 4)
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Wóz oficjalnie przekazany
9 maja w Gołuchowie, sekretarz gminy
Leszek Książek wziął udział w uroczystości
przekazania pięciu Ochotniczym Strażom
Pożarnym, ciężkich samochodów ratowniczogaśniczych, współfinansowanych przez Unię
Europejską oraz samorządy gminne.
Samochody otrzymały: Ochotnicze Straże
Pożarne w Budzyniu, Czerwonaku,
Kórniku, Luboniu i Skokach. Całkowita
wartość projektu wyniosła 3 995 415
złotych.
Projekt, dzięki któremu wozy trafiły
do strażaków współfinansowany jest
przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.
Wskazanie zapotrzebowania na
takie samochody zostało opracowane
przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
na etapie konsultacji przed złożeniem
projektu.
Ceremonię przekazania poprzedziła
uroczysta msza św. Dla kórnickich
strażaków uroczystość w Gołuchowie
miała charakter symboliczny, gdyż wóz
strażacki już wcześniej dotarł do Kórnika, o czym informowaliśmy w kwietniu
na łamach „Kórniczanina”.

mieszkańców wsi”. Dofinansowanie przyznane zostało w II etapie konkursu „Wielkopolska
Odnowa Wsi”.
Dzień Bibliotekarza
12 maja, sekretarz gminy oraz przewodnicząca Rady Miejskiej w Kórniku Irena Kaczmarek, na zaproszenie dyrektor Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Kórniku - Elżbiety Duszczak uczestniczyli w uroczystości
z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Część
artystyczną uświetniła, mieszkająca w Mościenicy poetka i malarka Wiesława Urszula
Kurek, recytując wiersze swego autorstwa.
Sołtys Czmońca
Sołtysem Roku

wodniczącego Senackiej Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej,
senatora Mariusza Walczaka, podczas której
podsumowano konkurs „Sołtys Roku 2009”.
Organizatorem konkursu jest od lat „Gazeta
Sołecka”.
W tym roku, jednym z 12 laureatów
konkursu został sołtys Czmońca Zbigniew
Tomaszewski. Jego kandydaturę do konkursu zgłosiła Komisja Rolnictwa RM w
Kórniku.
W konferencji, podczas której wręczono wyróżnienie, a także dyskutowano
na temat „Fundusz sołecki – po roku”,
uczestniczyli oprócz laureata także przewodnicząca Komisji Rolnictwa RM Julia
Bartkowiak oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski.

Także 12 maja w salach Senatu RP odbyła się konferencja, zorganizowana przez prze-

13 maja obradowała Rada Aglomeracji
Poznańskiej. W Sali Renesansowej
poznańskiego ratusza podsumowano 3 lata działalności Rady. Zaprezentowano także Zieloną Księgę,
przygotowaną przez Centrum Badań
Metropolitalnych UAM, zawierającą
Strategię Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej do roku 2020.
Od 1 czerwca do 1 września bieżącego roku na stronie internetowej
www.cbm.amu.edu.pl działać będzie
serwis poświęcony debacie nad
Zieloną Księgą Aglomeracji Poznańskiej. Wszyscy zainteresowani będą
mogli w ten sposób zapoznać się z
dokumentem, oraz przesyłać swoje
opinie na jego temat na adres: cbm@
amu.edu.pl
Zebranie ROD

Odnowa wsi
11 maja, Katarzyna Szamałek,
skarbnik Gminy Kórnik i burmistrz Jerzy Lechnerowski podpisali umowę w
sprawie dofinansowania wyposażenia
placu zabaw we wsi Biernatki w celu
„Stworzenia miejsc integracji i rekreacji

Zielona Księga Aglomeracji

Sołtys Roku Zbigniew Tomaszewski odbiera
kwiaty i gratulacje podczas sesji RM w Kórniku

15 maja, sekretarz gminy uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym członków
Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. A. Wróblewskiego w Mościenicy.
Podczas zebrania wybrano nowy
siedmioosobowy zarząd ROD, którego prezesem ponownie została
dotychczasowa prezes – pani Wiesława Piosik.
Opr. ŁG
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Z kalendarza
przewodniczącej Rady Miejskiej

7 maja z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim brałam udział w obchodach
upamiętniających 65. rocznicę zakończenia
II wojny światowej oraz 4. rocznicę odsłonięcia tablicy poświęconej mieszkańcom
Trzebisławek i okolic.
8 maja także z burmistrzem oraz radnym Andrzejem Regulskim braliśmy udział
w uroczystości pod pomnikiem Byłych
Żołnierzy 31. Dywizjonu w Kórniku z okazji
Dnia Zwycięstwa.
Tego samego dnia z burmistrzem Jerzym Lechnerowskim uczestniczyliśmy w
otwarciu wystawy na podzamczu Zamku
Kórnickiego „ Wielkopolska u Drzwi II
Rzeczpospolitej – między traktatami pokojowymi wielkich mocarstw 11 listopada
1918-28 czerwca 1919”.
12 maja, z sekretarzem Leszkiem
Książkiem wzięliśmy udział w uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
Spotkanie miało miejsce w SP nr 2 w
Kórniku-Bninie.
12 maja z radnymi Sewerynem Waligórą, Andrzejem Regulskim, Jerzym

16 maja odbyły się IX Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznania w
Piłce Siatkowej Samorządowców. Radę reprezentował radny Roman Genstwa. Gmina
Kórnik zajęła I miejsce. W finale pokonała
vipów z Poznania, na czele z prezydentem
Ryszardem Grobelnym.
Irena Kaczmarek
Przewodnicząca RM

W imieniu rady Miejskiej w Kórniku oraz Burmistrza Gminy Kórnik zapraszam
Na LIV Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,
która odbędzie się 26 maja 2010r.
w Domu Strażaka w Kórniku.
Sesja będzie podzielona na dwie części:
I – godz. 13:00 – robocza
II – godz. 15:00 poświęcona rocznicy
XX-lecia Samorządu Terytorialnego
w Polsce. W programie m. in. podsumowanie działalności i osiągnięć Samorządu Kórnickiego w okresie 1990-2010r.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
we mszy św., która odbędzie się
dnia 25 maja o godzinie 17:00
w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Kórniku.
Uroczysta msza zostanie odprawiona z okazji
XX-lecia Samorządu Terytorialnego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Kaczmarek

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Nie publikujemy listów nie
podpisanych.

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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Rozmiarkiem uczestniczyłam w spotkaniu
z przedstawicielami prezydium grupy inicjatywy obywatelskiej: Krzysztofem Piaseckim
i Jackiem Semonowiczem. Na spotkaniu
obecny był również sekretarz Leszek
Książek i radca prawny UM Przemysław
Barczyński. Członkowie inicjatywy obywatelskiej, dotyczącej powołania Gromadzkiej
Gromady Kórnik-Bnin oczekują działań w
sprawie realizacji tego przedsięwzięcia.
Na spotkaniu ustalono, że temat ten będzie
przedmiotem dyskusji na komisjach Rady
Miejskiej (Komisji Oświaty i Polityki Społecznej, Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Komisji Budżetu i Finansów).
Podano terminy posiedzeń komisji i
zaproponowano grupie inicjatywnej uczestnictwo w tych posiedzeniach.

nr 10/2010
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Na podstawie § 18 Statutu
Gminy Kórnik
zwołuję

RADA MIEJSKA

Z RATUSZA

(cd ze str. 3) biorących udział w walkach
podziemia niepodległościowego w okresie
okupacji hitlerowskiej. W spotkaniu brali
udział także kombatanci, przedstawiciele
samorządu Środy Wlkp. z wiceburmistrzem
Rafałem Piechowiakiem oraz młodzież, w tym
uczniowie szkół podstawowych w Kórniku
(SP nr 1) i Radzewie.
Burmistrz Lechnerowski przekazał mieszkańcom Trzebisławek podziękowania za
pielęgnowanie pamięci o bohaterach, w tym
mieszkańcach Kórnika i Ziemi Kórnickiej.

LIV Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,

która odbędzie się 26 maja o godz. 13.00 w
Sali Domu Strażaka w Kórniku, z następującym porządkiem obrad:
część I - robocza
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i
przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIII 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) zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2010r.,
b) aneksu nr 5 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi
zwierzętami polegającego na rozbudowie i
eksploatacji międzygminnego schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Gaju,
c) nadania nazwy ulicy w Szczytnikach,
d) nadania nazwy ulicy w miejscowości
Dachowa,
e) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
położonej w Kórniku obręb Bnin gm. Kórnik,
f) kupna prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości zabudowanej położonej
w Dziećmierowie gm. Kórnik,
g) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kórniku
Nr XX/207/2008 z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i
Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej,
h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obręb
geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i
Śremskiej - etap I,
i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrębu Skrzynki, Kamionki, Czołowo,
gm. Kórnik w zakresie wyznaczenia trasy
magistrali wodociągowej,
j) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr
ewid. 370, obręb geodezyjny Robakowo,
gmina Kórnik,
k) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Robakowo na lata 2010-2020,
l) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Skrzynki na lata 2010-2020.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
część II
– uroczystości związane z obchodami XX
rocznicy Samorządu Terytorialnego w
Polsce.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Kaczmarek
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CZMOŃ
Trwają uzgodnienia pomiędzy Urzędem
Miejskim w Kórniku i Starostwem Powiatowym w Poznaniu, w sprawie wykonania
chodnika na ulicy Strażackiej – od bloku do
strażnicy OSP. Chodnik będzie położony
jeszcze w tym roku. Inwestycja ta, ma być
finansowana z budżetu gminy a jej realizacja miała nastąpić już w ubiegłym roku.
Z funduszu sołeckiego, w tym roku zostaną zamontowane dwie lampy: jedna na
ulicy Strażackiej, druga na ul. Leśnej.
CZMONIEC
Sołtys Zbigniew Tomaszewski jest bardzo zadowolony z tego, że w plebiscycie
„Gazety Sołeckiej”, organizowanym pod
patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza znalazł się w gronie 12
najlepszych sołtysów w Polsce – jedynym
z całej Wielkopolski. Nagrodę odbrał 12
maja z rąk Marszałka Senatu RP – Bogdana Borusewicza. W uroczysości tej wziął
udział także burmistrz Jerzy Lechnerowski
oraz przewodnicząca Komisji Rolnictwa
RM – Julia Bartkowiak. Sołtys Zbigniew
Tomaszewski dodaje, że był na niej też
Erazm Walkowiak – sołtys miejscowości
Drużyna-Nowinki z gminy Mosina, którego
uhonorowano za 40 lat pełnienia funkcji
sołtysa (został nim w wieku 18 lat).
Zbigniew Tomaszewski podkreśla, że

teraz trzeba się zabrać za kolejne obowiązki. Sołtys będzie koordynatorem pobytu w
dniach 27 maja - 1 czerwca w gminie Kórnik
chóru z Humania. Chór wystąpi w szkole w
Radzewie oraz w szkole w Zbrudzewie – na
terenie gminy Śrem.
Sołtys Zbigniew Tomaszewski jest zadowolony z tego, że zgłosilo sie dużo grup,
które chcą zwiedzić ścieżkę edukacyjną.
Niestety, deszczowa pogoda uniemożliwia
mu przeprowadzenie imprezy dla mieszkańców Czmońca – np. festynu.
SKRZYNKI
W kwietniu we wsi odbyło się „Sprzątanie Świata”. Sołtys Beata Bruczyńska
poinformowała, że od Spółki Rybackiej z
o. o. Gospodarstwa Miłosław uzyskano już
pozwolenie na wysypanie piasku na miniplażę nad Jeziorem Skrzynki Małe. Trzeba
jeszcze załatwić pozostałe formalności.
W środę, 12 maja odbyło się zebranie
wiejskie. Jego celem było przyjęcie planu
odnowy miejscowości. Zebranie wiejskie
przyjęło tę uchwałę w takiej formie, jak
przedstawiła ją Anna Biernacka z Urzędu
Miejskiego w Kórniku. Uchwalony plan
zostanie zaprezentowany na Komisji
Rozwoju Gospodarczego RM, a następnie
przedstawiony na majowej sesji RM. Podczas zebrania mówiono także o zwróceniu
się o dofinansowanie do programu „Lider
Zielonej Wielkopolski”. Do programu tego
należy sołtys Beata Bruczyńska i Gmina
Kórnik. Dofinasowanie to dotyczyłoby
dwóch małych projektów – organizacji
Mikołajek dla dzieci oraz przyszłoroczną
imprezę „Imieniny ulicy”. W trakcie zebrania

„Ołówek dla Afryki”
- akcja zakończona
Zakończyła się akcja Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio - „Ołówek dla Afryki”. Jak przyznają
pomysłodawcy zbiórki, reakcja ludzi
przeszła ich najśmielsze oczekiwania!
W Kórniku na akcję „Ołówek dla Afryki”
odpowiedziała spora grupa ludzi dobrego
serca. Najwięcej długopisów, ołówków, kredek, nożyczek, linijek, ekierek, cyrkli, temperówek, gumek, a nawet całych piórników
zebrały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Kórniku. Koordynatorkami akcji w szkole
były nauczycielki: w klasach nauczania
zintegrowanego Iwona Cyra, a w klasach
IV – VI Alicja Serwatkiewicz.
Na apelu szkolnym uczniowie dowiedzieli się, że akcja „Ołówek dla Afryki” jest
taka ważna, ponieważ na Czarnym Lądzie
nie wszystkie dzieci mogą się uczyć. Na
każde 100 dzieci - 17 nigdy nie pójdzie do
szkoły. Tylko wykształcenie może wyrwać
afrykańskie dzieci z kręgu biedy i bezradności. Szkoła to najlepsza inwestycja
w przyszłość tych dzieci, które mimo powszechnego obowiązku edukacji nie korzystają z nauki, ponieważ są zbyt biedne.
Żadne polskie dziecko nie jest tak ubogie,
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omawiano także sprawę braku sygnalizacji świetlnej przy wjeździe do Kórnika na
ulicy Woźniaka. W tej sprawie złożono już
pismo do Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich.
Czynione są starania o uzyskanie gruntu
sołeckiego na plac zabaw w Skrzynkach od
Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Podczas zebrania wiejskiego mówiono również
o bieżących problemach Skrzynek.
5 czerwca z okazji Dnia Dziecka zostanie zorganizowany wyjazd na basen
do Śremu.
Robert Wrzesiński
Dębiec
Z najważniejszych wydarzeń w naszej
wsi w ostatnim czasie odbyło się sprzątanie
świata w miesiącu kwietniu, dzieci które
brały udział dostały słodycze , a 15.05.10
odbyła się zabawa taneczna dla mieszkańców wsi.
Nadal bolącym problemem jest brak
lewoskrętu . Generalna Dyrekcja Dróg i
Autostrad cały czas odwleka wykonanie
lewoskrętu, ponieważ „program redukcji
liczby ofiar śmiertelnych przewiduje w
pierwszej kolejności przydzielenie środków
finansowych na inwestycje prowadzone w
miejscach, w których doszło do zdarzeń
drogowych w udziałem ofiar śmiertelnych”.
Dlatego My mieszkańcy pytamy się czy potrzeba śmierci niewinnych ludzi, aby doszło
wreszcie do modernizacji skrzyżowania
drogi S11 z drogą powiatową miejscowości
Dębiec.
Mieszkańcy wsi
Dębiec
BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

by nie móc ofiarować ołówka, długopisu czy
kredki. Zachęta, by podzielić się mnożąc
dobro została odebrana z entuzjazmem.
Udało się zebrać trzy kartony przyborów
szkolnych, które pani Iwona Cyra zawiozła
do siedziby Fundacji Pomocy Humanitarnej
Redemptoris Missio w Poznaniu.

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Kórniku od dnia 21 maja 2010 r.
do 14 czerwca 2010 r. wywieszony
został niżej wymieniony wykaz dotyczący
sprzedaży w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Kórnik:

Dołączone zostały również przybory
szkolne zebrane u państwa Grzegorowskich przez spore grono osób na apel, który
ukazał się w „Miesięczniku Parafialnym” i
„Kórniczaninie”. Podkreślić należy, że niektórzy właściciele sklepów, słysząc na jaki
cel kupowane było wyposażenie uczniowskie, sprzedawali towar po cenie zakupu.

- działka nr 263/4 o powierzchni 0,0115 ha
położonej w miejscowości Borówiec,
- działka nr 91/36 o powierzchni 0,0654 ha
położonej w miejscowości Borówiec,
- działka nr 247/74 o powierzchni 0,0290
ha położonej w miejscowości Borówiec.

Wszystkie dary trafią do najbardziej
potrzebujących dzieci z Czarnego Lądu,
jednak koszt przesyłki do państw afrykańskich jest wysoki, dlatego szkolne akcesoria
wysyłane będą sukcesywnie. Z przysłanych
przyborów ucieszą się nie tylko dzieci, ale
również polscy misjonarze, którzy dziękują
za wsparcie w trudnym dziele.
AS

Przedmiotowe działki przeznaczone są
na realizację urządzeń infrastruktury
technicznej – budowa przepompowni
ścieków.
Bliższe informacje można zasięgnąć w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w
Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411
wew. 675.

nr 10/2010

WYKAZ
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wynająć lokal
użytkowy z przeznaczeniem pod SKLEP SPORTOWY mieszczący się w Centrum Rekreacji i Sportu będący własnością Gminy Kórnik

MIEJSCOWOŚĆ

KÓRNIK

LOKALIZACJA

Centrum Rekreacji i Sportu

ULICA

Krasickiego

POWIERZCHNIA LOKALU

14,84 m2

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ

1

CZAS TRWANIA UMOWY

na czas nieokreślony

WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU
LOKALU

500,00 zł/m-c netto
(słownie: pięćset złotych 00/100 )

- Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości
w odrębnym ogłoszeniu.
- Szczegółowe informacje o lokalu użytkowym zamieszczonym w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Kórniku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. 203, tel.
(061) 8 170 411.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kórniku na okres od 21 maja 2010 r. do 14 czerwca 2010 r., natomiast informacja
o wywieszeniu wykazu podlega podaniu w prasie lokalnej, na stronie www.kornik.pl oraz
na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu. Po dniu 14 czerwca 2010 r. zostanie ogłoszony termin
przetargu na najem przedmiotowego lokalu.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy
na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kórnik

MIEJSCOWOŚĆ

KÓRNIK

ULICA

Rynek 17

NUMER DZIAŁKI

282/1

POWIERZCHNIA LOKALU

38,57 m2

ILOŚĆ POMIESZCZEŃ

3

CZAS TRWANIA UMOWY

3 lata

WYWOŁAWCZY CZYNSZ NAJMU
LOKALU

500,00 zł/m-c
(słownie: pięćset złotych 00/100 )
Do czynszu uzyskanego w przetargu
zostanie doliczony 22% podatek VAT

-W/w nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.
-Czas trwania najmu ustalony zostanie w umowie najmu na okres trzech lat,
-Formularz ofertowy można odebrać do dnia 18 czerwca 2010 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 24 czerwca
2010 r. do godziny 1000 z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA NA NAJEM
LOKALU, NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1015 24.06.2010”,
-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 24 czerwca 2010 r. o godz. 1015 w Urzędzie Miejskim
w Kórniku,
-Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając
przyczynę.
-Informację dotyczące przedmiotu i warunków najmu (projekt umowy najmu) można
uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411, Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411

21 maja 2010 r.

Kronika
kryminalna

INFORMACJE

INFORMACJE / OGŁOSZENIA

WIEŚCI
SOŁECKIE

Prowadzili na „podwójnym gazie”
Pięciu pijanych kierowców zatrzymali funkcjonariusze, w ciągu ostatnich dwóch tygodni
na drogach w naszej gminie.
5 maja w Robakowie „wpadł” kierowca
ciągnika rolniczego. Mężczyzna kierował
pojazdem, mając 2,38‰. 10 maja w Kórniku,
na gorącym uczynku zatrzymano kierującego
volkswagenem z ponad 1‰. 11 maja w Gądkach, policjanci zatrzymali kierowcę fiata. Badanie alkomatem wykazało, że delikwent był
pod wpływem alkoholu. Miał 1,78‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu. 16 maja w Dziećmierowie „wpadł” kierowca poloneza.
Mężczyzna miał 2‰. Następnego dnia
w Gądkach, zatrzymano pijanego kierowcę
renault z 1,76‰ alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Pijani rowerzyści
6 maja w Kórniku, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu skontrolowali
stan trzeźwości zatrzymanego rowerzysty.
Okazało się, że miał 1,76‰ alkoholu. 9 maja,
również w Kórniku „wpadł” kolejny pijany rowerzysta. Tym razem alkomat wykazał 1,04‰.
Uderzył w przebiegającą sarnę
7 maja w Gądkach, kierowca renault
uderzył w przebiegającą przez jezdnię sarnę.
Auto uległo uszkodzeniu.
Zatrzymali złodziei
8 maja w Trzykolnych Młynach, funkcjonariusze zatrzymali dwóch sprawców kradzieży
samochodu IVECO o wartości 18 000 zł.
Wjechała w barierkę
10 maja w Kórniku, kobieta kierująca samochodem mitsubishi, jechała ze zbyt dużą
prędkością, straciła panowanie nad pojazdem
i uderzyła w barierkę ochronną.
Kradzieże i włamania
•8 maja doszło do kradzieży z włamaniem do
samochodu renault w Borówcu, straty oszacowano na 2000 zł,
•10 maja nastąpiła kradzież z włamaniem do
zakładu cukierniczego na terenie Kórnika,
skradziono blachy cukiernicze o wartości
550 zł,
•10 maja skradziono w Kamionkach samochód seat o wartości 25 000 zł,
•11 maja doszło do kradzieży z włamaniem
do domu w budowie na terenie miejscowości
Szczytniki, skradziono narzędzia o wartości
1180 zł,
•13 maja w Dachowie skradziono drzewka o
wartości 1 848 zł,
•13 maja w Kórniku doszło do kradzieży pieniędzy z torebki w kwocie 750 zł,
•14 maja w Kórniku, sprawcy ukradli lusterka z
samochodu volkswagen, straty to 4000 zł,
•17 maja nastąpiło włamanie do sklepu w
Kromolicach i kradzieży z niego różnych
artykułów o wartości 5500 zł.
Opr. BM
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„Błękitna Wstęga Wielkopolski” 2010
Zawody Grand Prix o Puchar Starosty
Poznańskiego były najważniejszą konkurencją odbywających się na Hipodromie
Stadniny Koni w Iwnie, w dniach 2 i 3 maja
2010 roku zawodów konnych „Błękitna
Wstęga Wielkopolski”. Grand Prix było
jednocześnie memoriałem Henryka Helaka,
pomysłodawcy i twórcy imprezy. Zawody,
dzięki swojej renomie, zdobyły prestiżowe
miejsce w kalendarzu Polskiego Związku
Jeździeckiego.

Norymberga 1543 - pierwsza edycja słynnego dzieła Mikołaja Kopernika
•XV-wieczna księga łańcuchowa
•Unikatowe wydania dzieł Jana Kochanowskiego i Mikołaja Reja
•25-kilogramowy Graduał z XVII wieku największa książka w zbiorach Biblioteki
22-23 maja:
Weekend z Fryderykiem Chopinem
Z okazji 200. rocznicy urodzin Chopina
zaprezentowane zostaną rękopiśmienne
partytury Barkaroli Fis-dur oraz pieśni
Wiosna, a także XIX-wieczny fortepian
firmy Brodmann, na którym kompozytor
grywał w drezdeńskim mieszkaniu Klaudyny Potockiej.

Grunwaldem
•XVI-wieczna Cronica conflictus - jeden z najstarszych opisów bitwy 1410
roku
•Pieśń o bitwie zanotowana w XVwiecznym kodeksie
•Edycja „Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum”.
Ziemowit Maląg, Wydział Promocji
Na podstawie informacji uzyskanych od Biblioteki Kórnickiej PAN
Konkurs fotograficzny
„Powiat Poznański
– możliwości dla aktywnych”
Jesteś aktywny? Lubisz sport i turystykę? Uwiecznij swoje pasje na zdjęciu zrobionym na terenie powiatu poznańskiego.
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym TVP Poznań zorganizowanym
z inicjatywy Powiatu Poznańskiego.
Aby wziąć w nim udział, należy zrobić
zdjęcie ilustrujące hasło konkursowe
„Powiat poznański – możliwości dla aktywnych”, podać miejsce wykonania oraz
krótko opisać
prezentowaną
na fotografii sytuację.
Główną nagrodą w konkursie
jest weekend
w SPA.
Zgłoszenie
prosimy wysłać
na adres:
konkurs.
poznan@tvp.
pl
lub
Te l e w i z j a
Polska S.A.
w Warszawie
Odział w Poznaniu
ul. Serafitek 8, 61-144
Poznań

Podczas ostatecznej rozgrywki, do
której zakwalifikowało się 11 jeźdźców,
bezkonkurencyjny okazał się Jarosław
Skrzyczyński na Quinerze uzyskując czas
49:59 s. Na zakończenie zawodów odbyło
się uroczyste rozdanie nagród, podczas
którego Jan Grabkowski, Starosta Poznański, wręczył zwycięzcom pamiątkowe
puchary.
Ziemowit Maląg,
Wydział Promocji
Weekendy Majowe w
Bibliotece Kórnickiej 2010
Serdecznie zapraszamy do spędzenia
majowych weekendów w Zamku Kórnickim.
Już po raz drugi zostanie przed Państwem
otwarty zamkowy Skarbiec, prezentując
najcenniejsze rękopisy i starodruki. Każdy
weekend poświęcony będzie innej tematyce. W tym roku kierunek wyznaczają wielkie
rocznice: 600-lecie bitwy pod Grunwaldem
oraz 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina,
ale zaczniemy tradycyjnie od autografów
romantycznych (tym razem obok Adama
Mickiewicza i Juliusza Słowackiego pojawi
się Cesarz Francuzów). Poznać też będzie
można najpiękniejsze ilustracje drzeworytowe oraz różne oblicza dawnej książki.
15-16 maja:
Weekend z dawną książką
•De revolutionibus orbium coelestium,
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29-30 maja:
Weekend Krzyżacki
Ostatni weekend maja będzie okazją
do upamiętnienia 600. rocznicy bitwy
pod Grunwaldem. Pokazane zostaną
unikatowe, niezwykle cenne dokumenty
rękopiśmienne, m.in.:
•Banderia Crucigerorum Jana Długosza (XIX w.) - album chorągwi krzyżackich zdobytych przez Polaków pod

Bądź aktywny z powiatem poznańskim, weź udział
w konkursie!
Regulamin konkursu dostępny jest na
stronie internetowej www.powiat.poznan.
pl oraz www.poznan.tvp.pl

Szanowna Redakcjo „Kórniczanina”!
Za Państwa pośrednictwem pragnę złożyć podziękowania Pani Profesor Teresie Rogozi – Olejnik za zaproszenie i możliwość
uczestniczenia w spotkaniu z Fryderykiem Chopinem, które miało miejsce przed paroma dniami w „Nestorze” z okazji cyklu spotkań
35-lecia Pro Sinfoniki.
Przyglądając się kilku pokoleniom Kórniczan zasłuchanych we fruwających nutkach wyzwalanych przez taniec palców po klawiaturze młodych pianistów myślałam o roli Chopina w życiu poszczególnych ludzi. Słuchając bliskiej memu sercu muzyki miałam łezkę
w oku i duszy, bo ożyły osobiste wspomnienia dzieciństwa, w którym Chopin odgrywał ważną rolę. Przed 50-ciu laty w coniedzielnych
spotkaniach przy kawie i ciastku o 4-tej pm kilku przyjaciółek mej Matki odbywał się mini recital pianistyczny, na którym na troje grających: matka, brat i ja zajmowałam regularnie znaczące III miejsce (mieściłam się na symbolicznym piedestale…). W tamtych latach
dominowały wspomnienia okresu wojennego mieszające się z radością mówienia po polsku i grania „po polsku”. W latach okupacji
1939 – 1944 rodzice mieszkali w Toruniu, byli przez całą wojnę Polakami, a mój starszy brat nie chodził do żadnej szkoły. Matka jako
„rasowa” nauczycielka rodem ze Środy Wielkopolskiej (córka kierownika szkoły: Józefa Mizgajskiego) przybliżała grupce młodzieży z
zaprzyjaźnionych domów gramatykę polskiego i historię, a swego syna Sławomira uczyła gry na pianinie, zmuszając go do spędzania
wielu godzin dziennie nad klawiaturą. Jej celem było przygotowanie syna do roli grajka kawiarnianego, by nie musiał pracować jako
Polak „przy łopacie” u Niemca. Miłość do muzyki pozwalała im obojgu oddalać grozę wojny, dawała chwile zapomnienia. Gdy w 1945r.
w Teatrze Toruńskim zwanym potocznie przez bywalców „bombonierką” miała odbyć się akademia z okazji wyzwolenia Polski spod
jarzma niemieckiego mój 14-letni brat sam zgłosił się do komisarza z prośbą o umożliwienie zagrania przez niego poloneza As dur
Chopina. Komisarza zdziwione pytanie: „gdzie ćwiczyłeś chłopcze?” uzyskało odpowiedź: „na stole w kuchni!” Sławek Ellmann poloneza
na akademii zagrał! Na ten publiczny występ czekał kilka lat…
Chopin – niech przemówi muzyka…
Każdemu muzyka Chopina trochę inną barwą tonu w duchy gra…
Oby obecna młodzież, która z czasem zastąpi muzykalnych absolwentów Liceum Kórnickiego za stołem dla VIP-ów – miała z muzyką
tylko wspomnienia radosnych spotkań i dobrych, ciekawych przeżyć; niech Im muzyka leczy drobne osobiste rany, będzie balsamem
dla duszy w chwilach trudnych, które są składową każdego życia ludzkiego, ale oby nie było za ich życia potrzeby znajdowania w
muzyce ratunku na przetrwanie ogniska polskości ukrywanego we wnętrzu, gdyż ciężar gatunkowy tych doznań jest inny, trudniejszy
do udźwignięcia.
Gratulacje i podziękowania dla Zespołu wspierającego Profesor Rogozi – Olejnik
oraz życzenia dobrego zdrowia, by były siły i chęci
do działań umilających życie nam – mieszkańcom Kórnika
					
Stefania Ellmann - Vitali
Kórnik 30.03.2010r.

W ostatnim czasie poważnym i realnym
problemem stał się dowóz najmłodszychmieszkańców naszej gminy do początkowych klas szkoły podstawowej.
W szkole, od pamiętnych lat dzieci
dojeżdżające spoza Kórnika miały ułożony
tak plan lekcji, że chodziły do szkoły na
ranne godziny i jednocześnie nie było problemu z ich dowozem do szkoły. Jednak
za rządów nowej Pani Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Kórniku, wprowadzono
godziny południowe dla dzieci dojeżdżających i wówczas wystąpił problem z dowozem, gdyż gmina nie ma zabezpieczonych
pieniędzy w budżecie na dodatkowe kursy
autobusu.
My, jako rodzice najmłodszych dzieci
spoza Kórnika nie zgadzamy się z tym,
abynasze pociechy wyjeżdżając z domu
około siódmej, rozpoczynały lekcje około
dwunastej trzydzieści, a wracały do domu
około szesnastej.

Redakcja Kórniczanina
w/m
Odpowiedzialni za tzw. projekt organizacji ruchu, związany z „wykopkami” w ul.
Poznańskiej, obudziwszy się ze snu zimowego wprowadzili oczekiwane od początku
zaistnienia objazdów zmiany pierwszeństwa przejazdu. Sęk w tym, iż zmiany te powinny
sięgać całego objazdu a nie tylko fragmentu. Myślę tu o skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza
z ulicą Stodolną i Stodolnej z Dworcową. Cały ten ciąg objazdu od gazowni poczynając a
na skrzyżowaniu przy Liceum kończąc powinien być z pierwszeństwem przejazdu. Żeby
jednak ruch odbywał się płynnie trzeba umieścić odpowiednie znaki informacyjne. Znaki
muszą być w komplecie /a nie tylko cząstkowe/ i łatwo zauważalne. Ustawiony w chodniku
ul. Poznańskiej i zasłonięty drzewem znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu” powoduje, iż
jadący ulicą Poznańską w kierunku rynku nie udzielają pierwszeństwa przejazdu pojazdom
nadjeżdżającym z ulicy Szkolnej i skręcającym w lewo. Te ostatnie z braku właściwego
oznakowania pierwszeństwa przejazdu zatrzymują się i tworzy się niepotrzebny korek.
Natomiast zupełnym nieporozumieniem jest kierowanie ruchu drogowego do Jarocina i
Środy przez zatłoczone miasto. Do tego celu służyć powinna obwodnica. Niekompletne
oznakowania ilustruje załączone zdjęcie. Co na to eksperci drogowi do spraw infrastruktury miejskiego Magistratu?
Przy okazji: natychmiastowej I stałej zmiany organizacji ruchu wymaga skrzyżowanie
ulic Stodolna – Mickiewicza i Stodolna – Dworcowa. W tym ostatnim przypadku koniecznie
trzeba wprowadzić ruch okrężny.
Janusz Nowak
							
14 V 2010r.

Prosimy Pana Burmistrza i Panią
Dyrektor o wypracowanie wspólnego
stanowiska w tej sprawie, aby powrócił
stary system dojazdów i nauki dzieci na
rano lub żeby gmina zapewniła realne
godzinowo dojazdy.
Rodzice
dzieci dojeżdżających
z Dębca

Justyna Siepietowska-Jarzyńska,
Wydział Promocji

nr 10/2010

CZYTELNICY PISZĄ

Z POWIATU

KRÓTKO
Z POWIATU....

21 maja 2010 r.

Brakuje jeszcze jednego znaku:
„kompletny brak nadzoru nad montażystami”
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Tuż przy wjeździe do lasu Zwierzyniec,
za Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kórniku,
od kilku miesięcy znajduje się znak „Zakaz
wstępu”. Jedna z naszych czytelniczek,
zwróciła się do redakcji z prośbą o wyjaśnienie, do czego odnosi się ów zakaz.
Tablica ta, bowiem stoi w towarzystwie
znaku kierującego do kolekcji Arboretum i
na ścieżkę zdrowia.

Dość szybko, udało nam się ustalić, że
zakaz nie dotyczy wstępu na ścieżkę zdrowia. Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji
skierowali nas do Instytutu Dendrologii
PAN. I tu zagadka wyjaśniła się. Jak poinformowała Kinga Nowak-Dyjeta, kierownik
Arboretum Kórnickiego, znak zakazu wstępu do lasu umieszczono jesienią ubiegłego
roku, w czasie prowadzonej wówczas
wycinki drzew. Firma, która prowadziła wycinkę, zapomniała po jej zakończeniu zdjąć
znak. Pani kierownik zapewniła, że tablica
zostanie jak najszybciej usunięta. To oznacza, że bez przeszkód możemy korzystać z
uroków kórnickiego lasu i ścieżki zdrowia.
Z kolei kolekcja drzew i krzewów, należąca
do Arboretum, a znajdująca się na terenie
lasu Zwierzyniec, dostępna jest jedynie
dla zorganizowanych grup zwiedzających
lub podczas trwania imprez edukacyjnoprzyrodniczych, organizowanych przez
Arboretum.
Zachęcamy wszystkich do informowania
naszej Redakcji o sprawach, które Państwa
nurtują albo niepokoją. Prosimy o kontakt
pod nr tel. 663-579-924 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: korniczanin@
kornik.pl. Postaramy się, w miarę naszych
możliwości wyjaśnić każdą sprawę.
BM

Znów Zniszczyli
Po raz kolejny (który to już nikt chyba
nie zliczy) zniszczono tablice informacyjne
ścieżki zdrowia na Zwierzyńcu. Mimo starań
kórnickiego OSiRu (niedawno wzmocniono
trasę w miejscach podmokłych budując
kładkę) wandale ciągle nie dają za wygraną
i demolują elementy ścieżki.
A może by tak wyładować nadmiar energii w bardziej cywilizowany sposób? A może
by pobiegać i poćwiczyć zgodnie z instrukcjami na niezniszczonych tablicach?

ŁG
Fot. OSiR
Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy odnotowali kolejne akcje:
•4 maja zabezpieczali miejsce wypadku samochodowego w Gądkach na ulicy Magazynowej,
•6 maja, personel karetki pogotowia ratunkowego wezwał strażaków do zniesienia z 4. piętra budynku przy ulicy Staszica 20 w
Kórniku mężczyzny, który doznał zawału serca,
•10 maja zabezpieczali miejsce lądowania śmigłowca Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Bninie na ulicy Śremskiej,
•13 maja zabezpieczali miejsce wypadku w Skrzynkach.,
•18 maja strażacy udrażniali studzienki burzowe przy ulicy Woźniaka w Kórniku, na zalanym parkingu
Opr. Robert Wrzesiński
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Walne zebranie
na działkach
W dniu 15 maja o godz. 11.30 rozpoczęło się Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Antoniego Wróblewskiego w
Mościenicy.
Oprócz działkowców, obecni na nim
byli: Leszek Książek, sekretarz gminy
Kórnik i Stanisław Wawrzyniak z Zarządu
Okręgowego PZD.
Zebranie odbyło się w Domu Działkowca. Udział w nim wzięło 75 działkowców.
Przedstawiono sprawozdania merytoryczne
i rozliczenie finansowe za 2009 rok, które
zostały przyjęte przez zebranych.
Do ważniejszych przedsięwzięć, które
zrealizowano w okresie kadencji 2006-2009
zaliczyć należy:
- modernizacja i wyniesienie do skrzynek
liczników energii,
- utwardzenie alejki głównej i wybudowanie
chodnika,
- utwardzenie wjazdu na parking i do Ogrodu,
- nasadzenia drzew i krzewów na placu przy
Domu Działkowca i na parkingu,
- uzyskano ze Starostwa Powiatowego pozytywną decyzję, dotyczącą budowy ekranu
dźwiękoszczelnego.
Zadania na następną kadencję, jakie przyjęło
Walne Zebranie, ujęte w programie pracy na
lata 2010-2014 to:
- utwardzenie tłuczniem alejek,
- dokończenie wymiany opłotowania,
- modernizacja parkingu i wjazdu do Ogrodu,
- zakup kontenera z przeznaczeniem na
pomieszczenie gospodarcze.
Walne Zebranie spośród działkowców wybrało Zarząd, w skład którego weszli: Piosik
Wiesława - prezes, Mrugas Bogdan - wiceprezes, Zimna Teresa – sekretarz, Gawron
Zenon - skarbnik, Chmiel Ryszard, Halina
Rachwalska, Kasprzak Michał – członkowie
Zarządu.
Zebranie odbyło się w miłej atmosferze.
Trwało 4 godziny. Zakończyło się dyskusją
podczas, której prezes Wiesława Piosik
udzielała odpowiedzi na nurtujące pytania.
WP

Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”
w Kórniku, ul. Średzka 17

wydzierżawi lokal gastronomiczny

– Bar „Zielony Mostek”
Czmoń, ul. Bnińska 31

Informacje pod nr tel. 618 170-299 wew. 34
lub 663-977-343

TYNKI
MASZYNOWE

Tel.

www.restauracja-casablanca.pl

603 613 479
Sprzedam kurki
odchowane,
20-tygodniowe

Miejsce
na Twoją reklamę

N I E R U C HO M OŚ C I

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

Działalność na podstawie licencji zawodowego
pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 8250

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

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

REKLAMY

INFORMACJE

Zakaz
wstępu
do lasu?

rasy Leghorn
oraz Lohmann

tel. 506-494-770

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

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

Miejsce
na Twoją reklamę

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

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)

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

Pracownia Projektowa Ewa Lorens
a r c h i t e k t u r a / kon s t ru kc j a

Zarząd OSP w Kórniku ogłasza nabór nowych członków:
• poniżej 18 lat do młodzieżowych drużyn pożarniczych,
• powyżej 18 lat, którzy chcą zostać strażakami
w kórnickiej jednostce.
Spotkania organizacyjne odbywać się będą
w każdy piątek miesiąca
o godz. 17.00
w Domu Strażaka w Kórniku
przy ulicy 20 Października 93.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

nr 10/2010

O F E R U J E M Y:
Projektowanie w budownictwie Projekty indywidualne
Adaptacje projektów typowych Inwentaryzacje
Uzyskanie pozwolenia na budowę Bezpłatne konsultacje przedprojektowe
i doradztwo w zakresie projektowania

Miejsce
na
Twoją
reklamę

ul. Mickiewicza ԟ- Kórnik / Tel., Fax: -87..8
Tel. kom.: .. ԟMail: EWA.LORENS@GMAIL.COM
21 maja 2010 r.
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Spotkanie z aktorem

10 maja, grupę „Promyczki I” i „Kwiatki” z Przedszkola nr 2 w Bninie odwiedził aktor
teatru w Gnieźnie - Marek Fludra. Pana Marka znamy już z przedstawień, ponieważ
przynajmniej raz w roku gościmy w teatrze gnieźnieńskim. Nasz gość zaprezentował
nam, na czym polega zawód aktora, powiedział jakie cechy musi posiadać. Ważne jest
by: wypowiadać się wyraźnie, dobrze się uczyć w szkole, być sprawnym ruchowo, ładnie
śpiewać… Z wielką uwagą wysłuchaliśmy czytanej baśni z Mozambiku pt. „Lew, królik i
pszczoły” oraz braliśmy udział w zabawie pantomimicznej. Spotkanie było dla nas pełne
wrażeń! Bardzo dziękujemy panu Markowi Fludrze za poświęcony nam czas.
Izabela Kobielak - wychowawczyni

Co roku, w maju rozpoczyna się egzaminacyjny maraton maturalny. Dla maturzystów to okres wzmożonego wysiłku
intelektualnego. Jakie przedmioty, w tym
roku wybrali maturzyści z miejscowego
ogólniaka?
59 osób przystąpiło do egzaminu dojrzałości
w Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku. Matury rozpoczęły się 4 maja od zmagań z językiem
polskim. Na 59 abiturientów, 11 wybrało poziom
rozszerzony z tego przedmiotu. W tym roku,
po raz pierwszy wszyscy maturzyści zdawali
matematykę. Znaczna większość wybrała
podstawowy poziom.
Wśród języków obcych najpopularniejszy
jest nadal język angielski (52 osoby), po nim
język niemiecki (14 osób). 26 maturzystów
zdecydowało się podejść do egzaminu z biologii
i 20 z geografii. Niewielu abiturientów wybrało
w tym roku WOS, historię i chemię. Tylko jedna
osoba podeszła do matury z informatyki.
Zakończyły się już egzaminy pisemne i dobiegają końca ustne. Maturzyści poznają wyniki
pisemnych matur w połowie czerwca.
BM

Dąb katyński przed
kórnickim gimnazjum
Kolejny już dąb, ku pamięci jednej z ofiar mordu katyńskiego posadzono tym razem 30
kwietnia przed budynkiem Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku.
Dąb ten ma upamiętnić podporucznika Leona Siudziaka, który urodził się w Kórniku
3 czerwca 1900. Zginął w 1940 roku w Starobielsku.
Akt ten był wyrazem włączenia się kórnickiego gimnazjum w realizację programu
edukacyjnego „Katyń …ocalić od zapomnienia”.
Sadzonkę dębu przekazał Zakład Doświadczalny PAN w Kórniku.
Magdalena Żymańczyk

Poznawali
wszechświat
14 maja, uczniowie z Gimnazjum im.
Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
wzięli udział w edukacyjnym programie
„Podróże kosmiczne”. Poznali nasz Układ
Słoneczny i z bliska przyjrzeli się planetom
oraz gwiazdom na trójwymiarowym ekranie
Cinema Park w Poznaniu. W czasie trzygodzinnej wycieczki po kinie, gimnazjaliści
odwiedzili sześć sal. Nauka przeplatała się
z zabawą. W sali ruchu, piękno Ziemi zakłóciły zagrożenia, jakie niesie ze sobą rozwój
cywilizacji. W sali wyobraźni miało miejsce
spotkanie z pozaziemskimi istotami. Sala
muzyki zafundowała gigantyczny koncert
i pokaz świateł, a w sali interakcji uczestnicy wycieczki sprawdzili swoją wiedzę na
temat Wszechświata podczas gry akademii
kosmicznej. Trzy pierwsze miejsca w quizie
zajęli uczniowie naszej szkoły.
Aleksandra Michlik-Ptak

Przydzielono miejsca w przedszkolach

W miesiącu marcu wszystkie kórnickie przedszkola przyjmowały wnioski rodziców o
przyjęcie dzieci do przedszkoli.
W dniu 07.04.2010 odbyła posiedzenie Komisja Kwalifikacyjna w sprawie naboru
dzieci do placówek. Przeanalizowano 512 wniosków.
Po zakończeniu procedury odwołań, w roku szkolnym 2010/2011 do kórnickich placówek uczęszczać będzie: ogółem 421 dzieci.

3-latki
4-latki
5-latki
6-latki
Ogółem

Przedszkole nr 1
im. Misia Uszatka
45
76
53
7
181

Przedszkole nr 2
im. Cztery Pory Roku
44
66
42
152

Przedszkole w
Szczodrzykowie
9
33
30
16
88

Zestawienie przygotował Wydział Oświaty i Polityki Społecznej UM Kórnik

Kórnickiemu Bractwu Kurkowemu
im. Ks. S. Janasika w Kórniku-Bninie
i mieszkańcom osiedla SKR w Bninie,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze
na miejsce wiecznego spoczynku

Za wyrazy współczucia i złożone wieńce oraz kwiaty
Serdeczne podziękowania
składa:
Rodzina
nr 10/2010

Pozycje książkowe dostępne są w Bibliotece Publicznej w Kórniku
DLA DOROSŁYCH
OLGA TOKARCZUK „PROWADŹ SWÓJ
PŁUG PRZEZ KOŚCI UMARŁYCH”

Thriller moralny,
który do ostatniej strony trzyma w napięciu.
Akcja rozgrywa się w
Kotlinie Kłodzkiej. Główną bohaterką jest Janina Duszeńko, kiedyś
inżynier mostów, dziś
wiejska nauczycielka
angielskiego, geografii
i dozorczyni domów
letniskowych. Jej pasją
jest astrologia, a wielką miłością wszelkie
zwierzęta. Gdy dzieje im się krzywda, Janina upomina się o szacunek dla zwierząt.
Pewnego dnia dowiaduje się o śmierci
sąsiada kłusownika - mordercy saren,
potem o następnej ofierze…Seria mniej
lub bardziej niewytłumaczalnych zgonów
rośnie, a na śniegu nie ma innych śladów
jak tylko zwierzęce... Janina próbuje zbadać sprawę własnymi metodami.
DLA DZIECIJULIA BELL
„JA Z NADWAGĄ”

Śp. Franciszka Kowalskiego
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RECENZJE KSIĄŻEK

KULTURA

OŚWIATA

Maj miesiącem matur

21 maja 2010 r.

Julia Bell przedstawia w swojej
książce przerażające
świadectwo walki nastolatki z samą sobą,
ze swoim ciałem, z
pokusami po to, by
móc sprostać wymaganiom matki, która
od wczesnej młodości była na diecie.
Karmen poznajemy
pod koniec jej pobytu w mieście, które znała
od zawsze. Wtedy dziewczyna jest praktycznie uzależniona od słodyczy, często stołuje
się w fast-foodach, najczęściej wolny czas
spędza na grze „w wyścigi” ze swoim przybranym ojcem i jest szczęśliwa. W nowym
mieście zaczyna odczuwać to, że nie jest
idealna, a fakt, że matka przekonuje ją do
odchudzania, nie polepsza sprawy..
LITERATURA PIEKNA
JANUSZ KASZA „DUCHY DŻUNGLI.
OPOWIEŚĆ O YANOMAMI, OSTATNICH
WOLNYCH INDIANACH AMAZONII”

Duchy dżungli
mieszkają z dala
od wielkich rzek, w
głębi deszczowego
lasu. Duchy dżungli unikają obcych:
jeśli przyjdziesz do
nich bez zaproszenia - zginiesz. Duchy
dżungli - Yanomami.
Ostatni wolni Indianie
Amazonii. Niewielu
ludzi spotkało Yanomami, nieliczni mogli
poznać ich życie, obyczaje i wierzenia.
Tym ciekawsza jest relacja Janusza Kaszy,
który w 1998 roku podczas wyprawy do
Wenezueli mieszkał w wiosce Yanomami,
z bliska podpatrywał ich codzienne życie
i rytuały.
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Co to jest drzeworyt, jakie pozycje
wykonywane tą artystyczną techniką
druku dostępne są w Kórniku, dlaczego
dawniej przymocowywano księgi za
pomocą łańcucha i ile waży największa
księga w zbiorach Biblioteki Kórnickiej – tego dowiedzieli się zwiedzający,
którzy w kolejne dwa majowe weekendy
odwiedzili Zamek Kórnicki.
Rzadko dostępne dla zwiedzających
starodruki, z każdym tygodniem przyciągają do zamku coraz większą rzeszę ludzi.
Majowe Weekendy w Bibliotece Kórnickiej
to niepowtarzalna okazja, aby przyjrzeć się
cennym rękopisom i dziełom literackim. Niekiedy to jedyne zachowane egzemplarze,
których nie znajdziemy w żadnym muzeum
ani książnicy na świecie.

Artystyczna technika druku
Drugi majowy weekend poświęcono
drzeworytom. Jak dowiadujemy się od pracowników Biblioteki Kórnickiej,
drzeworyt to technika artystycznego druku wypukłego,
który wykonywano w drewnie.
Używano do tego deskę z drzewa buku, gruszy lub jabłoni.
Najpierw tworzono rysunek
za pomocą pióra lub grafitu.
Krawędzie każdej narysowanej kreski nacinano nożykiem,
usuwając przy pomocy innych
noży i dłut warstwę drzewa z
nie zarysowanych przestrzeni
między kreskami. Na desce
pozostawały wypukłe elementy
rysunku, na które nakładano
pędzlem lub wałkiem farbę i
odbijano na przyłożonym do
klocka papierze. Technika ta
znana była już w starożytności i średniowieczu. Wówczas drewniane stemple odbijano
np. na skórach czy tkaninach, później na
przełomie XII i XIV wieku na papierze. Początkowo tworzono w ten sposób obrazki
dewocjonalne i karty do gry, później książki
ksylograficzne tzw. blokowe. Te pojawiły się
na początku XV wieku. Charakteryzowały
się tym, że tekst i obraz cięto z jednego
klocka. Na świecie zachowało się około
30 tytułów książek ksylograficznych, w
około 100 egzemplarzach. W Polsce są
tylko dwa, w tym jeden w Kórniku. Jest to
słynna „Ars moriendi” czyli „Sztuka dobrego
umierania”, wydana w XV wieku w Niemczech, w której zawarto fragmenty z Biblii,
opisy życia i męki Chrystusa, zasady wiary
chrześcijańskiej, tańce umarłych itd. Była
to książka przeznaczona do codziennego
użytku religijnego.
Po wprowadzeniu druku drzeworyt stał
się najpopularniejszą techniką ilustratorską.
Przykładem drzeworytu kolorowego są
francuskie „Godzinki”, których egzemplarz
znalazł się w zamkowych gablotach. Jest
to luksusowy, drukowany na pergaminie i
oprawiony w aksamit brewiarz, który wydano w Paryżu w około 1516 roku. Zwiedzający mogli obejrzeć fragment z „Godzinek”,
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przedstawiający pokłon trzech króli. Warto
też było zwrócić uwagę na „Kronikę świata”
Hartmanna Schedla, wydaną w 1493 roku
w Norymberdze, opisującą dzieje świata od
stworzenia do czasów współczesnych autorowi. Kronika ta zawiera 1809 drzeworytów,
różnej wielkości i o różnej tematyce, w tym
wiele ilustracji miast. Kilka stron poświęcono w niej Polsce, nazywanej Sarmacją.
Tę część ilustrują widoki Krakowa, Nysy i
Wrocławia, które uznawane są za najstarsze ich przedstawienia.
Biblioteka Kórnicka zaprezentowała
również „Zwierzyniec” Mikołaja Reja,
wydany w 1562 roku w Krakowie. Było to
pierwsze wydanie, które zawierało drzeworytową podobiznę Mikołaja Reja. Obok
umieszczono kopię drewnianej matrycy, z
której uzyskano odbitkę. Ciekawym przykładem książki drzeworytowej jest jeden z XVIwiecznych polskich zielników, autorstwa
Macieja Siennika, wydany w Krakowie w

1568 roku. Zawiera on opisy ziół z podaniem ich leczniczych właściwości. Bardzo
bogato ilustrowany. Podczas wystawy
zaprezentowano rozdział dla akuszerek.
Zwiedzający zwrócili też uwagę na słynny
czeski przekład Biblii, wydany w Kralicach
w 1579 roku czy „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza, wydanie z 1881 roku z ilustracjami Michała Andriollego.

łańcuch. Do czego służył? Dzięki niemu
przymocowywano księgę do szafy lub pulpitu, aby zapobiec kradzieży albo przestawianiu jej przez użytkowników. Kórnicka księga
łańcuchowa zawiera pisma Mateusza z Krakowa, znanego w średniowiecznej Europie
scholastyka, biskupa i profesora teologii na
uniwersytecie w Pradze.
W zbiorach Biblioteki Kórnickiej znajdują
się również książki niezwykle zróżnicowane
pod względem wielkości i wagi. Najmniejsza książka ma niecałe 3cm wysokości!
Jest to wydana w Paryżu miniaturowa
książeczka do nabożeństwa „Le Petit paroissien de I’enfance”. Zawiera ona tylko
5 ilustracji miedziorytowych, przedstawiających sceny biblijne. Największą książką
w zbiorach kórnickich jest ważący aż 25kg
„Graduał”, wykonany na pergaminie w 1627
roku przez Grzegorza z Wronek dla klasztoru bernardynów w Sierakowie. Zawiera
śpiewy liturgiczne Kościoła przeznaczone
do wykonywania przez chór.
Magdalena Marcinkowska
poinformowała, że tekst zdobią
piękne miniaturowe ilustracje z
postaciami świętych i scenami
biblijnymi oraz floratury z motywami roślinnymi i zwierzęcymi.
Pani kierownik Działu Zbiorów
Specjalnych, zwróciła uwagę
na ilustrację przedstawiającą
św. Franciszka oraz Piotra i
Pawła. Zauważyła, że ciekawy
jest zapis nut, wystylizowany
na tzw. notację neumatyczną,
stosowaną do XII wieku. Przypuszcza się, że to wyraz „mody
na średniowiecze” w tamtych
czasach.
Zwiedzający mieli też okazję zobaczyć cenne i przełomowe dzieło,
pierwsze wydanie książki „O obrotach sfer
niebieskich” autorstwa Mikołaja Kopernika,
wydrukowane w 1543 roku w Norymberdze.
Ten znany wykład z heliocentrycznej budowy świata wywołał ogromny przewrót w
nauce i w sferze światopoglądowej. Dzieło
to aż do 1819 roku znajdowało się na liście
ksiąg zakazanych.

Różne formy książki
Każdy kto, w trzeci majowy weekend odwiedził wystawę starodruków w zamku, na
własne oczy mógł się przekonać, że książka
na przestrzeni lat ulegała przeobrażeniom.
Początkowo zapiski prowadzono na woskowych tabliczkach. Wewnętrzną część tabliczki wydrążano i wlewano w zagłębienie
wosk o czarnej barwie. Po zastygnięciu pisano na takiej tabliczce metalowym rylcem.
Magdalena Marcinkowska, kierownik Działu
Zbiorów Specjalnych Biblioteki Kórnickiej
powiedziała nam, że przechowywana w
Kórniku tabliczka woskowa zawiera fragment protokołów z posiedzeń Nowego
Miasta Torunia z 1444 roku.
Wśród wystawionych eksponatów była
również księga łańcuchowa. Duże zainteresowanie wzbudzał doczepiony do księgi

Biblioteka Kórnicka zaprasza na kolejne
dwa weekendy. W nawiązaniu do 200. rocznicy urodzin Chopina, 22 i 23 maja zostaną
zaprezentowane rękopiśmienne partytury
Barkaroli Fis-dur oraz pieśni Wiosna, a także XIX-wieczny fortepian firmy Brodmann,
na którym kompozytor grywał w drezdeńskim mieszkaniu Klaudyny Potockiej. Z
kolei ostatni weekend majowy (29-30 maja)
będzie poświęcony 600. rocznicy bitwy pod
Grunwaldem. Zwiedzający zobaczą unikatowe, niezwykle cenne dokumenty rękopiśmienne m.in.: „Banderia Crucigerorum”
Jana Długosza (XIX w.) – album chorągwi
krzyżackich zdobytych przez Polaków pod
Grunwaldem czy XVI-wieczną „Cronica
conflictus”– jeden z najstarszych opisów
bitwy 1410 roku.
Barbara Morasz
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USŁUGI
DEKARSKIE

- papa,
- dachówka,
- blachodachówka,
- itp.

tel. 517-925-219

FIRMA

A. MAŁECKA

• SKUP ZŁOMU
i METALI KOLOROWYCH

KÓRNIK

(ZŁOM ODBIERAMY OD KLIENTA
WŁSNYM TRANSPORTEM)

ul. MŁYŃSKA 34 A
tel. 61 8170393,
602 455 111

• BUDOWLANKA,
STAL, OPAŁ, PASZE, NAPOJE,
NAWOZY

pn-pt 7:30 – 16:00
sob 7:30- 12:00

REKLAMY

IKULTURA

Starodruki - podróż w czasie

Miejsce
na
Twoją
reklamę
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KULTURA

KULTURA

XVII Kórnickie Spotkania z
Białą Damą 2010.
I dzień 29.05. br.
•Blok rekreacji, smaków i handlu.
W trakcie całej imprezy oferować będziemy uczestnikom specjały kuchni polskiej i światowej oraz urządzenia rekreacyjne
dla dzieci i młodzieży.
Montaż stoisk gastronomi od godz. 00.00 do 10.00 na ul. Zamkowej
Od godz. 10.00 na ul. Zamkowej i podzamczu umiejscowione będą stanowiska handlowe, gastronomiczne i rekreacyjne.
•Blok lotniczy
Współorganizatorem tegorocznej edycji będzie 2 skrzydło Lotnictwa Taktycznego.
Ze swojej strony zapewnia sprzęt i wyposażenie lotnicze. Dzięki temu odbędą się pokazy sprzętu lotniczego, spadochronowego i
lotniskowego, połączone z wykładami specjalistów. . Możliwe poznanie wyposażenia służb naziemnych, przymierzenie kombinezonu
lotnika, itp. Przestrzeń rynku i podzamcza.
•Blok motoryzacyjny, czyli pokaz i parada zabytkowych samochodów.
Od godz. 12.30 pokaz starych motocykli biorących udział w rajdzie Poznań-Leszno
Od godz.14.30 do 15.30. na kórnickim rynku odbędą się pokazy zabytkowych pojazdów Automobilklubu Wielkopolskiego.
O godz. 15.30 parada składająca się z około 10 stylowych samochodów objedzie rynek i uda się na podzamcze.
W samochodach przewiezieni zostaną goście.
•Blok spadochronowy, czyli Powietrzny desant Białej Damy
O godz.16.00 rozpocznie się show spadochronowe. Na podzamczu wyląduje grupa skoczków spadochronowych Aeroklubów Polskich,
a wśród nich Biała Dama 2010.
Relacja z lotu Białej Damy na żywo prezentowana będzie na telebimie. Pokaz komentować będzie
instruktor spadochronowy Sławomir Pomietlak.
•Blok oficjalny.
O godz.16.15 po wylądowaniu desantu z Białą Damą rozpocznie się uroczystość otwarcia XVII Kórnickich Spotkań z Białą Damą.
Powitani zostaną dostojni goście, wręczone symboliczne klucze do miasta.
Poznamy też laureatkę konkursu Kórnicka Biała Dama 20 r.,
która złoży ślubowanie.
•Blok dobrych znajomych z sąsiedztwa, czyli występy
artystów ziemi kórnickiej.
Próby zespołów amatorskich od godz. 14.00
16.30 - Pokaz układu tanecznego grupy baletowej KOK
16.40 - Występ Laureatów VII Gminnego Konkursu Piosenki
Dziecięcej
16.50 - Występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej
17.05 - Występ Chóru Tutti Santi
17.15 - Występ Zespołu Folklorystycznego z Brzegu – goście
specjalni
17.40 - Pokaz UKS TKD Kórnik
18.00 - Pokaz tańca w wykonaniu Kórnickiej Grupy Tańca HipHop z KOK (na przemian)
18.25 Pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu mistrzów klasy
A:
Wiktorii Zięty i Przemysława Biernata (na przemian)
18.40 przerwa techniczna
•Blok humoru, czyli spotkanie z Panem Józkiem –hodowcą
kur w Kórniku
19.15 - 20.25 - Występ kabaretowy Grzegorza Halamy-Oklaski.
•Gwiazda wieczoru
20.25 - przerwa techniczna
21.00 - koncert Krzysztofa Krawczyka
22.30 - pokaz sztucznych ogni
•Blok Taneczny, czyli dyskoteka z Białą Damą z udziałem DJ Kalwi&Remi.
23.00 do 24.00 taneczne pożegnanie Białej Damy – DJ Kalwi & Remi
II dzień 30.05.br.
W niedzielę 30 maja od godz. 10.00 drugi dzień pokazów sprzętu lotniczego oraz handlu.
12.00 do 14.00 - Kórnicki Dzień Dziecka - spektakl „Tajemnica leśnych przyjaciół”, cykl gier i zabaw dla dzieci.
14.00 - Pokaz modelarstwa lotniczego.
14.00 - VI Ogólnopolski Przegląd Hejnałów i Intrad Maryjnych
15.00 - Występ chóru z Ukrainy w Kościele p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku
16.00 - Występ spontaniczny i bezinteresowny na cześć Kórnickiej Białej Damy 2010 Kabaretu Pod Spodem
16.30 - Kabareton z Białą Damą. Gospodarzem spotkania będą Olga Bończyk i Zbigniew Górny. Wystąpią Maurycy Polaski oraz
kabarety Rak, Koń Polski i Czarujących Doznań.
Zakończenie ok. godz. 19.00.
Zapraszamy!					
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Sławek Animucki

Kórnicki Ośrodek Kultury
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Coś dla każdego
Tegoroczny Tydzień Bibliotek,
oficjalnie trwał w całym kraju od 8 do
15 maja. U nas – w trochę bardziej
wydłużonych ramach czasowych.
Tuż przed majowym weekendem,
30 kwietnia w auli bnińskiej podstawówki, z najmłodszymi uczniami
spotkał się Wiesław Drabik, autor
wielu książek dla dzieci, w tym m. in.
„Bajki o smoku i Kraku”, „Awantury
na podwórzu” czy „Łakomczuchy”.
Drabik zaprezentował swoje pełne
humoru wierszowane bajki dla
dzieci. Czytał, opowiadał, zadawał
liczne humorystyczne pytania. Za
każdą dobrą odpowiedź, uczniowie
otrzymywali nagrodę – naklejkę. Na
zakończenie autor podpisywał swoje
książki i wpisał się do kroniki. Organizatorami tego spotkania były: Biblioteka Publiczna
w Kórniku i Filia w Bninie.
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Wiesław Drabik odwiedzi, także w
czerwcu szkołę w Kórniku.
5 maja, dla kórnickich przedszkolaków w siedzibie Biblioteki w Kórniku i dla
bnińskich przedszkolaków w Filii w Bninie,

aktorzy z krakowskiego teatru zaprezentowali przedstawienie zatytułowane „Calineczka”. Dzieci uważnie
słuchały opowieści, ale także brały
udział w przedstawieniu. Podlewały
ziarenko, z którego miała pojawić się
mała Calineczka, jako żabki i rybki
pomagały przedostać się Calineczce
w różne miejsca. Kolorowa sceneria
i gra aktorów zachwyciła niejednego
malucha.
We wtorkowe popołudnie 11
maja, Bibliotekę Publiczną w Kórniku
odwiedziły panie, którym nuda i brak
zajęcia w wolnych chwilach są zupełnie obce. Dzięki spotkaniu „Moje
hobby” mogły zaprezentować szerszemu gronu ludzi, to czym pasjonują się od lat lub od całkiem niedawna.
Na specjalnie przygotowanych
stołach znalazły się: okolicznościowe
kartki, wykonywane haftem wstążeczkowym przez Marię Bruczyńską,
papierowe cudeńka – łabędź i koszyczek, przygotowywane wiele godzin
z niezwykłą dokładnością przez
Danutę Nowak, haftowane serwety i
serwetki Elżbiety Kerber oraz ręcznie
robione przez córkę Joannę Kerber
okolicznościowe kartki, filcowe figurki
Joanny Dwojewskiej, a także ręczne
robótki Marii Gołębiowskiej i wyroby
krawieckie Katarzyny Kaczmarek,
pracownic Biblioteki Publicznej w
Kórniku. Pani Ela opowiedziała,
jak stopniowo poznawała wszelkie
techniki haftu i o swoim stosunkowo
„świeżym” hobby a mianowicie wyrobie domowych nalewek. Jej córka
Joanna pokazała jak wykonuje się
origami. Z kolei pani Danuta, krok
po kroku instruowała, jak składać
karteczki, aby powstał np. papierowy
koszyczek. Łabędź, który tworzyła z
misterną dokładnością, zbudowany
jest z około 1000 niewielkich papierowych kartoników.
Wszystkie panie wyraziły chęć
organizowania stałych spotkań, na
których mogłyby dzielić się swoimi
zainteresowaniami.
4 i 5-latki z Przedszkola w Bninie
poznawały tajniki ludzkiego ciała,
dzięki spotkaniu „Co kryje moje ciało?”, które odbyło się 12 maja w Filii
w Bninie. Dzieci dowiedziały się, z
czego zbudowany jest człowiek, co
znajduje się w naszym wnętrzu, jak
ważne funkcje spełniają mięśnie i
serce, dlaczego kości są twarde, jakie
narządy one chronią. Pomocne okazały się zbiory biblioteczne i manekin.
Miś z przedstawienia przypomniał
dzieciom podstawowe zasady higieny
osobistej. Teraz już wszystkie maluchy będą pamiętać, że owoce należy
umyć przed zjedzeniem. Na zakończenie,
przedszkolaki wykonały makietę ze zdrową i
niezdrową żywnością. Każdy z nich otrzymał
pamiątkową naklejkę.

nr 10/2010

Prawie 15 tysięcy ludzi przyciągnęły
do Arboretum Kórnickiego kwitnące
magnolie, bzy i rozkwitające azalie i
różaneczniki. Zwiedzający przyglądali
i zachwycali się pięknem przyrody naszego parku.
Początek maja w Arboretum to okres
kwitnienia magnolii. Jak
dowiadujemy się z tablic
edukacyjnych, umieszczonych na terenie parku,
magnolie należą do najstarszych filogenetycznie
roślin liściastych. Znanych
jest 70 gatunków magnolii.
Najwcześniej uprawiano
je w ogrodach w Chinach i
Japonii. W Europie, pierwsze magnolie pojawiły się
w ogrodach botanicznych
i parkach w końcu XVII
wieku, a niektóre 100 lat
później, na początku XX
wieku. W Arboretum w
Kórniku rośnie: magnolia
pośrednia, gwiaździsta,
japońska, drzewiasta i
parasolowata. Wszyscy,
którzy odwiedzili nasz
park podczas pierwszomajowego weekendu mogli się m.in. dowiedzieć, jakich
warunków wymagają magnolie i jak je

pielęgnować.
Kolejne dwa weekendy majowe należały
do bzów. Ich zapach zaczarował niejedną
osobę, która spacerowała po Arboretum,
zwłaszcza po nowej części przy ulicy
Parkowej. Tu znajduje się najbogatsza w
Polsce, licząca ponad 130 gatunków i od-

W tym samym dniu, w godzinach popołudniowych, bibliotekarki z całej gminy,
zarówno z bibliotek publicznych, jak i
szkolnych spotkały się w auli bnińskiej
podstawówki, aby wspólnie świętować
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Wśród
gości byli m.in. Leszek Książek,
sekretarz gminy, Irena Kaczmarek, przewodnicząca RM, Sławomir
Animucki, dyrektor KOK, Domicylla
Sierszchuła-Filipowska, przedstawicielka Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu, emerytowani pracownicy biblioteki i wyróżnieni czytelnicy.
Elżbieta Duszczak, dyrektor Biblioteki
Publicznej w Kórniku, podziękowała
wszystkim paniom bibliotekarkom
za zaangażowanie i trud włożony w
swoją pracę. Najbardziej wyróżniających się czytelników nagrodzono
książkowymi upominkami. W tym
roku wyróżniono: Weronikę Cyrę,
Małgorzatę Górską, Żanetę Grewling,
Danutę i Jana Kaczmarków, Dorotę
Ludwiczak, Krystynę Mazanowską,
Karolinę Piechowiak i Teresę Rochowiak. Część artystyczną uświetniła,
mieszkająca w Mościenicy poetka i
malarka Wiesława Urszula Kurek, recytując
wiersze swego autorstwa przy podkładzie
muzycznym Artura Nagrodzkiego.
13 maja, w ramach obchodów Tygodnia
Bibliotek, trzecioklasiści z kórnickiej podstawówki wzięli udział w spotkaniu „Podwodny
świat”, przygotowanym przez bibliotekarki
z Kórnika.
Po wysłuchaniu informacji oraz obejrze-

niu książek i albumów na temat życia zwierząt i roślin w otchłaniach mórz i oceanów,
uczniowie wspólnie stworzyli akwarium. Z
papieru, krepy, kartonu, kamyków, włóczki,
folii aluminiowej i plasteliny wykonały wielo-
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mian kolekcja bzów - lilaków. Organizatorzy
imprezy edukacyjno-przyrodniczej „Kiedy
znów zakwitną białe bzy” zadbali nie tylko o

barwne rybki, koniki morskie, rozgwiazdy,
a nawet w tym towarzystwie znalazły się
groźne rekiny.
W tym samym dniu, w Filii w Bninie odbył się wieczór z poezją Wiesławy Urszuli
Kurek. Pani Wiesława jest pedagogiem i
filologiem, poetką, maluje od ponad dwudziestu lat. Mieszka w Mościenicy. Wydała
dwanaście tomików poezji, namalowała

nasz zmysł wzroku i powonienia, ale także
słuchu. 16 maja, na polanie „Pod Bukiem”
odbył się koncert kwartetu „MUSICARIUS”,
który specjalizuje się w muzyce klasycznej
i filmowej.
22 i 23 maja odbywać się będą „Dni azalii i różaneczników w Arboretum Kórnickim”.
Każdy, kto tylko odwiedzi
w ten weekend nasz park,
na pewno nie będzie żałował. Zobaczyć będzie
można bogatą kolekcję
różnobarwnych azalii i
różaneczników. W sobotę
22 maja, w godzinach od
12.00 do 14.00, Kórnik gościć będzie uczestników
II Zjazdu Zabytkowych
Saabów. Honorowy gość
zlotu to Erik Carlsson.
Zabytkowe pojazdy będzie można podziwiać na
terenie nowego Arboretum
przy budynkach Instytutu.
W niedzielę, 23 maja o
godz. 16.00 na polanie
„Pod Bukiem” odbędzie
się koncert muzyki żydowskiej i bałkańskiej.
Wystąpi trio „Anatewka”.
Barbara Morasz
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„Biblioteka – słowa, dźwięki,
obrazy” to hasło tegorocznej,
siódmej już akcji popularyzacji
książki i czytelnictwa, znanej
jako „Tydzień Bibliotek”. O tym,
że współczesna książnica nie
jest już wyłącznie miejscem,
gdzie poszukuje się i wypożycza
książki przekonali się wszyscy,
którzy skorzystali z propozycji
przygotowanych przez Bibliotekę
Publiczną w Kórniku i Filię w Bninie właśnie z tej okazji.
Mijają dni, miesiące, lata. Świat
nie stoi w miejscu, idzie do przodu.
To, co wiele lat temu wydawało się
nierealne, dziś staje się rzeczywistością. Zmienia się nasz styl życia,
przyzwyczajenia i potrzeby. Zmiany
zachodzą też w różnych instytucjach.
Z duchem czasu i postępu stara się
także podążać biblioteka.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich, które istnieje od ponad
90 lat, przekonuje, że współczesna
biblioteka, zwłaszcza publiczna,
stopniowo przestaje być wyłącznie
zbiorem książek i czasopism drukowanych a staje się miejscem,
gdzie czytelnik angażuje swój słuch
a wzrok służy nie tylko do rejestracji
kształtu liter, ale również do odbioru
bogactwa obrazów i zdjęć. Dziś
biblioteki stają się mediatekami,
gromadzącymi treści na różnych nośnikach, nie tylko tych tradycyjnych
oraz mini centrami kultury, w których
organizowane są spotkania o różnej
tematyce, nierzadko odbiegającej od
literatury.
Takim mini centrum kultury jest
bez wątpienia Biblioteka Publiczna
w Kórniku i jej Filia w Bninie. Obie
placówki nie ograniczają się do działalności czytelniczej i wychodzą na
przeciw zapotrzebowaniom ludzi.

Magnolie, bzy i różaneczniki w Arboretum

Tydzień Bibliotek

ponad 300 obrazów. Podczas wieczoru
poetyckiego w bnińskiej bibliotece, autorka
zaprezentowała swoje wiersze zawarte
w tomikach: „Szepty z wnętrza drzew”,
„Oddech Boga” i „Miniatur 21”. Poezję
ubogacała oprawa muzyczna w wykonaniu Artura Nagrodzkiego, który
grą na gitarze dostarczył słuchaczom
wielu wzruszeń. Poetka podzieliła
się z uczestnikami wieczoru swoimi
przemyśleniami na temat leczniczej
mocy drzew, życia, poznanych ludzi.
Zwróciła także uwagę na istotne elementy w wychowaniu dziecka. Były
też autografy, słodki poczęstunek i
wspólne ciekawe rozmowy gości z
Wiesławą Kurek.
Gimnazjaliści z Kórnika wzięli
udział w warsztatach teatralnych, które miały miejsce 14 maja w Bibliotece
Publicznej w Kórniku. Spotkanie prowadziły panie z Centrum Rekreacji i
Terapii Ruchowej „RECREO”. Warsztaty nawiązywały do obchodów 200.
rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.
Młodzież podzielono na dwie grupy.
Jedna z nich wykonała scenerię,
stroje i bilety, a druga wcieliła się w
rolę aktorów. W ten sposób powstało
przedstawienie zatytułowane „Młodzieńcze
lata życia Fryderyka Chopina”.
Oprócz spotkań i warsztatów, w czasie
Tygodnia Bibliotek, zarówno w Kórniku,
jak i w Bninie udzielano fachowych porad,
dotyczących korzystania z komputerowego
katalogu książek w bibliotece, przygotowywano tematyczne gazetki i wystawki.
Barbara Morasz
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Już po raz dziesiąty, Ochotnicza
Straż Pożarna i Rada Sołecka wsi Kamionki zorganizowały 8 maja Festyn
Rodzinny w tej miejscowości. Atrakcji
nie brakowało.
Przybyłych powitała sołtys Małgorzata
Walkowiak, która zaprosiła do wspólnej
zabawy.
W ramach Festynu odbyły się zawody
sportowe. Zorganizowano bieg pod hasłem
„Cała Polska biega”. Wytyczono dwie trasy.
Grupa dzieci młodszych i starszych wyruszyła na trasę 1 lub 2km. W młodszej grupie
zwyciężył Mikołaj Sienko, drugie miejsce
zajęła Angelika Frydryszak, a trzecie Konrad Dudek. Młodzież i dorośli
mieli do pokonania trasę 5km.
Zwyciężył Andrzej Filipowicz,
na drugim miejscu uplasował
się Patryk Frydryszak, a trzeci
był Michał Pelczyk. W biegu
uczestniczyło 40 zawodników.
Kolejnym punktem programu
była piłkarska Spartakiada na
kamionkowskim orliku. W grupie młodszej pierwsze miejsce
zajęła drużyna z Lubonia, drugie
z Daszewic, trzecie z Czapur,
czwarte z Kamionek. W starszej grupie wygrała Głuszyna.
Druga była drużyna „Drajerki” z
Kamionek, a trzecia „Gumisie”
z Czapur.
Na festynie gościła II grupa
Wspólnoty Burego Misia z Poznania. Organizatorzy poczęstowali jej członków drożdżówkami.
Liderem tej grupy jest Anna
Kujawa, która na festynie była
pierwszy raz. Burym Niedźwiedziem została
pięć lat temu, dzięki koleżance ze studiów.
Burymi Misiami opiekowały się też inne
Bure Niedźwiedzie. Był to kolejny pobyt

Wspólnoty Burego Misia w Kamionkach.
Przyjazdy do tej miejscowości zainicjowała
Justyna Walkowiak, która kiedyś była lider-

ką II grupy. Bure Misie ze swoimi opiekunami m. in. rzucały piłkę do kosza na „Orliku”.
Były bardzo zadowolone z kolejnego pobytu

w Kamionkach.
Jedną z atrakcji imprezy był pokaz tańca
hip-hop. Zaprezentowały się dwie grupy
ćwiczączce od 6 tygodni w Kamionkach pod okiem instruktorki
- Anny Tatały, prowadzącej Studio Tańca „Tango” na Starołęce.
Młodsza grupa (dzieci w wieku
7-9 lat) wykonała dwa tańce,
natomiast starsza (10-12 lat) jeden z musicalu „Chicago”. Anna
Tatała podkreśla, że bardzo
dobrze prowadzi się jej zajęcia
w strażnicy OSP w Kamionkach.
Jej podopieczni tańczą m. in.
hip-hop, brodway, jazz.
Berta Betka, ludowa twórczyni z Poznania uczyła lepić
z gliny nieszkliwionej różne
przedmioty np. kotki. Można było
też obejrzeć jej prace. Młodzi
ludzie bawili się na dmuchanych
zjeżdżalniach, jeździli quadami,
strzelali na strzelnicy przygotowanej przez OSP. Różne
stoiska, stragany, koło fortuny,
loteria fantowa przyciągnęły
ludzi.
Kolejną ciekawą częścią festynu była
prezentacja 8 osób z grupy „Walhalla”,
zajmującej się rekonstrukcjami historycznymi. Grupa pokazała jak wyglądali wojowie
słowiańscy, w tym polscy z IX-XI wieku.
Towarzyszył im wilk. Wojowie dali pokaz
walki. Przeprowadzili konkursy, uczyli trąbić
z rogu. Zaprezentowali legendę o Mieszku
I, zbudowali tron.
Odbył się także pokaz Fire Show. Czterech artystów wykonało taniec z ogniem.
Takie widowisko odbyło się w Kamionkach
po raz pierwszy i zrobiło niesamowite wrażenie. Zabawa trwała do północy.
Głównymi sponsorami festynu byli:
Gmina Kórnik, Skanland, Firma Grzegorczyk. Impreza nie odbyłaby się, gdyby nie
wsparcie wielu mieszkańców i właścicieli
firm z Kamionek i okolic. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy udzielili
tego wsparcia.
Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński
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Marian Metelski urodził się w Kórniku
16 stycznia 1899 roku. Jego rodzice, ojciec
Stanisław i matka Pelagia z Smolibockich
z Sierakowa byli właścicielami zakładu
krawieckiego oraz sklepu z garderobą
męską i bławatami w Kórniku (obecnie Pl.
Niepodległości 12). W 1913 roku ukończył
7-klasową szkołę elementarną w Kórniku.
Był wyjątkowo uzdolnionym uczniem i już w
1910 roku przysposabiano go do 9-klasowej
szkoły gimnazjalnej. Plany te musiał porzucić z powodu politycznych przekonań ojca,
który wychowywał go w duchu patriotycznym i przywiązania do polskich tradycji. W
rodzinie kultywowano pamięć o przodku
napoleończyku - Janie Metelskim.
Marian Metelski wraz ze Stefanem
Śliwińskim, uczestniczył jako przedstawiciel
tzw. młodej generacji kórnickiej wraz ze
starszymi (Jan Vogel, Andrzej Malinowski,
Walerian Śliwiński, Antoni Wierniewski) w
tworzeniu pierwszej drużyny skautowej w
maju 1913 roku. We wrześniu 1913, na
ręce Wincentego Wierzejewskiego skauta
poznańskiego, złożył ślubowanie skautowe.
W 1914 roku uczestniczył w wykonaniu
pierwszego sztandaru drużyny oraz dwóch
proporczyków zastępów. Ze swoją drużyną,
w pełnym umundurowaniu skautowym,
uczestniczył w I Zlocie Skautów Wielkopolskich w lasach głuszyńskich.
Od kwietnia do września 1915 roku
był zastępcą (przybocznym) drużyny
skautowej.
We wrześniu 1915 objął funkcję drużynowego Kórnickiej Drużyny Skautowej im.
Księcia Józefa Poniatowskiego i pełnił ją
aż do czasu wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W tym okresie, w styczniu 1916
roku odbyło się drugie w historii drużyny ślubowanie, tym razem składane na sztandar
drużyny. Na przełomie 1915 i 1916 roku, za
zgodą rodziców, na ich posesji zorganizował pomieszczenie tzw. „skautówkę”. Dzięki
temu lokalowi, drużyna wbrew zakazom
zaborców działała w ukryciu aż do wybuchu
Powstania Wielkopolskiego.
Drużynowego zapamiętano, jako świetnego organizatora, gospodarza i wykładowcę zagadnień historii Polski, geografii
oraz terenoznawstwa i sygnalizacji. W 1917
roku został członkiem Polskiej Organizacji
Wojskowej zaboru pruskiego (POW), utworzonej przez Wincentego Wierzejewskiego
w Poznaniu. Przenosił on założenia i cele
tej organizacji na grunt kórnicki.
11 lipca 1917 roku powołano go
do odbycia służby wojskowej w 20. pułku
armii polowej w Poznaniu. Po przeszkoleniu, w okresie od 14.07.1917 do 17.08.1918
walczył na froncie zachodnim. W tym
czasie, w miejscowości Olmer we Francji
uczestniczył w głośnym buncie żołnierzy
armii niemieckiej. W ciężkich warunkach
frontowych zachorował i od 18 sierpnia
do 28 września 1918 przebywał w szpitalu
wojskowym. Po wybuchu rewolucji w Niemczech w listopadzie 1918 roku samodzielnie
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opuścił jednostkę wojskową i powrócił do
Kórnika. Natychmiast wszedł w skład powołanej w Kórniku Rady Żołnierskiej.
W czasie jego pobytu w wojsku,
nadal był oficjalnym drużynowym a zastępowali go Antoni Wierniewski i Jan Laube.
W okresie przed wybuchem Powstania, intensywnie szkolił sekcję gońców bojowych
w zakresie łączności. Wkrótce, 27 grudnia
odegrali oni decydującą rolę w mobilizacji
i wyruszeniu Kompanii Kórnickiej do Poznania. Brał udział w pierwszych walkach
Kompanii Kórnickiej w Poznaniu, jako
dowódca plutonu. Uczestniczył również 3
stycznia 1919 roku w marszu do Śremu.
Na początku stycznia 1919
roku ochotniczo wstąpił do tworzącej się
w Poznaniu, kompanii skautowej I Pułku
Strzelców Wielkopolskich, gdzie 18 stycznia
awansowano go do stopnia kaprala i od 20
stycznia mianowano go dowódcą plutonu.
Po akcjach w Wielkopolsce, I
Pułk Strzelców Wielkopolskich wyruszył
na wschód. Marian Metelski brał udział w
walkach pod Lwowem, pod miejscowością
Milatyń został ranny. We wrześniu 1919
walczył nad rzeką Berezyną, a nieco później po chorobie dezynterii, walczył w szeregach 55 p.p. pod Mińskiem Litewskim. We
wrześniu 1920 roku, po rocznej kampanii i
awansie na sierżanta, przeniesiono go do
sztabu 55 p.p. Poznań w Lesznie. W 1921
roku mianowano go chorążym, zarazem
młodszym oficerem 9. kompanii 55 p.p. W
1922 roku, po odpowiednim przeszkoleniu
został adiutantem dowódcy batalionu.
W marcu 1923 roku został gospodarzem
kasyna oficerskiego pułku. W 1924 pełnił
funkcję młodszego oficera 2. kompanii. W
latach 1925-1929 był słuchaczem Szkoły
Oficerskiej w Bydgoszczy, którą ukończył w
stopniu p. porucznika. Od tego momentu,
już jako oficer dowodził kompanią, początkowo w 8. pułku piechoty legionowej
w Lublinie, a od 1938 roku jako dowódca
kompanii karabinów maszynowych w 75
p.p. w Chorzowie.
W 1939 roku, w składzie Armii
„Kraków” (23 Dywizja piechoty) w stopniu
kapitana dowodził samodzielnymi punktami
oporu na Śląsku w miejscowościach Łagiewniki i Godula, co opisano w książce pt.
„Żołnierz nie odszedł bez walki” autorstwa
Jana Zielińskiego.
Po ostatecznej kapitulacji przedostał
się do Warszawy, gdzie zaangażował się w
walkę konspiracyjną, w szeregach Służby
Zwycięstwa Polski (ZWZ). Szkolił wojskowo
starszą młodzież warszawską. Przypuszczalnie należał do grona współpracowników
gen. Grota-Roweckiego i Floriana Marciniaka „Szary”, z którymi zetknął się w 55 p.p.
w Lesznie. Jego działalność konspiracyjną
w Warszawie przerwało aresztowanie
przez gestapo w sierpniu 1942 roku, które
miało miejsce na ul. Marszałkowskiej.
Początkowo był więziony i przesłuchiwany
na Pawiaku. Po kilkudniowych torturach

został przewieziony do Oświęcimia, gdzie
stracono go 5 lutego 1943 roku.
Godnym podkreślenia jest fakt,
że w czasie swojej 20-letniej służby wojskowej czuł się nadal związany z kórnickim
harcerstwem, co uwidaczniało się w korespondencji z byłym skautem i serdecznym
przyjacielem Janem Laube. Podobno w
czasie służby wojskowej i w okresie pracy
konspiracyjnej, na wewnętrznej stronie rewersu kołnierzyka munduru lub marynarki
nosił wpiętą lilijkę skautową.
Za swój żołnierski trud i patriotyczną pełną poświęceń postawę został
odznaczony: Krzyżem Virtuti Militari (po
śmierci), Krzyżem Walecznych I, II, i III
stopnia, Krzyżem Niepodległości, Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości,
Medalem Pamiątkowym za wojnę, Medalem Brązowym za długoletnią służbę oraz
Srebrnym Krzyżem Zasługi.
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MARIAN METELSKI (1899-1943),
SKAUT KÓRNICKI

Festyn
Rodzinny w
Kamionkach

Opracowano przez Komórkę Historyczną 4 Drużyny Harcerskiej im. Ks. J. Poniatowskiego z Kórnika (Jacek Kozłowski)
Przygotował: Kazimierz Krawiarz

Towarzystwo im. Stanisława Mikołajczyka
Zarząd Główny
w Poznaniu,
Zarząd Miejski PSL
w Poznaniu,
Zarząd Powiatowy PSL
w Poznaniu
mają zaszczyt zaprosić na
odsłonięcie popiersia
płk. Jana Wójkiewicza
patrona
Szkoły Podstawowej
w Radzewie
i Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Łęknie,
które odbędzie się w dniu
23 maja 2010r.
o godz. 11.30 na terenie
Muzeum w Szreniawie
Uroczystość połączona
będzie
z Festynem
Zielonoświątkowym
21

UWAGI: Wszelkie gry można podzielić
na dwa rodzaje: czcze (prowadzące przy
najlepszych posunięciach obu stron do remisu) i kategoryczne (prowadzące do wygranej
jednej ze stron). Jedną z gier kategorycznych
jest gomoku - szacuje się, że może liczyć sobie nawet 4000 lat. Narodziła się w Chinach i
około VIII w. p.n.e. przywędrowała wraz z go
do Japonii. Tam już dawno temu zauważono,
że rozpoczynający ma w niej decydującą
przewagę, prowadzącą przy bezbłędnej
grze do zwycięstwa (potwierdziły to dzisiejsze analizy). Dawniejsze próby wyrównania
szans doprowadziły do powstania renju, którą
cechuje jednak dość złożone rozumienie fauli
i odmienne strategie dla czarnych i białych.
W prostszym gomoku poszukuje się wyrównania szans poprzez przeróżne sposoby
rozpoczynania gry.
GRACZE: 2 osoby. Gry tego typu najlepiej
rozgrywać zawsze po dwie partie (ze zmianą
rozpoczynającego).
REKWIZYTY: Kratkownica o wymiarach
19x19 skrzyżowań linii (patrz diagramy 1 i
2). Często zaleca się planszę o wymiarach
15x15. W zależności od jej rozmiarów potrzebnych jest po 190 lub po 122 pionów (w
odmiennych kolorach) dla każdego z graczy,
choć w praktyce rzadko kiedy potrzeba ich
więcej niż po 60.
ZASADY: Na początku gry plansza jest
pusta. Gracze wykonują ruchy na zmianę.
Tradycyjnie rozpoczynają czarne. Ruch polega na postawieniu swego piona na dowolnym,
pustym skrzyżowaniu linii. Pozostają one na
swych miejscach do końca partii. Celem gry
jest uzyskanie formacji pięciu i tylko pięciu
swoich kamieni stojących bezpośrednio po
sobie na jednej linii poziomej, pionowej lub
ukośnej. Jeśli po zapełnieniu całej planszy
żadna strona nie utworzyła piątki, gra kończy
się remisem.
Spotykany jest wariant, gdzie nadlinie
(czyli linie o długości ponad pięć pionów)
również wygrywają. Trzeba zaznaczyć, że
gomoku (lub gobang) jest od dawna znane w
Polsce jako ameba lub kółko i krzyżyk do pięciu (wersję tą podaję w rozdziale warianty).
Współczesne poszukiwania wyrównania
szans doprowadziły do powstania różnych
sposobów otwarć. Niektóre z nich prezentuję
poniżej.
1) Pro – czarne stawiają swój pierwszy
pion na centralnym skrzyżowaniu, białe
dowolnie; drugi czarny kamień musi zostać
ustawiony poza centralnym kwadratem 5x5
punktów.
2) Swap 1 – pierwszy gracz ustawia w
dowolny sposób 3 kamienie: 2 czarne i jeden
biały. Drugi wybiera, którym kolorem chce
grać – rozpoczynają białe.
3) Swap 2 – początek jak w Swap 1. Drugi
gracz może jednak nie wybierać koloru, a
ustawić na planszy jeszcze dwa kamienie

– wówczas prawo wyboru koloru pionów
przechodzi na gracza pierwszego.
Zawodowy i najbardziej sprawiedliwy wariant gomoku – nazywa się renju. To zarazem
jedna z najlepszych gier na świecie. Preferuje
się w niej planszę o wymiarach 15x15. W myśl
reguł tej gry czarnym nie wolno: a) tworzyć
nadlinii, b) stawiać piona w punkcie przecięcia
dwóch trójek złożonych z ich pionów, c) a także w punkcie przecięcia ich dwóch czwórek.
Przez pojęcia trójek lub czwórek rozumiemy
linie 3 lub 4 pionów jednego koloru stojących
w sposób ciągły lub mających między sobą
jedno wolne pole. Wszystkie wyżej podane
zagrania uważane są za faule i oznaczają
natychmiastową wygraną białych (nawet jeśli
zostały one wymuszone jako jedyny ratunek
przed porażką). Białych nie obowiązują żadne
faule – wolno im wszystko (także wygrywać
tworząc nadlinie). Istnieje zastrzeżenie –
czarne mają prawo zagrać faul, jeśli białe
mogą się po nim obronić. Zilustrujmy słowa i
spójrzmy na diagram 1.

sam gracz) - grają na dowolne pole planszy,
f) czarne proponują dwa ustawienia swoich
kamieni, g) białe akceptują jedno z nich,
usuwając drugi pion.
Gra może zakończyć się remisem po
zapełnieniu całej planszy, ale z pominięciem
punktów, gdzie ustawienie czarnego kamienia
skutkowałoby zwycięstwem białych.
PRZYKŁADY: W pozycji na diagramie 3
zaczynają czarne i przeprowadzają skuteczny atak (uwaga: zdjęcie przedstawia tylko
wycinek planszy, a oznaczenia pól nie są jej
brzegami).

1) F4, C1; 2) I3, G5; 3) H2, G1; 4) G3, I1; 5) D3
Wszystkie ruchy białych były praktycznie
wymuszone (proponuję sprawdzić dlaczego).
Ostatnim ruchem czarne utworzyły układ linii
4x3 (diagram 4). Białe poddały się.

SZACHY
Półfinały Mistrzostw Wielkopolski w szachach, strefa centralna -Poznań odbyły
się w dniach 24-25.04.2010.
Wyniki szachistów z Kórnika:
Grupa C-15: 3m Stanisław Pietrowski
5pkt, 4m Wiktor Ptak 4pkt.
Grupa C 11: 21m Błażej Biernacki 3pkt,
26m Smajdor Mikołaj 1,5 pkt, 27 m Mateusz Żyto.
D-18: 3m Karolina Piechowiak 3pkt.
D-15: 2m Zuzanna Zięta 4,5pkt, 5m Małgorzata Niemier.
D-11: 6m Danuta Sibilska 2,5 pkt.
D-9: 1m Bogumiła Sibilska 8,5 pkt z 9.
Zawodnicy z grup: C-15,D-18, D-15,
D-11 i D-9 uzyskali awans do MWJ w
szachach klasycznych, które odbędą się
18-23.06.2010.
Bogumiła Sibilska zdobyła IV, a Błażej
Biernacki V kategorię szachową.
Gratuluję uzyskanych awansów i kategorii
szachowych.

Zapraszam na zajęcia szachowe w środy o 18:00 w świetlicy
OSiR oraz na turniej szachowy
22.05.2010 - Kórnickie spotkania
z Białą Damą.
MUKS Wieża Kórnicka Ryszard Bartkowiak

Wszystkie zagrania czarnych w punkty
zaznaczone białymi kołeczkami są faulami.
Nie są nimi natomiast wskazane ruchy na
diagramie 2, bo:

a) lewy dolny róg – utworzenie układu
dwóch linii 4x3 jest dozwolone, b) górny
lewy róg – białe (tutaj żółte) mają obronę
blokując linię ukośną (atak w linii poziomej
można zatrzymać później), c) prawy górny
róg - również i tu białe parując groźną trójkę
po skosie, łatwo obronią potem linię pionową
(czarnym grozi nadlinia), d) prawy dolny róg –
nie ma faulu 3x3, bo w chwili wygranej faule
się nie liczą.
W renju obowiązuje następujący sposób
otwarcia: a) czarne stawiają swój kamień
w centrum, b) białe - na jednym z ośmiu
punktów sąsiednich, c) czarne - w obrębie
kwadratu 5x5, którego środkiem jest centrum,
d) gracz dotychczasowo biały ma teraz prawo
zamienić się kolorami pionów (decyzja ta
jest ostateczna), e) białe (niekoniecznie ten

W kolejnej partii (diagram 5) rozpoczynają
białe:

1) E2, E1; 2) F1, C4; 3) E5, E6; 4) C3, F3; 5) A3
W powstałej sytuacji (diagram 6) czarne
nie mają obrony na B3, bo byłby to faul. Białe
wygrywają.

W klasyfikacji drużynowej (w której
zwyciężyła para Marek i Sebastian
Ryś)9 drużyn nagrodzono roślinami
do ogrodu produkcji PAN w Kórniku,
wszystkie drużyny otrzymały dyplomy,
które wręczał Burmistrz Gminy Kórnik
Pan Jerzy Lechnerowski. Dla trzech
najlepszych zawodników w turnieju
indywidualnym przygotowano nagrody
rzeczowe a wszyscy juniorzy otrzymali
upominki.
Zawody przeprowadził
Ryszard Bartkowiak

X Rodzinny Turniej Szachowy
- Kórnik 03.05.2010
Wyniki indywidualne
ce Nr
Nazwisko Imię
Rank. Pkt.
Uwagi
1 4 Glapa, Witold
1833
6.0 MMKS Wieniawa Leszno

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
5
3
7
2
16
18
14
9
6
10
12
20
11
8
15
29
33
37
34
13
28
21
17
19
24
39
40
23
25
27
22
36
32
41
26
30
35
38

Kałużny, Łukasz
Ryś, Marek
Zgarda, Jakub
Zielewicz, Piotr
Ryś, Sebastian
Kozak, Krzysztof
Owczarzak, Adam 94
Kerber, Rajmund
Kałużny, Tomasz
Frąckowiak, Andrzej
Zgarda, Jarek
Glapa, Anna 99
Bartkowiak, Marek
Górny, Stanisław
Kałużny, Jacek
Zgarda, Marek
Owczarzak, Waldemar
Szermer, Ludwik 00
Grynia, Leszek
Królikiewicz, Arkadiusz
Smoliński, Piotr
Szermer, Roman
Królikiewicz, Patryk 98
Smoliński, Jakub
Kałużny, Jan 99
Sibilska, Bogumiła 01
Schmidt, Krzysztof
Studziński, Bogdan
Sibilska, Danuta 99
Biernacki, Błażej 99
Grynia, Mikołaj
Schmidt, Szymon
Bartkowiak, Martyna 98
Smajdor, Mikołaj 00
Śmigielski, Dariusz
Kałużny, Stanisław 01
Żyto, Mateusz 00
Smajdor, Dawid 03
Śmigielska, Hanna

2058
1817
1869
1656
1892
1600
1400
1600
1522
1760
1800
1600
1400
1800
1582
1600
1000
1000
1000
1000
1600
1000
1400
1400
1400
1250
1000
1000
1250
1200
1200
1400
1000
1000
1000
1200
1000
1000
1000

41

31

Bartkowiak, Zuzanna 02

1000

SPORT

KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER LOGICZNYCH
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ZAGRAJMY W
GOMOKU LUB
RENJU

6.0 KS Pocztowiec P-ń
5.5 Mosina
5.5 MUKS Wieża Kórnicka
5.5 UKS Mosina
5.0 Mosina
5.0 UKS Gimn 2 Środa Wlkp
5.0
4.5 MUKS Wieża Kórnicka
4.0 KS Pocztowiec P-ń
4.0 UKS Mosina
4.0 MUKS Wieża Kórnicka
4.0 MMKS Wieniawa Leszno
4.0 MUKS Wieża Kórnicka
4.0 UKS Mosina
4.0 KS Pocztowiec P-ń
4.0 MUKS Wieża Kórnicka
4.0
3.5 Na Pięterku P-ń
3.5 Olszewo k Środa Wlkp
3.0 Luboń
3.0 Kostrzyn
3.0 Na Pięterku P-ń
3.0 KS Pocztowiec P-ń
3.0 Kostrzyn
3.0 KS Pocztowiec P-ń
3.0 MUKS Wieża Kórnicka
3.0 KS Pocztowiec P-ń
3.0 Kórnik
3.0 MUKS Wieża Kórnicka
3.0 MUKS Wieża Kórnicka
3.0 Olszewo k. Środa Wlkp
2.0 KS Pocztowiec P-ń
2.0 Borówiec
2.0 Kórnik
1.0 Zaniemyśl
1.0 KS Pocztowiec P-ń
1.0 MUKS Wieża Kórnicka Kórnik
1.0 Kórnik
0.5 Zaniemyśl
Borówiec
0.5

WARIANTY: Zarówno w gomoku jak i w
renju można grać na kartce papieru w kratkę.
Jeden z graczy stawia krzyżyki, drugi kółka
– różnica jest tylko taka, że stawia się je na
polach, a nie na przecięciach linii. Pozostałe
reguły bez zmian.
Zygmunt Szram
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TEL. 604-676-595
PRALEK

WSZYSTKIE TYPY
TAKŻE LODÓWKI
i SPRZĘT AGD
OGRODZENIA Z SIATKI
Produkcja - montaż

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

tel. (61) 287-02-50

wykonuje

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

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

%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

Lek. med. Maria Walkowiak

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

NAPRAWA

50

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

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

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

GABUD
BUDOWNICTWO I EKOLOGIA

- budowa domów
- projekty

,
- kosztorysy, swiadectwa energetyczne
tel. 664-987-287; gabud@gabud.pl; www.gabud.pl

TOMINET SERWIS KOMPUTEROWY
TOMASZ NIEMIER

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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

Ma 37 lat i mieszka w Bninie. Od dzieciństwa cierpi na porażenie mózgowe.
Mimo choroby, stara się cieszyć życiem i
mieć kontakt z ludźmi. Pomaga mu w tym
stowarzyszenie „Klaudynka”.
Adam Joachimiak urodził się 11 maja
1973 roku w Śremie. Podczas porodu, u
Adama wystąpiło niedotlenienie mózgu.
To spowodowało porażenie mózgowe. Do
końca życia będzie niepełnosprawny. Jego
mama, Aleksandra Joachimiak wspomina,
że dopiero po 5 miesiącach od narodzin,
w Poznaniu ustalono, że syn nie porusza
prawą ręką. Początkowo, lekarze twierdzili
również, że Adam nie będzie mówił i chodził.
Na szczęście ta diagnoza nie potwierdziła
się. Chłopiec był leczony i rehabilitowany
w Poznaniu. Mając 1,5 roku zaczął chodzić. - Był żywotny, zawsze uśmiechnięty,
pogodny - mówiła pani Aleksandra.
W wieku 5 lat przeszedł operację prawej
nogi. W wieku 5-6 lat chodził do logopedy,
ze względu na kłopoty z wymową. Do klasy
„0” uczęszczał w Bninie. Do szkoły podstawowej chodził w Kórniku, gdzie mama
woziła go samochodem. Ze względu na
problemy z nauką, trafił do klasy specjalnej.
Lubił swoich kolegów. W szkole nauczył się
przede wszystkim samodzielności, co owocuje w dorosłym życiu. Gdy lekcje kończyły

Ojciec Adama, Czesław Joachimiak
jest zadowolny, że syn uczył się w szkole
a nie indywidualnie w domu. Ponadto pan
Czesław podkreśla, że Adam w szkole miał
towarzystwo kolegów, rówieśników.
Adam mile wspomina nauczycielki,
które go uczyły - Elżbietę Nowicką i panią
Konieczną.
Szkołę Podstawową ukończył w 1990

roku. Miał następnie zdobyć zawód. Zaczął
uczęszczać na roczny kurs szycia, prowadzony w sanatorium w Śremie. Niestety go
nie ukończył.
Mieszka w Bninie z rodzicami, bratem
Rafałem, bratową Renatą, bratankami
Hubertem i Jakubem. To pozwala mu na
utrzymanie się z renty socjalnej. Ze względu
na swoją niepełnosprawność – niedowład
prawej ręki, nie znajdzie zatrudnienia, ale
nie próżnuje. Pomaga bratu w prowadzeniu gospodarstwa. Adam śrutuje śrut w
śrutowniku, przebiera ziemniaki, przynosi
skrzynkę z narzędziami, które podaje podczas naprawy ciągnika. Potrafi też jeździć
traktorem, na który wsiada, gdy tylko zrobi
się ciepło. Przywozi też taczką drewno,
zamiecie ulicę. Nie lubi, gdy tata wyręcza
go w pracach na gospodarstwie.
Adam aktywnie uczestniczy w życiu
najbliższej rodziny. Był świadkiem na ślubie
brata Rafała z Renatą. Jest ojcem chrzestnym bratanka Jakuba. Z bratankami gra w
różne gry.
Bardzo lubi oglądać filmy przyrodnicze
i seriale.
Należy do Kórnickiego Stowarzyszenia
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” od
początku jego istnienia. Uczestniczy w
różnych imprezach. Niestety, brakuje mu
w stowarzyszeniu rówieśników.
Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński

*Potrzebna pani do opieki nad 6-miesięcznym dzieckiem od września tel. 510-060-608
*Ładne, odchowane pieski do wydania, Kórnik-Bnin, ul. Lipowa 2 tel. 783-502-269
*Sprzedam rośliny na żywopłoty, tuje, bukszpany, berberysy, jaśminy, ligustry i ziemniaki odpadowe (na paszę) tel. 697-161-171
*Dyspozycyjna emerytka zaopiekuje się dzieckiem, wiek obojętny. Posiadam referencje tel. 609-179-257
*Sprzedam seata cordobę 1.4, 2003 rok tel. 509-518-955
*Sprzedam mieszkanie w Kórniku, około 62m² + poddasze + ogród z dojściem do jeziora tel. 500-236-560
*Potrzebny od nowego roku szkolnego nauczyciel j. angielskiego do dwójki dzieci, Kamionki, osiedle Północne tel. 501-437-393
*Sprzedam działkę budowlaną w Jeziorach Wielkich, 1161m², cena tylko 90 zł/m² tel.609-300-000
*Sprzedam drewno kominkowe, opałowe: grab, buk, dąb, brzoza, sosna. Pocięte i połupane tel. 607-860-657
*Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 54m² w Bninie tel. 607-479-522
*Sprzedam mieszkanie w Jeziorach Wielkich, 76m², 3 pokoje, garaż, piwnica, 185 tys. zł tel. 664-012-565 lub 606-176-274
*Sprzedam nowy dom w Borówcu 140/550, stan dewloperski, także na raty tel. 602-214-931
*Sprzedam młoty wyburzeniowe HILTI, używane, 1 rok gwarancji tel. 792-884-454
*Poszukuję do wynajęcia kawalerki w Kórniku lub Bninie tel. 501-827-988
*Sprzedam mieszkanie 33,3m² w Kórniku tel. 501-369-509
*Sprzedam mieszkanie na parterze, 3 pokoje, 69m², Bnin Osiedle tel. 600-386-076
*Sprzedam oczko wodne z laminatu w kolorze niebieskim tel. 607-128-265
*Zaopiekuję się dzieckiem (dziećmi), wiek nieistotny. Posiadam referencje tel. 519-554-039
*Wynajmę pokój z kuchnią i łazienką tel. 511-323-679 (dzwonić 7.00-9.00 i 20.00-22.00)
*Wynajmę pokój z łazienką i zapleczem kuchennym tel. 511-323-679 (dzwonić 7.00-9.00 i 20.00-22.00)
*Sprzedam działkę 1700m². Korzystna cena tel. 515-463-026
*Oddam w najem umeblowane mieszkanie dwupokojowe 38m² na Osiedlu Przyjaźni w Poznaniu tel. 608-423-645
*Sprzedam auto Rover 414, 1998r, silnik: 1.4 16V- benzyna, bordo-metalik, cena do uzgodnienia tel. 669-679-277
*Sprzedam działki budowlane w Dachowie tel. 696-760-360
*Nowe mieszkanie do wynajęcia w Śremie przy rynku o pow. 69m² tel. 604-399-668
*Sprzedam pilnie garaż przy ul. Staszica w bloku nr 15 tel. 721-879-632
*Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, inne – przyjadę tel. 601-308-880
*Sprzedam ule wielkopolskie tel. 618 190-587
*Sprzedam drewno kominkowe – dąb, buk. Super okazja! tel. 692-241-023
*Sprzedam rozrzutnik obornika, stan bdb, garażowany tel. 889-849-902
*Sprzedam fotelik Chicco do 13kg i nosidełko WOMAR (nieużywane), cena 150zł tel. 691-890-893

OGŁOSZENIA/ CIEKAWI LUDZIE

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

się wcześniej, nie czekał na mamę, tylko
samodzielnie kupował bilet i przyjeżdżał
do domu. Teraz sam wypłaca pieniądze z
banku, robi zakupy, chodzi do kościoła.

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

USŁUGI KRAWIECKIE

KUPIĘ GOSPODARSTWO
ROLNE,
GRUNTY ROLNE
LUB DUŻĄ DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ
NA TERENIE GMINY KÓRNIK
LUB
GMIN OŚCIENNYCH
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Adam z
„Klaudynki”

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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Członkowie Koła Polskiego Związku
Wędkarskiego nr 19 Kórnik rozpoczęli
sezon 2010, organizując zawody 25
kwietnia na Półwyspie Szyja w Bninie i
1 maja w Kórniku.
W kwietniu zawody odbyły się przy pięknej pogodzie i w miłej atmosferze. Najlepsi
zawodnicy otrzymali upominki. Wśród seniorów zwyciężył Mirosław Grewling, drugi
był Jacek
Smoliński,
trzeci Marek
Wójkiewicz.
W kategorii
kobiet, najlepsza była
Helena Nowakowska.
W grupie juniorzy młodsi wygrał
Radosław
Bladocha,
drugie miejsce zajął Robert Zięta, trzecie
Piotr Jóźwiak. W kategorii juniorzy starsi,
na pierwszym miejscu uplasował się Maciej
Bączkowski, drugi był Damian Żak. Wędkarze w tym inaugurującym sezon dniu,
posprzątali teren ze śmieci, które wywiozły

odpowiednie służby komunalne.
Zawody mistrzowskie dla kórnickiego
Koła odbyły się 1 maja na Jeziorze Kórnickim na Prowencie. Pogoda dopisała
wędkarzom, którzy także posprzątali brzegi
jeziora. Jak powiedzieli nam wędkarze, ryba
dopisała. Najwięcej złowiono leszczy, płoci
oraz krąpi.
Mistrz Koła w 2010 rok złowił około 7
kilogramów ryb, tym samym będzie reprezentował Koło na zawodach organizowanych przez ościenne koła.
W kategorii seniorzy zwyciężył Marek
Wójkiewicz, drugi był Jacek Smoliński,
trzeci Eugeniusz
Mańczak.
Wśród kobiet zwyciężyła Helena Nowakowska, a
druga była
Krystyna
Skopek. W
grupie juniorzy starsi: I miejsce - Damian Żak,
II - Mateusz
Nanowski,
III - Maciej Bączkowski a w juniorach
młodszych I był Krzysztof Buś, II Radosław
Bladocha, a III Piotr Jóźwiak.
Robert Wrzesiński
Fot. Organizatorzy zawodów

Gminna Spółdzielnia „S.Ch.”
w Kórniku, ul. Średzka 17
POSIADAMY W OFERCIE SZEROKĄ GAMĘ
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
I WYKOŃCZENIOWYCH
- kostka brukowa, cena od 37,50zł/m²
- papa termozgrzewalna grubości 4,2mm,

Bieg na milę

W ramach obchodów święta miasta
na Stadionie Miejskim w Koninie odbyły
się zawody samorządowców Wielkopolski
„XII Bieg Milowego Słupa” w biegu na milę
(1,609344 km). Samorząd kórnicki reprezentowała Izabella Moskal, która pracuje w
Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu.
Zawodniczka uzyskała czas 7 min:26 sek.
i uplasowała się na II pozycji. Godzinę
później odbył się bieg główny kobiet na
3000 metrów, w którym biegaczka zajęła
3 miejsce w kategorii wiekowej i była na
mecie po 15 minutach i 35 sekundach

rolka 7,5m²,cena od 59zł szt.

- węgiel od 600zł tona
- miał od 420zł tona

OFERUJEMY DOWÓZ TOWARÓW
PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA TELEFONICZNIE
Magazyn budowlany tel. 618 170-347
Magazyn opału tel. 618 170-299 wew. 21
tel. kom. 691-809-051
Magazyny czynne pon. - pt. w godz. 7.00-15.00
w soboty w godz. 8.00-14.00

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW!
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Do finału Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży, która odbyła się w dniach 2325 kwietnia 2010 roku w Ciechanowie,
ostatecznie zakwalifikowała się dwójka
zawodników UKS TKD Kórnik: Dąbrówka Graczyk i Jakub Jańczyk. Po stoczeniu trzech bardzo dobrych pojedynków,
Dąbrówka zdobyła tytuł V-ce Mistrzyni
Polski w kategorii -59kg. Mniej szczęścia
od Dąbrówki miał Kuba, który mimo
bardzo dobrej postawy, niestety przegrał
pierwszą walkę z wynikiem 7:8.

Blisko 750 zawodników z ponad 100
drużyn i kilkunastu krajów Europy wzięło
udział 8-go maja w Międzynarodowych
Mistrzostwach Berlina. Nasza skromna
drużyna składająca się z trojga zawodników: Dąbrówki Graczyk, Mateusza
Nowaka i Jakuba Posadzy, pod okiem trenera Krzysztofa Łabutki dzielnie stanęła do
walki. Były to pierwsze tak duże zawody w
jakich przyszło Nam uczestniczyć. Zawody
rozegrano bowiem na dziesięciu matach i
z użyciem systemu do automatycznego rejestrowania punktów, tzw. „elektronicznego
hogo”. Najpierw wystartowali najmłodsi zawodnicy Mateusz i Kuba. Mimo ogromnego
zaangażowania, nie udało się Mateuszowi
pokonać swojego przeciwnika. Również
walka Kuby, przypominająca potyczkę
Dawida z Goliatem nie przyniosła wygranej.
Niemniej jednak chłopaki dzielnie wytrwali
do końca.

N°1
Kórnik, Plac NiepodlegáoĞci 38
tel. 61-8170-240
00

00

CZYNNE: pon – sob od 9 - 21
niedziela od 1200 - 2100

ZAPRASZAMY
U nas znajdziesz jedzenie na kaĪde

Dąbrówka, po przeniesieniu do wyższej
kategorii wagowej (+59), w pierwszej walce
pokazała, że jednak w Kórniku potrafimy
walczyć. Słuchając instrukcji trenera wygrała różnicą trzech punktów. W finale uległa
jednak Turczynce, zdobywając drugie w
tym roku srebrne trofeum.
Na rozegranym w dniach 14-15 maja we
Wrocławiu finale Mistrzostw Polski Juniorów, Nasz zawodnik Piotr Mikołajczak zajął
piąte miejsce. Mimo, iż liczyliśmy na więcej,
to Piotrek poprawił swój ubiegłoroczny
wynik, kiedy to był dziewiąty. Na pewno nie
bez wpływu na wynik, był również gorący
dla Niego okres egzaminów końcowych w
gimnazjum.
Wyjazd na zawody w Berlinie był możliwy dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta
Kórnika.
PP

podniebienie

nr 10/2010

KOLEJNE ZWYCIĘSTWA KOLARZY LIMARO

– srebrna Dąbrówka

Występ Naszych zawodników należy
zaliczyć jednak do bardzo udanych. W
nowej formule, już bez konkurencji sprawnościowych, pokazali, że w Kórniku szkoli
się bardzo dobrych zawodników.

- słupki ogrodzeniowe, 2mb, cena od 16zł szt.

PROWADZIMY SPRZEDAŻ OPAŁU:

Ostatnie starty
zawodników
taekwondo

SPORT

REKLAMY / SPORT

Nowy sezon
wędkarzy

21 maja 2010 r.

Druga z prawej Katarzyna Pawłowska

Bardzo dobrze radzą sobie zawodniczki
i zawodnicy UKS Jedynka Limaro Kórnik w
kolejnych startach rozpoczętego na dobre
sezonu kolarskiego.
Podczas rozegranego w Żaganiu,
Międzynarodowego Kryterium Ulicznego,
zwycięstwa w pięknym stylu odnieśli po
samotnych ucieczkach, Alicja Ratajczak
w wyścigu juniorek młodszych i Daniel
Horyza w wyścigu juniorów. Alicja zdobyła
w swym wyścigu 41pkt, wyprzedzając
Karolinę Sztyk (Jelcz Laskowice) 24pkt i
Joannę Dubieniecką (Kwisa Lubań) 4pkt.
Czwarte miejsce zajęła koleżanka klubowa
Alicji, Diana Wiza 3pkt. W wyścigu juniorów
Daniel Horyza zdobył 57pkt wyprzedzając
Dominika Oborskiego (Baszta Golczewo)

32pkt. Czwarte miejsce zajął inny kórniczanin - Kacper Burchacki 7pkt. W wyścigu
kobiet (seniorek) drugie miejsce zajęła
Katarzyna Pawłowska, wśród młodziczek
piąta była Jagoda Garczarek, a w wyścigu
juniorów młodszych na ósmym miejscu
uplasował się Szymon Rozmiarek (wszyscy
Limaro).
W Gostyniu odbyła się natomiast II
seria Pucharu Polski, w której w wyścigu
indywidualnym na czas najlepiej wypadł
Daniel Horyza, zajmując czwarte miejsce,
natomiast w wyścigu ze startu wspólnego, w
stawce ponad 124 zawodników uplasował
się na szóstej pozycji.
Paweł Marciniak

ZAPRASZAMY
1.Wszystkie dzieci w wieku 2-12 lat do udziału w
XXXIII Wielkim Festynie Rowerowym Dla Dzieci,
w którym każdy uczestnik otrzyma upominek.
2. Wszystkich sympatyków kolarstwa na:
XIII Ogólnopolski Wyścig na Rowerach Górskich
dziewcząt i chłopców o Puchar Burmistrza gminy Kórnik.
Zawody odbędą się 30 maja 2010r.
na stadionie OSiR w Kórniku
Program zawodów :
13.00 – 14.30 zapisy dzieci na stadionie w obecności opiekunów
( prosimy zabrać 4 agrafki )
15.00 start dzieci do lat 4 - dystans 100m
15.10 start dzieci do lat 6 - dystans 250m
15.20 start dzieci do lat 8 - dystans 400 m
15.30 start dzieci do lat 10 - dystans 800m
15.40 start dzieci do lat 12 - 1600m
15.50 start kat. Młodzik - 7,5 km (13-14 lat)
16.20 start kategorii Junior młodszy 10km
17.00 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Organizatorzy :		

Urząd Miejski w Kórniku
UKS Jedynka Kórnik
Wielkopolski
Związek Kolarski

Sponsorzy :		
Urząd Miejski w Kórniku,
Firma LIMARO -- Mosina,
B.C.M. „Nowatex – Puszczykowo”,
Firma OtoMoto,
„auto Handel” R. Kolasa
Fundacja Zakłady Kórnickie,
Hotel RODAN – Tenis&Spa
„SHIMANO”- R&P Pawlak,
Firma „Rowery Antkowiak”
Firma TFP
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PAKOWANY 539zł/TONA
PAKOWANY W WORKI
PO 25kg – CENA WORKA 13,50zł
KOSTKA PAKOWANA 639zł/TONA
T R A N S P O R T
Tel. 0 505-720-027

ZESPÓŁ MUZYCZNY 1- lub 2-OSOBOWY

RÓWNIEŻ Z WOKALISTKĄ
Wesela, zabawy, imprezy okolicznościowe

Tel. 791-320-413
NAPRAWA
PRALEK, LODÓWEK, ZMYWAREK,
KUCHENEK ELEKTRYCZNYCH

tel. 601 84 39 88

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

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

Drobne naprawy, kompleksowe remonty
Piotr Szymkowiak
tel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe
Grzegorz Kowalski

62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3
tel. dom. (061) 8170356,
tel. kom. 0605781862
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kat. C lub C + E
Praca na miejscu.

CV proszę przesyłać na e-mail:
przewozny@hotmail.com
lub dostarczyć osobiście tel. 602-111-810

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

ELLMED
Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

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

tel. CENTRALA: 61 817-01-75

EURO-ASTAR PPHU
Czołowo, ul.Kórnicka 3

INTERMARCHE

ZATRUDNI:
- kierowcę kat. C
na umowę zlecenie
(może być rencista
lub emeryt)

poszukuje kandydatów
na stanowiska:

- osobę do działu
handlowego i
rozliczania
produkcji
z dobrą
znajomością
obsługi komputera
Informacje pod nr
tel. 618 179-100
Sklep Motoryzacyjny
„U LONI”

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

w Kórniku

- kasjer główny,
- kasjer - sprzedawca,
- sprzedawca (stoisko
mięsno-wędliniarskie).
Oferty można składać
w siedzibie marketu
przy ul. Krasickiego 1

USŁUGI
BUDOWLANE
CIESIELSTWO
DEKARSTWO
tel. 606-345-452

nr 10/2010

SPORT SZKOLNY
KONKURS TAŃCA MA PONAD 20 LAT
Od wielu lat, pod patronatem Szkolnego
Związku Sportowego w Kórniku odbywają
się Gminne Konkursy Tańca Towarzyskiego w
Kórniku. Nauczyciele w-f propagowali taniec
w szkołach, nauczali pierwszych kroków m.
in. tanga, walca, cha-chy, rock and rolla a
także tańców regionalnych polki, krakowiaka
itp. To właśnie w naszych konkursach od
najmłodszych lat tańczyła m.in. kórniczanka
Wiktoria Zięta. Dziś jest mistrzynią tańca
klasy A i wraz z swoim obecnym partnerem
wystąpi w pokazie na Kórnickich Spotkaniach
z Białą Damą.
Tegoroczny Turniej Tańca zorganizowała
Szkoła Podstawowa w Kórniku. Imprezę
otwarła dyrektor szkoły Eliza Wasylkowska –
Ziółkowska, witając młodych adeptów tańca
oraz ich nauczycieli, rodziców i działaczy
SZS.
W tym roku obowiązkowymi tańcami dla
par były: walc wiedeński, cha-cha, polka, rock
and roll oraz solo taniec
dowolny.
Szkoły walczyły w
punktacji drużynowej (2
pary + 1 solo) a zwycięstwo odnieśli tancerze
z Szczodrzykowa przed
Bninem, Kórnikiem i Radzewem. W tańcach towarzyskich wyróżniła się
para Weronika Tomczak
i Bartosz Sobkowiak z
Szczodrzykowa, którzy
wygrali walca i cha-chę
oraz zajęli trzecie miejsce
w rock and roll i polce.
Druga para z Szczodrzykowa Wiktoria Kanciak i
Łukasz Kozak zajęli pierwsze miejsce w polce
i trzecie w cha-chy. Joanna Siwecka i Adam
Koszałka z Kórnika królowali w rock and roll.
Katarzyna Musiał i Błażej Biernacki z Bnina
zajęli drugie miejsca w cha-chy i polce. Para
z Radzewa - Aleksandra Organiściak i Artur
Jaroć zajęła trzecie miejsce w walcu a kolejna
para z Szczodrzykowa Olga Sznura i Michał
Hernes była w tym tańcu druga. W tańcu solo
zdecydowanie wygrał Mateusz Machunik z
Bnina, a kolejne miejsca wytańczyli: Weronika
Tomczak z Szczodrzykowa - drugie i Paula
Frąckowiak z Kórnika - trzecie. Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni medalami, zwycięska
szkoła pucharem przechodnim a pozostałe
statuetkami sponsorowanymi przez państwa
Gorzałczanych z Kórnika.
LEKKOATLECI NA START
Niestety, nie mieli szczęścia startować w
dobrych warunkach młodzi lekkoatleci z gimnazjów z Kórnika i Robakowa. Przy niesprzyjającej pogodzie (zimno, wiatr) walczyli o awans
do zawodów powiatowych. OSiR w Kórniku
wzorowo przygotował bieżnię, skocznię i
rzutnie a sędziowali nauczyciele, działacze
SZS w Kórniku. W zawodach wyróżniające
się wyniki uzyskali:
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G. Kórnik - Nikol Płosaj - 3:2, 28 na
1000m, Weronika Sobańska – w dal 4,11m,
Marianna Frąckowiak- 58,16 sek. i Weronika
Płóciennik - 58,70 sek. na 300 m ppł., Magda
Żyto na 100m -15,11sek, Kinga Frąckowiak
600m -2:06,90, Kinga Zgarda w kuli - 8,20m
i Katarzyna Konatkowska na 300m - 53,22
sek. oraz chłopcy Marcin Sobieraj 5,49m w
skoku w dal, Kamil Rozmiarek – 30,70m i
Dawid Kalisz – 29,90m w rzucie oszczepem,
Jakub Olejnik - kula 9,46m, Szymon Żyto na
300m - 42,82 sek.
G. Robakowo – Patrycja Tomczak 16,74m
w dysku, Damian Achtenberg -1000m-3:19,00,
Daniel Kucharczyk 12,46 sek. i Wojciech
Frąckowiak – 12,52 sek. na 100m, Daniel
Błaszczyk w pchnięciu kulą - 9,77m, Filip Leśniewski – w dal 5,46m, Szymon Kujawa na
300m ppł - 44,92sek. oraz Mikołaj Zakrzewski
2000m - 7:08.
Drużynowo Kórnik wygrał w dziewczętach
a w chłopcach Robakowo. Czy lekkoatletki i
lekkoatleci zdobędą medale mistrzostw powia-

tu i awansują do zawodów wyższego szczebla,
okaże się wkrótce.
KOLEJNA PLAŻÓWKA W ZIMNIE
Na boiskach w Murowanej Goślinie odbyła
się Powiatowa Siatkówka Plażowa dla szkół
gimnazjalnych. Naszą gminę reprezentowali
uczniowie z Robakowa. Para Patrycja Tomczak i Weronika Żegleń zajęły miejsca 5-6 i
nie awansowały wyżej.
Z kolei miłą niespodziankę sprawili siatkarze Pawła Pawlaczyka: Damian Achtenberg
i Damian Andrzejewski, którzy zajęli trzecie
miejsce w turnieju, wywalczyli brązowe medale mistrzostw i awansowali do zawodów
rejonowych.
NAJMŁODSI LEKKOATLECI
WALCZYLI W 4-BOJU LA
Na stadionie Olimpii w Poznaniu, najlepsi
lekkoatleci szkół podstawowych z gmin powiatu poznańskiego walczyli w drużynowym
4-boju LA (6 osób w konkurencjach: 60m, w
dal, p. palantowa, 600m dz. i 1000m chł.)
Kórnik był reprezentowany przez mistrzów
gminy: dziewczęta SP ze Szczodrzykowa oraz
chłopców z SP Kórnik. Z srebrnymi medalami
za drugie miejsce wrócili uczniowie Szkoły

Podstawowej nr 1 Kórniku uzyskując 1091 pkt.
Awans do zawodów rejonowych wywalczyli:
Szymon Korcz - 254 pkt., Dominik Nawrocki
- 246 pkt., Dawid Wąsowicz - 215 pkt, Michał
Suszka- 207 pkt., Adam Koszałka - 169 pkt. i
Jakub Słabolepszy - 163 pkt. Z ciekawszych
wyników należy odnotować: 4,90m w dal i
3:22,86 na 1000m – Szymona Korcza, w biegu
na 60m - 8,63 sek. i w dal 4,60m Dominika
Nawrockiego, a także o rok młodszego Michała Suszki, który na 60m uzyskał czas 8,95
i w da l- 4,57m. Dziewczęta z Szczodrzykowa
zajęły 10 miejsce. Najwyżej oceniany według
punktacji wielobojowej 65 pkt. był wynik
Sandry Templewicz, która na 600m uzyskała
wynik 2:05,05.

SPORT

REKLAMY

EKO GROSZEK

Kamienny. Nie mieszany z miałem czy mułem.

Zatrudnię kierowcę

ZWYCIĘSTWO KÓRNIKA I ROBAKOWA
W LA
Tradycje lekkoatletyczne w gminie Kórnik,
podtrzymywane są przez gimnazjalistów z
Kórnika i Robakowa. W punktacji zespołowej
na Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w
lekkiej atletyce pierwsze
miejsce zajęły dziewczęta
z Gimnazjum w Korniku
oraz chłopcy z Gimnazjum w Robakowie. Z
kolei dziewczęta z Robakowa uplasowały się na
piątym miejscu a chłopcy
z Kórnika zajęli trzecie
miejsce. Indywidualnie
złote medale mistrzostw
zdobyli: Kujawa Szymon
– 300m ppl-43,96 sek. z
Robakowa, Marcin Sobieraj z Kórnika w skoku
w dal - 5,78 m, sztafeta
szwedzka z Robakowa
w składzie: Kucharczyk
D., Kurek D., Madajewski
A., Kujawa Sz. – czas
2:17,09 oraz Katarzyna Stanisławska z Kórnika w skoku wzwyż - 130cm.
Srebrne medale wywalczyli: Nikol Płosaj
na 1000m - 2:28,37, sztafeta szwedzka dziewcząt z Kórnika - Makałowska A., Płóciennik
W., Sobańska W., Jankowska L.- 2:58,14,
Madajewski Adrian z Robakowa na 300m 40,79 sek.
Brązowe medale zdobyli: Płóciennik
Weronika na 300m ppł - 56,19sek., Radzicka
Natalia na1000m - 3:39,93, Wlazły Marcin skok wzwyż - 145cm., Kalisz Dawid –oszczep
- 35,03m. - wszyscy z Kórnika.
Z Robakowa - Kurek Dawid - 300m
ppł.-46,58 sek., Leśniewski Filip w skoku w
dal - 5,44 m, Frąckowiak Wojciech w rzucie
dyskiem – 32,94m.
Ponadto czwarte miejsca wywalczyli:
Natalia Łąkowska na 300m ppł.- 58,81 sek.
Sobańska Weronika w skoku w dal - 4,40m,
Żegleń Wiktoria w rzucie oszczepem - 23,33m,
Pańska Armanda w dysku - 20,93m.
Liczna ekipa lekkoatletów naszej gminy
zakwalifikowała się do zawodów rejonowych i
będzie walczyć o udział w finałach Mistrzostw
Wielkopolski.
ARA
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INFORMACJE

			
Telefony alarmowe:

30

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

DZIEWCZYNY Z RADZEWA W
WALCE O PUCHAR TYMBARKU

Orkiestra Harcerska
Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Koło Przyjaciół Harcerstwa i Krąg Harcerzy Seniorów
zapraszają na

VI
Ogólnopolski Przegląd
Hejnałów i Intrad Maryjnych
pod honorowym patronatem
JEGO EMINENCJI KSIĘDZA KARDYNAŁA

JÓZEFA GLEMPA
Dużą niespodziankę sprawił zespół dziewcząt „SKS Sokół” ze Szkoły Podstawowej
w Radzewie, który awansował do finału wojewódzkiego X Turnieju Piłki Nożnej „Z Podwórka Na Stadion” o Puchar Tymbarku, będącym jednocześnie Mistrzostwami Polski w
kategorii do lat 10. Drużyna złożona z uczennic trzeciej i drugiej klasy, awans uzyskała
dzięki zwycięstwu w finale powiatowym, jaki odbył się 12 maja 2010 w Wirach k. Lubonia.
Na tym szczeblu rozgrywek, zespół prowadzony przez Karola Niemiera miał tylko jednego przeciwnika – drużynę z Kobylnicy, którą pokonał 1:0. Zwycięską bramkę, na wagę
awansu do kolejnej rundy zdobyła już na początku meczu Klaudia Dryer. Choć rywalki
miały mnóstwo dogodnych sytuacji do zdobycia bramki to nie do pokonania była tego
dnia drugoklasistka Monika Stempniak, która kilkakrotnie fenomenalnymi interwencjami
ratowała zespół z opresji. Ponadto drużynę tworzyły: kapitan Justyna Rumińska oraz
Katarzyna Karaś, Zuzanna Górna, Joanna Brylewska i Sandra Banecka. Wyjazd na turniej był możliwy dzięki pomocy pana Wojciecha Dryera, za co serdecznie dziękuję. Finał
wojewódzki już 29 maja w Błażejewku.
Karol Niemier
BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

PRYMASA SENIORA
JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZA ABP.

STANISŁAWA GĄDECKIEGO
METROPOLITY POZNAŃSKIEGO

oraz JERZEGO LECHNEROWSKIEGO
BURMISTRZA KÓRNIKA

KOLEGIATA KÓRNICKA, 30 maja 2010
Program:

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 21 maja 2010 r.
do dnia 14 czerwca 2010 r., wywieszony został niżej wymieniony
wykaz dotyczący dzierżawy:
- części działki nr 131/1 położonej w miejscowości Szczytniki,
- działki nr 403/7 położonej w miejscowości Kórnik.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
25-go czerwca 2010r.
Materiały prosimy dostarczać do 18-go czerwca 2010 r.
nr 10/2010

Koncerty Oktetu Jasnogórskiego
9:30 Kosciół w Bninie
11:30 Kościół w Borówcu
14:00 przed Kolegiatą Kórnicką
14:25 Uroczyste wejście
zespołów intradzistów do Kolegiaty

Wykonawcy:
- Oktet Jasnogórski
pod dyr. Marka Piątka
- Zespół Intradzistów
z Sanktuarium
MB Pocieszenia
w Borku Wlkp.

- Zespół Intradzistów
z Janowca Wlkp.
14:30 Koncert Główny – prezentacja
- Zespół Intradzistów
hejnałów i intrad z Sanktuariów Maryjnych:
z Kościana
Borek Wlkp., Czerwińsk, Gościeszyn,
Górka Klasztorna, Janowiec Wlkp.,
-Zespół Intradzistów z Kórnika
Jasna Góra, Kalwaria Zebrzydowska,
- Chór Zamku Kórnickiego
Kodeń, Kórnik, Ludźmierz, Opatów, Opole,
Castellum Cantans
Rokitno, Šaštin (Słowacja), Skrzatusz,
Szymanów, Tulce, Twardogóra.

Bank Spóádzielczy w Kórniku
OFERUJE:


LOKATYrachunkiROR
rachunki oszczĐdnoĤciowe
KREDYTY
ROZLICZENIA
rachunkibankowe
RACHUNKIWALUTOWE
POįYCZKI
KARTYPOATNICZE
BANKOMATY

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

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

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

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

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

