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NOWY RADNY
w RADZIE MIEJSKIEJ

W numerze także:
- Nowy rozkład jazdy do i z Poznania
- L Sesja Rady Miejskiej
- Bale CD.
- Ofiaruj 1 % - uzupełnienie

Centrum Językowe TASK
zaprasza na
kursy języka angielskiego
Program kursów dopasowany jest do
wszystkich poziomów nauczania i
do wszystkich grup wiekowych.
Zajęcia prowadzone są w grupach
maksymalnie 8-osobowych.

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

Siedziba:
ul. Poznańska 18
62-035 Kórnik
Zapisy: Joanna Bartkowiak Tel. 696-734-511

M AT E R I A ŁY B U D O W L A N E
I WYKOŃCZENIOWE
„KURAŚ”
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R Y N N Y,
SYSTEMY DOCIEPLEŃ,
P ŁY T Y G I P S O W E ,
P A P Y,
C E M E N T,
WA P N O,
WEŁNA MINERALNA,
STYROPIAN,
KLEJE,
F A R B Y,
SIPOREX,
BLOCZKI M6

Z A P E W N I A M Y

T R A N S P O R T

ul. Armii Krajowej 40a
62-035 Kórnik-Bnin
tel./fax. (061)8 171-766

KÓRNIK

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

Z Kalendarza

O sytuacji powodziowej

Aporty i Vat

11 lutego w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzenie Zespołu Kryzysowego
Starosty Poznańskiego, którego tematem
było oszacowanie zagrożenia powodziowego i sprawdzenie przygotowania gmin
„nadwarciańskich” do podwyższania się
poziomu wód rzek.
W spotkaniu uczestniczył burmistrz
Jerzy Lechnerowski, a odpowiedzialny za
Zarządzanie Kryzysowe na terenie Gminy
Kórnik inspektor Ryszard Grześkowiak
przygotował sprawozdanie dotyczące zagadnień problemowych.
Rzeka Warta, stanowiąca granicę gminy
na długości niecałych 4 km nie powoduje na
tych terenach realnego niebezpieczeństwa
powodzi. Powódź w okolicach wsi Czmoniec i Trzykolne Młyny nie była notowana
od 1945 roku. Dopiero przekroczenie stanu
alarmowego na Warcie o 3 metry (co jest
praktycznie nierealne) może zagrozić dwom
gospodarstwom rolnym w Czmońcu i Trzykolnych Młynach.
Rzeka Głuszynka, przepływająca przez
tereny w ostatnich latach gęsto zabudowane może w razie nagłych roztopów zbierać
spływającą z pól wodę i być źródłem lokalnych podtopień, szczególnie tam, gdzie w
czasie budowy domów pozasypywano rowy
odwadniające i zbierające nadmiar wody.
Niemniej przygotowane są procedury
i środki zaradcze, w tym sprzęt (worki na
piasek, narzędzia, ubrania ochronne, sprzęt
łączności).
Sytuacja jest na bieżąco monitorowana
przez sołtysów, którzy informują o sytuacji
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim.

W tym samym dniu wiceburmistrz
Hieronim Urbanek brał udział w spotkaniu
akcjonariuszy spółki „Aquanet”. Głównymi
tematami spotkania była sprawa podatku
VAT od aportów wnoszonych do spółki
„Aquanet” oraz zasady korzystania przez
tą spółkę z majątku wytworzonego przez
gminy. Wiceburmistrz Kórnika, wraz z
pozostałymi przedstawicielami gmin wchodzących w skład aglomeracji, podpisał
porozumienie dotyczące zasad współpracy
przy sporządzaniu sprawozdań z realizacji
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Zebranie Mikroregionu

W dniu 23 lutego w Urzędzie Miejskim
w Kórniku odbyło się spotkanie Zespołu
ds. Oświaty. Dyskutowano głównie na temat możliwości tworzenia zespołów szkół.
Ponadto, omówiono problemy związane z
dowozem dzieci do kórnickich szkół oraz
dowozem dzieci niepełnosprawnych do
Mosiny i Poznania. Zespół jest zgodny, co
do konieczności ograniczania dojazdów do
szkół poznańskich. Dyskutowano również o
budowie zespołu szkół w Kamionkach.

W dniu 16 lutego w Puszczykowie odbyło się Walne Zebranie „Stowarzyszenia
Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku
Narodowego”. Na zebraniu zostało przedstawione sprawozdanie z działalności SGM
WPN w roku 2009. Walne Zebranie udzieliło
absolutorium Zarządowi i uchwaliło plan
pracy na 2010 rok. W zgromadzeniu uczestniczył burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Lider obradował
Lider 18 lutego w Środzie Wielkopolskiej
odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów
gmin należących do Stowarzyszenia „Lider Zielonej Wielkopolski”. W spotkaniu
brał udział burmistrz Jerzy Lechnerowski
oraz Anna Biernacka - kierownik Wydziału
Funduszy Pozabudżetowych UM w Kórniku, która jest jednocześnie członkiem
zarządu tego Stowarzyszenia. Omówiono
projekty zgłoszone do dofinansowania w
ramach PROW. Kórnik na początek zgłosił
do programu budowę świetlicy wiejskiej w
Czołowie.

26 lutego 2010 r.

Tenis samorządowy
20 lutego, samorządowcy Gminy Kórnik
wzięli udział w „Wielkopolskich Mistrzostwach Samorządowców w Tenisie Stołowym”. Gmina Kórnik zdobyła drużynowo I
miejsce, natomiast w kategorii powiatów II
miejsce zajął Powiat Poznański.
Zebranie wędkarzy
Walne Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Związku Wędkarzy- Koło Kórnik
odbyło się 21 lutego w strażnicy OSP w
Kórniku. Samorząd kórnicki reprezentował
burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz z kierownikiem Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Antonim Kaliszem. Podsumowano ubiegłoroczną działalność Koła
Wędkarskiego i uchwalono plan działania
na rok 2010.
Zespół ds. oświaty

Opr. Iza Moskal

Z RATUSZA

Wynajmę mieszkanie lub domek
w Kórniku lub bliskiej okolicy
tel. 607-665-503

PROSTO Z RATUSZA

Przewodniczącej RM
15 lutego odbyły się obrady Kapituły Honorowego Obywatelstwa Miasta Kórnika. Kapituła
zajęła się dopracowaniem regulaminu przyznawania tytułu.
Tego samego dnia Irena Kaczmarek brała
udział w spotkaniu Stowarzyszenia Biegowego
„Brylant” Kórnik. Dyskutowano na temat organizacji III Nocnego Półmaratonu Kórnickiego im.
Jana Pawła II. Przewodnicząca RM wraz z radnym Bogdanem Wesołkiem uczestniczyła także
w kolejnym spotkaniu na ten temat. Komendanci
Policji, Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży
Pożarnej wraz z prezesem „Brylanta” omówili
sprawy organizacyjne i bezpieczeństwa.
Zgodnie z ustaleniami, bieg odbędzie się 26
marca. Rozpocznie się o godzinie 18:00 pod tablicą upamiętniającą Papieża Polaka w miejscu
zburzonego kościoła w Bninie, gdzie zapalone
zostaną pochodnie, z którymi biegacze udadzą
się ulicami Bnina i Kórnika na Błonie, gdzie od
godziny 19:00 nastąpi główna część imprezy.
23 lutego, na zaproszenie wiceburmistrza
Hieronima Urbanka, Irena Kaczmarek wzięła
udział w kolejnym spotkaniu dotyczącym remontu ratusza w Bninie.
Także 23 lutego Irena Kaczmarek uczestniczyła w obradach zespołu do spraw strategii
oświatowej Gminy Kórnik na lata 2010-2015.
W ciągu ostatnich 2 tygodni obradowały
cztery komisje RM w Kórniku:
17 lutego - Komisja Rewizyjna (zapoczątkowano prace związane ze sformułowaniem
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Gminy Kórnik, a także zapoznano się z odpowiedzią Wydziału Planowania Przestrzennego
i Radcy Prawnego UM na pismo jednej z
mieszkanek gminy
17 lutego - Komisja Oświaty i Polityki Społecznej (przedyskutowano Raport Wydziału
Oświaty i Polityki Społecznej UM na temat
ochrony zdrowia
mieszkańców Gminy Kórnik w latach 2008
– 2010, zapoznano się z informacją na temat
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
w 2009 roku, a także z wnioskiem dotyczącym
dofinansowania do obozu szkoleniowego dla
zawodników UKS TKD Kórnik)
18 lutego - Komisja Rozwoju Gospodarczego (zaopiniowano projekty uchwał na bieżącą
sesję RM)
19 lutego - Komisja Budżetu i Finansów
(zaopiniowano projekty uchwał na bieżącą
sesję RM)
Opr. ŁG

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 26 lutego 2010 r. do dnia
22 marca 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:
-1 działki o nr 161/2 położonej w Robakowie.
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku od dnia 26 lutego 2010 r. do dnia
22 marca 2010 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz dotyczący sprzedaży:
-2 działek o nr 332/1 i 332/2 położonych w Kórniku obręb Bnin.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu,
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 674
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Wyrokiem z dnia 3. lutego 2010 roku Sąd
Okręgowy w Poznaniu oddalił pozew Spółki
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator
Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie
–Jeziornej przeciwko Gminie Kórnik o
zasądzenie kwoty 65.105.649,19 wraz z
ustawowymi odsetkami.
Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
Strony mogą się odwołać przez dwa tygodnie
po otrzymaniu uzasadnienia wyroku (którego

miejscowego przysługuje bowiem wyłącznie
Radzie Gminy, mandat radnego jest bowiem
mandatem wolnym a przez to radny nie jest
związany instrukcjami wyborców ani tym
bardziej żądaniami inwestora.
Inwestor wywodził również odpowiedzialność Gminy Kórnik za szkodę wskazując
na nieprawidłowości w uchwalaniu planu
miejscowego, które doprowadziły do jego
uchylenia.

Burmistrz Gminy Kórnik
informuje,
że w dniu 3 marca 2010 r. o godzinie
13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Kórniku, Plac Niepodległości 1, odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kórnik dla części miasta Kórnika, dotyczącej obszaru wzdłuż linii
brzegowej Jeziora Kórnickiego

od ulicy Woźniaka
do ulicy Jeziornej.
Wyżej wymieniony projekt jest wyłożony do publicznego wglądu do dnia
1 kwietnia 2010 r. w tutejszym urzędzie,
pokój nr 210.

Krzysztof Topolewski po ogłoszeniu wyroku
odpowiada na pytania dziennikarzy

jak dotychczas jeszcze nie dostarczono). O
komentarz do rozstrzygnięć poprosiliśmy
reprezentującego Kancelarę Adwokatów i
Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski
Krzysztofa Topolewskiego.(ŁG)
Spółka PSE Operator S.A. domagała się
wskazanej kwoty tytułem odszkodowania za
brak możliwości wybudowania w planowanym przez nią terminie linii elektroenergetycznej na terenie Gminy Kórnik.
Sąd oddalając powództwo podzielił argumentację przedstawioną w odpowiedzi na
pozew przez reprezentującą Gminę Kórnik
Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych
P. J. Sowisło & Topolewski spółka komandytowa w Poznaniu
W ocenie Sądu Spółka PSE Operator
S.A. nie miała uprawnienia, aby domagać
się od Gminy uchwalenia planu miejscowego takiej treści, która byłaby dla inwestora
korzystna. Uprawnienie do uchwalenia planu

Sąd w tym przypadku uznał jednak, iż
brak jest związku przyczynowego pomiędzy
uchyleniem planu miejscowego, a opisaną
przez inwestora szkodą. Sąd zwrócił uwagę,
iż inwestor sam cofnął wniosek o pozwolenie
na budowę w zakresie dotyczącym części
inwestycji, a przez to nie może wywodzić,
iż brak możliwości ukończenia inwestycji w
planowanym terminie wynika z faktu uchylenia planu miejscowego. Niezależnie od
powyższego wskazać również należy, iż w
pozostałej części pozwolenie na budowę odcinka linii zostało uchylone w postępowaniu
sądowo-administracyjnym. Nastąpiło to jeszcze przed uchyleniem planu miejscowego, w
konsekwencji przyczyna uchylenia decyzji
udzielającej pozwolenia na budowę w ogóle
nie była związana z tym zdarzeniem.
Adwokat
Krzysztof Topolewski

Uprzejmie informujemy,
że Prokuratura Rejonowa
w Środzie Wlkp.
po raz kolejny uczestniczy
w organizowanej
w dniach
22.02.2010 r.
do 26.02.2010 r.
akcji
„Tydzień Pomocy
Ofiarom Przestępstw”.
W okresie tym, prokuratorzy
w godzinach urzędowania,
w siedzibie Prokuratury
przy ul. Daszyńskiego 5
pełnić będą dyżury
udzielając bezpłatnych
porad pokrzywdzonym.
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nr 4/2010

Sesja Rady Miejskiej w Kórniku

RADA MIEJSKA

AKTUALNOŚCI

Sąd oddalił pozew

Lutowa sesja Rady Miejskiej w Kórni- scowego planu zagospodarowania prze- końca marca 2010 roku.
ku rozpoczęła się od przyjęcia w poczet strzennego w rejonie ul. Spółdzielczej,
grona radnych Przemysława Pacholskie- obręb geod. Borówiec.
Z porządku obrad wycofano punkt
go, który został wybrany na radnego w
Dokonano zmiany uchwały nr XXXI dotyczący ustalenia kierunków działania
wyborach uzupełniających w okręgu nr /337/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia dla Burmistrza Gminy Kórnik w zakresie
6 . Nowy radny złożył uroczyste ślubo- 26 listopada 2008 r. w sprawie przystąpie- polityki przestrzennej, co miało podsuwanie i od tego momentu pełnoprawnie nia do sporządzenia zmiany miejscowego mować reformę polityki przestrzennej w
mógł brać udział w procedowaniu pod- planu zagospodarowania przestrzennego gminie.
czas sesji. Dzięki temu, Rada mogła ob- terenów aktywizacji gospodarczej w
radować w pełnym, piętnastoosobowym rejonie Żernik, Koninka i Gądek oraz
Radna Magdalena Kosakowska zaskładzie.
miejscowego planu zagospodarowania pytała o doniesienia o rzekomej utracie
Reprezentujący firmę „Plus” Mikołaj przestrzennego terenów obiektów pro- szans na przekazanie działek Agencji
Lubiatowski przedstawił założenia Stra- dukcyjnych, składów i magazynów oraz Nieruchomości Rolnej na cele budowy
tegii Innowacyjności w Gminie Kórnik. usług w Żernikach.
zespołu szkół w Kamionkach. WiceburNajwiększy nacisk położył na informaPrzegłosowano i przyjęto odkładane mistrz Hieronim Urbanek uspokoił, że trzy
tyzację.
dotychczas zmiany miejscowego planu działki zostały zarezerwowane na ten cel
W punkcie dotyczącym rozpatrywa- zagospodarowania przestrzennego te- i Agencja przekaże taką powierzchnię,
nia uchwał sprostowano błąd pisarski w renów mieszkaniowych w Kamionkach która zagwarantuje budowę komplekuchwale nr XLVIII/479/2009 Rady Miej- – działka 141.
su szkolnego. Grunt będzie mógł być
skiej w Kórniku z dnia 21 grudnia 2009r.
Radni przegłosowali także uchwały: przekazany gminie, dopiero, gdy znajdą
Gmina przejęła decyzją
się odpowiednie zapisy w
Rady Miejskiej pojazd marbudżecie. Obecnie trwa
ki Audi 100 porzucony na
procedura związana z wyterenie gminy.
dawaniem decyzji celu
Zgodnie z uchwałą
publicznego związanej z
Rady, gmina przejmie zatą budową.
danie publiczne w zakresie
Radny Seweryn Walidotyczącym budowy nagóra zapytał o usytuowawierzchni z krawężnikami
nie „witaczy” na innych
w ciągu drogi powiatowej
wjazdach do Kórnika. Donr 2461P w ul. Poznańskiej
tychczas takie elementy
w miejscowości Borówiec.
promocji miasta stanęły na
Jak czytamy w uzasadniewjeździe od strony Śremu i
niu w roku 2010 rozpoczęta
Poznania. Każda taka konzostanie budowa kanalizastrukcja to wydatek około
cji sanitarnej i deszczowej
40 tys. zł.
wraz z przyłączami w ul. PoR a d n y B o g d a n We znańskiej w Borówcu, przy
Mikołaj Lubiatowski prezentuje założenia Strategii Innowacyjnosci sołek zapytał o działania
której zachodzi konieczgminy przy remontach dróg
ność wykonania głębokich
usłanych po zimie nowymi
wykopów oraz przejść poprzecznych w sprawie miejscowego planu zagospo- dziurami. Zaapelował także o zadbanie o
przez jezdnię, co spowoduje uszkodze- darowania przestrzennego dla działki nr drogi osiedlowe w Bninie.
nie istniejącej nawierzchni. W związku z ewid. 370, obręb geodezyjny Robakowo,
Radny Jerzy Rozmiarek poprosił o
powyższym istnieje potrzeba odtworzenia miejscowego planu zagospodarowania pisemną informację na temat postępów
nawierzchni jezdni a dodatkowo wskaza- przestrzennego budownictwa miesz- w pracach planistycznych przy studium
ne jest wykonanie poszerzenia jezdni do kaniowego, zabudowy usługowej w kierunków zagospodarowania terenów
szerokości normatywnej. Obecnie droga Robakowie - dz. nr ewid.: 320/5, 320/6, Czmonia.
jest w złym stanie technicznym, nie posia- 321/1, 322/1, zmiany miejscowego planu
Wiceburmistrz Hieronim Urbanek
da odpowiedniej szerokości i poboczy, co zagospodarowania przestrzennego, obej- przedstawił informację o stanie zaawanstanowi zagrożenie dla pieszych i ruchu mującej działki o nr ewid. 294/1, 294/2 i sowania prac przy budowie centrum sporsamochodowego. Nowa jezdnia polepszy 295 w miejscowości Szczytniki, zmiany towego, hali i pływalni w Kórniku.
płynność ruchu, a co najważniejsze po- miejscowego planu zagospodarowania
Poinformował także, że rozwiązano
prawi bezpieczeństwo mieszkańców. Po- przestrzennego w Szczytnikach, dla umowę z wykonawcą kanalizacji deszwiat Poznański przekaże Gminie Kórnik działki o nr ewid. 32/1.
czowej wzdłuż ul. Poznańskiej w Kórniku.
zarezerwowane w swoim budżecie środki
Rajcy zaakceptowali ustalenia planu Powodem była utrata wiarygodności firmy,
finansowe w wysokości 1 128 500 zł na dofinansowania dokształcania i dosko- która wygrała przetarg ale nie wywiązała
budowę nowej nawierzchni jezdni wraz z nalenia zawodowego nauczycieli za- się w terminie z realizacji zadania.
krawężnikami.
trudnionych w szkołach i przedszkolach,
Po inwentaryzacji wykonanych działań
Wiceburmistrz Hieronim Urbanek poin- prowadzonych przez Gminę Kórnik na wyłoniony zostanie nowy wykonawca.
formował, że Starosta Poznański wystąpił rok 2010.
Radny Andrzej Regulski zapytał, czy
z propozycją poszerzenia współpracy i
Ze względu na to, że został uzupeł- wyciągnięto wnioski i konsekwencje worealizacji na podobnych zasadach, także niony skład RM, uporządkowano także bec osób odpowiedzialnych za powodubudowy drogi powiatowej na odcinku od składy osobowe Komisji Rady. Przemy- jące znaczne opóźnienia w pracach błędy
ronda u zbiegu ulic Poznańskiej, Głównej sław Pacholski uczestniczyć będzie w projektowe przy remoncie ratusza w Bnii Szkolnej w Borówcu do granicy gminy w działaniach Komisji Rozwoju Gospodar- nie. Radny Michał Stecki stanął w obronie
Kamionkach. Termin wykonania dalszej czego, Budżetu i Finansów oraz Ochrony projektanta Stefana Wojciechowskiego,
części drogi zależeć będzie jednak od Środowiska.
wskazując na problem „systemowy”, w
terminu budowy kanalizacji sanitarnej
Radni przedłużyli także czas pracy do- tym nieodpowiednie podejście do remontu
wzdłuż tej arterii.
raźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej starego budynku.
Przystąpiono do sporządzenia miej- (która miała działać do końca lutego) do
ŁG
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Przemysław Pacholski, obecny sołtys
Dachowy, wygrał przeprowadzone przed
prawie miesiącem uzupełniające wybory
do Rady Miejskiej. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej został zaprzysiężony
na radnego. Nam opowiedział o pracy
sołtysa, nowej funkcji i celach, jakie
sobie stawia.
Mieszka we wsi Dachowa. Ma 31 lat.
Studiował na Wydziale Automatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Przedmiotem jego zainteresowań były metody
komputerowe w technice i zarządzaniu.
Obecnie pracuje w Zakładzie Energetyki
Cieplnej „Dalkia S.A.” w Poznaniu, gdzie
koordynuje wprowadzanie nowych
systemów teleinformatycznych i definiuje je pod względem użyteczności,
mając na uwadze potrzeby użytkowników. W 2007 roku, wyborcy wybrali
go na sołtysa wsi Dachowa. Pracę
zawodową łączy z funkcją sołtysa i
obowiązkami rodzinnymi.

w dniu 6 marca na 18:00 do świetlicy w
Dachowie,
- wspólnie z sołtysami z Robakowa i Gądek
co roku organizowaliśmy Dzień Dziecka,
- w tym roku fundusz sołecki został przeznaczony na budowę placu zabaw dla
dzieci,
- wspólnie z proboszczem z naszej parafii
ks. Eugeniuszem Leoszem prowadzimy
działania przywrócenia figury krzyża z Jezusem Chrystusem, który został ufundowany
w 1927 roku przez Franciszka Szymenderskiego, mieszkańca Dachowy a w 1941 roku
został częściowo zniszczony podczas wojny
i znalazł schronienie na terenie naszej wsi.

Jako radny będę uczestniczył w pracach
Komisji Ochrony Środowiska, Budżetu i
Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego.

Problemów jest mnóstwo. Wymienię trzy, które moim zdaniem są najbardziej istotne. Przede wszystkim to zły
stan dróg, brak kanalizacji i chodników
przy najbardziej ruchliwych drogach.
Aby zapoznać się szczegółowiej z
problemami mieszkańców, zorganizujemy na początku marca wspólnie z
radnym Andrzejem Surdykiem, spotkanie Rad Sołeckich z burmistrzem
i radnymi. Chcę również brać udział
we wszystkich zebraniach wiejskich
w miejscowościach z naszego okręgu
wyborczego.

Zależało mi na poprawie warunków
życia mieszkańców Dachowy. Widziałem liczne problemy w naszej wsi. Były
to: zły stan dróg, brak oświetlenia, brak
dowozów dzieci do szkoły podstawowej z ulicy Nowina, brak chodnika
przy ul. Poznańskiej, brak organizacji
w świetlicy gminnej w Dachowie. Wydawało mi się, że sołtys więcej może
zrobić niż pojedynczy mieszkaniec,
stąd decyzja o starcie w wyborach
sołeckich.

- Co chciałby Pan osiągnąć
podczas tak niedługiego okresu
czasu, jakipozostał do końca tej
kadencji RM?

- Od ostatnich wyborów sołeckich minęły już 3 lata. Co udało
się Panu zrobić dla wsi przez ten
czas?
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- W jakich komisjach Rady Miejskiej
zamierza Pan pracować?

- Jakie problemy zauważa Pan
na terenie swojego okręgu wyborczego?

- Panuje przekonanie, że bycie
sołtysem to raczej niezbyt wdzięczna funkcja. Sołtys jest zazwyczaj
pierwszą osobą, do której kierują się
mieszkańcy z żalami, pretensjami,
problemami. Co skłoniło Pana do
kandydowania na sołtysa wsi?

Współdziałając z radnymi i burmistrzem przeprowadzono następujące
inwestycje: budowa drogi ul. Nowina,
budowa oświetlenia przy ulicy Okrężnej,
Wiatrakowej, Nowina.
Współpracując z mieszkańcami Rada
Sołecka:
- uzupełniła wyposażenie świetlicy gminnej,
- zagospodarowała teren wokół świetlicy
i tu podziękowania dla młodzieży z ulicy
Okrężna,
- przyczyniła się do organizacji zajęć pozalekcyjnych, Mikołajek itp. i tu podziękowania
dla Kingi Płotkowiak oraz Pauliny Plewki,
- wparła grupę taneczną AUDIO DANCE
z Dachowy,
-organizowała spotkania noworoczne dla
seniorów, Dzień Kobiet i tu zaproszenie od
Rady Sołeckiej dla mieszkanek Dachowy

Dokładnie tak. Nadal istotna jest dla
mnie poprawa warunków życia na wsi.
Mam jednak na uwadze, że obszar mojego
działania oraz oczekiwania mieszkańców
powiększyły się o miejscowości: Gądki,
Robakowo - osiedle, Robakowo - wieś,
Żerniki i Jaryszki. Nie zamierzam również
zapominać, że nadal jestem sołtysem.

W tym miejscu podziękowania dla dr Zbigniewa Kalisza z Fundacji Zakłady Kórnickie, bo Fundacja jest właścicielem gruntu,
na którym postawiona będzie figura,
- wspólnie z sołtysami naszego okręgu
wspieramy utworzenie Stowarzyszenia
Mieszkańców „RO-GĄ-DA”. Zebranie założycielskie odbędzie się 9 marca 2010,
godz.16:00 w świetlicy w Dachowie.
Jak widać wszystko co zostało zrobione
to nie tylko moja zasługa, przyczyniło się do
tego wiele osób, którym bardzo dziękuję.
- Czy startując wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej przyświecał Panu
podobny cel, jak w przypadku wyborów
sołeckich?

Rzeczywiście czasu jest bardzo
niewiele, a potrzeby ogromne. Myślę,
że moje zadania na te kilka miesięcy
to kontynuacja planu działania i nadzór nad planowanymi pracami, które
zostały rozpoczęte przez radnego
Andrzeja Surdyka oraz wspomaganie
działań sołtysów.
Chciałbym również aby powstały Plany Odnowy Wsi dla naszych
miejscowości. Temat ten przedstawię
sołtysom na spotkaniu z Radami Sołeckimi.
Uważam, że takie plany powinny powstawać przy udziale mieszkańców i koordynacji
całego przedsięwzięcia przez sołtysów.

Kronika
kryminalna
Nietrzeźwi kierowcy
9 lutego w Koninku, funkcjonariusze
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu, zatrzymali
mężczyznę, który kierował pojazdem
znajdując się w stanie nietrzeźwości. Miał
1,2‰ alkoholu.
20 lutego w Kórniku, kórniccy policjanci
zatrzymali kierowcę, który prowadził auto,
mając 2,06‰ alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Błędny manewr
9 lutego w Gądkach, kierowca mercedesa w wyniku nieprawidłowo wykonywanego
manewru cofania doprowadził do zderzenia
z skodą.
Uciekł z miejsca zdarzenia
12 lutego w Kórniku, nieustalony kierujący fordem, w wyniku nieprawidłowo wykonywanego manewru cofania, doprowadził
do zderzenia z oplem, po czym oddalił się
z miejsca zdarzenia.

Jechał złym pasem ruchu
10 lutego w Gądkach, kierujący fiatem,
w wyniku jazdy nieprawidłowym pasem
ruchu doprowadził do zderzenia z volkswagenem.
Nie dostosowali prędkości
10 lutego w Gądkach, kierowca mazdy
nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i zderzył się z fiatem. W
tym samym dniu, w miejscowości Mościenica, kierujący toyotą, jechał ze zbyt dużą
prędkością i zderzył się z peugeotem.
Nie udzielili pierwszeństwa przejazdu
11 lutego w Koninku, kierowca BMW nie
udzielił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z oplem.
Posiadali narkotyki
20 lutego w Kórniku, zatrzymano dwóch
mężczyzn, którzy posiadali przy sobie środki odurzające. Komisariat Policji w Kórniku
prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Zatrzymali złodziei
21 lutego w Kórniku, funkcjonariusze
zatrzymali 2 osoby, które usiłowały dokonać kradzieży nagrywarki DVD ze sklepu
Biedronka.

INFORMACJE

RADA MIEJSKAI

Chcę poprawić warunki życia na wsi

Wjechali w dziurę w jezdni
22 lutego w Borówcu, kierowcy: renault,
audi, volkswagena, peugeota i BMW wjechali w dziurę w jezdni i uszkodzili swoje
pojazdy.
Kradzieże
• 10 lutego w Kórniku skradziono samochód volkswagen golf,
• 12 lutego w Borówcu dokonano kradzieży z pomieszczenia biurowego sprzętu
o wartości 2900 zł,
• 16 lutego skradziono z terenu budowy
domu w Dziećmierowie metalowe podpory
oraz głowice o wartości 20 000 zł,
• 18 lutego w Robakowie, doszło do
kradzieży volkswagena golfa o wartości
41 000 zł.
Opr. BM

KOMUNIKAT
Komisariat Policji w Kórniku, prowadzi
postępowanie dotyczące dokonanego w
dniu 1.12.2009 roku w miejscowości Kórnik
ul. Jeziorna rozboju na kobiecie. Wszelkie
informacje w tej sprawie prosimy o przekazywanie do Komisariatu Policji w Kórniku
lub telefonicznie pod nr 0618 413-030,
0618 170-204 lub 997. Zapewniamy pełną
anonimowość. Obok 2 portrety pamięciowe
osób poszukiwanych.
Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy odnotowali kilka kolejnych interwencji:
•10 lutego dwa razy wyjeżdżali do
usunięcia skutków kolizji drogowych w
Gądkach na trasie S 11,
•13 lutego gasili pożar w budynku przy
Prowencie 5 w Kórniku. Przyczyną było
zapalenie się sadzy w kominie.
•16 lutego, koło magazynów w Gądkach dokonali utylizacji rozlanej substancji
chemicznej,
•20 lutego zabezpieczali miejsce wypadku w Borówcu na ulicy Szkolnej.
Opr. Robert Wrzesiński

- Czy zamierza Pan startować w kolejnych wyborach, które będą jesienią?
Oczywiście że tak, ponieważ czas, który
pozostał do końca kadencji jest zbyt krótki,
aby rozwiązać wszystkie problemy. Korzystając z okazji chciałbym podziękować
wszystkim, którzy obdarzyli mnie swoim
zaufaniem oraz złożyć deklarację, że dołożę
wszelkich starań aby ich nie zawieść.
Rozmawiała: Barbara Morasz
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GĄDKI
Sołtys Tadeusz Olejniczak poinformował, że ulice w Gądkach były odśnieżane.
Na skutek zimy została przerwana budowa ulicy Poznańskiej.
3 marca z burmistrzem spotkają się
sołtysi i członkowie Rad Sołeckich z
Dachowy, Gądek, Robakowa-Osiedla,
Robakowa-Wsi.
Sołtys Tadeusz Olejniczak stwierdził,
iż mieszkańcy Gądek czekają na dokończone prac na ulicy Akacjowej, gdzie
ma być wykonane pobocze. Na ulicy
Poznańskiej – od ulicy Kwiatowej wzdłuż
ekranów akustycznych nadal nie zostało
zainstalowane oświetlenie.
KAMIONKI
Od marca na boisku „Orlik” animator
sportu, trener - były zawodnik „Lecha” Marcin Drajer będzie prowadzić zajęcia
piłkarskie z młodymi ludźmi.
Sołtys Małgorzata Walkowiak poin-

1% dla OPP
W poprzednim numerze „Kórniczanina” informowaliśmy, w jaki sposób można
odliczyć 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Opublikowaliśmy także listę OPP, które funkcjonują na
terenie naszej gminy. Niestety okazuje się,
że kilka z nich pominęliśmy. Nie wynikało to
ze świadomego działania i faworyzowania
jakiejkolwiek organizacji tylko z trudności i
niejasności w ich wyszukiwaniu.
Listy OPP działających na terenie gminy
Kórnik nie posiada Urząd Miejski w Kórniku,
dlatego przy ich wyszukiwaniu posiłkowaliśmy się internetowymi bazami danych. Tam
też można natknąć się na pułapki. Wpisując
w wyszukiwarkę „Kórnik” na stronie www.
ngo.pl , pojawiają się wyłącznie OPP, które
zarejestrowane są w miejscowości Kórnik
a nie na terenie gminy Kórnik. Poza tym,
istnieją takie OPP, funkcjonujące na terenie
gminy Kórnik, które stanowią tylko oddział
większej organizacji, zarejestrowanej np.
w Poznaniu. Za wcześniejsze pomyłki
przepraszamy!
Obok przedstawiamy uzupełnioną
listę OPP z terenu gminy Kórnik (według kolejności numerów w Krajowym
Rejestrze Sądowym). Jeżeli, jakaś
organizacja z naszej gminy nie została
ujęta w tym spisie, prosimy o kontakt z
naszą redakcją.
Zebrała: Barbara Morasz

PIERZCHNO
Sołtys Daniel Lesiński podkreśla, że
mieszkańcy wsi są bardzo zadowoleni z
odśnieżania. Gminną i powiatową drogę
na bieżąco odśnieżały pługi.
Cały czas problemem w Pierzchnie
jest brak oświetlenia ulicy prowadzącej
do dworca PKP. Daniel Lesiński zaznacza, że powinno ono zostać zainstalowane, gdyż w okresie zimowym jest tam
ciemno, co utrudnia chodzenie dzieciom i
młodzieży. Na ten rok inwestycja związana z oświetleniem jest odrzucona.
Sołtys Daniel Lesiński poinformował,
że pieniądze z funduszu sołeckiego w
bieżącym roku zostaną przeznaczone
1. Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
NR KRS: 0000042256
2. Fundacja „Zakłady Kórnickie”
ul. Plac Niepodległości 49, 62-035
Kórnik
NR KRS: 0000120123
3. Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”
ul. Dworcowa 11, 62-035 Kórnik
NR KRS: 0000131398
4. Stowarzyszenie Przyjaciół
Domu Dziecka w Bninie
ul. Błażejewska 63, 62-035 Kórnik
NR KRS: 0000139426
5. Stowarzyszenie „Przyjazny Borówiec”
ul. Szkolna 2, Borówiec 62-023 Gądki
NR KRS 0000245354
6. Fundacja „Dom na Skale”
Czmoniec, 62-035 Kórnik
NR KRS 0000248232
7. Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska
ul. Św. Marcin 80/82 61-809 Poznań
NR KRS 0000266321
(PIT-37 – w 128 pkt. wpisujemy
„Dla Hufca ZHP Kórnik”)
8. Fundacja MARCINEK Na Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych
ul. Spokojna 2, Kamionki 62-023 Gądki
NR KRS 0000285218
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na wykonanie placu zabaw przy nowym
przedszkolu. Będzie też poprawiona
kanalizacja (wykonane dodatkowe
studzienki). Z środków sołeckich przeznaczonych na kulturę, zorganizowany
zostanie festyn dla najmłodszych. Zaplanowano również środki na utrzymanie
czystości we wsi.
RUNOWO
Skutki surowej zimy odczuwały też
dzikie zwierzęta. Nie zapomniał o nich
mieszkaniec Runowa – Zbigniew Pic, który uprawia warzywa. O jego dobrej woli
poinformowała sołtys Iwona Cupryjak.
Dokarmiał on sarny, które przychodziły
posilić się w grupie 12-15 zwierząt.
Sołtys Iwona Cupryjak wyraża zadowolenie, iż zbliża się wiosna. Rada Sołecka czeka z utęsknieniem na wiosenną
pogodę, bo będzie można uporządkować
teren koło świetlicy i boiska, wykonać
nowe nasadzenia. Teren ten został zniszczony przez ciężkie pojazdy w trakcie
remontu świetlicy.
Robert Wrzesiński

Akcja „Ołówek dla Afryki”
Jeszcze tylko w piątek i sobotę (26-27 lutego)
można dostarczyć przybory szkolne, zbierane w
ramach akcji „Ołówek dla Afryki” do pani Grzegorowskiej przy Pl. Niepodległości 39 w Kórniku.
Już w drugim dniu trwania zbiórki, do punktu
na kórnickim rynku dostarczono kilkanaście
kompletów przyborów szkolnych. Z informacji,
jakie udało nam się uzyskać także kilka szkół z
terenu naszej gminy włączyło się w akcję, prowadzoną przez Fundację „Redemptoris Missio”
z Poznania.
Mnóstwo dzieci w Afryce żyje na skraju ubóstwa. Ze względu na biedę i długą listę potrzeb,
edukacja spychana jest na sam koniec.Aprzecież
tylko nauka i zdobywanie wiedzy są szansą na
wyjście z kręgu biedy i bezradności. Dzięki pomocy i hojności ludzi, Fundacja wyposaży dzieci
z Afryki w darmowe przybory szkolne. Ołówki,
kredki, długopisy, linijki, ekierki to dla nas zwyczajne przedmioty, które znajdują się chyba w każdym
domu. Dla afrykańskich dzieci są nieosiągalne,
mimo, że są przepustką do spełnienia marzeń o
lepszej przyszłości.
Zebrane dary zostaną przekazane misjonarzom, którzy dostarczą je potrzebującym.
Każdy kto tylko będzie chciał i mógł może też
wspomóc sfinansowanie wysyłki przyborów.
Koszt dostarczenia pocztą jednej paczki do
Afryki to w zależności od kraju przeznaczenia i
wagi około 300 zł. Wszyscy, którzy są w stanie
dodatkowo pomóc w wysyłce, mogą to zrobić
wpłacając na konto Fundacji dowolną kwotę
pieniędzy z dopiskiem „Ołówek dla Afryki”.
Dane: Fundacja Pomocy Humanitarnej
Redemptoris Missio, ul. Gruwaldzka 86, 60-311
Poznań, Nr konta: 09 1090 2255 0000 0005
8000 0192
Za naprawdę niewielkie pieniądze – dosłownie
kilka złotych, możemy pomóc afrykańskim dzieciom zmienić ich los i umożliwić im edukację.
BM
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REMONTY – WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
- malowanie,
- szpachlowanie,
- montaż ścianek kartonowo-gipsowych,
- montaż paneli, układanie płytek i glazury

Tel. 609-110-912
N I E R U C H OMOŚ C I

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

Działalność na podstawie licencji zawodowego
pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 8250

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

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

Pielęgnacja
Pa z n o k c i
i Dłoni

REKLAMY

INFORMACJE

Wieści Sołeckie

formowała, że OSP Kamionki otrzymała
od gminy granty, dzięki czemu będą
prowadzone zajęcia taneczne dla dzieci
w wieku 7-12 lat (nauka tańca – hip-hop).
Zapisy prowadzone są w poniedziałki i
wtorki w godzinach 12-19 w remizie OSP
w Internetowym Centrum Edukacyjno –
Oświatowym.
W drugiej połowie marca zacznie
działać nowa internetowa strona Kamionek: www.e-kamionki.pl.

- przedłużanie paznokci
- manicure
Salon VIVA
ul. Działyńskich 4 w Kórniku
tel. 0 696-625-804

www.restauracja-casablanca.pl

tel. 61 8 170 595
kom. 693 131 070

Absolwentka
Goethe Institut Berlin

LEKCJE JĘZYKA
NIEMIECKIEGO
Tel. 695-191-800

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

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

Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” w Kórniku
posiada wolne lokale:
- sklep przy ul. Staszica 4 o pow. 65m²,
- sklep w Radzewie o pow. 186m²
Informacje: Rafał Bałęczny
Tel. 618 170-299 wew.34
USŁUGI

BLACHARSKO
-DEKARSKIE
- papa termozgrzewalna,
- konserwacja dachów,
- położenie więźby dachowej,
- położenie blacho-dachówki,
dachówki i gontów,
- ocieplanie poddaszy,
- nida - gips
- prace wykończeniowe,
- rynny i opierzenia

KONKURENCYJNE
CENY
DOBRE
WYKONANIE

tel. 516-049-006
26 lutego 2010 r.

SERWIS
AGD
Naprawy:
-pralek,
-zmywarek,
-lodówek,
-lad chłodniczych,
-piekarników,
-płyt ceramicznych,
- klimatyzacji
(także montaż).
Siedziba:
Ul. Droga Kalejska 35
62-035 Kórnik
Tel. 517-541-224

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

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

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

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

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

Tel. 609 152 586
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Nowy rozkład jazdy KPA „KOMBUS” do Poznań Dworzec PKS
obowiązujący od 1 marca 2010
DZIEŃ ROBOCZY
Podano godziny odjazdów autobusów z następujących przystanków:
LINIA 501
Bnin Osiedle: 04:00, 06:12 R, 06:52, 08:02R, 08:52, 09:52R, 11:52, 13:22 R. 14:12, 15:12, 15:32,
16:22 R, 17:22, 18:22, 18:52R, 22:07R, 23:12 R
Kórnik Rynek: 04:08, 06:20 R, 07:00, 08:10R, 09:00, 10:00 R, 12:00, 13:30 R, 14:20,15:20,
15:40,16:30R, 17:30, 18:30, 19:00R, 22:15R, 23:20R
LINIA 560
Zaniemyśl: 04:22, 05:02, 05:32 R, 06:15 R, 06:55 R, 07:30 R, 08:05 R, 10:32, 12:35, 13:35, 14:35R,
15:32R, 16:32, 17:32 R, 19:20, 20:32, 23:55 K
Bnin Osiedle: 04:42, 05:22, 05:52 R, 10:52, 15:52R,16:52, 17:52 R, 20:52
Kórnik Rynek: 04:50, 05:30, 06:00 R, 06:40 R, 07:20 R, 07:55 R, 08:30 R, 11:00, 13:00,14:00, 15:00R,
16:00R, 17:00, 18:00 R, 19:45, 21:00
LINIA 502
Bnin Osiedle: 05:37, 12:22 R, 20:22 R
Kórnik Rynek: 05:45, 12:30 R, 20:30 R

Poznań Dworzec PKS: 05:45, 08:15, 09:50, 11:45, 12:45, 15:15, 16:45, 18:20, 20:50, 22:20, 22:50
Poznań Dworzec Rataje:06:00, 07:15, 08:00, 08:30, 10:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:30,
15:30,16:40,17:00, 17:30, 18:30, 19:00 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:30, 23:00,00:05
LINIA 560
Poznań Dworzec PKS: 05:05, 06:20, 13:45, 14:50,17:45,19:15
Poznań Dworzec Rataje: 05:20, 06:30, 06:58, 09:15, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:30,

Poznań Dworzec PKS: 06:45, 16:05
Poznań Dworzec Rataje: 06:55, 16:20, 23:25
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zainteresowani lokalnymi publikacjami
takimi jak np.”Powstańcy Wielkopolscy
z Mosiny i okolic” lub ”Ziemia Średzka
w dobie Powstania Wielkopolskiego”. W
tych ościennych publikacjach możemy się
również sporo dowiedzieć o powstańcach
naszej okolicy.
UWAGA! W kolejnych numerach ”Kórniczanina” będą się ukazywać zestawienia
nazwisk naszych powstańców wg przynależności organizacyjnych:
4-ta Kompania Kórnicka
2-ga Kompania Kórnicka
Powstańcy Nieliniowi
Powstańcy Innych Jednostek.
Czytelnicy, którzy zauważą nieścisłości
w spisach lub dysponują wiedzą uzupełniającą, proszeni są o kontakt z Zarządem
TPPW. W szczególności interesują nas:
imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce
zamieszkania w 1918r., rok śmierci, miejsce
pochówku. Przy okazj Zarząd TPPW przypomina o możliwości otrzymania jednego
pamiątkowego Krzyża Powstańczego dla
każdej rodziny powstańczej.
Zarząd Kórnickiego Koła TPPW jest
otwarty na wszelkiego rodzaju sprostowania i rzetelną krytykę. Wszystkie uwagi
będą przeanalizowane, a może nawet ujęte
w plan pracy koła. Liczymy na pomoc i
współpracę. Na pomoc i współpracę liczymy również przy inwentaryzacji grobów
powstańczych na cmentarzach w Bninie,
Kórniku, Robakowie i Tulcach.
Na kontakty oczekują:
piszący Julian Serba
tel. 618171117
oraz
Dorota Przybylska
tel. 606 821 000

Serdecznie dziękujemy

LINIA 501

LINIA 502

Powstańcy Ziemi Kórnickiej poza 205
nazwiskami w zasadzie nie doczekali się
do tej pory rzetelnej publikacji.
W okresie międzywojennym, nie we
wszystkich kręgach politycznych Powstanie Wielkopolskie cieszyło się należnym
szacunkiem. Okres okupacji niemieckiej to
podziemie. Okres stalinowski to w pierwszej kolejności zdelegalizowanie Związku
Powstańców i Wojaków, a po kilku latach
łaskawe dopuszczenie powstańców do
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Nie wszystkim jednak powstańcom
po drodze było ze ZBOWiD-em, który pierwotnie skupiał tylko zasłużonych określonej
ideologii. Powstańcy wstąpili do ZBOWiD-u
nie po kontakty koleżeńskie, lecz po dodatki
do głodowych emerytur.
W takich warunkach społeczno-politycznych powstała pierwsza publikacja o
powstańcach ziemi kórnickiej, opracowana
na podstawie dokumentów ZBOWiD-u
przez Stefana Weymana i Ludwika Gomolca. Rozdział pt.”Powstanie Wielkopolskie
1918-1919” zamieszczony został w książce
pt.”Kórnik i Bnin w walkach o wolność w
latach 1794-1945”, która została wydana w
1976 r. w nakładzie zaledwie 1500 egzemplarzy. Nieznane są mi inne, tak rzetelne
informacje o udziale kórniczan w Powstaniu
Wielkopolskim.
Powstańcy wszyscy już wymarli, dzieci
powstańców pozostało niewiele. Żyją następne pokolenia, które mają zobowiązania
wobec swoich bohaterskich przodków.
Powstałe w Kórniku Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w ramach
ambitnego celu zbiera wszelkie informacje
o naszych powstańcach. Interesują nas
nie tylko kopie dokumentów, fotografie,
odznaczenia, itp., ale również opowiadania
naszych ojców i dziadków. Relacje mogą
się nawet różnić od siebie. W przyszłości
profesjonalny historyk właściwie oceni
wagę tych informacji. Jesteśmy również

Legenda:
R- kursuje tylko do przystanku Rondo Rataje,
K- kursuje tylko do przystanku Kórnik Rynek

nr 4/2010

Panu Burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu,
Przewodniczącej Rady Miejskiej pani Irenie Kaczmarek,
Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego
pani Katarzynie Obiegałce,
delegacji Koła Emerytów i Rencistów,
Prezesowi PKPS panu Bogdanowi Wesołkowi,
Państwu Danucie i Henrykowi Wlazłym właścicielom
„Domu Gościnnego”,
ks. Grzegorzowi Gałkowskiemu
proboszczowi parafii w Borówcu,
rodzinie, przyjaciołom i znajomym za ciepłe
i bardzo serdeczne życzenia z okazji setnych urodzin naszej
Mamy

Marii Nowak

Wyrażamy wdzięczność za udział we Mszy Świętej,
dowody przyjaźni i okazaną życzliwość.
Księdzu kanonikowi Jerzemu Kędzierskiemu
– proboszczowi kórnickiej parafii oraz księdzu kanonikowi
Stanisławowi Borowiakowi dziękujemy za modlitwę
i błogosławieństwo.

RECENZJE KSIĄŻEK

Pozycje książkowe dostępne są w
Bibliotece Publicznej w Kórniku
DLA DOROSŁYCH
NICHOLAS SPARKS „SZCZĘŚCIARZ”

„Szczęściarz” to nowy
bestseller niekwestionowanego mistrza romantycznych opowieści, autora „Pamiętnika” i „Listu
w butelce”.
Logan Thibault jest
urodzonym szczęściarzem. Służył w piechocie
morskiej, ma za sobą
służbę w Iraku, gdzie
wielokrotnie otarł się o
śmierć. Przeżył i wrócił
do domu z pamiątką - znalezionym na pustyni
zdjęciem młodej kobiety, które traktuje jako
talizman. Kiedy w bezsensownym wypadku
ginie jego przyjaciel, Logan stawia sobie za
cel odszukanie dziewczyny z fotografii. Przemierzając pieszo kraj, odnajduje ją w Hampton,
miasteczku w Karolinie Północnej. Beth nie
jest jednak księżniczką z bajki, ale rozwódką
z dziesięcioletnim synem, która ma sporo
kłopotów z byłym mężem, zastępcą szeryfa i
wnukiem najbardziej wpływowego obywatela
miasta. Pomiędzy mężczyznami wybucha
ostra rywalizacja.

KULTURA / HISTORIA

ROZKŁAD JAZDY

Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Kórnickiej

Zmiany w rozkładach jazdy

Na początku roku informowaliśmy, że od marca ograniczona zostanie ilość kursów autobusów KOMBUS do dworca PKS. Na naszych
łamach publikujemy nowe rozkłady jazdy.
Od połowy października do połowy grudnia 2009 roku, studenci Politechniki Poznańskiej i kierowcy autobusów zbierali informacje o
przepływach pasażerów na odcinkach Kórnik - Poznań Dworzec Rataje - Poznań Dworzec PKS.
Wyniki analizy nie były zadowalające dla kórnickiego przewoźnika. Okazuje się, że średnia liczba pasażerów wysiadających na
przystanku AWF to 7 osób, dojeżdżających do dworca PKS to 5 osób, w przypadku kierunku przeciwnego - średnia liczba pasażerów
wsiadających na Dworcu PKS to 8 osób, wsiadających na przystanku AWF - 3 osoby. Mimo niezbyt korzystnych dla spółki wyników
analizy postanowiono utrzymać połączenie. Taką decyzję po konsultacjach ze spółką podjął burmistrz Jerzy Lechnerowski. Jednak
ze względu na małą liczbę pasażerów i konieczność cięcia kosztów w dobie kryzysu, liczba autobusów dojeżdżających do dworca
PKS zostanie ograniczona od marca 2010 roku.
BM

DLA DZIECI
MAŁGORZATA STRZAŁKOWSKA
„ZIELONY I NIKT”

Niezwykle sugestywna proza znakomitej poetki oraz nastrojowe i pobudzające
wyobraźnię ilustracje, przenoszą czytelnika
daleko stąd, za siódmą
górę i dziesiątą rzekę,
gdzie rośnie wielki, gęsty
las... W środku lasu, na
porośniętej mchem polanie, znajduje się stara
studnia, na dnie, której
mieszka Nikt. „Nie wiadomo, skąd się tu wziął.
Po prostu był i już. Nie
opuszczał nigdy swojej
kryjówki i chyba nawet
nie wiedział, że istnieje coś poza nią. Studnia
była całym jego światem”. Pewnego ranka do
studni zajrzał Zielony...
LITERATURA POPULARNONAUKOWA
NORMAN MYERS „WILGOTNE LASY
RÓWNIKOWE”

„Wilgotne Lasy Równikowe” to wyprawa
z National Geographic w wiecznie zielone
„płuca ziemi”, w gęstwinę
dziewiczej puszczy, w której
można znaleźć najwspanialsze formy życia na naszej planecie. Jednak ten
swoisty raj na ziemi ginie
w zastraszającym tempie
z rąk człowieka. Co z niego
pozostanie, jeśli będziemy
czerpać z zasobów natury
pełnymi garściami? Przeczytajcie tę niezwykłą
i poruszającą książkę. Wspaniałe fotografie
artystów
o światowej renomie oraz fascynujące wiadomości to główne zalety tego
pięknego albumu.
psa i traktor. A żeby przyjemniej się składało, przeczytajcie o każdej z tych postaci wesoły
wierszyk! Mała książeczka, a tyle zabawy!

Dzieci Jubilatki

26 lutego 2010 r.
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Na łamach „Kórniczanina” chciałbym przedstawić Stefana Turno herbu
„kotwice”, legionistę i Powstańca Wielkopolskiego.
Stefan Turno urodził się 25 kwietnia 1897
roku w Samsonowie w powiecie kieleckim. Ojciec Bronisław herbu „kotwice” i matka Zofia z
Kucharskich herbu „zagłoba” byli właścicielami
majątków ziemskich Stręczno i Kwiroń w okolicach Wałcza. Po konfiskacie tych majątków,
rodzina trafiła do Samsonowa. Stefan miał
liczne rodzeństwo: sześciu braci i pięć sióstr. W
poszukiwaniu lepszych warunków bytowych,
rodzina udała się do Kutna, kupując dom przy
ul. Barcewicza 3.
W Kutnie, Stefan ukończył gimnazjum, ale
wojna przerwała jego dalszą naukę. 27 listopada 1915 roku wstąpił ochotniczo do Legionów
Józefa Piłsudskiego. Został przydzielony do 6
pp. Zachowało się jego zdjęcie w mundurze
z tego okresu i kartka pocztowa z 5 września
1916 roku wysłana przez Stefana do siostry
Janiny Turno, zamieszkałej w Kutnie. Nie jest
znany szlak bojowy Stefana Turno. W lipcu
1917 roku, tak jak wielu legionistów odmówił
złożenia przysięgi wojskowej na wierność
cesarzowi niemieckiemu, za co miał trafić do
obozu jenieckiego w Szczypiornie koło Kalisza.
W trakcie transportu zbiegł, udając się do rodziców w Kutnie. W domu jednak nie był bezpieczny, gdyż poszukiwano go jako dezertera.
Udał się do stryjów: Jana hr. Turno, właściciela
majątku Wróblewo i Pacholewo oraz stryja
Stanisława hr. Turno, właściciela majątków
Słomowo i Lulin. Oba majątki graniczyły ze
sobą, były położone
koło Ostroroga. Tutaj
zdobywał praktykę rolniczo-ekonomiczną.
W grudniu 1918 roku,
na wieść o wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, z Markiem
Turno - synem Stanisława hr. Turno współorganizował oddział
powstańczy, walczący
w okolicach Obornik.
Jego brat Bronisław
hr. Turno w Powstaniu
Wielkopolskim walczył
w okolicach Nakła,
gdzie został komendantem miasta.
Po zakończeniu
działań wojennych w
Niepodległej, w poszukiwaniu pracy trafił do
majątku Dzieduszyckich w Piotrowie koło Poznania, jako zarządca
majątku. W pobliskim Kórniku, podczas wizyty
u kowala i wytwórcy powozów, Stanisława
Figaszewskiego, poznał jego córkę, Irenę Figaszewską, z którą ożenił się 5 czerwca 1926
roku. Historia ich poznania i pobrania się, stała
się wątkiem sztuki teatralnej nawiązującej do
sztuki Aleksandra Fredry pt. „Dwie blizny” z
tytułową Panną Figaszewską. Panna Irena,
jako Panna „Fig-fig” stała się postacią teatralną.
Irena Figaszewska otrzymała solidne wykształ-

cenie muzyczne będąc uczennicą prof. Gertrudy Konatkowskiej w klasie fortepianu.
Turnowie po ślubie przenieśli się do
Dusznik koło Pniew i tam 15 maja 1927 roku
urodziła się ich córka Barbara. W 1932 roku,
Stefan Turno objął posadę plenipotenta w
Nieżychowie w powiecie Wyrzysk w majątku
Komierowskich. Tam urodził się syn Jerzy Aleksander, który mając roczek zmarł na zapalenie
płuc. W 1936 roku Turnowie przenieśli się do
majątku Brudzyń koło Janowca Wlkp. Krótko
przed wojną, Stefan próbował kupić mająteczek Puzdrówiec koło Janowca Wlkp., ale
wybuch wojny zniweczył jego plany i skończyło

się na jego dzierżawie. W styczniu 1940 roku
urodził się adoptowany przez Stefana Turno,
Bogdan Turno, syn Zofii Figaszewskiej. Jego
ojciec zginął w pierwszych dniach wojny w
Poznaniu.
W chwili wybuchu wojny, Turnowie schronili
się w Chodeczu koło Lubienia Kujawskiego,
gdzie mieszkał brat Stanisław. W Brudzyniu
koło Janowca Wlkp. zarządzał niemieckim
majątkiem, ale Niemcy przenieśli go do ma-

jątku Złotow,
powiat Barcin. Tutaj też zjawił się teść
Stanisław Figaszewski, wysiedlony przez
Niemców z Kórnika. Rodzina Stefana Turno
szczęśliwie przeżyła wojnę. Zginął jednak brat
Stanisław, żywcem spalony przez Niemców w
Radogoszczy.
Po wojnie rodzina Turno powróciła do
Wielkopolski, gdzie Stefan został kierownikiem
gospodarstwa Bieganowo, należącego do
Fundacji „Zakłady Kórnickie”. Po przejęciu
majątków ziemskich Fundacji przez PGR, stracił pracę jako wróg Polski Ludowej. Turnowie
przenieśli się na pewien czas do Kórnika do teścia Stanisława Figaszewskiego i po pewnym
czasie kupili mieszkanie w jednorodzinnym
domu w Poznaniu u pułkownika Mariana Zazuli, który zajmował się ogrodnictwem. Turno w
poszukiwaniu pracy udał się do Zielonej Góry
i tam przez kilka lat pracował w Państwowym
Zakładzie Zbożowym. W 1956 roku, po dojściu do władzy Władysława Gomółki został
kierownikiem mająteczku PGR w Aniołce I koło
Wodzicznej w powiecie kępińskim, gdzie w
1962 roku doczekał emerytury i przeniósł się do
Kórnika, do rodzinnego domu swojej żony.
Stefan Turno za zasługi legionowe, w
1930 roku otrzymał Krzyż Niepodległości
(Nr 22477). Patent do niego otrzymał z datą
16.03.1937 roku.
Uchwałą Rady Państwa z dnia 11 listopada 1971 roku otrzymał Wielkopolski Krzyż
Powstańczy (nr 144-71-234). Uchwałą Rady
Państwa z dnia 18.06.1975 roku otrzymał
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
„Polonia Restituta” (Nr
1130-75-113).
Stefan Turno należał do nielicznego
grona żołnierzy legionowych, którzy walczyli
o wyzwolenie Polski z
zaborcami austriackim
i rosyjskim, do grona
żołnierzy wielkopolskich, którzy walczyli
z pruskim zaborcą, o
niepodległość i przyłączenie Wielkopolski.
Jako człowiek był
wrażliwy na krzywdę
ludzką, kochał dzieci.
Był miłośnikiem koni,
przyrody, dlatego Kórnik z Arboretum, lasami
i jeziorem był ukojeniem
u schyłku pracowitego
życia.
Stefan Turno zmarł
7 grudnia 1982 roku w Śremie i został pochowany na cmentarzu w Kórniku.
Bibliografia
1. Kaczmarek Arkadiusz. „Studiuje dzieje
rodu (Czempiń) historyk i kolekcjoner”. Tygodnik Śremski 21 X 1999. Relacje córki Barbary
Obruszkiewicz z Kórnika.
Opracował: Kazimierz Krawiarz
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Wędkarze podsumowali ubiegły rok
Członkowie Koła Polskiego Związku
Wędkarskiego nr 19 Kórnik spotkali się
na corocznym zebraniu sprawozdawczym, by podsumować ubiegłoroczną
działalność. Zebranie odbyło się 21 lutego w sali Domu Strażaka w Kórniku.
Mirosław Grewling, prezes Koła powitał
przybyłych gości, którymi byli:
burmistrz Jerzy Lechnerowski,
przedstawiciel Zarządu Okręgu PZW – Ryszard Waligóra,
przedstawiciel Spółki Rybackiej z o. o. Gospodarstwo Miłosław – Stanisław Janikowski,
kierownik Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa UM –
Antoni Kalisz.
Zebranie prowadził Marian Dominiak. Minutą ciszy
uczczono pamięć zmarłych
wędkarzy.
Prezes Mirosław Grewlnig
przedstawił sprawozdanie
z działalności Koła w 2009
roku.
W ubiegłym roku Koło
liczyło 397 osób, w tym 16
uczestników i l9 kobiet. Od
2008 roku przybyło 42 członków.
Działalność Koła oparto
na planie pracy, który zatwierdzono na walnym zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym
w 2009 roku. Odbyło się 12
zebrań zarządu Koła i walne
zebranie sprawozdawczowyborcze. Zorganizowano
11 imprez wędkarskich dla
kórnickiego Koła i kół ze śremskiego rejonu. Zorganizowano
czwartą edycję zawodów o
najlepszego wędkarza roku
we wszystkich kategoriach.
Przy organizacji działają dwa
kluby spininngowe: „Kotwica
Kórnik” i „Przykosa Kórnik”.
- Sezon wędkarski rozpoczęliśmy 19 kwietnia na półwyspie
Gęsia Szyja, wraz ze sprzątaniem obrzeży jeziora. Chcę podziękować
władzom naszego miasta za pomoc i współpracę, a służbom komunalnym za wywóz
śmieci z łowiska. Sezon zakończyliśmy 4
października, w miejscowości Sroczewo,
gdzie wyłoniono najlepszych wędkarzy
sezonu 2009 w każdej kategorii – poinformował prezes Mirosław Grewling.
Zwrócił uwagę wędkarzom, by w należytym stanie pozostawiali miejsce po wędkowaniu. Podziękował władzom kórnickiej
gminy, Spółce Rybackiej z o. o. Gospodarstwo Miłosław oraz sponsorom.
W imieniu wiceprezesa ds. sportowych
– Marcina Jarzyny sprawozdanie przedstawił sekretarz Koła – Leszek Stachowiak.
O klubie spinningowym „Przykosa Kórnik”
opowiedział Jerzy Olejniczak. Klub ten liczy
27 członków. W minionym roku miał trzy
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zebrania organizacyjne. Wędkarze zrzeszeni w nim uczestniczyli we wszystkich
zawodach spinningowych o Grand Prix,
organizowane przez Zarząd Okręgu.
Było też m. in. sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Ireneusza
Ciszaka.
Zabrali głos goście. Burmistrz Jerzy

Lechnerowski wyraził zadowolenie, że
na terenie gminy rozwija się wędkarstwo.
Pdziękował Zarządowi Koła za współpracę. Zaznaczył, że chętnie przyznaje
środki finansowe na wsparcie działalności
wędkarzy. Uznał, że starty wędkarzy w
zawodach i osiągane przez nich wyniki są
dobrą promocją gminy.
Burmistrz poinformował o pracach
związanych z budową promenady. Wspomniał też o pracach, które podejmie Spółka
Wodna ze Śremu w celu ustabilizowania
poziomu wód pomiędzy Jeziorem Skrzynki
Duże i Kórnickim.
Ryszard Waligóra wyraził zadowolenie z działalności kórnickiego Koła PZW.
Zanaczył, iż jest w nim bardzo dobrze
prowadzona praca z młodzieżą.
Stanisław Janikowski ze Spółki Ry-

backiej z o. o. Gospodarstwo Miłosław
przypomniał, że spółka od 3 lat nastawiła
się na działalność wędkarsko-gospodarczą,
rozwija współpracę z wędkarzami.
Antoni Kalisz mówił m. in. o gospodarce
wodno-ściekowej.
Uczestnicy spotkania przyjęli plan
pracy Koła na 2010 rok, w którym przewidziano organizację szeregu
zawodów, udział w imprezach
organizowanych poza Kórnikiem itd.
Po dyskusji, członkowie
Koła przyjęli wnioski. Była w
nich mowa o: wszczęciu starań o zwiększenie przepływu
wody z Jeziora Bnińskiego do Jeziora Kórnickiego
przez wyczyszczenie rowu,
wyjaśnieniu sprawy budowy
mostku w ciągu powstającej
promenady – rejon baru „Nad
Dunajem” (nasypy wykonano
z czarnej ziemi, co grozi jej
przemieszczeniem razem ze
spływem wody), wystąpieniu
do Spółki Rybackiej z o. o.
Gospodarstwo Miłosław o
wydanie zezwolenia na przejazd drogą umożliwiającą
wodowanie łodzi wędkarskich
i odbudowę i budowę nowych
krześli, co zwiększy rozwój
narybku.
Najlepsi wędkarze otrzymali wyróżnienia, nagrody i
odznaczenia. Gospodarz Koła
– Paweł Domański otrzymał
Złotą Odznakę z Wieńcami
za Zasługi dla Wędkarstwa
Polskiego.
Puchary za 50 lat działalności w Kole dostali: Marian Dominiak, Jan Werner,
Franciszek Rozmiarek. W
dowód uznania za współpracę gminy z Kołem, burmistrz
Jerzy Lechnerowski i Antoni
Kalisz otrzymali pamiątkowe
zdjęcia.
Uhonorowano najlepszych
wędkarzy w 2009 roku. Wśród kobiet wygrała Helena Nowakowska, a druga była
Krystyna Skopek. W kategorii juniorzy
młodsi, pierwszy był Przemysław Fogt, drugi Filip Kujawa i Krzysztof Buś, trzeci Piotr
Fogt, czwarty Radosław Bladocha. Wśród
juniorów starszych zwyciężył Robert Zięta,
drugi był Damian Żak, trzeci Aleksander
Wójkiewicz, czwarty Mateusz Nanowski a
piąty Maciej Bączkowski.
W klasyfikacji Grand Prix seniorów I
miejsce zajął Mirosław Grewling, II Marek
Wójkiewicz, a III Zbigniew Karaś.
Największą rybę sezonu 2009 – szczupaka o wadze 1420g złowił Mirosław
Saczuk.
Robert Wrzesiński
Fot. Robert Wrzesiński
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Stefan TURNO - legionista i powstaniec
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Z cyklu „Znani i nie znani” przedstawiam profesora Andrzeja Stępniaka,
kolejnego absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku, który rozsławia
nasze małe środowisko.
Profesor Andrzej Stępniak, obecnie
mieszka w Sopocie. Jest absolwentem
kórnickiego liceum z roku1971. Po zdaniu
matury, studiował na obecnym Wydziale
Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego,
gdzie pracuje do dzisiaj. Krok po kroku
zdobywał stopnie naukowe tej uczelni aż do
najwyższego - profesora włącznie. Ostatni
tytuł naukowy, otrzymał we wrześniu 2006
roku na nominacjach profesorskich nauczycieli akademickich i pracowników nauki w
Warszawie, z rąk prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Prof. zwyczajny dr hab. Andrzej
Stępniak kieruje Ośrodkiem Badań Integracji
Europejskiej na Wydziale Ekonomicznym
Uniwersytetu Gdańskiego.
Od początku kariery naukowej zajmuje
się problemami integracji europejskiej i
ekonomii międzynarodowej. Był pionierem
badań na rzecz integracji zachodnio -europejskiej. Obecnie współpracuje z wieloma
ośrodkami naukowymi w Polsce, Europie i
na świecie, co owocuje wymianą naukową
i studencką. Jest członkiem krajowych
oraz zagranicznych stowarzyszeń i rad naukowych. Z ramienia Komisji Europejskiej
zasiada w Radzie Studiów Europejskich
na Węgrzech. Jest także stypendystą Jean
Monnet we FLorencji i innych zagranicznych
uczelni.
W 1983 roku, zainicjował powołanie
pierwszego tego typu w kraju, Ośrodka
Badań EWG. W latach 2001-2005 był członkiem Grupy Refleksyjnej przy Prezydencie
RP do spraw integracji europejskiej. W
latach 2003-2007 był dyrektorem Centrum
Europejskiego Uniwersytetu Gdańskiego,
które prowadziło działalność dydaktyczną.
W kolejnych latach 1998-2001 był doradcą
ekonomicznym ministra J. Kułakowskiego
oraz wiceprzewodniczącym Narodowej Rady
Integracji Europejskiej w gabinecie premiera
Jerzego Buzka.
Prof. Andrzej Stępniak działa również
poza uczelnią, angażując się w proces
integrowania Polski z Unią Europejską. Od
1991 roku pracuje jako ekspert w Urzędzie
Komitetu Integracji Europejskiej i resortach
centralnych. Uczestniczy także w radach
nadzorczych oraz w pracach instytucji,
banków narodowych i międzynarodowych
m.in. KOBERC BANK, KBC BANK w
Brukseli, gdzie zdobywa doświadczenie
ekonomiczne.
W uznaniu zasług na polu integracji Polski
z Unią Europejska, 3 maja 2005 roku został
odznaczony przez prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
W dniu 27 listopada 2009 w Warszawie,
podczas finału XIX Edycji Medalu Europejskiego, został wyróżniony za wkład w propagowanie idei europejskich HONOROWYM

Bninie. Oczarował wszystkich przedszkolaków swoimi magicznymi sztuczkami.
Niektóre wcieliły się nawet w asystentów
i nieźle sobie w tej roli poradziły. Zoba-

MEDALEM EUROPEJSKIM. Konkurs ten ma
na celu przybliżenie idei Unii Europejskiej w
środowisku przedsiębiorców. Medalem nagradzane są osoby spoza środowiska przedsiębiorców, które promowały europejskie idee
oraz informowały społeczeństwo o integracji
i członkostwie Polski w Unii Europejskiej. W
gronie laureatów w minionych latach są m. in.
Władysław Bartoszewski, ks. Adam Boniecki, Jerzy Buzek, Jacek Fedorowicz, Marek
Kondrat, Adam Michnik, ks. Bp. Tadeusz
Pieronek czy bp. Józef Życiński.		
Prof. Andrzej Stępniak współpracuje także
z wieloma uczelniami na świecie, głosząc
wykłady o tematyce europejskiej. Obecnie
współpracuje z Uniwersytetem w Kalifornii - UCLA - Uniwersytet Of California Los
Angeles, gdzie prowadzi gościnnie wykłady
i współuczestniczy w pracach badawczych.
Jednak jak tylko jest to możliwe, po przyjeździe do Polski odwiedza swoją rodzinę
w Kórniku. Tu mieszka jego matka - Maria
Stępniak oraz rodzeństwo wraz z rodzinami: brat Tomasz (absolwent Uniwersytetu
Gdańskiego) i siostra Katarzyna, którzy także
ukończyli kórnickie liceum.
Profesor Andrzej Stępniak to kolejny
przykład kórniczanina - absolwenta naszego
małego liceum, który rozsławia nasze środowisko. W rozmowie ze mną mile wspominał
lata spędzone w szkole. Zadeklarował także
chęć spotkania się z dzisiejszą młodzieżą
w liceum, by podzielić się swoimi doświadczeniami.
Profesorze! Gratulujemy osiągnięć i
życzymy dalszych sukcesów!
PS. Z informacji, jakie posiadam, najwyższe tytuły naukowe - profesora zwyczajnego
posiadają absolwenci kórnickiego liceum:
prof. Jerzy Fogel - mieszkaniec Kórnika, prof.
Witold Molik – obecnie mieszka w Poznaniu
oraz wyżej wymieniony prof. Andrzej Stępniak. Czy tylko? Proszę o informacje.
ARA

czyliśmy, jak magik wyczarował kolorowe
chustki, zamieniał je w różne kolory, w
bardzo dziwny sposób znikała kostka do
gry z pudełka, króliki zamieniały się miejscami i kolorami, kart nagle przybywało.
Ale najpiękniejszym numerem naszego
iluzjonisty było wyczarowanie niezliczonej
liczby płatków śniegowych. Na twarzach
wszystkich uczestników przedstawienia
można było zobaczyć olbrzymie zdziwienie
i zaskoczenie. Każdy z nas zadawał sobie
pytanie: „Jak to jest możliwe?”.
Za magiczne chwile bardzo dziękujemy pani Magdzie, mamie Martynki Kozak
za zorganizowanie pokazu i zaproszenie
iluzjonisty.
Izabela Kobielak
wychowawczyni grupy Śnieżynki

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. GENERAŁOWEJ
JADWIGI ZAMOYSKIEJ
W KÓRNIKU
SERDECZNIE
ZAPRASZA
NA

DRZWI OTWARTE
w dniach:
27 marca (sobota)
w godz. 10.00 – 12.00
17 kwietnia (sobota)
w godz. 10.00 – 12.00

nr 4/2010

Tutti Santi na Powiatowym Kolędowaniu
Dziecięcy chór „Tutti Santi” z Kórnika
wziął udział, na zaproszenie Starosty
Poznańskiego i gminy Buk, w jubileuszowym X Powiatowym Kolędowaniu
w Buku, które odbyło się
23 stycznia.
Było to duże wyróżnienie, bowiem w tym koncercie brały udział tylko cztery
chóry z powiatu poznańskiego: „Bel Canto” z Dopiewa, chór żeński „Canzona
Absolwent” z Murowanej
Gośliny, zespół kameralny
„Amici Canti” z Buku oraz
nasz chór „Tutti Santi”.
Gwiazdą jubileuszowego kolędowania była Hania
Stach.
Przed występem, kórnicki chór miał próbę generalną, bo - co warto zaznaczyć
- po raz pierwszy koncertował przed kamerami TVP. W związku z tym,
konieczne okazało się przećwiczenie zachowania i śpiewania przed obiektywem.
Punktualnie o godzinie 15.00 gości
przywitali gospodarze kolędowania, ży-

cząc wszystkim wykonawcom radosnego
śpiewania.
Następnie swój repertuar kolędowy
zaprezentowały zaproszone chóry. Chór

„Tutti Santi” wystąpił jako trzeci w kolejności
i swoim śpiewem wywołał aplauz zgromadzonej licznie publiczności. W repertuarze
kórnickiego chóru znalazły się cztery kolędy: „W grudniowe noce” (solo Agi Kozieł i

Zosi Pawłowicz), „Okno w chmurach” (na
skrzypcach towarzyszyła Anika Czerniak),
„Oj, Maluśki” (solo Ola Idkowska, Monika
Stempniak, Ewelinka Toboła, Patrycja
Pudysiak) oraz „Mędrcy
Świata”.
Po występach wszystkich zespołów gościnnie
zaśpiewała gwiazda wieczoru - Hania Stach. Jej recital
został również bardzo ciepło
przyjęty przez widzów.
Po zakończeniu części
koncertowej, Starosta Poznański wręczył uczestnikom pamiątkowe maczugi,
a gospodarze - gmina Buk
- statuetki wykonane przez
miejscowego rzeźbiarza.
Wszyscy razem zaśpiewali
„Bóg się rodzi” i następnie
udali się do miejscowej
szkoły na poczęstunek.
Relacja z tego uroczystego kolędowania
ukazała się następnego dnia o godz. 17.50
w TVP Poznań.
Robert Maćkowiak
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HONOROWY MEDAL EUROPEJSKI W krainie magii
Jakub Walkowiak odwiedził
DLA PROF. ANDRZEJA STĘPNIAKA 17 Iluzjonista,
lutego Przedszkole nr 2 w Kórniku-

Przedszkolaki też lubią bale
Trwający półtora miesiąca karnawał dobiegł końca. Na licznych
balach i zabawach karnawałowych
bawiło się wielu z nas. Przedszkolaki
także korzystały z karnawału a przedszkola na
ten czas zamieniały się w
kolorowe sale balowe.
Przedszkolaki z Szczodrzykowa niecierpliwie czekały na bal karnawałowy w
swoim przedszkolu. W tym
roku, miał się on odbyć pod
hasłem „Wesołe harce na
leśnej polance”. 12 stycznia sala była udekorowana,
dzieci i panie przebrane,
ale pojawił się problem.
Na leśną polanę przybył
czarodziej Rumburak, który bardzo chciał zepsuć
zabawę. Przedszkolaki nie
dały się i wraz z „Sylweczką
– Kluseczką” i „Agnieszką –
Śmieszką” – animatorkami
Teatru „Narwal” wykonały
zadania z magicznej księgi,
które miały uratować bal. W
rytmie znanych dziecięcych
piosenek, na leśnej polance
tańczyły: elfy, księżniczki,
lisy, Indianie, pszczółki, muchomorek, Czerwony Kapturek, a nawet Krakowianka.
Nie zabrakło konkursów,
słodkiego poczęstunku i
loterii fantowej.
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11 lutego, Przedszkole w Bninie zamieniło się w bajkową krainę, w której
zamieszkały postacie z dziecięcych
bajek. Bal karnawałowy prowadziła

królewna, a pomagali jej dobry skrzat i
umuzykalniony kogut. Uczestnicy gościli
w różnych krainach bajkowych, w których czekały na nich bajecznie łatwe do
rozwiązania zadania. Były
oczywiście tańce-wygibańce oraz jak na każdym balu
karnawałowym przystało wybór królowej i króla balu.
Na spragnionych i głodnych
po balowych szaleństwach
czekał słodki poczęstunek.
„Ale kosmos, czyli karnawał wśród gwiazd” to
temat tegorocznego balu
w kórnickim przedszkolu,
który odbył się 12 lutego.
Przybyły na niego: ufoludki,
roboty, kosmici, astronauci,
księżniczki przestworzy i
gwiezdne zwierzaki. W sali
balowej wylądował także
wahadłowiec z kapitanem
Łyżeczką i jego przyjaciółmi. Podczas zabawy,
przedszkolaki odwiedziły
kilka planet, podróżowały
rakietami i promami kosmicznymi. Oczywiście nie
zabrakło tańców-połamańców i wszystkiego tego,
czego na udanym balu zabraknąć nie może.
Zebrała:
Barbara Morasz
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więcej – straty spowodowane zimą nie miały
znaczenia dla całej populacji. Dziś zajęcy,
saren, czy kuropatw jest znacznie mniej.
Tym bardziej musimy o nie dbać.
Aż 90% terenów (nie tylko leśnych)
znajduje się pod opieką kół łowieckich.
Myśliwi, choć mogą kojarzyć się ze strzelaniem do zwierząt – najczęściej robią coś

zupełnie innego. Pomagają. Zima to okres
wytężonych wysiłków dla dobra populacji
dzikich zwierząt.
Również, w naszych okolicach zwierzęta mogły liczyć na pomoc. W stałych
miejscach zawsze znaleźć mogły karmę
dostarczaną przez ludzi. Warzywa, owoce,
zboże, resztki roślinne – ratowały życie
czworonożnym mieszkańcom lasów i pól
oraz dzikiemu ptactwu.
Koło Łowieckie „Kogut”- podobnie jak
inne koła - w kilkunastu miejscach, co 10 dni
uzupełniało karmę. Za każdą część terenu,
odpowiadała grupa myśliwych, koordynując

pomoc dla zwierząt. Około 80 ton wszelakich „rarytasów” dotarło do lasów i na łąki.
Część zapotrzebowania zakupiono z dotacji, jakie każdemu Kołu przyznaje co roku
gmina. Dużą pomocą służyli przedsiębiorcy
zajmujący się produkcją i przetwórstwem
roślinnym. Do akcji włączyły się między
innymi: Jagrol i firma Zys.
Roślinne pokarmy zbierano
także w przedszkolach i szkołach.
Między innymi jesienią wykupywano od dzieciaków kasztany, by w
mroźne dni karmić nimi dziki.
Zima jeszcze nie daje za wygraną i nadal przyda się dbałość
o naszych „braci mniejszych”. Nim
się wokoło zazieleni, zwierzęta
będą nas potrzebować.
Jeśli ktoś chciałby włączyć się
w pomoc, ma znaczące ilości niepotrzebnych produktów roślinnych,
nadających się na karmę, prosimy
o kontakt z Maciejem Malińskim z
Koła Łowieckiego Kogut (tel. 061
8170-148).
Pomóc może każdy. Zaszkodzić niestety także. Czasem nieświadomie.
Dużym zagrożeniem dla leśnej zwierzyny są np. psy. Te bezpańskie i nasze,
domowe, lecz puszczane samopas. Pogoniony przez psa, przestraszony zając traci
na ucieczkę całą zgromadzoną z trudem
energię. A potem nie mogąc zregenerować
sił ginie.
Nie puszczajmy więc naszych psów
na polne i leśne wybiegi. Kontrolujmy je,
by nie narobić szkód, które potem trudno
będzie naprawić.
ŁG

EKOLOGIA

REKLAMY / OGŁOSZENIA

Zimowa stołówka

Zima była w tym roku wyjątkowo
śnieżna i mroźna. Dała się nam we znaki
– choć nie człowiekowi– ze wszystkimi
technicznymi udogodnieniami, centralnym ogrzewaniem, pługami śnieżnymi i
ciepłą odzieżą – mróz i śnieg doskwierał
najbardziej.
Dzikie zwierzęta są – każde na swój sposób – przystosowane do trudnych
warunków pogodowych. Przygotowania do zimowych zmagań trwają
całą jesień, a nawet lato. Ale okres
zimy wymaga wysiłku i jest okresem zmagań o przetrwanie. W tym
okresie zwierzęta prawie cały czas
poświęcają na poszukiwanie pokarmu i niestety nie zawsze udaje
im się zaspokoić głód. Czasami
gruba warstwa śniegu, silne mrozy
i zawieje całkowicie uniemożliwiają
żerowanie.
W tym roku gruba kołdra śniegu powstała podczas kilku fal opadów. Wewnątrz pokrywy, słońce i
mróz stworzyły warstwy lodu – nie
do przebycia dla mniejszych zwierząt, w szczególności dla ptactwa.
To, co zostało pod śniegiem było więc
nie do zdobycia. Łatwiej dostępnym, lecz
niskokalorycznym pożywieniem jest kora,
łyko, pędy drzew oraz igliwie, które np. dla
kuraków stanowi główny składnik zimowego
pożywienia. Ze względu na małą wartość
takiego pokarmu, zwierzęta muszą zjeść
bardzo dużo, aby dostarczyć organizmowi
odpowiednią ilość energii.
Kiedyś sytuacja wyglądała nieco inaczej.
Mniejszy wpływ człowieka na środowisko
dawał zwierzętom możliwość łatwiejszego
żerowania. Dziś monokulturowe lasy już nie
są doskonałą spiżarnią. Także zwierząt było

Zostań Przyjacielem Swojego Otoczenia

OKNA
INWENTARSKIE
PCV
RÓŻNE WYMIARY
tel. 515-241-917

TYNKI
MASZYNOWE

Tel.

603 613 479
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Wszystkim nam, leży na sercu dobro
naszego otoczenia. To w nim żyjemy my,
nasze dzieci i wnuki. Powoli wprowadzamy
zasady gospodarowania zasobami naturalnymi zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju, staramy się zmieniać politykę
publiczną i uwrażliwiać ludzi w ich podejściu do kwestii ochrony środowiska. Choć
sytuacja w znacznej mierze poprawia się,
to w dalszym ciągu zachowanie wielu osób
pozostawia sporo do życzenia, a ich wiedza
o ekologii jest niejednokrotnie zatrważająco
uboga.
Jednym z elementów, które składają
się na taki stan rzeczy jest mentalność
ludzi, którzy bezmyślnie tworzą nielegalne
wysypiska śmieci w lasach, parkach itp.
Podobnie jest z drogami – śmieci wyrzucane przez kierowców to problem, z którym
trudno poradzić sobie w pojedynkę. Lasy
często nie są własnością gminy, a za stan
dróg i ich otoczenia poza gminą odpowiadają również powiat i województwo.
Znając te problemy, Poseł Bożena Szydłowska wraz z Senator Jadwigą Rotnicką
stworzyły program: Zostań przyjacielem
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swojego otoczenia. Program składa się z
trzech etapów:
•Pierwszy to stworzenie Mapy Zagrożeń Śmieciowych. Dzięki informacjom,
które uda się zebrać od mieszkańców i
samorządów możliwe będzie ustalenie
rozmiaru problemu przydrożnych śmieci i
nielegalnych wysypisk. Dzięki temu walka
z tym niepokojącym procederem stanie
się efektywniejsza. Uzyskane informacje
pozwolą stworzyć mapę, która zostanie
przekazana gminom, władzom powiatu,
policji, straży leśnej, stowarzyszeniom
ekologicznym itd. Wierzymy, że te działania
pozwolą choć, małej części zlikwidować
szpecące nasze otoczenie śmieci.
•Drugim etapem będzie akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców
powiatu poznańskiego kształtująca nową,
świadomą i proekologiczną postawę wobec
środowiska.
•Trzecim etapem będzie wspólna konferencja przedstawicieli wszystkich gmin
powiatu poznańskiego, leśników oraz
członków organizacji ekologicznych. Zależy
nam, aby jej efektem stały się wspólnie

wypracowane propozycje zmian legislacyjnych mających pomóc (przede wszystkim
gminom) w walce z niechcianymi śmieciami
w lasach i przydrożnych drogach.
W tworzenie mapy zagrożeń śmieciowych mogą włączyć się również mieszkańcy. Mogą wskazać te miejsca, które
im najbardziej przeszkadzają podczas
spacerów, jazdy na rowerze czy w trakcie
wycieczek do lasu.
Nielegalne wysypiska, zaśmiecone
miejsca można zgłaszac: telefonicznie w
Wydziale Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
- tel. 618170411 w 671 oraz pod adresami
mailowymi
ochrona.srodowiska@kornik.pl
lub mapa@szydlowska.pl
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Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert z zakresu: krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

6.

Nazwa organizacji
pozarządowej
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
M.B. Królowej Rodzin,
Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej,
Stowarzyszenie Przyjaciół
Chóru „TUTTI SANTI” przy
parafii p.w. Wszystkich
Świętych w Kórniku,
Stowarzyszenie Przyjaciół
Chóru „TUTTI SANTI” przy
parafii p.w. Wszystkich
Świętych w Kórniku,
Stowarzyszenie Przyjaciół
Chóru „TUTTI SANTI” przy
parafii p.w. Wszystkich
Świętych w Kórniku,
Ochotnicza Straż Pożarna,

7.

Ochotnicza Straż Pożarna,

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert z zakresu: działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Nazwa organizacji

1.

2.

3.

4.

5.

Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”,
Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”,
Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”,
Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”, 62-035 Kórnik, ul.
Dworcowa 11
Ochotnicza Straż Pożarna, 62023 Gądki, Kamionki,
ul. Poznańska 78

Kwota
przyznana

Nazwa zadania
Prowadzenie dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kórnik zajęć
rehabilitacyjnych w tym rehabilitacja ruchowa i jazda konna dla osób
niepełnosprawnych

4 050 zł.

Cotygodniowe „Sobotnie Spotkania Klaudynki” – organizacja integracyjnych
spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych

1 800 zł.

Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży podopiecznych
Stowarzyszenia reprezentujących gminę w imprezach powiatowych – VIII
Powiatowe Igrzyska „Sprawni Inaczej” i IX Powiatowy Turniej BOCCI,
Klaudynkowy Turniej BOCCI

2.
3.

4.

Polski Komitet Pomocy
Społecznej,

3.

4.

950 zł.

14 000 zł.

8
9.

Spotkania integracyjne „Bury Miś”

1 200 zł.
zł.

Nazwa zadania

300 zł.

Przyjęcie grupy osób 45 z Gminy Miasteczko Krajeńskie

450 zł.

Spotkania integracyjne
- organizacja „Dnia Kobiet” dla starszych osób,
- zorganizowanie spotkania osób po 80-tym roku życia i starszych z
Gminy Kórnik
Razem

Uczniowski Klub Sportowy
„TKD-Kórnik”,
Związek Harcerstwa
Polskiego, Hufiec Kórnik,
Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”,

Zimowy wyjazd dzieci i młodzieży. Wczaso-rekolekcje

Kwota przyznana na
0 zł.

„Akcja lato 2010” kolonie letnie

17 000 zł.

Wyjazd chóru TUTTI SANTI na Burgfest w Königstein mieście
partnerskim gminy Kórnik

8 000 zł.

Przyjazd chóru dziecięcego z Königstein miasta partnerskiego
gminy Kórnik

2 750 zł.

„Letnia wyprawa chóru TUTTI SANTI do Zakopanego”

3 000 zł.

Jednodniowa impreza turystyczno-edukacyjna
Co dwa kółka to nie cztery – rajd rowerowy. Promocja zdrowego
odpoczynku
Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla członków UKS
TKD Kórnik
Jednodniowa wycieczka turystyczno-krajoznawcza po polskim
wybrzeżu

1 100 zł.
450 zł.
0 zł.
2 200 zł.

Zorganizowanie jednodniowych imprez turystycznych i
wypoczynkowych

1 750 zł.

11.

Kółko Rolnicze w Konarskim,

Wycieczka autokarowa dla dzieci i młodzieży do ZOO Safari w
Świerkocinie

1 000 zł.

12.

Stowarzyszenie Aktywna
Mościenica

„Mościenica na dwóch kółkach”

1 170 zł.

Razem

Kwota
przyznana

„Kórnicki Wolontariusz Roku”

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Gór Stołowych rolników i sołtysów
Gminy Kórnik

10.

22 000

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

1.

2.

5.

Organizacja turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych z terenu gminy

Razem

Nazwa organizacji
pozarządowej
Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”,
Stowarzyszenie Sołtysów
Województwa Wielkopolskiego,
Koło Gminne,
Stowarzyszenie Sołtysów
Województwa Wielkopolskiego,
Koło Gminne,

1.

Nazwa zadania

INFORMACJE

INFORMACJE

Dotacje CD

38 420 zł.

2 000 zł.

2 000 zł.
4 750 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzenia otwartego
konkursu ofert z zakresu: nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Nazwa organizacji
pozarządowej
1.

18

Fundacja Edukacji Społecznej
„EKOS”,

Nazwa zadania
Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie
matematyki dla uczniów szkół podstawowych „Złota Żabka” i dla uczniów
gimnazjów „Złota Żaba”
2009/2010 (XVII edycja)
Razem

Kwota
przyznana
1 500 zł.
1 500 zł.
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ZAGRAJMY
W LETTERĘ
UWAGI: Osobną, ale z drugiej strony
bardzo popularną dziedzinę gier, stanowią
wszelkie zabawy o charakterze słowno –
literowym. Najlepszym tego przykładem są
wciąż modne krzyżówki (już od 90 lat!), czy
choćby powstała na ich bazie w 1952 roku
gra „Scrabble”.
Podobną i równie ciekawą grą jest
znana już dawniej, choć uprawiana chętnie
i dziś „Lettera”. Jej główny atut, to brak wymagań sprzętowych – wystarcza długopis
i kartka papieru.
Czy „Lettera” to gra logiczna? Niewątpliwie tak. Choć wydaje się dziecinnie prosta,
tkwi w niej wiele możliwości taktycznych i
strategicznych. Wymaga swoistego rodzaju
„literowego” kombinowania i oczywiście
sięgania do zakamarków swej pamięci,
a szczególnie do jednego z jej działów o
nazwie – „zasób słów”.
GRACZE: Do partyjki „Lettery” najlepiej
zasiąść w dwójkę, choć można też zagrać
w nią przy większej ilości osób (patrz „warianty”). Im większa ilość graczy, tym więcej
losu i przypadkowości, a wpływ logiki na
ostateczny wynik coraz mniejszy.
REKWIZYTY: Kartka dowolnego papieru i jakikolwiek pisak dla każdego z
grających. Wszyscy powinni przed rozpoczęciem gry wyrysować sobie kratkownicę
o wymiarach 6 x 6 kwadratowych pól.
Ukazuje ją diagram 1.
ZASADY: Rozpoczynający (wyłoniony

przez losowanie) podaje dowolną literę,
którą każdy z graczy wpisuje na dowolnie
wybrane przez siebie puste pole swojej
kratkownicy. Należy to robić tak, aby inni
tego nie widzieli, gdyż sposób rozmieszczania liter stanowi w tej grze zasadniczą
tajemnicę. Po kolei następni zawodnicy
podają litery. Każda z nich musi być zawsze
wpisana przez każdego gracza, nawet jeśli
komuś nie pasuje.
Celem gry jest takie rozmieszczenie
podanych liter, aby utworzyć z nich jak najwięcej, jak najdłuższych słów. Odczytujemy
je poziomo (z lewej do prawej) lub pionowo
(z góry na dół). Mogą się one krzyżować,
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choć nie mogą nachodzić na siebie (np. ciąg
liter „KORALT” zawiera 3 słowa: kora, koral
i alt – wybieramy najdłuższe, czyli „koral” –
pozostałe, jako nachodzące na siebie, nie
liczą się). Słowa sześcioliterowe są warte
20 punktów, pięcioliterowe – 10 punktów,
czteroliterowe – 5 punktów, trzyliterowe
– 2 punkty. Słów dwuliterowych i bezsensownych zlepków liter nie rozpatrujemy.
Spójrzmy na diagram 2.

Gracz, który go wypełnił uzyskał 147
punktów. Poziomo: krawat (20), aukcja
(20), piasek (20), lak (2); pionowo: kapral
(20), ruina (10), akacja (20), szyk (5), ajent
(10) i taktyk (20). W całej grze wygrywa,
rzecz jasna, zdobywca największej ilości
punktów.
Należy jeszcze uściślić jakich słów
wolno używać, a jakich nie. Większość tego
typu gier ogranicza się do rzeczowników
pospolitych w pierwszym przypadku liczby
pojedynczej. Tak jest i w tej grze. Otwarta
pozostaje jednak kwestia imion własnych.
Otóż pełna swoboda w tym zakresie może
prowadzić do nieporozumień, gdyż często
pojawiają się wówczas imiona i nazwy nie
wszystkim znane. Najlepiej jest zrezygnować z nich w ogóle lub grać z użyciem słownika. Wtedy na koniec gry sprawdzamy, czy
kontrowersyjne słowa się w nim znajdują.
PRZYKŁADY: Grają Andrzej i Bożena.
Partię rozpoczął Andrzej podając literę K i
wpisał ją do górnego, lewego rogu. Bożena umieściła ją w dolnym, lewym rogu, po
czym zgłosiła literę G. Dalej zapowiadano
(w kolejności Andrzej - Bożena): 2. R, E; 3.
U, L; 4. N, A; 5. I, Z; 6. I, L; 7. S, T; 8. O, S;
9. A, R; 10. A, W. Obydwoje wpisali więc
do tej pory na swych polach gry po 20 liter.
Andrzej rozmieścił je w sposób widniejący
na diagramie 3.

Ma już dwa słowa sześcioliterowe: KANGUR
i KISIEL i zaplanowane dalsze cztery. Są to: rząd
II – IZOTOP, rząd III – SARGAS (rodzaj glonu),
kolumna 2 – AZALIA i w kolumnie 3 – NORWEG
lub NORWID (jeśli umówiono się, że wolno
używać imion własnych). Aby te wszystkie słowa
ukończyć potrzebuje 7 liter. Ponieważ jednak
pozostało 16 wolnych pól, Andrzej zdąży je
wpisać, bo sam będzie dyktował litery jeszcze 8
razy. Jeśli Bożena zgłosi kilka liter, które akurat
są mu potrzebne, ma jeszcze szansę utworzyć
słowo LWICA w IV rzędzie. Spójrzmy teraz jak
z tymi samymi literami poradziła sobie Bożena
(diagram 4).

Również ona ma już dwa słowa sześcioliterowe: GULASZ i GARNEK. W planie ma
jeszcze: rząd II – ALUWIA (osady rzek), rząd
VI – KSIĄŻĘ (lub KSIĘGA albo KSIĄDZ) i w
kolumnie 2 – ULTRAS (ekstremista). Do ich
ukończenia potrzebuje tylko 5 liter, a więc są
szanse na utworzenie jeszcze jakichś słów pięcioliterowych (np. kolumna 3 – LUMEN, kolumna
4 – AWIZO, rząd IV – REZON; także kolumny
5 i 6 stwarzają pewne możliwości). Poza tym
Bożena ma jeszcze jeden atut. Jeśli w rzędzie
VI wybierze słowo KSIĄŻĘ poczęstuje Andrzeja
literami: Ą, Ż i Ę. Jest mało prawdopodobne, aby
mu się do czegokolwiek przydały, a przecież
wpisać je musi...
WARIANTY: Przy pięciu lub siedmiu grających, każdy przed rozpoczęciem gry wykreśla ze
swojej kratkownicy jeden z dowolnie wybranych
kwadratów. Chodzi o to, aby początkowa ilość
pól była podzielna przez ilość grających. Jeżeli
chętnych do gry jest ośmiu lub więcej, trzeba
powiększyć kratkownicę, pamiętając jednak o
wykreśleniu odpowiedniej ilości pól.
Osobnym wariantem jest ustalenie, że punktowane są też słowa dwuliterowe i nachodzące
na siebie. Wówczas każde słowo liczymy za tyle
punktów, ile liter zawiera.
Chciałbyś, a nie masz z kim zagrać?
Przyjdź do naszego klubu (KOK – ul. Prowent 6) w każdy piątek na godzinę 16:00.
Wszystkie nowe twarze witamy serdecznie.
Przy okazji chciałbym przedstawić najlepszą szóstkę w zakresie sześciu gier (Othello, Focus, Dżungla, Pylos, Quoridor, Inside).
Najlepszym logikiem na dzień dzisiejszy
jest Mateusz Lester. Kolejne miejsca zajmują: 2. Jakub Lehmann 3. Piotr Jasiewicz 4.
Artur Stelmach 5. Grzegorz Lewandowski
6. Jakub Iszkuło. Pozycje od 2 do 5 dzielą
minimalne różnice – walki trwają...
Zygmunt Szram
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Sport Szkolny
CHŁOPCY BEZ SUKCESÓW
W GRACH ZESPOŁOWYCH
Bez kolejnych sukcesów wrócili
gimnazjaliści i licealiści z zawodów
powiatowych i rejonowych w grach zespołowych.
Gimnazjaliści z Robakowa, po pokonaniu kolegów z Kórnika grali w
półfinałach mistrzostw powiatu poznańskiego. Wprawdzie nawiązali walkę z
gospodarzami rozgrywek z Gimnazjum
Pobiedziska, ale przegrali mecz 29:33. W
kolejnym meczu doznali dotkliwej porażki
6:33 z gimnazjalistami z Puszczykowa i
odpadli z rozgrywek. Ostatecznie zajmą
w powiecie od 10-12 miejsca.
Z kolei w półfinałach zawodów rejonowych w siatkówce szkół ponadgimnazjalnych, kórniccy licealiści musieli uznać
wyższość szkół z Jarocina i Gniezna i
nie awansowali do finałów rozgrywek. W
przypadku licealistów nie jest łatwo wygrywać z szkołami tzw. molochami (setki
uczniów), posiadającymi przy szkołach
hale sportowe a nie jak nasze liceum
salkę 7x14m.Dla licealistów każdy udział
w rejonie to sukces. Tym cenniejszy był
sukces koszykarek z liceum, które po
półfinałach rejonowych awansowały do
zawodów finałowych, gdzie zajęły wysokie, bo trzecie miejsce.
GIMNAZJALISTKI WYWALCZYŁY
BRĄZOWE MEDALE
Z brązowymi medalami za trzecie
miejsce wróciły koszykarki z Gimnazjum
w Kórniku z finałów Mistrzostw Powiatu
Poznańskiego. W turnieju musiały jednak
uznać wyższość gimnazjalistek z Pecnej
, z którymi przegrały 38:42 i z Tarnowa
Podgórnego 14:29 . Niestety tylko dwa
pierwsze miejsca uzyskiwały awans do
zawodów rejonowych. W mistrzostwach
punkty dla Kórnika zdobywały: Marianna
Frąckowiak -16, Katarzyna Serafiniak 15, Nikol Płosaj - 12, Natalia Łąkowska
- 2 i Angelika Piechowiak - 1. Ponadto w
zespole grały: Agata Lipiecka, Weronika
Płóciennik i Marta Karpińska. Ze względu
na chorobę kilku zawodniczek, zespół z
Kórnika wystąpił w osłabionym składzie.
W półfinałach mistrzostw powiatu w
koszykówce dziewcząt szkół podstawowych gminę Kórnik reprezentowała
Szkoła Podstawowa z Szczodrzykowa.
Nasze mistrzynie gminy wypadły dobrze, w meczu pokonały dziewczęta z
Puszczykowa 22:16, przegrały mecz z
Swarzędzem 22:30. Z kolei Swarzędz
został pokonany przez SP Puszczykowo
i o kolejności miejsc decydowała ilość
punktów zdobytych w całym turnieju.
Ostatecznie zwyciężyły dziewczęta z
Swarzędza przed Szczodrzykowem i
Puszczykowem.
ARA
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X Turniej Siatkarski
o Puchar Burmistrza
w Rocznicę Wyzwolenia Kórnika
W niedziele 7.02.2010 roku w Radzewie
został rozegrany X Turniej o Puchar Burmistrza w Rocznice Wyzwolenia Kórnika.
W Turnieju startowały cztery najlepsze
drużyny rozgrywek KLSA w sezonie 2009
(ZNAJOMI, KELERIS, ZHP Kórnik i JAGROL Pierzchno). Drużyny wystartowały
w swoich najmocniejszych składach, nikt
nie chciał oddać zwycięstwa bez walki. Mecze stały na bardzo wysokim poziomie, co
chwila zawodnicy popisywali się świetnymi
atakami ze środka, skrzydła i 2 linii, podbijali w obronie piłki, które wydawały się nie do
obrony, nie brakowało również efektownych
bloków. Pomimo tego, że mecze toczyły się
o wysoką stawkę na boisku panowała miła
i przyjemna atmosfera. Najlepszą drużyną
X Turnieju Wyzwolenia Kórnika okazała się
drużyna ZHP Kórnik, która grała w składzie:
rozgrywający – Janek Frąckowiak, środkowy- Adam Nowicki i Mateusz Ratajczak,
atakujący – Łukasz Krakowski i Mikołaj
Karać, przyjmujący – Wojtek Olejniczak,
Dominik Machowiak, Łukasz Jeńczak i
libero – Błażej Olejniczak. „Harcerzom”
tego dnia wszystko wychodziło, wygrali
wszystkie swoje mecze, nikt nie potrafił
urwać im nawet seta. Drugie miejsce zajęła drużyna JAGROL Pierzchno, trzecie
miejsce wywalczył KELERIS, a czwarte
miejsce zajęli ZNAJOMI.

SPORT

GRY LOGICZNE

KLUB MIŁOŚNIKÓW
GIER LOGICZNYCH

Wyniki poszczególnych meczy:
KELERIS : JAGROL – 2:0 (25:21, 25:22)
ZHP : ZNAJOMI - 2:0 (25:10, 25:18)
JAGROL : ZNAJOMI – 2:1 (21:25, 25:17,
15:9)
ZHP : KELERIS – 2:0 (25:20, 25:23)
KELERIS : ZNAJOMI – 2:0 (25:16,
25:19)
ZHP : JAGROL – 2:0 (25:14, 25:22)
Równolegle z Turniejem Siatkówki zostały przeprowadzone Turniej Rzutu
Lotką i Turniej Strzelecki, które prowadzili
Pan Marek Serwatkiewicz i Pan Mirosław
Grzybek, za co Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują.
Posiłek regeneracyjny dla wszystkich
uczestników ufundowała firma JAGROL.
Tradycyjnie była to pyszna grochówka.
W niedziele 14 lutego 2010 roku
rozpoczęły się rozgrywki IX Edycji Kórnickiej Ligi Siatkówki Amatorów. Pierwsze mecze były bardzo zacięte, wszystkie kończyły
się wynikiem 3:1. Nie zabrakło też sensacji,
niespodziewanie drużyna KELERIS przegrała z drużyną AMATORÓW.
Na początku rozgrywek trudno wskazać
faworytów do zwycięstwa w KLSA w sezonie 2010. Wszystko wyjaśni się na boisku
i wygra najlepszy.
AN

Kąpiel Swarzedzkich Morsów
w Jeziorze Kórnickim
W niedzielę 28.02 2010r o godz 11:00
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Błonie
Klub Morsów ze Swarzędza będzie kąpał się
w Jeziorze Kórnickim.
Dla osób które zażyją kąpieli będzie wystawiony
certyfikat morsa.

Zapraszamy

Diagram 3
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KUPIĘ GOSPODARSTWO
ROLNE,
GRUNTY ROLNE
LUB DUŻĄ DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ
NA TERENIE GMINY KÓRNIK
LUB
GMIN OŚCIENNYCH

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe

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

TEL. 604-676-595
INSTALATORSTWO GAZOWE

NAPRAWA

wykonuje

PRALEK

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

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

OGRODZENIA Z SIATKI

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

50

%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

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

22

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

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

Produkcja - montaż

BRAMY
SŁUPKI
AKCESORIA

OGŁOSZENIA/ REKLAMA

- docieplanie budynków
- kompleksowe wykańczanie wnętrz
Roman Miścisz
Błażejewo, ul. Mikołajczyka 18
tel. 667-698-643

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

Przyjmę ucznia w zawodzie
blacharz samochodowy
tel. 618 171-127
TOMINET SERWIS KOMPUTEROWY
TOMASZ NIEMIER

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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

Grzegorz Kowalski

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

Gminna Spółdzielnia „S.Ch.” w Kórniku
wydzierżawi lokal
z przeznaczeniem na biuro
o powierzchni 74m² w Kórniku
przy Pl. Niepodległości 32 (I piętro)
Informacje pod nr tel. 0618 170-299

Miejsce
na Twoją reklamę
SPRZEDAM
KOPARKO-ŁADOWARKĘ
„OSTRÓWEK”
tel 61 8171 804

*Oddam w najem mieszkanie w Kórniku o powierzchni 60m² tel. 601-161-659
*Sprzedam atrakcyjne działki budowlane w Borówcu tel. 618 171-316
*Przyjmę konie do pensjonatu w Borówcu tel. 618 171-316
*Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, starocie, militaria, pocztówki, inne – przyjadę tel. 601-308-880
*Sprzedam elektronarzędzia HILTI i zaciskarkę do rur tel. 792-884-454
*Sprzedam nowy dom w Borówcu 140/550 tel. 602-214-931
*Sprzedam lustrzankę CANON EOS 350D, dwa obiektywy do wyboru tel. 792-884-454
*Sprzedam drewno kominkowe i opałowe tel. 692-241-023
*Sprzedam urządzenia rehabilitacyjno-treningowe (rowerek, bieżnia, steper, masażer) tel. 782-170-471
*Sprzedam mieszkanie 53m² w Kórniku-Bninie tel. 501-057-920
*Zatrudnię pracownika z bardzo dobrą znajomością niemieckiego, obsługi komputera i prawem jazdy kat. C+E tel. 602-283-154
*Firma z Kórnika zatrudni krawcowe. Zapewniamy dojazd tel. 618 170-352
*Zatrudnię stażystę na stanowisko sprzedawcy tel. 618 980-141
*Sprzedam Renault 19, benzyna 1,7 rocznik 1993 tel. 668-588-410
*Sprzedam działki budowlane w Biernatkach przy ul. Flensa tel. 669-627-892
*Sprzedam działkę 1700m² tel. 515-463-026
*Mam do wynajęcia pomieszczenie 45m² na cele gospodarcze – gabinety lub fryzjer, Środa Wlkp. tel. 501-074-900 lub 61 285-45-76
*Sprzedam Peugeot 206 SW, 2002r., 1.4, pierwszy właściciel, salonowy, serwisowany przebieg 78 tys.km tel. 501-074-900 lub 61 285-45-76
*Sprzedam dom 140m² wraz z ogrodem 1400m² Zaniemyśl - Zwola tel. 728-301-899
*Sprzedam mieszkanie w Kórniku tel. 601-713-458
*Poszukuję mieszkania 3-pokojowego w Kórniku tel. 601-713-458
*Poszukuję działki 600-800m² lub innej atrakcyjnej w Kórniku lub okolicy tel. 601-713-458
*Sprzedam nowy komputer – monitor 21,5”, Windows 7, Ram 3 GB, HDD 500 GB, na gwarancji tel. 602-745-631
*Zaopiekuję się dzieckiem. Mam doświadczenie tel. 699-004-207
*Sprzedam chodzik i wagę elektroniczną do ważenia dziecka tel. 699-004-207
*Poszukuję osoby do sprzątania, raz w tygodniu - Błażejewo tel. 517-120-127
*Wynajmę mieszkanie lub domek w Kórniku lub okolicy tel. 607-665-503
*Zaopiekuję się dzieckiem tel. 662-020-822
*Szukam dodatkowej pracy, może być opieka nad dzieckiem. Jestem osobą kreatywną, studiującą zaocznie tel. 608-140-286
*Sprzedam rośliny na żywopłoty – tuje, berberysy, ligustry i inne tel. 61 285-29-41 (wieczorem) lub 697-161-171
*Przyjmę pracowników do myjni samochodowej w Kórniku. Tel: 695 771 619

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

USŁUGI KRAWIECKIE

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 4/2010
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BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH
mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany
tel. 602 220 560
oferuje:
- wykonanie projektów wszystkich
obiektów,
- wydawanie opinii rzeczoznawcy
budowlanego,
- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa
budowlanego.
Polecam konsultacje
przedprojektowe
Zapraszam

Krawiectwo
DOROTA
Dziećmierowo
Ul. Główna 7a
tel. 0512 152 134

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. 8 -20 , sob. 8 -14
00

00

00

00

tel. CENTRALA: 061 817-01-75
Rencista, 61 lat,
mieszkający na wsi
pozna rencistkę/
emerytkę
bezdzietną,
która pragnie
miłości i stabilizacji życiowej
tel. 721-935-450

ZESPÓŁ MUZYCZNY 1- lub 2-OSOBOWY

RÓWNIEŻ Z WOKALISTKĄ
Wesela, zabawy, imprezy okolicznościowe

Na chwałę Powstańcom Wielkopolskim

Miejsce
na Twoją reklamę

EKO GROSZEK

Kamienny. Nie mieszany z miałem czy mułem.

PAKOWANY 539zł/TONA
PAKOWANY W WORKI
PO 25kg – CENA WORKA 13,50zł
KOSTKA PAKOWANA 639zł/TONA
T R A N S P O R T
Tel. 0 505-720-027

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

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

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

Tel. 791-320-413

NAPRAWA
PRALEK I LODÓWEK
tel. 601 84 39 88

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE
- instalacje elektryczne
- instalacje wod-kan, co,
- gipsowanie, malowanie,
- nida-gips, płytki

tel. 602-240-897
lub 602-769-161

24

W ramach kórnickich i powiatowych
rozgrywek ligowych w Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie
przeprowadzono zawody upamiętniające 91. rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Wydarzenia z 1918 i
1919 roku przypomniał dyrektor szkoły – Marek Serwatkiewicz, a zawodnicy
minutą ciszy uczcili pamięć walczących
o niepodległość Wielkopolan. Przeprowadzono dwa turnieje, a ich wyniki
przedstawiamy poniżej.
Memoriał
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
Zawody przeprowadzono jako Mistrzostwa Mieszkańców Gminy Kórnik w Deblach
i Mikście Tenisa Stołowego w ramach VIII
Kórnickiej Ligi Tenisa Stołowego. Na starcie
stanęło 56 tenisistów.
Debel kobiet
1.Agnieszka Toboła – Prusinowo, Sylwia
Frąckowiak – Trzykolne Młyny
2.Barbara Radziejewska – Kórnik, Maria
Kujawa – Runowo
3.Katarzyna Sznura – Czmoń, Joanna
Karaś – Czmoniec
Debel mężczyzn
1.Rafał Kujawa – Runowo, Filip Kujawa –
Runowo
2.Mariusz Toboła – Czmoń, Roman Starosta – Kórnik
3.Paweł Rybak – Trzykonne Młyny, Bogdan
Sybila – Kamionki
Mikst
1. Agnieszka Toboła – Prusinowo, Jerzy
Rozmiarek – Radzewo
2 .Sylwia Frąckowiak – Trzykolne Młyny,
Paweł Rybak – Trzykolne Młyny
3. Maria Kujawa – Runowo, Rafał Kujawa
– Runowo

piątki 17:00-18:00

Zawody sprawnie przeprowadzili: Mirosław Grzybek i Eugeniusz Rybak. Nagrody
dla najlepszych zawodników ufundowała
Gmina Kórnik.

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Memoriał 27 Grudnia 1918

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

ul. Mickiewicza ԟ- Kórnik / Tel., Fax: -87..8
Tel. kom.: .. ԟMail: EWA.LORENS@GMAIL.COM
nr 4/2010

SPORT

REKLAMY

Miejsce na Twoją reklamę

Turnieje przeprowadzono zgodnie z
kalendarzem powiatowych rozgrywek
ligowych. Były to inauguracyjne turnieje
sezonu 2010. W zawodach wzięli udział
goście honorowi: wicestarosta poznański
Tomasz Łubiński i prezes UKS „Jedynka
Kórnik” Seweryn Waligóra. W zawodach
startowało 246 zawodników.
VI Liga Tenisa Stołowego Powiatu
Poznańskiego
Kobiety
Szkoły podstawowe
1.Adrianna Paluszkiewicz – Pecna
2.Anna Gulik – Pecna
3.Zuzanna Gniadek – Pecna
Open
1.Agnieszka Toboła – Prusinowo

26 lutego 2010 r.

2.Sylwia Frąckowiak – Trzykolne Młyny
3.Maria Kujawa – Runowo
Mężczyźni
Szkoły podstawowe
1.Filip Kujawa – Runowo
2.Bartosz Pytlak – Luboń
3.Daniel Ratajczak – Radzewo
Szkoły gimnazjalne
1.Szymon Kędziora – Luboń
2.Damian Troszczyński – Luboń
3.Jakub Walczak – Śrem
Do lat 45
1.Krzysztof Tomczak – Opalenica
2.Rafał Kujawa – Runowo
3.Piotr Adamczyk – Trzemeszno
Powyżej 45 lat
1.Leszek Dobrzykowski – Żelazkowo
2.Piotr Raptis – Skórzewo
3.Leopold Kosek – Koziegłowy
W turnieju wystartowało 90 zawodników.
Puchary memoriałowe zdobyli: Agnieszka
Toboła i Krzysztof Tomczak. Turniej sędziowali: Eugeniusz Rybak, Mirosław Grzybek i
Marianna Pawlak
VI Liga Strzelecka Powiatu Poznańskiego
Kobiety
Do lat 18
1.Zuzanna Zięta – Mościenica
2.Maria Kujawa – Runowo
3.Malwina Bartkowiak – Radzewo
Powyżej 18 lat
1.Halina Hajdrych – Śrem
2.Joanna Pieńkowska – Puszczykowo
3.Iwona Szulda – Czmoń
Mężczyźni
Do lat 18
1.Daniel Ratajczak – Radzewo
2.Filip Kujawa – Runowo
3.Patryk Pietrucha – Iwno
Powyżej 18 lat
1.Jacek Kotlarski – Poznań
2.Marek Serwatkiewicz – Dziećmierowo
3.Grzegorz Hajdrych – Śrem
Puchary Memoriału 27 XII 1918 za
najlepsze wyniki zdobyli: Halina Hajdrych
i Daniel Ratajczak. Wystartowało 67 zawodników. Zawody przeprowadzili Alicja
Serwatkiewicz i Karol Niemier.

VI Liga Rzutu Lotką
Kobiety
Do lat 18
1.Michalina Hajdrych – Śrem
2.Zuzanna Zieta – Moscienica
3.Malwina Bartkowiak - Radzewo
Powyżej 18 lat
1.Joanna Pieńkowska – Puszczykowo
2.Rita Zięta – Mościenica
3.Katarzyna Szymankiewicz – Kromolice
Mężczyźni
Do lat 18
1.Jakub Szymankiewicz – Kromolice
2.Jakub Walkowiak – Śrem
3.Jakub Lisiak – Iwno
Powyżej 18 lat
1.Jerzy Rozmiarek – Radzewo
2.Hubert Hajdrych – Kórnik
3.Andrzej Drgas – Luboń
Memoriałowe puchary trafiły do rąk
najcelniej rzucających: Joanny Pieńkowskij
i Jerzego Rozmiarka, którzy w pokonanym
polu zostawili 87 rywali. Zawody sędziowali:
Małgorzata Pawlaczyk oraz Katarzyna i
Andrzej Szymankiewiczowie.
Uczestnicy turniejów zapoznali się ze
szkolną wystawą poświęconą Powstaniu
Wielkopolskiemu. Wśród zawodników rozprowadzono pamiątkowe monety pozyskane
dzięki Pawłowi Daszkiewiczowi z Poznania Mistrzowi Polski Lekarzy w tenisie stołowym.
Nagrody memoriałowe zakupiono ze środków Starostwa Powiatu Poznańskiego.
Organizatorem turniejów był UKS „Jedynka Kórnik” Sekcja Tenisa Stołowego
SKS „Sokół” w Radzewie i Szkolne Koło Ligi
Obrony Kraju.
W trakcie turniejów siostra Józefa – Renata Gruszka zorganizowała wystawę „Dom
Rekolekcyjny Wspólnoty Sióstr Uczennic
Krzyża w Czmońcu”. Zwracając się do
uczestników z prośbą o przekazanie 1% na
konto budowy obiektu (Fundacja „Dom na
Skale” KRS 0000248232), mającego służyć
wielkopolskim rodzinom.
Serdecznie zapraszamy na kolejne
turnieje Ligowe Kórnickie i powiatowe do
Radzewa
(informacje pod nr tel. 602-772-270).
Marek Serwatkiewicz
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INFORMACJE / OGŁOSZENIA

			
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 NA NAZWĘ CENTRUM REKREACJI I SPORTU W KÓRNIKU
Urząd Miejski w Kórniku ogłasza konkurs na nazwę Centrum Rekreacji i Sportu
w Kórniku.
1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej propozycji nazwy, która zostanie wykorzystana do identyfikacji, popularyzacji i promocji Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku.
2. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
3. Uczestnik Konkursu, w terminie do dnia 12.03.2010r. składa propozycję nazwy wraz
z wypełnioną kartą identyfikacyjną autora w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs
na nazwę Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku” w Biurze Obsługi Mieszkańca w
Urzędzie Miejskim w Kórniku.
4. Karta identyfikacyjna autora powinna zawierać:
a) imię i nazwisko autora nazwy, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
b) klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych dla realizacji procesu wyłonienia zwycięzcy konkursu zgodnie z ustawą
z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2005, nr 108 poz. 909)”
z czytelnym podpisem;
5. Zdobywca I miejsca otrzyma nagrodę rzeczową. Nagroda zostanie przekazana po
podpisaniu umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na wykorzystanie
nazwy.
6. Wyłoniona drogą niniejszego konkursu nazwa staje się własnością organizatora
konkursu, który może ją w dowolny sposób wykorzystać.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska
i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach
reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.
8. Prace konkursowe (propozycje nazwy) nie będą odsyłane uczestnikom konkursu.

Dzień Otwartych Drzwi
w Przedszkolu w Szczodrzykowie
Zapraszamy rodziców z dziećmi na ,,
Dzień Otwartych Drzwi”
13 marca 2010 roku w godz. 9.30 -11.30
Podczas tego dnia
Dzieci:
- będą mogły nawiązać kontakt z rówieśnikami,
- będą uczestniczyć w twórczych zabawach dostosowanych do ich
możliwości,
- odkryją w sobie radość tworzenia,
- będą niespodzianki.
Rodzice:
- będą mogli porozmawiać o przedszkolu,
- pobrać kartę zgłoszenia,
- obejrzeć przedszkole.
Prosimy aby dzieci i rodzice zabrali obuwie na zmianę.
Zapisy do przedszkola od 1.03 - 31.03.2010 roku
Dyrektor Przedszkola
Magdalena Jankowiak

Następny numer Kórniczanina ukaże się
12-go marca 2010r.
Materiały prosimy dostarczać do 5-go marca 2010 r.
nr 4/2010

Biblioteka Publiczna w Kórniku
zaprasza na:

"DZIEŃ AZJATYCKI"
Spotkanie odbędzie się

9 marca 2010 roku
o godzinie 17:00
w siedzibie biblioteki
W programie: kultura azjatycka
pokaz slajdów
kuchnia azjatycka

oraz GOŚĆ SPECJALNY

WSTĘP WOLNY

Bank Spóádzielczy w Kórniku
Szanowni Klienci!
Juİ w marcu:
1)
bĐdzie do pâacenia I rata podatku od nieruchomoĤci za 2010 rok.
Informujemy, İe Bank Spóâdzielczy w Kórniku
nie pobiera opâat od wpâat podatków i innych opâat na rachunki bankowe
Gminy Kórnik i Gminy ZaniemyĤl.
2)
BĐdzie moİna siĐ ubiegaþ o atrakcyjny

3)
Zebrania Grup ģrodowiskowych
TERMINY ZEBRAē GRUP ĝRODOWISKOWYCH
GRUPA I

22.03.2010

GĄDKI - Restauracja „NON - STOP”

godz. 1600

GRUPA II

24.03.2010

CZMOē - StraĪnica CzmoĔ

godz. 1600

GRUPA III

29.03.2010

PIERZCHNO – Stara Szkoáa

godz. 1600

GRUPA IV

31.03.2010

BàAĩEJEWO – Dom Ludowy

godz. 1600

GRUPA V

26.03.2010

ZANIEMYĝL - Restauracja „Bukacik”

godz. 1600

GRUPA VI

07.04.2010

KÓRNIK - StraĪnica

godz. 1600

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

