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Fot. ŁG. Przedstawienie „Czerwonego Kapturka” na Parafiadzie w Borówcu

EKOMĄTWA
Zaczynają oczyszczać jezioro

PARAFIADA W BORÓWCU
Jak co roku udana impreza w powstającej
parafii

28 CZERWCA 1956 r.
W Liceum Kórnickim pamiętano o rocznicy

SPORT
Sprawozdanie SZS-u, sukcesy kolarzy,
podsumowanie sezonu Kotwicy

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA
SPOTKANIE Z PROJEKTANTEM
DROGI p. JERZYM ZALEWSKIM
W dniu 7 czerwca br. wiceburmistrz
Hieronim Urbanek spotkał się z p. Jerzym
Zalewskim – dyrektorem pracowni projektowej ARCHIPLAN, który przekazał dokumentację projektowo-urbanistyczną dotyczącą
przebiegu nowej drogi na terenie gminy
Kórnik (przedłużenie trasy S-5 z Bydgoszczy
poprzez węzeł autostradowy w Kleszczewie
do węzła Kórnik-1). Dostarczona do Urzędu
Miejskiego dokumentacja przekazana została
Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, która
ma wystąpić do ministerstwa transportu o
zaliczenie ww. drogi do kategorii dróg krajowych.

„Second hand”

Zachodnia odzież UŻYWANA I NOWA
TYSIĄCE NOWYCH i używanych RZECZY letnich

TOTALNA LETNIA WYPRZEDAŻ
OD 17.07 DO 22.07 CENY CODZIENNIE SPADAJĄ AŻ DO 4,99 zł

Biernatki, ul. Główna 5

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM
FIRMY LANGEN
W dniu 7 czerwca br. wiceburmistrz
Hieronim Urbanek spotkał się w Urzędzie
Miejskim z przedstawicielem holenderskiej firmy LANGEN, która chciałaby w
Gądkach wybudować hale magazynowe
o powierzchni 15.000m². Wspomniana
firma zajmuje się konfekcjonowaniem
półproduktów niezbędnych do produkcji
tworzyw sztucznych. Kolejne spotkanie z
przedstawicielami firmy LANGEN ma odbyć
się w miesiącu lipcu.
SPOTKANIE W SIEDZIBIE SPÓŁKI
AQUANET

CSiSO ELLMED

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

Rozjaśnij
swój
uśmiech
na jednej
wizycie
technologia z programu:

„Chcę być piękna”
Zadzwoń i umów się na kosultację

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

W dniu 8 czerwca br. wiceburmistrz Hieronim Urbanek spotkał się w siedzibie Spółki
AQUANET z dyrektorem ds. inwestycji p.
Kazimierzem Kazirodem oraz pracownikami
Wydziału Inwestycji Planowania i Pozyskiwania Środków Finansowych. Na spotkaniu
przedstawiona została ostateczna wersja
programu zwodociągowania i skanalizowania
aglomeracji kórnickiej. Na realizację tej inwestycji Spółka AQUANET wnioskowała będzie
o środki zewnętrzne z Krajowego Funduszu
Ochrony Ścieków Komunalnych.
SPOTKANIE W SIEDZIBIE
GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG
I AUTOSTRAD
W dniu 9 czerwca br. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad odbyło się
spotkanie wiceburmistrza Hieronima Urbanka
i projektanta Jerzego Zalewskiego z dyrektorem GDDiA p. Kazimierzem Bałęcznym i jego
zastępcą p. Markiem Bereżeckim. Wiceburmistrz przekazał dyrektorowi Bałęcznemu
dokumentację dotyczącą realizacji inwestycji
związanej z przedłużeniem drogi S-5 na
terenie gminy Kórnik. Omówiony został również dalszy program działań, zmierzających
do tego, by wspomniana droga zaliczona
została do kategorii dróg krajowych. Dyrektor Bałęczny oświadczył, że wniosek w tej
sprawie złożony zostanie najpóźniej do dnia
23 czerwca br.
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ODSŁONIĘCIE TABLICY
PAMIĄTKOWEJ NA MURACH
KÓRNICKIEJ KOLEGIATY
W dniu 10 czerwca br. nastąpiło
uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, która umieszczona została na
murach Kolegiaty Kórnickiej. Tablica ta
zawieszona została bezpośrednio przy
wejściu do krypty rodziny Zamoyskich i
informuje ona o tym, którzy członkowie
tej zacnej, kórnickiej rodziny spoczywają
w podziemiach Kolegiaty. Tablica ufundowana została przez Fundację „Zakłady
Kórnickie”, której obecne funkcjonowanie jest następstwem pronarodowych
działań podejmowanych przez rodziny
Zamoyskich i Działyńskich. Na uroczystości odsłonięcia tablicy obecni byli
członkowie Rady Kuratorów Fundacji,
prezes Fundacji prof. Andrzej Legocki
oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski.
SPOTKANIE WIEJSKIE
W MIEJSCOWOŚCI
ROBAKOWO – OSIEDLE
W dniu 13 czerwca br. odbyło się
zebranie wiejskie w miejscowości Robakowo – Osiedle. Władze samorządowe
gminy reprezentował burmistrz Jerzy
Lechnerowski. Na spotkaniu Rada Sołecka dokonała podsumowania ubiegłego
roku, rozliczyła się z wykonanych zadań
oraz prezentowała plany działań na rok
bieżący. Spotkanie zdominowane zostało
przez dyskusję dotyczącą stanu dróg,
jak i powrócił temat ograniczonego użytkowania terenów, będącego wynikiem
bliskiego położenia lotniska wojskowego
w Krzesinach. Mieszkańców interesowała
przede wszystkim kwestia odszkodowań
wynikających ze zmiany kwalifikacji części terenów w tej miejscowości. Pomimo
toczących się spraw sądowych wojsko nie
wypłaciło dotychczas żadnych odszkodowań z powyższego tytułu. Nadmienić
należy również, iż trwają obecnie w
Urzędzie Wojewódzkim prace mające na
celu zmniejszenie zasięgu strefy ograniczonego użytkowania.
ZWYCZAJNE I NADZWYCZAJNE
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI SATER
W dniu 14 czerwca br. odbyło się w Warszawie Zgromadzenie Zwyczajne wspólników Spółki SATER. Podczas Zgromadzenia
udzielono, aczkolwiek niejednomyślnie,
absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki za wykonanie zaplanowanych
zadań w 2005 roku. Dodać jednak należy,
że SATER zakończył rok bilansowy stratą w
wysokości 498 tysięcy złotych. Natychmiast
po Zgromadzeniu Zwyczajnym odbyło się
Zgromadzenie Nadzwyczajne, na którym
dyskutowano o przyszłości składowiska
odpadów. Prezes Spółki p. Scoccimaro

rozwinął swą wizję rozwoju firmy SATER,
która bazuje na założeniach rozbudowy
składowiska w Czmoniu, z czym jednoznacznie nie zgadza się burmistrz Jerzy
Lechnerowski.
SPOTKANIE WIEJSKIE
W MIEJSCOWOŚCI CZMOŃ
W dniu 16 czerwca br. odbyło się
spotkanie wiejskie w miejscowości
Czmoń. Obecny był na nim burmistrz Jerzy Lechnerowski i p. Marian Pieczyński
– kierownik Rozdzielni Gazu w Kórniku.
Na spotkaniu Rada Sołecka dokonała
podsumowania ubiegłego roku, rozliczyła
się z wykonanych zadań oraz prezentowała plany działań na rok bieżący. Głównym tematem poruszanym na zebraniu
była sprawa gazyfikacji Czmonia, która
realizowana będzie wspólnie z Wielkopolską Spółką Gazowniczą w Poznaniu. W
bieżącym roku wykonany zostanie projekt
omawianej inwestycji, a jej realizacja powinna rozpocząć się na przełomie 2006
i 2007 roku.
ZJAZD OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W KÓRNIKU
W dniu 17 czerwca br. w sali Domu
Strażaka OSP odbył się Zjazd Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kórniku. Na Zjeździe dokonano
wyboru władz i Zarządu. Prezesem OSP w
Kórniku został wybrany ponownie p. Piotr
Plewka. W obradach udział wziął również
burmistrz Jerzy Lechnerowski, który docenił dobrą i owocną współpracę gminnych
jednostek OSP z władzami samorządowymi gminy Kórnik. Sławomir Hinc

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
FILIA W KÓRNIKU

informuje rodziców uczniów
kończących w roku szk. 2005/2006
kl. V szkoły podst., kl. II gimnazjum
i kl. II LO w Kórniku, którzy mają
opinię o dysleksji rozwojowej bez
zaleceń na sprawdzian lub egzamin, iż termin uaktualnienia opinii
upływa 30 września 2006 r.
Zainteresowane osoby prosimy o
zgłoszenie się do 15.09.2006 r.,
wraz z udokumentowaniem pracy
samokształceniowej ucznia.
Szczegółowych informacji udziela
sekretariat poradni
w godz. 8.30-12.30 od pon. do pt.,
tel. 061-8170907.
Przerwa wakacyjna
od 17.07 do 18.08.2006 r.



INFORMACJE

AKTUALNOŚCI

WIEŚCI SOŁECKIE
Czmoń
Sołtys Jerzy Rozmiarek informuje, że
w piątek 16 czerwca odbyło się zebranie
wiejskie z udziałem burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego. Był też obecny pan
Pieczyński reprezentujący gazownię
oraz dwóch przedstawicieli „Neostrady”.
mieszkańcy zostali poinformowani o gazyfikacji Czmonia, która będzie wykonana w
tym roku. Internet ma być zainstalowany
w ciągu miesiąca.
Dziećmierowo
Po zorganizowanym 10 czerwca Dniu
Dziecka połączonym z zabawą integracyjną
sołtys Henryk Hypsior serdecznie dziękuje
wszystkim, którzy finansowo i rzeczowo
wsparli festyn oraz pomogli w jego przygotowaniu.
Sołtys informuje, iż po 10 latach, 3
miesiącach i 4 dniach starań rusza budowa
kanalizacji w Dziećmierowie. Na 20 czerwca
zaplanowano rozpoczęcie prac ziemnych.

Gądki
Sołtys Lucjan Sklepik informuje, że
w tej wsi z powodu braku świetlicy nie
będzie instalowany Internet. Sołtys mówi,
że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zostanie ułożony chodnik na ul.
Akacjowej oraz zainstalowane oświetlenie
na Dworcowej.
Pierzchno
Mieszkańcy wsi spotkali się w czwartek
8 czerwca na zebraniu wiejskim, w którym
wziął udział burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Sołtys Andrzej Frąckowiak informuje, że
zostało wtedy przedstawione sprawozdanie
za ubiegły rok oraz plany na bieżący. Ze
środków sołeckich zostaną przeznaczone
pieniądze na dalszy remont świetlicy oraz
utrzymanie zieleni we wsi. Głównym tematem dyskusji był problem słabego ciśnienia
wody. Burmistrz poinformował, że w ciągu
trzech lat „Aquanet” ma poprowadzić wodę
z innego źródła.

Żerniki
Sołtys Kazimierz Bogusławski mówi, że
przez cały maj mieszkańcy Żernik codziennie
spotykali się na Apelu Jasnogórskim i modlili
się o wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II.
Sołtys składa podziękowania pani Bożenie
Kiełtyce za przekazanie pieniędzy z gminnego funduszu przeciwalkoholowego na zakup
zjeżdżalni, która została zainstalowana w maju
i stanowiła prezent na Dzień Dziecka. Z okazji
tego dnia dzieci i młodzież gromadzili się koło
świetlicy, gdzie bawili się przy elektronicznej
muzyce. Sołtys cieszy się, iż plac zabaw tętni
życiem. Kazimierz Bogusławski martwi się,
że posadzone krzewy i drzewa w większości
nie przyjęły się ze względu na suchą, mroźną
zimę. Jesienią będą sadzone ponownie.
Z środków sołeckich za 2400 zł zakupiono
10 ośmioosobowych stołów do świetlicy. Sołtys
czeka aż zostaną wydane pozwolenia na podłączenie instalacji gazowej i wodnej. Liczy, że
do zimy zakończy się remont świetlicy, która w
pełni będzie mogła służyć mieszkańcom wsi.
Podkreśla, iż w załatwianiu różnych spraw
urzędowych związanych z remontem świetlicy
pomaga mu radny Janusz Wojtuś.
Oprac. Robert Wrzesiński

BADANIA PROFILAKTYCZNE
w zakresie :

RAKA SZYJKI MACICY
W Polsce rak szyjki macicy zajmuje drugie miejsce pod względem zachorowalności na nowotwory złośliwe i stanowi
8,6 % nowotworów u kobiet. Udowodniono, że badania przesiewowe mogą obniżyć umieralność na tę chorobę nawet o
80 %. Badanie przesiewowe raka szyjki macicy to działanie interwencyjne o charakterze profilaktyki wtórnej (wczesne
wykrywanie) mające na celu wykrycie choroby w najwcześniejszym, bezobjawowym w pełni wyleczalnym stadium.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie” Sp. z o.o. zaprasza Panie, w wieku 25 do 59 lat
do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych dla wczesnego rozpoznawania raka szyjki macicy. Program
jest w całości finansowany ze środków NFZ.
Program obejmuje badanie cytologiczne oraz ginekologiczne i realizowany jest od:

od 01.06.2006 do 31.12.2008r.

Pacjentki mogą rejestrować się telefonicznie od poniedziałku do czwartku pod numerem (061) 89-84-190 w godzinach od 10.00 do 13.00 oraz w soboty pod numerem (061) 89-84-194 w godzinach od 9.00 do 12.00. W programie mogą
uczestniczyć Panie, które nie brały w nim udziału w 2004 i 2005 roku.
Szczegółowe informacje udzielane są pod zamieszczonymi wyżej numerami telefonów.
ODBIÓR WYNIKÓW osobiście po 30 dniach od badania.
BADANIE CYTOLOGICZNE:
Ma szczególne znaczenie w wykrywaniu stanów przed rakowych i wczesnych postaci raka. Jest ono badaniem wysoce specjalistycznym
o dużej wiarygodności. Powinno stanowić niezbędne uzupełnienie każdego badania ginekologicznego. Badanie ginekologiczne połączone z badaniem cytologicznym powinno być wykonywane nawet przy braku jakichkolwiek zmian patologicznych w narządzie płciowym.

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (0 67) 262 35 59
NAKŁAD: 1200 egz.
REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski, tel. (61) 8170-147
korniczanin@kornik.pl
KSIĘGOWOŚĆ: Jolanta Ratajczak
WSPÓŁPRACA: Halina Danieluk, Anna Rauk, Helena Tomaszewska,
Izabela Moskal, Robert Wrzesiński
SKŁAD I ŁAMANIE: J.W.
WYDAWCA: Kórnicki Ośrodek Informacji i Wydawnictw

ADRES REDAKCJI:
Kórnik, Rynek 1, tel./fax (61) 8170-147
korniczanin@kornik.pl
KONTO: 70907600082001000707000001
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Nie publikujemy listów nie
podpisanych.

DYSTRYBUCJA I PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ: Barbara Kłodzińska
Poniedziałek w godz. 11.00-14.00, środa w godz. 10.00-14.00, czwartek w godz. 10.00-14.00 tel./fax: (61) 8170-147 (siedziba redakcji)
Wtorek w godz. 10.00-14.00 i piatek w godz. 10.00-14.00 telefon kontaktowy: (61) 819 00 02

Dyżury redakcyjne: poniedziałek godz. 11.00-13.00, czwartek godz. 10.00-12.00 / tel. (61) 8170-147



kórniczanin nr 12/2006

Ekomątwa oczyści wodę obok OSiR-u
Trwa instalacja urządzeń, które posłużyć mają rekultywacji jeziora Kórnickiego w
okolicach OSiRu.
Po trwających kilka lat dyskusjach i badaniach wybrano metodę zaproponowaną
przez dr inż. Jana Sieradzona (Rzeczoznawcy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów
i Techników Sanitarnych). Autor metody
określa ją jako: „nową technologię rekultywacji wypróbowaną
w praktyce na stawach rybnych
i na kąpielisku jeziora Średzkiego (...). Wynalazek Ekomątwy
narodził się w latach 1995-96,
a jej prototyp zainstalowano
na kąpielisku w Środzie Wlkp.
Kąpielisko było w latach 90-tych
sklasyfikowane jako nie nadające się do eksploatacji. W 1995
mętność wody w kąpielisku
wynosiła 40 mg/dm³, zawiesina
27,5 mg/dm³, azot ogólny 1,89
N/dm³. W roku 1998 badania
wykonane na Wydziale Chemii
Uniwesytetu Poznańskiego (Zakład Analizy Wody i Gruntów)
wykazały mętność 3mg/dm³,
azot był niewykrywalny a zawiesina 8mg/dm³. Wszystkie
parametry określono w tym samym miejscu, o tej samej porze
roku i w podobnych warunkach
meteorologicznych. Oczywiście
należy liczyć się ze zwolnionym
tempem odnowy wody jeziornej
(dwa do trzy sezony lenie), lecz
mimo to wyniki badań uznać
należy za rewelacyjne.
Ekomątwa powstała jako
jednostkowy prototyp, będący
efektem wielu poprzedzających
prac na rzekach i zbiornikach
otwartych Podkarpacia (Dębica, Rzeszów, Gorlice, Tuchów
w woj. Tarnowskim). Prace te
wykonano w byłym Instytucie Gospodarki Komunalnej
(później Ochrony Środowiska), dla celów
przygotowania wód powierzchniowych do
filtracji na stacjach wodociągowych i zaopatrzenia ludności w wodę do picia. Ekomątwa jest urządzeniem przeznaczonym
przede wszystkim do usuwania mętności
i zanieczyszczeń wód otwartych metodą
dawkowania i wymieszania z koagulantami
i wydalania tych zanieczyszczeń na drodze
sedymentacji i flotacji.

(...)
Rewitalizacja jeziora Kórnickiego w
rejonie zatoki i odpływu wód do jeziora
Skrzyneckiego poprzedzono badaniami
stanu czystości wody jeziornej w poszczególnych porach roku. Stwierdzono znaczne
wahania stanu czystości wody w zależności
od pory roku i temperatury. Niewątpliwy

Odnosząc się do prezentowanej niemal 2 lata temu na
naszych łamach metody inaktywacji fosforu (poprzez dawkowanie na całej powierzchni
jeziora substancji PIX i PAX
wraz z kredą) konstruktor ekomątwy stwierdza: „Powszechnie
uważa się metodę inaktywacji
fosforu za najtańszą, co wcale
nie oznacza, że nadaje się ta
metoda dla wszystkich jezior
w Polsce. Niewątpliwie nie jest
ona odpowiednia dla jezior płytkich i niestratyfikowanych, a do
takich należy większość jezior
wielkopolskich a w szczególności w rynnie kórnickiej.”
Instalacji ekomątwy towarzyszy modernizacja kąpieliska
przy OSiRze. Budowany jest
nowy pomost, i po raz kolejny
usuwana będzie roślinność
Nowy pomost powstaje przy OSiR-ze
przybrzeżna. Już kilka tygodni
temu zwieziono hałdy piasku,
wpływ na to ma położenia miasta nad je- który ma być rozplanowany na brzegu.
ziorem, wieloletnie zaniedbania, oraz brak
Mimo, że woda nie jest najczystsza
środków inwestycyjnych na utrzymanie a zaplecze techniczne jeszcze nie gotowe,
jeziora, które przed wojną światową zali- już teraz pierwsi plażowicze odpoczywają
czano do najczystszych i najpiękniejszych i kąpią się w rejonie OSiRu.
w Wielkopolsce. Obecne starania Władz
Miejskich wymagają długotrwałej, co najNa podstawie opracowania „Rekultymniej trzyletniej pracy nad przystosowa- wacja wód jeziora Kórnickiego w rejonie
niem jeziora do eksploatacji tylko w rejonie kąpieliska OSiR” dr inż. Jana Sieradzona
kąpieliska OSiR-u.”
opracował. ŁG

II LETNI FESTIWAL MUZYKA Z KÓRNIKA
1 lipca godz. 19.00 Arboretum - MUZYCZNE TRADYCJE CHIN
Koncert prezentujący muzykę i kulturę starożytnych Chin, w wykonaniu chińskich
multiinstrumentalistów Wei Wu i Wang Honga grających na tradycyjnych instrumentach, wśród których na szczególną uwagę zasługuje Sheng – dęty drewniany
instrument o dźwięku niepodobnym do żadnego europejskiego instrumentu.

8 lipca godz. 19.00 Arboretum - Słowiańskie inspiracje

Koncert zespoły Kwartet Jorgi. W programie utwory inspirowane muzyka Słowian
W razie niepogody koncerty przeniesione zostaną do Zamku
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Pośród wielu korzystnych cech urządzenia i technologii dr inż. Sieradzon wymienia
także:
- dobre natlenienie wody w rejonie
umiejscowienia urządzenia (wędkarze
najchętniej łowią, ryby w rejonie zainstalowania ekomątwy)
- możliwość cząstkowej odnowy wody,
to znaczy części obranego
akwenu jak np. kąpieliska jeziornego i pozostawienie dalszej części jeziora w stanie
nienaruszonym
- niskie zużycie energii elektrycznej
- niska cena inwestycyjna
całej instalacji
- długotrwałość działania
ekomątwy dzięki starannemu
doborowi materiałów

Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy wzięli udział w kolejnych akcjach.
10 czerwca zabezpieczali miejsce lądowania
śmigłowca w Czmoniu.
12 czerwca gasili pożar słomy na przyczepie
na ulicy Śremskiej w Bninie.
15 czerwca zabezpieczali miejsce
wypadku na ulicy Dworcowej w Kórniku.
16 czerwca na „trasie katowickiej” koło Dębca
usuwali zabitego psa. Opr. RW



REKLAMY

INFORMACJE

Kronika kryminalna
Zdarzenia na terenie gminy Kórnik w okresie od dnia 05.06.2006 r. do 19.06.2006 r.

1. w dniu 05.06.2006 r. pracownik firmy
INTERCOR Zawiercie powiadomił o
kradzieży agregatu prądotwórczego
HONDA z terenu przebudowy drogi nr
11,
2. w tym samym dniu KP Kórnik został
powiadomiony przez pracownika Domu
Dziecka Bnin o uszkodzeniu mienia
oraz naruszeniu nietykalności cielesnej
przez wychowankę,
3. w dniu 06.06.2006 r. policjanci tut. KP
zatrzymali w Kamionkach kierowcę
samochodu, który prowadził pojazd
wbrew sadowemu zakazowi,
4. w tym samym dniu policjanci tut. KP dokonali zatrzymania ujętego przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Kórniku
mieszkańca Biernatek, który posiadał
przy sobie środki odurzające,
5. w tym samym dniu KP w Kórniku został
powiadomiony przez mieszkańca Kórnika o dokonanej kradzieży samochodu
Fiat Uno zaparkowanego na parkingu
w Kórniku ul. Pl. Niepodległości,
6. w tym samym dniu policjanci KP

w Kórniku odnaleźli w miejscowości
Koninko na dukcie leśnym utracony
samochód m-ki Fiat Seicento,
7. w dniu 07.06.2006 r. mieszkaniec
Dziećmierowa powiadomił o dokonanej
kradzieży samochodu marki VW Golf w
Dziećmierowie,
8. w dniu 08.06.2006 r. mieszkaniec
Poznania powiadomił o dokonanej kradzieży samochodu marki Fiat Seicento
z terenu POD Koninko,
9. w dniu 09.06.2006 r. policjanci KP Kórnik w Koninku dokonali zatrzymania 2
osób na gorącym uczynku kradzieży
samochodu m-ki Mercedes,
10.w tym samym dniu mieszkaniec Gądek
powiadomił KP Kórnik o kradzieży w
Gądkach roweru górskiego,
11. w tym samym dniu policjanci KP Kórnik
w Pierzchnie dokonali zatrzymania 2
sprawców pobicia nieletniego,
12.w dniu 15.06.2006r. KP Kórnik został
powiadomiony przez mieszkań Błażejewska o uszkodzeniu mienia tj. wybiciu
szyby w lokalu gastronomicznym,
13. w dniu 18.06.2006r. KP Kórnik został
powiadomiony przez mieszkańca Gądek o włamaniu do piwnicy i kradzieży

Zarząd Powiatu Średzkiego

ogłosił przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
będących własnością Powiatu Średzkiego, położone w Kijewie, zapisane
w księdze wieczystej KW 32243, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:
- nr 23/47, o pow. 2,6350 ha – cena wywoławcza: 520 000 zł + VAT,
wadium 52 000 zł
- nr 23/46, o pow. 0,9989 ha – cena wywoławcza: 200 000 zł + VAT,
wadium 20 000 zł
- nr 23/45, o pow. 0,6045 ha – cena wywoławcza: 120 000 zł + VAT,
wadium 12 000 zł
- nr 23/44, o pow. 0,5210 ha – cena wywoławcza: 110 000 zł + VAT,
wadium 11 000 zł
oraz
- nr: 23/41, 23/42 o łącznej pow. 2,0920 ha – cena wywoławcza: 226 000 zł,
wadium 20 400 zł (zwolnienie z podatku VAT)
W skład nieruchomości wchodzą: grunty orne, łąki oraz nieużytki. Wszystkie
działki użytkowane są rolniczo. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny
zabudowy przemysłowej, drogi (w tym droga wojewódzka nr 432 oraz ekspresowa krajowa nr S 11) oraz tereny trakcji kolejowej.
Nieruchomości znajdują się w zasięgu podstawowego uzbrojenia
Plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mają następujące
przeznaczenie: teren z wiodącą funkcją przemysłowo-gospodarczą oraz
zieleń łąkowa.
Istnieje możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy dla konkretnych
inwestycji związanych z działalnością gospodarczą, po przeprowadzeniu
procedury administracyjnej w oparciu o obowiązujące przepisy.
Przetargi na wyżej wymienione nieruchomości odbędą się 8 września 2006 r.
Wadium należy wpłacić na konto Starostwa do 1 września 2006 r.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać:
• telefonicznie pod nr: 061-285-80-51 wew. 141.
• w pokoju nr 125 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
Ogłoszenie o przetargach zamieszczone jest na stronie internetowej:
www.srodawlkp-powiat.pl/bip.php
oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
(parter).



roweru górskiego,
14.w dniu 18.06.2006r. KP Kórnik został
powiadomiony przez mieszkańca Ruska o włamaniu w Gądkach do pojazdu
ciężarowego i kradzieży radioodtwarzacza samochodowego i CB-radia.
W okresie od dnia 05.06.2006 r. do dnia
19.06.2006 r. na terenie gminy Kórnik
funkcjonariusze tut. KP obsługiwali nw.
kolizje drogowe:
1. 07.03.2006 r. – Koninko, droga nr 11,
– nn kierujący samochodem marki TATRA podczas manewru wyprzedzania
doprowadził do zderzenia z samochodem marki Fiat 126p, po czym oddalił
się z miejsca zdarzenia,
2. 13.06.2006 r. - Kórnik ul. Poznanska,
skrzyżowanie z drogą nr 11 – nn
kierujący doprowadził do zderzenia
z pojazdem m-ki Daewoo Matiz, po
czym oddalił się z miejsca zdarzenia,
3. 14.06.2006 r. – Kamionki ul. Poznańska
– nn kierujący samochodem marki
Polonez nie ustąpiła pierwszeństwa
przejazdu kierującemu samochodem
marki Daewoo Tico w wyniku czego
doszło do zderzenia pojazdów, po czym
oddalił się z miejsca zdarzenia.
Opr. KP Kórnik

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

Sprostowania
W Kórniczaninie nr 11 (247) z 9 czerwca 2006r., w artykule „Dzień Dziecka w
Borówcu” autorka napisała „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.” Niefortunne sformułowanie
spowodowało błędną interpretacje najistotniejszej informacji, jaka miała być w zacytowanym zdaniu przekazana. Informujemy
więc, że Dzień Dziecka zorganizowany i
sfinansowany został przez Sołtysa, Radę
Sołecką, Klub Seniora w Borówcu oraz
Stowarzyszenie ,,Przyjazny Borówiec” (Stowarzyszenie finansowało przyjazd trenera
szkoły dla psów “ABC” Piotra Lisieckiego
oraz część nagród dla dzieci)
Za zaistniałą sytuację przepraszamy
wszystkich zainteresowanych
Istotna pomyłka wkradła się także
w informację dotyczącą utrudnień ruchu
podczas Bożego Ciała. Nieszczęśliwie
zamieniliśmy nazwę ulicy „Poprzecznej”
na „Pocztową”.
Błędnie również podano w artykule” Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym” miejsce jakie
w eliminacjach powiatowych zajął Bartłomiej
Talarczyk. Późniejszy triumfator zmagań finału wojewódzkiego oczywiście zwyciężył
również w eliminacjach powiatowych.
Za pomyłki przepraszamy
Redakcja
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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



OŚWIATA

AKTUALNOŚCI
wychowawca
mgr A. Robińska

Absolwenci L.O. im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku. Rok szkolny 2005/2006
Klasa IIIA wraz z nauczycielami

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bodylska Julia
Fatek Bartosz
Finke Sara
Gerwazik Łukasz
Jakubowski Maciej
Jankowska Paulina
Kędziora Artur
Kwiatkowski Przemysław
Łukowiak Dawid
Pelczyk Hubert
Piotrowska Kinga
Ritter Aleksandra Marta
Rozmiarek Marianna
Rozmiarek Monika
Słabolepszy Mikołaj
Szymkowiak Paulina
Walczak Maciej

wychowawca
do dnia 28.02.br. mgr D. Jankowski
od dnia 01.03. br. mgr B. Kowalczyk

Absolwenci L.O. im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku. Rok szkolny 2005/2006
Klasa IIIB wraz z nauczycielami

1. Alankiewicz Anna
2. Bartczak Robert
3. Chojnacka Daria
4. Dębski Paweł
5. Górka Bartosz
6. Janecki Marcin
7. Lesiński Roman
8. Mikołajczak Dominik
9. Nowak Damian
10. Ochowiak Otylia
11. Ogórkiewicz Natalia
12. Ratajczak Elżbieta
13. Ratajczak Maciej
14. Serba Łukasz
15. Tic Wojciech
16. Wachowiak Natalia
17. Waligóra Witold
18. Welc Katarzyna
19. Wojciechowska Aleksandra
20. Wojnar Natalia
21. Wojtysiak Kamila
22. Woźny Ignacy
23. Zwierzyńska Agnieszka
24.Zwierzyńska Barbara

wychowawca – mgr E. Zwierzyńska

Absolwenci L.O. im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku. Rok szkolny 2005/2006
Klasa IIIC wraz z nauczycielami



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Współpraca
z Königstein
Niedawno gościła w Kórniku grupa
członków i sympatyków stowarzyszenia
„Königstein-Kórnik” – czyli mieszkańców
Königstain – inicjatorów i animatorów międzygminnej współpracy z Kórnikiem.
Nasi przyjaciele wzięli udział w Kórnickich Spotkaniach z Białą Damą, by później
wyruszyć szlakiem pielgrzymki Benedykta
XVI do Polski. Zwiedzili miedzy innymi
Kraków i obóz Auschwitz Birkenau.
Miłym akcentem wizyty w Kórniku było
wręczenie nagród i upominków uczniom
naszych szkół, którzy wzięli udział w konkursie „Europejska Nagroda Młodzieży”.
Nagrody i wyróżnienia w tej cyklicznej
rywalizacji pod egidą Königstein przyznawano w kilku kategoriach.
W jednej z nich najwyższe laury zdobyli
uczniowie kórnickiego LO Paweł Dębski
i Witold Waligóra. W innych kategoriach
nagrody zdobyli Dawid Skrzypczak i
Martyna Węgier - obaj ze Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie. Upominki
trafiły także do Grupy Teatralnej „Litera”
z LO Kórnik i Michaliny Gwizdek z SP
w Szczodrzykowie.
W najbliższym czasie planowane są
kolejne spotkania grup przedstawicieli obu
miast partnerskich.
7-10 lipca Kórniczanie wezmą udział
w tradycyjnym festynie o nazwie
Burgfest.
Od 22 lipca do 4 sierpnia 4 uczniów
z naszej gminy (SP Szczodrzyowo) z opiekunem wypoczywać będzie na wakacjach
w pobliżu miejscowości Kassel wraz
z dziećmi z Gminy Königstein.
25-27 października dojdzie do wizyty
delegacji z obu gmin partnerskich w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w celu
poszukiwania źródeł finansowania dalszej
współpracy obu gmin.
ŁG

„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

I FESTYN INTEGRACYJNY KLAUDYNKA – SWARZĘDZ
17.czerwca 2006 OSiR-KÓRNIK
Organizatorem imprezy było
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Nie pełnosprawnością Intelektualną
i Ruchową „Klaudynka”, które zaprosiło po raz pierwszy
do Kórnika gości ze Swarzędzkiego Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka.
Nawet ulewny
deszcz nie przestraszył uczestników festynu, którzy w liczbie 160
osób zgromadzili
się na kórnickich
Błoniach. Wśród
atrakcji znalazła
się wizyta Małego
Zoo. Można było
podziwiać okazy
motyli, żywe patyczaki, skorpiony,
a odważni mogli zrobić zdjęcie z wężem
na szyi. Uczestnicy dzielnie radzili sobie z
łowieniem rybek, pokonywaniem slalomu
z zawiązanymi
oczami, rzutem
szyszkami do
tarczy, a także z
innymi konkurencjami sportowymi i plastycznymi.
Wielkim wydarzeniem było spotkanie z magią.
Czarodziej Appolino zapraszał
chętnych na scenę, czyniąc ich równymi sobie magami. Niezapomnianych wrażeń dostarczył również
rejs statkiem Anna Maria po malowniczym
jeziorze kórnickim oraz krótkie wycieczki

bryczką na Zwierzyniec. Czas na festynie
umilała muzyka, przy której pod koniec
imprezy bawiły się oba stowarzyszenia.
Zadbano także o poczęstunek, wszystkim
bardzo smakowały ciasta i hot – dogi przygotowane przez mamy z Klaudynki. Nie
zabrakło także słodyczy i truskawek.
Organizatorzy serdecznie dziękują
za wsparcie finansowe udzielone przez
UMiG Kórnik oraz PCPR Poznań, a także
sponsorom imprezy, wśród których znaleźli
się: T. M. Małeccy, Iwona Cupryjak, Angalika Staszak,
sklep „Bartex”,
Jan Fludra, piekarnia – cukiernia
„Łobza”, Anna i
Maria Tomczak,
Leszek i Zbigniew
W l a z ł y, A n e t a
Kiecol, Wiesław
Korcz, Franciszek Słomiński,
Roman Kominek
i Daniel Grabowski. Szczególne
podziękowania kierujemy do właścicieli
Tawreny państwa Walczaków za schronienie w czasie deszczu.Wyrazy uznania należą się również
wolontariuszom
Klaudynki , którzy
i tym razem nie
zawiedli.
Klaudynka organizuje wyjazd
na V Powiatowe
Igrzyska „Sprawni
inaczej” do Gruszczyny w dniu 8
lipca br. Wyjazd z
rynku Bnin godz.
8:00, z rynku Kórnik 8:10. Planowany powrót
około 15:00. Serdecznie zapraszamy.
Anita Wachowiak, Anetta Szarzyńska

Andrzejczak Sandra
Burzyńska Klaudia
Czujewicz Manuela
Dyzmański Wojciech
Franczak Anna
Gajdamowicz Krzysztof
Gajewska Zofia
Jankowska Dorota
Kamińska Marta
Karaś Marta
Pieprzyk Marlena
Prętka Dominika
Przybył Beata
Ratajczak Łukasz
Rusnak Mateusz
Stablewska Malwina
Szymańska Marta
Ślifiński Konrad
Świerkowska Ewelina
Wysocka Julita
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HISTORIA
walka stawała się zacięta. Stałyśmy tam,
gdy nadjechały czołgi, jeden kilkakrotnie
przejechał tą ulicą. My chciałyśmy się wypomnika poświęconego tamtym wydarze- cofać, tym bardziej, że zauważyłam krew
niom stał samochód ciężarowy i z dachu na nodze mojej koleżanki, taką rysę jakby
szoferki przemawiali jacyś ludzie. Najpierw drasnęła ja kula. Byłyśmy przerażone, ale
mieli tubę, później nadjechał wóz radiowy i odwrót ulicą był już niemożliwy. Rozpętało
wtedy słyszalność poprzez mikrofony była się piekło. Poszłyśmy więc, wraz z kilkulepsza. Wysuwano żądania dotyczące nastoma innymi osobami, ogrodami do
poprawy bytu.
jakiegoś domu na ul. Zacisze. Nie tylko
Trwało to jakiś czas, ludzie mieli na- my szukałyśmy schronienia. W tym domu
dzieję, że ktoś z władz wyjdzie. Niestety byli juz inni ludzie przerażeni świstającymi
nic takiego nie nastąpiło. Do Domu Partii kulami. Przeczekaliśmy tam 2 lub 3 godziposzła więc delegacja po I sekretarza, ale ny, nagle strzelanina ustała. Korzystając z
nie było go w gmachu. Przyprowadzono tej ciszy pobiegłyśmy na Dworzec Główny.
Wincentego Kraśkę (ówczesnego sekre- Widok ulicy był przerażający: powywracatarza propagandy KW PZPR przyp. red), ne pojazdy (w tym tramwaj), walające się
który coś mówił, ale ludziom to się nie papiery... strasznie to wyglądało. Po dospodobało. Żądali kogoś bardziej kom- tarciu na dworzec dowiedziałyśmy się, że
petentnego. Czas mijał. Wśród demon- krótko przed naszym przybyciem karetka
strantów narastało zniecierpliwienie. Ktoś zabrała człowieka – UB-owca-, na którym
powiedział, że delegaci Cegielskiego są dokonano samosądu. Powodem tego była
aresztowani (dzień wcześniej byli w war- pogłoska, jakoby zastrzelił kobietę z dzieszawie). Padło wiec hasło „Na Młyńską! ckiem. Dla nas, młodych dziewczyn była
Uwolnić więźniów!”
to szokująca wiadomość.
Razem z koleżanką – jakby niesione
W tym całym horrorze miałyśmy dużo
falą ludzi – znalazłyśmy się na Młyńskiej. szczęścia, bo po kilku zaledwie minutach,
Młodzi mężczyźni wspięli się na bramę o godz. 15:00 zapowiedziano odjazd jedywięzienia, przeskoczyli ją i otworzyli. Po nego w tym dniu pociągu w kierunku Jarochwili zaczęli wychodzić więźniowie. Pra- cina. Wielu wcześniej poszło pieszo – tego
wie równocześnie inni zaczęli wyrzucać dnia nikt nic nie wiedział. Szczęściem też
akta sądowe przez okna. Zrobiła się wielka była ta chwila ciszy, bo jak się później
góra papieru i ktoś to podpalił. Buchający dowiedziałam strzelanina trwała dłużej, a
żar z ogniska sprawił, że ludzie zaczęli wieczorem zaczęły się aresztowania. Na
się cofać i o mało byłybyśmy zgniecione. drugi dzień panował smutek w zakładzie.
Sprawcy tego całego zamieszania byli Wieści niosły o wielu zabitych, przeważnie
młodych ludziach. Do
nas nie wrócił jeden z
absolwentów technikum
przyzakładowego, 18 latek. Ci chłopcy mieli u nas
praktyki, byli krótko po
egzaminach maturalnych.
Przypomina mi się też to
straszne przemówienie
ówczesnego premiera
J. Cyrankiewicza:, „Kto
podniesie rękę na władzę
ludowa to mu ją odrąbiemy”. Premier zbulwersował poznaniaków, którzy
znienawidzili go za to.
Potem były procesy.
Przyszedł październik,
zmiana władzy, co zapowiadało poprawę. Ale
Autorki wspomnień oraz organizatorki wystawy
poprawy właściwie nie
było. Były tylko obiecanki.
zadowoleni, ze przysłużyli się więźniom Nastąpiła tylko odwilż – ludzie przestali
politycznym – później mówiło się, że sie- się bać.
dzieli tam też kryminaliści.
Obecnie jesteśmy świadomi, że
Papiery się dopalały a do nas doszły w Poznaniu tkwią korzenie tych wydarzeń,
wieści, że część ludzi poszła na Kocha- które nastąpiły w Polsce później.
nowskiego przed gmach UB i coś się tam
Później między innymi był studencki
dzieje. Idąc w tamtym kierunku widziałam marzec 1968, grudzień 1970 na wybrzeżu,
młodych ludzi biegnących nasypem ko- czerwiec 1976 w Radomiu i Ursusie i sierlejowym na Poznańskiej, z kieszeniami pień 1980 w Stoczni Gdańskiej.
pełnymi nabojów, krzyczeli, że UB-owcy
Dziesiątki poległych to była wysoka
strzelają. Kiedy dotarliśmy na ul. Mickiewi- cena, jaką zapłacił Poznań za zapoczątcza, wprost w ul. Krasickiego (prostopadłą kowanie przemian ustrojowych w naszym
do Kochanowskiego) słychać już było kraju. Był to też ogrom bólu rodzin opłapojedyncze strzały. W miarę jak powstań- kujących swych synów.
cy zdobywali różnymi sposobami broń,
Janina Krajewska

Pamięć o Poznańskim Czerwcu

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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28 czerwca mija 50 rocznica Poznańskiego Czerwca. Nauczyciele i uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamojskiej zorganizowali
wystawę związaną z tamtymi wydarzeniami. 19 czerwca w budynku szkoły oglądać
można było pamiątki rodzinne z tamtych
czasów jakie przynieśli uczniowie, tematyczne gazetki ścienne, wycinki prasowe
i pokaz multimedialny. Dzień później w
Zamku Kórnickim Danuta Zagartowska
z Biblioteki Kórnickiej PAN przygotowała
szereg materiałów prasowych z tamtych
lat – w tym przesiąknięte propagandą,
pełne kłamliwych aluzji artykuły na temat
„imperialistycznych mocodawców i agentów”. Zwiedzająca wystawę młodzież mogła
przekonać się w jaki sposób fałszowano
historię i deprecjonowano zryw robotników
Poznania.
Najcenniejszym świadectwem tamtych dni było jednak spotkanie młodzieży
ze świadkiem, uczestnikiem wydarzeń.
Gościem honorowym otwarcia wystawy w
liceum była Janina Krajewska. Relację jaką
przedstawiła młodym ludziom prezentujemy
poniżej. Na naszych łamach znajdziecie
Państwo również wspomnienia czerwca
1956r. autorek, które stale współpracują
z Kórniczaninem. ŁG
Pamięć tego dnia to smutny rozdział
w moim życiu. Wolałabym wymazać go z
pamięci...
28 czerwca 1956
roku, w dzień moich
20-tych urodzin, zaczął się normalnie.
Wstałam rano i pojechałam do pracy do
Poznania.
Pracowałam wtedy w Zakładach Przemysłu Metalowego im.
Hipolita Cegielskiego
– wówczas jeszcze
im. Józefa Stalina.
Do zakładów niestety nie dotarłam,
gdyż tramwaj, którym
jechałam zamiast w
kierunku Dębca musiał skręcić na pętlę
przy ul. Pamiątkowej. Właśnie na wysokości Pamiątkowej był juz tłum ludzi. Dowiedziałam się gdzie i dlaczego maszerują,
odszukałam w szeregu ludzi z mojego
wydziału i dołączyłam do nich. Cały czas
trzymałam się z moją koleżanką Ireną.
Po drodze mężczyźni wchodzili do
różnych zakładów pracy informując co
się dzieje i ludzie spontanicznie dołączali
do szeregu.
W czasie marszu śpiewaliśmy różne
pieśni.Kiedy dotarliśmy przed Zamek był
już tam ogromny tłum i ciągle dochodzili
jeszcze nowi ludzie z różnych stron Poznania. Na jezdni na przeciw obecnego
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HISTORIA

AKTUALNOŚCI

28 czerwca 1956 roku

Ze wspomnień naocznego świadka czerwcowych wydarzeń

W roku 1956 roku w czerwcu miałam
już za sobą rok pracy i długie wakacje przed
sobą. Pracowałam wówczas jako nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 27 w Poznaniu
na Winiarach przy ul. Widnej 1, gdzie dziś
mieści się Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Nie pamiętam,
czy wieść o strajku, czy czysty zbieg okoliczności przywiódł mnie w dniu 28 czerwca 1956
roku do Poznania z mojej miejscowości, w
sam środek wydarzeń, które się rozegrały na
ulicach miasta.
Był to czas, gdy Poznań gościł wielu
przyjezdnych z różnych stron Polski i zagranicznych gości Międzynarodowych
Targów Poznańskich. Widok, jaki ujrzałam
po przyjeździe do Poznania, napawał mnie
przerażeniem. Tłumy ludzi: kobiet i mężczyzn
w roboczych ubraniach ze sztandarami
biało-czerwonymi i transparentami. Na nich
widniały napisy: chleba, wolności, płacy i
inne. Strajkujący maszerowali w zwartych
szeregach od terenów Międzynarodowych
Targów i od Zakładów Cegielskiego, a zdążali
w stronę ulicy Kochanowskiego, gdzie mieściła się ,,bezpieka” oraz część szła na plac
Mickiewicza, wówczas plac Stalina. Dotarli aż
do Gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR
i oczekiwali tam na rozmowy z władzami politycznymi i administracyjnymi, które rozwiążą
ich problemy. Wznosili okrzyki, ale jeszcze
bez awantur i cierpliwie czekali. Nikt jednak do
nich nie wyszedł. Długie oczekiwanie potęgowało gniew na bezsilność wobec władzy i brak
jakiejkolwiek reakcji z jej strony.
Jednak na
reakcję władz nie trzeba było długo czekać.
W tłumie rozchodziły się wieści, że zostały
wydane rozkazy, by wszelkimi sposobami
spacyfikować miasto. W tłumie zawrzało!
Przed ten olbrzymi tłum, by go powstrzymać zjawiło się wojsko, czołgi i milicja. Stali
tak naprzeciw siebie, ale tłumy strajkujących

nie przerwały natarcia i parły naprzód wznosząc okrzyki. Sytuacja stawała się groźna!
Co będzie się działo dalej? Co zrobi wojsko
i milicja? Jak postąpią strajkujący? Szli dalej
nie rozeszli się jak tego oczekiwały władze..
Zjawiły się dalsze posiłki złożone z uzbrojonych w pałki i karabiny milicjantów. Padły
pierwsze strzały, ale nie do strajkujących tylko
w górę. Zaczynało być gorąco! Tłumy nie
rozproszyły się, wręcz przeciwnie wzrastała
ich liczebność o nowych ludzi, którzy dołączyli
do strajkujących. Stało się! Władze wydały
rozkaz pacyfikacji miasta! To doprowadziło
do tego, że wzburzone tłumy pokazały swój
gniew. Demonstranci ruszyli w różnych kierunkach: do Urzędu Bezpieczeństwa i do
bram więzienia przy ulicy Młyńskiej.
Obrałam też kierunek z placu Stalina,
ulicą Fredry, Mielżyńskiego, aż na Młyńską.
Tam już w gmachu sądu byli strajkujący,
bo gdy doszliśmy przez okna leciały różne
urzędowe papiery: akta spraw sądowych, protokoły, czyste blankiety wezwań i inne. Dalej
z bramy więziennej wyprowadzano przerażonych więźniów. Byli to przeważnie więźniowie
polityczni, z których część była trzymana i
przesłuchiwana przy ulicy Kochanowskiego.
Niektórzy byli w bardzo kiepskim stanie i nie
mogli iść o własnych siłach. Trzeba było im
zorganizować dalszą pomoc, której udzielali
strajkujący i przypadkowi ludzie.
Na mieście robiło się ,, gorąco”! Już
nie było bezpiecznie! Padały strzały i byli

już ranni, a także doszły nas słuchy, że byli
zabici. Nie mogłam dostać się do domu, bo
nie jeździły pociągi ani autobusy. Znalazłam
schronienie wraz z moimi dwiema kuzynkami u wspólnego naszego znajomego,
przybranego wujka Franciszka Koczwary,
zamieszkałego przy ulicy Mielżyńskiego.
Z okien mieszkania mogliśmy bezpiecznie
obserwować dalszy przebieg wypadków.
Widoki nie były przyjemne: milicjanci pałkami
rozganiali zgromadzone tłumy, słychać było
krzyki, strzelaninę, z okienek na strychach
wystawały lufy karabinów. Widzieliśmy jak
przy Domu Dziecka- sklepie z dziecięcą
odzieżą, gdzie dziś mieści się księgarnia im.
Adama Mickiewicza, ranny został człowiek.
Upadł zakrwawiony, ale miał jeszcze trochę
siły, by wczołgać się głębiej w zakamarek,
gdzie później otrzymał pomoc.
Wypadki poznańskie były poważnym
zrywem robotniczym, ale nie obyło się bez
ofiar. Pięćdziesiąt lat po tych wydarzeniach
dla ludzi pracy nie wiele się zmieniło w ich
życiu: uzyskana wolność słowa nie stanowi
zabezpieczenia przed bezrobociem, bezdomnością, a niekiedy wielką nędzą, szukaniem
ratunku w emigracji za pracą i lepszym losem.
Pazerny kapitalizm stworzył tak wielkie różnice pomiędzy życiem różnych warstw społecznych, że śmiało można przywołać wiersz
Marii Konopnickiej ,, W piwnicznej izbie”, który
nie stracił ówczesnej wymowy, a przeciwnie
stał się aktualny, ze względu na sytuację wielu
polskich rodzin pozostających bez środków
do życia i bez zapewnienia dzieciom właściwych warunków. Halina Danieluk

Pamiętny dzień
28 czerwca 1956

Może dla dzisiejszego pokolenia dzieci
i młodzieży znających wydarzenia wojenne
z filmów w kinie czy telewizji wydarzenia
tamtego dnia nie byłyby tak straszne. Dla
mnie 11-letniej wówczas dziewczynki dzień
ten wspominam z przerażeniem. Otóż tego
dnia wyjeżdżałam na kolonie a miejscem
zbiórki był Poznań. Wcześnie rano ojciec
pracujący wówczas na poczcie w Poznaniu
zawiózł mnie do punktu wyjazdowego na
kolonie, który mieścił się w budynku
przy Alejach Marcinkowskiego naprzeciw ulicy Walki Młodych dziś Podgórnej.
Zostawił mnie i wrócił do domu. Później się
okazało, że wyjechał ostatnim pociągiem,
który wyruszał ze stacji Poznań do Kórnika. Zostałam sama z innymi kolonistami i
opiekunkami w Poznaniu. Pamiętam, że
tego dnia nie wyjechaliśmy na kolonie. W
południe w małych grupach, pod murami
domów, ulicami miasta przeprowadzano
nas pod kierunkiem uzbrojonych żołnierzy
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Wystawa w Zamku Kórnickim

na obiad do stołówki, która mieściła się
w gmachu poczty przy ul. Kościuszki i z
powrotem. Słychać było krzyki i z dala
strzelaninę oraz widocznych biegających
ludzi. Noc z dala od rodziców spędziłam z
pozostałymi dziećmi w dużej sali, spaliśmy
na podłodze, przykryci kocami. Nie wolno
nam było zaglądać do okien, przez które
widać było ustawione na przeciwko czołgi z
lufami na naszą stronę i jeżdżące ul. Walki
Młodych opancerzone pojazdy i ustawionych żołnierzy. Noc była niezwykle nerwowa i w większości nieprzespana, gdyż sen
zakłócały odgłosy strzelaniny. Niezwykłe
przerażenie przeżywałam następnego dnia,
kiedy to ostatecznie wyruszyliśmy autobusami na kolonie. Przy wyjeździe z Poznania

Strażacki jubileusz na festynie

VII Festyn Rodzinny w Kamionkach zorganizowany pod hasłem „Pali się” przez Radę
Sołecką i Ochotniczą Straż Pożarną miał tym
razem szczególny charakter, bo połączony
był z obchodami 60-lecia OSP Kamionki.
Po raz kolejny do Kamionek zawitał Przemysław Grządziela jako Clown „Pinezka” wraz
z towarzyszącą Babą Jagą.
Następnie zaprezentowały się dzieci
i młodzież z Kamionek, którzy przedstawili
spektakl teatralny „Pali się” przygotowani
przez Justynę Prętką.
Odbyła się część poświęcona strażackiemu jubileuszowi. Prezes OSP Kamionki – Leszek Walkowiak powitał wszystkich przybyłych
gości (wśród których byli: burmistrz Jerzy
Lechnerowski i członek prezydium Zarządu
Oddziału ZOSP RP powiatu poznańskiego
– Dariusz Piechocki) podkreślając, że okazja jest szczególna, gdyż Ochotnicza Straż
Pożarna w Kamionkach obchodzi jubileusz
60-lecia istnienia. Pozdrowił strażackim „Czuwaj” wszystkich druhów, którzy przez te 60 lat
wpisali się w historię tej jednostki. Minutą ciszy
uczczono pamięć zmarłych strażaków.
Wśród zebranych byli założyciele i najstarsi strażacy, którzy tworzyli tę historię.
Wręczono im pamiątkowe statuetki za napisem „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
Wyróżnieni zostali: Franciszek Wachowiak
(od 1950 roku w OSP), Marian Bąkowski
(1950), Edmund Dudek (1954), Kazimierz
Wojciechowski (1959), Czesław Majsner
(1962), Wojciech Cieloszyk (1963). Uhonorowano także przedstawicielki kobiecej
drużyny OSP , która miała duże osiągnięcia
na przełomie lat 60 i 70: Są to: Janina Wiśniewska, Czesława Dziura, Irena Zgrabka,
Grażyna Ratajczak.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski życzył
strażakom wszystkiego najlepszego i żeby
mieszkańcy Kamionek podczas festynu
zapomnieli o codziennych kłopotach. Na
ręce prezes Leszka Walkowiaka przekazał
list gratulacyjny podpisany przez przewodniczącego RM – Macieja Marciniaka oraz
siebie. Dariusz Piechocki zaznaczył, że w tym
momencie występuje jako sąsiad z Mosiny
i odczytał podpisany przez siebie list jako
prezes OSP Mosina.
Zostały także przekazane listy gratulacyjne
od: Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu
– bryg. mgr. inż. Krzysztofa Wiśniewskiego

autobus był wielokrotnie zatrzymywany i
kontrolowany przez uzbrojonych żołnierzy.
Widok żołnierzy chodzących po autobusie
z karabinami był szokujący. Pomimo to,
że autobus był obklejony plakatami, iż to
dzieci jadą na kolonie przerwy w podróży
były nieuniknione.
Strzelaniny, czołgów, żołnierzy z karabinami, pośpiechu przerażonych ludzi, nerwowości opiekunów i ciszy, która musiała
panować w miejscu naszego wyjazdu a
także myśli co z nami będzie nie zapominam do dzisiaj. Było to dla mnie ogromne
przeżycie.
Teraz, gdy obchodzi się 50-lecie tamtych wydarzeń wspomnienia odżyły.
ARA
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oraz Komendanta Miejsko Gminnego OSP
w Mosinie – Roberta Grześkowiaka.
Bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Kamionek cieszył się pokaz mody
– odzieży damskiej produkcji amerykańskiej
ze sklepu „Shark” w Poznaniu. Prowadził go
Piotr Czaja. Obok modelek z Agencji Pilot
Production zadebiutowały Olga i Agnieszka
z Kamionek, które planują rozpocząć karierę
modelek.
Został przeprowadzony pokaz strażacki
– ratownictwa medycznego. Komentował
je Michał Kołodziejczak – naczelnik OSP
Mosina. Wykorzystano sprzęt z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej PSP z Krzesin, a sam
pokaz wykonywali strażacy z Mosiny.
W trakcie festynu kilkakrotnie występowała znana już w Kamionkach Wioletta Kaźmierczak z Środy Wlkp., która przede wszystkim
prezentował piosenki dla dzieci zachęcając
najmłodszych do wspólnego śpiewu i tańca.
Imprezę prowadził Artur Hofmann.
W losowaniu loterii fantowej główną nagrodę stanowił komplet: huśtawka oraz stół
z dwoma ławami ufundowany przez organizatorów festynu. Po losowaniu nagród zapalono ognisko i odbyła się zabawa taneczna
przygotowana przez zespół „Rytm” z Środy
Wlkp. Festynowi towarzyszyły dodatkowe
atrakcje: turniej strzelecki o puchar prezesa
OSP w kategoriach: dorośli i młodzież. Były
też konkurencje sprawnościowe dla dzieci,
a także ustawiono zjeżdżalnię i zamek. Były
przejażdżki końmi i pojazdami spalinowymi.
Tina Wieczorek prezentowała swoje prace:
obrazy wykonane piórkiem, gwasze i akryle
oraz książkę. Było również stoisko „Młodzi
artyści w Kamionkach”, na którym swoje prace
plastyczne prezentowali twórcy pracujący po
okiem córki Tiny Wieczorek – Barbary Zofii.
VII Festyn Rodzinny zakończył się pokazem sztucznych ogni z podkładem muzycznym Vangelisa.
Sołtys Małgorzata Walkowiak dziękuje
sponsorom, dzięki którym festyn mógł być
tak udany. Podziękowania należą się również
kierownikowi Pogotowia Energetycznego
z Kórnika – panu Jankowskiemu za wyrażenie
zgody na wykorzystanie sieci energetycznej
oraz Marianowi Bosiackiemu za nadzór nad
dostarczaniem energii podczas imprezy.
Robert Wrzesiński

W naszym gronie powitaliśmy
„milusińskich” urodzonych w miesiącu
kwietniu 2006r.
1. Urbaniak Kacper urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Dachowej
2. Jaroni Jakub urodzony w Śremie, zamieszkały w Szczytnikach
3. Kuligowska Aleksandra urodzona w
Poznaniu, zamieszkała w Kórniku
4. Sibilska Jagoda urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kamionkach
5. Tapper Jakub urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku
6. Suszek Oliwier urodzony w Środzie
Wlkp., zamieszkały w Borówcu
7. Staszewska Aleksandra urodzona
w Poznaniu, zamieszkała w Dachowej
8. Matkowska Antonina urodzona w Szczecinku, zamieszkała w Błażejewie
9. Biegała Patryk urodzony w Gostyniu,
zamieszkały w Borówcu
10. Litewka Tymon urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku
11. Bartkowiak Krzysztof urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Kórniku
12. Godlewska Marika urodzona w Poznaniu, zamieszkała w Kórniku
13. Rusinek Zofia urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kamionkach
14. Maćkowiak Jakub urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Kórniku
15. Loga Jakub urodzony w Śremie, zamieszkały w Błażejwku
16. Krawczyk Nikodem urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Szczytnikach
17. Kłaużna Emilia urodzona w Śremie,
zamieszkała w Szczytnikach
Opr. Janina Nowicka

Najbliżsi pożegnali zmarłych w miesiącu
marcu 2006r. (uzupełnienie)
Przybył Janina lat 86 z Kórnika
Czajczyk Monika lat 83 z Borówca
Wesołek Michał lat 92 z Gądek
Andrzejewski Benedykt lat 71 z Dziecmierowa
kwietniu 2006r.
Madejewska Maria lat 56 z Runowa
Kujawa Marianna lat 100 z Dębca
Sobocińska Wisława lat 84 z Kórnika
Gręda Zofia lat 97 z Dziećmierowa
Grześkowiak Marian lat 60 z Kórnika
Sznura Feliks lat 84 z Biernatek
Drzewicka Salomea lat 93 z Błażejewa
Grzymski Marian lat 87 z Robakowa
Szulda Andrzej lat 54 z Robakowa
Kubiak Dorota lat 79 z Kórnika
Opr. Janina Nowicka

kórniczanin nr 12/2006
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REKLAMY

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

Płoty kute
Bramy samonośne
Balustrady
Pergole
Siatki ogrodzeniowe
Kraty itp.
Również ogrodzenia
drewniane

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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(droga do hurtowni T.M. MAŁECCY)

gramy każdą muzykę na każdą okazję

* saksofon
* gitara
* instr. klawiszowe
* znakomity wokal

Proponujemy skład 4,3 osobowy

tel. 661 336 233

zapraszamy:

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

TANIA ODZIEŻ

DAMSKA, MĘSKA, MŁODZIEŻOWA I DZIECIĘCA (0-12 LAT)
TEL. (061) 663-88-37, TEL. KOM. 0692-241-023

Automatyka do bram!
Z NAMI BAWI SIĘ
CAŁA
WIELKOPOLSKA

KANCELARIA DORADCZA SOLSKI I PARTNERZY

Kórnik
ul. Młyńska 18

USŁUGI ŚLUSARSKO - SPAWALNICZE

Lekcji j.angielskiego
uczniom liceum,
gimnazjum
i starszych klas
szkoły podstawowej
udzieli wykwalifikowany,
doświadczony nauczyciel
zamieszkały
w Borówcu

%
-10

W

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

MODNE WZORY

Odzież z Włoch, Niemiec, Anglii, Anglii

PRZEJRZYSTA EKSPOZYCJA TOWARU, ELEGANCKIE WNĘTRZE SKLEPOWE, MIŁA OBSŁUGA!

sERDECZNIE ZAPRASZAMY!

RORARO

KLEJE, LISTWY, FUGI

WypoŻyczalnia samochodów

Bogaty wybór, fachowe doradztwo
HURT-DETAL

kórniczanin nr 12/2006

» 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)

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

PŁYTKI CERAMICZNE

tel. 0 605 548 427, 061 817 13 88

UŻYWANA I NOWA

pOLECAMY ODZIEŻ WIOSENNO-LETNIĄ:

tel. 61/8989917

Zapraszamy od 14.00 do 20.00
MOŚCIENICA, ul. Mościenicka 8, Mariola Słoma

I
TK
PIĄ

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

kórniczanin nr 12/2006

osobowych i dostawczych
tel.

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

MYJNIA
SAMOCHODOWA
- Z u p y -

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

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 -

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

NASZĄ WIZYTÓWKĄ
JEST DOKŁADNOŚĆ
I SZYBKOŚĆ!

Szaszłyki bałkańskie

		

16,00zł

Kórnik, ul. Stodolna 1,
tel. 601-402-641,
889-303-193

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

		

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

KOSMETYKA

Konkurencyjne ceny!

62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3
tel. dom. (061) 2857953, lub (061) 8170356, tel. kom. 0605781862

Chłodnik litewski

		

Nowe lampy !!! Ekstra moc

Grzegorz Kowalski

MIEJSCE
NA
TWOJĄ
REKLAMĘ

Sałatka grecka

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

- 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

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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PRACOWNIA KRAWIECKA

A&A

Poleca swoje wyroby:

Godz. otwarcia: od pon. do pt. 8.00-16.00, soboty 10.00-14.00

CENY KONKURENCYJNE!
SZYBKO - TANIO - FACHOWO
Zapraszamy!

Lody z dodatkiem świeżych owoców
Puszysty krem z serka mascarpone przekładany biszkoptami

* GARNITURY DAMSKIE
* KOSTIUMY
* SZYCIE MIAROWE DO ROZMIARU 52
		 -spodnie, spódnice, bluzki
* SZYCIE ODZIEŻY CZARNEJ
SZYCIE RÓWNIEŻ Z TKANIN POWIERZONYCH

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

7,00zł

Sałatka z wędzonych łososiem

SOLARIUM

Tapicerstwo

		

Aromatyczna zupa selerowa z płatkami migdałowymi i grzankami z piersi kurczaka

14,00zł

NOWOŚĆ - Biotatuaże

Meblowo-samochodowe

Zupa Nelusco

			

pon.-sobota
8.00-20.00
niedz.
9.00-15.00
(na telefon)

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

tel: (61) 897 27 00

MENU*

Zaprasza i oferuje!

CZYNNE:

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

www.hoteldaglezja.pl

Szczytniki
ul. Jeziorna 9

kórniczanin nr 12/2006

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 12/2006
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KULTURA

KULTURA

PARADA W BORÓWCU
Tegoroczna parafiada przypadła na drugą niedzielę czerwca w 11-tym dniu miesiąca.
Pogoda była tego dnia wyśmienita, wymarzona na niedzielny, rodzinny festyn. Atrakcji
było bez liku. Występy artystyczne, zawody sportowe, loterie,
pokazy i oczywiście kulinaria.
Motywem przewodnim było
współzawodnictwo sześciu parafii
w konkurencjach sprawnościowych (wyścig w workach, wyścig
na barana, slalom z kółkiem, budowanie piramidy, przeciągania liny
i rzut beretem - uwaga beret nie
był moherowy).
Zwycięzcą zawodów zostali
gospodarze (Parafia Matki Boskiej Królowej Rodzin z Borówca)
z wynikiem 31 pkt. Kolejne medalowe miejsca zajęli Parafia
Wszystkich Świętych z Kórnika
(24 pkt.) i Parafia Św. Józefa
Rzemieślnika z Robakowa (19
pkt.).
Tradycyjnie nie zabrakło
borówieckich przysmaków –
grochówki z polowej kuchni i
myśliwskiego bigosu najwyższej
jakości o delikatnym smaku z
solidną zawartością pysznego
mięsiwa. Jednak tego roku
prawdziwe oblężenie przeżywało stoisko ze słodkościami.
Po placki i ciasta ustawiła się
długa kolejka.
Była również strawa duchowa. Inauguracyjnym występem
był koncert młodziutkiej Zuzanny
z Lubonia zaśpiewała miękkim
delikatnym głosem kilka dobrze
znanych przebojów estradowych i biesiadnych. Około 14.00
przyszedł czas na występ reaktywowanego borówieckiego
teatru „Czerwony Kapturek”.
Przesłaniem przedstawienia
było inspirowane ikoną Matki Boskiej Częstochowskiej

Rzut beretem

Zmagania ministrantów

Po meczu siatkówki

nawrócenie drobnego rzezimieszka. Inscenizację oparto na kanwie znanej bajki
o Czerwonym Kapturku.
Szczególnie atrakcyjnym
wydarzeniem Parafiady 2006
był występ śpiewaków z Teatru
Muzycznego. Pani Agnieszka
Wawrzyniak i Pan Bartosza
Kuczyka zaprezentowali kilka
szlagierowych utworów ze swojego repertuaru. Profesjonalizm
występu zapisał się nową jakością w kalendarzu borówieckich
wydarzeń kulturalnych. Może
w przyszłości zaowocuje pomysłem letnich plenerowych
koncertów.
Ale nie tylko miłośnicy sztuki
dobrze się bawili w niedzielne
popołudnie. Amatorzy mocnych
wrażeń mogli zobaczyć pokaz
taekwondo – wschodniej sztuki
walki. Dzieciaki łamały deski i
bez najmniejszego problemu
rozgromiły „symulowanych huliganów”. Poszatkowano też w
drobny mak kilkanaście bloczków ytong. Jednym słowem
przewaga argumentu siły nad
siłą argumentów.
Na finiszu festynu rozegrano
mecz siatkówki księża kontra
rada gminy Kórnik. Zwycięzcami
w tej konkurencji zostali pokazując wielką klasę radni (2:1).
Kolejne konkurencje zmagań
księża – radni nie przyniosły rozstrzygnięcia więc potrzebna była
dogrywka - mecz piłki nożnej,
który zakończył się wiktorią księży. Zwycięzcom gratulujemy.
Tegoroczną parafiadę z pewnością należy zaliczyć do wyjątkowo udanych imprez. Dopisała
pogoda, mieszkańcy i goście
przybyli licznie, a organizatorzy
wykazali się pełnym profesjonalizmem.
Rafał Likowski

Pomniki przyrody MarkO i Mateusz

Zbliżają się wakacje. Najlepsza pora na krajoznawcze wycieczki.
Warto poznać walory przyrodnicze naszej okolicy. Dziś rozpoczynamy serię prezentacji pomników przyrody Gminy Kórnik. Na początku
chyba najmniej znane – dwa dęby szypułkowe z okolic Czmońca
Mateusz i Marko. Dotrzeć do nich można jadąc z Kórnika drogą na
Śrem. Trochę przed gościńcem Marzymięta, na wysokości drogowskazu, który kieruje nas w prawo do Czmońca skręcamy z głównej
drogi w lewo. Potem polnymi drogami prosto – uwaga! Najlepiej, gdy
kończy się w miarę dobra droga zostawić samochód i dalej iść pieszo
(przy okazji podziękowania dla mieszkańca z położonego niedaleko
gospodarstwa, który ciągnikiem wyciągał z piachu samochód autora
niniejszego tekstu). Dęby łatwo znaleźć, gdyż wokoło nich nastąpiła ostatnio wycinka i stoją na polanie – jeden przy drodze a drugi
kilkadziesiąt metrów od niego. Niestety nie ma na nich tabliczek z
nazwami – jedynie informacja, że są objęte ochroną „zasobów genowych kraju”.Oba dęby są wysokości około 30 metrów. Marko ma
pierścienicę 140 cm i obwód 435 cm. Mateusz jest nieco większy
– pierścienica 145 cm i obwód 455cm. ŁG
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V WARSZTATY

TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ
„Bramę do Krainy Bajek” otwarto 10
czerwca o godz. 10.00 w czasie V edycji
„Warsztatów Twórczości Plastycznej Dzieci”
w Przedszkolu w Szczodrzykowie. Twórcą
i inspiratorem tej imprezy jest dyrektor
przedszkola, a jednocześnie plastyk z wykształcenia- Pani Magdalena Jankowiak. Do
malowania i rzeźbienia w glinie namawiała
dzieci Joanna Cieszyńska- Promińska, prowadząca zajęcia wychowawczyni przedszkola. W „Krainie Bajek” czekały na 40 uczestników z przedszkoli w Kórniku, Radzewie i
Szczodrzykowie rozstawione sztalugi, stoliki
z gliną do rzeźbienia, węglem do rysowania
i kolorowymi kredkami. Zza drzew ciekawie
spoglądał Czerwony Kapturek i Pinokio, a w
trawie pełzały biedronki wielkości strusiego
jaja. Po krótkim wstępie mali artyści przystąpili do pracy, by w ciągu godziny stworzyć
prace na temat swojej przygody z bohaterami książek. Tłem dla inspiracji okazała się
przepiękna, tego dnia, pogoda. W czasie,
gdy przedszkolaki twórczo malowali, rzeźbili i rysowali, reszta przybyłych mogła zjeść
pyszny placek z owocami lub zachwycać
się i kupować przepięknie ilustrowane przez
Elżbietę Krygowską- Butlewską książki dla

SPOTKANIE INTEGRACYJNE
W DZIEĆMIEROWIE

Sezon letni jest czasem sprzyjającym
organizowaniu wszelkiego rodzaju imprez
zarówno kulturalnych, integracyjnych, jak
i edukacyjnych
dla małych społeczności. Tym
razem w so botę 10 czerwca mieszkańcy
Dziećmierowa
wraz z dziećmi
mogli spotkać się
na wspólnej imprezie plenerowej, zainaugurowanej przez radę
sołecką i sołtysa
wsi- Henryka
Hypsiora. Na placu przy „Klubie
Rolnika” czekały
na najmłodszych
ogromna dmuchana zjeżdżalnia i basen z tysiącami
kolorowych piłeczek, zaś młodzieży i dorosłym wyświetlono edukacyjny film doty-

czący segregacji odpadów. Konkurs wiedzy
ekologicznej i zbiórka szkodliwych śmieci
w postaci baterii nagradzał sołtys wraz
z Antonim Kaliszem-kierownikiem referatu
ochrony środowiska i rolnictwa,
który jednocześnie jest mieszkańcem wsi.
Przemówieniem
i powitaniem
członków rady,
burmistrza- Jerzego Lechnerowskiego, zaproszonego na
spotkanie, zamknięto część
oficjalną, by przy
muzyce rozrywkowej porozmawiać z sąsiadami przy wybornym smalcu, ogóreczkach kiszonych, hot-dogach
i lodach. IM

Muzyczny Podwieczorek

dzieci wydawnictwa „Mila”. Malarsko ciepłe
i dowcipne ilustracje do poetyckich utworów
Emilii Waśniowskiej zachwyciły nie tylko
dorosłych, ale również same dzieci, bo artystka-grafik nie mogła opędzić się od żądnych
autografów malców i ich rodziców.
Po zakończonych działaniach plastycznych dzieci mogły wreszcie trochę odpocząć
przy zabawach ruchowych, pląsach i głośnym
czytaniu wierszy wspomnianych już książek.
W tym czasie obradowała komisja, w której
skład wchodzili: Elżbieta Krygowska- Butlewska, Katarzyna Jankowiak, Lucyna Korzeniowska, Barbara Nowak, Mieczysława
Grzybek i Jerzy Lechnerowski. „Prace są
tak cudne, że trudno wybrać najlepsze”- powiedziała jedna z członkiń jury. Rzeczywiście,
wszystkie prace były naprawdę ciekawe, więc
każdy otrzymał wyróżnienie, dyplom oraz nagrody w postaci akcesoriów do rysowania.
Zaledwie dziesięć osób spośród wszystkich uczestników otrzymało nagrody specjalne za wybitne zdolności plastyczne, a zostali
nimi: Jaś Strawa, Joasia Brylewska, Oliwia
Kozłowska, Magda Pełko, Natalia Alankiewicz, Krzyś Wesołowski, Łukasz Wesołek,
Mateusz Marciniak, Milosz Ratajczak oraz
Wiktor Giczela. Ich rysunki oraz figurki z
gliny będzie można obejrzeć w przyziemiach
Zamku w Kórniku. IM
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Tym razem Fundacja im. Antoniny Kaweckiej i Zamek Kórniku zaprosił miłośników
spotkań z cyklu ,,Akademia Pieśni Polskiej,
w niedzielne popołudnie w dniu 18 czerwca
2006 roku na ,,Muzyczny Podwieczorek”.
Wykonawcami koncertu była Młodzieżowa
Orkiestra Dęta ,,Vivat!” z Sierakowa pod
dyrekcją Roberta Morkisa.
Koncert rozpoczął się w nietypowo, bo
na dziedzińcu ratuszowym w Kórniku o godzinie 14-ej, po czym nastąpił paradny przemarsz , orkiestry i wszystkich uczestników,
do Arboretum. W pięknej scenerii, wśród
kwiatów i zieleni na świeżym powietrzu,
starsi oraz najmłodsi melomani wysłuchali
pięknego występu sierakowskiej młodzieży.
Dziewczęta z zespołu urozmaiciły występ

orkiestry tańcem z szabelkami, pomponami
i w ułańskich czapkach. Piękne, kolorowe
stroje wspaniale prezentowały się na tle
parkowej zieleni.
Kórnickie koncerty na powietrzu cieszą
się dużym uznaniem, przyciągają liczną
publiczność i nie tylko z Kórnika. Korzystają
z nich również, turyści z całej Polski i z za
granicy, odwiedzający ,,Perłę Wielkopolski”
jaką jest Zamek i Arboretum Kórnickie.
Okazji, by posłuchać w Kórniku dobrej
muzyki przez całe lato, dostarczy II Letni
Festiwal ,,Muzyka z Kórnika”, który rozpocznie się już 1 lipca muzycznymi tradycjami
Chin, a zakończy się 19 sierpnia br. koncertem pt. ,,Między nami sarmatami”.
Halina Danieluk
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w ,,Klaudynówce”

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

Wystawa akwareli

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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W oficynie przyzamkowej ,,Klaudynówka”, w dniu 9 czerwca 2006 roku
odbyło się otwarcie wystawy akwareli i
rzeźby miękiej Emilii Domańskiej. Malarka ukończyła wydział Architektury Wnętrz
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Jako dodatkową specjalizację wybrała
Formy Przemysłowe i Grafikę Użytkową.
Malarstwo studiowała w pracowni prof.
Tadeusza Brzozowskiego. Od 1980 roku
pracuje w dziedzinie tkaniny artystycznej, a od roku1985 zajmuje się malarstwem akwarelowym czyli malowaniem
farbami rozpuszczalnymi w wodzie, na
szlachetnych papierach.
Swoje prace Emilia Domańska prezentowała na wystawach indywidualnych
we Wrocławiu w 1986 roku- tkaniny, w
Gorlitz w 1994 i we Frankfurcie n/Odrą
w 1996 -tkaniny i akwarele, natomiast w
Gdyni w 1999- tkaniny oraz w Poznaniu
w 2001- akwarele i tkaniny. Brała też
udział w 150 wystawach zbiorowych
sztuki tkackiej w kraju i za granicą oraz
uczestniczyła w wystawach malarstwa
akwarelowego. Jej prace znajdują się w
zbiorach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, w Muzeum Narodowym w
Warszawie, w Okręgowym w Gorzowie
Wlkp., w Muzeum Sztuki Współczesnej w
Szczecinie oraz w kolekcjach prywatnych
i publicznych w kraju i za granicą.
Wystawę w Kórniku, dzięki uprzejmości prof. Stanisława Sierpowskiego, który
udostępnił wnętrza ,,Klaudynówki”, przygotował Mirosław Kwieciński, a na wernisażu dokonał, z wielkim znawstwem,

Uwagi
do studium
Do redakcji Kórniczanina trafił zbiór
uwag i wniosków Komisji UrbanistycznoArchitektonicznej w Kórniku do opracowanego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Kórnik, rejon Borówiec, Kamionki, Szczytniki (II edycja studium) w formie protokołu.
We wstępie czytamy:
„Pierwszy projekt Studium dla terenu jw.
uchwalony przez Radę Miejską w Kórniku
w dniu 30 listopada 2005r. Uchwałą nr
XLVII/515/2005, dotąd nie zatwierdzony
przez Wojewodę Wielkopolskiego został
zdominowany przez problematykę dotyczącą sieci energetycznej. Merytoryczna część
planu nie doznała pozytywnej opinii ani
Komisji U-A, ani mieszkańców północnej
części gminy. Opinie i wnioski do studium
oraz wyniki debaty publicznej uwzględnione
zostały jedynie częściowo.
W wyniku braku akceptacji społecznej
Gmina Kórnik przystąpiła do drugiej edycji
studium z wyłączeniem sprawy linii energetycznej, która idzie odrębnym trybem.
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wprowadzenia do tematu. Opowiedział
o technikach malowania akwarelą, farbą
rozpuszczalną w wodzie, na szlachetnym
papierze, kości słoniowej, pergaminie,
jedwabiu, a której głównym spoiwem jest
guma arabska. Wspomniał, że koniec
akwareli okrzyknięto w 20-tych latach
XX w. i zaczęto traktować jako technikę
pomocniczą. Jest to bowiem technika
bardzo kapryśna i skomplikowana,
wymaga wielu lat ćwiczeń. Są to dobre
rozwiązania dla tych, którzy nie chcą
osiągnąć dobrej techniki warsztatowej.
Pani Emilia obecnie swój czas, na
przemian poświęca tkaninie i akwareli.,,Chciałam to robić równocześnie, to
znaczy tego samego dnia, okazało się to
niemożliwe. Akwarela to trudna, szybka
technika, wymaga szczególnej, innej
koncentracji niż powolne techniki tkackie.
Dzięki malarstwu akwarelowemu mogę
lepiej skupić się na obserwacji zmian
światła zachodzących w architekturze
pejzażu, mogę ostrzej czuć i widzieć
zmiany aury, gęstość powietrza, jego
temperaturę, energię, wilgotność, barwy,
dźwięk”. Dla malarki oprócz zmysłu wzroku, bardzo ważny jest dotyk, stąd jako
pierwszy środek przekazu wybrała tkaninę. Później używała delikatnej techniki
akwareli i jej prace zadziwiają lekkością i
swobodą, co można podziwiać zwiedzając wystawę. Wystawione akwarele są
wspaniałe i dobrze się stało, że wystawa
będzie czynna do końca sierpnia 2006
roku, bo więcej osób będzie mogło je
obejrzeć. Halina Danieluk
Nowa edycja studium winna uwzględniać wnioski i opinie pominięte w poprzednim projekcie, dlatego niniejsze wnioski
są powtórzeniem poprzednich, tyle że są
rozszerzone o doświadczenia z poprzedniego opracowania. W związku z powyższym należy powtórnie wziąć pod uwagę
zalecenia Komisji U-A z protokółów 28,
30 oraz 33 i traktować je jako wnioski do
nowego opracowania. Niniejszym Komisja
U-A formułuje nowe wnioski do uwzględnienia oraz przedstawia przykład idei zespołu
urbanistycznego.”
Dalej szczegółowo omawia się problemy związane z:
- granicami opracowania
- wyborem koncepcji
- modelem funkcjonalno-przestrzennym
- uwarunkowaniami zewnętrznymi
- uwarunkowaniami wewnętrznymi
(fizjograficznymi, przyrodniczymi, kulturowymi)
- komunikacją
- siecią osiedleńczą
- zabudową
Wszystkich zainteresowanych szczegółami protokołu zachęcamy do kontaktu
z Komisją Urbanistyczno Architektonicznej
w Kórniku lub do odszukania opracowania
w Internecie. ŁG

Dyplomy

i upominki dla krwiodawców
Prezes Klub HDK PCK im. Św. Floriana
przy OSP w Kórniku – Mirosław Saczuk
w środę 14 czerwca wziął udział w zorganizowanym przez Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Muzeum
Narodowym Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szreniawie spotkaniu
z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy.
Spotkanie prowadzili reprezentanci RCKiK
– dyrektor Ewa Speichert-Mądra, kierownik
Działu Marketingu i Sprawozdawczości
- Paweł Mytko, a wśród gości byli: przedstawicielki: wojewody wielkopolskiego, prezydenta Poznania, wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Okręgowego PCK – Roman
Klupieć, przewodniczący Wielkopolskiej
Okręgowej Rady HDK – Janusz Sibiński
wicemarszałek województwa wielkopolskiego – Przemysław Smulski, przewodniczący
Zarządu Regionu „Wielkopolska” NSZZ
„Solidarność” – Bogdan Klepas, przedstawiciele: Zarządu Rejonowego PCK w
Poznaniu, Rady Rejonowej HDK, dyrektor
Muzeum – Józef Maćkowiak
Zostały wręczone odznaki zasłużony
honorowy dawca krwi I i III stopnia. Ewa
Speichert-Mądra na ręce prezesów klubów,
stowarzyszeń rad rejonowych HDK PCK z
całej Wielkopolski przekazała okolicznościowe dyplomy. Były też wręczone upominki. Wśród uhonorowanych był prezes
Klub HDK PCK im. Św. Floriana przy OSP
w Kórniku – Mirosław Saczuk Dyplomy
dostali również przedstawiciele różnych instytucji wspierających RCKiK reprezentanci
wojska, policji, szkół, organizacji placówek
kulturalnych, firm itd.
Odczytano szereg listów gratulacyjnych
skierowanych do dyrekcji RCKiK. Skierowano także najlepsze życzenia pod adresem
krwiodawców. Po części oficjalnej odbyło
się spotkanie przy grillu.
Robert Wrzesiński

Mirosław Saczuk
z dyplomem i upominkiem
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Sprawozdanie Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej
z działalności w okresie od 01czerwieca 2005r. do 31 maja 2006 r.

Nasze Towarzystwo
w tym roku obchodzi16
–to lecie swojej działalności.
Przez ten okres czasu zmieniały się władze
Stowarzyszenia jednak
ten najważniejszy trzon
stanowią od samego początku ci sami
członkowie założyciele.
KTPS liczy 42 członków zwyczajnych i
3 honorowych są to: Teresa Pohl Radowicz
malarka z Poznania - rodowita kórniczanka,
oraz Barbara i Tomasz Sadowscy twórcy i
założyciele poznańskiej Fundacji Wzajemnej Pomocy „Barka”
Zarząd KTPS-u w mijającej kadencji
pracował w następującym składzie: przewodnicząca - Krystyna Janicka, zastępca
- Hanna Straus, sekretarz - Małgorzata
Smolarkiewicz Maliszewska, skarbnik Maria Serwatkiewicz, księgowa - Krystyna
Wesołowska oraz członkowie: Henryka
Adamska, Eugenia Marciniak, Anna Nowaczyk, Danuta Paluszkiewicz, Szczepan
Antkowiak i Roman Czechoski.
Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: Izabela Waszak, Tadeusz Przybylski
i Ewa Madalińska - Soczyńska.
Zarząd KTPS-u w okresie sprawozdawczym zbierał się na 8 –miu protokołowanych
zebraniach.
Nadal nie posiadamy własnego lokum
a więc za miejsce zebrań i magazyn służą
nam własne mieszkania.
14 lutego br postanowieniem Sądu
Rejestrowego w Poznaniu nasze Towarzystwo otrzymało status OPP i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
jako Organizacja Pożytku Publicznego w
związku z tym mamy pewne przywileje, ale
i obowiązki.
Cele i zakres działalność
Podstawowym celem naszej działalności zgodnie ze statutem jest niezależna
pomoc społeczna osobom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej
W zakresie:
1. Opieka wychowawcza i społeczna
2. Edukacyjna opieka wychowawcza dla
dzieci i młodzieży
Szczególnie ze środowisk zagrożonych
patologią i wykluczeniem społecznym
3. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
4. Pomoc rzeczowa, finansowa, psychologiczna, medyczna i prawna dla osób
w trudnej sytuacji życiowej.
Swoją opieką obejmujemy mieszkańców gminy Kórnik, w sporadycznych przypadkach również spoza Kórnika.
Pracujemy nieodpłatnie, a swoją działalność opieramy na pracy wolontariuszy.
Dla naszych podopiecznych dzieci organizujemy corocznie kolonie i spotkania
gwiazdkowe, opłacamy obiady w szkole,
pomagamy w zakupie podręczników, płacimy za zajęcia z rehabilitantem.
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Innym osobom czy rodzinom pomagamy np.:w zakupie leków , uregulujemy
czasem rachunek za prąd czy gaz jeżeli
znajdą się w krytycznej sytuacji materialnej
spowodowanej bezrobociem, chorobą lub
innym nieszczęściem.
Zajmujemy się także zbiórką odzieży i
sprzętu gospodarstwa domowego, które dalej przekazujemy naszym podopiecznym.
Dzięki tej akcji kilka rodzin otrzymało
pomoc rzeczową w postaci pralki ,lodówki
mebli pościeli, butów i żywności .
Finansowaliśmy bilety kolejowe na
przejazdy do warszawskiej kliniki onkologicznej młodej kobiecie. Cieszy nas ogromnie, informacja o pomyślnym zakończeniu
leczenia .
WSPÓLPRACA KTPS-u
Nasze Towarzystwo współpracuje z
Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Polskim
Komitetem Pomocy Społecznej z niektórymi
sołtysami, z dyrektorami szkół i pedagogami, bardzo dobrze układa się współpraca
z samorządem gminy, jesteśmy zaprzyjaźnieni z poznańską Fundacją Pomocy
Wzajemnej Barka.
KTPS jest członkiem honorowym Stowarzyszenia LIVER w Krakowie i Fundacji
Dzieciom pod nazwą „Zdążyć z Pomocą”
w Warszawie, której patronem programu
jest profesor Zbigniew Religa a jednym z
wielu podopiecznych jest nasz Szymon
Staszak z Żernik .
Informacja o naszej działalności publikowana jest w Kórniczaninie, kto ma dostęp
do Internetu znajdzie nas na stronach
ogólnopolskich danych Banku „Klon Jawor”
a także w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 98 pod poz. 47865
Członkowie zarządu starają się podnosić swoje kwalifikacje i wiedzę , biorą
udział w różnych szkoleniach i kursach
organizowanych dla tzw III sektora .
W czerwcu ubiegłego roku przedstawicielki naszego Towarzystwa brały udział
w II Forum Organizacji Pozarządowych
w Poznaniu natomiast we wrześniu dwie
osoby z Zarządu wzięły udział w IV Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych
w Warszawie. FIP organizuje się raz na
trzy lata i jest to wielkie święto wszystkich
organizacji pozarządowych Polsce.
W seminarium pt „Świat w oczach
dziecka” wzięła udział nasza koleżanka
- psycholog Małgorzata Smolarkiewicz
Maliszewska .
W marcu br na szkolenie do Gniezna
pojechały dwie osoby, szkolenie dotyczyło
praw i obowiązków organizacji pożytku publicznego w szczególności finansów .
FINANSE KTPS
Źródłem finansowania naszej działalności są składki członkowskie, darowizny,
dotacje, nawiązki sądowe, i od tego roku
wpłaty 1% z podatku od osób fizycznych.
Składki członkowskie: od lat w nie
zmienionej wysokości tj 20 zł rocznie dla
członków KTPS - dla rencistów i emerytów

zmniejszone o 50 % stanowią nikłą część
naszego budżetu.
Dotacje: otrzymujemy z Urzędu Miasta
na konkretne zadania w ubr otrzymaliśmy
14.000 zł na dwa zadania związane z wypoczynkiem letnim.
W tym roku w drodze konkursu gmina
powierzyła nam trzy zadania tj: organizacja
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ,na to zadanie otrzymaliśmy 19.800
zł, kolejne zadanie to prowadzenie zajęć
rehabilitacyjnych dla trojga dzieci – otrzymaliśmy na to - 9.762 zł, i ostatnie zadanie
zlecone przez gminę to pomoc rodzinom
zagrożonym wykluczeniem społecznym na
co otrzymaliśmy 1.500 zł
Wszystkie te zadania są w trakcie
realizacji.
1% podatku należnego od 17 lutego
podatnicy mogli wpłacać na nasze konto
i tak zrobiło 41 osób co dało nam kwotę
3.488 zł dziękujemy wszystkim podatnikom
co tak uczynili.
Darowizny jest to największa pozycja w
naszym budżecie i stanowi 75 % dochodu,
reszta to składki członkowskie i dotacje.
I tu słowa szczególnej wdzięczności kieruje
do osób i firm które regularnie dokonują
wpłat na nasze konto : są to od lat ci sami
darczyńcy, a więc pracownicy Zamku,
Biblioteki Kórnickiej i Instytutu Polskiej
Akademii Nauk pracownicy Kórnickiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „KOMBUS” oraz Kancelaria Notarialna Pani Joanny Jaśkowiak i Firma WIBEX z Borówca,
która corocznie przed gwiazdką wpłaca
określoną kwotę na jej zorganizowanie.
Dziękujemy serdecznie tym wszystkim
osobom, które wrzucają datki do naszych
skarbonek z powodów oczywistych pozostają anonimowe.
Otrzymaliśmy także nawiązki sądowe w
kwocie 400 zł oraz dar pieniężny od dzieci
z zaprzyjaźnionej gminy w Niemczech Koenigstein w kwocie 1.402,70.
Pomoc rzeczową za którą serdecznie
dziękujemy wszystkim ofiarodawcom bez
ich wsparcia znacznie droższe były by
kolonie, gwiazdka, czy inne organizowane
przez KTPS akcje.

,,Zamek w Kórniku dawniej i dziś”
na wystawie fotografii w Poczdamie

W ubiegłym roku od 4 lipca do 31 sierpnia w Galerii Zamkowej w Kórniku czynna
była wystawa fotografii Rolanda Handricka
prezentująca ujęcia wykonane w Parku
Sanssouci k/Poczdamu. Poprzez w/w wystawę Fundacja ,,Pruskie Pałace i Ogrody”
Berlin-Brandenburgia chciała przybliżyć
nam przepiękny poczdamski Park Sanssouci, który
był wzorem dla wszystkich
innych parków zakładanych
później w Poczdamie. Miała
stanowić także zachętę do
odwiedzenia Poczdamu
i nawiązania przyjacielskich
kontaktów między tymi miastami. I tak się stało!
W dniu 26 maja została
otwarta i czynna będzie
do 23 lipca 2006 roku, na
terenie zespołu pałacowego
Sanssouci, w Galerii Wieżowej w Oranżerii, wystawa fotografii prezentująca Kórnik.
Pierwszy dzień przeznaczony był dla prasy,
dalsze dla zwiedzających. Wystawa nosi
tytuł ,,Zamek w Kórniku dawniej i dziś”i ma w
swej ekspozycji ponad 50 fotogramów autorstwa D. Żabińskiego, Z. Nowakowskiego i Z.
Wielgosza- fotografików współpracujących

pokazujące piękno zamku i otaczającego
go parku. Atrakcyjność prezentacji podnoszą
liczne stare plany i projekty przygotowywane
w XIX w., przed przebudową zamku, a także
zdjęcia archiwalne z początku XX w. Niemiecką publiczność z pewnością zainteresują

Nowa pracownia komputerowa
i biblioteka multimedialna w SP nr 2 w Kórniku

31 maja br. otwarto nową pracownię
komputerową i bibliotekę multimedialną.
Już w maju 2004 roku szkoła przystąpiła do
projektu Pracownie komputerowe dla szkół,
finansowanego w 75% ze środków unijnych
i w 25% przez MEiN. Szkoła otrzymała 10
komputerów, serwer, notebok, wideoprojektor, DVD, drukarkę i skaner za łączną kwotę
ponad 42 tys. zł. Rada Rodziców dokupiła
jeden komputer i łącznie z poprzednim
sprzętem zainstalowano w pracowni 20
komputerów. Teraz każde dziecko może
pracować indywidualnie. Nowe stoliki sfinansowały władze samorządowe, a meble
Szkolna Spółdzielnia Uczniowska.
W pracowni komputerowej odbywają się
lekcje informatyki. Tego przedmiotu uczą
się uczniowie już od klasy II. Docelowo

będą tu przeprowadzane zajęcia z innych
przedmiotów, jednak wymaga to zakupu
odpowiedniego oprogramowania.
We wrześniu 2005 roku szkoła przystąpiła do drugiego projektu Internetowe centra
informacji multimedialnej, który sfinansowano również ze środków unijnych i MEiN.
Tym razem w grudniu 2005 wyposażono
bibliotekę w 4 stanowiska komputerowe i
urządzenie wielofunkcyjne. W bibliotece
uczniowie korzystają z komputerów przed
lub po lekcjach. Zapisują się indywidualnie
na dowolną godzinę, mając do dyspozycji
30 godzin tygodniowo.
Na uroczystości otwarcia obecni byli:
sekretarz urzędu p. L. Książek, członkowie
Rady Rodziców, dyrekcja szkoły i nauczyciele. SP2

Uroczyste otwarcie

Od dłuższego czasu możemy liczyć
na pomoc, za co składam stokrotne dzięki
Bankowi Spółdzielczemu w Kórniku, Firmie
Foto RMC Bogumiły i Romana Czechoskich, Aptekom- Zamkowej i Średzkiej,
Firmie Anmed państwa Przychodzkich,
Firmie Polaris Artura Hoffmanna , Ochotniczej Straży Pożarnej i Biura Rachunkowego
Azaro Macieja Marciniaka .
Mamy nadzieję,że będą nas wspierać
dalej i do tego grona wspaniałych dołączą
następni darczyńcy.

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

(Ciąg dalszy w następnym numerze)
Krystyna Janicka
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z Biblioteką Kórnicką PAN, która wystawę
przygotowała. Komisarzem wystawy ze
strony niemieckiej jest Paweł Rutkowski, ze
strony polskiej Mirosław Kwieciński, reprezentujący również Kórnik na wernisażu. Z
jego relacji wiemy, że przeważającą część
fotogramów stanowią zdjęcia współczesne,

projekty Karla Friedricha Schinkla, niemieckiego architekta, który na obecnym kształcie zamku odcisnął najsilniejsze piętno.
Wystawa zajmuje dwie duże sale,
a jedna z nich została przeznaczona na
zaprezentowanie XIX- wiecznych kopii, znajdujących się w zbiorach kórnickich miniatur
Stanisława Samostrzelnika z XVI wieku
– ostatniego, wielkiego miniaturzysty ze
szkoły krakowskiej, którego 500-lecie będzie
obchodzone w tym roku.
Zorganizowana wystawa ma
także wymiar symboliczny, stwierdza komisarz wystawy Mirosław
Kwieciński, bowiem wymieniani,
w specjalnie na tę okazję przygotowanej ulotce dla zwiedzających, właściciele Kórnika- Tytus
i Jan Działyńscy oraz Władysław
Zamoyski byli represjonowani
przez zaborcze władze pruskie.
Pierwszy za udział w powstaniu
listopadowym skazany na konfiskatę majątku, drugi za udział w
powstaniu styczniowym skazany
na karę śmierci i utratę majątku, trzeci wyrzucony z Kórnika
w 1885 roku, wrócił do swego majątku dopiero
po35 latach. Dziś, to co stworzyli i przekazali
narodowi polskiemu, jest prezentowane we
współpracy z fundacją z Niemiec, na terenie
obiektów stworzonych w okresie pruskiej
potęgi. Halina Danieluk
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REKLAMY

INFORMACJE / REKLAMY

Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm

plac – parking za domem parafialnym

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

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

KARCHER

AGRO-HANDEL

Czyszczenie:

Dziećmierowo, ul. Słoneczna 6

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

tel. 61/8190 068 lub 600 383 411
Środki ochrony roślin, nasiona, sznurek rolniczy

Tel. 061 8 170 842

Tel: 0604 261 739

CENY KONKURENCYJNE!

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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pod dyrekcją

Marka Gandeckiego
serdecznie zaprasza na

Koncert
Świętojański

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 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.

Gościnnie wystąpią
Stowarzyszenie Śpiewacze
i Chór „Harmonia” z Łodzi
oraz

Maciej Nowak - fortepian
Zamek w Kórniku
Sobota 24 czerwca 2006 r.
godz. 19.00
Wtęp wolny
Sponsorzy:
Urząd Miejski w Kórniku
Zamek Kórnicki

* Kupię mieszkanie 2-pokojowe w Kórniku lub okolicy. Tel. 606 511 199
* Poszukuję pokoju samotny mężczyzna. Tel. 061 8170 262
* Poszukuję lokalu do prowadzenia kursów językowych. Tel. 0606 421 660 lub 061 66 39 732
* Sprzedam cegłę rozbiurkową. Tel. 0605 103 667
* Sprzedam płyty budowlane (bekaz). Tel. 0605 103 667
* Szukam dojazdu do Środy Wlkp. na godz. 6.00 rano. Tel. 0609 19 55 44
* Fiat 126p biały 1990 - 1000 zł stan bardzo dobry. Tel. 061 66 39 707
* Sprzedam dom w zabudowie szeregowej w Kórniku do zamieszkania. Tel. 0608 313 375 (wieczorem)
* 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

2006

Szybko * tanio * fachowo
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Ogłoszenia
DROBNE

Pralki * lodówki
zmywarki przepŁywowe
ogrzewacze wody * lady chŁodnicze
witryny

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

Chór
zamku kórnickiego

II Festyn parafialny
Kórnik 25.06.2006 r.

Ilość edycji ogłoszenia
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SPORT
WYNIKI CZWÓRBOJU W PILE
Młodzi lekkoatleci (kl.VI) ze Szkoły
Podstawowej w Szczodrzykowie, startujący
w Finałach Mistrzostw Wielkopolski w czwórboju lekkoatletycznym zajęli 13 miejsce.
Punkty dla szkoły do współzawodnictwa
wojewódzkiego wywalczyli : Mateusz Szulc,
Michał Okniński, Rafał Kąkol, Michał Basalak,
Marek Matysiak i Piotr Maciejewski.
„ZABAWA NIE ZNA GRANIC”
Na dobrze zagospodarowanym i przygotowanym do imprezy boisku Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie spotkały się
reprezentacje klas czwartych i młodszych
szkół podstawowych, by na sportowo rywalizować w zabawach ruchowych.
Były zadania dla uczniów, nauczycieli,
rodziców i dyrektorów szkół.
W wyścigach rzędów z zadaniami:
„załóż koszulkę i zdejm koszulkę”, bieg w
workach, toczeniu i rzucaniu piłki wraz z
biegiem, podskokami z pałeczką pomiędzy
nogami, wyścigami na hulajnodze i przenoszeniu tzw. „żywych koszy” współzawodnictwo wygrała szkoła ze Szczodrzykowa
przed Bninem i Kórnikiem. Konkurencję
biegową z ringiem dla rodzica i nauczyciela
wygrało także Szczodrzykowo przed Radzewem i Kórnikiem.
Z kolei w rzutach do kosza, konkurencji
dla dyrektorów wygrała p.Danuta Zwierzyńska z SP Kórnik. W rzutkach do tarczy
wygrały dziewczęta: Amanda Piechowiak,
Marta Abraszkiewicz i Maria Kujawa ze
Szczodrzykowa (30 pkt) oraz chłopcy z
Radzewa: Konstanty Kalisz, Daniel Niemier,
Paweł Radziejewski. (37 pkt)
W konkurencjach lekkoatletycznych
najlepszymi byli:
50m 1.Aneta Stróżyńska z Szodrzykowa (8,49 sek) i Jakub Menes z Bnina (8,44
sek)
2. Weronika Płóciennik – Bnin (8,90
sek.) i Oskar Olejnik z Kórnika (8,51sek.)
ROZGRYWKI KLASY OKRĘGOWEJ
11 czerwca Kotwica Kórnik zwycięstwem nad Witkowem 1-0 zakończyła
rozgrywki w sezonie 2005/2006.Trzy ostatnie mecze naszej drużyny zadecydowały,
że nasza drużyna zajęła bardzo dobre 6
miejsce w lidze. Mimo ogromnych kłopotów kadrowych, w ostatnich spotkaniach
kórnicka młodzież pokazała, że może
godnie zastąpić swych starszych kolegów.
Jak do tego doszło?
27 maja Kotwica gościła Piast Kobylnica. W tym bardzo ważnym meczu, który
praktycznie decydował o pozostaniu klubu
w klasie okręgowej nasza drużyna zwyciężyła w stosunku 3-0, a golami podzielili się
Łukasz Szymczak i Krzysztof Socha (2).
Wynik tego meczu spowodował, że
nasza ekipa poczuła się zdecydowanie
pewniej i w następnym spotkaniu zremisowała z faworyzowaną Lechią Kostrzyn 0-0.
W wyrównanym spotkaniu pierwszoplanową postacią był Maciej Bzdęga, który w I
części spotkania wybronił rzut karny.
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w dal 1. Weronika Graf-Szczodrzykowo
(3,81m) i Szymon Rozmiarek - Kórnik(3,92m) 2. Lena Krucka - Bnin (3,41m)
i Marcin Sobieraj z Bnina (3,68 m)
p.palantowa 1. Wiktoria ŻegleńSzczodrzykowo (32 m) i Mikołaj WiciakBnin (39,50m)
2. Julia Słoma- Bnin ( 24m) i Sebastian
Stempniak z Radzewa (33m)
Sztafetę 4x60m wygrały dziewczęta
z Bnina i chłopcy z Kórnika.
W punktacji końcowej pierwsze miejsce
zajęła Szkoła Podstawowa z Szczodrzykowa
gromadząc 54,5 pkt przed szkołą z Bnina
-54 pkt, trzecie –SP Kórnik-46 pkt i czwarte
Radzewo- 34,5 pkt.
Puchar, statuetki, medale i plakietki
sponsorowane przez firmę TM Małeckich
wręczał sam p. Maciej Małecki. Imprezę
przeprowadzili działacze ZMG SZS oraz
Młodzieżowe Organizatorki Sportu z Liceum Ogólnokształcacego pod kierunkiem p.
Iwony Rauk.
Wszyscy uczestnicy zostali ugoszczeni
przez gospodarzy imprezy p. dyr. Barbarę
Pietralę i nauczycieli wf. Barbarę Jańczyk
i Dariusza Śmigielskiego słodkim poczestunkiem.
RYWALIZACJA GIMNAZJÓW
W PIŁCE RĘCZNEJ
Rozpoczęły się boje o prawo reprezentowania gminy w zawodach powiatowych
w nowym roku szkolnym 2006/2007. W
Robakowie rozegrano mecze w piłce ręcznej,
gdzie zarówno dziewczęta jak i chłopcy z
Gimnazjum w Robakowie zdecydowanie pokonali rywali z Kórnika (11:4) (9:1) i wystąpią
w zawodach powiatowych.
CIEKAWA RYWALIZACJA
W CZWÓRBOJU
Dziewczęta i chłopcy klas piątych
i młodszych szkół podstawowych gminy
W ostatnim spotkaniu tegorocznych
rozgrywek Kotwica zagrała z walczącą o
utrzymanie Vitcovią Witkowo na wyjeździe.
Na najwyższą notę w naszym zespole
zasłużył chyba najlepszy nasz zawodnik
w tym sezonie , a mianowicie MACIEJ
BZDĘGA !!!
To co bronił nasz „golkiper” w tym spotkaniu należy uznać za nie lada wyczyn.
Napastnicy gospodarzy, tylko chwytali się
za głowy. Po niewykorzystaniu kilku 100%
sytuacji - jak to bywa w sporcie - karta się
odwróciła i w 47 min. II części spotkania
nasz czołowy strzelec Łukasz Szymczak
zdobył gola na wagę 3 punktów.
Po okresie roztrenowania zawodnicy
udadzą się na zasłużony odpoczynek i
spotkają się 12 lipca, żeby przygotowywać
się do nowego sezony
OTO TABELA KLASY OKRĘGOWEJ
GRUPA WSCHODNIA
1.LECHITA KŁECKO
2.UNIA SWARZĘDZ

26 70 83-14
26 70 72-17

Kórnik startowali na stadionie w Kórniku, by
wyłonić najlepsze reprezentacje do udziału w
powiatowym czwórboju lekkoatletycznym.
Najwięcej punktów dla szkół wywalczyli
wśród chłopców: Kamil Rozmiarek z Radzewa-225 pkt , Jakub Olejnik z Kórnika- 187
pkt i Aleksander Matysiak z Bnina 174 pkt.
a w dziewczętach: Kinga Sójka – 211pkt,
Katarzyna Serafiniak-163 pkt i Lena Krucka-161pkt. wszystkie z Bnina. W punktacji
zespołowej wygrały dziewczęta p.Jacka
Ogonowskiego z Szkoly Podstawowej
w Bninie : Kinga Sójka, Katarzyna Serafiniak,
Lena Krucka, Magdalena Marcinkowska,
Larysa Jankowska uzyskując 784 pkt.
Drugie miejsce zajęły dziewczęta
z Kórnika - 681 pkt, trzecie z Szczodrzykowa - 665 pkt i czwarte z Radzewa473 pkt.
Mistrzostwa chłopców wygrał zespół p.
Magdaleny Wilczyńskiej z Szkoly Podstawowej w Radzewie: Kamil Rozmiarek, Mateusz
Cychnerski, Jarosław Stachowiak, Patryk
Organiściak, Błażej Jankowski gromadząc
751 pkt, tylko o 1 punkt mniej czyli 750 pkt
uzyskali chłopcy z Kórnika i zajęli drugie
miejsce, Szczodrzykowo z 653 pkt było trzecie a czwarty Bnin- 639 punktów.Uzyskano
jak na ten wiek (10-11 lat) kilka ciekawych
wyników:
Kamil Rozmiarek z Radzewa na 60m
- 9,06 sek, w p. palantowej - 44 m, 1000m3:34 sek.
Krzysztof Krajewski z Szczodrzykowa
– w dal - 4,07m
Kinga Sójka z Bnina - 600m-2:03 sek.,
p.palantowa-33m
Dominika Mulak z Kórnika - 60m –
9,70sek
Lena Krucka z Bnina w dal – 3,83m
Najlepsza szkoła otrzymała puchar, uczniowie medale i plakietki.
Całość imprezy wraz z sekretarzem ZMG
SZS przeprowadzili nauczyciele startujących
szkół.
Nad zdrowiem młodych zawodników
czuwała p. Małgorzata Łopka. ARA
3.KŁOS ZANIEMYŚL
4.GROM PLEWISKA
5.LECHIA KOSTRZYN
6.KOTWICA KÓRNIK
7.TPS WINOGRADY
8.LIPNO STĘSZEW
9.PIAST KOBYLNICA
10.KS ŁOPUCHOWO
11.VITCOVIA WITKOWO
12.GKS GUŁTOWY		
13.TRZEMESZNO		
14.STELLA LUBOŃ		

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

51
43
42
32
31
31
30
28
25
24
24
16

47-30
46-24
50-43
30-32
28-41
41-44
26-39
36-57
32-49
31-54
22-47
21-74

Do IV ligi awansowała Lechita Kłecko,
a do A klasy na pewno spadły drużyny z
Trzemeszna i Lubonia oraz być może ekipa
z Gułtów. O kolejności miejsc decydowały
wyniki bezpośrednich spotkań.
ZARZĄD KLUBU ZAPRASZA SWOICH
CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PIŁKI
NOŻNEJ NA ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2005 W DNIU 30 CZERWCA
2006R. O GODZ 18.00 W SALCE RADY
MIEJSKIEJ W BNINIE. P.P.
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MIEJSKO
– GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU
SPORTOWEGO W KÓRNIKU
w roku szkolnym 2005/2006
30 lat temu po raz pierwszy przyszło mi
w udziale podsumować zmagania sportowe szkół gminy Kórnik. Ostatni rok szkolny
2005/2006 przyniósł wiele miłych niespodzianek i przysporzył szkołom a tym samym
naszej gminie wiele sukcesów. We współzawodnictwie powiatowym rywalizowaliśmy z 16
gminami oraz kilkudziesięcioma szkołami a w
województwie z setkami reprezentacji szkół z
wielu powiatów z całej Wielkopolski.
Nasi rywale z innych szkół i gmin już nauczyli się wymawiać Szczodrzykowo i wiedzą
do jakiej gminy przynależy. Wiedzą także, że
oprócz Kórnika jest miejscowość Bnin, z którą
należy się liczyć. Uczestnicy imprez tenisa
stołowego chętnie przyjeżdżają na dobrze
przygotowane i sprawnie przeprowadzone
zawody w Radzewie. Szkoły naszego powiatu
znają i podziwiają teren Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Kórniku, kiedy przyjeżdżają na
fachowo zorganizowane imprezy szachowe
a dzięki boiskom sprawnie zorganizowane
mecze piłki nożnej. Wszyscy dzięki dyrekcjom
szkół, którzy przyjmują rolę gospodarza mogą
liczyć na naszą gościnność.
W ten sposób poprzez istnienie Zarządu Miejsko-Gminnego Szkolnego Związku
Sportowego, który organizacyjnie obejmuje
wszystkie imprezy promowana jest gmina
Kórnik. Do organizacji imprez gminnych
włączają się wszystkie szkoły i tak: SP Kórnik
organizuje mistrzostwa gminy w aerobiku,
w biegach przełajowych, w lekkiej atletyce.
SP Bnin jest bazą dla naszych szkół do
organizowania gier zespołowych: siatkówki
i koszykówki a ponadto zabaw dla dzieci. W
szkole w Radzewie króluje głównie tenis stołowy. SP Szczodrzykowo organizuje konkursy
taneczne, mecze piłki nożnej oraz zabawy i
gry ruchowe dla klas IV i młodszych. Bardzo
sprawnie, w zależności od warunków i bez
nakazów organizowane są imprezy pomiędzy
naszymi gimnazjami z Kórnika i Robakowa.
Zwycięzcy zawsze są gotowi do reprezentowania gminy w terminie wyznaczonym
przez SZS. W organizacji imprez sportowych
pomagają działacze ZMG SZS w Kórniku.
Opracowany jest kalendarz imprez, który na
bieżąco musi systematycznie być skoordynowany z powiatowym i wojewódzkim. Ustalamy
reprezentacje gminy a dzięki zabezpieczeniu
funduszy z Urzędu Miejskiego uczniowie nasi
wyjeżdżają na zawody poza Kórnik. Przez
cały rok zbieramy osiągnięcia szkół w gminie
i powiecie, by w końcu podsumować rok sportowy w naszej gminie. Efektem naszej pracy
są osiągnięcia naszych szkół , które rywalizują
z setkami w województwie wielkopolskim a
kilkudziesięcioma w powiecie poznańskim.
Szkoły wyróżniały się:
- Gimnazjum w Kórniku w sztafetowych
biegach przełajowych dz i chł, w lekkiej atletyce dz i chł. w szachach i warcabach dz i chł.,
koszykówce dz, w badmintonie chł.
- Gimnazjum w Robakowie liczyło się
m.in. w indywidualnych biegach przełajowych dz i chł., w piłce plażowej chł.
w lekkiej atletyce.
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- SP Szczodrzykowo w aerobiku dz.,
4-boju lekkoatletyczym chłopców,w pływaniu dz i chł. oraz w tenisie stołowym
i szachach chł.
- SP Bnin ma najlepszy badminton dz. i
chł., 4-bój la dziewczęta, pływanie chł. unihokej dz i chł.
- SP Radzewo wyróżnia się w warcabach
i szachach dziewcząt i chłopców.
- SP Kórnik w aerobiku.
W prowadzonym przez Szkolne Zrzeszenie Sportowe Powiatu Poznańskiego współzawodnictwie sportowym nasze szkoły podstawowe i gimnazjalne należą do wyróżniających
się w powiecie. W ogłoszonych przez SZS PP
wynikach rywalizacji szkół zarówno gmina jak
i szkoły znajdują się w czołówce.
Miło nam donieść, że Gimnazjum w Kórniku ponownie zajęło w powiecie pierwsze
miejsce. Wspólnie z Gimnazjum w Robakowie, które jest ósme uzyskali tyle punktów za
osiągnięcia na imprezach, że wśród 17 gmin
powiatu poznańskiego gmina Kórnik zajmuje
drugie miejsce.
Także wysoką pozycję utrzymała Szkoła
Podstawowa w Szczodrzykowie zajmując
czwarte miejsce. Znacznie poprawiła swoje
miejsce we współzawodnictwie Szkoła
Podstawowa w Bninie, która jest na piątym
miejscu ( poprzednio 10 ). Szkoła z Radzewa
z 16 miejsca w roku ubiegłym przesunęła się
na miejsce ósme a Kórnik znajduje się wśród
57 szkół podstawowych na 16 miejscu.
Punkty zdobyte przez wszystkie nasze
szkoły podstawowe zadecydowały, że także
w tej kategorii szkół gmina Kórnik jest na
drugim miejscu.
Także nasze Liceum Ogólnokształcące
godnie promuje środowisko kórnickie.
W tym roku szkolnym po raz kolejny
znalazło się wraz z liceum sportowym w
Puszczykowie w trójce najlepszych szkół
ponadgimnazjalnych w powiecie.
Zaglądając na stronę internetową SZS
Wielkopolska można zauważyć, że liceum
kórnickie zajmuje także wysoką pozycję we
współzawodnictwie wojewódzkim.
Wyniki współzawodnictwa
sportowego „Na najbardziej
usportowiona szkołę”
o puchar Burmistrza
gminy Kórnik w roku szkolnym
2005/2006
W konkursie „Na najbardziej usportowiona
szkołę w gminie” punktowane były miejsca
szkół w zawodach gminnych i powiatowych.
Rywalizacja szkół była do końca niezwykle
zacięta a uzyskane miejsca są całkowicie inne
niż w roku poprzednim. Tym razem o prymat
najlepszej walczyły zacięcie do końca dwie
szkoły: Szczodrzykowo i Bnin.
Ostatecznie zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie gromadząc 147,5
punktów
(w 2005- II m). Drugie miejsce z 136
punktami zajęła Szkoła Podstawowa w Kórniku-Bninie (poprzednio III m).
Na trzecim miejscu z ilością 94 punktów
znajduje się Szkoła Podstawowa w Radzewie
(2005-IV) a Szkoła Podstawowa w Kórniku

uzyskała 83 punkty i jest czwarta (poprzednio I m)
Jak będzie za rok ? Zobaczymy.
W bieżącym roku szkolnym w szkołach
naszej gminy przewodzili i uczyli:
SP Szczodrzykowo - dyr.Barbara
Pietrala i nauczyciele Dariusz Śmigielski
i Barbara Jańczyk
SP Kórnik-Bnin – dyr. Zofia Talarczyk
i nauczyciele Jacek Ogonowski i Małgorzata
Iszkułło
SP Radzewo – dyr. Marek Serwatkiwicz i
nauczycielka Magdalena Wilczyńska.
SP Kórnik- dyr. Danuta Zwierzyńska i nauczycielki Katarzyna Pucek i Beata Górna
W gimnazjach zdecydowanie wygrało
Gimnazjum w Kórniku- 179,5 pkt przed
Gimnazjum w
Robakowie – 92 pkt. Na wyniki zapracowali:
Gimnazjum Kórnik – dyr. Marzena Dominiak, dyr. i nauczyciel Krzysztof Gottschlick
oraz Anetta Szarzyńska, Dorota Frąckowiak
i Hubert Nowicki.
Gimnazjum w Robakowie – dyr. Jerzy
Laszewicz, p. Wiesława Wacław i Paweł Pawlaczyk wraz z Marcinem Stanikowskim.
Liceum Ogólnokształcące w Kórniku - dyr.
Halina Kalisz oraz nauczyciele Iwona Rauk i
Bartosz Kowalczyk.
Osiągnięcia szkół we współzawodnictwie
sportowym w gminie i powiecie wypracowali
głównie nauczyciele wychowania fizycznego.
To oni wprowadzali swoich wychowanków
w tajniki gier zespołowych, uczyli techniki
dyscyplin indywidualnych, wyszukiwali talenty
i pracowali z nimi zapewne po lekcjach , by
mogli godnie reprezentować szkołę a później
gminę oraz porównywać się z rówieśnikami z
innych szkół. Wyniki sportowe nie przychodzą
z dnia na dzień. Trzeba na nie systematycznie
pracować rok i więcej lat, bo nie wystarczy tylko talent. Zwinność, szybkość, wytrzymałość,
siłę, skoczność i inne cechy motoryczne trzeba rozwijać od najmłodszych lat. Jeśli dziecko
i rodzic docenia potrzebę ruchu zawsze może
liczyć na pomoc nauczycieli wf, instruktorów
i trenerów różnych dyscyplin i nie tylko tych
czysto sportowych.
Mam nadzieję, że ich wysiłek zostanie
doceniony przez dyrekcje szkół oraz władze
oświatowe.
Dziękuję wszystkim tym, którzy życzliwie
odnoszą się do działalności Szkolnego Związku Sportowego w Kórniku. Dyrekcjom szkół
dziękuję za udostępnianie obiektów i gościnę
na imprezach, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
za pomoc przy organizowaniu imprez gminnych i powiatowych.
Gratuluję szkołom, dyrektorom, nauczycielom wf, uczniom i rodzicom osiągnięć
sportowych.
Niech nasza wspólna działalność przyniesie zdrowie i radość wszystkim uczniom.
Skierowanie zainteresowań dzieci
i młodzieży na jakikolwiek sport daje im
szansę wyżycia się zarówno fizycznie jak i
emocjonalnie a przede wszystkim odciąga
od zagrożeń dnia codziennego.
Jednocześnie udział w życiu sportowym
przygotowuje ich do uodparniania się na porażki a w przypadku sukcesów odpowiednich
zachowań, (dokończenie na nast. stronie)
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(dokończenie z poprzedniej strony)
bowiem z takimi emocjami spotkają się niebawem w dorosłym życiu. Dziękuję wszystkim za
współpracę i życzę słonecznych wakacji.
Opracowała Anna Rauk Sekretarz
ZMG SZS
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
OGROMNY SUKCES KOLARZY LIMARO
Nie lada wyczynu dokonali zawodnicy UKS
Jedynka Limaro Kórnik podczas rozegranych
w ostatnią niedzielę Mistrzostw Polski ze startu
wspólnego w Żerkowie. Na starcie stanęło
194 zawodników, którzy mieli do pokonania
11 okrążeń po 11km a na każdym okrążeniu
stromy podjazd ok. 1km. Od samego początku
ton rywalizacji nadawali Kórniczanie, którzy
byli dosłownie w każdej akcji zaczepnej. Już
na pierwszym okrążeniu zaatakował wraz
z Reczkowskim z Pacifiku Toruń Robert
Małyszek, następnie na drugim okrążeniu
doskoczył do uciekinierów kolejny reprezentant Limaro Tomasz Domagała. Od tego
momentu rozpoczęła się niesamowita walka
na trasie aż do ostatnich metrów wyścigu. Co
okrążenie zmieniał się skład uciekających zawodników, ale zawsze w tych kilkuosobowych
ucieczkach, znajdował się zawodnik Limaro,
albo Małyszek, albo Domagała, a najczęściej
oboje. Na ostatnim okrążeniu ukształtowała się
czwórka zawodników, która już zdecydowanie
zdążała do mety. W czołówce tej byli ponownie
Małyszek i Domagała. doskonała współpraca
wymienionej dwójki przyniosła również efekt
końcowy w postaci dwóch medali, złotego i
tytułu Mistrza Polski w kolarstwie szosowym
na rok 2006 dla Roberta Małyszka i brązowego
oraz tytułu drugiego wicemistrza dla Tomasza
Domagały. Warto również dodać, że na ten
sukces zapracowała cała piątka naszych reprezentantów biorących udział w tym wyścigu,
poza wymienionymi byli to Dominik Świtalski,
Piotr Antkowiak i Piotr Marciniak. Bardzo
dobrze wypadła również Natalia Piasecka w
wyścigu dziewcząt na tej samej trasie, tylko
na dystansie 7 okrążeń (77km), zajmując 16
miejsce. Dwa dni wcześniej odbyły się również w Żerkowie Mistrzostwa Polski w jeździe
indywidualnej na czas. Najlepiej z zawodników
Limaro wypadł Tomasz Domagała, zajmując
ósme miejsce, a Robert Małyszek był trzynasty. W wyścigu o Mistrzostwo Polski dziewczyn
Natalia Piasecka zajęła jedenaste miejsce.

Mistrzostwa na ergometrach
W środę, 7 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 w Bninie odbyły się III MISTRZOSTWA GMINY O PUCHAR PRZECHODNI
DYREKTORA SZKOŁY NR 2 W KÓRNIKU
NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM. Pani
dyrektor Zofia Talarczyk, otwierając mistrzostwa powitała zaproszonych gości:

RYWALIZACJA DRUŻYNOWA
SZKOŁA PODSTAWOWA

Uzyskany
wynik

GIMNAZJUM

Uzyskany
wynik

I m. SP 1

4:20,9

I m. Kórnik (I zespół)

4:21,5

II m. SP 2 (I zespół)

4:29,3

II m. Robakowo

4:25,9

III m. SP 2 (II zespół)

4:49,3

III m. Kórnik (II zespół)

4:28,0

IV m. SP Radzewo

4:52,6
RYWALIZACJA INDYWIDUALNA
dziewczęta

I m. Karina Wiatr (SP 2)

1:05,9

I m. Kasia Koralewska (Kórnik)

1:05,9

II m. Asia Żyto (SP 1)

1:08,9

II m. Magda Kalisz (Kórnik)

1:09,8

III m. Katarzyna
Gromadzińska (SP
Radzewo )

1:12,2

III m. Marta Jasińska (Kórnik)

1:12,4

chłopcy
I m. Bartosz Mazurczak
(SP 1)
II m. Dominik Kochanka
(SP 1)
III m. Krzysztof Banaszak
(SP 2)

0:58,3

I m. Robert Sobolewski (Robakowo)

0:52,3

1:00,8

II m. Kamil Pawlak (Kórnik)

0:56,3

1:02,0

III m. Piotr Gubański (Robakowo)

0:56,4

PORADNIK
BUDOWLANY
Praktyczna podłoga
Rynek materiałów wykończeniowych
od dłuższego już czasu obserwuje powrót
do naturalnego drewna. Drewniana podłoga zazwyczaj stanowiła wyzwanie dla fachowców – odpowiednie ułożenie parkietu
trzeba było zlecić firmie wykonawczej.
Jednak producenci podłóg drewnianych
pomyśleli także o wygodzie użytkowników, dzięki czemu pojawiły się na rynku
drewniane podłogi warstwowe.
Podłogi warstwowe są łatwe w utrzymaniu, łatwe w montażu i nadają wnętrzu
elegancki wygląd. Zbudowane są najczęściej z trzech warstw drewna sklejonych ze
sobą. Nawierzchnię stanowi cienka (2-4
mm) warstwa wysokogatunkowego drewna. Warstwę środkową stanowią listewki o
grubości około 8 mm ułożone prostopadle
do przebiegu słojów w drewnie warstwy
wierzchniej. Warstwa spodnia, grubości
1,5-3,5 mm, zrobiona jest z drewna gorszej
jakości (najczęściej z forniru świerkowego).
Rozmiary bywają różne. Ich długość może
wynosić od 40 do 250 cm, a szerokość od
Listwy przypodłogowe

Małgorzata Iszkuło
Zdobycie tytułu Mistrza Polski przez Roberta Małyszka spowodowało, że znalazł się on
w składzie Reprezentacji Polski na Mistrzostwa
Europy, które odbędą się w lipcu w Holandii, natomiast Tomek Domagała jest rezerwowym.

Robert Małyszek i Tomasz Domagała
podczas dekoracji na Mistrzostwach Polski w Żerkowie
fot. Paweł Marciniak
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sekretarza gminy a jednocześnie prezesa klubu „Dwójka Kórnik” pana Leszka
Książka, wice prezesa klubu panią Irenę
Karczmarek, opiekunów oraz zawodników,
życząc sportowej walki i sukcesów. Jak co
roku rywalizacja odbywała się w dwóch
kategoriach wiekowych a uczniowie mieli
do pokonania dystans 300 m. A oto uzyskane wyniki:

PUCHAR POLSKI NA TORZE WE
WROCŁAWIU
Rajkowski i Wójkiewicz w ścisłej
czołówce
Podczas rozgrywanego we Wrocławiu
Pucharu Polski w Kolarstwie torowym
dobrą formą błysnęli zawodnicy UKS
Jedynka-Limaro Kórnik Magdalena
Wójkiewicz i Bartosz Rajkowski. Magda
w wyścigu na 500m ze startu zatrzymanego zajęła 5m, w sprincie klasycznym
również 5m, a w wyścigu no 2000m na
dochodzenie 7m. Natomiast Bartek doskonale pojechał w wyścigu punktowym,
zajmując 3m z wynikiem 31pkt i tracąc
do zwycięzcy Kacpra Szczepaniaka ze
Strzelec krajeńskich zaledwie 1pkt.,
a w wyścigu na 2000m na dochodzenie zajął 5m. Podczas rozegranego w
Obrzycku, Ogólnopolskiego kryterium
ulicznego dla młodzików, Kacper Rajkowski zajął 3m.
Henryk Schmidt
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Praca przy wykańczaniu podłogi
kojarzy się zwykle ze żmudnym wysiłkiem. Detale wykończeniowe wymagają
szczególnej staranności przy doborze
materiałów i montażu. Doskonałym
rozwiązaniem na wykończenie ładnie
ułożonej podłogi są estetyczne i trwałe
listwy przypodłogowe PVC.
Wygląd listew doskonale imituje strukturę drewna z tą różnicą, że materiał PVC
z którego są one wykonane jest trwalszy odporny na uderzenia, ścieranie czy wilgoć.
Gładka powierzchnia bez problemu podaje
się wygodnemu zmywaniu za pomocą domowych środków czyszczących. Tworzywo
PVC jest elastyczne, można je w sposób
dowolny kształtować tak by idealne dopasować do wszelkich krzywizn ściany.
Montaż listew wymaga jedynie wywiercenia kilku otworów, w których umieszcza
się wkręty przytrzymujące zapinki lub klipsy.
Potem wystarczy tylko nałożyć na nie przyciętą na potrzebną długość listwę. Niektóre
typy listew przypodłogowych montuje się
bezpośrednio do ściany. Listwy przypodłogowe PVC firmy VOX Industrie dostępne
są w trzech wzorach: classic, click i smart,
w ponad 20 kolorach każdy. Oczywiście,
w tej samej palecie barw uzyskać można
wszelkie niezbędne elementy wykończeniowe: narożniki wewnętrzne i zewnętrzne,
zaślepki oraz łączniki. Ich zastosowanie
dodatkowy komfort związany z uniknięciem
docinania kątowego i dopasowywania końcówek listew narożnikowych.
Modele click i smart wyróżnia ponadto
konstrukcja, umożliwiająca ukrycie w nich
wijących się coraz liczniej pod ścianami
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13 do 21 cm. Grubość zależy od liczby
i rodzaju poszczególnych warstw.
Drewniane podłogi warstwowe nie wymagają cyklinowania i lakierowania. Większość z nich jest fabrycznie wykończona i

Fot. Składy budowlane VOX

pokryta kilkoma warstwami lakieru. Montaż
podłogi jest wyjątkowo łatwy. Należy połąmieszkań kabli. Wystarczy tylko zdjąć listwę
i ponownie założyć, unikając pracochłonnego odrywania i ponownego stałego mocowania, które konieczne jest przy listwach
drewnianych i drewnopochodnych.

Fot. Składy budowlane VOX

Listwy przypodłogowe classic, click
i smart wraz z wszystkimi materiałami
wykończeniowymi, dostępne są w Składach budowlanych VOX w Poznaniu przy
ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy Św.
Michała 100. Raw
Cisza w łazience
Remont łazienki to zadanie przed
którym stajemy regularnie co kilka lat. Najczęściej wymieniamy płytki, armaturę lub
elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Jednak planując kolejny remont często
zapominamy o podstawowym problemie
- mianowicie o wyciszeniu łazienki.
Hałasy wiążące się z użytkowaniem
łazienki mogą być uciążliwe dla domowników. Odgłosy płynącej wody uderzającej o
powierzchnię wanny czy brodzika, hałaśliwa
spłuczka czy irytująca pralka - wszystko to
zamknięte, w małym działającym niczym

czyć ze sobą krawędzie, używając do tego
odpowiedniego kleju. Bardzo często producenci oferują podłogi, które mocuje się
bezklejowo - na zatrzask. Obie metody są
dobre oraz dają trwałe i szczelne połączenie. Łatwiejsza i szybsza jest jednak metoda bezklejowa. Dodatkowo atutem takiego
montażu jest fakt, że uszkodzony panel z
zatrzaskiem można w stosunkowo prosty
sposób wymienić na nowy. Podłoga montowana systemem bezklejowym można też
zdemontować i przenieść w inne miejsce,
na przykład podczas przeprowadzki. Podłoga montowana systemem bezklejowym
układana jest jako podłoga pływająca.
Na podłogi z ogrzewaniem podłogowym
należy wybierać takie gatunki drewna, które
w małym stopniu zmieniają swoje wymiary
pod wpływem zmiany temperatury i wilgotności. Najlepsze w tym przypadku są
gatunki drewna egzotycznego – merbau
lub teak. Doskonale jednak nadają się do
tego podłogi warstwowe. Jeśli decydujemy
się na ich użycie, wtedy gatunek wierzchniej warstwy drewna nie ma wielkiego
znaczenia.
Pomoc w doborze odpowiedniego
materiału na podłogę można uzyskać w
Składzie budowlanym VOX w Poznaniu
przy ulicy Głogowskiej 216 oraz przy
ulicy Św. Michała 100. Gac
pudło rezonansowe pomieszczeniu, potrafi wrażliwych na hałas drażnić. Dobrym
pomysłem na ograniczenie hałasów dobiegających z naszej łazienki może być odpowiednia przebudowa jej wnętrza. Stosując
konstrukcje oparte na przykład na płytach
gipsowo-włóknowych i używając wypełnienia
z wełny mineralnej możemy wydatnie ograniczyć przenoszenie drgań na ściany, a tym
samym wyciszyć naszą łazienkę. Dlatego
zastosowanie odpowiendniego materiału
na obudowę ściany, jakim jest płyta gipsowo-włóknowa, da zadowalające efekty. Jest
to materiał bardziej odporny na wilgoć od
klasycznej płyty kartonowo-gipsowej, przez
co nadaje się do zastosowania w łazience.
Powierzchnie płyt gipsowo włókowych są
dobrym podłożem do ułożenia płytek ceramicznych. Dodatkową zaletą jest fakt, że jest
to materiał wytrzymały, łatwy w transporcie i
montażu. W przypadku obudowy ścian oraz
w przypadku sufitów zaleca się stosowanie
konstrukcji z profili stalowych CW i UW
(dotyczy ścian) lub profili CD i UD (dotyczy
sufitów) lub listew drewnianych o wymiarach
50 x 30 mm. Całość wypełniamy materiałem
dźwiękochłonnym i izolacyjnym, na przykład
wełną mineralną. W powstałych przestrzeniach pomiędzy płytą a powierzchnią ściany
możemy również poprowadzić przewody
instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Miejsca szczególnie narażone na działanie
wody - ściany kabiny prysznicowej - należy
zagruntować odpowiednim środkiem bitumicznym. Narożniki w takich miejscach
powinniśmy dodatkowo uszczelnić spoinową
taśmą uszczelniającą. Wszelkie niezbędne
materiały do remontu łazienki dostępne
w Składach budowlanych VOX w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 216 oraz przy
ulicy Św. Michała 100. Raw
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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) zespół taneczny działający
przy Urzędzie Miejskim w Kórniku, 5)
Przemysław, kolarz UKS „Jedynka-Limaro”
Kórnik, 8) odżywianie-cud, 9) imię burmistrza Kórnika, 10) broń rycerza, 11) nie ma
lokaja, 14) szybki koń, 17) żona taty, 19)
chwytanie, 20) narząd słuchu, 21) dawny
polityk jugosłowiański, 22) wprowadza
innowacje, 23) placek żydowski, 25) np.
jabłko, 28) urządzenie radiolokacyjne, 31)
taniec rodem z Kuby, 32) biały w kinie, 33)
bieda, 34) sołtys Kromolic, 35) cukierek
na patyku.
Pionowo: 1) bijatyka, 2) główna tętnica, 3)
Odyseusz, 4) jadłospis, 5) biała w Kórniku,

6) Noteć, 7) figurowa na lodzie, 12) pieniądze dane w celu przekupienia kogoś,
13) wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w
Kórniku, 15) słuszność, 16) … fotograficzna
to materiał światłoczuły w formie wstęgi,
służący do wykonywania zdjęć, 17) kolej
podziemna, 18) prezes Klubu Spinningowego Kotwica Kórnik, 23) miasto na zachód
od Olsztyna, 24) miejscowość w naszej
gminie, sołtysem jest tam Jerzy Rozmiarek,
26) słowo, 27) nie wierzy w szlachetność
motywów postępowania ludzkiego i wyraża
to przez drwiny, 28) wczesna pora dnia,
29) radny Rady Miejskiej w Kórniku, 30)
madrycki klub sportowy.

Litery w polach z dodatkową numeracją (w prawym dolnym rogu), uszeregowane
w kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie (przysłowie).

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 10/2006: „CUDZA RANA NIE
BOLI”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Barbara Radziejewska z Kórnika.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
7-go lipca 2006 r.
Materiały prosimy dostarczać do 30-go czerwca 2006 r.
kórniczanin nr 12/2006

