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Fot. Łukasz Grzegorowski - Queens na kórnickich Błoniach

KÓRNICKIE SPOTKANIA Z BIAŁĄ DAMĄ

Z okazji Dnia Matki
wszystkim Mamom ślemy najgorętsze życzenia
Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka
wszystkim dzieciom życzymy spełnienia marzeń

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI
FIRMY SATER
W dniu 16 maja br. odbyło się spotkanie
z przedstawicielami firmy SATER, pośród
których znalazł się również Prezes Spółki
p. Scoccimaro. W spotkaniu z ramienia
Urzędu udział wziął burmistrz Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz Hieronim Urbanek oraz radca prawny Józefina Cieślak.
Przedstawiciele firmy SATER przedstawili
nowy projekt rekultywacji składowiska w
Czmoniu, który polegać miałby na budowie
piątej kwatery opasającej kwaterę czwartą.
Szczegółowo projekt ten omówiony został
również na posiedzeniu Komisji Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej, które odbyło
się w dniu 24 maja br.

„Second hand”

Zachodnia odzież UŻYWANA I NOWA
TYSIĄCE NOWYCH RZECZY WIOSENNYCH i letnich

PRZY ZAKUPIE PROMOCJA
Biernatki, ul. Główna 5
CSiSO ELLMED

Wystawa nagrobków w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego
(przy cmentarzu)

Rozjaśnij
swój
uśmiech
na jednej
wizycie
technologia z programu:

„Chcę być piękna”
Zadzwoń i umów się na kosultację

Centrum ELLMED w Kórniku
czynne pon-pt 800-2000, sob. 800-1400
Rejestracja 061 817 01 75

SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA
BIBLIOTEKARZA
W dniu 18 maja br. w Bibliotece Publicznej w Kórniku zorganizowane zostało
spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza, który
rokrocznie przypada na 8 maja. Spotkanie
to odbyło się z inicjatywy Dyrektor Biblioteki
Publicznej p. Danuty Nestorowicz. Przedstawiciele władz samorządowych złożyli
życzenia i wręczyli listy gratulacyjne pracownikom Biblioteki oraz dyplomy i nagrody

książkowe najlepszym czytelnikom, którzy
również zostali zaproszeni na to spotkanie.
Władze samorządowe reprezentowane
były przez burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej
Macieja Marciniaka oraz przewodniczącą
Komisji Oświaty Krystynę Janicką.
SPOTKANIE SOŁTYSÓW
W BIERNATKACH
W dniu 19 maja br. w Biernatkach
odbyło się spotkanie sołtysów. Głównym
punktem tego spotkania była dyskusja
dotycząca stanu dróg w gminie Kórnik.
Burmistrz stwierdził, iż przewiduje, że w
kolejnych latach zwiększone zostaną środki
finansowe w budżecie przeznaczone na
utrzymanie dróg gminnych. Dodatkowym
tematem poruszonym na tym spotkaniu
była sprawa komputeryzacji wsi na terenie
gminy, którą szczegółowo omówił Sekretarz
Gminy Leszek Książek.
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI WODKOM
W dniu 23 maja br. odbyło się Zgromadzenie Zwyczajne Wspólników Spółki
WODKOM. Podczas Zgromadzenia burmistrz udzielił absolutorium Prezesowi

WIEŚCI SOŁECKIE
Czmoniec
Sołtys Zbigniew Tomaszewski i kierownik Referatu Ochrony Środowiska i
Rolnictwa UM w czwartek 18 maja uczestniczyli w spotkaniu służącym wypracowaniu
planów turystycznego wykorzystania lasów
państwowych znajdujących się w granicach
gmin. Odbyło się ono w pałacu Opalińskich
w Sierakowie, wśród jego uczestników byli:
dyrektor regionalny Lasów Państwowych
– pan Grygier, prezes Zarządu Głównego
PTTK – Lech Drożdżyński, starostwie, burmistrzowie z Wielkopolski. Spotkanie było
związane z Ogólnopolskim Rajdem Leśni-

ków, którzy zwiedzili także m. in. Kórnik.
Błażejewo
Sołtys Piotr Perdoch poinformował, że
mieszkańcy czekają na wyrównanie drogi
Dachowa
Sołtys Józef Białkowski mówi, iż brakuje
wyposażenia do świetlicy szaf, regałów.
Jest tylko lodówka.
Dębiec
Zostało uporządkowane boisko wiejskie.
Sołtys Ryszard Bratkowiak informuje, że

oraz Radzie Nadzorczej Spółki za 2005
rok. WODKOM zakończył ubiegły rok bilansem dodatnim w wysokości 128.498,22
zł, co potwierdza progresywny rozwój tego
przedsiębiorstwa. Zarząd przewiduje, że
w bieżącym roku podtrzymany zostanie
na podobnym poziomie zysk finansowy
Spółki.
ZEBRANIE WIEJSKIE
W BIERNATKACH
W dniu 23 maja br. odbyło się zebranie
wiejskie w miejscowości Biernatki. Na
spotkaniu Rada Sołecka dokonała podsumowania ubiegłego roku, rozliczyła się
z wykonanych zadań oraz prezentowała
plany działań na rok bieżący. Spotkanie
zdominowane zostało przez dyskusję
dotyczącą oświetlenia wsi. Na zebraniu
władze samorządowe reprezentował wiceburmistrz Hieronim Urbanek.
Sławomir Hinc
LIST GRATULACYJNY
Samorząd Kórnika wystosował list
gratulacyjny dla Romana Giertycha
z okazji nominacji na stanowiska Wicepremiera w Rządzie RP i Ministra Edukacji
Narodowej. Jednocześnie zaproszono
nowego ministra na uroczystości otwarcia
nowego skrzydła Szkoły Podstawowej
w Szczodrzykowie, które planuje się na
wrzesień 2006r. red
uprzątnięto teren wokół boiska, przeorano
je. Kiedy ziemia obeschnie, będzie zasiana
trawa.
Pierzchno
Sołtys Andrzej Frąckowiak mówi, że
z sołeckich pieniędzy trzeba zapłacić
za gaz używany w świetlicy wiejskiej za
poprzednie dwa lata. Rachunek został
przesłany dopiero niedawno z powodu
niedopatrzenia gazowni. Zaległy rachunek opiewa na prawie 4 tys. zł. Stanowi
to połowę sołeckiego budżetu na ten rok.
Zatem reszta pieniędzy będzie mogła
być przeznaczona tylko na utrzymanie
zieleni itp.
Oprac. Robert Wrzesiński

W imieniu Samorządu Kórnickiego pragnę serdecznie podziękować wszystkim firmom i osobom, których pomoc
natury finansowej oraz rzeczowej przyczyniła się do uświetnienia „XIII Kórnickich Spotkań z Biała Damą”.
Sponsorami tegorocznej imprezy byli:

TFP Sp z o.o.
Kompania Piwowarska S.A.
PZU S.A.
Firma Grześkowiak
AQUANET Sp. z o.o.
Hotel „Daglezja”
SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa – Bank Spółdzielczy w Kórniku
Elewarr Sp. z o.o.
Kórnickie Przedsiębiorstwo Rolno - Handlowe i Usługowe „Jagrol” Sp. z o.o.
Firma „Tames”
Piekarnia-Cukiernia MAR-PIEK
Jerzy Lechnerowski - Burmistrz Gminy Kórnik

kórniczanin nr 10/2006



AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Kajakiem

pod obwodnicą
Budowa obwodnicy miasta w kierunku na Śrem ruszyła. Do września
gotowy ma być odcinek pomiędzy istniejącymi drogami 431 (Kórnik – Mosina)
i 434 (Kórnik – Śrem). Od września
do października poszerzany będzie
istniejący odcinek w Mościenicy. Do
czerwca 2007 powstać ma odcinek i
węzeł łączący z trasą katowicką, łącznik z ul. Woźniaka i trasą na Skrzynki
(szczegóły rozwiązań zaprezentujemy
graficznie za dwa tygodnie)
W dniu 18 maja wiceburmistrz
Hieronim Urbanek prowadził kolejne
rozmowy z przedstawicielami Zarządu
Dróg Wojewódzkich i projektantami.
Udało się przeforsować pomysł budowy
na Głuszynce (cieku wodnym łączącym
jeziora) przepustu żelbetowego, ramowego, skrzynkowego o szerokości 4,5
m i wysokości 3 m. Dzięki temu kajaki,
łodzie wiosłowe i niektóre rodzaje
żaglówek będą mogły przemieszczać
się pomiędzy Jeziorem Kórnickim
a Wrońskim (Skrzyneckim Dużym).
Niezbędna do tego będzie regulacja
rzeczki i budowa instalacji piętrzącej,
gdyż poziomy obu jezior są i powinny
pozostać różne.
Ze względu na przewidywane duże
natężenie ruchu na obwodnicy istotne
dla mieszkańców miasta wydaje się
wprowadzenie sygnalizacji świetlej na
skrzyżowaniu z ul. Woźniaka (wjazd
do miasta i wyjazd z miasta) i nitką
na skrzynki. Umożliwi to sprawne włączanie się do ruchu. Trwają ostatnie
ustalenia w tej sprawie. ŁG

Sołtysi

dyskutowali o drogach

Raz na kwartał sołtysi z kórnickiej
gminy spotykają się z przedstawicielami
władz samorządowych, by dyskutować
o problemach swoich wsi. Kolejne takie
spotkanie odbyło się w piątek 19 maja
w świetlicy wiejskiej w Biernatkach.

Wszystkich przybyłych przywitał prezes Stowarzyszenia Sołtysów Gminy
Kórnik – Józef Bartkowiak. Wśród nich
byli: burmistrz Jerzy Lechnerowski,
wiceburmistrz Hieronim Urbanek, przewodniczący RM – Maciej Marciniak,

kierownik Referatu Eksploatacji Infrastruktury Technicznej – Elżbieta Krakowska, specjalista z tego referatu – Robert
Latanowicz, kierownik Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa – Antoni Kalisz,
przedstawiciel ODR – Jan Nowak.
Dominującym problemem poruszanym na tym zebraniu był stan dróg na
terenie gminy. Na wstępie wypowiedział
się burmistrz Jerzy Lechnerowski. Jest tu
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281 km dróg, tylko 17 km ma bitumiczną
nawierzchnię. Pozostałe są utwardzone
lub nieutwardzone, w większości gruntowe. W latach 2003-2005 na utrzymanie
dróg gruntowych wydano 1349722, 15
zł. Do końca kwietnia br. Na ten cel
przeznaczono 262510,62 zł. W sumie
na cały rok zaplanowano wydać 585
tys. (łącznie z utrzymaniem zimowym).
Burmistrz Jerzy Lechnerowski zwrócił
uwagę, iż tę sumę w tym roku trzeba
będzie zwiększyć. W przyszłym roku
należałoby na utrzymanie dróg przeznaczyć w budżecie gminy. ok.1 mln zł.
Podczas dyskusji poruszono problem,
iż naprawy dróg są źle nadzorowane i
potem szybko niszczą się. Jako przykład
podano drogę Pierzchno-Kórnik.
Ulica Szkolna w Borówcu jest naprawiana w ramach gwarancji.
Maciej Marciniak wyraził pogląd,
że gmina powinna zakupić własną
równiarkę. Były głosy popierające ten
pomysł, ale wyrażono też pogląd, że
nie należy kupować tego sprzętu. Sołtys
Szczytnik Zbigniew Piasny przedstawił
pomysł, by wyszczególnić główne drogi, i wybrać kolejność ich utwardzone.
Uznał, że trzeba rozgraniczać wydatki
z podziałem na miasto i wieś. Sołtys
Pierzchna wskazał, że należy większy
nacisk kłaść na jakość wyrównywanych
dróg. W trakcie spotkania padły słowa
krytyki pod adresem wykonawcy remontów dróg. Sołtys Robakowa-Osiedla
Alina Staniecka Wilczak dała przykład
ulicy Ogrodowej, której 50 m można był
wykonać systemem gospodarczym za
1500 zł. Sołtys Kamionek Małgorzata
Walkowiak dowiedziała się, iż na nowo
powstających osiedlach gmina może
przejmować tylko potrzebne jej drogi.
Obowiązek utwardzenia nie przejętych
przez gminę dróg spada na deweloperów. Sołtys Dziećmierowa – Henryk
Hypsior został poinformowany, że pod
koniec maja mogą ruszyć prace związane z budową kanalizacji. Droga prowadząca przez tę wieś stanie się lokalną,
zatem Zarząd Dróg Wojewódzkich nie
będzie jej remontował. Nie zostanie też
wykonane przejście dla pieszych, bo
jest przy niej chodnik tylko na jednej
stronie. Odpowiedzi na zadawane pytania otrzymali także pozostali sołtysi,
którzy wskazywali na różne sprawy,
np. Zbigniew Tomaszewski zgłosił
potrzebę naprawy wiaty na przystanku
w Czmońcu.
Sekretarz gminy – Leszek Książek
poinformował sołtysów, że z budżetu
gminy zaplanowano wydać 60 tys. zł na
informatyzację wsi. Tam, gdzie nie ma
świetlicy wiejskiej przewidziano zakupić
przenośne komputery.
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Antoni Kalisz
powiedział, że do końca maja ma być
zakończony konkurs na zbiórkę zużytych baterii.
Jan Nowak z ODR przekazał trzy
informacje dla rolników.
Robert Wrzesiński
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Budują słupy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne 16 maja
zdecydowały się budować gigantyczne słupy
czterotorowej linii wysokiego napięcia OstrówPlewiska po trasie istniejącej, dwutorowej,
starej linii.
W ten sposób oddalają się nadzieje setek
mieszkańców na oddalenie trasy od zabudowań Borówca i Kamionek. Jak informuje PSE
„Prace realizowane są zgodnie z pierwotnym
wariantem trasy na podstawie pozwolenia na
budowę wydanego przez Starostę Poznańskiego 24 czerwca 2005 r. i podtrzymanego przez
Wojewodę Poznańskiego 22 września 2005 r.
Prace potrwają około dwóch miesięcy.
Prace będą się toczyć jednocześnie na
całej długości trasy, z wyłączeniem obszaru
osiedla Długie (od słupa 52 do 58). Wykonawcą inwestycji jest firma Budownictwo
Elektroenergetyczne SELPOL S.A.”
Przypomnijmy, że prace planistyczne które
doprowadziły do wydania pozwolenia na budowę trwały od kilku lat, zapoczątkowane zostały
jeszcze podczas trwania poprzedniej kadencji
Rady. Protesty mieszkańców rozpoczęły się
dopiero w momencie gdy miały ruszyć prace
budowlane.
Niestety nie obeszło się bez pomyłek w
procedurze planistycznej i w samych uchwałach, które stanowiły podstawę wydania
pozwolenia na budowę. Wynikiem tego były
sprostowania, brak pozwolenia pomiędzy 52
a 58 słupem i toczące się obecnie sprawy w
Sądzie Administracyjnym. Niedawno unieważniono Uchwałę NR 515.
Równolegle trwa procedura zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego, która to
zmiana miała pomóc w znalezieniu kompromisowego przebiegu.
Niestety, jak dotychczas każde z proponowanych „obejść” napotykało na krytykę i
sprzeciw jakieś grupy mieszkańców. Przejście
linii lasem -tym lub innym wariantem- przybliżało ją do Mościenicy, lub mieszkających
pod lasem i powodowało planowanie słupów
bezpośrednio obok domów dziś znacznie
oddalonych od linii.
Inwestor – PSE – występuje w sprawie z
pozycji siły. Niepoważnie brzmią wypowiedzi o
wiodącej roli inwestora w negocjacjach, o szeregu propozycjach rzekomo autorstwa „Sieci”
(większość to propozycje protestujących lub
burmistrza), gdy obok przeczytać można, że
negocjacje to wyłącznie sprawa samorządu i
mieszkańców. W swoim oświadczeniu PSE
stwierdza: „Poważne opóźnienia w uchwalaniu
MPZP ( Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego przyp. red.), a także nowe,
często sprzeczne żądania mieszkańców
spowodowały, że realizacja nowej trasy w
jakimkolwiek wariancie może niebawem stać
się mało realna.
W tej sytuacji powstała uzasadniona obawa,
że budowa strategicznego połączenia jakim jest
linia Ostrów - Plewiska, nie będzie ukończona
w najbliższych latach”
Prace ruszyły tylko w Gminie Kórnik i to
nie na całej trasie, bo „Sieci” nie mają pozwolenia na odcinku pomiędzy słupami 52 i 58. W
Gminie Mosina jeszcze nie budują. Jak sami
przyznają (patrz wyżej) istnieją podstawy do

obalenia istniejących aktów prawnych.
Przystąpienie do prac w momencie, gdy
nie ma uregulowań prawnych i pozwoleń na
całym przebiegu jest zadziwiające. Co się
stanie, gdy nie uda się otrzymać pozwoleń
na budowę pomiędzy 52 a 58 słupem? Albo
inwestor czuje się pewny swego, albo chce
użyć argumentu „faktów dokonanych” i poniesionych kosztów do uzyskania dalszych
pozwoleń.
Mieszkańcy, szczególnie zrzeszeni
w Stowarzyszeniu „Lasem 1000” zapowiedzieli
zaostrzenie walki o inny przebieg. 24 maja w
godzinach rannych po raz pierwszy blokowano
drogę S-11 („trasę katowicką”) w miejscowości
Skrzynki. Protesty mają trwać do skutku. Na
stronach internetowych wre dyskusja.
Argumenty mieszkańców często są dramatyczne. Widzą oni w oddziaływaniu linii niebezpieczeństwo skutkujące umieraniem dzieci
i nasileniem się zachorowań na nowotwory.
Argumenty te przemawiają do wyobraźni,
choć zdaniem inwestora nie ma podstaw do
takich sądów. Według przedstawionych przez
PSE badań obecnie istniejąca linia ma być
mniej uciążliwa i bezpieczniejsza od istniejącej, starej, wybudowanej w latach 50 zeszłego
wieku linii dwutorowej.
Jeśli jednak przyjąć sposób myślenia zakładający tragiczne skutki oddziaływań nowej
linii – za nieludzkie należy uznać negocjacje
nad alternatywnymi przebiegami, które oddalając problem od niektórych, przybliżają linię
do domów i osiedli dotąd znacznie od niej
oddalonych (czyli w domyśle i upraszczając
ratując kogoś - zabija się kogoś innego).
Wydaje się, że istnieje jeszcze cień szansy
na zmianę trasy od słupa 52 po tzw. „wariancie
C” przebiegu linii. Na nadzwyczajnej sesji
burmistrz zaproponował radnym przyjęcie
oświadczenia, mającego stanowić dla inwestora znak, że samorząd będzie dążył do uchwalenia planu przewidującego takie rozwiązanie.
Oświadczenia nie przyjęto.
Codziennie trwają rozmowy burmistrza i
wiceburmistrza z osobami odpowiedzialnymi w
PSE, Urzędzie Wojewódzkim i Starostwie.
O wynikach ewentualnych ustaleń postaramy się informować. ŁG

Burmistrz
uniewinniony
Przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu zakończyła się sprawa odwoławcza,
dotycząca wyroków jakie w październiku
ubiegłego roku zapadły w sprawie przeciwko Zarządowi Gminy Kórnik w latach
1994 -1998.
Sąd Apelacyjny w pełni uniewinnił ówczesny członków zarządu, w tym obecnego
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego,
oddalając wszystkie zarzuty wcześniej
wobec nich stawiane. Wyrok jest ostateczny. O szczegółach orzeczenia sądowego
poinformujemy po uzyskaniu uzasadnienia
wyroku. ŁG



REKLAMY

INFORMACJE

Kronika kryminalna
Zdarzenia na terenie gminy Kórnik w okresie
od dnia 08.05.2006 r. do 21.05.2006 r.
1. w dniu 8.05.2006 r. tut. komisariat został powiadomiony przez mieszkańca
Kamionek o dokonanej kradzieży samochodu marki Ford Focus,
2. 10.05.2006 r. mieszkaniec
Kórnika powiadomił o dokonanej kradzieży samochodu
marki Opel Zafira,
3. w dniu 12.05.2006 r. policjanci Ogniwa Prewencji KP
w Kórniku zatrzymali na Pl.
Niepodległości w Kórniku
nietrzeźwego kierującego
samochodem marki Renault
Clio,
4. dnia 14.05.2006 r. w Borówcu
policjanci Ogniwa Prewencji
zatrzymali nietrzeźwego kierującego samochodem marki
Ford Escort,
5. w dniu 15.05.2006 r. Komisariat Policji w Kórniku został
powiadomiony o dokonanej
kradzieży z włamaniem do
gabloty w Zamku Kórnickim
skąd dokonano zaboru orderu
Św. Stanisława na szkodę
Biblioteki Kórnickiej PAN,
6. 16.05.2006 r. mieszkaniec

Urząd Miejski
w Kórniku
przypomina
o obowiązku uiszczenia przez
podmioty gospodarcze
posiadające zezwolenie
na sprzedaż napojów alkoholowych, II raty opłaty
za korzystanie z tych zezwoleń.
Powyższą opłatę należy wnieść
na rachunek gminy
w nieprzekraczalnym terminie
do 31 maja br.
Jednocześnie przypominamy,
że niedokonanie wpłaty
w określonym terminie skutkuje
wygaśnięciem zezwoleń.
Referat Spraw Obywatelskich
UM w Kórniku



Borówca powiadomił do
przywłaszczeniu jego narzędzi budowlanych przez ustalonego sprawcę,
7. tego samego dnia mieszkaniec Kórnika powiadomił o kierowaniu pod jego
adresem gróźb karalnych,

8. 17.05.2006 r. – funkcjonariusze Ogniwa
Prewencji zatrzymali poszukiwanego,
którego osadzono w areszcie śledczym,
9. w dniu 18.05.2006 r. KP w Kórniku został
powiadomiony o dokonanej kradzieży
saszetki z dokumentami i pieniędzmi z
terenu budowy w Kamionkach,
10. w dniu 19.05.2006 r. obywatel Niemiec
powiadomił tut. komisariat o
usiłowaniu kradzieży, zaparkowanego na Pl. Niepodległości w
Kórniku, jego samochodu marki
VW Multivan.
11. 20.05.2006 r. funkcjonariusze
SRD KMP w Poznaniu zatrzymali
w Bninie nietrzeźwego kierującego
samochodem marki Peugeot 407.
W okresie od dnia 08.05.2006 r.
do dnia 21.05.2006 r. na terenie
gminy Kórnik funkcjonariusze
tut. KP obsługiwali nw. kolizje
drogowe:

Konne wsparcie dla Białej Damy

Strażacy
w akcji
Kórniccy strażacy wzięli udział
w kolejnych akcjach.
6 maja zabezpieczali miejsce tragicznego wypadku, w którym śmierć poniósł
młody chłopak.
7 maja pojechali gasić pożar szopki
do Radzewic w gminie Mosina.

Dzień Dziecka
w Białej Damie
Podobnie jak rok temu restauracja
Biała Dama w porozumieniu i przy współpracy Urzędu Miejskiego w Kórniku organizuje uroczystości z okazji Dnia Dziecka.
W tym roku 1 czerwca zapraszamy
dzieci z klas 0-3, ze wszystkich szkól
gminy, dzieci z DD w Kórniku-Bninie oraz
podopiecznych Stowarzyszenia „Klaudynka”.
Uroczystość odbędzie się w trzech
grupach o godz.
9:00, 11:30 i 14:15.
Wspólna zabawa odbędzie się pod
hasłem
„Bohaterowie Dzikiego Zachodu”.
W programie przewidziano:
- konkurs na najciekawszy strój bohatera dzikiego zachodu

1. 10.05.2006 r. – droga Biernatki – Prusinowo – kierujący
samochodem marki Seat Ibiza
uderzył w sarnę, która wbiegła
na jezdnię,
2. 17.05.2006 r. – Gądki, teren
firmy – kierujący zestawem
ciężarowym doprowadził do zderzenia z naczepą innego zestawu
ciężarowego. Opr. KP Kórnik

11maja gasili trawę w miejscowości
Dachowa na ulicy Nowina, przy torach
klejowych.
19 maja zabezpieczali miejsce wypadku w Szczodrzykowie.
21 maja strażacy uczestniczyli
w zabezpieczeniu wyścigu kolarskiego na
terenie OSiR.
22 maja zabezpieczyli miejsce wypadku w Dębcu.
23 maja gasili pożar samochodu na
ulicy Armii Poznań w Bninie.
Opr. Robert Wrzesiński
- film dla dzieci związany z hasłem
imprezy
- balik wraz z poczęstunkiem
- karaoke
Współorganizatorem imprezy są inspektor ds. kultury przy UM w Kórniku
Lucyna Pepel, przedstawicielka Kórnickiej
Fundacji Promocji Kultury Alina StanieckaWilczak, która wraz z harcerską drużyną
artystyczną Hajduczki poprowadzi część
artystyczną.
Przed budynkiem restauracji wszystkie, nie tylko zaproszone dzieci będą
częstowane watą cukrową. Atrakcja będą
również pokazy sprzętu żużlowego, które
przeprowadzi przedstawiciel PSŻ Poznań
(II ligowy klub żużlowy).
Dyrekcja restauracji przy uprzejmości
Policji i Straży Miejskiej bezpieczne dojście
do miejsca spotkania. Dzięki uprzejmości
pani Bożeny Kiełtyki dzieci zapewniona będą
miały opiekę medyczną. Organizatorzy
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SPÓŁDZIELNIA
KÓŁEK ROLNICZYCH
w KÓRNIKU - BNINIE

ul. Śremska
w sklepie na terenie Spółdzielni

prowadzi sprzedaż części
do ciągników rolniczych,
kombajnów Bizon, kombajnów
ziemniaczanych ANNA,
kombajnów buraczanych, części
do maszyn rolniczych, łożysk,
pasków klinowych, sznurka
do pras, akcesoriów, olejów
silnikowych
oraz środków ochrony roślin
- ceny konkurencyjne!!

Ideal

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO
PR
OKNA PCV
O
M
PARAPETY
O
C
DRZWI WEW. I ZEW.
JA
PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE
ROLETY – WERTICALE-ŻALUZJE
MOSKITIERY
KÓRNIK
szeroka oferta
ul. Dworcowa 2
raty lukas
ul. Poznańska 54

tel. (61) 8190-683 / 606-354-098

KLIMATYZACJE

SERWIS AUTORYZOWANY OFERUJE
• SPRZEDAŻ
• MONTAŻ
lata
grwa
rancj
• SERWISOWANIE SPRZĘTU
i

3

Tel: 061 893-94-99
www.romo.pl

Szczodrzykowo, ul. Dworcowa 23
62–035 Kórnik
tel./fax (061) 817 10 71

tel. (61) 8171 127

Tel. 061 - 8 170 123

Kom: 0507 160-878
0668 491-693

PŁYTKI CERAMINCZNE
GRESY • KLEJE • FUGI
PŁYTY GIPSOWE
Zapraszamy:
pn.–pt. 8.00–17.00
sob. 8.00–13.00

a

Nowo otwarty sklep „Mat-Bud”
– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię

Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę

transport GRATIS
Bnin, ul. Śremska 10A
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zapraszamy

tel. (61) 898 03 35



AKTUALNOŚCI

KULTURA
Miejskiego – znajdują się tam komputery
PC wyposażone w system operacyjny, pakiet biurowy i program antywirusowy.

Hotspot (ang. “hot spot” - gorący
punkt) to otwarty i dostępny publicznie
punkt dostępu do Internetu za pomocą
sieci bezprzewodowej. Taki hotspot uruchomiony został w ostatnim czasie na
terenie centrum Kórnika. Jest bezpłatny,
funkcjonuje całą dobę i umożliwia skorzystanie z informacji zawartych na stronach
internetowych instytucji Kórnika oraz baz
edukacyjnych i zasobów bibliotecznych.
Z tego nowoczesnego medium korzystać
mogą nie tylko mieszkańcy naszej gminy,
lecz jest to przede wszystkim udogodnienie dla turystów, którzy będąc na wakacjach, a mając ze sobą laptop, palmtop
lub telefon komórkowy, mogą skorzystać
z informacji o lokalnych atrakcjach,
sprawdzić połączenia komunikacyjne
lub prognozę pogody, zarezerwować
nocleg lub bilet na samolot. Przykładowe
adresy dostępne przez hotspot „ikonk@”
w Kórniku:
www.kornik.pl

www.kombus.com.pl

www.polska.pl

bip.kornik.pl

www.pkp.pl

www.interia.pl

bom.kornik.pl

www.pks.poznan.pl

www.wp.pl

www.biblioteka.kornik.pl

www.airport-poznan.com.pl

www.onet.pl

www.pbi.edu.pl

www.mpk.poznan.pl

www.google.com

www.powiat.poznan.pl

www.info.poznan.pl

www.wikipedia.pl

www.city.poznan.pl

www.plot.poznan.pl

www.umww.pl

www.sejm.gov.pl

PIĘKNO
WIELKOPOLSKI
W ramach Kórnickich Spotkań z Białą
Damą, od 20 do 28 maja, w Klaudynówce
możemy podziwiać twórczość artystki pochodzącej z Kórnika – Teresy Radowicz.
Wystawę jej prac już po raz trzeci zorga-



Środki na uruchomienie punktu hotspot
zostały pozyskane zewnętrznie, z zasobów
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „ikonk@”. Ten
rządowy program polega na uruchamianiu
punktów publicznego dostępu do Internetu
(tzw. PIAP - Public Internet Access Point)
we wszystkich gminnych bibliotekach
publicznych. Jego głównym celem jest
zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego
i bezpłatnego dostępu do sieci Internet w
nowo powstających Czytelniach Internetowych, które w sprzęt komputerowy wraz z
oprogramowaniem wyposaża Ministerstwo
Nauki i Informatyzacji. Odbywa się to zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz
realizującej jej cele Strategii Informatyzacji
Rzeczpospolitej Polskiej – ePolska na
lata 2004-2006. Wspomniane Czytelnie
Internetowe powstały z kolei w Bibliotece
Publicznej w Kórniku oraz w patio Urzędu

nizowało Kórnickie Towarzystwo Pomocy
Społecznej. Historia współpracy KTPS z
malarką jest bardzo długa. Mieszkańcy
Kórnika już w październiku 1997 roku
zostali zaproszeni na wystawę malarską
„Ocalone malowaniem”. Następna - „Ziemia Kórnicka w malarstwie Teresy Radowicz” została zorganizowana w czerwcu
2000 roku. W trzech kolejnych wystawach
zaprezentowano ponad sto prac artystki.

Uruchomienie punktu hotspot i Czytelni
Internetowych wpisuje się w realizowaną
aktualnie strategię informatyzacji gminy,
podobnie jak i planowane uruchomienie
PIAP we wszystkich sołeckich świetlicach
integracyjnych. Środki na zrealizowanie
tego ostatniego projektu pozyskiwane
będą ze źródeł zewnętrznych, takich jak
choćby wzmiankowana „ikonk@”, lub z
budżetu gminy. Mamy nadzieję, iż podejmowanie tego typu przedsięwzięć w
gminie Kórnik wpłynie pozytywnie na jej
rozwój. Czekamy na Państwa opinię na
temat podejmowania tego typu działań,
które w naszym przekonaniu czynią naszą
gminę nowoczesną, jak również umożliwiają wyrównywanie szans pomiędzy
mieszkańcami mniejszych miejscowości i
większych aglomeracji.
PARAMETRY TECHNICZNE HOT SPOT
dostęp: bezpłatny do wydzielonych
stron internetowych
miejsce: budynek Ratusza Urzędu
Miejskiego
zasięg: Pl. Niepodległości, plac przed
Zamkiem Kórnickim
standard: 802.11b+g (54Mbit/s)
kanał WiFi: 10
SSID: URZAD_MIEJSKI_IKONKA
kodowanie: brak
Przemysław Byczyński
Leszek Książek
kontakt: sekretarz@kornik.pl
W tegorocznym pokazie „Piękno Wielkopolski”, zorganizowanym pod patronatem Burmistrza Gminy Kórnik Jerzego
Lechnerowskiego, malarka przedstawia
piękne, bliskie jej sercu krajobrazy, parki,
ogrody, ulice, urocze zakątki miast czyli
43 obrazy, które doskonale prezentują się
w murach oficyny zamkowej. Warto je zobaczyć, by, choć przez chwilę, przenieść
się w świat dawnej Wielkopolski.
Podziwiając twórczość Teresy Radowicz możemy pomóc potrzebującym.
Podczas tegorocznej wystawy, sponsorowanej przez Urząd Miejski w Kórniku,
Bibliotekę Kórnicką PAN, Zbigniewa
Grześkowiaka i RMC Foto Czechowski,
sprzedano dotychczas (wtorek, 23 maja)
15 prac. Artystka cały dochód przekazuje
na rzecz Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej. Uzyskane wsparcie wykorzystywane jest na cele statutowe KTSP:
pomoc dzieciom i dorosłym, organizację
wypoczynku letniego, dożywianie.
„Piękno Wielkopolski w malarstwie
Teresy Radowicz” to niezwykła impreza, podczas której równocześnie
zwiedzający mają możliwość obejrzenia
wspaniałych prac i pomocy podopiecznym KTPS. Naprawdę warto wstąpić do
Klaudynówki.
Helena Tomaszewska
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V Wieczór Zamkowy

W dniu 12 maja br. odbył się kolejny ,,Zespół klasztorny franciszkanów i klarysek
Wieczór Zamkowy, którego organiza- w Gnieźnie”- Stanisława Pasiciela- Wyd.
torami był Zamek Kórnicki i dyrekcja Muzeum Początków Państwa Polskiego w
Tatrzańskiego ParGnieźnie- Gniezno
ku Narodowego.
2005 i ,,Ślady święW pierwszej
tości Jana Pawła II
części wieczoru
w Poznaniu i Wielodbyło się wręczekopolsce”- Kronika
nie nagród autoMiasta Poznania.
rom wyróżnionych
Wyd. specjalne.
albumów i książek
Wyd. Miejskie- Pozgłoszonych do
znań 2005. Wykonkursu ,, Najlepróżnione albumy
sza książka Wielkoto: ,,Dekada. Czas
polski w roku 2005”.
nadziei i oporu. PoDo konkursu zoznań 1980-1989”.
stało zgłoszonych
Wielkopolskie Ar39 książek i 7 alDr Paweł Skawiński chiwum Solidarnobumów. Wyróżniodyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego ści. Poznań 2005
no trzy książki: ,,
oraz ,,Wielkopolskie
Znany i nieznany prezydent Poznania, ratusze”- Piotra Maluśkiewicza.- Wielkopolrzecz o Jarogniewie Drwęskim”- Walde- ska Biblioteka Publiczna- Poznań 2005.
mara Łazugi- Wyd. Miejskie- Poznań 2005, W drugiej części spotkania wystąpili goście

z Zakopanego- dyrektor Tatrzańskiego
Parku Narodowego dr Piotr Skawiński
i jego zastępca dr inż. Zbigniew Krzan.
Dyrektor dr Paweł Skawiński wygłosił wykład
o Kuźnicach przedstawiając ich dzieje na
przestrzeni lat. Następnie zapoznał słuchaczy z zamierzeniami w kwestii rewitalizacji
Kuźnic, w które to poczynania włączy się
również Unia Europejska. Natomiast dr inż.
Zbigniew Krzan przedstawił temat dotyczący
ochrony tatrzańskiej przyrody. Oba wykłady
ilustrowane były przeźroczami ukazującymi piękne zakątki tatrzańskie i wspaniałą
przyrodę. Prelegenci przedstawili referaty
w sposób bardzo przystępny, ciekawie
i z wielkim znawstwem poruszanej problematyki. Zaprezentowali też kwartalnik wydawany
w Zakopanem zachęcając do prenumeraty.
Spotkanie zgromadziło liczną publiczność,
w imieniu której za przybycie miłym gościom
podziękował prof. Jerzy Wisłocki.
Po spotkaniu można było obejrzeć wystawę książek zgłoszonych do konkursu,
którą przygotowała pani Danuta Zagartowska. Halina Danieluk

Kórnickie spotkania z Białą Damą

W piątkowy wieczór 19 maja zainaugurowano kulturalną część Kórnickich
Spotkań z Białą Damą. W kameralnym
nastroju wnętrz zamkowych
przyziemi wystąpił Jacek
Kowalski i Klub Świętego Ludwika z programem „Otruta
Markiza – czyli stare ballady
francuskie”. Oprócz związanego z Kórnikiem pana Jacka
(który zaśpiewał przełożone
przez siebie teksty i zagrał na
citoli oraz oczywiście wplótł
pomiędzy utwory barwną
gawędę) wystąpili również:
Tomasz Dobrzański (mandora, crwth, flet, szałamaje
– artysta również wytwarza
swoje instrumenty), Paweł
Iwaszkiewicz (dudy, flety,
szałamaje), Michał Micker
(fidel), Jacek Muzioł (perkusje rozmaite).
Sam Jacek Kowalski określa ballady, na
podstawie których powstały
ich spolszczone wersje z
„Otrutej Markizy” jako „ (...)
piosenki, które rozbrzmiewały nad kolebką d’Artagnana,
a po wiekach przemieniły się
w powieści Waltera Scotta i
Aleksandra Dumas. Czasem
uczone, ale częściej ludowe
lub na poły ludowe ballady,
o bardzo prostych, wręcz
prymitywnych melodiach i
jeszcze prostszych słowach,
ale nade wszystko – francuskie (...), a to oznacza czarujące, baśniowe, cudowne”. Tak właśnie czarująco,
baśniowo i cudownie było
momentami w tamten piątek
we wnętrzach zamkowych.
Po koncercie odbyło się oficjalne
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otwarcie dwóch wystaw. Jedną z nich
była rozrastająca się ciągle ekspozycja
„Zabytki Kórnika i kościoły drewniane

owocują ciągle nowymi miniaturami a
niepowtarzalność i kunszt wykonania
otwierają dla nich podwoje muzeów w
kraju i za granicą.
Kolejna wystawa zatytułowana została „Stare warsztaty rzemieślnicze branży skórzanej”. Jej autorzy
– Bronisław Wlakowiak i
Adam Grzegorowski zaprezentowali zbiór narzędzi i zainscenizowali warunki pracy
starych mistrzów rymarstwa
i szewstwa. Pokazano również niektóre dokumenty
cechowe Cechu Szewskiego
z Kórnika, zdeponowane w
zbiorach Biblioteki. Kto dziś
wie, że były czasy gdy w
Kórniku były setki zakładów
Jacek Kowalski z zespołem
rzemieślniczych, gdy saWielkopolski w miniaturze” autorstwa mych szewców było ponad 70ciu... W
Kórniczanina Wojciecha Waszaka. Pra- zamierzeniu twórców wystawy, ma ona
być bodźcem do stworzenia
w naszym mieście miejsca
(muzeum, skansenu, stałej
ekspozycji), gdzie prezentowane mogą być pamiątki
naszej lokalnej historii, którą
przecież poza wybitnymi
mieszkańcami zamku i dzięki
ich staraniom tworzyli „zwykli” mieszkańcy. Dziś wiele
tych cennych eksponatów
niszczeje na strychach a
przecież często z każdym
z nich kojarzy się niejedna
ciekawa historia, którą należy zachować i opowiedzieć
przyszłym pokoleniom.
Obie ekspozycje można
Scenografia starego warsztatu szewskiego
jeszcze przez kilka dni zoce pana Wojtka goszczą w Zamku nie baczyć w przyziemiach Zamku Kórniod dziś. Wielki zapał i pasja modelarza ckiego. ŁG



REKLAMY

KULTURA

Kórnickie spotkania z Białą Damą

Kórnickie Prezentacje

tel./fax (61) 817-89-20, tel. (61) 818-99-02

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

UBEZPIECZENIA

Komunikacyjne OC, AC
Majątkowe mieszkań i domów
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Inne
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

wykonuje:
instalacje wod. – kan. – c.o – gaz
montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych
Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

tel. (61) 817 07 50
kom. 0601 586 966
Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

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

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050
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Sobotnią część Spotkań z Białą Damą
na głównej scenie zainaugurował hejnał
Kórnika zagrany przez trębaczy z Harcerskiej Orkiestry Dętej. Imprezę tradycyjnie
otworzył Burmistrz Gminy Kórnik Jerzy
Lechnerowski. Tym razem miał to zrobić w
towarzystwie Białej Damy – czyli wybranej
w konkursie dziewczyny, która miała reprezentować naszą gminę na imprezach
kulturalnych i w kontaktach z
gminami partnerskimi. Niestety
dziewczętom zabrakło chyba
odwagi – do konkursu nie
zgłosiła się żadna kandydatka... a przecież urodziwych, i
wykształconych pań u nas nie
brakuje.
Jak co roku preludium do
występu zaproszonych gwiazd
polskiej estrady są prezentacje
gwiazdozbioru lokalnych młodych artystów. Na wielkiej scenie, oklaskiwani przez rzeszę
fanów doświadczenia estradowe zdobylwali: Marcin Borysiewicz ze SP w Bninie wykonał
piosenkę „W kasztanowym
mieście”, 8letnia Magdalena
Cyra – z SP w Kórniku wykonała piosenkę „Biedronka”, Patrycja Wybieralska
zaśpiewała piosenkę „Malowanie psem” ,
Beata Norkiewicz zaśpiewała „Wyliczankę”
, Ania Stroiwąs i Joasia Szamałek – ze SP
w Szczodrzykowie, zaśpiewały piosenkę
„Jesienna dyskoteka”, Michalina Gwizdek
z 4-osobowym chórkiem ze szkoły w
Szczodrzykowie wykonała piosenkę „Stań
i śpiewaj” , dla widzów zatańczył zespół
„BRAWO” – działający już drugi rok przy
Urzędzie Miejskim w Kórniku, Adrianna
Przybył z SP nr 1 zaśpiewała Piosenkę
„Bal moich lalek”, Kinga Hoza wystąpiła
z 4 –osobowym chórkiem ze szkoły w
Szczodrzykowie, zaprezentowała się w
piosence „Kot w butach”, zespół „Triolki”
w składzie Dominika Skowrońska, Joanna
Niewiedział i Daniela Sarnow ze SP nr 1,

wykonał przebój „Ciągle pada”, Maria Taciak
zagrała na keyboardzie utwór Z. Szrama
zatytułowany „Kaskada”, zespół ludowy ze
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie w
składzie: Norbert Kubiak, Jagoda Kozłowska, Adam Waligóra, Kinga Hoza, Marcin
Słóma, Patrycja Gabryelewicz, Michalina
Gwizdek, Martyna Kieliszek, Joanna Szamałek, Monika Mądrecka, Katarzyna Heigenbarth - przedstawił dwa tańce ludowe,
zespól „Gama” z tejże szkoły w składzie:

Joasia Kuźma, Paulina Kelma, Ania Heigenbarth i Sandra Starzak zaśpiewał „A ja
chce tańczyć”, Zuzanna Zięta wykonała
piosenkę „ Chodź pomaluj mój świat”,
Anna Woźnicka ze SP w Bninie zaśpiewała piosenkę „Niebo”, Kinga Zgarda z tej
samej szkoły przedstawiła utwór „Ziemia” ,
Mariusz Koliński z Gimnazjum w Robakowie wykonał utwór „Przeżyj to sam” Anna
Jarmuszkiewicz zaprezentowała najpierw
„Blues niepotrzebnych powrotów” a później
z Martą Lehmann, Beatą Zwierzyńską,
czyli zespołem „Metamorfoza” piosenkę
z repertuaru Beaty Kozidrak „Niby nic”,
Olga Pólchłopek zagrała na „klawiszach”
utwór z repertuaru Dire Straits zatytułowany „Sultans of swing”. Były także pokazy
aerobiku jakie zaprezentowały uczennice
ze Szczodrzykowa i Kórnika. Jak zwykle

atrakcyjny był akrobatyczne i dynamiczne
pokaz adeptów Taekwondo.
Gwiazdy w deszczu

Aura nie rozpieszczała widzów zgromadzonych na kórnickich Błoniach. Zaczął
padać deszcz. Mimo to, zebrani, szczególnie dzieci oklaskiwały wyczyny zabawnego
„Tańczącego Słonia”. O dobry humor próbowali zadbać członkowie Kabaretu Dno.
Dużą część publiczności
– szczególnie te męską - rozgrzała muzyka grupy Queens.
Te wschodzące gwiazdki polskich dyskotek zaprezentowały się nie tylko w popisach
wokalnych, ale i ciekawych
choreograficznych układach, w
których towarzyszył im zespół
... oraz gromada kórnickich
dzieciaków.
Lady Pank – znana polska
grupa rockowa, która debiutowała na rynku muzycznym
już w latach 70tych, gościła
w Kórniku nie pierwszy już
raz. Również i teraz nie obyło
Lady Pank
się bez niespodziewanych
wydarzeń – tym razem awaria
techniczna (najprawdopodobniej „wyskoczył” bezpiecznik) przerwała koncert na
kilka minut. Po przerwie na scenę nie
wyszedł już lider zespołu – gitarzysta
Jan Borysewicz. Zespół oparł koncert w
większości na znanych niemal wszystkim
utworach, jak : „Mniej niż zero”, „Tańcz
głupia, tańcz” czy „Marchewkowe pole”.
Widzowie, pod parasolami lub przemoczeni, wiele utworów zaśpiewało wraz z
wokalistą. Część tych, którzy doczekali
do pokazu sztucznych ogni zawiodła się,
gdyż tym razem wystrzeliwano fajerwerki z
niefortunnie wybranego miejsca i najlepsze
widoki zasłaniały drzewa.
O wydarzeniach niedzieli 21 maja, w tym
o Przeglądzie Hejnałów i Intrad Maryjnych
napiszemy szerzej w następnym numerze
Kórniczanina. ŁG

TRZY PYTANIA DO MACIEJA KURONIA
I.M.: Jaka jest Pana ulubiona kuchnia?
M.K.: Generalnie moją ulubioną kuchnią
jest kuchnia polska, przy czym to nie jest
tak, że całe życie tak było. Wiadomo, że
przecież w realnym socjalizmie nie było u
nas np. restauracji włoskich, a w tamtych
czasach nasza kuchnia była raczej w wydaniu siermiężnym. Tęskniłem za światem, za
Europą, za innymi smakami, ale wiadomo
że ciężko było dostać wtedy paszport.
Minęło 20 lat , pomieszkałem jakiś czas w
Ameryce, zjechałem pół świata, posmakowałem innych kuchni, np. chińską, która
była takim moim odkryciem. Minęło trochę
czasu i rodzina już nie mogła na tą kuchnię
patrzeć. Potem poprawiło mi się trochę fi-
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nansowo i mogłem jeździć do egzotycznych
krajów, gdzie spróbowałem owoców morza.
Tak je polubiłem, że mogłem jeść krewetki,
małże rano, w południe i na kolację. No,
ale oczywiście ile można tego jeść! Teraz,
gdy u nas wszystko jest dostępne, mogę w
pełni delektować się polskimi potrawami i
szczególnie je lubię.
I.M.: Proszę powiedzieć, co takiego
było w tym babcinym serniku, który Pan
jako młody chłopiec postanowił upiec
sam i od którego właściwie zaczęła się
przygoda z gotowaniem?
M.K.: Podstawową zaletą tego ciasta był
ser, który babcia (dokończenie na str. 13)

Autorka wywiadu z Mistrzem
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Rozmowa z Januszem Panasewiczem
wokalistą LADY PANK

MECHANIKA POJAZDOWA

Tuż przed koncertem zespołu Lady
Pank na wywiad zgodził się wokalista
grupy, by odpowiedzieć na kilka pytań dla
naszej gazety. W holu jednego z kórnickich
hoteli przywitał mnie tajemniczo uśmiechnięty i, jak zawsze, w przyciemnionych
okularach Janusz Panasewicz.

Elektromechanika - elektryka
komputerowa diagnostyka silników
osobowe - ciężarowe - dostawcze
oleje MOBIL

I.M.: Jaki repertuar zespół zaprezentuje na dzisiejszym koncercie?
J.P.: Większość utworów, które dziś
zagramy, to głównie te najbardziej lubiane
przez słuchaczy, czyli starsze, ale zaprezentujemy też parę z ostatniej płyty „Teraz”,
którą wydaliśmy w 2004 roku. Koncert
potrwa około półtorej godziny.

Maciej Duszczak
tel. 505 126 826
Prusinowo 30
(trasa Kórnik - Zaniemyśl)
Sklep

w Kamionkach
poleca karmy Royal,
Purina i inne
Zamówienia na telefon
061 897 14 53
lub 601 669 261

Miejsce
na Twoją
reklamę

dowóz gratis

Motel, Restauracja

„Nestor”
w Kórniku

zatrudni kelnera,
kelnerkę.
Mile widziana wysoka
kultura osobista.

Tel. 061/ 8 190 800

Z Ekoludkiem
po zdrowie
28 kwietnia br. w Robakowie, w filii
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie
odbył się II Gminny Konkurs o
tematyce prozdrowotnej „ Z Ekoludkiem po zdrowie”. Wzięły w
nim udział dzieci klas I-III ze szkół
podstawowych naszej gminy.
Każdą szkołę reprezentowało
6 uczniów – po w części zmagań
z wiedzy teoretycznej oraz po 3 w
działaniach praktycznych. W komisji konkursowej zasiedli zaproszeni
goście: Irena Klimek-Łyszczarz,
Małgorzata Walkowiak i Aneta
Starosta.
Uroczystego otwarcia dokonała pani wicedyrektor Małgorzata
Siekierska.
Pytania konkursowe obejmowały zagadnienia dotyczące właściwego odżywiania,
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Sprzedam
działkę budowlaną
w Dziećmierowie
1100 m2
Cena
do uzgodnienia

J.P.: Tak, oczywiście! Po trasie koncertowej wiosenno-letniej, wchodzimy jesienią
do studia i pracujemy nad nowym materiałem. Część już mamy gotową, ale tę główną
pracę trzeba wykonać już w studio. Jak
wszystko dobrze ułoży się, to płyta będzie
na początku przyszłego roku.

Tel. 504 036 850

J.P.:(śmiech)To był bardzo intensywny
dzień, bo wcześniej mieliśmy koncert
na Śląsku i musieliśmy szybko dostać
się tutaj małym samolotem na lotnisko.
Przy lądowaniu zorientowaliśmy się,
że nie lądujemy na płycie lotniska tylko
w jakimś tłumie ludzi. A to była publiczność i od razu byliśmy na miejscu naszego koncertu.
I.M.: Podobno nie gracie już w starym składzie. Ile osób jest na stałe
w zespole?
J.P.: Aktualnie, tj. Jan Borysewicz,
Krzysztof Kieliszkiewicz, Kuba Jabłoński i
ja gramy mniej więcej od 2001 roku. Nie
ma już z nami Andrzeja Łabędzkiego, który
odszedł w 1999 roku.
I.M. Bardzo dziękuję za spotkanie
i życzę udanego dzisiejszego koncertu.
J.P. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem!
Rozmawiała Iza Moskal

USŁUGI ŚLUSARSKO - SPAWALNICZE
Płoty kute
Bramy samonośne
Balustrady
Pergole
Siatki ogrodzeniowe
Kraty itp.
Również ogrodzenia
drewniane

TEL. (061) 663-88-37, TEL. KOM. 0692-214-023

wiedzą i znajomością konkursowych zagadnień, a prezentowane piosenki były
oglądane z wielkim podziwem dla ich
wykonawców.
Wyniki konkursu są następujące:
- I miejsce Szkoła Podstawowa w
Szczodrzykowie
- II miejsce Szkoła Podstawowa
w Radzewie oraz Szkoła Podstawowa z Bnina
- III miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pamiątkowe dyplomy, odznaki oraz cenne nagrody. Organizatorzy konkursu – nauczyciele filii
– składają serdeczne podziękowania Dyrekcji SP w Szczodrzykowie
oraz Rodzicom uczniów z filii za
aktywną pomoc w przygotowaniu
II Gminnego Konkursu „ Z EkoludUczestnicy konkursu
kiem po zdrowie”.
w Robakowie, rodzice, opiekunowie oraz
Organizator Konkursu
nauczyciele.
Nauczyciele Filii w Robakowie
Reprezentanci szkół wykazali się dużą
SP w Szczodrzykowie

higieny osobistej, zdrowego i bezpiecznego
stylu życia, sposobów radzenia sobie z
hałasem itp. W części praktycznej każda
grupa szkolna zaprezentowała przygotowaną piosenkę wraz z choreografią.
Wszystkim uczestnikom konkursu dopingowała publiczność - uczniowie z filii
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Maciej Kuroń

(dokończenie ze str. 11)
sama odciskała z mleka kupowanego na wsi
. Wtedy w sklepach był taki ser, który w ogóle
nie przypominał tego prawdziwego, z mleka
prosto od krowy. Mleko się zsiadało i wtedy powstawał ten śmietankowy, wspaniały twaróg.
Od dzieciństwa byłem żarłokiem i ten sernik
uwielbiałem. Moja babcia, która zresztą pochodzi z Wielkopolski, wspaniale gotowała. Nie
mogłem zapomnieć tego sernika i postanowiłem sam go upiec dla mojej rodziny. Wszyscy
byli zachwyceni i od tego czasu zaczęła się ta
cała przygoda z gotowaniem.
I. M.: Jaki tytuł uzyskał Pan po ukończeniu kursu w CIA(Culinary Instytute
of America) i jak wspomina Pan tę
szkołę?

Automatyka do bram!

Fot. IM

„U FILEMONA”

I.M.: Niedługo zbliża się 25-lecie
istnienia i działalności grupy. Czy przygotowujecie może jakiś nowy krążek z
tej okazji?

I.M.: To wspaniale! Panie Januszu,
jak wspomina pan poprzedni koncert
sprzed kilku lat tu u nas w Kórniku?

Janusz Panasewicz
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M.K.: Kurs, który trwał 3 miesiące, był
takim uwieńczeniem wiedzy kulinarnej różnych kuchni, które już znałem. Otrzymałem
dyplom międzynarodowy tego instytutu, który
upoważnia do uprawiania gastronomii w wielu
krajach świata. Nie jestem absolwentem tej
szkoły, bo edukacja w niej trwa 4 lata i uczy
sztuki gotowania od podstaw. Ja posiadałem już wiedzę podstawową, a ta szkoła ją
ugruntowała. Jeżeli uczyłem się tam kuchni
włoskiej, to pod okiem włoskich mistrzów,
jeśli chińskiej to pod okiem mistrzów z Azji,
tak więc było to zgłębianie prawdziwych sztuk
kulinarnych. Poza tym, że uczęszczałem z
moimi kolegami na zajęcia, to w czasie wolnym spotykaliśmy się i gotowaliśmy razem
u jednego z kolegów, który wynajmował
pensjonat. Wśród nich byli np. Chińczycy,
Meksykanie, dla których kuchnia polska w
ogóle była czymś nieznanym, egzotycznym.
Mogliśmy wtedy wymieniać się doświadczeniami nawzajem i uczyć się od siebie.
Rozmawiała Iza Moskal
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OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„ZDROWIE” s.c.
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 34A

OŚWIADCZENIE
Jesteśmy pielęgniarkami środowiskowo-rodzinnymi zatrudnionymi w Przychodni
Lekarzy Rodzinnych w Kórniku. Świadczymy wszelkie usługi pielęgniarskie
w środowisku. Pacjent ma prawo wyboru. Powinien znać swoją pielęgniarkę
rodzinną, ufać jej i wiedzieć do kogo ma się zwrócić w razie potrzeby udzielenia
fachowej pomocy pielęgniarskiej.
Jeżeli nie znacie Państwo swojej pielęgniarki rodzinnej możecie dokonać takiego
wyboru.
Tel. (0607 63-67-67) Jolanta Ciechomska – pielęgniarka
Tel. (0605 548-427) Mariola Słoma – pielęgniarka
Tel. (0608 015-052) mgr Małgorzata Walkowiak – położna
Mariola Słoma

Irena Klimek-Łyszczarz

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA
ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH

USŁUGI W RAMACH KONTRAKTU
Z NFZ
Rejestracja: tel. (61) 8190-425
Budynek Ośrodka Zdrowia I piętro - pokój 205

KANCELARIA DORADCZA SOLSKI I PARTNERZY

NIERUCHOMOŚCI

obrót nieruchomościami
podziały i przekształcenia gruntów
wyceny majątkowe
regulowanie stanów prawnych
doradztwo inwestycyjne
porady prawne
mediacja w sporach
Kancelaria czynna w godzinach:
Poniedziałek
9 – 13
Wtorek		
13 – 17
Środa		
nieczynne
Czwartek		
13 – 17
Piątek		
9 – 13

w pilnych sprawach prosimy dzwonić:
*501 01 01 01 *605 32 49 32 *061 89 89 880
Adres Kancelarii: 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 17A
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Małgorzata Walkowiak

Z NAMI BAWI SIĘ
CAŁA
WIELKOPOLSKA

gramy każdą muzykę na każdą okazję

* saksofon
* gitara
* instr. klawiszowe
* znakomity wokal

Proponujemy skład 4,3 osobowy

tel. 661 336 233

Wynajmę lokal
35m2
na działalność
gospodarczą
w centrum Kórnika

tel. 504 045 075

(dawne świadectwo kwalifikacji). Zapisy i informacje w biurze Ośrodka.

Śrem, ul. Kilińskiego 18,
Tel. 0602 631 288 lub 061 28 28 760
e-mail: biuro@osz-kaczmarek.com.pl www.osz-kaczmarek.com.pl

TROPICAL SUN

Zaprasza i oferuje!
• Fachowa obsługa
• Najlepsza jakość
• Najlepsze środki
myjące i piorące
• Sprzęt firmy KARCHER
• Pranie tapicerki
welurowej i skórzanej
• Poczekalnia - kawa
gratis
dla każdego Klienta
CZYNNE:

Pl. Niepodległości 25, Kórnik
(piętro Polo Marketu)
tel. 061 8171 607

Tel. (0605 557-379) Irena Klimek-Łyszczarz – położna

Jolanta Ciechomska

Kursy prawa jazdy: kat A, B, B+E, C, C+E,. Przewóz towarów niebezpiecznych - ADR
wózki widłowe • spawanie • i inne w/g potrzeb
Rozpoczyna się nabór na kurs podstawowy i dodatkowy dokształcający kierowców
wykonujących transport drogowy - przewóz osób i rzeczy

MYJNIA
SAMOCHODOWA

KRAWCOWE
DO ZAKŁADU
Z OKOLIC
KÓRNIKA
tel. 061 8190 723

SPRZEDAM
DOM

w Szczodrzykowie
- Osiedle
tel. 0 604 11 99 64

PŁYTKI CERAMICZNE
KLEJE, LISTWY, FUGI

Bogaty wybór, fachowe doradztwo
HURT-DETAL
Zapraszamy od 14.00 do 20.00
MOŚCIENICA, ul. Mościenicka 8, Mariola Słoma

tel. 0 605 548 427, 061 817 13 88
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pon.-sobota
8.00-20.00
niedz.
9.00-15.00
(na telefon)

NOWOŚĆ - Biotatuaże

SOLARIUM

Nowe lampy !!! Ekstra moc

Konkurencyjne ceny!

KOSMETYKA

NASZĄ WIZYTÓWKĄ
JEST DOKŁADNOŚĆ
I SZYBKOŚĆ!

● TIPSY - ponad 80 rodzajów brokatów
● manicure, pedicure
● zabiegi pielęgnacyjne na twarz

Czynne Poniedziałek-Piątek 11:00-20:00, Sobota 10:00-16:00

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3
tel. dom. (061) 2857953, lub (061) 8170356, tel. kom. 0605781862
Zakres usług prowadzonych przez firmę
NORD Computers s.c.
° Kompleksowa obsługa informatyczna firm
° Sprzedaż podzespołów i osprzętu komputerowego
° Sprzedaż zestawów komputerowych
° Serwis komputerów
° Usługi oraz porady programistyczne
° Odzyskiwanie danych i zapomnianych haseł
° Projektowanie i wykonywanie sieci komputerowych
° Pomoc w przekazach elektronicznych do ZUS
° Sprzedaż oprogramowania licencjonowanego
° Projektowanie i wykonywanie materiałów
reklamowych
Sprzedaż ratalna i leasingowa (wszystkie formalności u Klienta w domu)

62-035 Kórnik, Pl. Powstańców Wlkp. 3
Tel: 0605 987 525 e-mail: nordcomp@hot.pl
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Kórnik, ul. Stodolna 1,
tel. 601-402-641,
889-303-193

MIEJSCE
NA
TWOJĄ
REKLAMĘ

PRACOWNIA KRAWIECKA

A&A

Poleca swoje wyroby:
* GARNITURY DAMSKIE
* KOSTIUMY
*	SZYCIE MIAROWE DO ROZMIARU 52
		 -spodnie, spódnice, bluzki
*	SZYCIE ODZIEŻY CZARNEJ
	SZYCIE RÓWNIEŻ Z TKANIN POWIERZONYCH
Godz. otwarcia: od pon. do pt. 8.00-16.00, soboty 10.00-14.00

CENY KONKURENCYJNE!
SZYBKO - TANIO - FACHOWO
Zapraszamy!

tel. (61) 817-10-17
kom. 0606-461-245

Szczytniki
ul. Jeziorna 9
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REKLAMY

KULTURA / OŚWIATA

TEATR LEGION

EUROPEJSKIE

WSPOMINA WIELKOŚCI

PODRÓŻE PRZEDSZKOLAKÓW
ZE SZCZODRZYKOWA

„Czarne kwiaty” Cypriana Kamila Norwida
można będzie zobaczyć w ramach imprez
towarzyszących Obchodom Białej Damy, 28
maja, o godz. 18, w Przyziemiach kórnickiego
Zamku. W zamkowym parku kwitną magnolie
- na scenie refleksja o rozkwicie, ale i końcu
życia. Przemijaniu. I powracaniu z „potęgą
drugą”. Przywołując słowa Jana Pawła II z
„Tryptyku Rzymskiego”: „Zatrzymaj się – to
przemijanie ma sens”.
„Czarne kwiaty” opisują spotkania Cypriana
Kamila Norwida z wielkimi Polakami w ich „dni
przedostatnie”: Fryderykiem Chopinem, Adamem Mickiewiczem, Juliuszem Słowackim,
Stefanem Witwickim. Odchodzili oni z dala od
Ojczyzny i najbliższych, na emigracji w Paryżu
(jedynie Adam Mickiewicz w Konstantynopolu).
Ich skromne pogrzeby nie zapowiadały późniejszych zaszczytów i honorów narodowych.
W los tych wielkości wpisał się też sam
Norwid: odszedł w poczuciu opuszczenia i
osamotnienia w przytułku sióstr miłosierdzia
św. Kazimierza w Ivry pod Paryżem (przy łóżku
towarzyszył mu jedynie kolega zakładowy, były
uczestnik Powstania Listopadowego, Zaleski).
Norwida do końca nie opuszczała wiara w
odkrycie i docenienie jego twórczości przez
„późnego wnuka”.

Problematyka unijna jest bardzo szeroka, a zainteresowanie nią wykazuje głównie
młodzież. Pytania o Unię zadają także dzieci w wieku przedszkolnym – wynika to z ich
naturalnej ciekawości świata i otwartości na
wszelkie nowości.
Wychodząc na przeciw potrzebom i
zainteresowaniom swoich wychowanków,
nauczycielki z Przedszkola w Szczodrzykowie, zorganizowały cykl zajęć poświęconych tematyce europejskiej. Przedszkolaki
poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach
poznawały symbole Unii Europejskiej: flagę,

hymn, walutę oraz podróżowały po wybranych krajach europejskich w towarzystwie
swych ulubionych bohaterów literackich
pochodzących z danego kraju: Finlandię
zwiedzaliśmy z Muminkami, Francję z
Czerwonym Kapturkiem a Wielką Brytanię
z Kubusiem Puchatkiem.
Zwieńczeniem naszych podróży
były obchody Dnia Europy, podczas których przedszkolaki mogły wymieniać się
informacjami o danym państwie, oglądając
samodzielnie wykonane albumy, kosztować
europejskich specjałów, śpiewać piosenkę
„Panie Janie” w trzech językach oraz wysłuchać koncertu flażoletowego.
Nauczycielka
Magdalena Czapkiewicz

Inaczej będą głosić Twe zasługi
I łez wylanych dziś będą się wstydzić,
A lać ci będą łzy potęgi drugiej
Ci, co człowiekiem nie mogli cię widzieć.

Kórnik
ul. Młyńska 18
(droga do hurtowni T.M. MAŁECCY)

zapraszamy:

pn.- pt. 10:00-19:00
sob.
10:00-13:00

TANIA ODZIEŻ

DAMSKA, MĘSKA, MŁODZIEŻOWA I DZIECIĘCA (0-12 LAT)

%
-10

W

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

I
TK
PIĄ

UŻYWANA I NOWA
» Niskie ceny
» Bardzo dobra
jakość towaru
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pOLECAMY ODZIEŻ WIOSENNO-LETNIĄ:
MODNE WZORY

Zakiety, Garsonki, Sukienki, Spódnice (rozmiar 38-44)
Garnitury, Koszule (rozmiar 36-47), Spodnie Jeans - oryginał Levi’s, Lee i inne

Odzież z Włoch, Niemiec, Anglii, Anglii

PRZEJRZYSTA EKSPOZYCJA TOWARU, ELEGANCKIE WNĘTRZE SKLEPOWE, MIŁA OBSŁUGA!

sERDECZNIE ZAPRASZAMY!

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

660-762-870
602-620-236, 602-130-788

Kórnik
ul. Średzka 17
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„Czarne kwiaty” pozwalają skonfrontować nam
nasze wyobrażenia o wielkich Polakach z prawdą
relacji Norwida. Rozszerzone w scenariuszu o ich
wiersze i muzykę skłaniają do zadumy nad losem
wielkich twórców i jego przesłaniu. AW
„Czarne kwiaty” Cyprian Kamil Norwid. Scenariusz Anna Łazuka-Witek. Reżyseria Wojciech Kopciński. Opracowanie muzyczne Małgorzata Hołtra.
Występują: Klaudiusz Soboń, Wojciech Kopciński,
Małgorzata Hołtra, Anna Łazuka-Witek.
TEATR LEGION ZAPRASZA
KÓRNICKĄ MŁODZIEŻ NA
WARSZTATY

REGATY WIOŚLARSKIE
Podczas Kórnickich Spotkań z Białą
Damą na jeziorze Kórnickim odbyły się
Regaty Jubileuszowe z okazji 50 – lecia
sekcji wioślarskiej Klubu Sportowego
„Posnania”. Wyścigi odbywały się w konkurencji czwórek podwójnych ze sternikiem
i dwójek podwójnych (debli). W zawodach
udział wzięli reprezentanci UKS „Dwójka
Kórnik”, startując na dwójce podwójnej w
kategorii dziewcząt w składzie Patrycja

Janasik i Asia Żyto (2 miejsce) oraz w kategorii chłopców Filip Kaźmierczak i Aleks
Matysiak (2 miejsce).
W czwórkach podwójnych ze sternikiem wystartowały Patrycja Janasik, Asia
Żyto, Kasia Koralewska, Kamil Pawlak i
sternik Szymon Sobieraj zajmując czwarte
miejsce. Podobnie, czwarte miejsce zajęła
czwórka podwójna ze sternikiem chłopców
w składzie Filip Kaźmierczak, Aleks Matysiak, Kacper Słoma, Kamil Pawlak i sternik
Szymon Sobieraj. MI

W dniach 14 – 28 sierpnia br.
w Gimnazjum w Robakowie
odbędą się warsztaty teatralne Teatru Legion.
Uzdolnioną młodzież kórnicką zapraszamy do
uczestnictwa.
Jeżeli grasz na jakimś instrumencie, śpiewasz,
recytujesz, tańczysz, bierzesz udział w teatrzyku
szkolnym czy też interesujesz się teatrem
– odwiedź nas!
Codziennie w dn. 14 – 28 sierpnia
w godzinach przedpołudniowych
(10 do 12) odbywać się będą
w Gimnazjum w Robakowie zajęcia grupowe,
na które zapraszamy naszych gości: aktorskie,
muzyczne, śpiewu, teorii teatru, planowane są
również taneczno-baletowe.
Udział w zajęciach warsztatowych jest bezpłatny.
Anna Łazuka-Witek

kórniczanin nr 10/2006
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REKLAMY

50

HISTORIA

%

MIESZKAŃCOM TRZEBISŁAWEK I OKOLIC

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

W HOŁDZIE BOHATEROM

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

ELLMED

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

Rejestracja lekarzy ogólnych
(neurolog, lekarz rodzinny,
chirurg, medycyna pracy,
dermatolog w soboty)
czynne:
00

00

00

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

U S G w Śremie

Prywatne gabinety diagnostyki
ul. Staszica 1 („KO-MED” HCP)
przyjęcia: pon.-pt. 8.00-12.00
tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

Zapraszamy na konsultacje
w poniedziałki i piątki od 900 do 1300
we wtorki i czwartki od 1300 do 1700
materiały zamieściliśmy na stronie na http: www.solski.pl
Witold Solski 501 01 01 01
Zbyszek Niemczewski 605 32 49 32

RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE – DORADZTWO – OBSŁUGA PRAWNA

C Z A S P R O M O C J I O G R A N I C Z O N Y

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

ul. Wschodnia 5 (przy szkole ekonomicznej)
przyjęcia: wtorek od 16.00, czwartek od 19.00
tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

wykonują badania USG:
* jamy brzusznej
* tarczycy
* jąder
* piersi
* ciąży

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;
* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;
* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwa
radiologicznego
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Linia Elektroenergetyczna
2 x 400kV + 2 x 220kV
Biuro Kancelarii czynne:

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

KANCELARIA DORADCZA SOLSKI I PARTNERZY

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
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Tekst odczytany podczas uroczystego odsłonięcia pomnika w Trzebisławkach 9 maja br. (red)
Klęska wrześniowa w Polsce w 1939
roku nie oznaczała końca walk z agresorem hitlerowskim o nasze ostateczne
zwycięstwo.
Hitlerowscy wprowadzili bardzo ostry
terror mający na celu zastraszenie polskiej
ludności i zmuszenie jej do bezwzględnego
posłuszeństwa Niemcom.
Rozpoczęły się aresztowania, rozstrzeliwania i wysyłki do obozów. Wielkim terrorem
hitlerowskim w Kórniku było rozstrzelanie 15
zakładników w dniu 20 października 1939
roku – mur kórnickiego ratusza ociekał
polską krwią.
Wtedy wśród pewnej części społeczeństwa polskiego zrodziła się myśl przeciwdziałania ludobójstwa wroga,
przygnębieniu i bezsilność wobec
okupanta. Dojrzewała myśl o walce
i organizowaniu działalności podziemnego ruchu oporu Polaków.
Tę myśl podjęli najbardziej zdeterminowani i najbardziej odporni
psychicznie Polacy.
Właśnie ich organizatorem i przywódcą został Konrad Latanowicz
– kierownik Szkoły Powszechnej w
Pierzchnie.
W 1938 roku Latanowicz wszedł
do zarządu Związku Powstańców
Wojaków w Kromolicach, aktywnie
włączył się w akcji FON. Organizował w pobliskich wioskach uroczystości związane z przekazywaniem na rzecz
68 i 70 pp materiałów bojowych zakupionych
społecznie.
Odznaczono go srebrnym krzyżem
zasługi.
Już na przełomie października i listopada
1939 roku Konrad Latanowicz zorganizował nasłuch radiowy na strychu szkoły w
Pierzchnie. Następnie zajmował się kolportowaniem ulotek pisanych ręcznie, a później
maszynowo. Jego pierwszymi współpracownikami byli brat Sylwester, Bronisław Snella,
Edmund Przybylski i Jan Łukowski. Podczas
rozmowy Konrada Latanowicza z współpracownikami Franciszkiem Gusskiem,
Mieczysławem Szumińskim, Władysławem
Koczorowskim, Michałem Modłowskim i
Feliksem Tarko zapada decyzja o stworzeniu
redakcji pisma konspiracyjnego oraz ruchu
społecznego. Już w listopadzie 1939 r wydano na powielaczu pierwszy numer pisma
„Młody Demokrata”, a następnie „Dla Ciebie
Polsko”, a ostatni 120 numer wydano 5 maja
1943 roku.
Gazetkę drukowano u Czesława Olejnika w Runowie, Edmunda Przybyskiego w
Pierzchnie, Jana Świtalskiego w Trzebisławkach, a przez dwa lata u Jana Pieprzyka w
Pierzchnie. Co tydzień w nocy z czwartku
na piątek odbijano 500-600 egzemplarzy.
Nasłuch radiowy do uzyskania wiadomości do gazetki odbywał się u Franciszka
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Matysiaka w Kromolicach, u braci Stefana
i Jana Pawlaków w Kromolicach i od 1942
roku u Wojciecha Kozłowskiego w Krzyżownikach. Jesienią 1939 roku powstała
tajna organizacja konspiracyjna pod nazwą
„Młody Demokrata”, a od kwietnia 1940 roku
pod nazwą ”Dla Ciebie Polsko” Inicjatorem
utworzenia i komendantem tej konspiracji
był Konrad Latanowicz – kierownik Szkoły
powszechnej w Pierzchnie. Właśnie w tej
wsi już w październiku 1939 roku okupant
zaczął wywłaszczać gospodarzy i zabierać
im inwentarz.
Najważniejszym celem tej organizacji
było podtrzymywanie Polaków na duchu.
Pamiętam, że w czasie terroru hitlerowskiego, każda pomyślna informacja z konspiracji
była dla nas Polaków wielką nadzieją i
wartością. Gazetkę redagowali nauczyciele:

Konrad Latanowicz, Mieczysław Szumiński
z Podgaja i Władysław Koczorowski z Bieganowa.
Józef Antkowiak z Kórnika, który wydatnie ułatwiał drukowanie konspiracyjnej
gazetki. Kupił w Poznaniu w firmie Kastor
dzięki pracującym tam Polakom powielacz
obrotowy. Przywiózł go do Kórnika na rowerze. Maszyna ta ważyła około 60 kg., a
Franciszek Matysiak zawiózł powielacz do
Kromolic. Józef Antkowiak (kupiec) dostarczał do druku papier, tusz i farbę drukarską.
Był też pomocny w redagowaniu i kolportowaniu gazetek.
Ponadto przy tej pracy pomagali: Sylwester Latanowicz – brat Konrada, Leon
Jeżewski ze Swarzędza, Stefan i Jan Pawlakowie z Kromolic, Czesław Olejnik z Runowa, Matuszczak z Dachowy i kolejarz Jan
Łukowski ze stacji kolejowej w Pierzchnie.
Również zaangażowani w pracy konspiracyjnej byli; burmistrz Kórnika Jan Lube,
budowniczy Józef Błaszkowiak, szewc Bartkowiak, Bronisław Staszak, Jan Tomczak i
Jan i Marian Antkowiakowie, Józef Bogacz,
Stefan Jarzyna, Edmund Nowak, Bolesław
Panecki.
W pracę naszej organizacji zaangażowani byli – Władysław Pieroszewski
– nauczyciel z Biernatek, Napieralski, Władysław Kozłowski i Stanisław Wojciechowski
kolportowali gazetki w Świątnikach.

Paczki z gazetami były składane w
kuźni Kazimierza Antkowiaka w Kórniku na
Piaskach – dziś ulica Parkowa (oprócz informowania gazetka wzywała do drobnego sabotażu np. powolna praca dla okupanta).
Przy rozprowadzaniu gazetek zabierano
też fundusze potrzebne na cele organizacyjne i na zapomogi dla wdów i sierot po
poległych i uwięzionych. Kazimierz Rakoniewski wówczas pracownik magistratu w
Kórniku dostarczał kartki żywnościowe dla
Polaków.
Jan Pieprzyk udzielił pomocy zbiegłemu jeńcowi angielskiemu ze stalagu w
Poznaniu.
Krawiec Zygmunt Fogel i dwaj jego
pracownicy Wincenty i Mieczysław Ziętowie uszyli ubrania dla dwóch zbiegłych
Anglików.
Po zastrzeleniu Sylwestra Latanowicza w
czasie jego ucieczki urządzenia drukarskie
zostały ukryte u Jana Pytlaka - kołodzieja
w Tulcach.
W ramach ruchu „Dla Ciebie
Polsko” utworzono formację konspiracyjną, która w 1942 roku przyjęła
nazwę Wielkopolska Tajna Organizacja Powstańców, a już w sierpniu
1942 roku została scalona z AK.
W dniu 23 października 1943
roku Konrad Latanowicz wezwany
na naradę sztabu AK w Poznaniu
został aresztowany, a w dniu 2
czerwca 1944 roku rozstrzelany w
Żabikowie na terenie więzienia policyjnego. Pośmiertnie odznaczony
Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK
i Medalem Wojska.
W naszym kórnickim środowisku
czcimy pamięć konspiracyjnych
bohaterów, którzy kilka lat swojego
młodego życia oddali za Ojczyznę. Już od
1989 roku odbywały się Rajdy Szlakiem
Kórnickiej Konspiracji. Organizatorem ich
była Kórnicka Rada Pamięci. Rajdów dotąd
odbyło się 12, a jeden z nich odbył się w
Pierzchnie 23 kwietnia 1994 roku. Poległych
i zmarłych konspiratorów uczciliśmy Mszą
św. w kaplicy. W uroczystości udział wzięli
burmistrz – Jerzy Lechnerowski, przewodniczący Rady Miasta – Zbigniew Stecki,
współpracownik Konrada Latanowicza
– Edmund Przybylski – członek średzkiej
konspiracji Adam Grabias, goście, mieszkańcy Pierzchna i okolicy oraz młodzież
naszych szkół. Marian Woźniak pracownik
Instytutu Zachodniego w Poznaniu nakreślił
historię działalności tej konspiracyjnej organizacji. Była wystawa dokumentów, konkurs
piosenki i wiedzy o Bohaterach. Każda grupa
szkolna przygotowała proporczyk. Ognisko
rozpalił Adam Grabias serdecznie witany w
mundurze AK.
Uroczystość przygotowana przez Szkołę
w Runowie była wartościową lekcją historii, a wręczone wszystkim uczestnikom
znaczki rajdowe upamiętniają to ważne
wydarzenie.
Oddajmy dziś Cześć Pamięci Naszym
Bohaterom z Konspiracji
Trzebisławki 9 maja 2006 r
Mgr Jan Robiński
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CIEKAWI LUDZIE

SPORT

Daje serce innym...

stwie. W trudnym okresie lat 80-ych była
zaangażowana w działalność „SolidarnoWśród nas mieszkają ludzie, którzy ogrodnictwie, zatem było co jeść!. Po ści”. Niosła pomoc osobom prześladowapoświęcają swój czas na udzielenie pewnym czasie zamieszkały w Końskich nym przez ówczesne władze, działając
wsparcia innym osobom. Robią to nie na Kielecczyźnie, gdzie gospodarstwo w Komitecie dla Represjonowanych u
dla rozgłosu, lecz z potrzeby serca. Są ogrodnicze było jeszcze większe. W ojców dominikanów w Poznaniu.
Rok 1990 zapoczątkował nowy okres
skromni, niechętnie opowiadają o sobie, 1944 roku zmarł ojciec Hanny.
swoim życiorysie. Takim człowiekiem
W 1945 roku mama i Hanna przy- w jej życiu była jedna ze współzałożyciejest niewątpliwie Hanna Straus, jedna ze jechały do Kórnika, gdzie była praca lek Kórnickiego Towarzystwa Pomocy
współzałożycielek Kórnickiego Towarzy- dla pani Emilii w ówczesnym Zakładzie Społecznej, do którego weszła z ramienia
stwa Pomocy Społecznej.
Dendrologii i Pomologii. Dyrektorem tej ówczesnego Komitetu Obywatelskiego.
Była pierwszym prezesem KTPS. Po
Urodziła się w Poznaniu. Jej dziadek placówki był przyszły ojczym Hanny.
– prof. polonistyki – Tadeusz Grabowski
Do 1939 roku ukończyła trzy klasy pewnym czasie zrezygnowała z pełnienia
przeprowadził się w 1919 roku z Kra- szkoły powszechnej. Mieszkając w Koń- tej funkcji, ale nadal jest członkiem Zakowa do Poznania, by zacząć pracę skich brała udział w tajnym nauczaniu, rządu. Aktywnie wspiera obecną prezes
na Uniwersytecie Poznańskim. Matka by nie stracić okresu nauki. W 1945 roku – Krystynę Janicką. Żartuje, że wykonuje
pani Hanny - Emilia podjęła studia na ukończyła trzecią klasę gimnazjum. Po pracę na ćwierć etatu. W jej mieszkaniu
Państwowej Szkole Ogrodniczej, gdzie przybyciu w Kórniku uczęszczała do odbywa się część spotkań Zarządu. Pani
poznała swojego męża – Edwarda, który gimnazjum i liceum w Bninie, które skoń- Hanna mówi, że na początku KTPS w
był wykładowcą na tej uczelni. Hanna czyła w 1949 roku. Następnie podjęła swojej działalności mogło liczyć tylko
od najmłodszych lat była związana z studia w Państwowej Szkole Ogrodniczej, na to, co ludzie dali do przysłowiowego
różnymi górami – głównie Tatrami, lubiła ukończyła w 1953 r. z tytułem inżyniera kapelusza. Teraz Towarzystwo otrzymuje
po ich chodzić, rodzice mieli nawet swój ogrodnictwa, a tytuł magistra inżyniera pewne dotacje od władz samorządodom w Zakopanem.
uzyskała po dalszych studiach w 1954 wych na konkretne zadania. Zresztą
Kiedy wybuchła II wojna światowa, roku w Szkole Głównej Gospodarstwa przedstawiciele tych władz są od dawna
także członkami KTPS. Pani Hanna podHanna Straus miała 9 lat. Znalazła się Wiejskiego w Warszawie.
kreśla, iż opiekuje się
daleko od Poznania.
ono głównie dziećmi
Mama postanowiła
zbierając fundusze dla
schronić się u znajoofiar wypadków, osób
mych w Lublinie, mydotkniętych białaczśląc, że będzie tam
ką. Udziela wsparcia
spokojnie. Tymczasem
przy zakupie podręczokazało się, że mianików itp. Pomaga też
sto przeżyło ciężkie
ludziom, którzy nie
bombardowania...
mogą np. zapłacić za
Pani Emilia postanoprąd, gaz. Pani Hanwiła pójść z Hanną na
na sporządza pisma
wieś - ponad 30 km od
z prośbą o pomoc do
Lublina do znajomej
potencjalnych darczyńnauczycielki. Potem był
ców i sama jest swego
uciążliwy powrót do Porodzaju listonoszem,
znania. Najpierw piebo zanosi je osobiście.
szo, potem furmanką.
Towarzystwo w 1997
Pani Hanna wspomina
roku podczas wielkiej
jak przeprawiała się
Pani Hania (po środku) z Tomkiem, podopiecznym KTPS-u i jego mamą
powodzi również nie
przez most pontonowy.
zostało obojętne na
Do Poznania wracała
przez Wrocław.
Od stycznia 1955 roku podjęła pracę los powodzian. Wspomagało ono poP o z n a ń p o o k u p a c j ą n i e m i e c k ą w Zakładzie Dendrologii i Pomologii, szkodowanych na terenie gminy Lubwywarł na rodzinie pani Hanny ponure przemianowanym później na Instytut sza. Pani Hanna znalazła się w gronie
osób wożących dary dla nich. Do teraz
wrażenie, było w im pełno hitlerowskich Dendrologii PAN.
flag... Zatem postanowiono wyjechać
Pani Hanna opowiada, że była tam są utrzymywane serdeczne stosunki z
stąd. W środę rodzina ze wszystkimi zatrudniona przez 30 lat aż do przejścia powodzianami.
Wspólnie z Krystyną Janicką wybrała
rzeczami miała opuścić miasto i zamiesz- na wcześniejszą emeryturę w 1985 roku.
kać w Zakopanem, a w poniedziałek, w Odbywała praktyki zawodowe m. in. w 43 prace Teresy Pohl-Radowicz, które
drugi dzień wysiedleń przyszli Niemcy. Czechosłowacji i Szwecji. W Szwecji była złożą się na wystawę „Piękno WielkoPaństwo Straus znaleźli się w obozie trzy i pół miesiąca, a przywiozła stamtąd polski” mającą być otwartą 20 maja o
przejściowym na Głównej. W tym cza- niezapomniane wrażenia, bo przebywa- godzinie 10 w „Klaudynówce”.
Pani Hanna uwielbia książki, ma
sie dziadek ukrywał się. Pani Hanna jąc 200 km za kołem polarnym o godzinie
wspomina, że nie odczuwała tak mocno pierwszej w nocy przy słońcu mogła robić pokaźny księgozbiór z publikacjami dotytrudów pobytu w obozie, w Poznaniu była notatki, zdjęcia. Zrobiła wtedy zielnik, czącymi: gór, historii – zwłaszcza II wojny
jej rodzina, która dostarczała żywność, niesamowite wrażenie wywarł na niej światowej, harcerstwa oraz związanych z
a nawet mleko dla 9-letniej Hanny. Po szczyt pokryty śniegiem, na którym rosły jej zawodem. Jej wielką „miłością” pozomiesiącu państwo Straus musieli wyru- rododendrony. Swoim doświadczeniem stały góry. Przed laty bywała w nich częszać w drogę. Jechali przez 3 dni i 4 noce starała się dzielić z innymi publikując sto. Będąc strażnikiem ochrony przyrody
znaleźli się w Ostrowcu Świętokrzyskim. kilka artykułów w czasopismach nauko- mogła uczęszczać nawet po zakazanych
dla innych szlakach w Tatrzańskim Parku
Następnie udali się do Krakowa, gdzie wych i popularno-naukowych.
przebywali już dziadek oraz reszta roPrzejście na emeryturę pozwoliło jej Narodowym. Ubolewa, że z wielu względziny. W Krakowie było bardzo ciężko. opiekować się przez 10 lat ciężko chorą dów coraz rzadziej bywa w górach. Kiedyś
Ojciec pojechał do Warszawy w poszuki- matką. Można powiedzieć, iż jest osoba, miała w Zakopanem wielu przyjaciół, u
waniu pracy, a Hanna z mamą pojechała która połknęła społecznikowskiego bak- których mogłaby zanocować, a teraz już
na Podhale. Tam miały gospodarstwo cyla. Od młodych lat działała w harcer- nie żyją. Robert Wrzesiński
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MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
W SZACHACH KLASYCZNYCH
W ŁEBIE 25.03-02.04.06

W MPJ udział wzięli: Dominik Płończak
w C-16(50 osób) i Mateusz Płończak w
C-18(42 osób), zawodnicy MUKS “Wieża Kórnicka”.
Dominik uzyskał 17 miejsce w grupie do
16 lat a Mateusz 31 miejsce w grupie
do 18 lat. RB

SZACHY Z BIAŁĄ DAMĄ
W turnieju szachowym zwyciężył Dominik Płończak mistrz Polski Juniorów do
16 lat w szachach piętnastominutowych w
2005 roku zawodnik MUKS „Wieży Kórnickiej” zdobywają 5,5pkt.
Kolejne miejsca zajęli: 2m Włodzimierz
Kałużny i 3m Marek Maćkowiak, którzy
uzyskali również po 5,5pkt. O kolejności

SIATKARSKA BIAŁA DAMA
Wzorem lat ubiegłych w ramach Kórnickich Spotkań z Białą Damą przeprowadzono Turniej Piłki Siatkowej Amatorów o
Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Kórniku. Do udziału w eliminacjach
zgłosiło się 9 drużyn z terenu gminy: KS
Ktoś, Harpagony, Vincent, ZHP Kórnik,
Atopik, T.M. Małeccy, Dynamix Robakowo,
Spartanie, Kórniczanie. Drużyny, zgodnie
z losowaniem podzielono na trzy grupy, w
których rozegrano spotkania na zasadzie
„każdy z każdym”. Pierwsze mecze, sędziowane przez sędziów Polskiego Związku
Piłki Siatkowej, rozegrano 14 maja na
salach szkół w Radzewie i Bninie. Awans
do ścisłego finału uzyskały tylko trzy drużyny. W niedzielę 21 maja spotkały się KS
Ktoś, Dynamix Robakowo i ZHP Kórnik. W
niezwykle zaciętych meczach, gdy emocje
graczy i publiczności coraz bardziej rosły,

zdecydowała punktacja dodatkowa Bucholza.
Dziesięciu zawodników posiadało ranking 2000 lub wyższy. Nagrody rzeczowe
w turniejach sponsorował Urząd Miejski w
Kórniku. Dyplomy przygotował i zawody
przeprowadził Ryszard Bartkowiak-prezes MUKS „Wieża Kórnicka”. Zawodnicy
otrzymali pamiątki ufundowane przez firmę
Pana Sznury.

Turniej warcabowy

1 NAPIERAŁA, Krzysztof (3)

1300 KOMANDORIA

8.5 32.50

7

2 MAĆKOWIAK, Marek (1)

2300 POZNAŃ

8

27.50

7

3 LEŚNIEWICZ, Kazimierz (2) 1300 KOMANDORIA

6.5 18.75

5

4 SZYMAŃSKI, Leszek (6)

KOMANDORIA

6

4

5 OKULICZ, Roman (7)

SWARZĘDZ

4.5 10.75

3

6 SIMON 93, Marek (8)

PIAST ŚREM

3.5

7.00

2

PIAST ŚREM

3

10.00

2

3.00

1

1.5

1.50

0

1

3.00

7 CICHOCKI 93, Daniel (5)
8 ANDRECKA, Jolanta (4)
9 BREWKA 94, Emilia (9)
10 SIMON, Marek (10)

1100 WIEŻA KÓRNICKA 2.5
PIAST ŚREM

17.50

Kórniczanie w Wiśle
Zima dawno za nami, jednak wciąż
kibicujemy herosom sportów zimowych
– szczególnie ciągle popularnemu mistrzowi – Adamowi Małyszowi.
Dwóm młodzieńcom z Czmońca – Marcinowi i Arkadniuszowi – udało się spotkać
naszego wspaniałego skoczka przed jego
domem w Wiśle. Chłopcy dostali od Małysza autografy i zrobili sobie zdjęcie przy
bramie willi naszego reprezentanta. Kadra
naszych skoczków już wznowiła treningi
pod okiem nowego szkoleniowca. Życzymy
udanego sezonu. ŁG

1

Szczegółowe wyniki turnieju szachowego w następnym numerze Kórniczanina.
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wyłoniono zwycięzcę oraz wicemistrza
Turnieju. Wg regulaminu rozgrywek za
zwycięstwo drużyna otrzymywała 2 punkty.
Po rozegraniu trzech spotkań uzyskano następujące wyniki: ZHP Kórnik – 4 punkty, KS
Ktoś – 2 punkty, Dynamix Robakowo – 0. W
podsumowaniu gorącego sportowego finału
uczestniczyły wszystkie drużyny biorące
udział w eliminacjach. Przewodniczący
Rady Miejskiej podkreślił wysoki poziom
reprezentowany przez uczestników Turnieju – amatorów. Wspólnie z hm. Krystyną
Antkowiak Komendantką Hufca ZHP Kórnik
- organizatorem imprezy, gratulował uczestnikom rozgrywek, wspaniałym kibicom
i przede wszystkim zwycięzcom – drużynie
ZHP Kórnik. Następnie wręczono nagrody:
dla uczestników eliminacji dyplomy, statuetki i butony, dla finalistów dyplomy, butony
i puchary. Na koniec wszyscy uczestnicy
Turnieju pozowali do pamiątkowego zdjęcia. Helena Tomaszewska

Kórniczanie przed domem mistrza
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REKLAMY

AKTUALNOŚCI
Dwukrotne zawody wędkarskie

Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm

Z okazji Kórnickich Spotkań z Białą Damą
w sobotę 20 maja na kórnickim Prowencie
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 19
Kórnik tradycyjnie już zorganizowało zawody
wędkarskie. W rywalizacji wzięło udział 35
wędkarzy z trzech kół: Mosina „Hobby”,
„Lotnik” Poznań oraz kórnickiego. Czołowe
miejsca zajęli reprezentanci Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego nr 19 Kórnik. W
kategorii seniorzy I był Roman Łasiński, II
– Rafał Kujawa, III – Eugeniusz Mańczak. W
kategorii juniorzy wygrał Mateusz Słomiński,
II – Przemysław Fogt, III – Robert Zięta..
Zawody były sponsorowane przez: Szkółki

Pralki * lodówki
zmywarki przepŁywowe
ogrzewacze wody * lady chŁodnicze
witryny

Szybko * tanio * fachowo
tel. dom. (061) 893 94 99, tel. kom. 0507 160 878

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

tel./fax (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 0609 071-938
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW

WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE,
na które bardzo serdecznie
zapraszamy członków i wszystkie
inne osoby zainteresowane.

OPAŁOWE - KOMINKOWE

WĘGIEL, MIAŁ, KOKS, NOWY SKŁAD

ZAPRASZAMY DO LETNICH ZAKUPÓW
PO PROMOCYJNYCH CENACH

NISKIE CENY!

metodą żelową
oraz fiberglass
dojazd do Klienta

tel. 0 694 165 335

   

USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

MONIKA ORLEWICZ
* trumny
* przewóz zwłok i trumien
- GRATIS
* auto-karawan na terenie
całego kraju
* obsługa na cmentarzu
* krzyże, tabliczki, klepsydry
* renowacja pomników 		
lastrykowych
* obudowy grobów

ul. 20 Października 93, 62-035 KÓRNIK
tel. 0609-848-998 /24h/
www.orlewicz.pl

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

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

tel. (61) 819-01-46
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* Wynajmę lokal 35 m2 na działalność gospodarczą w centrum Kórnika. Tel. 504 045 075
* Tenis ziemny - nauka gry, sparing partner. Nauka gry na gitarze. Tel. 0510 552 853
* Sprzedam dom w Szczodrzykowie. Tel. 601 313 727
* Kupię nieduży dom na wsi w gminie Kórnik. Tel. 603 268 665
* Kupię tanio zbiornik na szambo. Może być używany. Tel. 607 626 347
* Sprzedam działki budowlane. Tel. 512 463 123
* Kupię działkę w Kórniku lub okolicy. Tel. 509 574 945
* Sprzedam płyty drogowe JOMBO 100 szt.. Tel. 887 314 158
* Oddam w najem mieszkanie 3-pokojowe o pow. 47 m2 w Kórniku, ul. Staszica 13 m 16. Tel. (061) 8190-650 po godz. 15.00 lub 696 577 807
* Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Kórniku. Tel. 605 23 64 70
* Odstąpię mieszkanie 2-pokojowe w TBS-ach w Kórniku - Oś. Krasickiego. Tel. 604 511 409 lub 061 81 70 871
* Sprzedam garaż murowany w boksach przy Oś. Krasickiego. Tel. 604 511 409 lub 061 81 70 871
* Działkę budowlaną o powierzchni 1100 m2 w Kórniku. Tel. 061 8170 436
* Sprzedam suknię ślubną. Rozmiar 38/40 (gorset, spódnica, halka, welon). Tel. 692-241-023, 663-88-37 po godz. 17.00
* Mieszkanie 93m2 (4 pokoje, garaż murowany, piwnica użytkowa) Zaniemyśl. Tel. 694 843 449
* Kórnik - Szczodrzykowo dom sprzedam. Tel. 502 710 366
* Stanowiska fryzjerskie sprzedam. Tel. 502 710 366
* Rencista lat 30 podejmie pracę (zakładanie płytek, montaż paneli itp.). Tel. 607 341 475
* Sprzedam działkę budowlaną w Dziećmierowie 1200m2. Cena do uzgodnienia. Tel. 0504 036 850
* Sprzedam suknię ślubną rozmiar 36-38. Cena 250 zł. Tel. 661 055 453
* Wynajmę mieszkanie osobom samotnym. Tel. 061 8171 652
* Korepetycje matematyka-fizyka, zakres szkoły podstawowej i gimnazjum. Tel. 505 013 515
* Poszukuję pomieszczenia na biuro. Tel. 0602 631 288 lub 061 28 28 760
* Sprzedaż tralek i montaż. Tel. 692 412 276
* W Kórniku 2-pokojowe, nowe, pełna własność z gruntem - sprzedam. Tel. 607 62 62 72
* Zatrudnię kierowcę kat. C. Tel. 603 707 156
* Sprzedam tanio mieszkanie 40 m2 k. Kórnika wraz z garażem, budynkiem gospodarczym i ogrodem. Tel. 0503 123 118
* Kolekcjoner kupi: meble, obrazy, platery, odznaczenia, skrzypce, gramofon, lampy, różne starocie, zegary, przyjadę.Tel. 0601 308 880
* Ogrodnictwo zatrudni kobiety do pracy sezonowej w szklarni. Dachowa 1, Gądki tel. 061 819 04 63
* Angielski - absolwentka UAM. Doświadczenie w nauczaniu dzieci. Tłumaczenia. Tel. 0502 33 54 80, e-mail: simon1979@wp.pl
* Sprzedam auto po wypadku Scoda Felicja pick-up 1998r. Tel. 061 28 77 120
* Działkę budowlaną o powierzchni 1200m2 sprzedam w Kórniku. Tel. 061 8 170 436

2006

KOPALNIA „WUJEK”
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Ogłoszenia
DROBNE

ul. Sowiniecka
KontaktMosina,
i zamówienia:
0509 795 169
Kontakt i zamówienia: 0509 795 169
Posiadamy
drewno
z
własnego
wyrębu
Posiadamy drewno z własnego wyrębu

TIPSY!!!
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Konto: Bank Spółdzielczy Kórnik
główne:
02 9076 0008 2001 0007 0739 0001
specjalne TOMEK:
72 9076 0008 2001 0007 0739 0002

DĄB
DĄB -- BRZOZA
BRZOZA -- GRAB
GRAB -- AKACJA
AKACJA -- SOSNA
SOSNA II INNE
INNE

WĘGIEL

Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej
7 czerwca 2006 r. (środa)
o godz. 18 w salce ratusza w Bninie
odbędzie się

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

DREWNO

Kórnickie PAN, Jan Bartosik, Koło Polskiego
Związku Wędkarskiego nr 19 Kórnik, Urząd
Miejski w Kórniku.
Następnego dnia – w niedzielę 21 maja
odbyły się zawody o mistrzostwo Koła
Polskiego Związku Wędkarskiego nr 19
Kórnik na rok 2006. W grupie seniorów I był
Mirosław Grewling, II – Jacek Smoliński, III
– Janusz Miszczyk. W kategorii kobiet wystartowała Ludomiła Michałowska. Wśród
juniorów starszych najlepszy był Krzysztof
Smoliński, II – Kamil Rossa, III – Przemysław Graczykowski. W grupie juniorów
młodszych zwyciężył Mateusz Słomiński,
II – Piotr Fogt, III – Robert Zięta.
Robert Wrzesiński

Ilość edycji ogłoszenia
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SPORT

SPORT

„PLAŻOWICZE” Z ROBAKOWA
MISTRZAMI POWIATU

SUKCES CZWÓRBOISTÓW
ZE SZCZODRZYKOWA

W bieżącym roku szkolnym do współzawodnictwa sportowego szkół Wielkopolski
po raz pierwszy weszła piłka plażowa.
Przepisy gry różnią się od zwykłej siatkówki
wymiarami boiska (16 x 8 m ),ilością zawodników w grze ( 2 ) a głównie techniką gry.
W mistrzostwach powiatu poznańskiego
naszą gminę reprezentowali uczniowie z
Gimnazjum w Robakowie, którzy jesienią
2005 wygrali mecze z Kórnikiem. Błażej
Andrzejewski i Michał Urbaniak startując
w Dymaczewie Małym wywalczyli złote
medale a dla szkoły puchar za Mistrzostwo
Powiatu Poznańskiego w Piłce Plażowej.
Byli zdecydowanie najlepsi wygrywając z
przeciwnikami wszystkie mecze 2 : 0.
Z kolei dziewczęta z Robakowa : Adela
Michałowska i Sylwia Klaczyńska przegrywały mecze w stosunku 2:1 i zajęły miejsce
czwarte.

Wszyscy lekkoatleci szkół podstawowych z Bnina i Szczodrzykowa dzięki
awansowi z mistrzostw powiatu mieli
okazję zobaczyć i startować po raz pierwszy na stadionie Olimpii w Poznaniu. 17
maja 2006 odbyły się Półfinały Mistrzostw
Wojewódzkich w 4-boju lekkoatletycznym.
Zaskakujący sukces na miarę awansu do
Mistrzostw Wojewódzkich Wielkopolski wywalczyli chłopcy p. Dariusza Śmigielskiego
z Szczodrzykowa.
Zespół w składzie:Mateusz Szulc (242
pkt), Michał Okniński (240 pkt), Rafał Kąkol
(227 pkt Michał Basalak ( 201pkt )Piotr
Maciejewski (201 pkt) i Krzysztof Krajewski
(174 pkt)
zajęli drugie miejsce ( 1133 pkt) i wyjadą
na finał do Piły.
Dziewczęta p. Jacka Ogonowskiego z
Bnina zajęły miejsce siódme ( 1134 pkt).
Indywidualnie najbardziej wartościowe wyniki osiągnęli: Kąkol Rafał 8,41sek na 60m
i w dal 4,91m i Szulc Mateusz 8,43 sek na
60m. Wśród dziewcząt najwięcej punktów
zdobyła Karina Wiatr 285 pkt ( 9,21 sek60m,4,36m w dal ,40 m w p.pal.)
Justyna Piasecka – 252 pkt ( 9,12 sek
- 60m , 2:01,14 sek- 600m )

STARTY LEKKOATLETÓW W REJONIE
Ponad gimnazjalistów, 600 lekkoatletów
i lekkoatletek z 12 powiatów z Wielkopolski
walczyło w Rejonie o awans do zawodów
wojewódzkich ( 12.05.2006 ).
Na stadionie Olimpii w Poznaniu startowali najlepsi lekkoatleci z powiatów:
Poznań, Września, Nowy Tomyśl,
Grodzisk, Środa Wlkp, Śrem, Szamotuły,
Jarocin, Konin, Gniezno, Oborniki, Międzychód.
Udział w finałach wojewódzkich zapewnili sobie również gimnazjaliści z naszej
gminy.
Gimnazjum Kórnik 		
Beata Zwierzyńska- 300m pł z czasem
55,18 sek.
w dysku : Daria Zgarda- 23,32 m, Joanna Wachowiak- 18,10m
sztafeta szwedzka dziewcząt
(100m,200m,300m,400m)-2:45,38
w składzie:
Natalia Wujek, Beata Zwierzyńska,
Weronika Szmańda, Paulina Szulda
Mateusz Niemier- 300m pł.-47,48 sek
Dawid Michalak – w dal – 5,70 m Jakub
Szarzyński- dysk - 35,76 m
Sztafeta 4x100m chłopców- 49,23 sek
w składzie:
Piotr Kurminowski, Maciej Jankowiak,
Tomasz Dryjer, Dawid Michalak.
Gimnazjum w RobakowieDominik Simon – 300m pł- 47,70sek.
				
Magdalena Słoma – dysk
Ponadto dobre wyniki uzyskali także ale
zabrakło im szczęścia do awansu:
Katarzyna Szeffner – 300m -49,41sek.,
Weronika Szmańda- 100m-13,81sek,
Paulina Szulda wzwyż- 140 cm, Ewa
Stachowiak dysk-21, 32 m,
Piotr Kurminowski – 100m- 12,50 sek.wszyscy poprawili swoje wyniki życiowe.
W Finałach Mistrzostw Wielkopolski
( 19.05.2006) najlepszy wynik osiągnął
Jakub Szarzyński z Gimnazjum w Kórniku,
który w rzucie dyskiem pobił swój rekord
życiowy wynikiem 37,02 m.
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GMINNE BIEGI PRZEŁAJOWE
87 dziewcząt i 97 chłopców uczniów
szkół gminy Kórnik brało udział w Indywidualnych Mistrzostwach Gminy w Biegach Przełajowych, które odbyły się 15
maja 2006 na Błoniach w Kórniku. Szkoły
rywalizowały o punkty do współzawodnictwa gminnego a uczniowie o awans do
zawodów powiatowych. Najlepszymi w
kategoriach wiekowych byli:
Rocznik 1995
1. Graf Weronika – Szczodrzykowo
1. Wiciak Michał –Bnin
2. Żegleń Wiktoria- Szczodrzykowo
2. Sobieraj Marcin-Bnin
3. Słoma Julia –Bnin
3.Górski Maciej -Bnin
4. Ignasiak Marta- Szczodrzykowo
4. Wlazły Marcin- Kórnik
Rocznik 1994
1. Sójka Kinga -Bnin
1.Rozmiarek Kamil- Radzewo
2. Serafiniak Katarzyna- Bnin
2. Matysiak Aleksander – Bnin
3. Zgarda Kinga- Bnin
3. Olejnik Jakub -Kórnik
4. Giertych Hanna- Szczodrzykowo
4. Krajewski Krzysztof – Szczodrzykowo
Roczniki 1993-1992
1. Wiatr Karina- Bnin
1.Pawlik Łukasz- G.Robakowo
2. Mruk Paulina- Robakowo		
2. Okniński Michał -Szczodrzykowo
3. Piasecka Justyna -Bnin
3.Walkowiak Łukasz- G.Kórnik
4. Nawrocka Anita -Szczodrzykowo
4.Król Szymon- G. Kórnik
Rocznik 1991
1. Krukowska Barbara- G. Robakowo
1. Chojna Michał -G.Robakowo

2. Ogórkiewicz Izabela- G.Robakowo
2.Dryjer Adrian -G.Kórnik
3. Kwiatosz Anna -Robakowo
3. Płachta Dawid- G.Kórnik
4. Król Małgorzata -G.Kórnik
4. Hryciuk Wojciech- G.Kórnik
W prowadzonej punktacji medalowej
i zespołowej wśród szkół podstawowych
zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Bnina
przed Szczodrzykowem, Kórnikiem i Radzewem.
Puchary, statuetki i medale sponsorował Piotr Kasprowicz Hollogis Skrzynki
a wręczali Prezes Szkolnego Zrzeszenia
Sportowego PP oraz nauczyciele szkół.
W rywalizacji medalowej gimnazjów
zwyciężyło Robakowo przed Kórnikiem
a w punktacji zespołowej wśród dziewcząt
Robakowo a w chłopcach Kórnik.
Trofea dla szkół gimnazjalnych ufundował Kombus Kórnik.
XII BIEG ULICZNY Z „BIAŁĄ DAMĄ”
Tradycyjnie w czasie „Kórnickich Spotkań
z Białą Damą” odbył się bieg uliczny. Trasę
od liceum do Ośrodka Sportu i Rekreacji
na Błoniach najszybciej przebiegł kórnicki
licealista Błażej Wójkiewicz przed Mateuszem Sarnowskim z Kórnika i Bartoszem
Kaczmarkiem –Gołębin Stary. Miejsca od 4-6
zajęli: Szymon Kowalski z Zaniemyśla, Adam
Konieczny –Zaniemyśl, Paweł Wojciechowski
– Zimin.

Roczniki 1994 i młodsi
1. Piotr Rozmiarek – Radzewo i Julia Słoma
– Bnin
2. Aleksander Matysiak – Bnin i Katarzyna
Szymczak – Kórnik
3. Michał Jasiński – Kórnik i Julia Huzarek
– Bnin
Ogółem w biegu wystartowało 78 sympatyków biegania. Uhonorowano także
nagrodami najmłodszych biegaczy z gminy
Kórnik 10-latków: Wiktorię Olejnik i Sebastiana Grząślewicza oraz najstarszych Barbarę
Jeziorską i Janusza Szulca. Ponadto rozlosowano kilkanaście nagród pocieszenia
wśród pozostałych uczestników biegu.
Nagrody ufundował Urząd Miejski
w Kórniku a wręczał burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Imprezę przeprowadzili działacze SZS
w Kórniku oraz Młodzieżowi Organizatorzy
Sportu z LO Kórnik pod kierunkiem nauczycielki Iwony Rauk. Całością imprezy koordynowali pracownicy OSiR- u w Kórniku.
O LAUR „KWITNĄCEJ MAGNOLII”
Nie wszyscy mieszkańcy miasta
i gminy Kórnik wiedzą, że na początku
imprezy majowe w Kórniku obchodzone
były z inicjatywy Kórnickiego Towarzystwa
Kulturalnego pod nazwą „Święto Kwitnącej
Magnolii”. Z tamtych czasów pozostała

niezmiennie i organizowana jest do dzisiaj
tylko jedna impreza TURNIEJ BRYDŻOWY
O „LAUR KWITNACEJ MAGNOLII”. W
tym roku w ramach Kórnickich Spotkań
z „Białą Damą” odbył się już XXVIII Turniej Brydżowy a to dzięki pasjonacie tej
dyscypliny sportu i głównemu organizatorowi p. Stanisławowi Gąsce. Pierwsze
imprezy brydżowe odbywały się w dawnym
Ośrodku Sportu i Rekreacji na Prowencie,
później w restauracji „Biała Dama”, wiele
lat dzięki dyr. Jerzemu Noskowiakowi w
Domu Dziecka w Bninie a tegoroczny
w kórnickiej Strażnicy.
W niedzielę 21 maja 2006 zjechali do
Kórnika brydżyści z klubów Poznania,
Piły, Słupska, Koła , Pleszewa, Gostynia,
Szamotuł, Gniezna, Rogowa .
W turnieju wzięło udział 40 par brydżowych a wśród nich kórniczanie Tadeusz
Modrowski i Stanisław Gąska. Zwycięzcą
28 Turnieju została para Marek Piechociński z Gniezna i Rajmund Wiśniewski z Rogowa. Drugie miejsce wywalczyli : Tomasz
Metelski i Jerzy Mścisz ze Słupska, trzecie
Jacek Melcer i Marcin Woźniak z Poznania
a czwarte Alicja Dykier i Michał Nowaczyk
także z Poznania. Nagrody pieniężne
najlepszym zawodnikom wręczał Międzynarodowy Sędzia Brydżowy Andrzej
Wachowski wraz z głównym organizatorem
imprezy Stanisławem Gąską. ARA

XXVII WIELKI FESTYN ROWEROWY
DLA DZIECI
Dzieci do lat 4
1. Tymoteusz Gabski – Kórnik
2. Kuba Iszkuło – Kórnik
3. Zuzia Stroiwąs - Runowo
Dzieci do lat 6
1. Dominik Kuchta – Gądki
2. Paulina Jasiewicz – Kórnik
3. Patryk Toboła – Prusinowo
Dzieci do lat 8
1. Eryk Ostrowski – Września
2. Marianna Jaskuła – Bnin
3. Magdalena Stroiwąs – Runowo
Dzieci do lat 10
1. Patryk Rajkowski – Kórnik
2. Julita Jagodzińska – Jarocin
3. Patryk Szczepaniak – Kórnik
Kategoria Żak (do lat 12)
1. Piotr Tomczak – Września
2. Mateusz Wijasik – Września
3. Marek Masłowski - Jarocin
IX OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG NA
ROWERACH GÓRSKICH
Kategoria Młodzik (13-14 lat)
1. Kacper Rajkowski – UKS „JedynkaLimaro” Kórnik
2. Mateusz Nowak – MLUKS Biadki
3. Kacper Burchacki – Victoria Września
4. Kanrad Krzyżanek – Taris Puszczykowo
5. Daniel Adamski - UKS „Jedynka-Limaro” Kórnik
6. Adam Piasecki - - UKS „Jedynka-Limaro” Kórnik
Mistrzostwa Powiatu
1. Rajkowski
2. Krzyżanek
3. Adamski
Kategoria Młodziczka
1. Lidia Stefańska - Biadki
2. Katarzyna Dębowa – UKS Koźminianka
3. Joanna Owczynników - UKS Krotoszyn
6m.Paula Dutkiewicz – UKS „JedynkaLimaro” Kórnik

HARCERSKA AKCJA LETNIA 2006
to kolejne spotkanie z przygodą i przyrodą,
które proponuje

Wśród kobiet zwyciężyła Sylwia Chmielarz z Puszczykowa przed Zuzanną Lewandowską i Darią Kędziora z Kórnika. Na
kolejnych miejscach przybiegły kórniczanki
Aleksandra Lewandowska i Daria Wójkiewicz
a na 6 miejscu najstarsza uczestniczka biegu
( 42 l.) Lucyna Chmielarz z Puszczykowa. W
kategoriach wiekowych najlepszymi byli:
Roczniki 1991-93
1. Adam Konieczny- Zaniemyśl i Sylwia
Chmielarz-Puszczykowo
2. Filip Kaźmierczak – Kórnik i Zuzanna
Lewandowska – Kórnik
3. Dawid Płachta – Kórnik i Daria Kędziora- Kórnik
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Komenda Hufca ZHP
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku

POBIEROWO 17– 30 lipca 2006 roku
UWAGA!
• ilość miejsc ograniczona,
• uczestnikami obozu mogą być zuchy, harcerki i harcerze oraz dzieci nie zrzeszone,
• zapisy od zaraz do 5 czerwca br. można zgłaszać w siedzibie Komendy Hufca Sadybie ul. Poznańska
34a, we wtorki i czwartki 19.00 – 20.00,
• szczegółowe informacje dla zainteresowanych rodziców również w w/w terminach,
• zebranie dla rodziców uczestników obozu 8 czerwca 2006 roku, o godz. 19.00
w Sadybie.
Do uczestnictwa w obozie zapraszają
Organizatorzy
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Mistrzostwa Powiatu
1. Patrycja Wiza – Tarnivia Tarnowo Podgórne
2. Dutkiewicz
3. Patrycja Kaźmierczak – UKS „JedynkaLimaro” Kórnik
Oganizatorzy:
URZĄD MIEJSKI W KÓRNIKU
UKS „JEDYNKA-KÓRNIK”
WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KOLARSKI
STAROSTWO POWIATOWE
Sponsorzy:
URZĄD MIEJSKI W KÓRNIKU
STAROSTWO POWIATOWE
B.C.M. „NOWATEX”
AUTO-HANDEL – Robert Kolasa
FIRMA POLSRIS – Artur Hoffman
FIRMA „SHIMANO“ – R&P PAWLAK
Motel – Restauracja „NESTOR”
Gość Honorowy:
TOMASZ SCHMIDT – MISTRZ EUROPY I ZDOBYWCA PUCHARU ŚWIATA
W KOLARSTWIE TOROWYM
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SPORT

REKLAMY

AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI
działając na zlecenie
Głównej Komisji Sportu Popularnego i Turystyki Polskiego Związku Motorowego ,
przy współpracy z władzami miasta Kórnika
oraz Wielkopolskim Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu
w dniach 2-4 czerwiec 2006r. organizuje
Samochodowy Rajd

MERKURY 2006
będący :

IX i X rundą Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Polski

III rundą Turystycznych Motorowych Mistrzostw Polski
III rundą Turystyczno Nawigacyjnych Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych
Rajd składa się z dwóch rodzajów tras:

– NAWIGACYJNEJ –
• Trasa nocna: Jeziory Wielkie – Zaniemyśl - Środa Wielkopolska - Jeziory Wielkie - (około 60 km)
• Trasa dzienna: Kórnik – Dziećmierowo – Robakowo – Tulce – Kórnik – Jeziory Wielki – (około 70 km)

– TURYSTYCZNEJ –
• Trasa dzienna : Kórnik – Giecz – Czerniejewo – Dziekanowice – Pobiedziska – Kostrzyn – Kórnik
– Jeziory Wielkie (około 120 km)
W dniu 3 czerwca o godzinie 10.30 na rynku w Kórniku, odbędzie się uroczysta odprawa
i honorowy start załóg do rundy dziennej.
Pełną informację o imprezie można znaleźć na stronach internetowych:
www.aw.poznan.pl, www.aw.mosina.org
Uwaga Mieszkańcy Kórnika!
Z powodu rajdu dnia 3 czerwca, w godzinach 9:00 – 12:00, zamknięta dla ruchu będzie jednokierunkowa ulica
Placu Niepodległości od LO do ul. Kolegiackiej. Na kórnicki rynek nie będzie można wjechać ulicami Pocztową i Kuśnierską (ul. Kolegiacka będzie przejezdna). Przystanek autobusowy w kierunku do Bnina przeniesiony zostanie na dwukierunkową ulicę Placu Niepodległości.
Prosimy o wcześniejsze usunięcie parkujących pojazdów z zamkniętej dla ruchu drogi.
Za utrudnienia przepraszamy.
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Mogą przesuwać się równolegle do ściany
– wtedy konieczne jest pozostawienie na

Dobre wejście
Wymieniając drzwi można nie tylko
całkowicie zmienić charakter wnętrza, ale
i zniwelować jego niedostatki - odzyskać
nieco przestrzeni czy doświetlić.
Najpopularniejsze, stosowane standardowo są jednoskrzydłowe drzwi rozwieralne.
Są stosunkowo niedrogie, ich wybór jest
szeroki, ale wymagają dość sporo miejsca.
Decydując się na nie trzeba wiedzieć przede
wszystkim czy mają się otwierać w lewo czy
w prawo, na zewnątrz pomieszczenia lub
do jego wnętrza. Znacznie mniej miejsca
do otwarcia potrzebują drzwi łamane. Ich
skrzydło podzielone jest na dwa, niekiedy
trzy elementy. Zamknięte wyglądają jak
drzwi rozwieralne lub przesuwne, nie wymagają pozostawienia do ich otwarcia wolnej
powierzchni ściany. Najmniej miejsca w
pomieszczeniu zajmują drzwi przesuwne.
Sposób na złodzieja.
Decydując się na tak ważną rzecz jaką
są drzwi zewnętrzne do naszego domu,
mamy na uwadze przede wszystkim ich
bezpieczeństwo. Równie ważna jest też
estetyka i solidność wykonania. Konkurencja wśród firm oferujących drzwi
zewnętrzne jest olbrzymia.
Wszystkie modele utrzymane są w kolorystyce ciemnego drewna, nieodmiennie
kojarzącego się z elegancją. Palisander,
mahoń i złoty dąb dodają nieodpartego
wdzięku drzwiom wejściowym, które dzięki
temu stają się szykowną wizytówką naszego
domostwa. Jednakże elegancja w tym przypadku to przysłowiowa „kropka nad i”. Nowe
drzwi antywłamaniowe cechuje staranność
wykonania, ale przede wszystkim doskonałe
zabezpieczenie antywłamaniowe. Drzwi
posiadają także wszystkie wymagane na
polskim rynku atesty.
Drzwi MX wyposażone są w ościeżnicę
wykonaną ze stali o grubości 2 mm. Skrzydło
drzwiowe ma łączną grubość 70 mm. Malowanie i lakierowanie stali sprawia, że do
złudzenia przypomina drewno. Ościeżnica
posiada wszelkie elementy niezbędne dla
bezpieczeństwa oraz montażu – cztery zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelkę
główną oraz kotwy montażowe. Skrzydło
Parapet zdobi
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne to
ważny element wykończenia okna. Coraz
częściej funkcjonują również jako element
dekoracji wnętrza, więc warto zadbać, aby
były estetyczne i pięknie wykonane.
Parapety zewnętrzne muszą być wykonane z materiałów odpornych na warunki
atmosferyczne – opady, zmiany temperatur
i nasłonecznienie. Najpopularniejszym materiałem na parapety zewnętrzne jest twarde
pvc. Prawidłowo zamontowany parapet chroni

kórniczanin nr 10/2006

Składy budowlane VOX oferują bogaty wybór
klamek oraz okuć do drzwi wewnętrznych.

niej wolnego miejsca równego ich szerokości. Inna możliwość to ukrycie drzwi
drzwi wykonane jest z podwójnej blachy stalowej, pokryte zaś płytą MDF. Frezowanie na
płycie daje wzór i strukturę drewna, co nadaje
elegancji i solidności drzwiom. Zamek dzienny wyposażony jest w osiem rygli, z których

w specjalnej kasecie montowanej wewnątrz
ściany. To rozwiązanie jednak jest realne tylko wtedy, gdy zaplanuje się je w momencie
budowy ściany działowej.
Pełne drzwi zapewniają maksimum
intymności. To w wielu przypadkach istotna
zaleta. Jeśli jednak drzwi odgradzają pomieszczenie ciemne (np. korytarz) od dobrze
oświetlonych warto pokusić się o zastosowanie drzwi z przeszkleniami. W ten sposób
będzie można „obdzielić” światłem dziennym
większą powierzchnię mieszkania. Wybór
rodzajów szklanych „wstawek” jest ogromny
– od szyb zupełnie przezroczystych, przez
mleczne, po wielobarwne witraże. Trzeba
jednak pamiętać, że im szyba grubsza,
z wyraźniejszą fakturą i ciemniejsza tym
skuteczniej zatrzymuje światło. Jeśli więc o
nie właśnie chodzi lepiej zdecydować się na
przezroczystą bądź mleczną, możliwie gładką szybę niż ciemnozieloną w wyraźny wzór.
Szczegóły dotyczące doboru drzwi, ich
montażu i zabezpieczeń można uzyskać
od specjalistów ze Składów budowlanych
VOX w Poznaniu przy ul. Św. Michała 100
oraz przy ul. Głogowskiej 216. Raw

cztery wchodzą w ramię ościeżnicy, dwie
z próg wykonany ze stali nierdzewnej, zaś
dwie dodatkowe w górne ramię ościeżnicy.

Dzięki takiemu systemowi zabezpieczeń drzwi
posiadają wszelkie niezbędne atesty antywłamaniowe wymagane na polskim rynku.
Dodatkowo drzwi te posiadają zabezpieczenie
systemu aktywnego klucza. Wszystkie modele dostępne są w sieci Składów budowlanych
VOX. Wraz z drzwiami i ościeżnicą klient
otrzymuje również szyld z klamką, wizjer,
dzwonek oraz dwie uszczelki.
Modele drzwi antywłamaniowych typu S
25 i S 26 wykonane są z blachy o grubości
0,8 mm. Ościeżnica wykonana jest z blachy o
grubości 1,2 mm, natomiast próg jest zrobiony
ze stali nierdzewnej. Dzięki temu producenci
mogli zastosować wyjątkowo solidne zabezpieczenia antywłamaniowe. Drzwi osadzone
są na czterech zawiasach, zaś sam zamek
posiada 9 rygli. Dodatkowo zamek posiada
system aktywnego klucza. Dzięki takiemu
systemowi zabezpieczeń drzwi posiadają
wszelkie niezbędne atesty antywłamaniowe
wymagane na polskim rynku. Pokryte lakierem, do złudzenia przypomina w barwie
i strukturze drewno. Każdy model drzwi S25
i S26 posiada w komplecie również zamek,
szyld, klamkę, dzwonek, dwie uszczelki oraz
komplet kołków montażowych. Szczegóły
dotyczące montażu i zastosowania, jak
również zabezpieczeń, można uzyskać
od specjalistów w Składach budowlanych
VOX w Poznaniu przy ul. Św. Michała 100
oraz przy ul. Głogowskiej 216. Kaz

przed stratami ciepła oraz uszkodzeniem
ściany przez wodę i wilgoć. We właściwym
odprowadzaniu wody pomaga wyprofilowanie
krawędzi zewnętrznej. Aby uchronić parapet
przed zmianami objętości materiału, a co za
tym idzie uszkodzeniem ściany, stosuje się
wsuwane na końce parapetów zakończenia
z tworzywa.
Najpopularniejsze parapety wewnętrzne
produkowane są z twardego pvc, co znacznie
zwiększa trwałość produktu. W przypadku
parapetu wewnętrznego najważniejsze jest
jego stabilne zamocowanie. Parapet przecież

stanowi najczęściej swojego rodzaju półkę pod
kwiaty. Jeśli parapet wystaje więcej niż jedna
trzecia swojej szerokości poza ścianę, musi
być umocowany na dodatkowych wspornikach
(metalowych lub drewnianych mocowanych
śrubami i wkrętami). Należy również pamiętać,
że pod oknem znajdują się grzejniki, więc parapet nie może być zamontowany zbyt nisko.
Optymalny odstęp to 15 cm powyżej źródła
ciepła. Dobór odpowiedniego parapetu
doradzą konsultanci ze Składów budowlanych VOX w Poznaniu przy ul. Św. Michała
100 oraz przy ul. Głogowskiej 216. Raw

Fot. Składy budowlane VOX

W ramach Kórnickich Spotkań z Białą
Damą na boisku OSiR w niedzielę 21 maja
odbył się finał Turnieju Piłki Nożnej. Do
rozgrywek przystąpiło 15 drużyn, w tym 4
spoza kórnickiej gminy: Rogalin, Niesłabin,
Kaleje, Radzewice. Eliminacje odbyły się 3
maja w sześciu grupach, a ich zwycięzcy
grali w półfinale – 14 maja. W finale rozegrano mecze na zasadzie „każdy z każdym”.
Bnin I wygrał z Pierzchnem 1 : 0. „Jagrol”
Szczodrzykowo pokonał Bnin I - 2 : 1. W
trzecim meczu „Jagrol” Szczodrzykowo
zwyciężył z Pierzchnem 2: 1. W ten sposób
I miejsce w turnieju zajęła drużyna „Jagrol”
Szczodrzykowo, II był Bnin I, III – Pierzchno.
Puchary ufundowane przez OSiR wręczył
prezes KSS „Kotwica”, radny Tadeusz
Kuźma. Robert Wrzesiński

PORADNIK
BUDOWLANY

Fot. Składy budowlane VOX

Turniej Piłki Nożnej

Skrzydło drzwi wykonane jest z podwójnej
blachy stalowej pokrytej płytą MDF
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ROZRYWKA
Telefony alarmowe:
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
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Kórnik, Rynek 1, tel. (061) 817 04 87
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
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33
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Poziomo: 1) dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku,
7) imię radnego Halamy, 8) przedmiot rozmowy, 9) słynny przed laty zawodowy bokser
amerykański, 11) nieprzerwany ciąg chwil,
14) … Spółdzielczy mieści się w Kórniku przy
placu Niepodległości 31, 16) solenizantka z
23 września, 17) samica barana, 18) bitka
karciana, 19) prezes Klubu Spinningowego
Kotwica Kórnik, 20) oddawany do punktów
skupu, 22) bogini ze skrzydłami, ma pomnik w Warszawie, 25) lód na rzece, 27)
zastrzeżenie wpisane przez nauczyciela do
dzienniczka ucznia, 28) nędza, 29) możny
pan, potomek starego rodu.

Pionowo: 1) siedzi cicho za miedzą, 2)
miękko wyprawiona skóra używana do
wyrobu rękawiczek, 3) rękę myje, 4)
człowiek śniegu, 5) taniec rodem z Brazylii, 6) stary, ale cenny mebel lub inny
przedmiot, 10) mieszka w wynajętym
lokalu, 12) groźna niedomoga serca,
13) najsłynniejszy w historii trener
polskich bokserów, 14) wynaleziony
przez braci Montgolfier, 15) sołtys Czołowa, 20) do odebrania w biurze rzeczy
znalezionych, 21) kłopoty, tarapaty,
23) imię radnej Klimek-Łyszczarz, 24)
tkanina na garnitur, 25) krawędź, 26)
starożytne liczydło.

Litery w polach z dodatkową numeracją (w prawej dolnej części), uszeregowane
w kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie (przysłowie).

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 7/2006: „TEN SIĘ MYLI KTO NIE
RACHUJE”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Bożena Wieczorkiewicz z Kórnika.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
9-go czerwca 2006 r.
Materiały prosimy dostarczać do 2-go czerwca 2006 r.
kórniczanin nr 10/2006

