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Fot. ŁG Zasłużeni pracownicy szkoły w Robakowie

J ub il eusz 25lecia S z koł y w Rob akow i e

W numerze także:
- „Nasz Bnin” chce praw miejskich dla Bnina
- Barwy Jesieni w zmodernizowanym Arboretum
- Dzień Papieski - jubileusz SP w Szczodrzykowie
- Fotoreportaż z budowy centrum sportowego

Będzie moc

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

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

PIANA TAPICERSKA
Konkurencyjne ceny
Usługi w zakresie produkcji
produktów z piany poliuretanowej
(bonele, formatki, materace)
Zapraszamy chętne firmy
do współpracy
Zaniemyśl

tel. 504-818-458

Wiceburmistrz Hieronim Urbanek
s[potkał się 29 września z dyrektoramiZakładu Dystrybucji Energii Enea Poznań
Kazimierzem Pawlickim i Dariuszem
Strzeleckim.
Przedmiotem rozmów były sprawy dotyczące niezrealizowanej w całości przez
Enea umowy przyłączeniowej energii
Sater – zgromadzenie
do obiektów powstającej hali sportowej
nadzwyczajne
i basenu.
Podczas spotkania ustalono, że Enea
W dniu 7 października odbyło się
Poznań zwiększy moc z 250 kW do 350 nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
kW co w pełni zaspokoi potrzeby Centrum spółki Sater Kórnik. Dyskutowano przedSportu i Rekreacji. Dodatkowo, dla zabez- stawiona przez udziałowca większościopieczenia mocy zapasowej w momencie wego propozycję zmiany umowy spółki.
wybudowania linii elektroenergetycznej
Zaproponowano między innymi wproz Nagradowic moc przyłączeniowa po- wadzenie 23 nowych zadań, w tym tylko
większona będzie do
Otwarcie Centrum Eko-Info
600 kW.
Aquanet
- o pulach
Spotkanie akcjonariuszy spółki Aquanet,
które zorganizowano 4
października dotyczyło
miedzy innymi aktualizacji puli środków inwestycyjnych dla gmin
w oparciu o weryfikację
udziałów kapitałowych
w spółce.
Dyskutowano także
o efektywności i opłacalności zadań przewidzianych do realizacji w
ramach puli i rozliczeniach, a także o umieszczeniu w programie inwestycyjnym zadania dla Gminy
Swarzędz, którego koszt przekracza
wartość puli finansowej.
Gminę Kórnik reprezentował wiceburmistrz Hieronim Urbanek.
Konferencja w senacie RP

Raty 0%*

Na zakończenie konferencji zebrani
postanowili zwrócić się do Marszałka
Senatu o powołanie przy Senacie RP Forum Samorządowego, które byłoby stałą
platformą łączności Senatu RP z przedstawicielami władz samorządowych, organizacjami obywatelskimi wspierającymi
rozwój samorządności oraz z ekspertami
samorządności

Z inicjatywy Marszałka Senatu RP
Bogdana Borusewicza zorganizowano
w Warszawie konferencję pt. „Szanse i
wyzwania dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce”.
Kórnicki samorząd reprezentowali na
niej wiceburmistrz Hieronim Urbanek oraz
prezes koła Stowarzyszenia Sołtysów
Zbigniew Tomaszewski.
O szansach i barierach rozwoju samorządu terytorialnego mówił jeden z
twórców reformy samorządowej profesor
Jerzy Regulski. Swoimi spostrzeżeniami
na temat 20 lat i dnia obecnego samorządów podzielili się przedstawiciele
związków samorządowych i samorządów
wszystkich szczebli – Rady Metropolii,
Związku Miast, Związku Gmin Wiejskich,
Unii Miasteczek, Związku Województw i
Związku Powiatów.
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Z RATUSZA

PROSTO Z RATUSZA

nika zostaną przekazane burmistrzowi
Murowanej Gośliny Tomaszowi Łęckiemu,
który wszedł w skład zespołu do spraw
opiniowania ustaw samorządowych przy
Prezydencie RP.
Problem wypłat odszkodowań za drogi
najdotkliwiej dotyka Puszczykowo, następnie Rokietnicę i Kórnik. Sprawa dotyczy
także wszystkich innych gmin powiatu..
Z funduszu Lider
Umowa podpisana w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego przez burmistrza Jerzego Lechnerowskiego i skarbnika Katarzynę Szamałek 15 października umożliwi
przekazanie kórnickiemu samorządowi
dofinansowania wysokości 22 193,72 zł z
funduszy Lider przeznaczone na zakupu
wyposażenia świetlic wiejskich w Runowie
i Borówcu. Obie świetlice częściowo już zostały
wyposażone.
Po zdrowie

6 związanych bezpośrednio z gospodarowaniem odpadami. Tylko te 6 zadań
otrzymało akceptację przedstawicieli
Gminy Kórnik. W związku z brakiem jednomyślności pośród udziałowców zmian
nie zatwierdzono.
Zatwierdzono natomiast regulamin
działania rady nadzorczej. W jej składzie
Gminę Kórnik reprezentuje Józefa Cieślak- radca prawny Urzędu Miejskiego
w Kórniku.
Rozważana jest sprawa finalizacji
zakupu gruntu niegdyś przeznaczonego
na powiększenie składowiska odpadów w
Czmoniu należącego dotychczas do spółki
Tradem. Obecnie plan zagospodarowania
tego terenu przewiduje zalesienie.
O wykupie dróg
W Bierdrusku, 12 października obradowali wójtowie i burmistrzowie Powiatu
Poznańskiego, omawiając problem szacowania i wypłat odszkodowań za drogi.
Powołano trzyosobowy zespół roboczy,
który za zadanie ma opracowanie propozycji rozwiązań tego problemu. W skład
zespołu wszedł wiceburmistrz Hieronim
Urbanek. Propozycje do końca paździer-

II Edycja Rajdu „Po
zdrowie” w Mikroregionie, odbyła się 17
października Organizatorami wydarzenia są
Towarzystwo Animatorów Rekreacji i Sportu
w Puszczykowie (TARiS) oraz Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu
Wielkopolskiego Parku
Narodowego.
Mieszkańcy 7 gmin
należących do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN, oraz mieszkańcy Poznania,
Powiatu Poznańskiego oraz Powiatu
Śremskiego z wyznaczonych punktów
udali się ze swoich miejscowości do
Puszczykowa, gdzie przy nowo otwartym
Centrum Eko-Info, przewidziane były
konkursy z zakresu wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej.
W imprezie wzięło udział około 300
osób, w tym 9osobowa grupa z Kórnika
burmistrzem Jerzym Lechnerowskim na
czele.
Studium wykonalności
skablowania
Burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał
się z prof. Józefem Lorencem, dyrektorem
Instytutu Elektroenergetyki Politechniki
Poznańskiej. Dyskutowano na temat opracowania studium wykonalności dla skablowania fragmentu spornej linii wysokiego
napięcia przecinającej gminę Kórnik.
Profesor zadeklarował podjęcie decyzji
po konsultacji z potencjalnymi członkami
zespołu, który mógłby podjąć się opracowania podobnego dokumentu.
Opr. ŁG
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działalność pożytku publicznego,
e/ przyjęcia Strategii Informatyzacji Miasta i Gminy
Kórnik w latach 2010-2013,
f/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przemocy w Rodzinie na 2011 rok,
g/ zmieniająca uchwałę w sprawie regulamin
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Kórnik,
h/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru
zniżek dla nauczycieli, którym powierzono
stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad
zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
i/ zamiany nieruchomości pod drogę w Borówcu,
j/ zmieniająca uchwałę nr XXVII/308/2004 Rady
Miejskiej w Kórniku z dnia 26 maja 2004 r. w
sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Kórnik obręb Bnin,
k/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działalności
gospodarczej - obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów oraz usług, obręb geodezyjny
Robakowo, Gm. Kórnik - rejon ul. Szkolnej i
Żernickiej,

l/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w Koninku, gm. Kórnik,
ł/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lipowej i Bnińskiej, obręb geod. Czmoń,
gm. Kórnik,
m/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
dziełek nr ewid.: 428-432, obręb geod. Kamionki,
gm. Kórnik,
n/ zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/524/2005 Rady
Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2005 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów w rejonie drogi krajowej S-11 Kołobrzeg
– Poznań – Pleszew -Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik,
o/ konsultacji społecznych w sprawie przywrócenia Bninowi praw miejskich,
p/ konsultacji społecznych w sprawie utworzenia
jednostki pomocniczej dla miasta Kórnik,
r/ zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kórniku
w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy
Kórnik.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
10. Zakończenie sesji.

Z kalendarza
Przewodniczącej RM

boru Karola Wojtyły na stolicę Apostolską przy
tablicy upamiętniającej Jana Pawła II na placu
po zburzonym kościele odbyło się spotkanie
modlitewne prowadzone przez ks. wikariusza
Dariusza Walkowiaka. W uroczystości brały
udział dzieci z Przedszkola nr 2, wychowawcy,

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, dyrekcja
szkoły, nauczyciele, parafianie. Złożono kwiaty,
zapalono znicze, a na zakończenie zaśpiewano
„Barkę”.
Irena Kaczmarek
Przewodnicząca RM

-8 października z burmistrzem Jerzym
Lechnerowskim brałam udział w uroczystości
inauguracji 36 sezonu kórnickiej Pro Sinfoniki.
-12 października uczestniczyłam w uroczystym spotkaniu z okazji Święta Pracowników
Oświaty w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku
– Bninie.
-14 października z burmistrzem Jerzym
Lechnerowskim, z wice burmistrzem Hieronimem Urbankiem oraz radnymi Andrzejem
Surdykiem, Przemysławem Pacholskim, Julią
Bartkowiak, Małgorzatą Walkowiak, Bogdanem
Wesołakiem uczestniczyliśmy w uroczystości
obchodów 25- lecia szkoły w Robakowie przygotowanej przez Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Robakowie.
Tego samego dnia na zaproszenie burmistrza Jerzego Lechnerowskiego uczestniczyłam w spotkaniu z dyrektorami przedszkoli
i szkół Gminy Kórnik z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
- 15 października z okazji 32 rocznicy wy-
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Konsultacje podczas wyborów samorządowych
Wybory samorządowe by może będą
okazja do przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących dwóch inicjatyw
wyartykułowanych przez mieszkańców.
Pierwsza z nich dotyczy stworzenia
samorządu pomocniczego dla miasta na
kształt sołectwa. Druga, to ponowienie
wniosku o przywrócenie praw miejskich
dla Bnina.
Radni w najbliższym czasie podczas
obrad komisji (pierwsza odbyła się w dniu
zakończenia składu tego numeru) będą
dyskutować na temat kształtu konsultacji.
Podczas najbliższej sesji RM radni zadecydują o podjęciu uchwały w sprawie
konsultacji.
Jak zadeklarowano w rozmowach i korespondencji z grupami inicjatywnymi koszty przeprowadzenia wymaganych prawem

konsultacji w wymienionych sprawach (jeśli
do nich dojdzie) poniesie w całości gmina ze
środków zabezpieczonych w budżecie.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia
wniosku w sprawie przywrócenia Bninowi
praw miejskich mieszkańcy Bnina będą
musieli dokonać czynności związanych ze
zmianą adresu. Część kosztów takich działań poniesie gmina, a część kosztów będą
musieli ponieść sami mieszkańcy.
Koszty wymiany dowodów osobistych
(poza kosztem fotografii niezbędnych
do wydania nowego dowodu) poniesie
gmina,
Natomiast koszty wymiany prawa jazdy
(na dzień dzisiejszy wynoszący 84 zł),
opłatę za wymianę dowodu rejestracyjnego
pojazdu ( dziś 67 zł) poniesie dokonujący
zmiany mieszkaniec Bnina. Dodatkowo

mieszkańcy Bnina prowadzący działalność
gospodarczą w związku ze zmianą siedziby przedsiębiorcy będą musieli ponieść
koszty wymiany pieczątek firmowych, i
inne koszty związane z identyfikacją firmy.
Jedynie wymiana zaświadczeń o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej będzie
bezpłatna.
W przypadku powołania nowej jednostki
pomocniczej gminy (jednej lub więcej) dla
miasta Kórnika koszty z tym związane obciążą w całości budżet gminy. Ta zmiana nie
niesie za sobą potrzeby zmieniania nazw
adresowych.
Na podstawie
informacji z Urzędu Miejskiego
Opr. ŁG

Przedstawiamy wywiad z Pawłem
Bukczyńskim, reprezentującym Stowarzyszenie „Nasz Bnin”, grupujące inicjatorów
kolejnej próby przywrócenia praw miejskich
Bninowi

na terenie Gminy Kórnik, bezpłatną pomoc przy
organizacji konsultacji m.in. udział w komisjach
wyborczych, jako jej członkowie.

powie, że jest z Kórnika.
Jeżeli Bnin odzyskałby swoją nazwę, mieszkańcy spostrzegliby, że warto działać lokalnie
i mogliby jeszcze więcej tworzyć oddolnych
inicjatyw społecznych. Warto również zaznaczyć, iż po dobrej promocji korzyść mogłaby
również odnieść Gmina Kórnik, która byłaby
jedyną Gminą w Polsce, posiadającą nie tylko
podwójny herb, ale również gminą z dwoma
miastami i dwoma ratuszami.

WYWIAD

RADA MIEJSKA

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Kórniku
odbędzie się 27 października 2010r. o
godz.13.00 w Sali Domu Strażaka w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVII 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 na 2010r.,
b/ zwolnienia od podatku od nieruchomości
zgrupowań miejsc postojowych obsługi komunikacyjnej pracowników,
c/ wyrażenia opinii Rady Miejskiej w Kórniku
potwierdzającej celowość i efektywność realizacji zadań projektowanych przedsięwzięć
rekultywacyjnych przewidzianych do wykonania
w roku 2011,
d/ uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Kórnik na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi

„Nasz Bnin” chce praw miejskich

ŁG: Zainicjowaliście kolejną próbę
przywrócenia praw miejskich Bninowi.
Czym różnić się będzie ta próba od poprzednich?
PB: Stowarzyszenie „NASZ BNIN” powstało
14.01.2010 r. Część osób będąca w
naszym Stowarzyszeniu brała czynny
udział przy dwóch poprzednich próbach
przywrócenia praw miejskich Bninowi. Nasze
działania będą uzupełnieniem poprzednich.
Większy akcent niż poprzednio Stowarzyszenie
stawia, na propagowanie przywrócenia praw
miejskich dla Bnina w Internecie. Internet to
ogromny potencjał, staramy się poprzez niego
informować, szczególnie młodzież o naszych
działaniach oraz będziemy starali się zmobilizować mieszkańców do licznego przyjścia do urn
21 listopada, w dniu wyborów samorządowych.
Została uruchomiana strona internetowa www.
tak-bnin.pl, na której można oddać głos poparcia oraz dowiedzieć się czegoś na temat przywrócenia nazwy i praw miejskich Bninowi, jak i
poznać historię naszego miasta. Poparło nasze
działania ponad 1100 osób, w tym organizacje
katolickie i stowarzyszenia. Wynik ten świadczy
o ogromnym zainteresowaniu naszą sprawą!
Ponadto dla mieszkańców Bnina zostały już
przygotowane duże afisze A3 z informacjami
odnośnie przywrócenia nazwy i praw miejskich
Bninowi. Docelowo chcemy z nimi dotrzeć do
każdego mieszkańca Bnina oraz sołtysów i
miejsc „głównych” na terenie Gminy Kórnik.
Istotne jest również to, że konsultacje społeczne
odbędą się 21 listopada w lokalnych lokalach
wyborczych na terenie Gminy, a więc w dniu
wyborów samorządowych. I tu Stowarzyszenie
widzi ogromną szansę na bardzo wysoką frekwencję (podobnie jak podczas I próby), której
zabrakło podczas II próby, kiedy to termin był
„oderwany”. Warto zaznaczyć, że Stowarzyszenie zadeklarowało, w celu zmniejszenia
kosztów przeprowadzenia owych konsultacji
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ŁG: Jakie korzyści dla Bnina przyniesie
ewentualny sukces waszych działań?

PB: Od kilkunastu lat trwają starania mieszkańców Bnina o przywrócenie nazwy i praw
miejskich Bninowi. Poprzednie dwa wnioski
zostały odrzucone przez MSWiA. Mimo rzucanych kłód pod nogi, mieszkańcy nie poddają się
i walczą o swoją Małą Ojczyznę.
Nasze Stowarzyszenie powstało, aby
reprezentować swoich mieszkańców w celu
przywrócenia praw miejskich Bninowi. Starania
te są zmaganiem mieszkańców o swoją Małą
Ojczyznę, która mimo tak długiej historii
została zachwiana. Mieszkańcy swoimi działaniami dążą do odzyskania swojej tradycji,
szacunku dla historii i przodków. Mimo wielu lat
od momentu utracenia nazwy Bnin, mieszkańcy
nadal dążą do jej odzyskania. Zdecydowana
większość utożsamia się ze swoim miastem.
Na terenie naszego miasta funkcjonuje wiele
stowarzyszeń, grup młodzieżowych m.in.
zespoły występujące w sportowych ligach
amatorskich (wszystkie z nazwy bądź statutowo
promują BNIN). Bardzo trafnie opisał przywiązanie do Małej Ojczyzny profesor J. Fogel w
swojej książce „Z dziejów Kórnika i Bnina”.
Napisał on, że prawdziwy Bninianin nigdy nie

ŁG: Jaki macie pomysł na przekonanie
mniej zaangażowanych mieszkańców o
konieczności wspierania waszych działań?
Jak przekonacie ich do ewentualnego poniesieniakosztów zmian adresowych?
PB: Ważną kwestią w tych działaniach
jest to, że Stowarzyszenie, jak i mieszkańcy
popierający działania nie oczekują (nie chcą)
powstania nowego samorządu, niezależnego
od dotychczasowego w Gminie Kórnik. Władza
nadal skupiać się będzie przy Radzie Miejskiej
w Kórniku. Nie powstaną zatem nowe stanowiska oraz koszty z tym związane. Cała administracja zostanie bez zmian. Ponadto, poprzez
poniższe argumenty staramy się przekonać do
swoich racji tych mieszkańców, którzy się jeszcze wahają co do poparcia naszej inicjatywy. A
więc staramy się o prawa miejskie dla
Bnina ponieważ:
- Bnin jest starszy od Kórnika oraz posiadał
prędzej prawa miejskie, Bnin prawa miejskie
uzyskał już w roku 1395, natomiast Kórnik
otrzymał je kilkanaście lat później,
- Bnin posiada wszystkie atrybuty by zostać
miastem (liczba mieszkańców, miejski układ
urbanistyczny, posiadane obiekty zabytkowe,
posiadanie infrastruktury społecznej, ogromna
większość ludności zajmuje się usługami i pracą
w przemyśle),
- mimo tablic wjazdu i wyjazdu z miasta – Bnin
nie istnieje, we wszystkich dokumentach
mieszkańcy mają wpisane Kórnik,
- pomoże to uporządkować sytuację, obecnie
jest ona niejasna, nie wiadomo np. czy przy
wzywaniu karetki podać Bnin czy Kórnik,
(c.d. na str. 6)
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- Bnin potrzebuje praw miejskich, aby nie
zanikła tożsamość jego mieszkańców, prawa
miejskie będą czynnikiem jednoczącym i przyczynią się do poczucia wspólnoty lokalnej, w
Bninie dynamicznie rozwija się budownictwo
mieszkaniowe i szybko wzrasta liczba
mieszkańców,
- Bnin nigdy nie będzie stanowił jedności
z Kórnikiem, gdyż oddziela go w sposób
naturalny
Park i Arboretum, dlatego zabudowa Bnina
i Kórnika, nigdy się nie połączy, do dziś funkcjonuje parafia p.w. Św. Wojciecha w Bninie
- jedna z najstarszych w Polsce.
Mamy nadzieję, że te argumenty trafią
do pozostałych osób, mających opory. Jeżeli
chodzi o ewentualne koszty to tak naprawdę
nie są one takie duże. Dowody osobiste mają
być wymieniane za darmo, ponadto z pozostałą
wymianą dokumentów nie jest tak, że trzeba je
wymieniać natychmiast i wszystkie naraz. Ale
nie uciekamy od kosztów. Mówimy również
o nich. Wierzymy, że osoby niezdecydowane, widząc rzetelne informacje przekonają się
do zagłosowania na TAK podczas konsultacji
społecznych.
ŁG: Jakie działania planujecie?
PB: O naszych działaniach wspomniałem
już w odpowiedzi na pierwsze pytanie. Uporządkowując: założyliśmy Stowarzyszenie, aby
nasze działania miały umocowanie prawne,
ponadto odbyliśmy szereg spotkań z władzami Gminy, aby uzyskać ich akceptację. Przy
okazji wywiadu chcielibyśmy podziękować
przewodniczącej Rady Miejskiej p. Irenie
Kaczmarek za pomoc, panu burmistrzowi,
radnym za to, że podjęli się tej jakże ważnej
dla mieszkańców Bnina sprawy. Kolejnym
krokiem jest poinformowanie mieszkańców
Bnina i ich zmobilizowanie do pójścia do urn.
Jeżeli frekwencja i wynik tego głosowania
będzie zgodny z oczekiwanym rezultatem,
będziemy działać dalej. Gmina przy współpracy ze Stowarzyszeniem napisze wniosek
do Wojewody a następnie przy pozytywnym
rozpatrzeniu przez Wojewodę do MSWiA. A
więc czeka nas jeszcze dużo pracy, ale warto
poświęcić się tej działalności dla Bnina i jego
mieszkańców. Wierzymy, że tym razem się
uda, za kadencji
PO, która w swojej istocie stawia na działania oddolne, obywatelskie.
ŁG: Jakie przeszkody widzicie na drodze do przywrócenia praw miejskich?
PB: Przeszkody mają to do siebie, że występują nagle. Na szczęście do tej pory unikamy jakiś większych przeszkód, które mogłyby
zakłócić przebieg działań. Teraz wszystko w
rękach mieszkańców, dlatego proszę WAS
drodzy sąsiedzi: Nie przechodźmy obok tej
sytuacji obojętnie! Wesprzyjmy BNIN przy zbliżających się konsultacjach społecznych, które
odbędą się w dniu wyborów samorządowych
21 listopada 2010 roku w lokalnych lokalach
wyborczych. Przyjdźmy wszyscy i oddajmy
głos na TAK !
ŁG: Dziękuję za rozmowę.
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W rocznicę rozstrzelania
W 71 rocznicę rozstrzelania obywateli Ziemi Kórnickiej przez hitlerowskich
najeźdźców delegacje kombatantów,
samorządu, placówek oświatowych, stowarzyszeń, zakładów pracy, innych instytucji
oraz rodziny bohaterów z 1939 roku złożyły
hołd pomordowanym. Pod tablicą pamiątkową na ratuszu, przy której harcerze
pełnili wartę, przybyłych przywitał burmistrz
Jerzy Lechnerowski. W takt werbli orkiestry
harcerskiej złożono wiązanki kwiatów i
zapalono znicze.

Cieszyć może udział w uroczystości
dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.
Dzięki staraniom wychowawców przetrwa
pamięć o wydarzeniach sprzed lat a ofiara
naszych przodków nie zostanie zapomniana.
Po uroczystości na rynku kwiaty złozono
także na mogile rozstrzelanych na kórnickim cmenarzu parafialnym.
Niedługo „Wszystkich Świętych”. Pamiętajmy o bohaterach zapalając znicze
na ich grobach.
ŁG

Barwy jesieni w kórnickim Arboretum

Dlaczego liście zmieniają o tej porze
roku barwę, jakie owoce wydają jesienią
drzewa i krzewy znajdujące się w Arboretum - tego m.in. dowiedzieli się uczestnicy imprezy edukacyjno - przyrodniczej
zatytułowanej „Barwy jesieni”, która
odbyła się 17 października w Arboretum
w Kórniku.

AKTUALNOŚCI

WYWIAD / AKTUALNOŚCI

(cd ze str. 5)

żony na związki proste i wtedy uwidaczniają
się inne barwniki zawarte w tkankach. Są to
karoteny i ksantofile, czyli związki o barwie
żółtej i pomarańczowej oraz antocyjany,
które wraz z innymi barwnikami nadają
barwy czerwone i fioletowe.

Ciepłe słoneczne niedzielne popołudnie
przyciągnęło sporo osób do Arboretum.
Zwiedzający otrzymywali broszurki z ciekawymi informacjami na temat tego jak i
dlaczego zachowują się rośliny jesienią.
Oprowadzający zwracali przede wszystkim uwagę na zmieniające się o tej
porze roku barwy liści. Pracownicy
Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku zaznaczali, że coraz krótsze
jesienne dni są bodźcem informującym rośliny o zbliżającej się zimie.
Zjawisko to nazywane jest fotoperiodyzmem i stanowi rekcje roślin
na zmiany w długości dnia oraz
nocy. Drzewa przygotowują się do
zimy wycofując z liści substancje
odżywcze i składniki mineralne,
które zostają
zmagazynowane w

korzeniach i łodydze. Jesienne
przebarwianie się liści następuje
na skutek rozpadu barwnika, czyli
chlorofilu, Jak
który
nadaje zielony kojuĪ PaĔstwa informowaliĞmy w 8 numerze Kórniczanina, dnia 16 kwietnia br. zostaáa podpisana
lor liściom.umowa
Chlorofil
zostaje
pomiĊdzy
Gminą rozłoKórnik a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu „ZwiĊkszenie atrakcyjnoĞci turystycznej
Kórnika poprzez budowĊ promenady nad Jez. Kórnickim i ĞcieĪki turystyczno-edukacyjnej Drzewa
ĝwiata w Arboretum” w ramach Priorytetu VI Turystyka i Ğrodowisko kulturowe, Dziaáania 6.1
Turystyka, Schematu I Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013. W dniu jej podpisania caákowita wartoĞü Projektu wynosiáa
3.467.449,60 zá, a dofinansowanie ze Ğrodków Funduszu stanowiáo 65% kosztów kwalifikowanych tj.:
2.253.842,24 zá. Jednak w wyniku rozstrzygniĊcia w czerwcu br. przez Partnera Projektu – Instytut
Dendrologii Polskiej Akademii Nauk – przetargu na przebudowĊ nawierzchni alejek parkowych w
września
zakończyła
się rzeczowa
Arboretum i podpisania umowy na wykonanieZ końcem
robót budowlanych
wartoĞü
Projektu ulegáa
w stosunku do
zakáadanych
wartoĞci
kosztorysowych.
Skutkujepodpisana
to
Projektu
pt.:
„Zwiększenie
atrakcyjnoJak juĪzmniejszeniu
PaĔstwa informowaliĞmy
w wczeĞniej
8 numerzerealizacja
Kórniczanina,
dnia 16
kwietnia
br. zostaáa
koniecznoĞcią odpowiedniego zmniejszenia wysokoĞci dofinansowania. Obecnie przygotowywany jest
umowaAneks
pomiĊdzy
Gminą
Kórnik a Zarządem
o dofinansowanie
ścizWojewództwa
turystycznej
Kórnika
budowę prodo Umowy
o dofinansowanie,
zgodnie
którym wartoĞü Wielkopolskiego
caáego
Projektupoprzez
wynosiü
bĊdzie
z Europejskiego
Funduszu
Rozwoju zRegionalnego
Projektu
„ZwiĊkszenie atrakcyjnoĞci turystycznej
2.822.074,24
zá, a dofinansowanie
EFRR 1.834.348,25
zá.

Na szlaku spacerowym znalazły się
m.in. orzesznik pięciolistkowy i buk pospolity, których liście jesienią przebarwiają się
na odcień intensywny żółty, klon japoński,
którego liście są czerwone, ambrowiec
amerykański, którego żółto-pomarańczowe
liście mienią się w słońcu,
magnolie, grusza wierzbolistna, platan
klonolistny czy cypryśnik błotny.
Przy pawilonie parkowym
zorganizowano kącik „Skarby
jesieni”. Zwiedzający przyjrzeli
się bliżej zebranym jesiennym
liściom, owocom m.in. żółtnicy pomarańczowej, palecznika
chińskiego, kasztana jadalnego,
magnolii parasolowatej, dębu
czerwonego, pigwy pospolitej,
szyszkom i nasionom. Każdy kto
odwiedził w tym dniu Arboretum
otrzymał szyszkę na pamiątkę.
Barbara Morasz



Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich
informuje wszystkich pasjonatów historii z okresu Powstania Wielkopolskiego oraz
rodziny powstańców wielkopolskich biorących udział w Kompani Kórnickiej w latach
1918 – 1919 że wystawa z przed zamku Kórnickiego została przeniesiona do „Stanicy
kawaleryjskiej Rotmistrz” w Borówcu na ulicę Spółdzielczą.
Szkoły oraz wszystkich chętnych do zwiedzania wystawy zapraszamy po uprzednim
zgłoszeniu się pod nr Kont. 500-519-147.
Pt. Wielkopolska u drzwi II Rzeczpospolitej między traktatami pokojowymi wielkich
mocarstw 11 listopada 1918 – 28 czerwca 1919 roku.
Uprzejmie dziękujemy władzom samorządowym miasta Kórnika za wspieranie naszego stowarzyszenia. W szczególności Panu V-ce Burmistrzowi Hieronimowi Urbankowi
za pomoc w postawieniu ekspozycji plenerowej na terenie miasta Kórnik.
Prezes Stowarzyszenia rot. Włodzimierz Rocławski
W związku ze zbliżającym się „Świętem Zmarłych”
w dniu 1 listopada w godz. od 12:00 do godz. 16:00 nastąpi zamknięcie ulic:
odcinek ul. 20 Października od skrzyżowania z ul. Wróblewskiego do ul. Średzkiej;
ul. Steckiego od skrzyżowania z ul. 20 Października do remizy OSP;
ul. 20 Października ( odc. od Steckiego do Średzkiej) – tylko ruch pieszy;
ul. Kościelna na całej długości do ul. Rynek w Bninie
Mieszkańców uprzejmie prosimy o niekorzystanie w miarę możliwości ze swoich pojazdów i jesli
jest to możliwe poruszanie się w kierunku i z cmentarzy pieszo. Jednoczenie prosimy mieszkających na w/w ulicach o umożliwienie przejazdu.
Wszystkich uczestników ruchu drogowego we wskazanym terminie i miejscach prosimy o
wyrozumiałość i cierpliwość.
Za utrudnienia przepraszamy
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końcu
sierpniu
br., spacerom,
jego realizacji
spodziewamy
sięi podziwianiu
jeszcze wuroków
październiku.
wakacje
sprzyjają
odpoczynkowi
na áonie natury
kórnickiej przyrody.
Zgodnie z planem rozpoczĊáy siĊ takĪe prace w Arboretum. ModernizacjĊ alejek rozpoczĊto od strony
ul. Parkowej. Projekt
W związku
z realizacją
Projektu
w terminie
od 1Funduszu
lipca do
30 wrzeĞnia
niektóre czĊĞci
wspóáfinansowany
przez UniĊ
Europejską
z Europejskiego
Rozwoju
Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Arboretum zostaną czasowo
wyáączone zRegionalnego
ruchu turystycznego.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Kórniku od dnia
22 października 2010 r.
do dnia 15 listopada 2010 r.,
wywieszony został niżej wymieniony
wykaz dotyczący dzierżawy:
- 1 działki 163/1 położonej w miejscowości Czmoń,
- 1 działki nr 121/2 położonej w miejscowości Robakowo,
- 1 działki nr 56/2 położonej w miejscowości Pierzchno.
Bliższe informacje można zasięgnąć
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku,
pok. 203,
tel. (0-61) 8170-411 wew. 675.
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Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych
lub prywatnych, naruszył twoje prawa – zgłoś
się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:
1. Świadczeń zdrowotnych
2. Informacji o swoim stanie zdrowia
3. Zachowania przez osoby udzielające
świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji
związanych z leczeniem
4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
5. Poszanowania intymności i godności
6. Dokumentacji medycznej
7. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo
orzeczenia lekarza
8. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
9. Opieki duszpasterskiej
10. Przechowywania rzeczy wartościowych
w depozycie
Jeśli Twoje prawa zostały naruszone
zadzwoń:
Bezpłatna infolinia: 800-190-590
(czynna pn. – pt. w godz. 9.00 - 21.00)
połączenia z tel. komórkowych
(płatne wg stawek operatora):
(22) 833- 08-85; (22) 635- 59-96
Informacji na infolinii udzielają specjaliści z
zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy.
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
tel. (22) 532 82 50; fax: (22) 833 08 86;
sekretariat@bpp.gov.pl;
www.bpp.gov.pl
Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym
organem administracji rządowej. Został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Realizuje swoje zadania przy pomocy Biura
Rzecznika Praw Pacjenta.
Daria Porębska
Kierownik Zespołu Prasy i Promocji
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Dofinansują
solary?

WIEŚCI
SOŁECKIE

Cieknący
problem

Problemy energetyczne, wymogi przepisów Unii Europejskiej i zwykła chęć
chronienia środowiska powodują wzrost
zainteresowania mniej popularnymi dotychczas źródłami energii.
Nowe technologie to tez niestety najczęściej poważny wydatek. Wydatek, który
pewnie zwróci się z czasem, pomoże środowisku, ale nie każdego stać by wyłożyć pokaźne sumy na nowinki technologiczne.
Jak poinformował nas Urząd Miejski
w Kórniku, istnieje możliwość pozyskania
środków finansowych na zadania związane
z ochroną środowiska realizowane przez
osoby fizyczne jak i podmioty prowadzące
działalność gospodarczą. We wrześniu br.
z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
czołowych producentów rozwiązań dostarczających energię solarną przy współpracy
z Bankiem Ochrony Środowiska ruszył program umożliwiający uzyskanie dotacji na
kolektory słoneczne przez osoby fizyczne.
Szczegółowe informacje można uzyskać
na stronie www.nfosigw.gov.pl
Ponadto 8 października 2010r.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmienił
ustawę (ustawa trafiła do akceptacji Senatu) z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz.

Błażejewo
Sołtys Jan Szymaniak informuje, że
podczas zorganizowanego w środę, 22
września zebrania wiejskiego dokonano
podziału funduszu sołeckiego na 2011
rok. Pieniądze mają być przeznaczone
na: integrację mieszkańców, utrzymanie
zieleni i budowę placu zabaw. Ponadto
mieszkańcy poruszyli sprawę konieczności
budowy zatoczek na przystankach „Kombusu”. Wskazali, że są potrzbne: oświetlenie
ulicy Zaniemyskiej i budowa chodnika przy
lasku – od Bnina do pierwszego przystanku
„Kombusu”.

Do naszej Redakcji zgłosił się mieszkaniec Kórnika, informując, że na jednej z
ulic miasta notorycznie dochodzi do zanieczyszczania nawierzchni drogi i chodnika.
Mieszkaniec zauważył, że z parkującego często nieopodal auta kapie olej lub
paliwo. Nawierzchnia z kostki brukowej
niedawno zmodernizowanej ulicy nie wygląda jak nowa, ale pokryta jest tłustymi
plamami.
Mieszkaniec podał nam nawet numer
rejestracyjny „podejrzanego” pojazdu.
Niestety na pytanie czy zgłosił to odpowiednim służbom odpowiedział „Nie”.

Borówiec
W Borówcu trwają przygotowania do
wybrów samorządwych. Sołtys Maciej Słowiński informuje, że pod koniec września
odbyło się zebranie wiejskie, na którym
omawiano podział fundszu sołeckiego na
2011 rok. Mieszakńcy wsi podczas tego zebrania wyrażali niezadowolenie z podziału
tego funduszu. Sołtys uważa, iż duże sołectwa, takie jak Borówiec, są pokrzywdzone
przy ustalaniu środków. Dostają o wiele
mniej w przeliczeniu na jedngo mieszkańca niż sołectwa mniejsze. Dlatego Maciej
Slowiński zwrócił się z prośbą, by Borówiec
podzielić na trzy sołectwa.
Sołtys mówi o działalności Klubu Sportowego, w którego skład wchodzą dwie
grupy młodych ludzi ćwiczących pod okiem
trenera na otwartym w bieżącym roku boisku. Z tego obiektu korzysta bardzo dużo
chętnych – nie tylko młodych ludzi, ale też
dorosłych.
Sołtys Maciej Słowiński stwierdza, że
jest mu przykro, iż jest nieliczna grupa osób,
które nie dbają o nowy okiekt sportowy –
wspólne dobro, Zdarza się, że obiekt jest
zaśmiecany, zniszczono także elementy
wyposażenia.
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego sfinansował zakup krzeseł
i stołów do świetlicywiejskiej.
Maciej Słowiński zaprasza na spotkanie
z autorem książki „Rowerm i pieszo przez
Czarny Ląd” - Łukaszem Wierzbickim. Odbędzie się ono w świetlicy w Borówcu we
wtorek, 26 października o godz. 19:00. Podczas spotkania zostanie przybliżona postać
przedwojennego podróżnika Kazimierza
Nowaka. W spotkaniu udział wezmą także
trzej mieszkańcy Borówca, którzy odbyli
wędrówkę przez Zambię.

Regulamin utrzymania czystości zabrania śmiecenia na ulicach i chodnikach.
W szczególności „wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego
celu stacjami zlewnymi”. To oczywiste.
W przypadku zauważenia takiego procederu, należy zgłosić ten fakt organom
takim jak Straż Miejska lub Policja.
Czasami wystarczy zwrócenie uwagi
właściciela na awarię cieknących podzespołów auta, w innych przypadkach
konieczny jest mandat.
Jeśli oficjalnie (nie anonimowo) zgłosimy naruszenie przepisów Regulaminu,
Straż Miejska winna dokonać interwencji.
Co jeszcze mówi nam Regulamin w
podobnych sprawach?
Mieszkańcy winni zapewniać utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez m. in.: mycie pojazdów
samochodowych poza myjniami wyłącznie
w miejscach dozwolonych, a więc: 1)
na terenie nieruchomości nie służącej do
użytku publicznego tylko pod warunkiem,
że powstające ścieki są odprowadzane i
gromadzone w sposób umożliwiający ich
usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w
szczególności ścieki takie nie mogą być
odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi, 2)na terenach
służących do użytku publicznego tylko w
miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;
Naprawa pojazdów i samochodów
związana z ich eksploatacją jest dozwolona
na terenie nieruchomości, pod warunkiem,
że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód
lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.
Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Dbajmy o nasze otoczenie.
Reagujmy, gdy ktoś nie szanuje wspólnej własności.
Jeśli nie pomoże zwrócenie uwagi
możemy zgłaszać naruszenia Regulaminu
odpowiednim służbom
(numery tel. Straży Miejskiej i Policji
na str. 26)

150) umożliwiając w ten sposób powiatom
i gminom udzielenie dotacji celowej m. in.
osobom fizycznym na zakup kolektorów
słonecznych, przydomowych oczyszczalni
ścieków, termomodernizację budynków.
Jednak aby gminy mogły udzielić dotacji na
ww. zadania niezbędne są środki na ten cel
oraz uchwała Rady Miejskiej określająca
szczegółowe zasady udzielania dotacji.
Czy włodarze naszego miasta zadecydują o przeznaczeniu funduszy na ten cel?
Zobaczymy.
Zapraszamy zainteresowanych do
uważnego zapoznania się z nowymi
przepisami i propozycjami NFOŚiGW,
oraz przekalkulowania co nam i naszemu
środowisku sie opłaca.
Na podstawie inf.
Wydziału Ochrony Środowiska i
Rolnictwa
opr. ŁG

Kombus powiększa ofertę
Kombus – kojarzona dotychczas niemal
wyłącznie z transportem autobusowym
spółka Gminy Kórnik – poszerza zakres
swojej działalności.
Już niedługo na terenie bazy autobusowej w Czołowie będzie można wyważyć
koła, wymienić opony (z możliwością sezonowego przechowywania).
Warsztaty Kombusu przyjmą pojazdy
wymagające naprawy. Będzie można tu
nabyć (sklep już działa) i zamontować części zamienne do samochodów osobowych,

ciężarowych i ciągników rolniczych. Zamówienia możliwe są także przez Internet.
W przygotowywanych pomieszczeniach zainstalowane zostaną nowoczesne
maszyny. W remontowanym budynku powstaną dodatkowo pomieszczenia socjalne
dla pracowników stacji obsługi pojazdów i
pracowników gospodarczych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do sprawdzenia i skorzystania z
oferty Kombusu.
ŁG

Przepraszam funkcjonariuszy
Komisariatu Policji w Kórniku
sierż. szt. Pawła Cielebąka oraz
st. sierż. Pawła Michalskiego
za to, że w dniu 23.05.2010r.
w Tulcach, gmina Kleszczewo
obraziłem ich używając słów
powszechnie uznanych za obraźliwe
Filip
Gorzejewski
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Remont pomieszczeń przyszłej stacji obsługi
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Szczytniki
Sołtys Wiesława Wacław informuje, że
podczas zebrania wiejskiego we wtorek,
21 września został omówiony wstępny plan
funduszu sołeckiego na 2011 rok. Zaplanowano w nim przeznaczyć pieniądze na
wykonanie projektu kładki pieszo-rowerowej
przez Koplę.
Robert Wrzesiński

22 października 2010 r.

Kronika
kryminalna

INFORMACJE

INFORMACJE

Pacjencie, czy
znasz swoje
prawa?

Wjechał w dziurę
5 października w Borówcu, kierujący
fordem wjechał w wyrwę w jezdni i uszkodził auto.
Pijani kierowcy
7 października, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku zatrzymali w
miejscowości Dworzyska mężczyznę, który
kierował autem, znajdując się w stanie
nietrzeźwości. Miał
2, 42‰ alkoholu w wydychanym powietrzu. 15 października w Gądkach, „wpadł”
kolejny pijany kierowca. Zatrzymany mężczyzna miał 1,7‰.
Nieprawidłowy manewr
10 października w Gądkach, kierujący
manem w wyniku nieprawidłowo wykonywanego manewru omijania doprowadził do
zderzenia z innym manem. 13 października
również w Gądkach, kierowca dafa błędnie
wykonał manewr omijania i zderzył się z
innym dafem.
Pobili mężczyznę
11 października, jeden z mieszkańców
gminy Kórnik zgłosił pobicie. Powiadomił
funkcjonariuszy, że napadło go i pobiło 5
mężczyzn. Obecnie policja ustala sprawców pobicia.
Nie dostosował prędkości
14 października w Kórniku, kierująca
skodą, w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu, doprowadziła do
zderzenia z oplem.
Nietrzeźwy rowerzysta
15 października w Dziećmierowie, policjanci zatrzymali mężczyznę, który kierował
rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości. Rowerzysta miał 1,1‰ alkoholu w
wydychanym powietrzu.
Nie zachował bezpiecznej odległości
17 października w Czmoniu, kierowca
renault w wyniku niezachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami
doprowadził do zderzenia ze skodą.
Prowadził auto
pod wpływem narkotyków
17 października w Kórniku, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kórniku zatrzymali mężczyznę, który kierował pojazdem
będąc pod wpływem środka odurzającego
oraz posiadał przy sobie narkotyki.
Kradzieże, uszkodzenie mienia
•7 października w Mościenicy doszło do
kradzieży pojazdu audi A4 o wartości 37
400 zł,
•9 października nastąpiło uszkodzenie
mienia - wycięcie drzew w miejscowości
Radzewo, wartość strat to 1500 zł,
•13 października w Koninku skradziono
torebkę z zawartością dokumentów, karty
bankomatowej i pieniędzy, wartość strat
to 240 zł,
•15 października w Kórniku, doszło do
kradzieży rur miedzianych spustowych o
wartości 2000 zł.
Opr. BM

ŁG
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Jubileusz X-lecia współpracy Powiatu
Poznańskiego i regionu Hanower

do wystąpienia zaproszono również Przemysława Jankiewicza, dyrektora Zespołu
Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich
w Swarzędzu, który zaprezentował współpracę „swarzędzkiej jedynki” z Berufsbildende
Schulen w Neustadt a. Rbge.
Po spotkaniu goście z Niemiec udali się
do gminy Suchy Las, która współpracuje z

Pilnie zatrudnimy:
- pracownika ochrony,
- sprzedawcę na stoisko z pieczywem

samorządów a poprzez to również mieszkańców naszych regionów, będzie się układać
równie pomyślnie przez kolejnych 10 lat.
Joanna Michalska,
Wydział Promocji

Powiat Poznański już od 10 lat współpracuje z regionem Hanower w Niemczech.
Partnerstwo zaowocowało wieloma wspólnie
zrealizowanymi przedsięwzięciami z zakresu
ochrony środowiska, wspierania przedsiębiorczości, dokształcania pracowników i spotkań
młodzieży.
X-lecie podpisania porozumienia o partnerstwie stało się okazją do podsumowania
podejmowanych w przeszłości działań. Z
tego właśnie względu powiat poznański odwiedziła delegacja z regionu Hanower, której
przewodniczył zastępca Prezydenta, prof.
dr Axel Priebs, a w skład której weszli radni
zgromadzenia regionu oraz dyrektorka szkoły
Franz-Mersi-Schule, przeznaczonej dla dzieci
niewidomych i niewidzących.
Pierwszego dnia wizyty goście uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym dotychczasowe osiągnięcia, które odbyło się 16
września 2010 roku w sali sesyjnej Starostwa
Powiatowego w Poznaniu. Starosta Poznański, Jan Grabkowski, w swoim wystąpieniu
zwrócił uwagę na potrzebę budowania kontaktów zagranicznych pomiędzy samorządami oraz na wpływ jaki mogą one wywierać na
życie mieszkańców regionów.
Zaproszone na uroczystość osoby, m.in.
Konsul Honorowy RFN w Poznaniu, Marian
Andrzej Kareński-Tschurl, Prezes Zarządu
Volkswagen Poznań, Michel Kleiss, przedstawiciele Polsko-Niemieckiej Izby PrzemysłowoHandlowej, firmy Solaris Bus&Coach a także
burmistrzowie gmin powiatu poznańskiego
i radni powiatu, miały okazję zapoznać się
także z historią powstania regionu Hanower
z powiatu hanowerskiego i miasta Hanower,
przedstawioną przez prof. dr Priebsa.
Jego wykład i prezentacja pokazały jak
długi i skomplikowany był to proces i jak
wiele jest jeszcze do zrobienia zanim powiat
poznański i miasto Poznań zbudują spójną i
silną aglomerację.
By podkreślić jak bardzo wielopłaszczyznowa jest współpraca naszych regionów,
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jednym z miast regionu Hanower-Isernhagen.
Prezentacji zarówno gminy jak i samej
współpracy dokonali Zastępca Wójta, Jerzy
Świerkowski, Sekretarz Gminy, Joanna
Nowak oraz Wiceprzewodnicząca Rady i
jednocześnie Prezes Towarzystwa Europy,
Anna Małek. Kolejnym punktem programu
była wizyta na składowisku odpadów
w Suchym Lesie,
gdzie przedstawione zostały zasady
jego funkcjonowania
oraz sposoby składowania odpadów
problemowych.
Następnego dnia
wizyty delegacja na
zaproszenie dyrektorki Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego
dla Dzieci Niewidomych im. Synów
pułku w Owińskach,
Marii Tomaszewskiej, wzięli udział
w otwarciu laboratorium tyfloakustycznego, w którym
wychowankowie
ośrodka mogą uczyć
się orientacji w przestrzeni na podstawie
słyszanych dźwięków. Goście podarowali dzieciom kilkanaście
piłek rehabilitacyjnych, przygotowanych
specjalnie na tę okazję.
Po spotkaniu w Owińskach delegaci
odwiedzili gminę Mosina, gdzie Burmistrz
Zofia Springer przedstawiła współpracę z
gminą Seelze w regionie Hanower. Ostatnim
punktem programu był spacer po pięknym
parku w Rogalinie.
Mamy nadzieję, że partnerstwo naszych

Dookoła świata z
powiatem poznańskim
Dwudziestego pierwszego września 2010
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu miała
miejsce konferencja prasowa z udziałem
młodego mieszkańca powiatu poznańskiego,
Iwo Wojcieszaka, uczestnika prestiżowego
projektu „Dookoła Świata za Pomocną Dłoń
– Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego”.
W ramach konferencji nastąpiło przedstawienie osoby Iwo Wojcieszaka, który
opowiedział o projekcie. W trakcie spotkania
poruszono też kwestię finansowego udziału
Powiatu Poznańskiego w przedsięwzięciu,
a także uroczyste podpisanie porozumienia
między uczestnikiem a jednostką samorządową.
Projekt „Dookoła
Świata za Pomocną
Dłoń – Szkoła pod
Żaglami Krzysztofa Baranowskiego”
to blisko czteromiesięczny rejs w
załodze kapitana
Krzysztofa Baranowskiego do Małych Antyli Holenderskich. Uczestniczą w nim gimnazjaliści z całej Polski. Z
początkowej liczby
700 osób zakwalifikowanych zostało
30 osób, w tym jeden mieszkaniec
powiatu poznańskiego. Warunkiem
była wcześniejsza
działalność społeczna i obywatelska
młodzieży.
Rejsem interesują się liczne
media. Patronat
medialny objęły: stacja TVN24 i „Rzeczpospolita”. Partycypacja mieszkańca powiatu
poznańskiego, warunki udziału oraz oddźwięk
medialny powodują, że rejs jest okazją do
popularyzowania powiatu poznańskiego, a
także do popierania idei pomocy społecznej
oraz promowania postaw obywatelskich
wśród młodzieży z naszego regionu.
Michał Dziedzic
Gabinet Starosty
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Informacje pod nr tel. 618 179-550
Oferty można składać również osobiście
Ul. Krasickiego 1, Kórnik

Sprzedam działkę
budowlaną w Kórniku
tel. 605-231-400

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe
Grzegorz Kowalski

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

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

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

TYNKI

REKLAMY

Z POWIATU

Krótko
z Powiatu

MASZYNOWE

Tel.

www.restauracja-casablanca.pl

603 613 479

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

Układanie
podłogowych

PIZZA
KEBAB
OBIADY DOMOWE
Z DOWOZEM

tel. 793-153-278

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

paneli

NAPRAWA
PRALEK, LODÓWEK, ZMYWAREK,
KUCHENEK ELEKTRYCZNYCH

tel. 601 84 39 88

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
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
22 października 2010 r.
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Śp. Lubomira Michalaka
Serdeczne podziękowania za pamięć o zmarłym
i troskę o nas
Składa:
Żona z dziećmi i Mama

bezpłatne szkolenie
z zakresu
pierwszej pomocy
dla wolontariuszy

• Kredyty
• Ubezpieczenia
• Turystyka
KÓRNIK

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

ZAPRASZA NA

REKLAMY

PODZIĘKOWANIA / OGŁOSZENIA

W obliczu wieczności i bólu tak trudno nieraz o słowa.
Wszystkim, którzy towarzyszyli nam w trudnych chwilach
związanych ze śmiercią

STOWARZYSZENIE
KLAUDYNKA
SERDECZNIE ZAPRASZA
NA

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

Zapraszamy również
chętnych rodziców i opiekunów.
Szkolenie prowadzi
Adam Sikora.
23 października
w godz. 9.30 - 16.00
w Gimnazjum w Kórniku

Miejsce
na Twoją reklamę

Prosimy o obowiązkowe
potwierdzenie udziału
pod nr tel. 507-052-822

Biuro Obrotu Nieruchomościami

PROPERTIES

Poszukuje dla swoich klientów nieruchomości
na terenie miasta i gminy Kórnik oraz gmin ościennych:

działek budowlanych
działek inwestycyjnych
działek siedliskowych
gruntów rolnych

domów
domów letniskowych
mieszkań
obiektów komercyjnych

(handlowych, usługowych, magazynowych i innych)

Oferujemy profesjonalne usługi pośrednictwa oraz doradztwa, w tym prowadzenia inwestycji deweloperskich
i indywidualnych. Oferujemy do sprzedaży oraz wynajęcia nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne.
Twoja oferta znajdzie się na wszystkich wiodących portalach nieruchomościowych!
Biuro Obrotu Nieruchomościami CASTLE PROPERTIES oddział Kórnik ul. Staszica 11, 62-035 KÓRNIK

+48 61 817 15 04

+48 501 186 851, +48 502 484 906, +48 663 500 041

info@castle-properties.pl
12
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Piątek, 8 października 2010 r., godz.
16.00, motel „Nestor” w Kórniku. Wszyscy
stoją, cisza - Il Silenzio Nini Rosso gra na
trąbce Mieczysław Leśniczak…
Jeszcze przed chwilą był tu gwar. Klub
Pro Sinfonika im. Mieczysława Karłowicza
przy Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku
przygotowuje się do kolejnej inauguracji
sezonu, już 36.
Są już goście, jak zawsze przy okrągłym stole: Burmistrz Miasta Kórnik Jerzy
Lechnerowski, proboszcz naszej parafii ks.
Eugeniusz Leosz, Przewodnicząca Rady
Miasta Irena Kaczmarek, vice-dyrektor
LO - Ewa Zwierzyńska i była dyrektor
Maria Weychan-Nowak, nasi przyjaciele
Barbara Miara, Stanisław Gorzałczany i
Maciej Małecki, członkowie honorowi Pro Sinfoniki Zofia Dombka i
Henryk Dalkowski oraz sekretarz
Pro Sinfoniki Antoni Hoffmann.
Przybyli też licealiści, absolwenci, rodzice i sympatycy. Duchem
był z nami prof. dr hab. Tomasz
Jasiński Dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN, który napisał do nas:
„Wielce Szanowna Pani Profesor,
Droga Młodzieży, Pro Sinfonika
Kórnicka to niezwykle zasłużona
instytucja: wprowadza młodzież
w zaczarowany świat muzyki, odmienia i pogłębia umysły młodych
ludzi, ubogaca i czyni młodzież
wrażliwą na piękno. Życzę Wam
Droga Młodzieży, aby kolejny rok działalności Klubu obfitował w wielkie wydarzenia
muzyczne i żeby przyniósł niezapomniane
przeżycia estetyczne.” Cappella Zamku
Rydzyńskiego jest zaproszona specjalnie
na te okazję przez Opiekunkę Klubu, Teresę
Rogozię-Olejnik.
- Smyczek, gdzie jest smyczek? – pyta
Opiekunka Klubu. Przecież za chwilę pasowanie nowych członków Pro Sinfoniki.
- Niech Pan spojrzy, panie Antoni – to są
moje pierwszoklasistki – z dumą prezentuje

grupkę roześmianych dziewcząt.
Czas zaczynać, na trąbkach rozbrzmiewa intrada prezydencka. Joanna Olejnik i
Łukasz Błaszyk witają gości i artystów. A potem ta cisza – Il Silenzio… - Nie ma wśród
nas Marka Serwatkiewicza – mówi Antoni
Hoffmann. Jeszcze niedawno występował
w przedstawieniu turniejowym. Pedagog,
radny, absolwent LO, ale przede wszystkim
przyjaciel kórnickiej Pro Sinfoniki. Zawsze
miał dla niej czas. Odszedł tak nagle. Cisza
– Il Silenzio…
- Przekazuję serdeczne pozdrowienia
od Prezesa Prezesów, pana Alojzego Andrzeja Łuczaka, twórcy Pro Sinfoniki, to
bardzo dobrze, że kontynuujecie piękną
tradycję pasowania nowych członków
naszego ruchu i że jest ona żywa – prowa-

dzący powraca do uroczystości.
Słowo i muzyka, muzyka i słowo. Refleksje Antoniego Hoffmanna podkreśla muzyka
w wykonaniu Cappelli: fanfary,
dawne tańce i… Mazurek F-dur Fryderyka
Chopina, wszak w Warszawie trwa XVI
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im.
F. Chopina. – Szkoda, że prawie nieobecny
w mediach – ubolewa p. Antoni.
Rozpoczyna się najważniejszy moment uroczystego spotkania. Przyrzeczenie
kandydatów na członków Pro Sinfoniki.

Odbiera je absolwentka Joanna Olejnik.
Wszyscy wstają, błyskają flesze. Przejęte
twarze najmłodszych. Fanfary Cappelli.
- Mianuję Cię członkiem Pro Sinfoniki.
Działaj na chwałę muzyki! – ogień, smyczek
uścisk dłoni Opiekunki. W tym roku pasowani są nie tylko uczniowie pierwszej klasy
kórnickiego Liceum, ale również najmłodsi
– dzieci dawnych zasłużonych działaczy
„Karłowicza”.
Podniosła chwila. Mieczysław Leśniczak
– kierownik artystyczny Cappelli Zamku
Rydzyńskiego zamienia na ten czas trąbkę
na pianino.
Kiedy ponownie bierze do rąk srebrną
trąbkę, muzyka się zmienia. Jest pełna radości i pogody. Anegdota, uśmiech, oklaski.
Mieczysław Leśniczak chodzi po sali, gra,
dyryguje, zachęca do rytmicznego
wsparcia Cappelli.
Pora kończyć. Teresa RogoziaOlejnik zaprasza do wspólnego
pamiątkowego zdjęcia. Kwiaty,
wpis do kroniki i – jak zawsze –
pyszna kawa i „coś” słodkiego.
– Proszę koniecznie pamiętać, że
to wszystko dzięki uprzejmości i
życzliwości Państwa Bejma, właścicieli „Nestora” - przypomina
Opiekunka Klubu.
Czas świętowania się kończy.
Pora zabrać się do pracy, już od
jutra, bo 9 października zaczyna
się 43. Sezon w całej Pro Sinfonice,
który zainauguruje Profesor Stefan
Stuligrosz z Poznańskimi Słowikami. Koncert wyjątkowy dla wszystkich – bo przypadający w czasie obchodów 90 rocznicy
urodzin zacnego Profesora.
- Zatem do zobaczenia w Auli Uniwersyteckiej, serdecznie zapraszam wszystkich
– kończy Antoni Hoffmann.
Kronikarz
Zdjęcia : Antoni Hoffmann
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Dzień papieski i jubileusz szkoły
Dzień Papieski tradycyjnie obchodzony jest przez wiernych Kościoła
katolickiego w Polsce w każdą niedzielę
poprzedzającą rocznicę wyboru Karola
Wojtyły na papieża.
Dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie jest to dzień
wyjątkowy, szczególnie od czasu nadania
placówce imienia Jana Pawła II.
W tym roku właśnie w Dniu Papieskim
przypadającym tym razem 10 października szkoła obchodziła jubileusz 10lecia
istnienia.
Święto patrona było okazją do podzielenia się ideami głoszonymi przez Papieża
Polaka ze wszystkimi, którzy przybyli na
przedstawienie okolicznościowe w Kolegiacie Kórnickiej.
Nim jednak rozpoczęło się przedstawienie odprawiono mszę świętą z okazji
X-lecia.
Po liturgii w atmosferze podniosłej zadumy, wysłuchaliśmy słów Jana Pawła II z
archiwalnych nagrań, bogaty pokaz slajdów
przedstawił najważniejsze momenty życia
i pontyfikatu papieskiego. Piękne strofy
Tryptyku Rzymskiego natchnęły zadumą
nad sensem istnienia.
Przygotowane przez nauczycieli i
uczniów spotkanie z wielkością Karola
Wojtyły przypomniało nam ważne wskazówki, które próbował nam wielokrotnie
przekazywać.
Słowu i obrazowi towarzyszyła muzyka. Wystąpili wychowankowie i uczniowie
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie
oraz chóry Castellum Cantans i Tutti
Santi.
ŁG
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Kolejne pokolenie w Kórnickiej Pro Sinfonice

WYSTAWA PRAC AGNIESZKI PAWLAK

W holu głównym Szkoły Podstawowej
w Radzewie na początku października
pojawiła się wystawa prac malarskich.
Niemałe zdziwienie można było odczytać z
wyrazów twarzy uczniów oraz nauczycieli i
pracowników obsługi, kiedy odkryli kto jest
ich autorem. Mało kto bowiem wcześniej
zdawał sobie sprawę, iż pani Agnieszka
Pawlak, rezydująca na co dzień w szkolnym
sekretariacie ukrywa przed światem taki
talent. Malarstwo to jednak jej życiowe hobby, któremu poświęca niemal każdą wolną
chwilę. Tworzy za pomocą wielu technik,
wśród których są: olej, tempera, akwarele,
pastela sucha oraz szkice węglem. Najchętniej maluje pejzaże. Nasza szkolna malarka
to typowy samouk, nigdy nie uczestniczyła
w żadnych kursach plastycznych. Jak sama
o osobie mówi: jest jak „nieobrobiony brylant”. Brylant, który swymi dziełami rozjaśnił
mury naszej szkoły, co tylko potwierdzają
słowa pani dyrektor, przyrównującą panią
Agnieszkę do grudki złota. Wystawa to
artystyczny debiut naszej pani sekretarki,
która za namową pani Elżbiety Gajewskiej,
tj. szkolnego pedagoga zdecydowała się
pochwalić swoim nieprzeciętnym talentem i
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zaprezentować szkolnej społeczności zbiory z wcześniejszych lat. Autorka wystawy
pragnie bardzo serdecznie podziękować

Szkole za taką możliwość, a my, członkowie
tej społeczności czekamy na więcej...
Karol Niemier

15

Szkoła w Robakowie – dziś Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
obchodziła niedawno piękny jubileusz.
25 lat temu po wieloletnich staraniach
i trudach powstał budynek szkolny, w
którym do dziś funkcjonuje placówka
oświatowa.
Jubileusz, który zbiegł się z obchodami
Dnia Edukacji Narodowej zgromadził licznych gości.
Preludium do świętowania w
budynku szkolnym była msza św.
koncelebrowana w robakowskim
kościele przez ks. Eugeniusza
Leosza oraz ks. Grzegorza Gałkowskiego.
Po mszy w Sali gimnastycznej
zgromadzili się uczniowie i nauczyciele, pracownicy szkoły, zarówno
obecni, jak i byli, przedstawiciele
władz samorządowych, sołtysi, rodzice i delegacje zaprzyjaźnionych
placówek oświatowych i firm.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu przez
zebranych hymnu państwowego
głos zabrała pani dyrektor gimnazjum Bożena Czerniak. Przedstawiła historię szkoły i kulisy jej
dnia dzisiejszego. Podziękowała
wszystkim, którzy przyczynili się
do wzniesienia murów szkolnych i
budowy szkolnej instytucji.
W tonie podziękowań i gratulacji z okazji jubileuszu i Dnia
Edukacji narodowej wybrzmiały
wystapienia burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego i przewodniczącej RM Ireny Kaczmarek. Burmistrz
dodatkowo wręczył nagrody trojgu
nauczycielom gimnazjum. Prezes
Związku Rzemiosła Polskiego Izby
Rzemieślniczej w Poznaniu Antoni
Odzimek odczytał akt nadania i
odznaczył sztandar Gimnazjum
w Robakowie im. Powstańców
Wielkopolskich złoty medalem
Kilińskiego. Wcześniej w płomiennym wystąpieniu przedstawił kulisy
starań i powstawania budynku
oraz podziękował członkom komitetu budowy oraz wszystkim,
którzy przyczynili się do realizacji
inwestycji.
Po przygotowanym przez nauczycieli i uczniów programie artystycznym,
podczas mniej oficjalnej części jubileuszu
goście mogli obejrzeć wystawę przygotowaną przez panie Magdalenę Murdzę i
Olgę Gogolewską, pokazującą pamiątki i
wspomnienia dotyczące szkoły. Przy kawie
i słodkościach wspominano dawne dzieje i
rozmawiano o teraźniejszości.
Fragmenty historii szkoły przygotowane
przez wspomniane nauczycielki prezentujemy obok.
ŁG
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Historia szkoły
Szkoła w Robakowie Wsi
Tradycje współczesnej szkoły robakowskiej sięgają XIX wieku. W 2. połowie XIX
w. wybudowano w Robakowie szkołę, w
której uczyły się miejscowe dzieci. Budynek
tej szkoły znajdował się w Robakowie Wsi.
W archiwum znajduje się album nr 4 ze
świadectwami szkolnymi datowanymi na
1886 rok oraz spis uczniów rozpoczynający

się wpisami z roku 1885. Ze świadectw tego
okresu wynika, że dzieci uczyły się takich
przedmiotów jak: religia, język niemiecki
( czytanie, pisanie, mówienie), j. polski,
liczenie. śpiew, rysunek, prace ręczne. Oceniana również było „prowadzenie, pilność
i obecności”. Ocena z języka polskiego
figuruje na świadectwach do roku 1888.
W spisie uczniów oraz na świadectwach
z tych kilkudziesięciu lat przewijają się nazwiska, które i dziś widzimy w dziennikach
szkolnych. Pod pierwszymi świadectwami
widnieją nazwiska nauczycieli: Kowalski,
Wende oraz Niewiada. Księga prowadzona

była w języku niemieckim do 1919 roku, w
roku 1927 jest adnotacja, że 10 listopada
szkoła została zamknięta. Późniejsze wpisy
są już powojenne. Na albumach przybito
pieczątkę : Powszechna Szkoła Katolicka
. Robakowo. pow. Śremski. W 1927 roku
pieczątka jest zmieniona na : Publiczna
Szkoła Powszechna w Robakowie pow
.śremski. Z spisu uczniów wynika, że do
1945 roku ( przerwą) do szkoły uczęszczało
1461 uczniów.
Kolejny pisemny przekaz na
temat naszej szkoły to kronika
rozpoczynająca się w roku szkolnym 1957/58. Wynika z niej , że
wówczas w szkole uczyło pięciu
nauczycieli i już wtedy kronikarz
wspomina o problemach lokalowych tej placówki. Potwierdzają
to informacje o liczbie uczniów w
kolejnych latach.
1958/59-185 uczniów/ 7 klas
1959/60-205 uczniów/ 7 klas
1960/61-227 uczniów/ 7 klas
1961/62-231 uczniów/ 7 klas
1962/63-236 uczniów/ 7 klas
1963/64-251 uczniów/ 7 klas
1964/65-264 uczniów/ 7 klas
1965/66-265 uczniów/ 7 klas
1966/67-291 uczniów/ 8 klas
1967/68-295 uczniów/ 8 klas
1968/69-304 uczniów/ 8 klas
1969/70-302 uczniów/ 8 klas
1970/71-300 uczniów/ 8 klas
1971/72-brak danych
1972/73-269 uczniów/ 8 klas
1973/74-268 uczniów/ 8 klas
1974/75-257 uczniów/ 8 klas
Zdarzało się, że klasy miały po
50 uczniów. Do roku 1962 kierownikiem szkoły był Stefan Madaliński, a
później do roku 1984 Edmund Grobelny. Pierwszego września 1960
uczyło w szkole sześciu nauczycieli,
a cztery lata później siedmiu. Kronikarz informuje o planach budowy
osiedla przy torach w roku 1960 i
nie podobają mu się plany usytuowania nowej szkoły tak daleko od
poprzedniego budynku. Jednak na
tę chwilę trzeba było czekać jeszcze
25 lat. Lektura kroniki jest bardzo
ciekawa, ponieważ dokumentuje
ona nie tylko życie szkoły ( wycieczki, akademie, zmiany kadrowe oraz
remonty w budynku szkoły), ale
również fakty z życia wioski ( burza nad wsią
w 1960 roku, powstanie kiosku „Ruchu” w
1961 czy zimę stulecia). Wpis z roku szkolnego 1979/80 informuje:
Dzięki wieloletnim staraniom dyr. szkoły
Edmunda Grobelnego, Komitetu Rodzicielskiego reprezentowanego przez obywateli:
Czesława Płócienniaka, Teodora Kijaka,
Hieronima Skalo, Bogdana Kozłowskiego,
Antoniego Odzimka, Jana Nowaka, Czesława Majchrzaka, Stanisława Kujawę,
Edwarda Jachnika, wielu rodziców i nauczycieli 2 kwietnia 1979 r. wpłynęło pismo
Okręgowej Dyrekcji Rozbudowy Miast i
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Osiedli Wiejskich w Poznaniu o
rozpoczęciu w II półroczu budowy nowej szkoły podstawowej w
Robakowie. Nowa szkoła została
zlokalizowana na gruncie wiejskim Osiedla-północne obrzeże
pod lasem. Prace niwelacyjne i
wykopy rozpoczęła brygada budowlana RSP Robakowo jesienią
1979 r., która jest podwykonawcą
inwestycji; wykonawcą jest Naczelnik Miasta i Gminy Kórnik.
Fundusze zabezpieczyło Kuratorium Oświaty i Wychowania w
Poznaniu w kwocie około 18,5
mil. złotych. 5 października 1985
roku rozpoczął się nowy rozdział
w życiu robakowskiej szkoły.
W budynku obecnej świetlicy
wiejskiej mieli lekcje uczniowie
klas I-III, natomiast w folwarku,
który po wybudowaniu obecnego
budynku szkoły przejęła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
(aktualnie wykupił go prywatny
właściciel), w rządówce uczyli się
uczniowie klas starszych.
Nowa szkoła w Robakowie
Osiedlu
Szkoła w Robakowie Wsi
istniała do 1985 roku. W tym
roku oddano do użytku nowy
budynek w Robakowie Osiedlu.
Do szkoły podstawowej uczęszczały dzieci z Gądek, Robakowa,
Dachowej, a po likwidacji szkoły
w Kamionkach i Szczytnikach
(1998) została ona szkołą
zbiorczą. W roku 1999 szkoła
została powołana jako gimnazjum. Od tego momentu do roku
2006 parter budynku zajmowała
Filia Szkoły Podstawowej ( klasy
0-3) w Szczodrzykowie, a piętro
gimnazjum. Pierwsi absolwenci
opuścili mury gimnazjum w
2002 roku.
Dyrektorzy (kierownicy) szkoły z ostatnich kilkudziesięciu lat:
Pan Świątek
Stefan Madaliński (1949?1962)
Edmund Grobelny (1962-1984)
Wiesława Nagodzińska (19841989)
Jolanta Hamrol (1989-1991)
Wanda Kordecka (1991-2000)
Małgorzata Siekierska (filia SP
-2000-2006)
Wicedyrektorzy:
Krystyna Hibner (1984-1991)

Barbara Fluder ( 1991-1992)
Teresa Dezor (1992-2000)
Gimnazjum:
Błażej Chwaliński (1999-2001)
Jerzy Laszewicz (2001-2006)
Bożena Czerniak (2006)
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25 lat minęło

Wspomnienia Edwarda
Grobelnego
Ze wspomnień Edwarda Grobelnego (dyrektora szkoły w
Robakowie) wynika, że budynek
starej szkoły ma ponad dwieście lat ( odnaleziono datowaną
belkę- budynek jest w tej chwili
własnością p. Grobelnego).
Starania o budowę nowej szkoły
trwały kilkadziesiąt lat. Pierwsza
próba miała miejsce w latach
sześćdziesiątych, ale na skutek
waśni pomiędzy mieszkańcami
wsi co do miejsca posadowienia
szkoły zaczęto budowę szkoły
w Radzewie. Szkoła w Robakowie była najliczniejszą ze szkół
wiejskich w powiecie. I były też
w niej fatalne warunki. W jednej
klasie uczyło się po czterdzieścioro uczniów, przy szkole był
„kombinat” z fermą drobiu, a więc
warunki sanitarne oględnie mówiąc były nie do przyjęcia. Kolejna
próba budowy szkoły była podjęta
w latach siedemdziesiątych. Wtedy postawiono wszystko na jedną
karę i postraszono władzę, że
jeśli nie przejmą się problemami
szkoły to mieszkańcy Robakowa
nie będą brali udziału w wyborach
do sejmu. Pod tą presją, w towarzystwie notabli z gminy i powiatu
zorganizowano zebranie wiejskie
( pod opieką „towarzyszy z UB”).
W konsekwencji tych działań, walki rodziców i nauczycieli zaczęto
szkołę budować.
Pan Edmund Grobelny opowiedział jeszcze jeden epizod z
życia „starej szkoły”. Chodziło o
lekcje religii, które odbywały się
murach tej placówki. W Robakowie nie było wówczas kościoła
i proboszcz z Tulec ( ówczesna
parafia ) z przyzwoleniem władz
zwierzchnich oraz zaangażowaniem dyrektora pana Grobelnego
te lekcje zorganizował. Pan Grobelny tak ułożył plan lekcji, że w
jeden dzień wikary z Tulec przyjeżdżał i miał z dziećmi lekcje.
Fot. Archiwum szkoły

Uczniowie, dyrekcja i pracownicy
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
serdecznie dziękują
za uczestnictwo w obchodach 25tej rocznicy powstania budynku szkolnego,
za mszę świętą, złożone życzenia, przekazane pamiątki i wspomnienia
oraz pomoc w organizacji jubileuszu.
22 października 2010 r.
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Pasjoteka w
bibliotece

Doskonałą wiedzą o jesieni wykazały
się bnińskie przedszkolaki, podczas
spotkania „Dary Pani Jesieni”, które
odbyło się w październiku w Bibliotece
Publicznej w Bninie.
Zabawy integracyjne ośmieliły dzieci i
zachęciły do dalszej aktywności w czasie
spotkania.
Nasi milusińscy bez problemu przypisali pory roku do danego obrazka. Była
też zabawa w jesienne zgadywanki. Dzieci
wiedziały, jakie dary niesie ze sobą jesień
i gdzie je możemy znaleźć. Z zawiązanymi
oczami, wyjmowały z koszyka i zgadywały
nazwę. Wśród darów jesieni były m.in. dynia, jabłko, kabaczek, pomidor czy śliwki.
Powszechnie znanym darem jesieni,
pochodzącym z lasu są grzyby. Dzieci
potrafiły wymienić kilka grzybów jadalnych i niejadalnych. Panie bibliotekarki
poinformowały najmłodszych, że grzybów
trujących nie należy zrywać i niszczyć a
wybierając się do lasu warto zabrać ze sobą
atlas grzybów.
Przedszkolaki obejrzały także prezentację multimedialną związaną z jesienią.
Wysłuchały również bajki Heleny Bechlerowej o Kolczatku i wierszyka o jesieni
połączonego z pokazywaniem.
Zabawa „prawda czy fałsz” podsumowała spotkanie. Dzieci doskonale wiedziały,
że jesienią bociany odlatują do ciepłych
krajów, jesienią nie kąpiemy się w jeziorze
a muchomor nie jest królem grzybów.
BM

W jesienne popołudnie 12 października,
panie spotkały się w Bibliotece Publicznej w
Kórniku, aby podzielić się ze sobą swoimi
większymi i mniejszymi pasjami czy hobby.
Okazało się, że ogromne zainteresowanie
wzbudziły tzw. robótki ręczne. Panie dzieliły
się swoimi umiejętnościami, radami. Wówczas zrodził się pomysł, aby część spotkań
z cyklu Pasjoteka poświęcić haftowaniu,
szydełkowaniu, szyciu, makramom itp.

"PASJOTEKA W BIBLIOTECE"

zycznych interpretacji wierszy w wykonaniu
Janusza Radka, Magdy Umer czy Wandy
Warskiej.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali
pamiątkę z przesłaniem poetki.
KPP

Biblioteka Publiczna w Kórniku
zaprasza
w dniu

Hasłem przewodnim spotkania były
słowa poetki: „Podziel się ze mną mojej
samotności chlebem powszednim obecnością zapełń nieobecne ściany (...) bądź mi
drzewami, nade wszystko drzewami, które
można otworzyć na oścież.”

25 października 2010 r.
o godzinie 17.30

Wszystkich pasjonatów szydełkowania,
zarówno tych, którzy mają doświadczenie,
jak i tych, którzy chcą się tego nauczyć

Halina Poświatowska, mimo ograniczeń
związanych z chorobą serca potrafiła wykorzystywać w życiu każdą chwilę. Pełna
odwagi, samozaparcia zachłannie wykorzystywała każdą okazję, aby podróżować,
uczyć się, tworzyć, kochać i czerpać radość
z życia. Z drugiej jednak strony w swych
utworach akcentowała świadomość własnej
śmierci.

UWAGA !
Zapewniamy niezbędne materiały

Grono miłośników poezji, które przybyło
6 października na spotkanie do bnińskiej biblioteki miało okazję poznać biografię poetki
i ciekawe szczegóły z jej życia, pochodzące
ze wspomnień przyjaciół i znajomych. Wysłuchano m. in. utworów: „Bądź przy mnie
blisko”, „Liściu”, „Podziel się ze mną”, „Lubię tęsknić”, „ Poprzez uśmiech”,„Lustro”,
„Uśmiecham się do ciebie”, „Nie wiem co
kocham bardziej”. Nie zabrakło także mu-
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RECENZJE KSIĄŻEK

Pozycje książkowe dostępne są
w Bibliotece Publicznej w Kórniku.

DLA DOROSŁYCH
ANDREW GROSS „CZARNY PRZYPŁYW”

Bomba podłożona na
dworcu kolejowym Grand
Central w Nowym Jorku zabija
przypadkowe osoby, a wśród
nich inwestora giełdowego
Charlesa Friedmana. Tego
samego dnia dochodzi do
śmiertelnego wypadku samochodowego w dzielnicy, gdzie
mieszkają Friedmanowie - ginie młody mężczyzna. Detektyw Ty Hauck, szef lokalnego wydziału
dochodzeniowego, odkrywa dziwne powiązanie
między tymi pozornie odmiennymi sprawami.
Karen, żonę zabitego biznesmena, zaczynają
nachodzić niebezpieczni ludzie sugerujący,
iż jej mąż miał długi sięgające setek milionów
dolarów. Czy spokojne życie Friedmanów było
jedną wielką mistyfikacją? Hauck orientuje się,
że intryga, którą próbuje rozwikłać jest znacznie
bardziej skomplikowana niż początkowo myślał.
Jemu, Karen i jej dzieciom grozi śmiertelne
niebezpieczeństwo...
RANI MANICKA „MATKA RYŻU”

Wieczór z poezją Poświatowskiej
W związku z przypadającą w październiku rocznicą śmierci polskiej
poetki Haliny Poświatowskiej, Biblioteka
w Bninie przygotowała wieczór poświęcony jej życiu i twórczości.

Zapoznać będzie się można także z technikami origami, decupage, sprawdzonymi
przepisami kulinarnymi, jak i nowinkami, a
także z odległymi zakątkami świata, dzięki
opowieściom osób, które odwiedziły te
miejsca.
Spotkania Pasjoteki odbywać się będą
w co drugi poniedziałek o godz. 17.30
od października do kwietnia. Biblioteka
Publiczna w Kórniku zapewnia niezbędne
materiały do prac. Więcej informacji pod nr
telefonu 618 170-021
BM
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Przedszkolaki lubią jesień

nr 19/2010

22 października 2010 r.

Jest to debiutancka powieść malezyjskiej
pisarki, przetłumaczona na 17
języków, niezwykła, ukazana z
wielu punktów widzenia, historia
jednej rodziny.
Cejlon, lata 30. XX wieku.
Czternastoletnia Hinduska Lakshmi zostaje wydana za mąż za
o wiele starszego od niej wdowca
i wyjeżdża do Malezji. Aja pochodzi z lepszej
kasty, ale nie zaskarbia sobie miłości młodej
żony. Brzydki, niezaradny i uboższy niż się
na początku wydawało, jest, mimo całej swej
dobroci, ledwie cieniem silnej kobiety, którą
staje się Lakshmi. To ona, niczym matka ryżu,
bogini narodzin i życia, jest spoiwem dla całej, z
upływem czasu coraz większej, familii. Ani wojna z Japonią i lata okrutnej okupacji, ani śmierć
pięknej Mohini czy pijaństwo Sevenese’a nie są
w stanie rozerwać rodzinnych więzi.
DLA DZIECI
JACEK LEONOWICZ
„OKRUSZEK Z ZACZAROWANEGO LASU”

To bajka o samotnym Czarodzieju, o mądrym Okruszku
i nieustraszonym, choć strachliwym Szczurku. A jak to się
zaczęło? Samotny Czarodziej
wyczarował sobie z nudów
kompana do zabawy - mądrego Okruszka.
Okruszek okazał się jednak zbyt mądry (umiał
nawet oswajać smoki) i Czarodziej wypędził go
ze swojego zamku do Zaczarowanego Lasu.
Tam Okruszek wybudował sobie malutką chatkę
na pniu ściętego drzewa i zaprzyjaźnił się ze
Starą Myszką. Aż pewnego dnia do jego drzwi
zapukał nieśmiały Szczurek, aby podzielić się
z nim straszliwą tajemnicą - Zaczarowany Las
znika! Trzeba więc wyruszyć na ratunek ginącej
krainie. Nim Okruszek i Szczurek odnajdą niszczycieli Zaczarowanego Lasu, przeżyją wiele
zabawnych i dramatycznych przygód.
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TEL. 604-676-595
NAPRAWA

PRALEK

WSZYSTKIE TYPY
TAKŻE LODÓWKI
i SPRZĘT AGD
tel. /61/897-11-74
/61/ 830-03-59
601-75-91-75

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

Fotografia ślubna
i okolicznościowa
Sesje rodzinne

- sklep w Radzewie o pow. 180m²

tel.664-477-196
www.kafotoart.pl

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

tel. (61) 287-02-50

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

- lokal gastronomiczny Bar „Zielony Mostek”

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

%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

Lek. med. Maria Walkowiak

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

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

o pow. 180m² Czmoń, ul. Bnińska 31

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

INSTALATORSTWO GAZOWE
wykonuje

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

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

ZAKŁAD

Absolwentka

Murowanie
Ocieplenia
Klinkier
Remonty

Goethe Institut Berlin

tel. 606-579-736
502-124-940

Tel. 695-191-800

OGÓLNOBUDOWLANY

LEKCJE JĘZYKA
NIEMIECKIEGO

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

Poszukujemy kandydatów posiadających
następujące kompetencje zawodowe:
• prawo jazdy kat. B oraz własny samochód
• wykształcenie minimum średnie
• umiejętność obsługi komputera
(szybkie pisanie na klawiaturze)
• umiejętności interpersonalne
• odpowiedzialność
Inne oczekiwania:
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku ( byli pracownicy Poczty
Polskiej S.A.)
Osoby zainteresowane ofertą
prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem telefonu: 500-038-006

poszukuje kandydata
na stanowisko:

Informatyk
Obowiązki:

- bieżąca obsługa, serwis oraz kontrola nad sprawnością sprzętu PC,
oprogramowania komputerowego, drukarek sieciowych, serwerów,
poczty elektronicznej, sieci WAN i LAN
- wspieranie realizowanych projektów informatycznych
- administrowanie systemu operacyjnego Banku
Wymagania:
-wiedza z zakresu IT: m.in. systemów Windows, oprogramowania
biurowego i sieci komputerowych,
- umiejętność szybkiego przyswajania zagadnieńKto
technicznych,
moĪe siĊ ubiegaü o kredyt?
- umiejętność pracy w zespole
9 osoby zatrudnione na podstawie umo
- wykształcenie co najmniej wyższe licencjackie
9 osoby prowadzące dziaáalnoĞü gospod
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
9 rolnicy
- prawo jazdy kategorii B
9 emeryci i renciĞci

Oferujemy:

Zasady na jakich udzielany jest kre
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV i listu motywacyj9 korzystne oprocentowanie kredytu
nego na adres e-mail sekretariat.bs@neostrada.pl lub dostarczenie
w stosunku rocznym
osobiście w sekretariacie Banku Spółdzielczego
w Kórniku2,75%
z siedzibą
9 prowizja
od kwoty udzielone
przy Placu Niepodległości 31.
9 okres kredytowania do 12 miesiĊcy
9

kwota kredytu – do 5 – krotnoĞci mi

*Udzielę korepetycji z matematyki - różne poziomy. Tel. 505 941 222
9 maksymalna kwota kredytu – 15.000
*Sprzedam kamienicę w centrum Kórnika tel. 601-713-458
9 spáata kredytu: raty wg malejącego
*Sprzedam działkę budowlaną w Dziećmierowie tel. 601-713-458
9 rzeczywista stopa procentowa –17,14
*Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia w Kórniku tel. 504-007-352
záotych
*Oddam w dobre ręce śliczną młodą koszatniczkę i za niewielkie pieniądze akcesoria dla niej tel. 504-007-352
*Przyjmę wykwalifikowanego dekarza tel. 606-254-835
*Sprzedam opla corsę, 19996r., cena 2000zł tel. 668-422-535
*Zatrudnię kierowcę kat B. Mile widziane doświadczenie. Trasy po Europie. Tel. 502 911 412
*Sprzedam stalową konstrukcję dachu o wym. 10x13m oraz dwie bramy garażowe uchylne 3,50Hx2,90S tel. 792-884-454
*Sprzedam w Borówcu bliźniak 104/200 w stanie deweloperskim, 350 tys. zł. tel. 602-214-931
*Sprzedam komplet nowych oryginalnych felg stalowych, 16 cali, 5x112, pasują do VW, seata, audi, skody, 480zł tel. 600-396-438
*Sprzedam fiata 125p ELX, I właściciel, rok 1999 tel. 606-715-579
*Sprzedam wypoczynek rudobrązowy: sofa 2-os., sofa 3-os. rozkładana, fotel 1-os. tel. 601-359-686
*Sprzedam kocioł grzewczy, gazowy, wodny, nisko temperaturowy, ELKA 88, 29kW, GZ 35 tel. 691-148-540
*Sprzedam drewno kominkowe – dąb, buk, grab, brzoza tel. 692-241-023
*Zatrudnię młodą ambitną osobę (panią lub pana) do działu sprzedaży w sklepie motoryzacyjnym tel. 604-138-949
*Sprzedam mieszkanie w Kórniku o pow. 33m² tel. 602-301-180
*Lokal do wynajęcia, Kórnik ul. Dworcowa, 25m², woda, WC, internet, klimatyzacja tel. 600-275-200
*Do wynajęcia lokal (70m²) na: sklep, salon, gabinet, aptekę, biura w Środzie Wlkp. ul. Hallera tel.508-243-464
*Sprzedam dynie i kapustę szatkowaną do kiszenia, Biernatki ul. Główna 35 tel. 618 171-659
*Zatrudnię kucharza - praca w Kórniku tel. 600-033-331
*Sprzedam mieszkanie dwupokojowe, 54m² w Korniku-Bninie tel. 607-479-522
*Sprzedam kurki odchowane tel. 506-494-770
*Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, inne– przyjadę tel. 601-308-880
*Sprzedam volkswagena passata, srebrny, 1.8 DIESEL, 1997r., klimatronik, elektryczne szyby, cena 12 900zł tel. 693-138-685
*Sprzedam rośliny na żywopłoty: tuje, bukszpany, berberysy, irgi, ligustry i inne tel. 697-161-171
*Sprzedam tanio keyboard Yamaha PSRE 403. Tel. 692777876
*Sprzedam dom w Borówcu wolnostojący, 130/540, gotowy do zamieszkania, 450 tys. zł tel. 792-884-454
*Sprzedam klacz 7-letnią i źrebaka – rasa Koń Polski, Skrzynki tel. 618 980-135
*Rencista, lat 62 poszukuje stałej pracy (prace porządkowe, ochrona, portiernia) tel. 724-537-410
*Małżeństwo poszukuje mieszkania do wynajęcia w okolicach Kórnika tel. 513-692-358

Juİ od 20 paĮdziernik
moİna zakâa
Promocyjnċ Lokat
Do wygrania atrakcyj

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

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW

nr 19/2010

OGŁOSZENIA / REKLAMY

Do zadań pracownika będzie należeć:
•profesjonalna obsługa klientów w zakresie
świadczonych usług przez Pocztę Polską S.A.
•aktywna sprzedaż świadczonych usług i
towarów handlowych

K&A FOTOART

TOMINET SERWIS KOMPUTEROWY
TOMASZ NIEMIER

50

ds. obsługi klienta
w Agencji Pocztowej w Poznaniu

Bank Spółdzielczy
Bank Spóádzielc
w Kórniku

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

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

KUPIĘ GOSPODARSTWO
ROLNE,
GRUNTY ROLNE
LUB DUŻĄ DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ
NA TERENIE GMINY KÓRNIK
LUB
GMIN OŚCIENNYCH
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PRYWATNA FIRMA USŁUGOWA
poszukuje kandydata
na stanowisko

USŁUGI KRAWIECKIE

22 października 2010 r.

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

e-mail: marketing
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w Kórniku, ul. Średzka 17

wydzierżawi:
lokal o pow. 70m² przy ulicy Staszica 4 w Kórniku
Kontakt pod nr tel.
618 170-299 lub 663-977-343

SKUP ZŁOMU
I METALI
KOLOROWYCH
CZYNNE:
od poniedziałku do piątku w
godz. 6.00-20.00
w soboty w godz. 6.00-12.00

WYSOKIE CENY !
Firma Grześkowiak
zatrudni:
Osoby na stanowisko
Pracownik produkcyjny.
Zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie firmy: KórnikBnin ul. Śremska 29, telefonicznie 61-819-00-41 lub elektronicznie na adres praca@surowki.pl.

Firma „KARMIL”
Runowo 2a
teren Odlewni Aluminium

ZAPRASZAMY

EKO GROSZEK
KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

piątki 17:00-18:00

WORKOWANY

nie mieszany z miałem czy mułem
SUPER JAKOŚĆ
519 zł tona
kostka workowana 639zl tona
DOWÓZ
Tel. 505-72-00-27

BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH
codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Pracownia Krawiecka

Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę,

garnitury damskie i męskie, płaszcze, sukienki wieczorowe.

Pogotowie krawieckie.

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

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

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

nr 19/2010

XVI KONKURS IM. FRYDERYKA CHOPINA

W chwili, gdy piszę te słowa, zakończył
się III etap konkursu zaliczanego do jednego z najbardziej liczących się w światowej
pianistyce. Startowało ponad 80 wirtuozów
fortepianu z ponad 20 krajów. Pozostało 10
najlepszych. W chwili zakupu tego numeru
Kórniczanina laureaci są już znani. Następne
spotkanie z przepiękną muzyką Chopina w
wybitnych, choć jakże różnych interpretacjach, odbędzie się dopiero za 5 lat. Ostatnio
zwyciężył polski pianista Rafał Blechacz.

Kiedyś pewna gospodyni wiejska, wiedząc
że jestem zawodowym muzykiem, zadała mi
wprost takie pytanie: „Panie, a jak to jest z tym
Chopinem? Przecież wszyscy wiedzą, że tego
słuchać się nie da. A Ci, co niby tą muzykę rozumieją, to myślę, że tylko tak udawają, bo chcą
wszystkim pokazać, jacy to nie są z lepszej gliny
ulepieni. Mam rację?”
Kobieta była przynajmniej szczera. Inni oficjalnie uznają wielkość Chopina, ale gdy natrafią
na jego muzykę w radiu lub telewizji, natychmiast
przełączają kanał. No cóż, moim zamiarem nie
jest bynajmniej krytyka takich osób. One po prostu nigdy nie słuchały tej muzyki i w ten sposób
nie miały szans jej polubić. Przysłowie mówi,
że „czego chłop nie zna, tego nie je”. Jak więc
komuś takiemu wytłumaczyć, że np. krewetki
są smaczne? Jak opisać mu piękno polskiego
morza, skoro nigdy go nie widział?
Moim zadaniem jest przekonać wszystkich,
aby słuchali Chopina. Jak mam to uczynić?
Muzyka jest asemantyczna, więc opisywać
jej walory, to jakby mówić ślepemu o barwach
jesieni. Istnieje tylko jeden sposób, aby polubić
to, czego się nie zna: skosztować krewetki,
zobaczyć morze i posłuchać muzyki Chopina.
Niekoniecznie od razu rozsmakujemy się w
krewetkach, niekonieczne będąc nad morzem
od razu oddamy się jego urokowi.
Tak samo jest z Chopinem – nie od razu
zauważymy piękno jego muzyki. Wybitna sztuka
zazwyczaj głęboko ukrywa swoje walory. To, co
wybitne, nie jest bowiem robione pod publiczkę - jest realizacją wnętrza artysty. Dotarcie do
tego przekazu, wymaga od nas pewnego trudu.
Odkrycie go daje za to przeżycia estetyczne,
przy których jedzenie krewetek i spacer brzegiem morza wydają się być doznaniami niższej
kategorii.
Jak wspomniałem, nie krytykuję osób, które
odrzucają muzykę Chopina. Żal mi ich tylko,
bo wraz z nią zamykają przed sobą bramę do
świata, gdzie zachwyt nad pięknem odmienia
ludzką duchowość, gdzie człowiek śmieje się

pełnym śmiechem i płacze wszystkimi łzami i
gdzie patrzy na wszystkie sprawy z innej, bliższej
Bogu perspektywy.
Co zrobić, aby dostać się do tego świata?
Po pierwsze nie przełączać kanału, na którym
akurat jakiś wirtuoz gra Chopina. Po drugie
usiąść i posłuchać kilka minut w skupieniu.
Po trzecie nic nie robić, nic nie mówić i nic nie
myśleć – tylko otworzyć swe serce na płynące
dźwięki. Jak pisał Kahlil Gibran „Piękno nie jest
potrzebą, lecz zachwyceniem. Nie jest obrazem,
który chcielibyście ujrzeć, ani pieśnią, którą moglibyście usłyszeć, lecz raczej obrazem, który
widzicie, chociaż zamykacie oczy i pieśnią, którą
słyszycie, choć zatykacie uszy”.
Nie od razu zapewne dotrzecie do tych
miejsc, które Was zachwycą. Rozglądajcie
się jednak, może są niedaleko. Po pewnym
czasie zauważycie, że niektóre fragmenty
chopinowskiej narracji „wpadają” Wam w ucho.
Niebawem pokochacie je, a zaciekawią inne.
Potem będziecie chcieli usłyszeć je jeszcze
raz i raz jeszcze, aż nagle okaże się, że to co
dla innych jest nudne, stało się dla Was piękne.
Nieoczekiwanie zaczarowana brama do świata
sztuki stanęła przed Wami otworem...
Konkurs chopinowski był niepowtarzalną
okazją, aby przejść przez tą tajemniczą bramę.
Niestety, już przeminął. Spośród 10 najlepszych
pianistów wybranych do przesłuchań finałowych
znaleźli się: Yulianna Avdeea (Rosja), Evgeni
Bozhanow (Bułgaria), Francois Dumont (Francja), Lukas Geniushas (Rosja/Litwa), Nicolay
Khozainov (Rosja), Miroslav Kultyshev (Rosja),
Danil Trifonov (Rosja), Helene Tysman (Francja),
Paweł Wakarecy (Polska) i Ingolf Wunder (Au-

PORADNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W MOSINIE FILIA W KÓRNIKU
zaprasza na VII

DNI DYSLEKSJI

27.10.2010 (środa) godz. 10:00-17:00
konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
ul. Poznańska 34 (budynek Ośrodka Zdrowia) tel. 618170907
28.10.2010 (czwartek) godz. 14
warsztaty dla nauczycieli „Wzorce myślenia a emocje-emocje a uczenie się”
w Kórnickim Ośrodku Kultury
Udział w konsultacjach i warsztacie jest bezpłatny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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stria). Kto wygrał, już wiecie, ja jeszcze nie.
Jak widać, zatriumfowała szkoła rosyjska,
charakteryzująca się mocnym dźwiękiem i dość
patetycznym odtwarzaniem chopinowskiej myśli.
Żal jednak tych, którzy w ocenie jury, mieli inną
wizję Chopina. Odpadli, choć byli równie doskonali. Według mnie wszyscy, którzy dostali się
do konkursu, to prawdziwi wirtuozi, stanowiący
kwiat światowej pianistyki. Rozkoszowałem się
grą każdego z nich. Żaden z nich nie miał jakichkolwiek problemów technicznych – ręce śmigały
po klawiaturze, jak polujące w przestworzach
sokoły, a palce trafiały we wszystkie właściwe
klawisze z iście zawrotną szybkością.
Jednak umiejętności w ocenie jurorów miały
drugorzędne znaczenie - wiadomo, na tym
poziomie słabeuszy nie ma. Największą uwagę
zwracano na interpretację. Według założeń,
chodziło o jak najwierniejsze oddanie ducha
muzyki Chopina.
W muzyce rozrywkowej i jazzowej najważniejszy jest wykonawca. To on swoją interpretacją lub improwizacją nadaje ostateczny
kształt wykonywanemu utworowi. W muzyce
klasycznej jest inaczej. Tu główną postacią jest
kompozytor. To jemu należy się hołd i starania,
aby wykonać dzieło w sposób, jaki on sam
chciałby je wykonać. Inaczej możemy bowiem
z biegiem czasu zatracić to, co chciał przekazać.
Nie wolno nam zatem zgubić geniuszu i osobowości Chopina. To Polak, którego nazwisko jest
bardziej znane w świecie niż Polska – nazwa
naszego kraju.
Decyzje jurorów, co do interpretacji dzieł Chopina przez uczestników konkursu, często bywały
sprzeczne. Nierzadko słuchaliśmy wywodów
zaproszonych do studia wybitnych pedagogów
chopinistyki, że dane wykonanie było złe i nie do
przyjęcia, aby chwilę po tym dowiedzieć się, że
ów mocno krytykowany wykonawca przeszedł
decyzją jury do następnego etapu. Tak było np.
w przypadku Włoszki Irene Veneziano, czy Amerykanina Andrew Tysona. Ich grę komentowano
niemal z ironicznym uśmiechem na twarzy. O niej
mówiono, że lepiej ją oglądać niż słuchać (aluzja
do niewątpliwej urody artystki), o nim, że zamiast
tego konkursu powinien wybrać Jazz Jamboree
(krytykując jego zbyt swobodną interpretację).
Tymczasem jurorzy byli innego zdania - oboje
przeszli do III etapu. Takich zróżnicowanych
komentarzy słyszałem wiele: a to że ten pianista
nie miał ładnego dźwięku i walił w klawisze, a to
że inny grał jakby do kotleta itd.
Osobiście uważam, że tego typu komentarze, to tylko popisywanie się kiepskim dowcipem.
Dla mnie różnice w grze tych artystów były niewielkie i w takich ocenach brakuje mi szacunku i
pokory, wobec ich ciężkiej pracy. Jak może czuć
się człowiek, który swe dzieciństwo i młodość
poświecił dla muzyki, ćwicząc po kilka godzin
dziennie i który przynamniej na rok przed konkursem oddał mu całą swą energię i wszystkie
siły, aby na końcu usłyszeć, że pomylił gatunki
muzyki i że lepiej go oglądać niż słuchać?
Zacznijmy od siebie. Miast wywyższać się
i krytykować, proponuję posłuchać Chopina.
Tam znajdziemy wszystko: szacunek, pokorę i
zrozumienie drugiego człowieka.
				
Zygmunt Szram

KULTURA

REKLAMY

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
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PIĘĆ ZŁOTYCH MEDALI
PATRYKA RAJKOWSKIEGO
W PUCHARZE NADZIEI
OLIMPIJSKICH
Rewelacją ostatnich zawodów z serii
Pucharu Nadziei Olimpijskich na torze
kolarskim w Pruszkowie został kórniczanin
Patryk Rajkowski, który w rozegranych
pięciu konkurencjach odniósł komplet zwycięstw, nie dając rywalom żadnych złudzeń
kto w bieżącym sezonie jest najlepszym
młodzikiem w Polsce. Zawody z cyklu Nadziei Olimpijskich są najbardziej prestiżowe
dla młodzików (13-14 lat). Dla tej kategorii
wiekowej nie rozgrywa się Mistrzostw Polski
tylko Mistrzostwa Międzywojewódzkie, a
Nadzieje Olimpijskie są jedyną konfrontacją
najlepszych zawodników w kraju.
Patryk wszystkie konkurencje wygrał
zdecydowanie nawet te, które odbywały się
dosłownie 20 min po skończonej przez niego
konkurencji czasowej. W konkurencjach
na czas, Rajkowski jako lider klasyfikacji
startuje zawsze jako ostatni. W wyścigu na
2000m na dochodzenie z czasem 2,28,934
pobił nawet rekord Polski. Kolejny rekord to
również wygranie wszystkich konkurencji,
gdyż dotychczas żaden zawodnik tego nie
dokonał podczas Nadziei Olimpijskich. Pozostałe złote medale zawodnika UKS Jedynka
Limaro Kórnik to wyścig na 250m (1okr. toru)
ze startu lotnego z czasem 15,444, wyścig
na 500m ze startu zatrzymanego 36,24 sek.,
wyścig australijski oraz wyścig punktowy.
W klasyfikacji generalnej po trzech seriach,
Rajkowski przewodzi zdecydowanie, mając
na koncie 186pkt. Drugi w klasyfikacji jest
Łukasz Sacharuk Pacific Toruń 143pkt a
trzeci Kamil Ślesicki KTK Kalisz 139pkt.

I FAMILIADA WARCABOWA

PAMIĘCI MARKA SERWATKIEWICZA

Niedziela, 24.10.2010r., godz. 11:00,
Szkoła w Radzewie.
•Do turnieju zgłaszają się dwuosobowe
zespoły rodzinne (rodzeństwo, małżeństwo, rodzic-dziecko, dziadek/babcia-wnuczek/wnuczka, kuzynostwo lub inne pokrewieństwo o tym
samym nazwisku). W celu weryfikacji danych
należy zabrać ze sobą dokument tożsamości
(dowód osobisty, legitymacja szkolna itp.). W
razie trudności ze skompletowaniem drużyny
istnieje możliwość wystartowania pojedynczo.
•Zapisy w dniu zawodów do godz. 10:55 lub
wcześniej elektronicznie na adresy: karolniemier@o2.pl lub rbartkowiak@op.pl, smsem na
nr tel. 696 090 964, bądź też osobiście u Karola
Niemiera i Ryszarda Bartkowiaka. Ilość miejsc
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
•Wpisowe 2 zł od zespołu.
•Organizator przewiduje: puchary, statuetki,
dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych
w turnieju indywidualnym oraz drużynowym.
Planowane jest także rozlosowanie nagrody
rzeczowej spośród wszystkich uczestników
zawodów.
Kontakt: 696 090 964,
karolniemier@o2.pl
Karol Niemier
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Sukcesy
UKS TKD Kórnik
w Czechach

Patryk Rajkowski
z trenerem

Bardzo dobrze podczas tych samych
zawodów zaprezentowały się zawodniczki
kórnickiego Limaro - Natalia Radziecka
i Jagoda Garczarek, które również kilka
razy stawały na podium. W wyścigu na
250m Jagoda zajęła 3 miejsce, w wyścigu
na 1000m Natalia i Jagoda zajęły kolejno
miejsca 2 i 3. W wyścigu punktowym Natalia
była 3 a w australijskim 4. W klasyfikacji
generalnej prowadzi Julita Jagodzińska z
Victorii Jarocin 136pkt przed zawodniczkami
Limaro Jagodą Garczarek 131pkt i Natalią
Radziecką 129pkt. Do zakończenia cyklu
Nadziei Olimpijskich pozostały jeszcze do
rozegrania dwie serie. Jedna w dniach 21-22
października, a ostatnia podczas Mistrzostw
Europy seniorów w konkurencjach olimpijskich, również w Pruszkowie w dniach 5-7 listopada, na których ponownie będzie akcent
kórnicki, gdyż wystartuje na nich srebrna
medalistka Mistrzostw Europy do lat 23 z St.
Petersburga Katarzyna Pawłowska.
PM

MEMORIAŁ
Piotra
Dobrzyńskiego
W niedziele 17.10.2010 na sali w Szczodrzykowie został rozegrany IV Memoriał
Piotra Dobrzyńskiego w piłce siatkowej
amatorów. W turnieju wystartowały: Drużyna Dobrzyńskich, KOMET, JAGROL i ZHP.
Graliśmy każdy z każdym do 2 wygranych
setów.
Oto wyniki poszczególnych meczy:
Dobrzyńscy - KOMET 2:0 (12,25)
JAGROL - ZHP 2-1 (19,-21,16)
ZHP - Dobrzyńscy 2-0(20,8)
JAGROL - KOMET 2-0 (22,23)
ZHP - KOMET 2-0 (17,16)
Dobrzyńscy - JAGROL 2:1 (-16,19,8)
I miejsce ZHP - 5 pkt. (+3 różnica setów)
II m. JAGROL - 5 pkt. (+2 różnica setów)
III m. Dobrzyńscy - 5 pkt. (+1 różnica setów)
IV m. KOMET - 3 punkty.
Grochówkę tradycyjnie ufundowała
firma JAGROL za co bardzo serdecznie
dziękuję.
Adam Nowicki

Sześciu zawodników UKS TKD Kórnik
wzięło udział w zawodach Sokol CUP 2010
w miejscowości Hradec Kralove w Czechach.
Były to pierwsze zawody po zmianie kadry
trenerskiej. Z pewnym niepokojem ekipa pod
kierunkiem Andrzeja Bartosiewicza stanęła
na czeskich matach. Kórniczanie dzielnie
stawiali czoła zawodnikom z Czech, Niemiec
i Polski. W sumie było 183 zawodników z 21
ekip, w wieku od 5 do 14 lat. Jak się okazało,
niepokój był zupełnie niepotrzebny. Zmiany
w treningach oraz prowadzenie zawodników
na zawodach przyniosły oczekiwane skutki.
Wyniki mówią same za siebie: sześciu zawodników i sześć medali. I tak złote medale
zdobyli: Łukasz Nowak, Marcin Kozieł i Jakub Posadzy. Na niższym stopniu podium,
ze srebrnymi krążkami stanęli: Dąbrówka
Graczyk, Mateusz Nowak i Mikołaj Smajdor.
Największą niespodziankę sprawili najmłodsi
zawodnicy, a zwłaszcza Łukasz Nowak.
Jego poziom techniczny oraz komunikacja
z trenerem powinna być wzorem dla innych.
Znakomicie przygotowany wygrał trzy walki,
a każdą ze znaczną przewagą punktową.
Chociaż mniej spektakularnie, ale jednak,
wygrywali swoje walki pozostali członkowie
naszej ekipy. Niestety nie ominęły nas również i kontuzje. Dąbrówka po ciosie w nos nie
była w stanie kontynuować walki finałowej, a
Mateusz wrócił do domu ze zbitą stopą.
Wyjazd zawodników UKS TKD Kórnik
został dofinansowany ze środków Gminy
Kórnik.
Więcej o sukcesach zawodników UKS
TKD Kórnik na stronie internetowej Klubu:
www.tkdkornik.prv.pl
PP

SPORT SZKOLNY
GMINNY BADMINTON
Szkoła Podstawowa w Bninie była gospodarzem Drużynowych Mistrzostw Gminy
szkół podstawowych w badmintonie (kometce).Wyniki rywalizacji:
Dziewczęta
1. SP w Kórniku-Bninie w składzie: Weronika
Duda, Małgorzata Lewandowska, Patrycja
Lis pokonując w meczach reprezentacje
dziewcząt z Szczodrzykowa, Kórnika i Radzewa po 2:0
2. SP w Szczodrzykowie – dziewczęta tej
szkoły wygrały 2:0 z SP Radzewo, 2:1 z
Kórnikiem .
3. SP Kórnik wygrywając mecz 2:1 z Radzewem
4. SP Radzewo
Chłopcy
1. SP Radzewo - chłopcy: Karol Siejak, Dawid
Matuszewski, Marcin Tomaszewski pokonali
reprezentacje SP Kórnik i SP Bnin 2:0 oraz
SP Bnin 2:1.
2. SP Kórnik-Bnin – wygrywając z Kórnikiem
2:0 i SP Szczodrzykowo- 2:1.
3. SP Szczodrzykowo- pokonując SP Kórnik
2:0
4. SP Kórnik
Dziewczęta z Bnina i chłopcy z Radzewa
będą reprezentować naszą gminę w zawodach powiatowych.
Całość imprezy przygotowała nauczycielka wf p. Małgorzata Iszkuło.

TURNIEJ „ ORLIKA” c.d.
Chłopcy klas piątych i młodszych Szkoły
Podstawowej w Kórniku po wygraniu w gminie
turnieju „Orlika” grali w kolejnej rundzie w Środzie
WLKP.
Wyniki meczy z dnia 27.09.2010 - SP 1
Kórnik - SP Zaniemyśl 3:1 (Ciapa 2, Buszkiewicz-1), SP 1 Kórnik - SP Starkówiec 7:0 (
Ciapa 3,Dominiak,Buszkiewicz,Siwiński po 1 i
samobójcza)
Po zwycięstwie w w/w turnieju awansowali
do półfinałów Mistrzostw Wielkopolski.
W kolejnym etapie w dniu 01.10.2010 grali
w Kostrzynie.
Wyniki meczy:
SP 1 Kórnik - SP Kostrzyn 1:3
( Buszkiewicz)
SP 1 Kórnik - UKS Skórzewo 0:0
SP 1 Kórnik - SP Mosina 1:3
( Buszkiewicz)
Ostatecznie zajęli trzecie miejsce i jest to
najwyższe miejsce uzyskane przez nasze reprezentacje startujące w turnieju „Orlika”. Teraz
młodzi piłkarze kórnickiej „jedynki” będą się
przygotowywać do listopadowych rozgrywek w
halowej piłce nożnej, które organizuje SZS PP.
Tym razem w Komornikach walczyć będą o finał
mistrzostw powiatu.
BIEGALI PO MEDALE I AWANS DO ZAWODÓW WOJEWÓDZKICH
Kolejny raz tereny Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku oblegane były przez tłumy
młodych biegaczy ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu

poznańskiego. Tym razem odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w
6 kategoriach wiekowych. Awans do zawodów
wojewódzkich uzyskiwało 6 najlepszych z 2 kategorii wiekowych uczniów podstawówek, także z
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ogółem
startowało 616 uczniów z 53 szkół podstawowych, 35 gimnazjów i 7 szkół ponadgimnazjalnych powiatu poznańskiego. Było to też kolejne
wyzwanie organizatorskie dla działaczy SZS i
nauczycieli wf z gminy Kórnik, by przeprowadzić
tak masową i liczną imprezę. Dopisała pogoda,
na szczęście nie padało a teren na Błoniach w
jesiennej aurze zachęcał do biegania. Otwarcia
imprezy dokonał burmistrz Kórnika p. Jerzy
Lechnerowski. Medale za miejsca od 1-3 oraz
dyplomy dla 6 najlepszych w każdej kategorii
wiekowej, które są dowodem awansu do zawodów wojewódzkich wręczał skarbnik SZS PP p.
Jerzy Cepka. Z naszej gminy awans wywalczyli:
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku- Michał
Suszka – 1 miejsce, ze Szkoły Podstawowej w
Kórniku- Bninie- Klaudia Sucharska- 3 miejsce i
Jakub Zboralski- 5 miejsce, z Gimnazjum w Kórniku- Nikola Płosaj- 1 miejsce, Szymon Korcz- 5
miejsce, Dawid Niemier i Marcin Sobieraj, którzy
w swoich kategoriach zajęli 6 miejsca a z Gimnazjum w Robakowie Jakub Motała – 5 miejsce.
Organizatorzy imprezy czyli działacze SZS,
nauczyciele wf oraz gimnazjalistki z Kórnika i kórnickie licealistki zasłużyli na uznanie, za wzorowe
przeprowadzenie imprezy. Razem na Błoniach
wraz z uczniami, opiekunami, nauczycielami i
organizatorami przebywało ok. 700 osób!!!
ARA

SPORT

SPORT

KOLARSTWO

FOTOREPORTAŻ Z BUDOWY Centrum Sportowego
- NA MIESIĄC PRZED OTWARCIEM

ZARZĄD
UCZNIOWSKIEGO KLUBU
SPORTOWEGO
JEDYNKA KÓRNIK
ZAPRASZA
WSZYSTKICH CHĘTNYCH
Na uroczyste podsumowanie sezonu
sekcji kolarskiej

Basen główny

Basen- widok z trybun

które odbędzie się
w dniu 25 października
2010r.
o godz. 17:00
w sali Domu Strażaka
w Kórniku.
Prezes UKS Jedynka-Kórnik
Seweryn Waligóra
			
Kierownik Sekcji Kolarskiej
Robert Taciak

nr 19/2010

Sala siłowni

22 października 2010 r.

Hala sportowa
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INFORMACJE / REKLAMA

			
Telefony alarmowe:

26

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

KONKURS DLA UCZNIÓW Z TERENU GMINY KÓRNIK
DOTYCZĄCY UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW KÓRNIKA I OKOLIC
W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM
ORGANIZATORZY
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
Kórnickie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
PATRONAT: Kórniczanin

Firma Andrzej Kaczmarek (firma pro-

dukcyjna)
z siedzibą
w Komornikach/k.
Poznania
Firma
Andrzej
Kaczmarek
(firma produkcyjna)
z siedzibą w Ko
posiadająca
ugruntowaną
pozycjĊ
nana
rynku
i bĊdąca
wieloletnim czoáow
posiadająca
ugruntowaną
pozycję
rynku
i będąca
AGD,
Automotiv
oraz Elektrotechnicznej
w AGD,
związku
wieloletnim
czołowym
dostawcą dla branży
Au- ze swoim rozwo
koncepcji
dziaáania
poszukuje do swojego
zespoáu:
tomotiv oraz
Elektrotechnicznej
w związku
ze swoim
rozwojem i realizacją nowej koncepcji działania
poszukuje do swojego zespołu:

BRYGADZISTY

Zadanie 4

Pytania konkursowe:

Pod czyim kierunkiem rozpoczęto niepodległościowe działania przygotowawcze w Kórniku w listopadzie 1918 roku?
Czyj przyjazd do Poznania był iskrą zapalną wybuchu powstania?
Jaką rolę w powstaniu pełnił Stanisław Taczak, a jaką Józef Dowbor- Muśnicki?
Kto był przewodniczącym Rady Robotniczej w Kórniku?
Kiedy w Kórniku Straż Bezpieczeństwa była przemianowana na Straż Ludową?
W jakim miejscu w Kórniku odbył się wiec patriotyczny i manifestacja mieszkańców?
Kto wspomagał finansowo kompanię kórnicką?
Gdzie walczyli mieszkańcy Kórnika i okolic?
Którego dnia kórniczanie udali się na pomoc Poznaniowi?
Kto fortelem opanował pociąg pełen Niemców na dworcu w Poznaniu?
Jakich obiektów bronili kórniczanie podczas walk w Poznaniu?
Jakie miasto kompania kórnicka pomogła oswobodzić w nocy
z 30 na 31 grudnia 1918 roku?
Jak nazywała się miejscowość pod Zbąszyniem, cel ataku kompanii kórnickiej?
Wymień przynajmniej trzy nazwiska powstańców poległych podczas walk pod Łomnicą?
Na jakim froncie walczyła II kompania kórnicka?
W którym roku odsłonięto pamiątkową tablicę ufundowaną przez
Towarzystwo Powstańców i Wojaków?
W którą rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego odsłonięto Pomnik Powstańców
Wielkopolskich w Kórniku?
Wymień trzy miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim w Kórniku i okolicy.
Jaka rolę pełnili w powstaniu mieszkańcy Robakowa i okolic ?
Prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe w następnym numerze Kórniczanina.

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6

tel. 607 706 477

Następny numer Kórniczanina ukaże się
5-go listopada 2010r.
Materiały prosimy dostarczać do 29-go października 2010 r.
nr 19/2010

PRACOWNIK PRODUKCYJNY
Opis stanowiska
- nadzór nad zespołem 10-15 pracowników produkcyjnych
- nadzór
nad przebiegiem procesów produkcyjnych, ustawianie
WYMAGANIA:
procesu wtrysku
x
dyspozycyjnoĞü - gotowoĞü do pracy 3 zmianowej w trybie 4-brygadowym, z
- kontrola i motywowanie
pracowników
harmonogramem
obejmującym równieĪ weekend.
dobrapracy
kondycja
fizyczna – praca stojąca,
- organizacjax czasu
pracowników
x dokumentacji
zdolnoĞci manualne,
- prowadzenie
produkcyjnej
x
umiejĊtnoĞü
pracy
w zespole,
- praca w trybie
3 zmianowym
4 brygadowym
– zgodnie z harmonox
dokáadnoĞü,
odpowiedzialnoĞü,
rzetelnoĞü,
gramem obejmującym
również
weekend
Wymagania:x mile widziane osoby posiadające orzeczenie o niepeánosprawnoĞci w stopniu
- doświadczenie w ustawianiu produkcji na wtryskarkach – warunek
bezwzględny
- doświadczenie w kierowaniu
pracą podległego
zespołu
Zainteresowanych
kandydatów
prosimy o przesáanie ofert na ad
- znajomoś oprogramowania:
Office – będzie dodatkowym
atutem pracownik pro
e-mailowy:Microsoft
rekrutacja@kaczmarek.com.pl
z dopiskiem
- uprawnienia
obsługi„FIRMA
wózków
widłowych.
lubdo
pocztą:
ANDRZEJ
KACZMAREK” 62-052 Komorniki, ul. Kole
Oferujemy:
- pracę w firmie, będącej Informujemy,
jednym z liderów
produkcji wtryskowej
Īe skontaktujemy
siĊ tylko z wybranymi kandydatam
- stabilną pracę i atrakcyjne wynagrodzenie
Prosimy równieĪ
o dopisanie
klauzuli:
„WyraĪamsystem
zgodĊ na
przetwarzanie
- możliwość
rozwoju
zawodowego
– poprzez
szkoleń
oraz moich danych
ofercie
pracy dla potrzeb niezbĊdnych
pracę
na najnowocześniejszym
sprzęcie.do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Usta
Osobowych z dnia 29,08,1997r. (Dz. U. NR 133 poz. 883)”.
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji (CV ze
zdjęciem + list motywacyjny) w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres: e-mailowy: rekrutacja@kaczmarek.com.pl z dopiskiem
w tytule wiadomości: brygadzista lub adres pocztowy: FIRMA Andrzej
Kaczmarek 62-052 Komorniki, ul. Kolejowa 179/181, pod adresem
proszę podać nazwę stanowiska, którego aplikacja dotyczy.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy również o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie
Danych Osobowych z dnia 29,08,1997r. (Dz. U. NR 133 poz. 883)”.

Bank Spóádzielczy w Kórniku

Kto moĪe siĊ ubiegaü o kredyt?
9
9
9
9

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracĊ
osoby prowadzące dziaáalnoĞü gospodarczą
rolnicy
emeryci i renciĞci
Zasady na jakich udzielany jest kredyt?

9
9
9
9
9
9

9

korzystne oprocentowanie kredytu tylko 10,50%
w stosunku rocznym
prowizja 2,75% od kwoty udzielonego kredytu
okres kredytowania do 12 miesiĊcy
kwota kredytu – do 5 – krotnoĞci miesiĊcznego dochodu netto
maksymalna kwota kredytu – 15.000,00 zá
spáata kredytu: raty wg malejącego salda
rzeczywista stopa procentowa –17,14% - przy zaáoĪeniu, Īe kwota kredytu wynosi 1.000,00
záotych

Juİ od 20 paĮdziernika 2010 roku
moİna zakâadaþ
Promocyjnċ LokatĐ SGB!!!
Do wygrania atrakcyjne nagrody!!!

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

