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DZIEŃ DZIECKA
Czyli o tym, jak bawiono się
w szkołach i nie tylko

BUDUJĄ OBWODNICĘ
Schemat węzła Kórnik 1

WYWIAD W SPRAWIE
LINII
Rozmowa z burmistrzem w sprawie
kontrowersyjnej budowy

ZMIANY
W ORGANIZACJI RUCHU
PODCZAS
BOŻEGO CIAŁA

„Second hand”

Zachodnia odzież UŻYWANA I NOWA
TYSIĄCE NOWYCH i używanych RZECZY letnich

PRZY ZAKUPIE PROMOCJA
Biernatki, ul. Główna 5

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

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

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA
SPOTKANIE GMIN
BĘDĄCYCH AKCJONARIUSZAMI
W SPÓŁCE AQUANET
W dniu 24 maja br. w Suchym Lesie
odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów
reprezentujących gminy posiadające
udziały w Spółce AQUANET. Na spotkaniu
obecny był burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Omawiano przede wszystkim kwestie związane z udziałem poszczególnych gmin w
procesie podejmowania decyzji w Spółce.
Akcjonariusze podsumowali również roczną
współpracę, jak i wysłuchali sprawozdania
z działalności, które przedstawił członek
Rady Nadzorczej Spółki AQUANET.
OTWARCIE SIEDZIBY
FIRMY BROCHEM METAL

SAMOCHODOWY RAJD MERKURY
2006 W GMINIE KÓRNIK
W dniu 3 czerwca br. w Kórniku rozpoczął się Samochodowy Rajd MERKURY
2006, który był również IX i X rundą Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw
Polski. Zawody rozpoczęły się przed
Urzędem Miejskim w Kórniku w sobotę o
godzinie 10.30, a zakończyły się o godzinie
21.00 w ośrodku PEKABEKS-u w Jeziorach
Małych, gdzie oficjalnie ogłoszono wyniki.
W ceremonii rozpoczęcia Rajdu udział wziął
sekretarz gminy Leszek Książek, a podczas
uroczystości zakończenia zawodów gminę
reprezentował wiceburmistrz Hieronim Urbanek. Pośród gości na ceremonii otwarcia
Rajdu MERKURY 2006 znaleźli się m.in.

W dniu 27 maja br. w Robakowie oficjalnie otwarto siedzibę firmy BROCHEM
METAL, która zajmuje się m.in. produkcją
artykułów metalowych stanowiących elewację zewnętrzną budynków. Na wspomnianej
uroczystości gminę Kórnik reprezentowali
burmistrzowie: Jerzy Lechnerowski i Hieronim Urbanek.
SPOTKANIE Z DYREKTOREM FIRMY
HAMA POLSKA
W dniu 29 maja br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski spotkał się z Dyrektorem Generalnym firmy HAMA Polska Sp. z o.o. – p.
Małgorzatą Deckinger. HAMA Polska jest
przedsiębiorstwem logistycznym, które nosi
się z zamiarem zainwestowania w gminie
Kórnik. Inwestycja ta realizowana miałaby być
w Robakowie, w sąsiedztwie firmy Brochem
Metal, lub w Koninku, w sąsiedztwie firmy
Presspublica. Teren inwestycji miałby obejmować powierzchnię około 3 hektarów.

Robert Werle – Prezes Zarządu Automobilklubu Wielkopolski, Ryszard Śliwiński
– Prezes Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej oraz
Stanisław Retorski – Wiceprezes Polskiego
Związku Motorowego. Goście jednomyślnie
docenili wysoki poziom przygotowania imprezy oraz sprawną organizację na starcie.
Wiceburmistrz złożył oficjalne zaproszenie
organizatorom, by w 2007 roku Rajd MERKURY miał zarówno swój „START” jak i
„METĘ” na terenie gminy Kórnik.

WIEŚCI SOŁECKIE
Biernatki
Sołtys Anna Plucińska informuje, że
są zaczęte prace związane z wykonaniem
plaży na terenie należącym do sołectwa,
oddanym w użyczenie mieszkańcom,
będzie nawieziony piasek. Na inwestycje
przeznaczono 5 tys. zł. Przeciwny realizacji
tego przedsięwzięcia jest Grzegorz Sznura,
który argumentuje, że nie będzie miał przejazdu. Gmina wykonuje drogę w Kierunku
Bożydaru. Przejazd do asfaltu będzie od
ulicy Jarzębinowej
Błażejewko
Sołtys Genowefa Piwońska mówi, że w
trakcie załatwiania z Urzędem Miejskim jest
wymiana lamp, która zostanie zrobiona z
funduszy sołeckich. Będzie też uregulowana sprawa oddzielenia oświetlenia ośrodka
wypoczynkowego od znajdującego się we
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wsi. Nierówności i wyboje powstałe po zimie
zmuszają do równania drogi tłuczniem
kamiennym. Na początek lipca został zaplanowany wyjazd dzieci z Błażejewka do
Czmońca, gdzie zwiedzą leśne tereny nadwarciańskie, spędzą czas przy ognisku.
Czołowo
W czwartek 1 czerwca w Czołowie
odbyło się zebranie wiejskie, w którym
wzięli udział burmistrz Jerzy Lechnerowski,
radna Julia Bartkowiak, przedstawiciel UM
do spraw wodociągowania. Został podsumowany ubiegły rok, nastąpiło rozliczenie.
Sołtys Jan Nowak stwierdza, że głównym
celem jest teraz wodociągowania, które ma
rozpocząć się w tym roku.
Kromolice
Sołtys Jolanta Gańko mówi, iż na bu-

SPOTKANIE W SIEDZIBIE SPÓŁKI
AQUANET
W dniu 5 czerwca br. odbyło się spotkanie w siedzibie Spółki AQUANET przedstawicieli gmin Suchy Las, Kórnik oraz miasta
Poznania. Gminę Kórnik na spotkaniu
reprezentował wiceburmistrz Hieronim
Urbanek. Spotkanie dotyczyło ustalenia
zasad wyceny majątku sieci WODKAN,
którą wspomniane samorządy wprowadzać
będą aportem do Spółki na najbliższym
zgromadzeniu wspólników.
SPOTKANIE
W SIEDZIBIE PSE–ZACHÓD
W dniu 6 czerwca br. odbyło się spotkanie w siedzibie PSE–Zachód, a dotyczyło
ono prowadzonej w gminie Kórnik budowy
linii elektroenergetycznej. Spotkanie zostało
zorganizowane przez prezesa PSE–Zachód
p. Lecha Tatarskiego, a brały nim udział
następujące osoby: Tadeusz Ruszczykowski
i Piotr Strojny – dyrektorzy w firmie PSE,
przedstawicielka wojewody wielkopolskiego, sołtys Małgorzata Walkowiak, przedstawiciele mieszkańców osiedla Długiego
w Kamionkach, Urząd Miejski W Kórniku
reprezentował wiceburmistrz Hieronim Urbanek. Na spotkaniu przedstawiciele PSE
przedstawili inny wariant przebiegu linii
elektroenergetycznej na terenie miejscowości Kamionki, który odbiega w pewnym
stopniu od pierwotnie zaprojektowanej trasy
realizacji inwestycji. Zaprezentowany został
również projekt porozumienia dotyczący
współdziałania inwestora, Rady Miejskiej i
burmistrza gminy Kórnik, wojewody, starosty
poznańskiego oraz mieszkańców osiedla
Długiego w Kamionkach. Porozumienie
miałoby dotyczyć umożliwienia realizacji budowy linii według projektu zaproponowanego
zebranym na spotkaniu. Termin kolejnego
spotkania w tej sprawie ustalony został na
21 czerwca. Sławomir Hinc
dowę kolejnego odcinka chodnika w tym
roku przeznaczono 20 tys. zł. Chciałaby,
żeby także w Kromolicach powstało boisko
sportowe. W tym celu zwróci się z prośbą
do władz samorządowych o zapewnienie
transportu ziemi na to boisku.
Skrzynki
Sołtys Tadeusz Frąckowiak zwierza się,
że mieszkańcy wsi mają niesłuszne pretensje do niego, burmistrza, radnego Bogdana
Stanisławskiego o to, że będzie tu przebiegać linia wysokiego napięcia. Tymczasem
zdaniem sołtysa przedstawiciele władz nie
mieli żadnego wpływu na podejmowane decyzje, nie wyrażali na nic zgody. Mieszkańcy
nie zaprosili przedstawicieli władz na żadne
organizowane przez siebie spotkanie.
Drugim problemem jest stan dróg, które
już raz były równane. Policja w związku z
remontem Trasy Katowickiej wprowadziła
objazd przez Skrzynki i teraz drogi trzeba
będzie równać po raz drugi.
Oprac. Robert Wrzesiński



SESJA RM

LVI sesja Rady Miejskiej w Kórniku

Kolejna sesja Rady Miejskiej odbyła się 31
maja br. Miłym wstępem do roboczej części
obrad była wizyta przedszkolaków z Bnina.
Młodzi artyści gościli w sali OSP z dwóch
powodów.
Po pierwsze odbyło się to w przeddzień
ich święta, po drugie chcieli swoimi występami
poprzeć idee przywrócenia praw miejskich
Bninowi. Przygotowane przez dzieci i ich
opiekunów przedstawienie przesiąknięte
było patriotyzmem, w krótkich scenkach prezentowało historię i kulturę Bnina dowodząc
wyjątkowości tego miejsca.
W części roboczej miedzy innymi uchwalono wniesienie skargi kasacyjnej od wyroki
WSA i udzielenie pełnomocnictwa reprezentantowi gminy w tej sprawie, uchwalono
zmiany w regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Kórnik (obszerniej
o tym napiszemy za 2 tygodnie) oraz określono
górne stawki opłat za usługi wywozu śmieci
jak następuje:
„Ustala się górne stawki opłat ( z VAT )
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi odbierania odpadów komunalnych
stałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
w następujących wysokościach :
1) za odbiór odpadów komunalnych
- w budynkach mieszkalnych – do 10 zł
od 1 mieszkańca na miesiąc
- w pozostałych obiektach – do 130 zł za
1m3 odpadów
2) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do 15 zł za 1m3 .
2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i
odbierane w sposób selektywny, stosuje się
stawki określone w pkt 1 niższe o 30%.
3. Stawki opłat corocznie od 1 kwietnia
podlegają zmianie, uwzględniającej obowiązujący w danym roku wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”
Po dyskusji na temat szczegółów projektu
i po drobnych zmianach ustanowiono Obszar
Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy
Kórnik. W uchwale czytamy:
§ 1. W celu zapewniania: ochrony wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych
ekosystemach, ochrony wielu gatunków
roślin, zwierząt i grzybów oraz cennych

przyrodniczo siedlisk, ochrony korytarza ekologicznego w rynnie Jezior Kórnickich, a także
ochrony obszarów wartościowych ze względu
na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem wyznacza
się Obszar Chronionego Krajobrazu o nazwie
„Kórnicki Obszar Chronionego Krajobrazu”.
§ 2. Obszar Chronionego Krajobrazu, o
którym mowa w § 1, obejmuje powierzchnię
8.057 ha, a przebieg jego granic zaznaczono
na mapie w skali 1: 25 000, która stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wprowadza się następujące zakazy
na terenie „Kórnickiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu”:
1) zabijania dziko występujących zwierząt,
niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z
wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną
gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001
r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami)
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień
śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony
przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych
skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także
minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale
zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem
przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym
lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem,
budową, odbudową, naprawą lub remontem
urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie
użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników
wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych;
8) lokalizowania obiektów budowlanych

w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzek jezior i innych zbiorników wodnych, z
wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów
służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki
rolnej, leśnej lub rybackiej;
§ 4.1. Zakazy, o których mowa w § 3, nie
dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz
działań związanych z bezpieczeństwem
powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego;
4) terenów na których dopuszczono
wymienione w § 3 działania na postawia
pozwoleń wydanych przed wejściem w życie
uchwały.
2. Zakaz, o którym mowa w § 3 pkt. 8 nie
dotyczy:
1) terenów, dla których w dniu wejścia w
życie uchwały obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego;
2) terenów, dla których plany zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc
z dniem 31 grudnia 2003 r. przewidywały
zabudowę.
3) terenów, dla których przed wejściem w
życie uchwały podjęto uchwałę o przystąpieniu
do zmiany lub opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.”
Dalej nadano nazwy dwóm osiedlom: „Nad
Jeziorem” nazwano osiedle w Prusinowie, natomiast w Borówcu „Osiedle Zielona Polana”
Nadano także nazwy ulicom w Szczytnikach.
Poza tym przystąpiono do sporządzenia
zmian studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kórnik dla miejscowości Czmoniec i Trzykolne Młyny, obręb geodezyjny Czmoniec
oraz we wsi Biernatki. Rozpatrzono skargi
mieszkańców.
Podczas obrad dowiedzieliśmy się iż
rozstrzygnięto przetarg na remont budynków
komunalnych w Dziećmierowie. Nie przyniósł
rozstrzygnięcia przetarg na sygnalizację
świetlną przy SP nr 1. Jedyna oferta jaka napłynęła była znacznie droższa od kwoty jaką
przeznaczono na ten cel.
Julia Bartkowiak z Komisji Rolnictwa prosiła rolników o informowanie o stratach jakie w
na polach spowodowało gradobicie jakie nad
gminą przeszło w maju. Opr ŁG
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AKTUALNOŚCI

Włosi

Darmowa sterylizacja

podnoszą stawkę

szansa na zmiejszenie ilości bezdomnych zwierząt

24 maja w siedzibie Rady Miejskiej
w bnińskim ratuszu doszło do kolejnego spotkania samorządowców z Felice
Scoccimarro przedstawicielem włoskiego
udziałowca w spółce Sater.
Na spotkaniu miała odbyć się dyskusja na temat rekultywacji składowiska
w Czmoniu. Jak to jednak trafnie ujął
przewodniczący rady Miejskiej rozmowa
przypominała dialog głuchego z niemym.
Poprzedni projekt zaprezentowany
przez prezesa Scoccimarro, autorstwa
dr Skalmowskiego mówił w uproszczeniu
o konieczności zmniejszenia nachylenia
skarpy wysypiska poprzez obsypanie go
wokół 220 000 tonami odpadów. Jakkolwiek zgodzono się wtedy z ogólnym założeniem projektu, jednak sprzeciw radnych
i przedstawicieli sołectwa wzbudził fakt, że
w rekultywacja ma przebiegać przy użyciu
setek ton odpadów komunalnych. Padł
pomysł by wykorzystać w tym celu inne
materiały, w tym ziemię uzyskaną przy
okazji inwestycji drogowych.
Projekt zakładający wożenie odpadów komunalnych nie uzyskał akceptacji
wojewody. Również odwołanie Satera do
Ministerstwa Ochrony Środowiska nic nie
pomogło.
Na spotkaniu 24 maja prezes Felice
Scoccimarro zaprezentował kolejny, również i tym razem „jedyny możliwy” projekt
rekultywacji (tego samego autorstwa co
poprzedni). Tym razem stwierdził, że
niezbędne jest przywiezienie do Czmonia
kolejnych 500 000 ton odpadów komunalnych. Co ciekawe, tym razem projekt nie
zakłada rozmieszczenia mas materiału
wokół skarp o nieprawidłowym nachyleniu,
lecz w nowej kwaterze obok istniejącej
olbrzymiej góry śmieci. Łącząc założenia obu projektów wydaje się realne, że
powstała w ten sposób hałda musiałaby
pewnie na podstawie następnego projektu w przyszłości zostać zrekultywowana
kolejnymi – pewnie tym razem milionami
ton śmieci.
Jak już informowaliśmy narodził się
pomysł zamówienia przez gminę niezależnego projektu rekultywacji. Oczywistym się
wydaje, że poprzednie opierały się przede
wszystkim na założeniu bezpieczeństwa
finansowego (i pewnie zysku) Satera a nie
uwzględniały opinii mieszkańców, którzy
nie chcą więcej śmieci.
Niestety prezes Scoccimarro nie wyraził zgody na przeprowadzenie niezbędnych badań na składowisku. Stwierdził, że
nie widzi potrzeby, aby mniejszościowy
wspólnik musiał robić coś, w tym przypadku projekt rekultywacji na własną
rękę. ŁG

Bezdomne, błąkające się koty i psy to
ciągle problem. Często zdarza się, ze są
to zwierzęta, które urodziły się w naszych
domach, gospodarstwach, dokarmiane
przez nas lub potrzebujące naszej pomocy.
Często też, co potwierdzą leśnicy, zdziczałe
drapieżniki czynią szkody w naturalnym
środowisku życia dzikich zwierząt.
Z konkretną propozycją rozwiązania
problemu zwróciła się do samorządu kórnickiego Fundacja „Zwierzęta i my”.
Jest szansa by fachowcy dokonali bezpłatnej sterylizacji naszych zwierząt.
To nie pierwsza akcja Fundacji, która
działa już na terenie Poznania i w kilku gminach okolicznych (np. w Tarnowie Podgórnym). Jak pisze przedstawicielka Fundacji
A. Kasprowicz „ Marzeniem naszym jest,
aby w całym województwie wielkopolskim,
a następnie w całej Polsce prowadzono kastrację, aby nawet społeczeństwo wiejskie
zrozumiało potrzebę tej humanitarnej metody ograniczenia cierpienia i poniewierki
niechcianych, nadmiernie rozmnażanych
psów i kotów.”
Oto numery telefonów dla uzgodnienia
terminu i innych szczegółów dotyczących
sterylizacji:
061 8476285
061 8142819

Przepraszam Państwa Budasz za
to, że pomówiłam ich o fakty, które nigdy
w ich życiu nie miały miejsca, czym nadszarpnęłam ich reputację i honor.
M. Łuczak, Plac Niepodległości
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Koszt zabiegu pokrywa Fundacja
„Zwierzęta i my”. Jak się dowiedzieliśmy,
zapadła już decyzja o pomocy finansowej,
jaką udzieli Gmina Kórnik w prowadzeniu
akcji.
Od właściciela zwierzaka oczekuje się
dowozu podopiecznego do gabinetu, lecz
w razie konieczności Fundacja pomaga
w transporcie.
Jak zapewniają przedstawiciele Fundacji: „(...) sterylizacja nie powoduje u
suk i kotek żadnych ujemnych skutków
ubocznych. Przeciwnie: po wysterylizowaniu te zwierzęta są nadal aktywne,
żyją znacznie dłużej, mniej zagrażają im
niektóre choroby.” Opr. ŁG

O problemach Biernatek

Ożywiona dyskusja panował na
zebraniu wiejskim w Biernatkach we
wtorek 23 maja, na którym sołtys
Anna Plucińska dyskutowała z wiceburmistrzem na temat potrzeb wsi.
Na spotkaniu obecni byli również:
kierownik Referatu Eksploatacji Infrastruktury Technicznej UM – Elżbieta
Krakowska, radny Tadeusz Kuźma.
Sołtys przekonywała, że konieczne
jest oświetlenie pozbawionego lamp
odcinka ulicy Głównej oraz wykonanie chodnika, by piesi mogli tam
bezpiecznie chodzić. Wiceburmistrz
Hieronim Urbanek wyjaśniał, iż w całej gminie jest ok. 76 podobnych wniosków, a rocznie można zrealizować
15-20. Sołtys Anna Plucińska uznała, że zaplanowane z dodatkowych
środków zainstalowanie dwóch lamp
na ulicy Dębieckiej nie ma sensu.
Należałoby je postawić na ul. Głównej. Z kolei Hieronim Urbanek był
zdania, że jest to bezcelowe i lepiej,
by wieś uzyskała dwie lampy na Dębieckiej niż nic... Doradził, by złożyć
wniosek o oświetlenie ulicy Głównej,
który będzie rozpatrywany w czerwcu, by ewentualnie mógł znaleźć się
w planie budżetu na 2007 rok.
Sołtys Anna Plucińska zarzuciła
radnemu Tadeuszowi Kuźmie, iż nie
wspiera jej w staraniach o oświetlenie
i pobudowanie ulicy Głównej. Radny

wyjaśnił, że w jego okręgu wyborczym
jest 7 wsi. On sam ma tylko jeden
głos, nie jest w stanie sam załatwiać
wszystkich spraw. Podkreślił, iż zgadza
się, że należy oświetlić ulicę Główną,
wykonać na niej chodnik zapewniający
bezpieczne przejście.
Podczas zebrania dyskutowano także o równania dróg, budowie nowych.
Szczególnie trudna jest sytuacja na
300-emtrowym odcinku ulicy Dębieckiej. Wskazano, iż firma wykonująca
tam na zlecenie „Aquanetu” prace
wodociągowe zniszczyła nawierzchnię
drogi, która znalazła się w fatalnym
stanie mimo przeprowadzonej naprawy. Ponadto zostały uszkodzone
dreny, przez co dwom rolnikom zalały
się pola. Problemem było, iż odpowiedzialni za to nie czują się winni. Kolejny
z dyskutantów wskazał, że wzdłuż drogi
na Bożydar są rozrzucane śmieci. Jedna z uczestniczek spotkania wskazał
także na to, że na ulicy Głównej od
8 lat nie jest czyszczona instalacja
ściekowa.
Wiceburmistrz Hieronim na spotkaniu z mieszkańcami w Biernatkach
był po raz pierwszy. Zapoznał się
z wszystkimi problemami wsi. Sołtys
Anna Plucińska uzyskała m.in. informację, że w Biernatkach będzie kontynuowana budowa chodnika.
Robert Wrzesiński



INFORMACJE

Kronika kryminalna
Zdarzenia na terenie gminy Kórnik
w okresie od dnia 22.05.2006 r. do
05.06.2006 r.

1. w dniu 25.05.2006 r. policjanci tut. KP
zatrzymali w Kórniku osobę poszukiwaną listem gończym,
2. w dniu 26.05.2006 r. mieszkaniec
Poznania powiadomił o dokonanej kradzieży bramy wjazdowej na posesję,
3. w dniu 27.05.2006 r. KP w Kórniku
został powiadomiony przez mieszkankę Biernatek o dokonanej kradzieży z
włamaniem do budynku Szkoły Podstawowej w Kórniku ul. Armii Krajowej,
4. w tym samym dniu mieszkaniec Poznania powiadomił KP w Kórniku o
dokonanej kradzieży samochodu m-ki
Fiat Punto z tereniu POD Żerniki.
5. w dniu 25.05.2006 r. policjanci tut. KP
zatrzymali w Kórniku osobę poszukiwaną listem gończym,
6. w dniu 31.05.2006 r. KP Kórniku został powiadomiony przez mieszkańca
Czmonia o kradzieży telefonu komórkowego w lokalu TAWERNA w Kórniku,
7. tego samego dnia mieszkanka Poznania powiadomiła tut. jednostkę o
dokonanym przywłaszczeniu mienia
ruchomego,
8. w dniu 02.06.2006r. KP Kórnik został
powiadomiony przez mieszkańca Kórnika o uszkodzeniu pojazdu Seat Leon
w Kórniku ul. Staszica
9. w tym samym dniu mieszkanka Śremu powiadomiła o uszkodzeniu samochodu m-ki
Renault Clio w miejscowości Kórnik,

węzeł Kórnik 1
Prezentujemy schemat rozwiązania
komunikacyjnego nazwanego roboczo
„Węzeł Kórnik 1” czyli planowanego
skrzyżowania bezkolizyjnego na modernizowanej „trasie katowickiej” (czyli
drodze S11) wraz ze zjazdem do Kórnika
i początkiem nowobudowanej obwodnicy
w kierunku Śremu.
Obwodnicą ze Śremu lub Mosiny obok
Błoni, poprzez mostek na rzeczce łączącej jeziora (od prawej strony schematu)
dojedziemy do skrzyżowania, na którym
skręcając w prawo dojedziemy przebuśRODA

10. w tym samym dniu mieszkaniec Radzewa powiadomił tut.
Komisariat o włamaniu do domu w
budowie i kradzieży różnych przedmiotów,
11. w dniu 03.06.2005r. mieszkaniec
Poznania powiadomił KP Kórnik o kradzieży samochodu Renault Megane w
miejscowości Mościenica,
12.w dniu 05.06.2006r. KP Kórnik został
powiadomiony przez mieszkańca
Częstochowy o kradzieży agregatu
prądotwórczego w miejscowości
Jaryszki,
13. w tym samym dniu tut. Komisariat
został powiadomiony przez mieszkankę Kórnika o uszkodzeniu mienia
i naruszeniu nietykalności cielesnej
przez wychowankę Domu Dziecka
w Kórniku.



6.

7.

Strażacy
w akcji

1. 23.05.2006 r. – Kórnik ul. Poznańska,
skrzyżowanie z drogą nr 11, – kierujący
samochodem marki BMW nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do
zderzenia z samochodem marki Ford,
2. 24.05.2006 r. - Skrzynki, droga nr 11 – z
samochodu m-ki VW urwało się koło, które
uderzyło w samochód Opel powodując
uszkodzenia,
3. 25.05.2006 r. – Kórnik ul. Pl. Niepodległości – kierująca samochodem marki

Kórniccy strażacy wzięli udział
w kolejnych akcjach.
24 maja zabezpieczali miejsce lądowania śmigłowca w Borówcu.
26 maja byli wezwani do kolizji na Trasie
Katowickiej. W tym samym dniu pompowali
wodę z zalanej piwnicy w Błażejewku.
28maja usuwali w Błażejewie drzewo,
które przewróciło się na skutek wichury.
29 maja ponownie usuwali drzewo
z drogi. Opr. Robert Wrzesiński

dowaną ul. Woźniaka do il. Poznańskiej i
dalej do centrum Kórnika (od mostku przerywaną linią pokazano obecny przebieg
ul. Woźniaka, w innej części przerywana
linia określa część ul. Poznańskiej). Na
tym samym skrzyżowaniu możemy skręcić w lewo w kierunku drogi serwisowej w
kierunku Skrzynek, lub pojechać prosto
do S11. Niezbędne wydaje się umieszczenie tu opracowywanej właśnie sygnalizacji
świetlnej, gdyż cały ruch tranzytowy odbywający się teraz przez miasto ma być
skierowany na obwodnicę, trudno byłoby
więc bez sygnalizacji włączyć się do ruchu
lub przejechać w kierunku skrzynek.

Za omawianym skrzyżowaniem w kierunku S 11 znajduje się rondo. Jadąc na
nim w prawo wyjedziemy na „trasę katowicką” w kierunku Środy Wlkp. natomiast jadąc prosto, wiaduktem nad S11 dotrzemy
do drugiego ronda, na którym skręcając w
lewo skierujemy się do Poznania.
Przypomnijmy, że nie będzie wjazdu
na S11 przy ul Dworcowej (przejazd do
Dziećmierowa). W tym miejscu „katowicka” przejdzie wiaduktem nad drogą na
Kostrzyn. Kolejne bezkolizyjne skrzyżowanie usytuowane będzie przy obecnym
wyjeździe na Środę Wlkp., za stacją paliw
przy ul Średzkiej. Opr. ŁG

KÓRNIK

SKRZYNKI

5.

W okresie od dnia 22.05.2006 r. do dnia
05.06.2006 r. na terenie gminy Kórnik
funkcjonariusze tut. KP obsługiwali nw.
kolizje drogowe:

MOSINA/ŚREM
POZNAŃ

4.

Fiat Punto nie ustąpiła pierwszeństwa
przejazdu kierującemu samochodem VW
Golf w wyniku czego doszło do zderzenia
pojazdów,
26.05.2006 r. – Gądki, droga nr 11, – kierująca samochodem marki Ford Fiesta
uderzył w przebiegającą przez drogę
sarnę,
27.05.2006 r. – Gądki, droga nr 11, – kierująca samochodem marki Opel Astra
uderzył w przebiegającą przez drogę
sarnę,
31.05.2006r. – Jaryszki, droga nr 11 – kierujący samochodem m-ki Toyota podczas
nieprawidłowo wykonywanego manewru
cofania doprowadził do zderzenia z samochodem m-ki Citroen,
01.06.2006r. – Kórnik skrzyżowanie ul.
Kołłątaja a Dworcowa- kierujący samochodem m-ki Renault podczas nieprawidłowo wykonywanego manewru skrętu
doprowadził do zderzenia z pojazdem
m-ki Audi 80. Opr. KP Kórnik

Komenda Hufca ZHP
w związku z Akcją Letnią prosi o podarowanie niepotrzebnych, używanych sprawnych
lodówek na potrzeby obozu
w Pobierowie

tel. kontaktowe:
061 8170 122
604 488 004
668 32 0302
kórniczanin nr 11/2006

REKLAMY

MECHANIKA POJAZDOWA
Elektromechanika - elektryka
komputerowa diagnostyka silników
osobowe - ciężarowe - dostawcze
oleje MOBIL
Maciej Duszczak
tel. 505 126 826
Prusinowo 30
(trasa Kórnik - Zaniemyśl)

Wynajmę lokal
35m2
na działalność
gospodarczą
w centrum Kórnika

tel. 504 045 075

Sprzedam
działkę budowlaną
w Dziećmierowie
1100 m2
Cena
do uzgodnienia

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

Tel. 504 036 850

Agencja zatrudni
kobiety i mężczyzn do ochrony
obiektu w Gądkach
kontakt: tel. 847-71-96

Kom: 0507 160-878
0668 491-693

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

tel. (61) 8171 127

PŁYTKI CERAMINCZNE
GRESY • KLEJE • FUGI
PŁYTY GIPSOWE

a

Zapraszamy:
pn.–pt. 8.00–17.00
sob. 8.00–13.00

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk

poleca:
– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
oraz inne materiały budowlane
– folię

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę

transport GRATIS
Bnin, ul. Śremska 10A
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zapraszamy

tel. (61) 898 03 35



Z POWIATU

KRÓTKO
Z POWIATU
Poznański Czerwiec’56
– oczami Starowieyskiego
Franciszek Starowieyski, jeden z największych polskich artystów malarzy i grafików,
narysuje monumentalną pracę poświęconą
pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 roku.
Dzieło o wymiarach 8 x 2,90 m będzie efektem
kilkudniowego spektaklu „Teatru Rysowania”,
który zaprezentuje Mistrz.
Ta wyjątkowa praca będzie powstawała na
oczach widzów, którzy wybiorą się w dniach
od 7 do 10 czerwca 2006 roku, w godzinach
od 17.00 do 22.00, do Centrum Kultury Zamek
w Poznaniu.
Nad jej przygotowaniem artysta zastanawiał się od kilku lat. Jednak dopiero propozycja
Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego,
skłoniła Mistrza do ostatecznego zmierzenia
się z tym wyzwaniem. Zadanie z artystycznego
punktu widzenia okazało się jednak nie takie
łatwe. Znana do tej pory ikonografia nie jest tak
szeroka, aby zaprezentować robotników, ich
sylwetki i twarze. Zdjęcia wypadków poznańskich, robione bowiem głównie przez ubeków
z ukrycia (z teczek), podczas zajść w 1956
roku, nie są dobrej jakości i tylko nieznacznie
pomogły w przygotowaniu dzieła.
Obraz buntu poznańskich robotników
Jan Grabkowski, Starosta Poznański ofiaruje
Wielkopolanom, symbolicznie przekazując
go na ręce Bogdana Klepasa, Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ
“Solidarność.
Tomasz Morawski, Gabinet Starosty
Franciszek Starowieyski urodził
się w 1930 roku w Krakowie, w rodzinie
szlacheckiej. Ukończył ASP w Krakowie
i Warszawie. Jest malarzem, grafikiem
i scenografem oraz znanym na świcie
plakacistą. Uznanie zdobył w latach 60.
dwudziestego wieku dzięki serii plakatów teatralnych i filmowych. Jest twórcą
„Teatru Rysowania”, który pierwszy raz
zaprezentował w 1981 roku.
W swoich pracach posługuje się indywidualnym systemem znaków, w którym nierzadko na plan pierwszy wysuwa
się motyw przemijania i śmierci.
Obecnie mieszka w Warszawie.
Powiatowe potyczki samorządowe gimnazjalistów w Kórniku
Niedawno w Gimnazjum im. Władysława
Zamoyskiego w Kórniku odbyły się eliminacje
powiatowe XIII Wielkopolskiego Konkursu
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
Do konkursu zgłosiło się 11 uczniów z 4
gmin powiatu poznańskiego wyłonionych w
eliminacjach szkolnych.
Uczniom przekazano życzenia od Jana
Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego,
Grzegorza Wasielewskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego oraz Jerzego Lechnerowskiego, Burmistrza Kórnika.
Następnie młodzież przystąpiła do rozwiązy-



wania testu pisemnego, nadesłanego przez
organizatorów konkursu z Konina.
Prace uczniów sprawdzała Komisja Konkursowa w składzie: Marek Serwatkiewicz,
Hanna Radomska, Agnieszka Przybylska i
Marzena Dominiak.
Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:
1. Bartłomiej Talarczyk – Gimnazjum w
Kórniku, opiekun: Krystyna Kowalczyk.
2. Michał Łęcki – Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie, opiekunowie: Anna Kasprzak,
Agnieszka Drapczyk.
3. Agata Kiełpińska – Gimnazjum w Kórniku, opiekun: Krystyna Kowalczyk.
4. Marcin Jurga – Gimnazjum nr 1 w Luboniu, opiekun Alina Wiatr.
Bartłomiej Talarczyk i Michał Łęcki będą
reprezentować Powiat Poznański w finale
wojewódzkim w Koninie.
Nagrody książkowe dla trzech najlepszych
uczestników zmagań oraz upominki dla pozostałych ufundowało Starostwo Powiatowe
w Poznaniu. Finalistom wręczono dyplomy
laureatów i uczestników konkursu, nauczycielom i organizatorom podziękowania. Każdy
otrzymał wydawnictwo o Gminie Kórnik.

Koordynatorem etapu powiatowego konkursu była Hanna Radomska ze Starostwa
Powiatowego w Poznaniu, organizatorem
Marzena Dominiak, dyrektor Gimnazjum w
Kórniku, oraz nauczycielki Krystyna Kowalczyk
i Katarzyna Fludra.
Duży sukces gimnazjalistów z Kórnika to
wynik prowadzonych od lat Gminnych Konkursów Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
dla szkół podstawowych gminy Kórnik, w
organizacje których angażują się władze
samorządowe. Jak pokazują wyniki konkursu
powiatowego, jest to sposób na większą popularyzację idei konkursu w innych gminach
naszego powiatu. Zdobyta przez uczniów wiedza pozwoli im w przyszłości lepiej rozumieć
życie i pracę samorządów, a być może godnie
zastąpić obecnych radnych i urzędników.
Udział przedstawicieli 4 gmin – Lubonia,
Kórnika, Murowanej Gośliny i Pobiedzisk
cieszy, ale jednocześnie nasuwa pytanie, co
dzieje się w pozostałych gminach naszego powiatu? W powiecie poznańskim funkcjonuje 51
gimnazjów (47 publicznych i 4 niepubliczne),
a konkurs organizowany przez Towarzystwo
Samorządowe w Koninie jest znakomitą okazją do popularyzacji wiedzy samorządowej
wśród młodzieży.

Liczę, że burmistrzowie, wójtowie, radni,
dyrektorzy szkół i nauczyciele zauważą ten
problem i w przyszłym roku wystartuje większa
ilość szkół reprezentujących nasze gminy.
Laureatom, uczestnikom, opiekunom i
rodzicom składam serdeczne gratulacje za
osiągnięte wyniki i udział w konkursie. Organizatorom składam wyrazy uznania za sprawne
przeprowadzenie konkursu. Władzom Powiatu
Poznańskiego i Gminy Kórnik dziękuję za
przekazane nagrody i upominki.
Marek Serwatkiewicz
Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu Poznańskiego
Przedsiębiorco, szukasz
zagranicznego partnera?
W kwietniu 2006 roku powiat poznański
przystąpił do wielostronnego projektu European Specialist Exchange for small and medium
–sized enterprises - Wymiana europejskich
specjalistów z sektora MSP . W projekcie
uczestniczą instytucje z krajów europejskich:
Niemiec, Norwegii, Danii i Polski.
Jest on kierowany do średnich, małych
i mikroprzedsiębiorstw zainteresowanych
nawiązaniem współpracy z zagranicznymi
firmami, wymianą stażową pracowników oraz
zamieszczeniem danych firmy w międzynarodowej bazie.
Projektem zarządza organizacja nonprofit - EU Consult South Thuringia gGmbH
z Turyngii. Inicjatywę wspierają również tamtejsze izby: Izba Handlowo-Przemysłowa oraz
Izba Rzemieślnicza.
Projekt jest w 100 % finansowany przez
EFS i Kraj Związkowy Turyngia.
Celem projektu jest:
• rozwijanie międzynarodowej współpracy
w sektorze MSP,
• wymiana pracowników z Europy, poprzez
organizację i prowadzenie staży,
• rozwój sieci współpracujących przedsiębiorstw w ramach wspólnej bazy danych.
Wpis do bazy danych oraz poszukiwanie
firm współpracujących jest bezpłatne. Wymiana pracowników odbywa się na zasadzie „wzajemnych korzyści” – np. pracownicy polskich
firm odbywają staże w firmach niemieckich, a
Niemcy zdobywają doświadczenie w przedsiębiorstwach polskich.
Osobą odpowiedzialną za projekt w Starostwie Powiatowym w Poznaniu jest p. Anna Jaworska, tel. 61 8410 668. Zainteresowanych
programem wymiany pracowników prosimy
o wypełnienie formularza (na stronie www.
powiat.poznan.pl) i przesłanie go na adres:
anna.jaworska@powiat.poznan.pl.
Osobą do kontaktu ze strony EU Consult
South Thuringia gGmbH jest p. Jana Benz
(rozmowa w języku niemieckim lub angielskim); tel. 0049 3681 37 40 61; fax 0049 3681
37 40 62; efka-suhl@t-online.de
Strona projektu: www.eu-fachkraefteaustausch.de
Informacje o projekcie również na stronie:
www.powiat.poznan.pl
Zapraszamy wszystkich chętnych przedsiębiorców do udziału w tym ciekawym
projekcie.
Anna Jaworska,
Wydział Integracji Europejskiej,
Promocji i Kultury
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AKTUALNOŚCI

Burmistrz o linii
przestrzennego gminy Kórnik, obejmującego zmiany dla miejscowości Borówiec,
Czmoniec, Kamionki, Koninko, Radzewo,
Szczytniki, Mościenica”, spowodowały, iż
PSE w dniu 16 maja br przystąpiły do realizacji inwestycji „po starej trasie”. Wszelkie
prośby wstrzymania budowy nie przyniosły
rezultatu, gdyż PSE uznały, iż jakiekolwiek
nowe propozycje będą torpedowane przez
różne grupy mieszkańców. PSE posiadają
aktualnie ważne pozwolenie na budowę „po
starej trasie”, a obawiając się możliwości
uchylenia tego pozwolenia (w czerwcu, w
sądzie), rozpoczęły realizację inwestycji.
Moim zdaniem jest jeszcze szansa (niewielka) na obejście osiedli mieszkaniowych
w Kamionkach, nie ma natomiast takiej
szansy w Skrzynkach i Borówcu.
Kórniczanin: Zarówno protestujący,
jak i inwestor podnosi na forum publicznym
sprawę niedotrzymania przez Gminę Kórnik
terminów związanych ze zmianą planu
zagospodarowania terenu, która to zmiana
miała dać możliwość innego przebiegu linii?
Czym spowodowane były te opóźnienia?

Kórniczanin: Ruszyła budowa linii
wysokiego napięcia „po starej trasie”.
Napięcie w Borówcu i Kamionkach sięga
zenitu. Wiem, że obaj, zarówno Pan, jak i
wiceburmistrz prowadzicie ciągłe rozmowy,
negocjacje z inwestorem i decydentami.
Czy jest jeszcze cień szansy na inne rozwiązanie sprawy? Czy możliwy jest inny
przebieg linii niż po starej trasie?

Burmistrz Jerzy Lechnerowski: Prowadzone od ponad roku negocjacje z PSE
zmierzały do wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie przesunięcia linii elektroenergetycznej w kierunku południowym
(przez las), aby ominąć obecne i przyszłe
osiedla mieszkaniowe. Kolejne propozycje
zmiany przebiegu trasy przedstawiane
przez PSE nie były jednak akceptowane
przez mieszkańców i rodziły kolejne konflikty. Zaproponowany przez PSE tzw. „wariant
C”, był moim zdaniem, kompromisem między żądaniami większości mieszkańców, a
możliwościami finansowymi „sieci” (zwiększał on wydatki inwestycji o 14 mln zł).
Niestety, wariant ten został totalnie skrytykowany przez mieszkańców na zebraniach
wiejskich, gdzie domagano się odsunięcia
linii o 1000m w głąb lasu lub poprowadzenia
linii podziemnej. Takiego rozwiązania nie
chciały (nie mogły) przyjąć Polskie Sieci
Elektroenergetyczne (zarówno ze względów technicznych jak i finansowych). Brak
porozumienia miedzy mieszkańcami, wniesienie ponad 1000 uwag do zmiany studium
(przez mieszkańców, którzy nie akceptowali
„wariantu C”) wreszcie unieważnienie 11
maja br przez Wojewodę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Burmistrz Jerzy Lechnerowski: Terminy związane ze zmianą planu zostały
przekroczone z powodu przedłużających
się negocjacji gminy z mieszkańcami
w sprawie ustalenia trasy przebiegu
linii. Na takie uzgodnienia czekały PSE
w listopadzie 2005r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne były skłonne negocjować,
proponowane przeze mnie, pewne zmiany
„wariantu C” pod warunkiem podpisania
przez gminę porozumienia ze Stowarzyszeniem „Lasem 1000” w sprawie zaniechania
dalszych żądań. Porozumienie takie zostało

podpisane przez Stowarzyszenie dopiero
pod koniec stycznia 2006 roku. Niezależnie od powyższego pojawiały się coraz
liczniejsze głosy mieszkańców Kamionek,
Borówca, a przede wszystkim Mościenicy
przeciwko „wariantowi C”. Brak powszechnej akceptacji tego wariantu spowodował,
iż projekt planu został wyłożony z prawie
2-miesięcznym opóźnieniem.
Kórniczanin: W związanych z przebiegiem linii uchwałach Rady Miejskiej
i w procesie ich dyskutowania i uchwalania
pojawiły się niedopatrzenia, pomyłki i błędy
– dziś stanowią one podstawę do zaskarżenia owych uchwał przez mieszkańców. Jakie były to niedopatrzenia pomyłki i błędy?
Co było powodem takiego stanu rzeczy?
Burmistrz Jerzy Lechnerowski:
Uchwały Rady Miejskiej oraz pozwolenie
na budowę były zaskarżane przez mieszkańców. Istotnie, w uchwałach były pomyłki
i błędy, nie miały one jednak, moim zdaniem, charakteru „rażącego naruszenia
prawa”. Wynikały z błędów projektantów
planu. Nie stanowiły one zresztą przeszkody do wydania przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu pozwolenia na budowę.
Unieważnienie przez Wojewodę uchwały
w sprawie zmiany studium (z 30.11.2005r)
gmina zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Nawiasem mówiąc,
zaskarżanie wszystkich dokumentów
prawnych i ich uchylanie przez odpowiednie
organy spowodowało brak tolerancji PSE
dla działań gminy i mieszkańców zmierzających w kierunku rozwiązania zaistniałego
problemu. Rozmawiał ŁG

Przyznano kolejne dotacje na realizację zadań publicznych gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych przez Gminę do realizacji organizacjom pozarządowym:
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego - Dział 921 Rozdział 92 105. Kwota w budżecie(fundacje): 5.000,00
Zadanie publiczne

Lp.

Organizacja imprez mających znaczenie
dla rozwoju kultury, ochrony dziedzictwa
kulturowego i integracji społeczności gminy

1.

Nazwa organizacji pozarządowej
Fundacja ZAKŁADY KÓRNICKIE

Nazwa zadania
Organizacja cyklu imprez
edukacyjno-przyrodniczych

Kwota otrzymana
5.000,-

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego - Dział 921 Rozdział 92 105. Kwota w budżecie: 19.370,00
Zadanie publiczne
Organizacja i prowadzenie amatorskiego
ruchu artystycznego
Edukacja kulturalna oraz
upowszechnianie kultury ze szczególnym
nastawieniem na dzieci i młodzież

Organizacja imprez mających znaczenie
dla rozwoju kultury, ochrony dziedzictwa
kulturowego i integracji społeczności

Lp.

Kwota otrzymana
-

Komenda Hufca ZHP

Warsztaty artystyczne11 DH Hajduczki w Robakowie

1.

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.
Wszystkich Świętych

Rowerowa wycieczka młodzieży po Wielkopolsce

300,-

1.

Stowarzyszenie Kawaleryjskie

2.000,-

2.
3.
4.

Ochotnicza Straż Pożarna Kamionki
Ochotnicza Straż Pożarna Kamionki
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.
Wszystkich Świętych
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy oraz
Sympatyków 31 KDROP w Kórniku

Promocja tradycji kawaleryjskich. Uczestnictwo
w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja, Święta Wojska Polskiego i w innych
świętach państwowych oraz organizacja Hubertusa
kawaleryjskiego
VII Festyn Rodzinny w Kamionkach
Cykl spotkań kulturalno-oświatowych „Podróże”
Koncert Oratorium „Miłosierdzie Boże” w wykonaniu chóru
„Castellum Cantans” i zespołu Muzyki Sakralnej „Lumen”
Obchody Święta 31 dywizjonu

1.
2.
3.

Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze
Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze
Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze

4.

Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze
Kwota ogółem:
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Nazwa zadania

1.

5.

Promocja Działalności w dziedzinie
kultury i wymiana kulturalna w kraju
i z zagranicą

Nazwa organizacji pozarządowej

Nagranie płyty CD
Koncert kończący sezon artystyczny
Udział w II Międzynarodowym Konkursie Chórów
„GAUDE CANTEM” w Bielsku Białęj
Wyjazd na cykl koncertów muzyki chóralnej-Niemcy

1.000,4.000,500,1.000,6.620,1.500,2.450,19.370,-



REKLAMY

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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KULTURA / OŚWIATA

Wielkopolski Konkurs Wiedzy W ARBORETUM
o Samorządzie Terytorialnym PO GÓRALSKU
Odbyła się XIII edycja Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym adresowanego do
młodzieży gimnazjalnej województwa
wielkopolskiego. Cieszył się on dużym
zainteresowaniem środowisk szkolnych
i samorządów lokalnych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży gimnazjalnej wiedzy z zakresu funkcjonowania
samorządu terytorialnego oraz zainteresowanie jej ideą samorządności.
Przebiegał w trzech etapach: gimnazjalnym, powiatowym i wojewódzkim.
Tematyka konkursu obejmowała trzy
bloki: samorząd terytorialny i lokalna
demokracja, organizacje pozarządowe
w życiu publicznym i kontekst europejski
samorządu. Najpierw odbywa się etap
gimnazjalny, uczniowie wyłonieni przechodzą do etapu powiatowego. Szkoły
do końca lutego wytypowały trzech
najlepszych uczniów, a etap powiatowy
odbył się na początku kwietnia 2006
roku. Przeprowadzili go w 30 powiatach
województwa koordynatorzy powiatowi
wyznaczeni z ramienia Towarzystwa
Samorządowego. Uczestnicy tego etapu
wypełniali test, a najlepszy wynik dawał
prawo do wyłonienia dwóch uczniów do
etapu wojewódzkiego czyli do finału.
Powiatowy etap dla gmin Powiatu
Poznańskiego odbył się w Gimnazjum
im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku, które od 2000 roku bierze udział
w Wielkopolskim Konkursie Wiedzy
o Samorządzie Terytorialnym. Powiat
Poznański w tym roku reprezentowali
uczniowie z Lubonia, Murowanej Gośliny
i Kórnika. Zwycięzcy, pierwsza trójka,
otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy biorący udział upominki promujące
Powiat Poznański, które ufundowało Starostwo Powiatowe. Uczeń z kórnickiego

gimnazjum Bartłomiej Talarczyk znalazł
się na trzecim miejscu i zakwalifikował
się do finału wojewódzkiego wraz z Agatą
Kiełpińską z Kórnika i Michałem Łęckim
z Murowanej Gośliny.
Ostatni finałowy etap odbył się 19
maja 2006 roku w Gimnazjum nr1 w Turku we współpracy z Urzędem Miejskim w
Turku. Towarzystwo Samorządowe oraz
sponsorzy zapewnili nagrody dla ośmiu
uczniów i ich opiekunów także nagrody
pocieszenia dla wszystkich finalistów.
W finale uczestniczyli przedstawiciele
władz miasta Turku i Starostwa Powiatowego oraz wójtowie i burmistrzowie gmin
powiatu tureckiego. Był również obecny
przewodniczący Związku Gmin Wiejskich
RP Mariusz Poznański. Pierwsze miejsce
zdobył uczeń gimnazjum kórnickiego
Bartłomiej Talarczyk pod opieką Krystyny
Kowalczyk, a w nagrodę otrzymał kino
domowe. Bardzo ucieszył się z nagrody
i zdobycia pierwszego miejsca, bo tą
tematyką interesuje się od trzeciej klasy, a także brał już udział w Konkursie
o Samorządzie Terytorialnym dla szkół
podstawowych. Przygotowując się czytał
przede wszystkim kilkakrotnie ustawy, a
także książki dotyczące Unii Europejskiej
i samorządów krajów członkowskich. Od
pewnego czasu zastanawia się nad utworzeniem w szkole Młodzieżowej Rady
Gminy na wzór istniejącej w Murowanej
Goślinie, o której dowiedział się od kolegi
z tej gminy.
W Dniu Dziecka, Bartek wraz z mamą
Zofią Talarczyk i nauczycielką Krystyną
Kowalczyk, został zaproszony przez
burmistrza Jerzego Lechnerowskiego
do Urzędu Miejskiego w Kórniku, gdzie
odebrał gratulacje.
Halina Danieluk

W ramach kórnickich obchodów dni
Białej Damy w niedzielę 28 maja o 16.00
w Arboretum wystąpiła kapela góralska
„Zbyrcok”. W otoczeniu piękna przyrody
naszego parku jakby powiało wiatrem
z Tatr. Muzykanci powitali słuchaczy
kilkoma piosenkami wprost z Dolnego
Śląska, by później zachęcić do wspólne-

Z lewej Zbyszek Wałach za nim Staszek Bafia Jan
Kaczmarzyk Ryszard Gąska

go śpiewania „W murowanej Piwnicy...”
i innych pieśni góralskich z Podhala. Po
melodiach z Orawy i Słowacji nastąpiła
pora na tańce, do których gorąco zapraszał Rysio Gąska, grający na góralskim
basie. Publiczność została poderwana
do tańcowania tradycyjnej polki, by rozgrzać się mimo niezbyt ciepłego popołudniowego wiatru. Przy wtórze piosenek
węgierskich, a także cygańskich z Karpat
nie zabrakło też opowieści pana Rysia o
góralskiej wódeczce, herbatce i „jojkach
na synce”. Rzęsisty deszcz padający
na głowy słuchaczy wygonił wszystkich
pod baldachim, przygotowany dla kapeli
i zrobiło się kameralnie, niczym w zakopiańskiej karczmie. Zespół zakończył
koncert piosenką ” Hej, bystra woda”,
dziękując publiczności za przybycie
i cierpliwość. IM

NASI PIELGRZYMI
NA SPOTKANIU
Z PAPIEŻEM
W KRAKOWIE

Bartek Talarczyk odbiera gratulacje
od burmistrza
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W sobotę 27 maja o godzinie 21.15 spod
ratusza w Kórniku wyruszyła 50-osobowa
pielgrzymka do Krakowa, by tam na Błoniach
spotkać się z rzeszą wiernych z całego kraju
na mszy świętej celebrowanej przez papieża
Benedykta XVI. Pielgrzymką składającą się
z mieszkańców Borówca i Kórnika kierował
i pilotował Ks. Grzegorz Gałkowski. „Czas
pielgrzymki jest dość ograniczony”- powiedział Ks. Grzegorz, toteż pielgrzymi noc
mieli spędzić w autokarze, po śniadaniu
uczestnictwo w mszy na Błoniach i powrót do
Kórnika w późnych godzinach wieczornych z
niedzieli na poniedziałek. IM

Dialogi pożegnalne między naszymi księżami
z Borówca i Kórnika.jpg
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INFORMACJE

Sprawozdanie Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”
z działalności za rok 2005.
12 maja 2006 w Gimnazjum w Kórniku odbyło się
zebranie sprawozdawcze
„Klaudynki”. Rok 2005 był
dla naszej organizacji trzecim
rokiem działalności na rzecz
środowiska osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie
skupia zarówno dzieci i młodzież jak i osoby
dorosłe niepełnosprawne i ich rodziny. Do tego
grona należą także osoby sympatyzujące ze
Stowarzyszeniem, którym niesienie pomocy
innym przynosi satysfakcję. „Klaudynka” liczy
w chwili obecnej 58 członków oraz dziesięcioosobową grupę młodzieży – wolontariuszy.
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 8
osób: Anetta Szarzyńska – prezes, Małgorzata Chmielewska – wiceprezes, Ewa
Głąbała – sekretarz, Janusz Chmielewski
– skarbnik oraz członkowie: Alicja Kosmaczewska, Elżieta Alter, Katarzyna Weretko i
Roman Kominek. Komisja Rewizyjna liczy 3
osoby: Marek Smolarkiewicz, Jolanta Grzegorowska i Stanisłąw Walerczyk. W okresie
sprawozdawczym Zarząd spotykał się 8 razy i
wprowadzał w życie postanowienia Statutu.
Cele i zakres działalności
„Klaudynka” działa na terenie gminy Kórnik. Podstawowym jej celem jest niesienie
pomocy we wszystkich dziedzinach życia
osobom z niepełnosprawnością intelektualną
i ruchową oraz ich rodzinom i opiekunom. Od
listopada 2004 Stowarzyszenie dysponuje
własną siedzibą przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Kórniku, gdzie w 2005 roku wykonano
duży zakres prac związanych z adaptacją
i wyposażeniem lokalu. Znaczący wkład w
to przedsięwzięcie miała pomoc finansowa
grupy zaprzyjaźnionych Holendrów. Pozwoliła ona na zakup mebli (stołów, mebli
kuchennych, meblościanki, lamp i wieszaków). Położono płytki, zainstalowano bojler
elektryczny, zakupiono grzejniki elektryczne i
drobny sprzęt do pracy i zabawy z dziećmi.
W pomieszczeniach Stowarzyszenia
odbywają się cotygodniowe „terapeutyczne
spotkania sobotnie” dzieci i młodzieży – podopiecznych „Klaudynki” prowadzone przez
panie: Małgorzatę Niemier i Anitę Grzelak.
W czasie roku szkolnego, odbywają
się tu również zajęcia lekcyjne dla uczniów
klas specjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1
i Gimnazjum w Kórniku, którym „Klaudynka”
udostępnia użytkowany przez siebie lokal.
Finanse
Główne źródło finansowania działań
„Klaudynki” w roku 2005 stanowiła dotacja
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. Pozyskano
również fundusze od sponsorów, a ponadto
skromne środki własne pochodzące ze składek członkowskich.
Przychody:
1. Składki członkowskie:
789,00 zł
2. Dotacje:
8300,00 zł
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3. Darowizny:		
10048,12 zł
4. Wpłaty uczestników wycieczek:
			
575,00 zł
5. Inne:			
276,40 zł
Razem:
		
19988,52 zł
Rozchody:
1. Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne:
			
6497,03 zł
2. Wyjazdy integracyjno – rekreacyjne:		
		
2266,36 zł
3. Półkolonie		
2389,50 zł
4. Remont i wyposażenie siedziby:		
			
3947,25 zł
5. Pozostałe:		
568,85 zł
Razem:
		
15668,99 zł
Formy terapii
Stowarzyszenie organizowało w 2005
roku specjalistyczne formy terapii. Cały rok
prowadzone były dla pięciu osób zabiegi
rehabilitacyjne i usprawniające. Przy realizacji
tego zadania „Klaudynka” współpracowała ze
specjalistą fizjoterapii i masażu mgr Jackiem
Ogonowskim. Jesienią 2005 r. pod okiem
instruktora rozpoczęto dla czterech osób
zajęcia hipoterapii w Majątku Rogalin.
Integracja
Dużym zainteresowaniem członków
Stowarzyszenia cieszą się organizowane
przez „Klaudynkę” krótkie wycieczki i imprezy
okolicznościowe. Udział w nich jest dla wielu
osób niepełnosprawnych jedyną okazją do
wyjścia poza przysłowiowe „cztery ściany” i
aktywności w życiu społecznym. Takie wyjazdy i spotkania integrują środowisko osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz
zmniejszają bariery psychospołeczne.
Do tradycji należy noworoczne spotkanie
pod hasłem „Idzie styczeń – niesie wiele
życzeń”. Rodzice i opiekunowie w miłej atmosferze przy kawie i słodkim poczęstunku mogą
porozmawiać, wymienić się doświadczeniami,
a ich podopieczni wziąć udział w organizowanych dla nich grach i zabawach. Odbywa się
wspólne śpiewanie kolęd, a dzięki hojności
sponsorów uczestnicy spotkania obdarowywani są paczkami – niespodziankami.
Kolejną tradycją „Klaudynki” jest udział w
igrzyskach „Sprawni Inaczej” w Gruszczynie,
gdzie nasi podopieczni uczestniczą w konkursach i konkurencjach sportowych. Zdobywają
medale, puchary i nowe doświadczenia.
Półkolonie
Wzorem roku 2004, także w lipcu i sierpniu roku 2005 Stowarzyszenie zorganizowało
dwa tygodniowe turnusy półkolonijne dla
podopiecznych. Zajęcia prowadzone przez
panie Małgorzatę Niemier, Anitę Grzelak oraz
grupę wolontariuszy odbywały się w siedzibie
„Klaudynki”. Bogaty i ciekawy program obejmował między innymi: wycieczki do parku,
rejsy statkiem, przejażdżki bryczką, zabawy
integracyjne i terapeutyczne.

Wydarzenia 2005
• wystąpienie do Gminy z wnioskami na
realizację zadań publicznych z dziedziny
ochrony zdrowia i polityki społecznej,
• prace wykończeniowe w siedzibie
„Klaudynki”,
• organizacja spotkania noworocznego
„Idzie styczeń – niesie wiele życzeń”,
• rozpoczęcie programu rehabilitacji,
• prowadzenie sobotnich spotkań,
• udział w integracyjnym spotkaniu sportowo – rekreacyjnym z okazji Światowego Dnia
Inwalidy w Żerkowie,
• współfinansowanie pobytu dziecka na turnusie uzdrowiskowym w sanatorium w Rabce,
• organizacja 2 turnusów półkolonijnych,
• udział w I Diecezjalnym Przeglądzie
Piosenki Religijnej „Anielskie Śpiewogranie”
w Swarzędzu,
• organizacja wycieczki do nowego ZOO
w Poznaniu,
• udział w IV Powiatowych Igrzyskach
„Sprawni Inaczej” w Gruszczynie,
• organizacja wycieczki do Majątku Rogalin,
• poświęcenie siedziby „Klaudynki”,
• współorganizacja z grupą holenderską
dochodowej akcji „Kramik Różności”,
• organizacja sprzedaży kartek i stroików
świątecznych wykonanych w ramach „Sobotnich Spotkań”,
• złożenie wniosku do PCPR-u na dofinansowanie z PFRON-u zadania z dziedziny
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Plany na rok 2006
• prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych,
• organizacja przygotowań i uczestnictwo
w imprezach sportowych,
• organizacja spotkań integracyjnych,
• organizacja jednodniowych imprez turystyczno – wypoczynkowych,
• organizacja turnusu rehabilitacyjno wypoczynkowego,
• pomoc rzeczowa
Wiele osób niepełnosprawnych
w Gminie Kórnik po zakończeniu obowiązku
szkolnego pozostaje w domu. Problem ten
spada wyłącznie na barki rodziców i opiekunów. W Gminie Kórnik nie ma placówki
oświatowo – wychowawczej w zakresie
szkolnictwa specjalnego. Planując pracę na
rok 2006 Stowarzyszenie widzi pilną potrzebę
powołania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla
osób niepełnosprawnych, które ze względu
na stan zdrowia nie mogą kontynuować nauki
i docelowo podjąć pracy.
Podziękowania
Skala potrzeb ludzi doświadczonych przez
los; ilość problemów wymagających rozwiązania przez nich i ich rodziny jest ogromna.
Stowarzyszenie na miarę swoich możliwości
organizacyjnych i finansowych starało się
w roku 2005 sprostać niektórym spośród nich.
(dokończenie na następnej str.)
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Jubileuszowy
koncert
W sobotni wieczór 27 maja 2006 roku
odbył się po raz 50-ty koncert z cyklu
,,Akademia Pieśni Polskiej”, a organizatorem był Zamek Kórnicki i Fundacja
im. Antoniny Kaweckiej, która powstała w
wyniku starań wielu ludzi. Pomysłodawcą i
inicjatorem jej utworzenia był Sławomir Pietras dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu,
który po wielomiesięcznych zabiegach wraz
z Izabelą Górską- Krasiel dziekanem Wydziału Wokalno- Aktorskiego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu,
pianistką i wieloletnim współpracownikiem
A. Kaweckiej oraz Katarzyną Liszkowską
kierownikiem literackim Teatru Wielkiego
w Poznaniu i Wojciechem Kuleszą wnukiem
Patronki, doprowadził w dniu 26 maja 1999
roku do ustanowienia Fundacji.
Ważną dla Kórnika inicjatywą Fundacji
jest ,,Akademia Pieśni Polskiej”, na którą
składają się koncerty prezentujące polską
lirykę wokalną podczas comiesięcznych
spotkań w Zamku Kórnickim. Nic więc dziwnego, że Sławomir Pietras jako współtwórca
Fundacji, pojawia się w Zamku prawie na
każdym spotkaniu muzycznym, a jego
opowieści stanowią wyjątkową pozycję w
programie koncertów. Na sobotni koncert
jubileuszowy przybył również, ale na krótko
ze względu na służbowe obowiązki.
Pierwszy koncert z cyklu ,, Akademia
Pieśni Polskiej” w Zamku Kórnickim odbył
się 25 marca 2001 roku i poświęcony był
Stanisławowi Moniuszce ojcu polskiej opery
narodowej i kompozytorowi o olbrzymim
dorobku pieśniarskim. Wystąpili wówczas
soliści Opery Poznańskiej między innymi
dwaj dzisiejsi artyści Marian Kępczyński i
Marek Szymański, a słowo wstępne wygłosił Sławomir Pietras.
Tytuł obecnego 50-tego jubileuszowego muzycznego spotkania brzmiał ,, A to
Polska właśnie” i nawiązywał do ,,Wesela”
Stanisława Wyspiańskiego, a fragment z
tego utworu posłużył jako wprowadzenie
do koncertu w wykonaniu Gabrysi Kuleszy
i Jaromira Trafankowskiego. Zanim się

jednak rozpoczął , burmistrz Jerzy Lechnerowski, złożył podziękowania organizatorom i członkom Fundacji za wspaniałą
inicjatywę popularyzującą polską i światową
muzykę, za promocję młodych talentów, za
kultywowanie pamięci o wielkiej Artystce i
Patronce właśnie tu w Kórniku. W imieniu
Fundacji, Jaromir Trafankowski
i Tomasz Raczkiewicz wyrazili słowa
uznania wszystkim, którzy z wielkim poświęceniem służą pomocą przy organizacji
tych muzycznych spotkań tj. całej ,, rodzinie zamkowej”- pracownikom i oczywiście
dyrektorowi Zamku prof. Stanisławowi
Sierpowskiemu oraz uczestnikom, bez których koncerty nie miałyby sensu. Na dowód
tego uczestniczka wszystkich koncertów
została wyróżniona i nagrodzona książką
pt. ,,Zamek w Kórniku” - autorstwa Róży
Kąsinowskiej.
Jubileuszowy koncert miał bardzo
bogaty program. W repertuarze znalazły się utwory takich kompozytorów jak:
St.Moniuszko, K. Szymanowski, F. Chopin,
H. Wieniawski, K. Wiłkomirski, M.Karłowicz
oraz kompozycje G. Bacewicz i M. Moszkowskiego. Wykonawcami byli: Monika
Mych - sopran, Marian Kępczyński - bas,
Marek Szymański- tenor, artyści związani
ze sceną Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz
Rafał Lewandowski, który akompaniował na
fortepianie, absolwent Akademii Muzycznej
w Gdańsku i dwoje niecodziennych gości
z daleka. Była to Blanka Bednarz, Poznanianka zamieszkała w USA, absolwentka
NEW England Conservatory w Bostonie
i wykładowca w Dickinson College, gdzie
prowadzi klasy skrzypiec i altówki. Drugim
był Steven Y.S. Shey, Amerykanin chińskiego pochodzenia, który uczył się gry na
skrzypcach w Bostonie, a obecnie studiuje
w Cambridge.
Śpiewaczka Monika Mych wykonała
,,Prząśniczkę”- F. Chopina, ,,Wołanie
moje”-K. Wiłkomirskiego, ,,Pieśń Roksany”z II aktu Króla Rogera- K. Szymanowskiego
i ,,Z erotyków” – M. Karłowicza. Hołdem
złożonym Matce był występ fortepianowy
Gabrysi Kuleszy. Marek Szymański wystąpił
z utworami St. Moniuszki- ,,Krakowiaczek”,
,,Znasz-li ten kraj”, Arią Stefana z III aktu
ze ,, Strasznego Dworu” oraz ,, Barkarolą”-

J. Galla. Marian Kępczyński był wykonawcą
utworów St. Moniuszki takich jak: ,,Stary
kapral”, ,,Dziad i baba” oraz Arii Skołuby
z III aktu ze ,, Strasznego Dworu”, Pieśni
Chorążego z I aktu ,,Hrabiny” i Arii Stolnika
z I aktu,,Halki”. Natomiast Blanka Bednarz
i Steven Shey wraz z Rafałem Lewandowskim pięknie wykonali kompozycje M.
Moszkowskiego –Suite g- moll na dwoje
skrzypiec i fortepian ,,Allegro moderato”
i ,,Molto vivace” oraz G. Bacewicz -Trzy duety z cyklu ,,Łatwe duety na dwoje skrzypiec
na tematy ludowe”.
Ogromne brawa były potwierdzeniem,
że koncert jubileuszowy wszystkim się podobał. Po uczcie duchowej przyszedł czas
na rozkosze dla podniebienia, bo na gości
koncertu czekał wspaniały jubileuszowy tort
i lampka wina. Halina Danieluk

II LETNI FESTIWAL
MUZYKA Z KÓRNIKA
1 lipca
Muzyczne Tradycje Chin
8 lipca
Słowiańskie Inspiracje
15 lipca
Legenda Wielkopolska
22 lipca
Gala Piosenki Biesiadnej
29 lipca
Górale swemu Dobrodziejowi w podzięce
5 sierpnia
Rock, co rok
12 sierpnia
Muzyka z wielkim zadęciem
15 sierpnia
Naszej pani
19 sierpnia
Między nami sarmatami
Organizatorzy:
Fundacja im. A. Kaweckiej
i Biblioteka Kórnicka PAN

(szczegóły imprez za dwa tygodnie)

(dokończenie z poprzedniej str.)
Realizacja postawionych zadań i celów
wymagała wsparcia osób prywatnych, firm
i instytucji. Cieszy nas fakt, iż udało nam się
taką pomoc uzyskać. W imieniu własnym oraz
Zarządu „Klaudynki” składam serdeczne podziękowania władzom samorządowym oraz
wszystkim darczyńcom. Szczególne wyrazy
wdzięczności kierujemy do osób i instytucji:
p.p. Joop Hoes, Minke de Boer, Remelt
Boonstra, Fundacja „Zakłady Kórnickie”,
p. Skibińska, firma Muntil, Tomasz i Maciej
Małeccy, Łukasz Weretki, Grażyna Niemier
– firma „Grani”, dyrektor SP1 w Kórniku
Danuta Zwierzyńska, dyrektor Gimnazjum
w Kórniku Marzena Dominiak. Do wszystkich
osób niewymienionych, a wspierających
naszą działalność kieruję jedno ciepłe słowo:
DZIĘKUJĘ. Anetta Szarzyńska
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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. (0605 557-379) Irena Klimek-Łyszczarz – położna
Tel. (0608 015-052) mgr Małgorzata Walkowiak – położna
Jolanta Ciechomska

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

Małgorzata Walkowiak

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

Automatyka do bram!
Z NAMI BAWI SIĘ
CAŁA
WIELKOPOLSKA

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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TEL. (061) 663-88-37, TEL. KOM. 0692-241-023

gramy każdą muzykę na każdą okazję

* saksofon
* gitara
* instr. klawiszowe
* znakomity wokal

Proponujemy skład 4,3 osobowy

tel. 661 336 233

KRAWCOWE
DO ZAKŁADU
Z OKOLIC
KÓRNIKA
tel. 061 8190 723

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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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

Firma zatrudni szwaczkę
Wynagrodzenie już
w okresie próbnym
1.100 zł netto,
miesięcznie

I
TK
PIĄ

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Tel. 061 8 170 842

UŻYWANA I NOWA
» Niskie ceny
» Bardzo dobra
jakość towaru

DO
S
TO TAWA
W WARU
K
PO
AŻ
N
(po IEDZ DY
100
I
kg o AŁEK
dzie
ży)

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
Miejsce na Twoją reklamę

WypoŻyczalnia samochodów
osobowych i dostawczych
tel.
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660-762-870
602-620-236, 602-130-788

Kórnik
ul. Średzka 17
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OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK
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
(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

MYJNIA
SAMOCHODOWA
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

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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www.hoteldaglezja.pl
tel: (61) 897 27 00

MENU*
- Z u p y Zupa Nelusco

		

Aromatyczna zupa selerowa z płatkami migdałowymi i grzankami z piersi kurczaka

7,00zł

Chłodnik litewski

6,00zł

Żur z borowikami

12,00zł

Orzeźwiająca zupa z botwinki
Tradycyjny polski żur na wędzonce z dodatkiem grzybów

- S a ł a t k i Sałatka grecka

			

14,00zł

Sałatka z wędzonych łososiem

		

21,00zł

Sałatka z kaczką

		

27,00zł

Pstrąg gotowany

		

23,00zł

Roladki z soli w sosie cytrynowym

		

24,00zł

Sandacz w śmietanie

		

26,00zł

Gołąbki w sosie pomidorowym

		

16,00zł

Szaszłyki bałkańskie

		

16,00zł

		

28,00zł

Rumsztyk wołowy

		

24,00zł

Befsztyk z polędwicy wołowej

		

36,00zł

New York Steak

		

59,00zł

Sernik

		

6,00zł

Lody z owocami

		

7,00zł

Tiramisu

		

15,00zł

Mix sałat z dodatkiem dojrzałych pomidorów, soczystych ogórków i chrupiącej
papryki zdobiony oliwkami i serem feta
Mix sałat z wędzonym łososiem norweskim zdobiony karczochami i sosem jogurtowym
Sałaty z marynowanymi płatkami kaczki z dodatkiem grzybów i dressingu ziołowego

- Ry b y Pstrąg gotowany w warzywach podawany z ziemniakami
Fileciki z soli przekładane cukinią

Filet z sandacza duszony z borowikami w śmietanie, podany z zapiekanką ziemniaczaną
i duszonymi warzywami

- D a n i a

g ł ó w n e -

Gołąbki przyrządzone według domowego przepisu podawane z ryżem
Szaszłyczki wołowo-wieprzowe podawane z zapiekanymi ziemniakami i surówką z białej kapusty

Polędwiczki wieprzowe

Smażone polędwiczki wieprzowe w otulinie z wędzonego boczku z dodatkiem świeżych ziół,
podane z chrupiącymi warzywami, zapiekanymi ziemniakami i sosem czosnkowym

- S t e k i Rumsztyk wołowy podawany z jajkiem , pieczonymi ziemniakami i zestawem surówek

Grillowany filet z polędwicy wołowej podany z marynowanymi warzywami i chrupiącymi ziemniakami
Grillowany stek z kością podany z marynowanymi warzywami i ciemnym sosem pieprzowym

- D e s e r y Sernik domowy podawany z bitą śmietaną i sosem wiśniowym
Lody z dodatkiem świeżych owoców
Puszysty krem z serka mascarpone przekładany biszkoptami

HOTEL RESTAURACJA „DAGLEZJA” Z MYŚLĄ O SWOICH GOŚCIACH
PRZYGOTOWAŁ LETNIE ATRAKCJE:
• KARTĘ GRILLOWĄ
• OGRÓDEK I TARAS LETNI RESTAURACJI Z WIDOKIEM NA JEZIORO
• PLAC ZABAW DLA DZIECI
• TRANSMISJE MECZÓW MISTRZOSTW ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ NA NAJWIĘKSZYM
EKRANIE W MIEŚCIE I PROMOCYJNE CENY W RESTAURACJI **
* wybrane propozycje z głównej karty menu Hotelu Restauracji „Daglezja”
** rezerwacji prosimy dokonywać pod numerem telefonu: (61) 897 27 00

kórniczanin nr 11/2006
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kolegiata kórnicka
MIEJSCEM PRZEGLĄDU HEJNAŁÓW I INTRAD MARYJNYCH
21 maja 2006 r. kolegiata kórnicka
rozbrzmiewała po raz czwarty hejnałami
i intradami Maryjnymi. Organizatorami
byli: Harcerska Orkiestra Dęta przy IV
Drużynie im ks. Józefa Poniatowskiego,
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz
Koło Przyjaciół Harcerstwa i Krąg Harcerzy
Seniorów. Impreza odbyła się pod patronatem honorowym Jego Eminencji Prymasa
Polski kardynała Józefa Glempa oraz burmistrza Kórnika Jerzego Lechnerowskiego.
Kardynał Józef Glemp oraz Arcybiskup archidiecezji poznańskiej Stanisław Gądecki
przesłali swoje błogosławieństwo.
Zespoły biorące udział w przeglądzie
wykonały podczas wejścia do kościoła hejnał na motywach „Bogurodzicy” – dyrygował kapelmistrz Jacek Kozłowski. Wikariusz
kórnicki – ks. Mirosław Skórnicki powitał w
serdecznych słowach gości i uczestników.
Intradziści – Oktet z Jasnej Góry, wykonali
Intradę Królewską oraz cztery inne intrady
na cześć Matki Boskiej Jasnogórskiej. Hejnaliści z Kościana odegrali intrady na cześć
Matki Boskiej Kalwaryjskiej, Rzeszowskiej
i Opatowskiej. Uczestnicy z Kościerzyny
zaprezentowali hejnały dla Matki Boskiej
Kościerzyńskiej i Leżajskiej. Muzycy z Mogilna wykonali intrady na cześć Matki Bożej
Mogileńskiej, Opolskiej i Skrzatuskiej. Dla
Matki Bożej Janowieckiej, Gościeszyńskiej
i z Górki Klasztornej zagrali intradziści z
Janowca Wielkopolskiego.
Najwięcej hejnałów i intrad wykonali
kórniczanie, pod batutą druha Jacka Kozłowskiego: ku czci Matki Boskiej Biechowskiej, Tuleckiej, Kodeńskiej, Rokitniańskiej,
Boreckiej, Jazłowieckiej i na cześć Matki
Boskiej Kórnickiej. Chór Arte Domino z
Poznania wykonał utwory: „O Matko Miłościwa”, „Alleluja” oraz „Magnifikat”.
Konferansjerkę koncertu prowadził prof.
Władysław Chałupka.
Na zakończenie wszystkie zespoły
zagrały przed głównym ołtarzem hejnał
na motywach „Bogurodzicy” pod dyrekcją
kapelmistrza z Jasnej Góry, pana Marka
Piątka.
Uczestnicy przeglądu otrzymali upominki oraz statuetki z widokiem kolegiaty kórnickiej, wykonane przez druha Rajmunda
Rakoniewskiego.
Oktet Jasnogórski wystąpił też w czasie
mszy świętej w kościele p. w. św. Wojciecha w Bninie, oraz podczas koncertu
promenadowego na małym tarasie zamku
kórnickiego. Hejnaliści kórniccy wykonali
dwukrotnie hejnał Matki Boskiej Kórnickiej
z balkonu restauracji „Biała Dama”. Oktet
Jasnogórski i Orkiestra Ministrantów z Poznania dały dwudziestominutowy koncert,
tzw. „Sygnaturkę Maryjną” przed kolegiatą
kórnicką.
Ogólnopolski Przegląd Hejnałów i Intrad Maryjnych, zorganizowany już po raz
czwarty w Kórniku, wywołał spore zainteresowanie i wzruszenie wielu miłośników
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Oktet Jasnogórski

muzyki sakralnej. Świadczyły o tym długo- umożliwienie zorganizowania przeglądu w
trwałe brawa, jakimi obdarzyli wykonawców kolegiacie kórnickiej oraz ks. Wikariuszowi
słuchacze wspaniałego koncertu w scenerii Mirosławowi Skórnickiemu za serdeczne
prastarej kolegiaty kórnickiej.
powitanie i podsumowanie przeglądu.
Komitet organizacyjny składa podziękoKomitet organizacyjny pracował
wania: Urzędowi Miasta i Gminy w Kórniku, w składzie: Krystyna Kolczyńska, WłaStarostwu Podysław Chawiatowemu
łupka, Piotr
w Poznaniu,
Guzik, Marian
Maciejowi i
Giertych – ze
Grzegorzowi
StowarzyszeMarciniakom,
nia Rodzin
To m a s z o w i
Katolickich,
Górskiemu
Jacek Koze Śniecisk,
złowski, Zofia
fotografom
Kozłowska,
– El żbi e c i e
Andrzej ZwieSzubert, Rorzyński, Anmanowi Raszdrzej Kozłowkowskiemu,
ski, Grzegorz
Romanowi
Kaźmierczak
Wspólny występ wszystkich uczestników
Czechow– z Orkiestry
skiemu, ŁukaHarcerskiej,
szowi Grzegorowskiemu oraz kamerzyście Rajmund Rakoniewski, Marian Ratajczak,
Mariuszowi Zimnemu.
Danuta Sobkowiak, Urszula Przybył, JanuOsobne podziękowania komitet organi- ary Wybieralski – z Koła Przyjaciół Harcerzacyjny składa proboszczowi kórnickiemu, stwa i Kregu Harcerzy Seniorów.
Opr. January Wybieralski
ks. Dziekanowi Jerzemu Kędzierskiemu, za

Kórniccy harcerze pod dyrekcją Jacka Kozłowskiego
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Dzień

Dziecka
W Dniu Dziecka olbrzymią radość
najmłodszym mieszkańcom naszej

Zabawa w Białej Damie

gminy sprawili organizatorzy wspaniałej
zabawy w restauracji „Biała Dama”.
W kilku grupach gromadziły się tu solenizanci – by w stylu „Dzikiego Zachodu” uczcić
swoje święto. Kolorowo
poprzebierani młodzi
Indianie i kowboje z
piosenką na ustach pląsali w rytm dziecięcych
szlagierów. W chwilach
przerwy w tańcach po
prerii wielkiego ekranu
cwałowali Bolek i Lolek
a obok restauracji prezentowano sprzęt żużlowy. Były oczywiście
smakołyki i upominki
d l a każdego. Cieka-

DZIAŁANIE DLA WSPÓLNEGO DOBRA – 1 % PODATKU
Kórnickie Towarzystwo
Pomocy Społecznej podsumowało tegoroczną Akcję
„1 % podatku”.
Dzięki informacjom prasowym – artykułom i ulotkom,
zwróciliśmy się do mieszkańców naszej gminy o wpłacanie 1 % podatku na rzecz KTPS.
Takie prawo ma obywatel – zgodnie z ustawą
Ordynacja Podatkowa art. 27 d , podatku od
osób fizycznych.
Na odzew nie czekaliśmy długo – 41 darczyńców z naszej gminy ale i spoza Kórnika,
odpowiedziało na nasz apel.
Podjęli oni trud zmagania się z przepisami prawa podatkowego i nawet niektórzy
z nich złożyli korektę zeznania , aby tylko
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KULTURA / OŚWIATA
wostką było pojawienie się nietypowych wiarenka „Azalia” – stały, coroczny już
sympatycznych robaczków- Kórniczków element szkolnego święta w Szczodry– pluszowej odmiany kornika. Szeryfem kowie. Wszyscy bawili się wyśmienicie
imprezy była Alina Staniecka Wilczak podobnie jak tego samego dnia na kórniwraz z harcerkami z Artystycznej Dru- ckich Błoniach. Tam trwała tam IV edycja
żyny „Hajduczki”.
imprezy pod hasłem „Wiosenna Przygo3 czerwca Dzień Dziecka nadal trwał. da ze Sztuką i Sportem”. Na łonie natury
Tym razem jednak świętowano w kilku rozlokowano szereg punktów, w których
miejscach na raz. I tak moc zabawy i odbywały się przeróżne konkurencje
wszelakie atrakcje czekały na uczniów sportowe oraz zabawy plastyczne.
Szkoły Podstawowej
w Szczodrzykowie
gdzie rok rocznie organizuje się Święto
Szkoły. Od rana prowadzono kilka pokazowych lekcji z udział e m r o d z i c ó w. D l a
nich zorganizowano
potyczki umysłowe.
Uczniowie prezentowali swoje multimedialne projekty. Równolegle artystyczne
i sportowe umiejętności prezentowali
Pokazy w Szczodrzykowie
członkowie zespołu
tanecznego, adepci
aerobiku, siatkarze i piłkarze (w meczu Można było pograć w hokeja na trawie,
dzieci – rodzice wygrali oczywiście pobiegać z opaską na oczach, porzucać
młodsi). Klasy prezentowały programy lotka, poskakać ze skakanką, pograć
artystyczne a na dziedzińcu trwał plener w klasy, namalować swoje odbicie w
plastyczny. Obok sklepiku z figurkami lustrze, zrobić biżuterię z makulatury
z masy solnej wyróżniała się także ka- lub gustowną czapkę z gazety. Młodzi
wojownicy prezentowali kunszt taekwondo. Trudno wymienić
wszystkie atrakcje.
Oczywiście na scenie
w grupach lub solo
śpiewano i tańczono,
a obok koła fortuny
stały stoły ze smakołykami na ciepło
i zimno. Dla poszukujących mocnych wrażeń była przejażdżka
na wysuwanym koszu
wozu strażackiego
a dla szczęśliwców
losowanie nagród.
Uczniowie SP 1 na Błoniach
ŁG
mieć możliwość wpłacenia 1 %.
Kwota, która zamiast do fiskusa trafiła na
nasze konto to 3.482,82 zł.
Jako organizacja pożytku publicznego o
znaczeniu lokalnym otrzymaną sumę wykorzystamy na cele statutowe w szczególności
, na rzecz „naszej małej ojczyzny” – w celu
rozwiązania konkretnych trudnych zadań ,
pomagania osobom, które żyją i mieszkają
wśród nas.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom które przekazały nam 1 % swojego podatku, wykazały się obywatelską aktywnością
i zrozumieniem - Państwa postawa pozwoli
nam tworzyć świat, w którym będziemy
chcieli żyć i pracować dla wspólnego dobra.
Dziękujemy z całego serca
W imieniu Zarządu KTPS
Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska

Burmistrz Gminy Kórnik
informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Kórniku wywieszone zostały niżej wymienione wykazy:
• dwóch działek przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na
rzecz właściciela przyległej nieruchomości położonej w Czmońcu gmina Kórnik
• czterech działek przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na
rzecz właścicieli przyległych nieruchomości położonych w miejscowości Błażejewo obręb Błażejewko gmina Kórnik
Bliższe informacje można zasięgnąć
w referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1
w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411
wew. 673 i 675
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REKLAMY

50

%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

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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DZIEŃ DZIECKA W BORÓWCU
W sobotę 3 czerwca z okazji Dnia
Dziecka przy starym budynku szkolnym w
Borówcu zaplanowano i zorganizowano
szereg imprez dla dzieci. Miejscem zabaw
i konkursów uczyniono ładnie usytuowane wśród drzew, boisko tuż za szkołą.
Spotkanie zainaugurowane zostało wyjazdem klas I-III do kina w Poznaniu na film
„Dżungla”. Po powrocie na dzieci czekało
mnóstwo atrakcji w postaci gier sportowych takich (np. „dwa ognie”). Wszystkie
drużyny toczyły zaciętą walkę, a i emocji
nie brakowało, bo rodzice dopingowali i
zagrzewali do rywalizacji. Po niemałym
wysiłku w piekącym słońcu przyszła pora
na konkurs piosenki, gdzie wystąpiły
zarówno zespoły utworzone tuż przed
występem, jak i dzieci śpiewające indywidualnie. W repertuarze królowały standardy w postaci: „Ogórek, ogórek”, czy „
Szkolny dzwonek”. Wszystkie propozycje
muzyczne zostały nagrodzone jednakowo
i każdy uczestnik otrzymał słodki podarek.
Przy pączku i zimnym napoju można było
obejrzeć popisy sztuk walk, gdzie swoje
umiejętności w taekwondo zaprezentowała grupa sportowców z Zespołu Szkół
nr 2 z poznańskich Jeżyc. Po pokazie
skomplikowanych kopniaków i ciosów
każdy chętny mógł spróbować swoich
sił w walkach wschodnich. Ta dyscyplina
okazała się być domeną chłopców, ale nie
zabrakło tu odważniejszych dziewczyn.
Skoki w workach i przejście 15 metrów z
piłeczką pingpongową na łyżeczce wcale
nie było prostą sprawą. Konkurencja
okazała się dyscypliną wyrównaną, więc
i tu dzieci zostały nagrodzone jednakowo
łakociami. Podczas zabaw odbywających
się na płycie boiska, w szkolnej świetlicy
rozgrywano turniej tenisa stołowego, nad
którego przebiegiem, jak i pozostałych
dyscyplin sportowych, czuwał trener
Ireneusz Kaczmarek. Bezkonkurencyjny
okazał się tutaj Szymek Drankiewicz i
zdobył I miejsce, na drugim uplasował się
Bartek Ławniczak, zaś III miejsce zdobyła
Marysia Kolińska. Pokaz tresury psów

Uczestnicy Dnia Dziecka w Borówcu
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przyciągnął uwagę nie tylko dzieci, ale
również starszych. Prowadzący szkolenia
zwierząt domowych w szkole w Tulcach,
Piotr Lisiecki, przyjechał z siedmioma
doskonale wyszkolonymi psami różnych
ras oraz ich właścicielami. Zwierzęta
pokazały, jak można obronić swojego
właściciela i jak unieszkodliwić napastnika. Przy swojej walecznej naturze psy
okazały się być bardzo łagodne i dzieci
mogły je potem głaskać, i pociągać za
uszy. Całej imprezie towarzyszyły zapachy dochodzące z przypiekanych na grillu
kiełbasek, które przygotowywały panie z
Klubu Seniora w Borówcu oraz muzyka
dyskotekowa dochodząca z głośników
rozstawionych na boisku. Do ostatniej
konkurencji, prowadzonej przez Panią
Barbarę Fluder, zgłosiło się najwięcej
chętnych, a było nią rzucanie lotkami do
obrotowej tarczy. Duża tarcza nie zawsze
okazywała się właściwym celem dla
niektórych zawodników i lotki lądowały
w trawie, w jej sąsiedztwie. Rywalizacja
zakończyła się zwycięstwem Afrodyty
Roguszny, na drugim miejscu znalazł
się Eryk Gielniak i Michał Sobczak na
trzeciej pozycji.
Atrakcyjne nagrody główne w postaci
okularów do pływania, mazaków, piłek
tenisowych i rakietek do ping-ponga
wywołały szerokie uśmiechy wśród
dzieci, a i rodzice obecni na spotkaniu
cieszyli się, że ich pociechy mogły miło
i ciekawie spędzić czas. Duże brawa
za zorganizowanie i sfinansowanie
całej imprezy należą się powstałemu
niedawno Stowarzyszeniu „Przyjazny
Borówiec”, a także Radzie Sołeckiej,
Sołtysowi, wspomnianemu już „Klubowi
Seniora” i mieszkańcom wsi. Szkoła
zaś zapowiedziała, że w okresie wakacji w poniedziałki, środy i czwartki
w godzinach od 16.00 do 20.00 będzie
można korzystać ze świetlicy, w której
dzieci będą mogły oglądać filmy na
DVD, grać w kręgle, lotki i tenisa stołowego. IM

Pierwszy wśród
równych
W pięknych i bogatych salach cesarskich Zamku pruskiego w Poznaniu - 30
maja 2006 r. odbyła się uroczystość zakończenia 38. sezonu Pro Sinfoniki i ogłoszenia wyników 38. Turnieju Muzycznego.

Delegacja kórnickiej Pro Sinfoniki z członkami Jury
38 Turnieju Muzycznego Pro Sinfoniki.

Licznie zebrani członkowie władz
szkolnej Pro Sinfoniki w Poznaniu i Wielkopolsce wysłuchali sprawozdania prezesa
Pro Sinfoniki, Alojzego Andrzeja Łuczaka
oraz werdyktu turniejowego jury. Kórnicki
klub zajął w tym turnieju zaszczytne pierwsze miejsce z wyróżnieniem. Fragment
wypowiedzi prezesa A. A. Łuczaka poświęcony był kórnickiej Pro Sinfonice, a to w
związku z ostatnio obchodzonym bogatym
30~leciem klubu. Prezes podkreślił zasługi
rodziny Olejników, którym Kórnik tak wiele
zawdzięcza.

Wielkimi krokami zbliża się 40-łecie Pro
Sinfoniki, jako ruchu edukacji kulturalnej
młodzieży wielkopolskiej i poznańskiej.
W przede dniu wielkiego jubileuszu
rocznicowego, w programie 39. sezonu,
młodzież spod znaków Pro Sinfoniki podejmie badania na temat: Nasz ulubiony
Polski Kompozytor Współczesny.
Sandra Szary
Prezeska Klubu
im. Mieczysława Karłowicza w Kórniku

21

KULTURA

Powołane w listopadzie 2005 r. Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Oraz Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej z siedzibą w
Kórniku rozpoczęło działalność statutową
w marcu 2006 r. wyborem przez Zebranie
Walne Członków Założycieli organów
wykonawczych – Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwaleniem planu działalności na
2006 r. oraz składek członkowskich.
Stowarzyszenie rozpoczęło działalność
organizując 13 maja 2006 r. imprezę plenerową z okazji rocznicy zakończenia II Wojny
Światowej w rejonie byłego Stanowiska
Ogniowego 31 dywizjonu rakietowego OP
nieopodal Czołowa.
Na „majówkę” organizowaną przez Zarząd
Stowarzyszenia przybyło ponad 50 osób byłych
żołnierzy dywizjonu z
rodzinami i przyjaciółmi oraz sympatyków
dywizjonu. W krótkim
wystąpieniu na płaszczyźnie gdzie kiedyś
stały kolumny antenowe
stacji naprowadzania
rakiet prezes stowarzyszenia mjr Ryszard
Grześkowiak powitał
zebranych „weteranów”
ich rodziny w tym dzieci
i wnuki. Przypomniał 43
letnią historię dywizjonu
wypełnioną bojową treścią i trudną służbą
w utrzymaniu bezpiecznego nieba nad
Wielkopolską. Wystąpił również ostatni
dowódca dywizjonu ppłk Zbigniew Tracz,
który podzielił się refleksją z wyprowadzenia dywizjonu ze stanowiska w Czołowie
oraz dalszym losem dywizjonu, którego
historia może nawet związać się znowu z
rejonem Kórnika.
Majówka była sympatyczna i sentymentalna, szukano miejsc z którymi wielu
obecnych było służbowo i uczuciowo związanych, pokazywali te miejsca swoim wnukom- ku pamięci. Wszystkich nawiedziła
smutna refleksja nad totalną ruiną urządzeń

22

i miejsc, które jeszcze niedawno warte były
miliony i mogły służyć społeczności gminy
Kórnik a nawet rejonu. Były rozmowy i
wspomnienia. Dla rozrywki była muzyka
marszowa i zorganizowana przez st.sierż.
szt. Janusza Zawackiego i sierż. szt. Piotra
Gorala strzelnica gdzie zebrani popisywali
się umiejętnościami strzeleckimi.
Gośćmi honorowymi na spotkaniu
Stowarzyszenia byli członkowie Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 7 Pułku
Strzelców Konnych Wielkopolskich na czele
z rotmistrzem Włodzimierzem Rocławskim. Kawalerzyści demonstrowali dzielną

wykonaniu podporucznika rez. Jerzego
Noskowiaka, zaś śpiewali kawalerzyści
i rakietowcy a echo niosło się lasem, który
niejedno widział w przeszłości….
Władze samorządowe reprezentowali
: gminy – sekretarz Pan Leszek Książek
i powiatu – radny Rady Powiatu Poznańskiego podporucznik rez. Pan Marek
Serwatkiewicz, któremu tak się spodobało,
że postanowił wstąpić do naszego Stowarzyszenia.
Plan spotkania nieco skróciła burza
z silnym deszczem niejako „pokropiła” dobry początek naszego działania w miejscu
dla żołnierzy 31 dr OP
– kultowym.
W najbliższej perspektywie czasowej
nasze Stowarzyszenie
organizuje rajd samochodowy – turystyczny
w dniu 24 czerwca „Szlakiem działalności
wojskowej gen. Jana
Henryka Dąbrowskiego
w Wielkopolsce oraz
intelektualnej i gospodarczej działalności
hr. Edwarda Raczyńskiego”. Będziemy pod
pomnikiem (jedynym
w Polsce) generała w
Środzie wlkp. w Winnej Górze u sarkofaUczestnicy majówki
gu wielkiego dowódcy
i patrioty. Na wyspie
postawę i duże umiejętności jeździeckie Edwarda w Zaniemyślu gdzie uczestnicy
stanowili nadzwyczajną atrakcję dla dzieci wysłuchają przy ognisku gawędy o tych dwu
i młodzieży, którzy mogli dosiąść koni ka- wielkich a niedocenianych dziś Polakach.
waleryjskich.
Poza tym zapowiadamy wielką uroczyKawalerzyści nie przyjechali z pustymi stość Stowarzyszenia w jesieni związaną
rękami, przywieźli wspaniały kawaleryj- ze Świętem Dywizjonu i zjazdem kolesko pieczony wielki bochen pachnącego żeńskim byłych żołnierzy 31 dywizjonu.
chleba, kiszone ogórki i smalec ze skwar- Część wojskowa uroczystości odbędzie
kami, które zebranym bardzo smakowały. się przy ul.Staszica pod tablicą poświęconą
St.chor.sztab. Jacek Halama kwatermistrz żołnierzom dywizjonu zaś zjazd koleżeński
naszego Stowarzyszenia zatroszczył się w Błażejewku. Spodziewamy się kolegów
o wojskową grochówkę , którą większość z całej Polski oraz gości z zaprzyjaźnionych
ze smakiem „pałaszowała”. Były śpiewy Stowarzyszeń.
piosenek wojskowych i kawaleryjskich
Ryszard Grześkowiak
przy akompaniamencie akordeonowym w
Prezes
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Sukces

kórnickich solistek
Dużym sukcesem zakończył się dla
reprezentantek kórnickiej gminy występ na VIII Przeglądzie Artystycznym
„Chartynka” zorganizowanym w sobotę
27 maja w Domu Kultury „Orle Gniazdo”
na os. Lecha w Poznaniu. Nasze artystki
uzyskały wyróżnienia. Uczennica kl. III a
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie Kinga Hoza w grupie solistów w kategorii
do lat 10, śpiewała „Jędzowaty blues”
z bajki muzycznej „O krasnoludkach co
królewny nie chciały” oraz „Piosenkę
wilka”.
Anna Jarmuszkiewicz wykonująca
piosenki: „Kolorowy wiatr” z filmu „Pocahontas” oraz „Blues niepotrzebnych
powrotów” była wyróżniona w kategorii
solistów grupy wokalnej od 11 do 13
lat. W grupie zespołów wokalnych w
kategorii 13-16 lat . wyróżnienie zdobyła: „Metamorfoza”, w składzie: Beata
Zwierzyńska, Marta Lehmann, Anna
Jarmuszkiewicz. Przypomnijmy, iż „metamorfoza jest zespołem reprezentacyjnym
kórnickiej gminy. Na Przeglądzie zaprezentowała piosenki „Niby nic” i „Chodź
pomaluj mój świat”.
Dziewczęta reprezentujące kórnicką
gminę przygotowała Lidia Jakubowska

–nauczycielka Szkoły Podstawowej nr
1 w Kórniku. Pani Lidia nie kryła wielkiej
radości z sukcesu swoich podopiecznych.
Na Przeglądzie spotkało się 180
młodych artystów z całej Wielkopolski,
którzy występowali w kategoriach: taniec
i śpiew. W skład jury wchodzili: Katarzyna Staniszewska Tadeusz Koszarek,
Aleksandra Wojtaszek, Katarzyna Stachowiak. Kierownikiem artystycznym
Przeglądu był Karol Napieralski.
Robert Wrzesiński

Koncert

Talentów w SP nr 1
23 maja br. w Szkole Podstawowej nr
1 w Kórniku odbył się kolejny Koncert Młodych Talentów, w którym udział wzięły nie
tylko dzieci grające na instrumentach, ale
i śpiewające. Repertuar był jak zwykle różnorodny: od prostych melodii ludowych po
ambitne i trudne utwory z muzyki poważnej
i rozrywkowej. Młodzi instrumentaliści prezentowali swoje umiejętności gry na pianinie,
syntezatorach, gitarach, werblach a nawet
psalterium. Rodzice i znajomi, przybyli na
koncert, zobaczyli także występ zespołu
„Triolki” i solistki Anny Jarmuszkiewicz, która
reprezentować będzie naszą szkołę i gminę
na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki.
Warto zaznaczyć, ze wielu z występujących uczniów brało już udział w różnych
konkursach muzycznych na szczeblu
gminnym, powiatowym i wojewódzkim,
w których zajmowali zaszczytne miejsca. Na
zakończenie koncertu, w podziękowaniu za
aktywne uczestniczenie w nim przez ostatnie lata, uczniowie szóstych klas otrzymali
nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.
Z pewnością, aby w takim konkursie czy
koncercie wystąpić, trzeba wykazać się
odwagą. Dzieci nie zawiodły i spełniły oczekiwania rodziców i nauczycieli. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Lidia Jakubowska

Spotkanie miłośników teatru

Tegorocznym Kórnickim Spotkaniom z
Białą Damą zgodnie z tradycją towarzyszył
VII Przegląd Małych Form Teatralnych zorganizowany przez Gimnazjum w Robakowie
i Zamek Kórnicki, który udostępnił zabytkowe
przyziemia i zaprosił uczestników konkursu
do muzeum. patronat honorowy sprawowali
Wojewoda Wielkopolski, Starosta Poznański,
oraz oczywiście Burmistrz Kórnika. Przegląd
przygotowali dyrektor Gimnazjum w Robakowie Jerzy Laszewicz, oraz nauczycielki: Olga
Gogolewska, Karolina Staszczyk i
Hanna Złota – Maćkowiak.
Celem spotkań teatralnych jest
przybliżenie gimnazjalistom twórczości dramatycznej oraz umożliwienie
zaprezentowania swojego warsztatu
teatralnego rówieśnikom z innych
szkół.
„Patronami” kolejnych przeglądów
byli twórcy z różnych epok. W latach
ubiegłych byli nimi: Aleksander Fredro, Gabriela Zapolska, Sławomir
Mrozek, Witold Gombrowicz, Adam
Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Wiliam
Szekspir. Dotychczas, w siedmiu
edycjach przeglądu, uczestniczyło
55 grup teatralnych z wielkopolskich
gimnazjów. Cztery z nich - Gimnazjum
z Kłecka, Gimnazjum z Kórnika, Gimnazjum
nr 3 ze Swarzędza i Gimnazjum z Robakowa
- brały udział we wszystkich konkursach.
W tym roku po raz pierwszy gimnazjaliści
mogli przygotować i zaprezentować dowolny
utwór polskiego dramaturga, powstały po 1945
r. Najchętniej wybierano sztuki Sł. Mrożka,
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Cztery najlepsze spotkały się podczas finału w sobotę 27 maja w Zamku Kórnickim.
Przybyłych gości powitał dyrektor robaW. Gombrowicza, I. Iredyńskiego i K. I. Gałkowskiego Gimnazjum – Jerzy Laszewicz.
czyńskiego.
W VII Przeglądzie Małych Form Teatral- Wśród nich byli: burmistrz Jerzy Lechnerowski,
nych od 15 do 17 maja wystąpiły grupy tea- wiceburmistrz Hieronim Urbanek, sołtys Robatralne z 21 gimnazjów Wielkopolski. Podczas kowa-Osiedla Alina Staniecka Wilczak, przedtych trzech dni na scenie zaprezentowało się stawiciel Zamku – Leszek Grześkowiak.
Po przedstawieniach czterech najlep140 młodych aktorów. Ich występy oglądali i
oceniali aktorzy Teatru Nowego im. Tadeusza szych grup, lecz na podstawie wszystkich
Łomnickiego w Poznaniu: Daniela Popławska zaprezentowanych w ciągu całego przeglądu
i Radosław Elis oraz Agata Meilute, aktorka przedstawień, został ogłoszony werdykt. Dwa
warszawska. Jury wybrało cztery najlepsze pierwsze miejsca zajęły: Gimnazjum nr 30 z
Poznania („Odys płaczący” - Roman
Antygona w Nowym Jorku
Brandstaetter) i Gimnazjum w Kórniku
(„Skrzydła służą do machania” - Anna
Bocian), . II było Gimnazjum z Krzykos
(„Teatrzyk <Zielona Gęś>” - Konstanty
Ildefons Gałczyński, III – Gimnazjum nr
43 z Poznania („Antygona w Nowym
Jorku” - Janusz Głowacki). Przyznano
także dodatkową nagrodę za najlepszy
debiut dla Gimnazjum nr 20 z Poznania, które w nagrodę wspólnie z gospodarzami imprezy – Gimnazjum w
Robakowie w czerwcu uda się do Teatru Nowego. Sołtys Robakowa-Osiedla
– Alina Staniecka Wilczak ufundował
własną nagrodę dla najlepszej aktorki,
za którą uznała Agnieszkę Gacek z kl.
III d z Gimnazjum w Kórniku.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski
przedstawienia i nagrodziło 51 aktorów. Po
występach uczestnicy przeglądu brali udział w złożył gratulacje organizatorom Przeglądu
spotkaniach z aktorami, podczas których mogli oraz wszystkim uczestnikom, ich opiekunom,
dowiedzieć się, jak profesjonaliści oceniają ich dyrektorom szkół. Leszek Grześkowiak podwystęp, a także wysłuchać uwag i wskazówek kreślił, że przedstawicielom Zamku było miło
dotyczących pracy aktora, reżysera i innych gościć uczestników Przeglądu w przyziemiach.
Robert Wrzesiński
twórców widowiska teatralnego.
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REKLAMY

Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm
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

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika
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

Sklep

„U FILEMONA”

KARCHER

Sieć kilku sklepów spożywczych
w Poznaniu
zatrudni sprzedawców.

w Kamionkach
poleca karmy Royal,
Purina i inne
Zamówienia na telefon

Czyszczenie:
- wykładzin i dywanów
- tapicerki meblowej
i samochodowej
061
897 14 53
lub 601 669 261

Oferty proszę przesłać na adres:

061 897 14 53
lub 601 669 261

Sklep Spożywczy „Jeżyk” ul. Kraszewskiego 19,
60-501 POZNAŃ

dowóz gratis

Tel: 0604 261 739

TIPSY!!!

NISKIE CENY!

metodą żelową
oraz fiberglass
dojazd do Klienta

tel. 0 694 165 335
061 8190 702

   

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
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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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INFORMACJE / REKLAMY
Nowopowstająca parafia
w Borówcu zaprasza na

II Festyn parafialny
Kórnik 25.06.2006 r.

III Parafiadę,

plac – parking za domem parafialnym

która odbędzie się
w niedzielę
11 czerwca 2006
na placu przy kaplicy

Ramowy program:
14.00 – otwarcie festynu – ks. prob. Jerzy Kędzierski
14.15 – koncert Orkiestry Dętej ZHP z Kórnika
15.00 – konkursy (z nagrodami) i zabawy dla dzieci
16.15 – koncert „Aulos Kwartet” – filharmonicy poznańscy
17.15 – „Potyczki kapłańskie” – konkurs z udziałem księży
18.00 – rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród
18.30 – licytacja
19.00 – występ Zespołu Tańca Nowoczesnego „Kórniczanki”
działającego przy LO w Kórniku
19.30 – loteria fantowa – losowanie nagrody specjalnej
20.00 – koncert Zespołu Muzyki Sakralnej „Lumen” z Poznania
21.00 – Apel Jasnogórski

Wspólne świętowanie i sportowa
zabawa poprzedzone będą Mszą św.
o godzinie 12:30

W dniu festynu od 13.30 do 21.00 wyłączone będą z ruchu kołowego:
ul. 20 Października (od ul. Wróblewskiego do ul. Średzkiej), ul. Steckiego
(od ul. J. Kantego do ul. 20 Października), ul. ks. T. Jabłońskiego.

Ponadto
dobre jedzonko, mnóstwo słodkości,
lody, napoje, wata cukrowa
Nad całością czuwać będzie
prezenter Jan c Czarnkowa
Całkowity dochód z parafiady przeznaczony będzie na budowę
kaplicy

2006

* Angielski - absolwentka UAM. Doswiadczenie w nauce dzieci. Tłumaczenia. Tel. 0502 33 54 80, e-mail: simon1979@wp.pl
* Wynajmę umeblowane mieszkanie 3-pokojowe Poznań - Górczyn osobie pracujacej ewentualnie parze. Tel. 061 8198 045
* Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w Kórniku. Tel. 0606 517 283
* Sprzedam kawalerkę 32m2 w Kórniku. Tel. 0 603 841 881
* Kupię grunt wolny - nieużytki. Tel. 506 619 652
* Kupię mieszkanie w Kórniku. Tel. 602 47 37 84 lub 606 428 984
* Zamienię mieszkanie własnościowe 48m2 z dopłatą na dom bądź część bliźniaka w Kórniku. Tel. 0609 428 984
* 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
* Kolekcjoner kupi: meble, obrazy, platery, odznaczenia, skrzypce, gramofon, lampy, różne starocie, zegary, przyjadę.Tel. 0601 308 880
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Ogłoszenia
DROBNE

Ponadto:
Bufet – grochówka; kiełbasa, kaszanka i szaszłyki z grilla; chleb ze smalcem
i ogórkiem; wątrobianka; gzik; frytki; pyszne domowe ciasta; lody
Atrakcje dla dzieci – malowanie twarzy, karykatury, konkursy, zjeżdżalnia pneumatyczna i ścianka do wspinaczki
Loteria fantowa – nagroda specjalna: wycieczka zagraniczna
Stoiska – pszczelarskie, witraże (możliwość zakupu)
Kiermasz - książki i wydawnictwa muzyczne, obrazy
Sport - strzelanie z wiatrówki i z łuku, lotki, konkurencje wytrzymałościowe
i sprawnościowe
Wystawa - zabytkowy i współczesny sprzęt gaśniczy, prezentacja policji
Dochód przeznaczony będzie na kolejną część ogrodzenia cmentarza

W programie:
- turniej ministrantów
- zawody sportowe Rada Miasta
Kórnik –księża
- pokazy walk wschodnich – taekwondo
- koncert młodzieżowego zespołu
muzycznego z Czarnkowa
- strzelnica i rzuty do tarczy
- loteria fantowa
- konkurencje wytrzymałościowe
- zabawy dla dzieci – plastyka
w glinie

Ilość edycji ogłoszenia
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SPORT
Ponad ćwierć tysiąca gości
„Białej Damy 2006” w Radzewie
Tradycyjnie od 12 lat Szkoła Podstawowa im. Jana Wójkiewicza w Radzewie
gości sportowców i kibiców biorących
udział w imprezach Kórnickich Spotkań z
Białą Damą. W bieżącym roku w imprezach
sportowo-rekreacyjnych wzięło udział 274
startujących.
V Rajd Rowerowy
Szkół Podstawowych
Z okazji 100-lecia urodzin Jana Wójkiewicza patrona Szkoły Podstawowej w
Radzewie zorganizowano rajd rowerowy
dla uczniów klas IV szkół podstawowych
gminy Kórnik. Jak co roku na metę rajdu
dotarły reprezentacje szkół pod opieką
funkcjonariuszy kórnickich służb mundurowych. Trasa wiodła przez Konarskie,
gdzie 9 września 1906r. urodził się Jan
Wójkiewicz. Uczestników powitała Komendant Rajdu Krystyna Jarecka, postać
Jana Wójkiewicza przybliżył uczestnikom
dyrektor szkoły. Oficjalnego otwarcia
rajdu dokonał Burmistrz Kórnika Jerzy
Lechnerowski. Rajdowicze przystąpili
do rywalizacji w konkursach. Przeprowadzono konkursy: pomocy medycznej
(Małgorzata Walkowiak) slalom rowerowy (Marek Klimiński) test wiedzy (Iwona
Krzyżaniak), piłki nożnej stolikowej
(Magdalena Wilczyska) rzut lotką (Lech
Stencel).
Podczas gdy Komisja sędziowska podsumowywała wyniki konkursów uczestnicy
rajdu spotkali się przy ognisku na wspólnym
posiłku. Dużą atrakcją była możliwość
zapoznania się z wozem bojowym Kórnickiej OSP, radiowozami i wyposażeniem
osobistym policjantów i strażników miejskich. Uczestnicy zwiedzili szkołę, wpisali
się do księgi pamiątkowej rajdu i otrzymali
znaczki rajdowe. W podsumowaniu rajdu
brał udział v-ce Burmistrz Kórnika Hieronim
Urbanek.
Drużyny walczyły o Puchar Przechodni
Komendanta Straży Miejskiej w Kórniku.
Puchar, emblematy pamiątkowe, dyplomy
i nagrody książkowe wręczali Bożena
Kiełtyka i Marek Karczmarek. Pierwsze
miejsce zdobyła drużyna z Radzewa, która
minimalnie wyprzedziła Szczodrzykowo
oraz Bnin i Kórnik. Każda drużyna otrzymała drzewko rajdowe ufundowane przez
Firmę Euro-Astar Państwa Korczyków.
Opiekunowie drużyn za trud włożony w
przygotowanie dzieci zostali wyróżnieni
pamiątkowymi dyplomami. Żegnani przez
organizatorów uczestnicy rajdu utworzyli
ponad stumetrowy wąż rowerowy, który
pod opieką Leszka Orlewicza, Roberta
Ignaszaka i Marka Karczmarka ruszył w
stronę macierzystych szkół.
Mistrzostwa Mieszkańców Gminy Kórnik
Z okazji Kórnickich Spotkań z Białą
Damą w ramach rozgrywek Kórnickiej
Ligi Tenisa Stołowego, Kórnickiej Ligi
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Strzeleckiej i Kórnickiej Ligi Rzutu Lotką
przeprowadzono Indywidualne Mistrzostwa
Mieszkańców Gminy Kórnik. Wyniki przedstawiają się następująco:
Tenis Stołowy
Kobiety
Szkoły podstawowe
1. Malwina Bartkowiak – Radzewo
2. Paulina Staniszewska – Konarskie
Do lat 18
1. Agnieszka Staniszewska – Konarskie
Powyżej 18 lat
1. Barbara Radziejewska – Kórnik
2. Jolanta Walczak – Trzykolne Młyny
Mężczyźni
Szkoły podstawowe
1. Sylwester Serba – Szczodrzykowo
2. Filip Rozmiarek – Runowo
3. Mateusz Cychnerski – Radzewo
Gimnazja
1. Krystian Laszewicz – Konarskie
2. Tomasz Nowicki – Bnin
3. Oktawian Czajka – Bnin
Szkoły ponadgimnazjalne
1. Maciej Walczak – Trzykolne Młyny
2. Jacek Grzybek – Radzewo
3. Dariusz Rybak – Konarskie
Do 40 lat
1. Tomasz Rybak – Trzykolne Młyny
2. Maciej Grzybek - Radzewo
3. Karol Rybak – Konarskie
Powyżej 40 lat
1. Paweł Rybak – Trzykolne Młyny
2. Eugeniusz Staniszewski – Konarskie
3. Jerzy Rozmiarek – Radzewo
Mistrzowie Gminy w poszczególnych
kategoriach wiekowych rywalizowali o
superpuchary, które zdobyli Barbara
Radziejewska i Paweł Rybak. Zawody
przeprowadzili Eugeniusz Rybak, Mirosław
Grzybek i Marek Serwatkiewicz.
Strzelectwo
Kobiety do 18 lat
1. Natalia Janasik – Radzewo
2. Malwina Bartkowiak – Radzewo
3. Paulina Frąckowiak – Radzewo
Kobiety powyżej 18 lat
1. Olga Stelmach – Kórnik
2. Barbara Radziejewska – Kórnik
3. Jolanta Walczak – Trzykolne Młyny
Mężczyźni do 18 lat
1. Jacek Grzybek – Radzewo
2. Adam Lubiński – Kórnik
3. Mateusz Cychnerski – Radzewo
Mężczyźni powyżej 18 lat
1. Szymon Słoma – Szczodrzykowo
2. Hubert Hajdrych – Bnin
3. Marek Serwatkiewicz – Dziećmierowo
Superpuchary najcelniej strzelających
zdobyli Olga Stelmach i Szymon Słoma,
o miejscach medalowych decydowały dogrywki. Turniej przeprowadzili Lech Stencel
i Magdalena Wilczyńska.
Rzut lotką
Kobiety do 18 lat
1. Paulina Dryer – Radzewo
2. Malwina Bartkowiak – Radzewo
3. Magdalena Słoma – Szczdrzykowo

Powyżej 18 lat
1. Olga Stelmach – Kórnik
2. Barbara Radziejewska – Kórnik
3. Alicja Serwatkiewicz – Dziećmierowo
Mężczyźni
Do 18 lat
1. Krystian Laszewicz – Konarskie
2. Adam Kozicz – Czmoń
3. Przemysław Walaszczyk – Kórnik
Powyżej 18 lat
1. Tomasz Rybak – Trzykolne Młyny
2. Jerzy Rozmiarek – Radzewo
3. Eugeniusz Rybak – Konarskie
Superpuchary trafiły do rąk Olgi Stelmach i Tomasza Rybaka. Zawody sprawnie przeprowadziła Krystyna Kiełpińska z
uczennicami naszej szkoły.
Zawodników stających na podium
dekorowali Burmistrz Jerzy Lechnerowski
i v-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Królikowski. Nagrodę sołtysa Radzewa Julii Bartkowiak dla najmłodszego
uczestnika zawodów zdobył Michał Rozmiarek z Radzewa. Seniorem turniejów
wyróżnionym nagrodą sołtysa Czmonia
Jerzego Rozmiarka został Janusz Lechnerowski z Kórnika.
W prowadzonej dodatkowo olimpijskiej
punktacji medalowej Mistrzostw o Puchar
Przechodni Burmistrza Gminy Kórnik na
najbardziej usportowioną miejscowość
Gminy Kórnik zwyciężyło po zaciętej
rywalizacji Konarskie 4złote 2 srebrne 4
brązowe przed Trzykolnymi Młynami (4
złote 1 srebrny 1 brązowy) i Radzewem
(3 złote 5 srebrnych 3 brązowe)
Zdobywcom medalowych miejsc i
uczestnikom turniejów serdecznie gratuluję osiągniętych wyników i sportowej postawy. Zapraszam jednocześnie na kolejne
turnieje ligowe do Radzewa – powiatowe
25.06.2006r. (Turniej Wakacyjny) i kórnickie – 15.10.2006r. (Turniej Memoriałowy
20X 1939).
***
Pragnę podziękować wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do
organizacji i uświetnienia naszych imprez
sportowo-rekreacyjnych organizowanych w
ramach Kórnickich Spotkań z Białą Damą
w Radzewie.
Podziękowanie kieruję w stronę Urzędu
Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej,
Ochotniczej Straży Pożarnej, Komendantowi Policji, Straży Miejskiej, Związku Harcerstwa Polskiego, UKS „Jedynka Kórnik”,
Świetlicy Terapeutycznej z Radzewa, SKS
„Sokół” w Radzewie, SK LOK w Radzewie,
Spółdzielni Uczniowskiej „Dorotka”, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej
w Radzewie, Firm: Euro-Astar, Genexpol
z Dziećmierowa, Hedan z Trzebisławek,
WODKOM Kórnik, Hollogis Skrzynki, Surówki Grześkowiak z Kórnika, KOMBUS
Kórnik, „Przemysław” z Kórnika.
Bez zaangażowania, pracy wolontariackiej i wsparcia kilkudziesięciu osób
przeprowadzenie naszych imprez byłoby
niemożliwe. Raz jeszcze serdecznie
dziękuję.
Za organizatorów
Marek Serwatkiewicz
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SPORT
KÓRNIK W CZOŁÓWCE SZKÓŁ I GMIN
Ukazały się wyniki „Współzawodnictwa
sportowego szkół powiatu poznańskiego w
roku szkolnym 2005/2006”. Zarząd MiejskoGminny Szkolnego Związku Sportowego w
Kórniku z satysfakcją informuje, że szkoły
naszej gminy znajdują się w czołówce sportowej rywalizacji. Wszystkie szkoły wspólnie
promując środowisko kórnickie zapracowały na to, że i gmina Kórnik znalazła się wśród
najlepszych. Na 57 szkół , które zdobywały
punkty na imprezach sportowych w kategorii
szkół podstawowych współzawodnictwo
przedstawia się następująco:
1. SP 4 Swarzędz168 pkt
2. SP 1 Swarzędz165 pkt
3. SP Kostrzyn 160 pkt
4. SP Szczodrzykowo – 151 pkt
5. SP Kórnik-Bnin –
138 pkt
6. SP Stęszew –
133 pkt
12. SP Radzewo91 pkt
16. SP 1 Kórnik –
71,5 pkt
Suma punktów szkół decydowała o
miejscu gmin, których jest w powiecie 17:
1. Swarzędz – 		
323 pkt
2. Kórnik –		
321 pkt
3. Kostrzyn – 		
268 pkt
4. Mosina – 		
238,5 pkt
5. Stęszew-		
233 pkt
6. Tarnowo Podgórne- 216,5 pkt
Gdyby nie brak udziału naszej reprezentacji w mistrzostwach powiatu w piłce ręcznej
dziewcząt nasza gmina byłaby pierwsza.
Rywalizacja gimnazjów była do końca
niezwykle emocjonująca. Dzięki zwycięstwu
Gimnazjum w Robakowie w mistrzostwach
powiatu w piłce plażowej chłopców, które
odebrało Swarzędzowi punkty w tej dyscyplinie, Gimnazjum w Kórniku utrzymało się na
miejscu pierwszym,o które walczyło przez cały
rok. Sklasyfikowano 37 szkół gimnazjalnych:
1. G.Kórnik – 		
185 pkt
2. G.3 Swarzędz181 pkt
3. G 2 Mosina -		
171,5 pkt
4. G.Dopiewo –
141,5 pkt
5. G.2 Swarzędz139 pkt
6. G. Tarnowo Podgórne- 135 pkt
8. G. Robakowo –
130 pkt
W punktacji gmin:
1. Swarzędz – 		
343 pkt
2. Kórnik – 		
334 pkt
3. Mosina – 		
299,5 pkt
4. Kostrzyn –		
275 pkt
5.Tarnowo Podgórne 245,5 pkt
6. Stęszew – 		
194 pkt
Tu trzeba zaznaczyć , że na sukces Swarzędza pracowały 4 gimnazja a w Kórniku są
tylko 2. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pucharami zostaną wyróżnione 3 szkoły
z powiatu, które zajmują najwyższe miejsca
we współzawodnictwie wojewódzkim. Są to:
Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie,
Liceum Ogólnokształcące w Kórniku i Zespół
Szkół nr 1 w Swarzędzu.
Oficjalna uroczystość odebranie pucharów Starosty przez przedstawicieli wyżej wymienionych szkół i gmin odbędzie się prawdopodobnie we wrześniu b.r. Podsumowanie
współzawodnictwa sportowego szkół w gm.
Kórnik odbędzie się 20.06.2006 i omówimy
je w następnym „Kórniczaninie”. ARA
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MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
W KOLARSTWIE TOROWYM
W Żyrardowie odbyły się Mistrzostwa Polski w konkurencjach torowych
dla juniorów., w których udział wzięła
siedmioosobowa ekipa UKS Jedynka-Limaro Kórnik. Zawodnicy z Kórnika bardzo
poważnie traktowali te mistrzostwa, ale
pech jaki towarzyszy w ostatnim czasie
ekipie z Kórnika, przeszedł już chyba
wszelkie normy. Najpierw rozchorował
się podstawowy zawodnik z konkurencji
drużynowych Dominik Świtalski, będąc
na trzy tygodnie wyłączony ze sportu zażywając silne antybiotyki. Kolejną osobą
która się poddała chorobie była Monika
Adamska, która zamiast startu w Mistrzostwach w ogóle została w domu i czeka
ją przerwa nawet do kilku miesięcy. Same
zawody od początku do końca obfitowały
w niepowodzenia, którymi rządził zły los,
a dyspozycja zawodników nie miała z tym
nic wspólnego. Zaczęło się od wyścigu na
1km, w którym faworytem nr 1 był Kórniczanin Łukasz Kuchta. Niestety słaba odporność psychiczna i brak doświadczenia
w startach z maszyny startowej (pierwszy
raz w tym roku) spowodowały, że Łukasz
popełnił błąd na starcie, co zadecydowało
że zamiast
złotego medalu, zajął czwarte
miejsce. Maszyna startowa zwalnia
tylne koło na
szósty sygnał, a Łukasz
chciał wystartować na
piąty, wtedy
zastał przez
nią przytrzymany a gdy
nastąpiło
zwolnienie
musiał się ratować przed upadkiem, co
spowodowało stratę ponad sekundy na
samym starcie. Zważywszy na fakt, że
wyścig na 1km trwa niewiele ponad 1
min to 1 sek. na samym starcie to strata
nie do odrobienia. Do brązowego medalu
Kuchcie zabrakło 0.005 sek. natomiast do
złotego zaledwie 0.281 sek. Tego samego
dnia doszło jeszcze innego chyba bardziej
kuriozalnego zdarzenia, podczas wyścigu
punktowego doskonałą formą błysnął
Robert Małyszek, który po 30okr. (było
80okr.) toru był zdecydowanym liderem
mając na swym koncie już 17pkt. Wtedy
to w grupie pędzącej 60 km/h któryś z
zawodników rzucił jakieś niecenzuralne
słowo, a sędziowie po krótkiej naradzie
podjęli decyzję ..........że to Małyszek i bez
namysłu Szczeciński sędzia wyrzucił go z
wyścigu. Na torze takie sytuacje przy wielkim stresie zdarzają się prawie w każdym
wyścigu ze startu wspólnego, a przepisu
mówią, że za takie przewinienie należy
się zawodnikowi upomnienie, następnie
gdy to nie przynosi rezultatu dopiero

wykluczenie z wyścigu Gdyby nawet do
końca wyścigu Małyszek nie zdobył już ani
jednego punktu zdobyłby brązowy medal.
W wyścigu tym zwyciężył Ułanowski z KTK
Kalisz z dorobkiem 23pkt. Nie ma takiej
możliwości żeby Robert nie zdobył 6 pkt
na pozostałych 50okr. Dramat Roberta jest
identyczną sytuacją jaką przeżył inny nasz
wychowanek przed siedmiu laty Mateusz
Taciak, gdy walczył o swój pierwszy tytuł
Mistrza Polski na torze i sędzia podobnie
się zachował niesłusznie wykluczając go
z wygranego już wyścigu, po czym miał
zakaz sędziowania przez 6 miesięcy. O
dużym pechu może mówić zawodniczka
Limaro Natalia Piasecka, która walczyła
dzielnie o medal również w wyścigu
punktowym. W pewnym momencie wyścig
ten z powodu kraksy został przerwany
na jednym z finiszowych okrążeń w momencie gdy Natalia zbliżała się do mety
zdecydowanie na pierwszym miejscu,
ale oczywiście zdobyte 5pkt. nie zostało
przyznane. Ostatecznie Natalia zdobyła w
tym wyścigu 10pkt., gdyby nie przerywano
wyścigu lub kilka sek. później i zaliczono
jej wygrany finisz miała by 15pkt co dawało jej brązowy medal. Niestety i w tym
przepadku los okazał się mniej łaskawy,
a wywalczone szóste miejsce tej niezwykle ambitnej
zawodniczki jest bardzo dobrym
osiągnięciem. Natalia zajęła
jeszcze 10m
w wyścigu
na 2km na.
Wszystkie
te pechowe
zdarzenia
przyćmiły
ta bardziej
radosne i
miłe chwile podczas
pozostałych konkurencji w Żyrardowie.
W konkurencji sprintu drużynowego
zawodnicy Limaro w składzie Kuchta,
Małyszek i Tomasz Domagała zdobyła
brązowy medal, tracąc do mistrzów Polski
Cyklisty Żyrardów zaledwie 0.5 sek. a do
srebrnego medalu 0.09 sek. W wyścigu
punktowym Domagała był piąty, a w wyścigu Keirin Kuchta zdobył również brązowy
medal. Ten sam zawodnik zajął jeszcze
szóste miejsce w sprincie klasycznym, w
tej samej konkurencji Dominik świtalski i
Piotr Antkowiak zajęli kolejno miejsca 9 i
10. Natalia Piasecka zajęła jeszcze 10m
w wyścigu na 2km na dochodzenie. A w
wyścigu drużynowym na 4km zespół z
Kórnika w składzie Domagała, Małyszek,
Świtalski i Antkowiak zajął 7m. Ma koniec
zawodów został ogłoszony szeroki skład
na Mistrzostwa Europy które się odbędą
w lipcu w Atenach a w nim znalazło się aż
trzech reprezentantów Limaro. W grupie
sprintu jest Łukasz Kuchta, natomiast
wśród średniadystansowców znaleźli się
Robert Małyszek i Tamasz Domagała.
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SPORT / INFORMACJE
BARDZO DOBRY WYSTĘP MATEUSZA
TACIAKA W TOUR DE SAVOILE

KÓRNICKIE SPOTKANIA Z BIAŁĄ DAMĄ – TURNIEJ SZACHOWY

Bardzo dobry występ zaliczył Mateusz
podczas jednego z najcięższych wyścigów
etapowych we Francji dla orlików (zaw. do
lat 23) Pośród czterech etapów po górach
trzykrotnie plasował się w pierwszej dziesiątce. Niestety defekt i niewielka starata na
pierwszym z nich pozbawiła go miejsca na
podium w klasyfikacji generalnej, w której
zajął ostatecznie siódme miejsce. Na etapie na czas (12km pod górę) zajął czwarte
miejsce, doganiając m.in. startującego 1 min
przed nim aktualnego Mistrza Świata Australijczyka Marka Jemisona. Mateusz zwyciężył
jednak w klasyfikacji na najaktywniejszego
zawodnika wyścigu, natomiast w pozostałych
klasyfikacjach – górskiej był drugi a w punktowej trzeci. Jest to niezły prognostyk przed
zbliżającymi się niebawem Mistrzostwami
Polski w Kielcach. UKS „J”
AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
WIOSNA 2006 R.
Prawie półmetek rundy wiosennej osiągnęła ALPN w Kórniku.
Oto ostatnie wynik i tabele :
KOMBUS - REANIMACJA

3-3

KALEJE - CZMONIEC

1-5

NIESŁABIN - JAGROL

4-1

BNIN I - PIERZCHNO

6-2

I liga
1.BNIN I

4 10 17-7

2.OSP KOMBUS

4

8 12-9

3.JAGROL

		

4

6 17-10

4.NIESŁABIN 		

4

6 6-7

5.REANIMACJA

4

5 7-6

6.PIERZCHNO

4

4 4-13

7.CZMONIEC

4

3 10-12

8.KALEJE

4

3

4-17

ROBAKOWO - BŁAŻEJEWO

2-1

KA-DE - FC.SKR

11-1

RUNOWO - ROGALIN

3-6

PRUSINOWO - BNIN II

2-0

RADZWICE - BŁAŻEJEWKO

1-1

II liga
1.KA-DE KAMIONKI

4 10 23-3

2.ROGALIN

3

9 17-5

3.WARTA RADZEWICE 4

8 17-7

4.PRUSINOWO

4

8

9-6

5.BNIN II

4

6

7-6

6.ROBAKOWO

3

6

6-9

7.INTRANS

4

5

9-9

8.BŁAŻEJEWO

4

1

1-11

9.RUNOWO

4

0

9-19

10.FC.SKR

4

0

3-30

Opr. PP
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Komunikat
Powiatowy Urząd Pracy aktualnie
prowadzi projekt „Być aktywną,
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresowany jest do
bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych w PUP przez okres powyżej 24 miesięcy oraz w wieku
powyżej 25 roku życia, które są
gotowe do zmiany swojej sytuacji
na rynku pracy.
Projekt umożliwia długotrwale
bezrobotnym kobietom poprzez
uzyskanie wsparcia w postaci
zajęć warsztatowych, doradztwa
zawodowego oraz uaktualnienia
kwalifikacji zawodowych ponowne
wejście na lokalny rynek pracy.
Osoby zainteresowane udziałem
w projekcie mogą zgłaszać się
do Powiatowego Urzędu Pracy.
Informacje udzielane są pod numerami telefonu: 061 8345674,
0-61 8345666.

Uwaga!
15 czerwca przypada uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjna procesja przejdzie
tradycyjnie ulicami kórnickiego rynku (pl.
Niepodległości). Zmiany organizacji ruchu
obowiązywać będą tego dnia od 8:30 do
12:00. Od wysokości ul. Pocztowej do
rynku zamknięta będzie ul. Poznańska. Na
ul. Pocztowej ruch odbywać się będzie w
przeciwnym niż zwykle kierunku (ze względu na skierowany tam ruch z Poznańskiej
prosimy nie parkować wzdłuż całej tej ulicy). Nieprzejezdny będzie też niemal cały
Plac Niepodległości z wyjątkiem przejazdy
między ul. Zamkową i Średzką. Przy tzw.
„Rolniku” czyli przy siedzibie Fundacji
Zakłady Kórnickie zorganizowany będzie
tymczasowo przystanek autobusowy w
każdym kierunku. Procesja w tym roku
przejdzie przez usytuowany obok ratusza
parking. Ulice Szkolna, Pocztowa, Kuśnierska i Kolegiacka będą nieprzejezdne.
Dwukierunkowy zwykle odcinek Wojska
Polskiego będzie jednokierunkowy (ruch
w kierunku Placu Powstańców).
Prosimy nie parkować na rynku i przypominamy, iż przy Domu Parafialnym wzdłuż
ul. Ks. Jabłońskiego usytuowano parking.
Podobne ograniczenia ruchu będą miały
miejsce 23 czerwca w godzinach 18:30 20:00 w czasie procesji z okazji zakończenia
Oktawy Bożego Ciała. Opr. ŁG
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REKLAMY

PORADNIK
BUDOWLANY
Panele laminowane

Panele montuje się zawsze rozpoczynając od najbardziej oddalonego od drzwi
narożnika, w ich kierunku. Dłuższy bok
powinien być układany zgodnie z kierunkiem
padania światła dziennego, aby zniwelować
możliwość powstawania punktów załamywania się światła.

Gdy montuje się panele w pomieszczeniach o dużych powierzchniach
(długości przekraczającej 10 m lub/i
szerokości ponad 8 m) trzeba zadbać
o pozostawienie dodatkowych szczelin
dylatacyjnych. Przeszkodą w ułożeniu

paneli laminowanych nie jest także
wodne ogrzewanie podłogowe. Tyle,
że same prace trzeba przeprowadzać,
g d y j e s t w y ł ą c z o n e . Te m p e r a t u r a
podłoża w czasie montażu nie może
być wyższa niż 18 st C. Ogrzewanie
można stopniowo włączać dobę po
zamontowaniu paneli. Maksymalna
temperatura podłoża nie może przekraczać 26 st. C.
W przypadku montażu paneli na
klej trzeba pamiętać o smarowaniu nim
całej powierzchni pióra. Po dociśnięciu
desek do siebie nadmiar kleju należy
natychmiast usunąć najpierw wilgotną,
później suchą szmatką.
Gdy mamy do czynienia z panelami
bezklejowymi wystarczy je dopasować
i lekko przechylić, a deski same się
zakleszczą. Dodatkową zaletą tego
rozwiązania jest możliwość rozmontowania podłogi i ułożenia jej w innym
pomieszczeniu. Przed decyzją o kupnie i montażu polecamy Panu wizytę
w Składzie budowlanym VOX w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 216 oraz
przy ulicy Św. Michała 100. Poz

Fot. Składy budowlane VOX

przy pomocy kołków rozprężnych w odstępach około jednego metra. Kolejnym
krokiem jest wstawienie kształtowników
stojakowych pionowo. W ten sposób
uzyskujemy konstrukcję metalową, która
stanowi szkielet ściany. Teraz należy
jedną stronę konstrukcji pokryć płytami
gipsowo-kartonowymi, które przymocowujemy do kształtowników śrubami
szybkiego montażu. Na tym etapie prac
należy przeprowadzić montaż instalacji,
jakie zostały przewidziane w ścianie.
Jeśli w ścianie mają się znajdować drzwi,
należy użyć ościeżnicy, którą mocuje
się do konstrukcji szkieletowej. Wolną
przestrzeń trzeba wypełnić szczelnie
wełną mineralną. Ostatnim etapem prac
jest zamontowanie płyt kartonowo-gipsowych na drugiej stronie ściany, którą tak
samo jak poprzednią mocujemy śrubami
szybkiego montażu. Wszelkie niezbędne
materiały do budowy ściany szkieletowej
dostępne są Składach budowlanych VOX
w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 216
oraz przy ulicy Św. Michała 100. Rew

wybór paneli dostępny jest między
innymi w Składach budowlanych VOX.
Można sobie zatem pozwolić na niczym
nieograniczoną fantazję w wyborze
barwy i wzoru na ścianę.
Panele można zamontować na
każdej powierzchni – na ścianach
betonowych, murowanych, a także
drewnianych. Montaż paneli jest sprawą niezwykle łatwą, co sprawia, że stosując takie rozwiązanie, można śmiało
samemu odnowić mieszkanie.
Panele z tworzyw sztucznych
produkowane są w postaci cienkościennych zamkniętych profili usztywnionych wewnątrz żebrami. Zewnętrzną powierzchnię pokrywają trwale
zgrzane z powierzchnią folie. Panele

są wodoodporne, dlatego doskonale nadają się do łazienek i kuchni.
Ponadto są wyjątkowo odporne na
działanie związków chemicznych zawartych w produktach spożywczych.
Jednocześnie nie ulegają zniszczeniu pod wpływem częstego mycia z
dodatkiem powszechnie używanych
detergentów. Ponadto panele pvc to
produkt trudno zapalny.
Panele ścienne to produkt niezwykle
estetyczny i funkcjonalny. Doskonale
sprawdzają się w gabinetach i poczekalniach, ale także w pralniach, garażach i piwnicach. Dostępne w Składach budowlanych VOX w Poznaniu
przy ulicy Głogowskiej 216 oraz przy
ulicy Św. Michała 100. Dar

Sprzedawca w hurtowni polecał mi
panele laminowane na podłogi. Co to
za materiał i czy faktycznie jest godny
uwagi? Adam C. Kórnik
Panele laminowane można kupić w
dwóch zasadniczych odmianach – montowane na klej i bezklejowe. Jednak w obu
przypadkach, chcąc cieszyć się długo ładną
podłogą warto przestrzegać paru zasad.
Istotna sprawa przy montażu paneli to wyrównanie podłoża. Dopuszczalne różnice
poziomów to +/- 3 mm na długości 2 m.
Większe różnice trzeba zniwelować.
Trzeba też pamiętać, że posadzka pod
panelami powinna być sucha. Od wylania
posadzki betonowej do układania paneli
muszą minąć przynajmniej 4 tygodnie. Jeśli
pomieszczenie nie było ogrzewane i wietrzone trzeba odczekać dłużej.

Fot. Składy budowlane VOX

Ściana szkieletowa
Zdarza się, że zmieniamy przeznaczenie pomieszczenia, a wraz z nim
zachodzi potrzeba przeorganizowania
wnętrza. Nieraz wymaga to przedzielenia ścianą większego pokoju. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku
jest ściana szkieletowa.
Do zbudowania ściany szkieletowej
niezbędne są płyty kartonowo-gipsowe,
kształtowniki metalowe, wełna mineralna,
śruby szybkiego montażu, wkręty i kołki
rozporowe. Należy oczywiście starannie
opracować koncepcję dotyczącą umiejscowienia ściany, nie zapominając o jej
przeznaczeniu i podstawowych zasadach konstrukcyjnych. Najpierw musimy
narysować przebieg ściany, następnie
wzdłuż oznaczeń na podłodze i suficie
układamy kształtownik krawędziowy. W
kształtownik krawędziowy wstawiamy
kształtownik stojakowy do połączenia ze
ścianą boczną. Mocujemy go do ściany

Kolorowe boazerie
wewnętrzne
Kolorowe ściany w naszych domach już nie muszą być pokryte
tapetą czy malowane regularnie
farbą, żeby zachować świeżość i
estetyczny wygląd. Coraz bardziej
popularne panele ścienne są dobrym
rozwiązaniem na urozmaicenie wystroju wnętrza w mieszkaniu.
Zaletą paneli jest ich estetyka i niezwykle szeroka gama kolorystyczna.
Panele są dostępne w kilku podstawowych kolorach i odcieniach, do których
dopasowana jest cała oferta listew i
dekoracyjnych ozdobników. Szeroki
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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) wokalista zespołu „Lady
Pank”, który wystąpił podczas tegorocznych
Kórnickich Spotkań z Białą Damą, 7) imię
burmistrza Gminy Kórnik, 8) przedmiot
rozmowy, 9) lżejszy od węgla, 12) wraz z
Gdynią i Sopotem tworzy Trójmiasto, 15)
sołtys wsi Czmoniec, 16) Jacek, radny Rady
Miejskiej w Kórniku, 19) reklama świetlna,
23) poeta polski, jego wesele stało się
inspiracją dla Stanisława Wyspiańskiego,
który był jednym z gości na przyjęciu, do
napisania wspaniałego dramatu, 24) w
pszczelarstwie: wszystkie stadia rozwojowe
pszczoły, od jaja do poczwarki, 25) sołtys
położonej w naszej gminie wsi Dębiec.

Pionowo: 1) twórca pajęczyny, 2) pracuje
pod wodą, 3) wyrobisko prowadzące z
powierzchni terenu do położonego w głąb
ziemi złoża, 4) przykre uczucie spowodowane
ujawnieniem niewłaściwego postępowania, 5)
wieś w naszej gminie, sołtysem jest tam Jerzy
Rozmiarek, 6) miejsce zetknięcia się, 10) nad
dętką, 11) rozgłos, renoma, 12) gospodarz na
Podhalu, 13) zbiornik wodny, 14) surowiec
na butelki, 16) przeciwieństwo detalu, 17)
przewodzi stawce kolarzy, 18) mały chłopiec,
brzdąc, 20) bardzo popularna i lubiana w
Polsce piosenkarka pochodzenia greckiego,
21) prezes chóru „Castellum Cantans”, 22)
więdnie od słuchania przekleństw.

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

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 9/2006: „GDZIE GŁUPIA RADA
GOTOWA ZWADA”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Nina Zapała-Pawełczyk ze Szczodrzykowa.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
23-go czerwca 2006 r.
Materiały prosimy dostarczać do 16-go czerwca 2006 r.
kórniczanin nr 11/2006

