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JEST KONCEPCJA HALI
I BASENU
Rozstrzygnięto konkurs. Prezentujemy
najlepszy projekt

MIEJSKO-GMINNY ZJAZD
OSP
Wybrano nowe władze

FESTYN PARAFIALNY

Fot. ŁG

Uwaga! Następny numer Kórniczanina
ukaże się 4 sierpnia

„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

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

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

Z URZĘDU

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ
W dniu 20 czerwca br. w Biurze Rady w
Bninie odbyło się uroczyste podsumowanie
współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjalnych „Na najbardziej
usportowioną szkołę” w roku szkolnym
2005/2006. W uroczystości tej udział wziął
burmistrz Jerzy Lechnerowski, który dyrektorom i nauczycielom wychowania fizycznego z poszczególnych szkół wręczył puchary
i dyplomy z podziękowaniami za ich wkład
w osiągnięte przez uczniów sukcesy. Podczas spotkania Zarząd Miejsko-Gminnego

Szkolnego Związku Sportowego w Kórniku
z satysfakcją poinformował zebranych, że
szkoły naszej gminy znajdują się w czołówce sportowej rywalizacji. Pośród 57 Szkół
Podstawowych w powiecie, które rywalizowały ze sobą na imprezach sportowych,
kórnickie szkoły zajęły następujące miejsca:
4 miejsce: SP Szczodrzykowo; 5. SP nr 2 w
Kórniku-Bninie; 8. SP Radzewo; 16. SP nr
1 w Kórniku. Z kolei, wśród 37 gimnazjów
szkoły kórnickie zaprezentowały się następująco: 1 miejsce: Gimnazjum w Kórniku; 8.
Gimnazjum w Robakowie. Ogólnie, w wyniku rywalizacji sportowej szkół, zajęliśmy
w powiecie jako gmina 2 miejsce.

Nauczyciele i działacze sportowi
oraz przedstawiciele samorządu

SPOTKANIE Z FUNDACJĄ
„KIEROWCY DZIECIOM”

ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AQUANET

W dniu 20 czerwca br. burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się w Urzędzie
Miejskim z prezesem Fundacji „Kierowcy
Dzieciom” dr. inż. Wiesławem Garbatowskim. Fundacja ta czynnie pomaga w
budowie „Miasteczek Ruchu Drogowego”,
które przeznaczone są dla dzieci. Fundacja
gotowa jest stworzyć takie Miasteczko w
Kórniku pod warunkiem wskazania przez
gminę terenu, na którym projekt ten mógłby
zostać zrealizowany.

W dniu 23 czerwca br. odbyło się Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AQUANET,
na którym gminę Kórnik reprezentował
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Podczas
tego Zgromadzenia udzielone zostało
absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki za wykonanie zaplanowanych
zadań w 2005 roku. Podczas Zgromadzenia
podjęto również uchwałę o zmianie planu
inwestycyjnego na 2006 rok, co wiąże się
m.in. z tym, że kanalizacja Dziećmierowa
zakończona zostanie w roku bieżącym, a
nie jak pierwotnie zakładano w 2007 roku.

XIX KONFERENCJA WÓJTÓW,
BURMISTRZÓW, STAROSTÓW
I PREZYDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ
W dniu 27 i 28 czerwca br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski brał udział w XIX Konferencji
Wójtów, Burmistrzów, Starostów i Prezydentów RP. Na Konferencję przybył również
premier Kazimierz Marcinkiewicz, któremu
uczestnicy przekazali petycje m.in. w sprawie
finansowania jednostek samorządu terytorialnego, zmian systemu finansowania dróg
będących własnością samorządów różnego
szczebla, zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmian w systemie oświaty (dotyczących m.in. zmian karty
nauczyciela). Konferencja połączona została z
obchodami 50-lecia Powstania Poznańskiego
1956 roku, w których burmistrz wziął udział
wespół z zastępcą przewodniczącego Rady
Miejskiej Wojciechem Królikowskim.
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POŻEGNANIE KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSP W POZNANIU
W dniu 26 czerwca br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski wziął udział w uroczystości pożegnania kończącego służbę
Komendanta Wojewódzkiego PSP w
Poznaniu nadbryg. Ryszarda Kamińskiego. Uroczystość ta połączona została z
przekazaniem obowiązków służbowych
kolejnemu Komendantowi bryg. Andrzejowi Klimukowi.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
NA CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE I KULTURALNO-OŚWIATOWE
W dniu 30 czerwca br. rozstrzygnięto
konkurs na projekt Centrum RekreacyjnoSportowego i Kulturalno-Oświatowego, które
zlokalizowane będzie przy ulicy Krasickiego
w Kórniku. Do konkursu dopuszczonych
zostało 28 zespołów autorskich, spośród
nich 12 złożyło prace konkursowe. Sąd
Konkursowy, pod przewodnictwem Stefana
Wojciechowskiego, w wyniku burzliwych
obrad podjął decyzję, na mocy której
przyznane zostały nagrody i wyróżnienia.
Pierwszą nagrodę otrzymał zespół autorski
OVO Grąbczewscy Architekci z siedzibą w
Katowicach.
PODZIĘKOWANIA DLA OSÓB
WSPÓŁTWORZĄCYCH „KÓRNICKIE
SPOTKANIA Z BIAŁĄ DAMĄ”
W dniu 4 lipca br. burmistrz Jerzy Lechnerowski złożył podziękowania osobom,
które od kilkunastu już lat biorą czynny
udział w przygotowaniu i realizacji imprez
sportowych towarzyszących „Kórnickim
Spotkaniom z Białą Damą”. Wyróżnionym
osobom burmistrz wręczył statuetki „Białej
Damy” oraz dyplomy z podziękowaniami za
poświęcony czas i włożoną pracę. Pośród
wyróżnionych znaleźli się: Ryszard Bartkowiak, Zbigniew Donat, Stanisław Gąska,
Mirosław Grewling, Janusz Lechnerowski,
Anna i Tadeusz Raukowie, Marek Serwatkiewicz, Robert Taciak oraz Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe.
Sławomir Hinc

Organizatorzy imprez sportowych



Fot. via M. Serwatkiewicz

PROSTO Z RATUSZA

INFORMACJE

WIEŚCI SOŁECKIE
Borówiec
W dalszym ciągu głównym zmartwieniem sołtysa Mirosława Pospieskiego i
mieszkańców wsi jest zły stan drogi na
ulicy Poznańskiej, który stale pogarsza
się. Z kolei inne ulice jeszcze czekają na
utwardzenie.
Czmoń
Sołtys Jerzy Rozmiarek informuje, że
przy strażnicy OSP został wykonany plac
zabaw. Wyposażenie kosztowało 4500 zł
zostało sfinansowane z sołeckich środków.

Na placu są dwie huśtawki, równoważnia,
karuzela. Oddano też do użytku boisko do
siatkówki. Siatkę zakupiono za pieniądze
OSP. Mieszkańcy wsi czekają na ułożenie
sieci gazowej.

LVII SESJA RADY

Annę Heigenbarth (średnia ocen 5,4)
-ze Szkoły Podstawowej w Radzewie
Klaudię Jędrzejczak (średnia ocen 5,2)
Paulinę Wójkiewicz (średnia ocen 5,1)
Malwinę Bartkowiak (średnia ocen 5,1)
-ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku
Annę Jarmuszkiewicz (średnia ocen 5,8)

Kolejna sesja Rady Miejskiej odbywała
się w dniu szczególnym, 28 czerwca, w dniu
50tej rocznicy wydarzeń Czerwca ’56. Radni uczcili bohaterów poznańskiego zrywu
przeciw komunistycznym ciemiężycielom
specjalną uchwałą,
którą przyjęto oklaskami.
Podczas obrad
wystąpiła Małgorzata Ornoch-Tabęcka
–Prezes Stowarzyszenia „Partnerzy dla
Samorządu”, która
przedstawiła szczegóły projektu Mikroregionu Wielkopolskiego
Parku Narodowego
- Zielone Płuca Wielkopolski. O projekcie
pisała już na naszych
łamach współtworząca
go Magdalena Matelska-Bogajczyk z UM
w Kórniku a o dalszych
losach inicjatywy będziemy informować.
Miłym akcentem
sesji było wyróżnienie
za wyniki w nauce uczniów kórnickich
szkół.
Nagrodzono:
- ze Szkoły Podstawowej ze Szczodrzykowa:
Natalię Majchrzyckę (średnia ocen 5,5)
Annę Owczarzak (średnia ocen 5,8)

Dziećmierowo
Trwają prace związane z kanalizacją
wsi.
Radzewo
Sołtys Julia Bartkowaik informuje,
iż w sobotę 8 lipca o godz. 16 odbędzie się

impreza z okazji 60-lecia powstania OSP
wRadzewie.
Skrzynki
Sołtys Tadeusz Frąckowiak mówi, że
problemem dla mieszkańców jest teraz
utrudnienie dojścia do jeziora Skrzynki
Małe. Właściciele, którzy zakupili działki
przy jeziorze, bezprawnie uniemożliwiają
swobodny dostęp do jeziora. jest tak na
przykład na ulicy Wiśniowej, gdzie przebiega rów melioracyjny. Radny Bogdan
Stanisławski stara się załatwić tę sprawę,
ale napotyka na trudności.
W sobotę 8 lipca o godz. 17 rozpocznie
się w Skrzynkach festyn integracyjny.
Oprac. Robert Wrzesiński

-z Gimnazjum w Kórniku
Agnieszkę Żółtowską (średnia ocen 5,43)
Marlenę Kowalską (średnia ocen 5,28)
Mateusza Urbańczyka (średnia ocen 5,14)
-z Gimnazjum w Robakowie
Piotra Majchrzyckiego (średnia ocen 5,07)
Karolinę Kowalewską (średnia ocen 5,28)
Macieja Tronowskiego (średnia ocen 5,21)
Doceniono także
ponadprogramowe
dokonania nagrodzonych uczniów, w tym
udział w konkursach
przedmiotowych
i artystycznych i dokonania w pracy społecznej.
Poza wyróżnieniami, którym patronował Przewodniczący Rady Miejskiej
Maciej Marciniak
wręczono nagrody
za najlepsze średnie pod patronatem
Komisji Oświaty Powiatu Poznańskiego,
które wręczył Marek
Nagrodzeni uczniowie wraz z rodzicami i radnymi
Serwatkiewicz.
W części roboKarolinę Piechowiak (średnia ocen 5,8)
czej uchwalono uchwały porządkujące
Joannę Nowak (średnia ocen 5,78)
budżet gminy a także przystąpiono do
-ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Kórnika sporządzenia zmiany studium uwa(Bnina)
runkowań i kierunków zagospodaroKlaudię Laś (średnia ocen 5,11)
wania przestrzennego gminy Kórnik
Piotra Domańskiego (średnia ocen 5,11) w miejscowości Prusinowo.
Hannę Rzepczyńską (średnia ocen 5,0)
Opr. ŁG
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AKTUALNOŚCI

Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy wyjeżdżali do kolejnych
akcji w tym do jednej poza teren naszej
gminy.

Miejsko Gminny Zjazd OSP

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kórnik.
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miejską w Kórniku uchwały:
Nr XLIX/537/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kórnik terenów
północno – wschodniej części gminy
Kórnik – obręb Żerniki, Robakowo,
Dachowa, Borówiec, Szczodrzykowo,
Runowo, Dziećmierowo, Pierzchno
i Kromolice.
Zainteresowani mogą składać
wnioski dotyczące ww. zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie
w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Kórniku, pl. Niepodległości 1, 62-035
Kórnik, w godzinach urzędowania,
w terminie do 28 lipca 2006r.
Wniosek powinien zawierać imię,
nazwisko i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
UM Kórnik
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Fot. M. Serwatkiewicz

18 czerwca gasili pożar w miejscowości Zimin
w gminie Kleszczewo.
19 czerwca usuwali plamę oleju na jezdni w
Dziećmierowie.
25 czerwca zabezpieczali miejsce lądowania
śmigłowca w Prusinowie, gdzie podczas
meczu piłkarz przewrócił się następując na
piłkę. Poszkodowany został przewieziony do
szpitala, ale na szczęście nie doznał poważnych obrażeń.
27 czerwca strażacy usuwali powalone wiatrem drzewo na prywatnej posesji w Kórniku
na ulicy Poznańskiej.
28 czerwca zabezpieczali miejsce wypadku na
trasie Kórnik - Śrem za Czmoniem
1 lipca uczestniczyli w podobnej akcji w pobliżu
tego miejsca poprzedniego wypadku
2 lipca gasili pożar samochodu w Jaryszkach
na Trasie Katowickiej. Opr. RW
Członkowie Zarządu Miejsko-Gminnego OSP

22 z pośród 24 delegatów z 6 jednostek
OSP, które działają w Gminie Kórnik zebrało
się 17 czerwca na Miejsko Gminnym Zjeździe OSP kórnickiej strażnicy.
Urzędujący prezes Piotr Plewka przeczytał sprawozdanie z działalności zarządu
poprzedniej kadencji, która trwała od 2001
roku. Jerzy Rozmiarek – przewodniczący
Komisji Rewizyjnej przeczytał informacje
o pracy gremium, którym kierował i w jego
imieniu wnioskował o udzielenie absolutorium. Delegaci poparli wniosek.
Następnie zgodnie z procedurą wybrano
nowy zarząd, w skład którego weszli:
Piotr Plewka - prezes
Jerzy Rozmiarek – I wiceprezes
Waldemar Jankowiak – II wiceprezes
Ewa Sieroń – sekretarz
Julia Bartkowiak – skarbnik
Leszek Orlewicz – Komendant Gminny
Straży Pożarnej
oraz członkowie:
Małgorzata Walkowiak
Leszek Walkowiak
Jarosław Lange
Sławomir Alankiewicz
Sławomir Sobolewski

Jerzy Dziliński
Mirosław Maciejewski
Zbigniew Kowalski
Bożena Kiełtyka
Maciej Cieślewicz
Do komisji rewizyjnej wybrano:
Pawła Kudłę – przewodniczącego
Artura Dotę – sekretarza oraz
Jana Ratajczaka
Na Zjazd Powiatowy, który odbędzie
się w listopadzie w Czmoniu delegowano:
Piotra Plewkę, Leszka Orlewicza, Leszka
Orlewicza a jako przedstawiciela do Zarządu powiatowego Ewę Sieroń.
Jerzy Dziliński odznaczony został
Brązowym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa.
2 lipca br. w Murowanej Goślinie odbyły
się zawody pożarnicze grup męskich i żeńskich z Powiatu Poznańskiego.
Naszą gminę reprezentowały ekipy
z OSP Kamionki i zajęły miejsca 2 (drużyna
żeńska) i 3 (drużyna męska).
Zawody zorganizował Zarząd Powiatu
Poznańskiego, UM Murowana Goślina oraz
Starostwo Powiatowe. Opr. ŁG

Panu Romanowi Kupieckiemu
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Matki
składają
Zarząd, Rada Nadzorcza
oraz współpracownicy z firmy KPA „KOMBUS” Sp. z o.o.
w Czołowie


INFORMACJE

Kronika kryminalna
Zdarzenia na terenie gminy Kórnik w okresie od dnia 20.06.2006 r. do 03.07.2006 r.

1. w dniu 21.06.06 r. Komisariat Policji w
Kórniku został powiadomiony o dokonanej w dniu 20/21.06.06r. kradzieży
pompy próżniowej wartości 78.800,-zł
z terenu budowy w Koninku,
2. dnia 23.06.06 r. mieszkanka Bnina powiadomiła o dokonanej w dniu 22/23.06.06 r.
kradzieży samochodu marki Seat Leon
zaparkowanego przy ul. Rynek,
3. w dniu 24.06.06r. dyspozytor Pogotowia
Ratunkowego powiadomi tut. Komisariat o spowodowaniu obrażeń ciała u
mieszkańca Szczytnik, który znajdował
się w stanie upojenia alkoholowego.
4. 25.06.06 r. K w Kórniku został powiadomiony przez mieszkańca Poznania o
kradzieży z włamaniem do samochodu
Fiat Punto zaparkowanego przy POD
ORKAN w Jaroszkach skąd sprawca
dokonał kradzieży poduszek powietrznych oraz koła zapasowego,
5. tego samego dnia mieszkanka Poznania powiadomiła o kradzieży z
włamaniem do samochodu Fiat Punto
zaparkowanego przy POD w Koninku
W naszym gronie powitaliśmy „milusińskich” urodzonych w miesiącu
maju 2006r.
1. Misiewicz Jakub urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kamionkach
2. Bartkowiak Paweł urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Trzykolnych
Młynach
3. Leśniak Julia urodzona w poznaniu,
zamieszkała w Kórniku
4. Zgarda Oliwia urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Biernatkach
5. Grabowski Fabian urodzony w Śremie,
zamieszkały Czmoniu
6. Kędziora Barbara urodzona w Śremie,
zamieszkała w Kórniku
7. Dyrała Marcel urodzony w Śremie, zamieszkały w Szczodrzykowie
8. Szczepaniak Marta urodzona w Śremie,
zamieszkała w Dziećmierowie
9. Nita Natalia urodzona w Poznaniu, zamieszkała w Gądkach
10. Bladocha Weronika urodzona w Środzie

skąd dokonano kradzieży poduszki powietrznej oraz panelu radioodtwarzacza
samochodowego,
6. tego samego dnia na ww. parkingu usiłowano dokonać kradzieży samochodu
marki Daewoo Tico,
7. w dniu 27.06.06r. policjanci Ogniwa
prewencji KP Kórnik w m. Biernatki
zatrzymali mieszkańca Biernatem,
który kierował samochodem marki Fiat
126p będąc w stanie nietrzeźwości,
8. w dniu 27.06.06r. tut. Komisariat został
powiadomiony o kradzieży elementów
samochodu marki Renault Espace w
Czmoniu,
9. w dniu 28.06.06r. właściciel lokalu gastronomicznego w Kórniku powiadomił
o dokonaniu kradzieży ławki i stołu
sprzed lokalu,
10. w dniu 29.06.06r. mieszkaniec Kórnika powiadomił o dokonanej kradzieży
roweru górskiego z terenu posesji przy
ul. Witosa w Bninie,
11. 30.06.06r. – policjanci Ogniwa Prewencji KP w Kórniku w m. Koninko
zatrzymali poszukiwanego, którego
osadzono w Areszcie Śledczym w
Środzie Wlkp.,
Wlkp., zamieszkała w Dziećmierowie
11. Lacherska Jessica urodzona w Śremie,
zamieszkała w Pierzchnie
12.Odważny Aleksander urodzony
w Poznaniu, zamieszkały w Kórniku
13. Lewandowska Anna urodzona w Poznaniu, zamieszkała w Mościenicy
14. Sawikowska Inez urodzona w Poznaniu, zamieszkała w Kórniku
15. Plichta Martyna urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Borówcu
16. Andrzejak Mikołaj urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Kórniku
17. Hładyszewski Paweł urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Kórniku
18. Gonia Mikołaj urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku
19. Dyla Wiktoria urodzona w Śremie,
zamieszkała w Dachowej
20. Szaroleta Emilia urodzona w Śremie,
zamieszkała w Kórniku
21.Brylewska Zofia urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Czmoniu
Opr. Janina Nowicka

Najbliżsi pożegnali zmarłych w miesiącu
maju 2006r.
1. Siejak Krystian lat 22 z Konarskiego
2. Marciniak Jan lat 95 z Kórnika
3. Stankiewicz Halina lat 79 z Kórnika
4. Rószczak Piotr lat 80 z Kórnika
5. Wójkiewicz Krystyna lat 59 z Radzewa
6. Rydlewski Tadeusz lat 87 z Kromolic
7. Piasecki Roch lat 79 z Trzykolnych
Młynów
8. Kamiń Wojciech lat 55 z Czmonia
Opr. Janina Nowicka



Przepraszam Państwa Jadwigę i Zdzisława Budasz za to, że
pomówiłam ich o fakty, które nigdy
w ich życiu nie miały miejsca, czym
nadszarpnęłam ich reputację i honor.
M. Łuczak, Plac Niepodległości

12. w dniu 1.07.06 r. na ul. Śremskiej
w Bninie zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę -mieszkańca Bnina,
13. tego samego dnia policjanci z KP
w Kórniku w m. Szczytniki odnaleźli
samochód marki Fiat Punto skradziony
na terenie miasta Poznania,
14. w dniu 2.07.06 r. w Szczytnikach
policjanci KP w Kórniku zatrzymali
nietrzeźwego mieszkańca Poznania,
który kierował samochodem marki
Daewoo Lanos.
15. tego samego dnia w Kórniku, funkcjonariusze zatrzymali nietrzeźwego
kierującego samochodem marki Opel
Omega, który przyjechał do tut. Komisariatu odebrać swojego znajomego,
który wcześniej został zatrzymany za
kierowanie samochodem marki Daewoo Lanos w stanie nietrzeźwości,
16. w tym samym dniu mieszkanka Poznania powiadomiła o dokonanej kradzieży
samochodu marki Peugeot z parkingu
przy POD w Koninku.
17. w dniu 3.07.06 r. na ul. Poznańskiej
w Kórniku funkcjonariusze Ogniwa Prewencji KP Kórnik zatrzymali
mieszkańca Kórnika, który kierował
samochodem marki Opel Kadett będąc
w stanie nietrzeźwym (3,2 promila).
Opr. KP Kórnik

CIEKAWI EKOMĄTWY

Instalacja ekomątwy zakończona. Również plaża obok Błoni zaczyna już plażę
przypominać, choć oficjalnie kąpieliskiem
jeszcze nie jest. Nie odstrasza to jednak
mieszkańców od pływania i wypoczynku
nad wodą.
Niestety nowo zainstalowana ekomątwa
wzbudziła już niezdrową ciekawość jakiegoś gagatka, który próbował urwać bądź
wygiąć (a może ukraść?) blachę chroniącą
od góry część instalacji.
Apelujemy do wszystkich tego typu
„ciekawskich” by nie niszczyli nowego
urządzenia. Nie jest cenne na tyle by dewastując je zniweczyć pracę jaką ma wykonać
oczyszczając jezioro. ŁG
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REKLAMY

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

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

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ

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

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

PŁYTKI CERAMINCZNE
PŁYTKI ELEWACYJNE • KLEJE • FUGI
Rabaty

Ideal

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

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

Kom: 0507 160-878
0668 491-693

tel. (61) 8171 127

a

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk

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

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę

transport GRATIS
na terenie Kórnika
Bnin, ul. Śremska 10A
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zapraszamy

tel. (61) 898 03 35



Z POWIATU

KRÓTKO
Z POWIATU
Franciszek Starowieyski
obraz - alegoria Poznańskiego
Czerwca’56

artystę Jan Grabkowski, Starosta Poznański,
a jej mecenasem był powiat poznański. Dzieło
o rozmiarach 2,90 x 8 m powstało w Centrum
Kultury Zamek w Poznaniu. Mistrzowi pomagał Michał Torzewski - asystent, student
warszawskiej ASP. Prace zaplanowano
początkowo na cztery dni, od środy, siód-

– bogini zwycięstwa.
Dwudziestego drugiego czerwca Jan
Grabkowski, Starosta Poznański, ofiarował
obraz poznaniakom i Wielkopolanom, symbolicznie przekazując go na ręce Bogdana
Klepasa, Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ “Solidarność”.

Franciszkowi Starowieyskiemu przy pracy towarzyszył
Jan Grabkowski, Starosta Poznański

„Zawsze rozpoczynam od koła…” - takimi
słowami Franciszek Starowieyski rozpoczął
rysowanie alegorii Poznańskiego Czerwca’56.
Obraz powstawał, przez kilka dni, na oczach
mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Prace
nad nim zajęły autorowi pięć dni. Do przygotowania tej niecodziennej pamiątki namówił

mego do soboty, dziesiątego czerwca, ale
chwilowa niedyspozycja fizyczna sprawiła,
że zakończono je w niedzielę, już bez udziału
publiczności. Obraz - alegoria poznańskich
wypadków – przedstawia robotników maszerujących na wprost potwornej postaci, którą
autor nazywa zarazą. Na czele tłumu stoi Nike

Ostatecznie dzieło będzie można podziwiać w biurowcu zarządu na terenie H.
Cegielski - Poznań S.A. - miejscu, z którego
50 lat temu wyruszył masz protestujących
robotników.
Tomasz Morawski
Gabinet Starosty

Wybierasz zawód?
Przeczytaj ten raport

Na dwa dni przed obchodzonym czternastego czerwca Międzynarodowym Dniem
Honorowego Krwiodawcy, na zaproszenie
Jana Grabkowskiego do Starostwa przybyli
przedstawiciele Klubów HDK PCK z Murowanej Gośliny, Komornik, Lubonia, Swarzędza i
Kórnika, a także reprezentanci Zarządu Rejonowego oraz Okręgowego PCK, Rejonowej
Rady HDK PCK oraz Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Starosta nagrodził szlachetne, pełne poświęcenia i bezinteresowności postawy dawców poprzez wręczenie listów gratulacyjnych
oraz symbolicznych, czerwonych róż.
„Z ogromnym uznaniem obserwuję podejmowane przez Państwa działania, świadomy
jestem bowiem jak potrzebna jest w obecnych
czasach krew. Nie tylko podczas operacji,
choć chirurdzy z naszego powiatowego szpitala w Puszczykowie zawsze podkreślają jak
wiele zależy od niej. Dlatego dziękuję i życzę
wytrwałości w realizacji tych szczytnych,
czerwonokrzyskich idei” – mówił do zgromadzonych Starosta.

sowych i wypełniania wniosku przekonujemy
się, że „nie taki diabeł straszny”. Dodatkowo do
podjęcia wyzwania przekonują dwa fakty:
Po pierwsze Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, odpowiedzialne za nabór wniosków w działaniach w których są jeszcze
pieniądze - znacznie uprościło zapisy w
dokumentach i mniej wymaga od projektodawców.
Po drugie profesjonalną i bezpłatną
pomocą służy wszystkim zainteresowanym
Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS, prowadzony przez Centrum PISOP. Specjaliści
wyjaśnią niezrozumiałe pojęcia i pomogą
opracować wniosek.
Dlatego, jeżeli wspierasz: młodzież, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem lub
osoby uzależnione, skorzystaj z ostatnich w
tym roku konkursów i zdobądź pieniądze dla
swojej instytucji.

Jaką szkołę wybrać, aby po jej ukończeniu
uzyskać pracę? Na to m.in. pytanie można
znaleźć odpowiedź po przeanalizowaniu
„Raportu o bezrobociu absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych z Poznania i powiatu
poznańskiego w roku szkolnym 2004/2005”.
Dokument zaprezentowany został na konferencji zorganizowanej 7 czerwca w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu, z udziałem Jana
Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego,
Tomasza Kaysera, Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia, Wiceprezydenta
Poznania oraz Zygmunta Jeżewskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.
Raport przygotowany właśnie przez PUP w
Poznaniu zawiera dane statystyczne dotyczące absolwentów szkół z Poznania i powiatu
poznańskiego oraz ofert pracy. Przedstawia
także zakres oferowanych przez Urząd usług
związanych z pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym i szkoleniami.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.pup.poznan.pl
Tomasz Morawski
Gabinet Starosty
Grono najbardziej zasłużonych dawców
krwi z powiatowych Klubów HDK PCK wzięło
udział w spotkaniu z Janem Grabkowskim,
Starostą Poznańskim.



Łatwiej o pieniądze
Pozyskanie środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) często wydaje
się organizacjom pozarządowym, instytucjom
administracji publicznej i innym jednostkom
zadaniem ponad siły. Niesłusznie!
W miarę poznawania dokumentów konkur-

Centrum PISOP zaprasza
- konsultacje indywidualne
- szkolenia (nie wiesz jak tworzyć projekt?
Zadzwoń, zorganizujemy szkolenie w twojej
instytucji)
Kontakt:
Małgorzata Kikiewicz;
malgorzata.kikiewicz@pisop.org.pl
(061 8 51 91 34)
Rafał Jaworski;
rafal.jaworski@pisop.org.pl
(061 8 51 91 34)
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KONTROWERSJE

SĄSIEDZKIE
PROBLEMY

Niewielka działka położona nad jeziorem w Biernatkach stała się powodem
sporu miejscowego sołtysa z właścicielami
położonego obok zakładu przetwórstwa
spożywczego.
Teren ten był częścią tzw. wygonu, należy do gminy a od 2003 roku został oddany
w użyczenie Radzie Sołeckiej
z przeznaczeniem na tereny
rekreacyjne.
Równocześnie teren ten był
wykorzystywany jako dojazd do
położonego na sąsiedniej działce zakładu. Trudno pogodzić
funkcję rekreacyjną z funkcją
drogi. Dodatkowym problemem
były grupy motorowodniaków
niezgodnie z przepisami wodujących swe hałaśliwe maszyny
na wygonie. Konflikt był nieunikniony.
Sprawa pojawiała się kilkukrotnie w dyskusjach na forum
zebrań wiejskich. Na jednym
ze spotkań w Biernatkach
ustalono -wydawałoby się- „salomonowe”
rozwiązanie. By nie dopuścić do wodowania skuterów i motorówek wjazd od strony
głównej szosy zagrodzono szlabanem
zamykanym na kłódkę. Klucze mieli mieć
przedsiębiorcy i Rada Sołecka. Dozwolono
na wykorzystywanie terenu jako dojazdu
tylko w godzinach rannych i wieczornych a
w ciągu dnia szlaban miał być zamknięty.
Kłódka szybko zniknęła. Strony nie dotrzymywały warunków. Z porozumienia nic nie

Wandale
i wichura

nawiezionej warstwy. Odbyło się to za gminne pieniądze, choć początkowo grożono,
iż kosztami obciążony zostanie sprawca
samowoli. Obniżenie i rozmiękczenie terenu
utrudniło wyjazd z przetwórni.
Obie strony konfliktu zwróciły się do burmistrza i radnych o rozstrzygnięcie sprawy.
Burzliwe dyskusje, pełne emocji wystąpienia
stron na komisjach i sesjach dowodziły, że o
kompromisie mowy już być nie może. Niestety nie obyło się bez wyrażanych głośno,

nieparlamentarnym językiem, na forum
publicznym gróźb naruszenia nietykalności
cielesnej wobec pani sołtys.
Całość kojarzyć się może ze sławną komedią „Sami swoi” i cytatem „Sąd sądem ale
sprawiedliwość musi być po naszej stronie”.
Kojarzy się ale komedią nie jest. Niestety to
proza życia.
Sąsiedzkie problemy to codzienność.
Mieszkańcy okolic Alei Flensa i ul. Celichowskiego narzekają na uciążliwość jaką funduje
im właściciel jednej, położonej
pod lasem nieruchomości. Od
długiego czasu zwozi się na
ową działkę wielki hałdy gruzu,
kawałków asfaltu, ziemię. Wielkie ciężarówki wypełniane materiałem jeżdżą przekraczając
prędkość drogami zamkniętymi
dla ruchu ciężarowego. Wiosną z usypanych przy granicy
posesji hałd spływa topniejący
śnieg i błoto zalewając sąsiadów. Latem wzbijają się tumany
kurzu a okolicą targa ciągły
zgrzyt rozdrabnianego materiału
i hałas maszyn. Sprawa również
trafiła na sesję poruszona przez
radnego i zarazem zamieszkałego niedaleko Seweryna Waligórę. Jak
dowiedzieliśmy się w UM w Kórniku użytkownik terenu nie posiada zezwolenia na
gromadzenie odpadów i tłumaczy sytuację
gromadzeniem materiałów do utwardzenia
powierzchni pod zabudowę.
Jak na razie służby miejskie nie potrafią
rozwiązać problemu.
Ale przecież wystarczyłoby czasami
mieć odrobinę wyobraźni i sąsiedzkiej
życzliwości... ŁG

no także część ceglanego, murowanego
ogrodzenia położonej obok posesji. To
nie pierwszy tego typu „wyczyn”. Niestety w naszej gminie takie zdarzenia
można nazwać „nagminnymi”. Czasem
zamiast szyb instaluje się blachę ale i
tę często się wygina, dziurawi i niszczy.
Nie łatwo także zdobyć informacje z rozkładów jazdy, które jeśli nie są urwane,
to zwykle - pomalowane i odrapane - są
nieczytelne.

Siły natury również bywają destrukcyjne. Ostatnio silne wichury połamały gałęzie
a nawet przewróciły całe drzewa wyrywając
je z korzeniami. Prezentujemy zdjęcia topoli
powalonych na płot i działkę Kazimierza
Zielińskiego z Dachowej w czasie wichury
21 czerwca br. Wielu rolników ucierpiało
z powodu gradobicia jakie miało miejsce
w ostatnich tygodniach. Lodowe kule
wielkości orzechów włoskich podziurawiły
szklarni i zniszczyły zbiory. ŁG

Fot. K. Zieliński

Nie minął tydzień od zainstalowania
w wiacie przystankowej w Biernatkach
nowych szyb a ... szyb tych już nie było.
Wandale powybijali szkło, zniszczyli poszycie dachu, wyłamali kosz na śmieci,
urwali znak inny wyginając. Zdemolowa-

wyszło. Konflikt narastał.
Mimo, że nie jest to jedyny dojazd do ich
działki właścicielom zakładu zależało na tej
drodze tak bardzo, że samowolnie nawieźli
na gminną nieruchomość tłuczeń i ziemię,
by w ten sposób utwardzić i wyrównać teren.
Prace te przeprowadzono bez zgody właściciela i prawnego użytkownika ale mimo wielokrotnych pisemnych upomnień przetwórcy
nie usunęli nawiezionego materiału.
Tej wiosny przystąpiono do usuwania
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REKLAMY

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

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

UBEZPIECZENIA

Komunikacyjne OC, AC
Majątkowe mieszkań i domów
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Inne
Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy
OC i AC
Dojazd do klienta bezpłatny!

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

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

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

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

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050
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KULTURA / TRADYCJA

INAUGURACJA II LETNIEGO FESTIWALU
„MUZYKA Z KÓRNIKA”

Dziewięć koncertów i każdy zupełnie
inny, bo zarówno rockowe, góralskie,
wschodnie, jak i biesiadne, to propozycja
drugiej edycji festiwalu „Muzyka z Kórnika”.
Przez prawie dwa miesiące w Kórnickim
Arboretum, na Podzamczu i przed urzędem miasta będzie można posłuchać tak
rozmaitej muzyki i z tak różnych zakątków
świata, że każdy z pewnością znajdzie coś
dla siebie.
Oficjalne otwarcie festiwalu przez Burmistrza Kórnika-Jerzego Lechnerowskiego
i wprowadzenie Tomasza Raczkiewicza
przeniosło słuchaczy gromadzonych w
Arboretum wśród bożodrzewów, topól
wielkolistnych w świat zupełnie nieznanych
nam dźwięków z odległego Wschodu.
Na pierwszy tegoroczny koncert letnich
spotkań z muzyką organizatorzy zaprosili
najlepszych w swoim kunszcie muzyków
z Chin: Wei Wu i Wang Hong. Grający po
raz pierwszy razem artyści, zaprezentowali
tradycyjne melodie południowych zakątków
Chin i Wietnamu. Typową tematyką tych
egzotycznych melodii są zjawiska związane
z przyrodą i zwierzętami, które dla ChińczyII LETNI FESTIWAL
MUZYKA Z KÓRNIKA
PROGRAM
• 8 lipca Słowiańskie inspiracje
Koncert zespołu Kwartet Jorgi.
W programie utwory inspirowane muzyką Słowian - Arboretum, godz. 19.00
• 15 lipca Legenda Wielkopolska
Bajka o poznańskich koziołkach wykonaniu aktorów Teatru Animacji z Poznania Piotra Grabowskiego i Grzegorza
Ociepki - Arboretum, godz. 14.00
• 22 lipca Gala piosenki biesiadnej
w wykonaniu zespołu Szopka Band w
składzie: Wojciech Szopka – wokal,
instrumenty klawiszowe, akordeon
Krzysztof Basa, Stanisław Szymański
– wokal, gitara, Leszek Bagiński – saksofon altowy, klarnet, Marcin Rausz
– perkusja – Podzamcze, godz. 19.00

ków mają zasadnicze znaczenie stanowiąc
sens ich życia. Światło jesiennego księżyca
odbijające się w tafli spokojnego jeziora to
motyw najczęściej ukazujący się w muzyce

Wang Hong z instrumentem bowu

i poezji wschodniej. Mongolskie melodie o
bardzo zwolnionym rytmie przeplatały się
z bardziej dynamicznymi, zróżnicowanymi
metrycznie utworami chińskimi. Egzotyce
tego spotkania towarzyszyły także tradycyjne instrumenty, które przywieźli muzycy,
i o których opowiadali w asyście tłumaczki
Magdaleny Czechońskiej. Sheng- bambusowy instrument dęty, o historii sięgającej
czasów sprzed 3 tys. lat, a wyglądem przypominający feniksa, okazał się być wzorem
dla dzisiejszej harmonii i akordeonu! Furorę
zrobiły jednak mongolskie instrumenty o
nazwie Matou Qin, przypominające wiolonczele wyposażone tylko w dwie struny ze
splecionego włosia końskiego i ozdobione
na końcu głową konia, które można było
obejrzeć z bliska po długo oklaskiwanym
koncercie. Profesor Stanisław Sierpowski
- dyrektor zamku w Kórniku potwierdził
odczucia wszystkich przybyłych, gdy
mówił o niezwykłym kunszcie i technice
gry muzyków. Nie szczędził też pochwał
dla multiinstrumentalistów i cieszył się, że
można było przybliżyć tę odległą kulturę
naszym słuchaczom. IM

Poszukiwanie niemieckich grobów

Pod koniec II wojny światowej doszło
w Kórniku do rozstrzelania pięciu żołnierzy
niemieckich. Pamiętają to starsi Kórniczanie, pisze o tym także Jan Pohl w swoich
wspomnieniach. Tenże Jan Pohl dowiedziawszy się, że Rosjanie planują rozjechać
zwłoki czołgami wykradł ciała i pochował
na cmentarzu parafii ewangelickiej, który
mieścił się przy drodze na Biernatki.
Kilka tygodni temu fundacja Pomost
próbowała odnaleźć ciała żołnierzy niemieckich. Organizacja współpracy Polsko-Niemieckiej chciała ekshumować zwłoki, ewentualnie zidentyfikować i pochować w mogile
niemieckiej na poznańskiej cytadeli.
Niestety ciał nie odnaleziono.
Z fundacją wspólpracowały panie Hanna Straus, Krystyna Janicka oraz Teresa

Pohl-Radowicz – córka Jana Pohla.
Przy okazji poruszono sprawę uporządkowania i godnego zagospodarowania tego
co pozostało po ewangelickim cmentarzu w
Bninie. Problem ten poruszył także w swej
interpelacji na ostatniej sesji radny Jacek
Halama. Zaprezentował on opracowanie
sporządzone przez Kórnickie Towarzystwo
Kulturalne w roku 1991 pod tytułem „Projekt
zabezpieczenia terenu byłego cmentarza
ewangelickiego (niemieckiego) w Bninie,
przy ul. Biernackiej”.
Cmentarz w Bninie to nie jedyna niszczejąca niemiecka nekropolia w naszej
gminie, był także cmentarz żydowski. Mimo
dzielącej nas historii należy zadbać o godny spoczynek i uszanowanie dla ludzkich
szczątków. ŁG

• 29 lipca Górole swemu Dobrodziejowi
w podzięce - Koncert ku czci Władysława Zamoyskiego prezentujący tradycję
i folklor zakopiański i połączony z jarmarkiem góralskim w wykonaniu Kapeli
Jana Karpiela “Bułecki” w składzie:
Jan Karpiel “Bułecka” - śpiew, skrzypce
- prym, taniec, Stanisław Michałczak
- śpiew, skrzypce - prym, instrumenty
pasterskie, Wojciech Topa - śpiew,
skrzypce - sekund, Bartłomiej Kudasik
- śpiew, skrzypce - sekund, Józef Chyc
- śpiew, basy, taniec, Elżbieta Porębska-Mędoń - śpiew, taniec, Bogusława
Stoch-Kudasik - śpiew, taniec
Podzamcze, godz. 19.00
Zapraszamy!
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AKTUALNOŚCI

Hala i basen

koncepcja wybrana
Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji
architektonicznej centrum rekreacyjno-sportowego i kulturalno-oświatowego przy ul. Krasickiego w Kórniku.
Zainteresowanie konkursem było dość duże. Otrzymano 42 zgłoszenia z czego zakwalifikowano 28 zespołów. Wpłynęło 12 prac.
Jury obradowało w składzie:
1. mgr inż. arch. Stefan Wojciechowski - Przewodniczący
2. mgr inż. arch. Witold Milewski - Sędzia Referent
3. mgr inż. arch. Eryk Sieiński - Członek
4. mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski - Członek
5. mgr Tadeusz Rauk - Członek
6. inż. arch. Henryka Grygier - Sekretarz
7. inż. Bronisław Dominiak - Członek
8. mgr inż. Sławomir Lepczyński - Członek
9. Roman Jurek - Członek
10. inż. Mirosław Stachowiak - Członek
11. mec. Przemysław Barczyński - Członek
12. dr Sławomir Hinc - Członek
Ocenienie prac nie było zadaniem łatwym. Jak
twierdzą jurorzy poziom prac był wysoki i dość wyrównany. Po wielu dyskusjach i głosowaniach I nagrodę
otrzymała praca współtworzona przez dwa zespoły:
OVO Grąbczewscy Architekci z siedzibą w Katowicach
oraz Małgorzata i Adam Zgraja- Architekci z siedzibą w
Gliwicach.
Jury doceniło przede wszystkim ideę kompozycji
przestrzennej polegającej na wykształceniu osi integrującej obiekty istniejące i projektowane, utworzenie
atrakcyjnej przestrzeni publicznej placu łączącego
obiekty, czytelność i prostotę rozwiązań poczynając od
skali planu poprzez obiekty kubaturowe, elewacje, aż do
szczegółu architektonicznego, możliwość etapowania
inwestycji oraz relatywnie niski koszt realizacji.
(dokończenie na str.17)
Prezentujemy graficzne przedstawienie zwycięskiego projektu autorstwa OVO Grąbczewscy Architekci oraz Małgorzata i Adam
Zgraja Architekci, arch. Arch. Małgorzata Balcer-Zgraja, Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Adam Zgraja.
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Festyn parafialny

Dobre rzeczy należy powtarzać –więc
po sukcesie zeszłorocznego festynu i w
tym roku, dokładnie 25 czerwca Parafia
p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku i jej
parafianie zorganizowali sympatyczną
imprezę plenerową. Przy usytuowanej za
domem parafialnym scenie zgromadziła
się liczna rzesza widzów, którzy po oficjalnym otwarciu festynu przez
księdza proboszcza Jerzego
Kędzierskiego wysłuchali
koncertu kórnickiej Harcerskiej Orkiestry Dętej.
Każdy znalazł coś dla
siebie zarówno w sferze
rozrywki, jak i kulinarnych
rozkoszy podniebienia.
Można było skosztować
grochówki, potraw z grilla,
kiszonych ogórków, różnych
rodzajów smalcu lub twarożku na świeżym chlebie,
frytek, ciast różnorakich i
przepysznych, lodów i napoi. Kto się nie objadł za
bardzo mógł wziąć udział w
konkursach.
W rzucie lotką triumfowali w swoich
kategoriach wiekowych: Beata Graczykowska (do lat 18) i Sylwia Kubik oraz Wojciech Andrejewski ( do 18 lat) i Mirosław
Frąckowiak. Najlepiej strzelali z wiatrówki:
Zuzanna Zięta (do 18 lat) i Halina Heidrych
oraz Wojciech Barkowiak (do 18 lat) i Marek Serwatkiewicz.
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W wyciskaniu ciężaru ( 5 kg dla pań
i 16 dla panów) bezkonkurencyjni byli
Agnieszka Jaskuła (112 razy!!!) oraz
Radosław Żurek (39 razy). Napis układali najszybciej Julia Kłosowicz (35,02s)
i Mateusz Cichocki (32,37s). Szachiści
mogli sprawdzić swoje umiejętności
w symultanie zorganizowanej przez Kórni-

cką Wieżę. Każdy kto chciał mógł poddać
się malowaniu twarzy w wybrane barwy.
Najmłodsi artyści malowali piękne prace
w specjalnie wyposażonym namiocie,
a ich dzieła obok pamiątek sportowych, rękodzieła i dzieł sztuki licytowano ze sceny.
Strawę duchową serwowano na straganie
z książkami. Ciekawostką i sympatyczną

wizytówką muzyczną imprezy stała się
specjalnie na tę okazję napisana przez Jacka Kowalskiego pieśń o naszej parafii.
Atrakcją pokazu sprzętu gaśniczego był specjalny dźwig, dzięki któremu
z wysokości kilkudziesięciu metrów podziwiać można było panoramę miasta. Była
również dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci
i wieża wspinaczkowa dla
nieco starszych.
Podczas całej imprezy trwała loteria fantowa,
w której wygrać można było
setki przedmiotów – od wycieczki zagranicznej po 10
jaj kurzych.
Dużo radości widzom
i uczestnikom przysporzyły
zmagania, w których księża
rywalizowali w takich konkurencjach jak: obieranie
jabłka na najdłuższą strużynę, układanie puzzli z obrazkiem naszej kolegiaty czy
zapinanie dziesiątek guzików
w sutannie na czas. W przerwie
kapłani opowiadali dowcipy.
Na scenie trwały występy najmłodszych, później tancerek z zespołu Kórniczanki a na końcu gwiazdy wieczoru
– zespołu Lumen z Poznania.
Dochód z imprezy przeznaczono na
budowę ogrodzenia cmentarnego.
Miejmy nadzieję, ze i za rok spotkamy
się na festynie parafialnym. ŁG
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REKLAMY

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

MYJNIA
SAMOCHODOWA
Zaprasza i oferuje!

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.

Zapraszamy na kurs prawa jazdy kat. B. Kórnik, ul. Staszica (Szkoła Podstawowa)

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

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

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

NOWOŚĆ - Biotatuaże

SOLARIUM

Lokal i łóżka z klimatyzacją. Nowe lampy !!! Ekstra moc

KOSMETYKA

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

Konkurencyjne ceny!

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

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe

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

62-035 Kórnik, Pl. Powstańców Wlkp. 3
Tel: 0605 987 525 e-mail: nordcomp@hot.pl
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NASZĄ WIZYTÓWKĄ
JEST DOKŁADNOŚĆ
I SZYBKOŚĆ!

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

MIEJSCE
NA
TWOJĄ
REKLAMĘ

PRACOWNIA KRAWIECKA

A&A

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

CENY KONKURENCYJNE!
SZYBKO - TANIO - FACHOWO
Zapraszamy!

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

Szczytniki
ul. Jeziorna 9
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www.hoteldaglezja.pl
tel: (61) 897 27 00

MENU*
- Z u p y Zupa Nelusco

		

Aromatyczna zupa selerowa z płatkami migdałowymi i grzankami z piersi kurczaka

7,00zł

Chłodnik litewski

6,00zł

Żur z borowikami

12,00zł

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

- S a ł a t k i Sałatka grecka

			

14,00zł

Sałatka z wędzonych łososiem

		

21,00zł

Sałatka z kaczką

		

27,00zł

Pstrąg gotowany

		

23,00zł

Roladki z soli w sosie cytrynowym

		

24,00zł

Sandacz w śmietanie

		

26,00zł

Gołąbki w sosie pomidorowym

		

16,00zł

Szaszłyki bałkańskie

		

16,00zł

		

28,00zł

Rumsztyk wołowy

		

24,00zł

Befsztyk z polędwicy wołowej

		

36,00zł

New York Steak

		

59,00zł

Sernik

		

6,00zł

Lody z owocami

		

7,00zł

Tiramisu

		

15,00zł

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

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

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

- D a n i a

g ł ó w n e -

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

Polędwiczki wieprzowe

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

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

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

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

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

kórniczanin nr 13/2006
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Kórnik
ul. Młyńska 18
(droga do hurtowni T.M. MAŁECCY)

zapraszamy:

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

TANIA ODZIEŻ

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

%
-10

W

UŻYWANA I NOWA
» Niskie ceny
» Bardzo dobra
jakość towaru

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

pOLECAMY ODZIEŻ WIOSENNO-LETNIĄ:
MODNE WZORY

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

Odzież z Włoch, Niemiec, Anglii, Anglii

PRZEJRZYSTA EKSPOZYCJA TOWARU, ELEGANCKIE WNĘTRZE SKLEPOWE, MIŁA OBSŁUGA!

sERDECZNIE ZAPRASZAMY!

RORARO
WypoŻyczalnia samochodów
osobowych i dostawczych
tel.

660-762-870
602-620-236, 602-130-788
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Kórnik
ul. Średzka 17
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Lato na Błoniach
Nieobozowa Akcja Letnia na Błoniach
już trwa. Wszystkie dzieci i młodzież, która
chce uczestniczyć w zabawie informujemy,
że codziennie rano z okolic Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku wyrusza autobus,
który dociera na rynek do Bnina a potem
na Błonie. Każdy kto chce za pozwoleniem
rodziców i pod opieką kadry spędzić czas
na grach, zabawach i konkursach, może się
zjawić. Na każdego też czeka poczęstunek.
Przewidziano także raz w tygodniu wyjazdy
na basen, do ZOO oraz inne wycieczki. Co
ważne - dojazd zapewnia organizator, natomiast uczestnicy dodatkowych wyjazdów
płacą tylko za wstęp.
Zajęcia trwają codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00
i trwać będą do 23 sierpnia. W pierwszych
dniach trwania akcji na błoniach czas spędzało od grubo ponad 70 dzieciaków. ŁG

SKRZATY
W PARYŻU
W dniu 30.06 2006 r. o godz.12.40
z lotniska Ławica w Poznaniu odleciały
rejsowym samolotem Lotu przedszkolaki z
borówieckiego przedszkola Skrzaty. Udały
się 4 dniową roboczą wizytą do Paryża, by
pogłębić znajomość języka francuskiego,
którego uczą sie na codzień. W stolicy
Francji zwiedziły sławne miejsca: Wieża
Eiffel’a , Pola Marsowe, Łuk Triumfalny, Katedre Notce-Dame , Montmartre, Trocadero,
Park Citroen’a, Louvre i piramidy, Muzeum
Historii Naturalnej z Wielką Galerią Ewolucji i Wystawą Smoków. Była to niezwykła
przedszkolna przygoda, która na długi
czas zostanie przez dzieci zapamiętana.
Patronem oraz sponsorem wyjazdu jest
PLL LOT firma Hollywood oraz sponsor
z Francji. Dzieci wróciły 03.07.2006 r.
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(dokończenie na str.19)
Oprócz nagrody finansowej zwycięska
praca przewidziana jest do realizacji. Sąd
sformułował jednak kilka uwag, które mają
udoskonalić projekt. Zalecono podniesienie
niecki basenu, usprawnienie komunikacji
pionowej z holu wejściowego do sali wielofunkcyjnej oraz zmiany w usytuowaniu
urządzeń terenowych.
Przyznano dwie równorzędne II nagrody.
Jedna z nich wyróżniono Biuro Architektoniczne MODULOR z siedzibą w Kórniku.
Wśród zalet tego projektu wymieniono
prawidłową dyspozycję przestrzenną, specyficzny układ wnętrza wzbogacony o program
użytkowy z możliwością równoczesnego
korzystania ze wszystkich zespołów funkcjonalnych, dobre rozwiązania zaplecza
technicznego i łatwość etapowania. Za minusy uznano ulokowanie znaczącej części
poniżej terenu oraz szacowany przez sąd
wysoki koszt realizacji. Również II nagroda
przypadła Autorskiej Pracowni Architektury
CAD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Tu
także zauważono prawidłową dyspozycję
przestrzenną ale i utworzenie placu – parku
integrującego zespół sportowy z domem
kultury, dobre rozwiązania funkcjonalne bez
konieczności podpiwniczenia, kameralność
architektury dostosowanej do skali miasta.

Za dyskusyjne uznano formy dachów.
Przyznano także dwa równorzędne wyróżnienia. Tak uhonorowano projekty IPG
Sp. z o.o. z Krakowa i Biuro Architektoniczne – Jerzy Nowak ze Szczecina.
Wszystkie 12 prac można będzie oglądać w dniach od 10 do 14 lipca w godzinach
od 13:00 do 15:00 w budynku po dawnej
restauracji i filii przedszkola na Prowencie.
Także tam w czwartek 13 lipca o godzinie
15:00 odbędzie się prezentacja szczegółów
prac i werdyktu sądu konkursowego oraz
dyskusja, do której zapraszamy wszystkich
zainteresowanych mieszkańców.
Kolejnym etapem przygotowań do realizacji inwestycji będą starania o środki z Unii
Europejskiej. Budowa ma kosztować ponad
20 milionów złotych i tylko uzyskanie dotacji
gwarantuje możliwość szybkiego wykonania prac. W przypadku nieudanych starań o
dotację inwestycja podzielona zostanie na
etapy. W pierwszym rzędzie powstać ma
hala widowiskowo-sportowa.
Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu, dziękujemy wszystkim zespołom za
wzięcie w nim udziału a członkom sądu
konkursowego za żmudną ale owocną
pracę. Wszystkim mieszkańcom Gminy
Kórnik życzymy, by udało się zrealizować
zwycięski projekt. ŁG
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50

%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

ELLMED

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

00

00

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

U S G w Śremie

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

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

RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE – DORADZTWO – OBSŁUGA PRAWNA

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

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

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

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

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

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

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

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

KANCELARIA DORADCZA SOLSKI I PARTNERZY

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552

kórniczanin nr 13/2006

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
Przyjaciół Domu Dziecka w Kórniku-Bninie
za okres 20.04.2004- 24.06.2006

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka powstało z inicjatywy ówczesnego dyrektora Jerzego Noskowiaka w 1990 roku.
Pierwsze zebranie organizacyjno-wyborcze odbyło się 14 lipca 1990 roku.
Zgodnie ze statutem podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy
dzieciom Domu Dziecka w Kórniku - Bninie.
Przedmiotem działania jest działalność
charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub innych form wspierania
finansowego.
W ostatnim czasie działalności Stowarzyszenia ze składu władz ubyli aktywni
działacze:
Leonard Ratajczak- zmarł 16.11.2005
roku oraz Tadeusz Szymański -Honorowy
Prezes Stowarzyszenia- zmarł 18.04.2005
roku.
Obecnie Stowarzyszenie liczy 35
członków a w nowo wybranych władzach
działają m.in: prezes- Wojciech Martyniak i
wiceprezes - Jerzy Noskowiak, sekretarzDezydery Adamski skarbnik – Franciszek
Siejak. Obsługę księgową sprawowała nieodplatnie do 12.05.2005 Janina Bukowska
a od 12.05.2005 do dzisiaj Janina Kubiak.
Komisji Rewizyjnej przewodzi Tadeusz
Rauk.
Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego z wpisem do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numer
0000 1 39426 w Sadzie Rejonowym w Poznaniu- numer statystyczny identyfikacyjny
634208623 w dniu 3.09.2004.
W ostatnim okresie sprawozdawczym
stowarzyszenie realizowane były następujące formy współpracy:
- współorganizowanie XII Wielkopolskiego Turnieju Domów Dziecka-3.06.2004

- współorganizowanie koloni letnich w
Rewalu- sierpień 2004 w wys. 2500 zł.
- przekazywanie darów rzeczowych w
postaci m.in. serów, artykułów szkolnych.
- dofinansowanie pobytu dzieci w Hotelu-sierpień 2005
- zakup nagród na festyn
- sfinansowanie kosztów naprawy
pomostu.
Do końca 2004 stowarzyszenie działało
w ścisłej współpracy z Domem Dziecka. Po
przejściu na emeryturę dyrektora Jerzego
Noskowiaka współpraca osłabła. Nowa
dyrekcja przestała organizować Turnieje
Rekreacyjno – Sportowe dla dzieci Domów
Dziecka z Wielkopolski oraz wiele imprez
z kalendarza wojewódzkiego , które tradycyjnie organizowane były w Domu Dziecka
w Bninie. Stowarzyszenie w dalszej swojej
pracy pragnie zacieśnić kontakty z nowymi
władzami Domu Dziecka, by uzyskać jeszcze lepsze efekty działalności. Wcześniej
jednak muszą być poznane plany i zamierzenia dyrekcji odnośnie wypoczynku
letniego, ewentualnych remontów, zakupów, które mogłoby dofinansować właśnie
Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie może pozyskać dodatkowe środki z dotacji dla organizacji pozarządowych ale wnioski np. o dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego muszą
być zgłaszane w Urzędzie Wojewódzkim
znacznie wcześniej. Ze sprawozdania Komisji Rewizyjnej wynika, że stan rachunku
bankowego na dzień 31.12.2005 wyniósł
19.114,63 zł.
Rozliczenie środków na dzień 1.01.2005
I Przychody		
29.149,91
1. darowizna na rzecz pożytku publicznego 1%
9 412,91

2. pozostałe darowizny pieniężne		
		
7.900,00
- Urząd Gminny Komorniki 400,00
- O.A.Królowie z wesela
1 500,00
- AQUANET Poznań
1 000,00
- TFP Kórnik-Dziećmierowo 5 000,00
3.Darowizna		
11.837,00
- towary żywnościowe Hohland
			
3 764,60
- towary Fabryki Ołówków Pruszków
			
2 952,40
- pobyt dzieci w Hotelu 5 120,00
CONSTRUCTION HOLDING w Ząbkach
II Rozchody		
13.237,50
1. przekazanie towarów żywnościowych
na rzecz D.Dz. w Bninie
3 764,60
2. przekazanie towarów na festyn sportowy na rzecz D.Dz. w Bninie 3 452,40
3. pobyt dzieci D.DZ,.(16 osób) 7 dni od
1-7.08.2005 w hotelu Tarnowo Podgórne
			
5 120,00
4. pozostałe koszty
900,50
- opłata bankowa
466,00
- zakup kwiatów
350,00
- zakup pieczątki
12,00
zakup znaczków pocztowych 72,50
STAN KONTA NA 31.12,2005 r. wynosi
19. 414,63
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że
- w realizacji budżetu przestrzegano
zasad gospodarności i oszczędności
- wszystkie dowody księgowo-kasowe
są ponumerowane i znajdują się w segregatorze
- bilans i sprawozdanie o dochodach
i kontach zostało sporządzone na podstawie formalnej dokumentacji.
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka zachęca wszystkich do współpracy
i przekazywania środków na polepszenie
bytu wychowanków i działalności Domu
Dziecka w Bninie. ARA

Sprawozdanie Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej
z działalności w okresie od 01czerwieca 2005r. do 31 maja 2006r.
dokończenie z poprzedniego numeru

Wypoczynek Letni
2005 rok
Lato 2005 to dwa turnusy kolonijne dla 88–miu
uczestników.
Pierwszy turnus zorganizowaliśmy w górach w miejscowości Niemojów ośrodek położony na granicy
z Czechami, realizowaliśmy z dziećmi
program socjoterapeutyczny.
Drugi turnus kolonijny zorganizowaliśmy
nad morzem w miejscowości Niechorze.
Wypoczynek nad morzem połączyliśmy
z programem zielonej szkoły.
Bardzo ciekawy program dydaktyczny
przygotowała koleżanka Ewa Szybiak
polonistka ze SP nr 1.
Akcja Lato 2005 kosztowała razem
51.282 zł w tym dotacja z Urzędu Miasta
w kwocie 14.000 zł, OPS przekazał 11.050
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zł reszta, czyli 26.232 zł to koszty własne,
a więc średni koszt pobytu jednego uczestnika wyniósł 582 zł.
Wakacje, za tak małe pieniądze można
zrobić tylko dlatego, że nie płacimy wynagrodzenia kadrze oni pracują za darmo.
Składam za to podziękowanie kierowniczce kolonii koleżance Małgorzacie
Smolarkiewicz Maliszewskiej oraz wychowawcom Ewie Szybiak, Magdalenie
Żymańczyk, Agnieszce Szyc, Piotrowi Jankowskiemu i Robertowi Jankowskiemu.
Tego lata organizujemy kolonie dla
naszych podopiecznych w pobliżu Karpacza w miejscowości Wojków. Jesteśmy
w trakcie tworzenia listy uczestników i
załatwiania formalności związanych z
wyjazdem.
Gwiazdka 2005 rok
Impreza cykliczna, tuz przed Świętami Bożego Narodzenia w ubiegłym roku

a było to 16 grudnia zaprosiliśmy do
Strażnicy OSP 120 dzieci ze szkół podstawowych.
Fundatorami paczek byli oczywiście
nasi członkowie Maria i Wojciech Przychodzccy.
Ciasto podarowały nam cukiernie
Łobza z Zaniemyśla Limaro z Mosiny oraz
Mark-Piek z Kórnika, koszty organizacji
gwiazdki wyniosły około 1000 zł.
Program artystyczny zabawny w swojej
formie dali artyści poznańscy Katarzyna
Przybylak i Marian Sobkowiak, członkowie Kabaretu A-3, dzieci bawiły się
znakomicie.
Pomoc organizacyjną imprezy gwiazdkowej zapewnili OSP Kórnik- sala, Firma
KPA Kombus- autokary oraz pani Danuta
Sobkowiak – w roli Mikołaja.
Przygotowaliśmy kilkanaście paczek
żywnościowych dla rodzin, w których znalazły się
(dokończenie na str. 22)
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Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm
Pralki * lodówki
zmywarki przepŁywowe
ogrzewacze wody * lady chŁodnicze
witryny

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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika
tel./fax (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 0609 071-938
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW

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

AGRO-HANDEL

Miejsce
na Twoją
reklamę

Dziećmierowo, ul. Słoneczna 6

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

Tel. 061 8 170 842

CENY KONKURENCYJNE!

Miejsce
na Twoją reklamę
   

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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ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH

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

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

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

Automatyka do bram!
Z NAMI BAWI SIĘ
CAŁA
WIELKOPOLSKA

KANCELARIA DORADCZA SOLSKI I PARTNERZY

NIERUCHOMOŚCI

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

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

gramy każdą muzykę na każdą okazję

* saksofon
* gitara
* instr. klawiszowe
* znakomity wokal

Proponujemy skład 4,3 osobowy

tel. 661 336 233

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

tel. 61/8989917

PŁYTKI CERAMICZNE
KLEJE, LISTWY, FUGI

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

tel. 0 605 548 427, 061 817 13 88

2006

* Przyjmę gruz lub ziemie z wykopu. Tel. 501 36 95 09
* Kto dojeżdża do Środy Wlkp i mógłby zabrać odpłatnie. Tel. 609 19 55 44
* Przyjmę kierowcę na kraj z kat. C i E. Tel. 061 8171 686
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, odznaczenia, militaria, zegary, gramofon, skrzypce, różne starocie. Tel. 0601 308 880
* Poszukuję do wynajęcia kawalerki lub 2 pokoje w Kórniku. Tel. 665 21 69 87
* 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 rolny - 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

kórniczanin nr 13/2006

Ogłoszenia
DROBNE

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA

Ilość edycji ogłoszenia
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SPRAWOZDANIA
(dokończenie ze str. 19)
artykuły zebrane przez dzieci ze SP nr 1
pod opieką p Teresy Lubińskiej
Inne ważniejsze działania
Rehabilitacja i wydatki z tym związane
-opłacamy zajęcia z rehabilitantem dla
trójki dzieci wydamy na to około 10.000,-na rehabilitacje Kamila z Borówca wydatkowaliśmy w sumie 10.456 zł, są to
wszystkie, do tej pory, zebrane dla
niego pieniądze.
-opłaciliśmy, częściowo pobyt na turnusach rehabilitacyjnych dla dwóch chłopców
razem 1.340 zł
-pokryliśmy 20 % kosztów zakupu
i montażu windy oraz podnośnika w domu
młodej kobiety, która na skutek choroby
od kilku lat jest przykuta do łóżka była to
kwota 6.200 zł
-sfinansowaliśmy częściowo wycieczki
szkolne w kwocie 980 zł
- opłacamy obiady w dla dwójki uczniów
- jest to kwota około 1.000 zł w ciągu roku
szkolnego.
-w ramach akcji” spełniamy marzenia” zakupiliśmy encyklopedie słowniki i
przybory szkolne dla młodzieży za kwotę
ponad 550 zł.
-opłaciliśmy zaległość za prąd rodzinie,
która pozostała bez środków do życia była
to kwota około 280 zł, dla innej zakupiliśmy
60 litrów farby potrzebnej do odnowienia
mieszkania kwota prawie 300 zł, zapłaciliśmy za okulary 450 zł dzieciom, których
ojciec zginął w wypadku drogowym.
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy 8 stycznia tego roku zorganizowany w Kórniku był pomysłem naszym
i kolegi Artura Hoffmanna, który zadeklarował daleko idąca pomoc organizacyjną
z nagłośnieniem włącznie, oczywiście
nieodpłatnie, a więc pozostało tylko ustawić scenę zaprosić wykonawców, zaangażować młodych prezenterów i impreza
gotowa!!
Do współpracy z wielką ochotą włączyli
się harcerze oraz młodzież gimnazjalna
i młodzież z Liceum Ogólnokształcącego
w Kórniku

Impreza mimo siarczystego mrozu
była udana.
Grali z nami artyści sceny poznańskiej,
zespół rockowy VERTIGO, Kabaret A-3
pod kierownictwem Ryszarda Adama
i młode wokalistki ze Środy Wlkp. Viola
i Ilona Kaźmierczak, Marysia Plucińska
i siostry Domańskie.
Udało się, mimo bardzo krótkiego czasu pozyskać sporo fantów na licytacje. Burmistrz bez oporów oddał nam do dyspozycji Ratusz i wszystkie służby porządkowe
tj. Policję i Straż Miejską. Pracowali z nami
urzędnicy, służby komunalne, Ochotnicza
Straż Pożarna, służby medyczne oraz wiele innych osób, które chciały grac z Wielką
Orkiestrą Jurka Owsiaka. Członkinie bnińskiego Koła Gospodyń Wiejskich napiekły
ciasta drożdżowego, Pan Henryk Wlazły
z Trzebisławek nagotował grochówki a Pan
Stanisław Jeziorski upiekł dwa dziki na rożnie, wszystkie te pyszności rozdawaliśmy
darmo a kto mógł wrzucał jakiś datek do
puszki WOŚP.
Zbiórka do puszek oraz pieniędzy
uzyskanych z licytacji dała łączną kwotę
18.397,35,- oraz 13, 50 ,- euro i tyle przekazaliśmy do sztabu w Poznaniu.
Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł
2.985 zł i został pokryty ze środków
przekazanych na nasze konto przez
Bank Spółdzielczy w Kórniku firmę TFP
Dziećmierowo, Hotel Daglezja oraz Zajazd
Non–Stop w Gądkach.
Postanowiliśmy w tym roku, a będzie
to z końcem września powołać własny
kórnicki sztab i popracować na swój rachunek, aby przyszłoroczny finał wypadł
jeszcze lepiej.
Wystawa Obrazów
Dzięki hojności Pani Teresy Radowicz,
poznańskiej malarki rodem z Kórnika,
która po raz trzeci przeznaczyła swoje
prace, mogliśmy zorganizować wernisaż
i wystawę ciekawych dzieł przedstawiających ziemię wielkopolską.Tak też zatytułowana była wystawa. Obrazy w ilości 43
sztuk malarka przeznaczyła do sprzedaży
i całkowity dochód przekazuje na rzecz
naszego Towarzystwa
Opracowaniem folderu, zaproszeń
i plakatów zajęliśmy się we własnym

zakresie przy pomocy pań Anny Wieczerskiej, Bernadetty Piaseckiej i Alicji Maliszewskiej. Baner informujący o wystawie
nieodpłatnie także, wykonał pan Henryk
Grześkowiak.
Dzięki uprzejmości Biblioteki kórnickiej mogliśmy bezpłatnie skorzystać
z pomieszczeń Klaudynówki.
Mimo niesprzyjającej aury, deszczowej pogody, zwiedzających było dużo,
dzięki czemu sprzedanych zostało 50 %
prac, obrazy zdobić będą domy nie tylko
w Kórniku, ale także w Ciechanowie, Łodzi,
Poznaniu i Warszawie.
Sprzedaż trwa nadal, bo resztę obrazów umieściliśmy w sklepie Galeria
w Galopie na kórnickim rynku.
W tym miejscu pragnę serdecznie
podziękować osobom, które pomogły
nam w zorganizowaniu wystawy. Dziękuję Firmie Surówki panu Zbigniewowi
Grześkowiakowi z Bnina, dziękuję Firmie
FOTO RMC Bogusławie i Romanowi Czechoskim, dziękuje burmistrzowi Jerzemu
Lechnerowskiemu i prof. Sierpowskiemu
i mgr Kwiecińskiemu z Biblioteki Kórnickiej
PAN.
Zaś pani Teresie Radowicz, nasze honorowej członkini, dziękuje tak zwyczajnie
po prostu, za jej wielkie ogromnie serce tak
wrażliwe na los człowieczy.
Na koniec pragnę podziękować wszystkim członkom Towarzystwa oraz ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za
minione dwa lata pracy.
Słowa podziękowania kieruje także do
wszystkich innych osób,które pomagały
realizować nam nasze plany.
Dziękuję tym wszystkim osobom tu
niewymienionym, które wspierają naszą
działalność finansowo lub rzeczowo.
Słowa podziękowania kieruje do władz
samorządowych i do burmistrza.
Przede wszystkim dziękuję naszym
podopiecznym, tym dużym i małym za danie nam szansy dawania, bo to my z tego
faktu czerpiemy ogromną radość.
Życzę wszystkim naszym członkom,
szanownym darczyńcom, sympatykom
i mieszkańcom dużo zdrowia i szczęścia
oraz satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym. Krystyna Janicka

INFORMACJA
Uprzejmie informuję Czytelników, że w miesiącach lipcu i sierpniu b.r. Biblioteka Publiczna w Kórniku
i Filia w Bninie będą czynne w godzinach:
		

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Kórnik

11.00 - 17.00
11.00 - 17.00
10.00 - 15.00
10.00 - 15.00
11.00 - 17.00

Bnin

		
		
		

10.00 - 15.00
12.00 - 17.00
10.00 - 15.00
10.00 - 15.00
12.00 - 17.00

Zapraszam również Czytelników do zapoznania się z naszym katalogiem w Internecie pod adresem:
www.biblioteka.kornik.pl
Dyrektor Biblioteki Danuta Nestorowicz
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INFORMACJE / SPORT
Zarządzenie Nr 41 / 2006
Burmistrza Gminy Kórnik
dnia 13 czerwca 2006 r.
w sprawie: przyznania dotacji w roku
2006 na realizację zadań publicznych
Gminy w zakresie oświaty i wychowania,
edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, pozostałych zadań z zakresu
pomocy społecznej zleconych przez Gminę
do realizacji organizacjom pozarządowym
Zarządza, co następuje:
§ 1. Przyznaje się dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zlecone
przez Gminę według załącznika do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia w zakresie: sprawowania kontroli merytorycznej

Lp.

Nazwa oferenta

nad realizacją zadań publicznych, powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty,
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej, sprawowanie kontroli finansowej Kierownikowi
Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego
w Kórniku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie
z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
Załącznik do Zarządzenia Nr 41/ 2006
Burmistrza Gminy Kórnik
z dnia 13 czerwca 2006
Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie
z budżetu gminy Kórnik, w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert
z zakresu:

Nazwa zadania

Kwota przyznana
na realizację
zadania

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

1.

Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Archidiecezji
Poznańskiej Koło przy
Parafii pw. Wszystkich
Świętych w Kórniku

Wycieczka autokarowa
pt. „Śladami bł. Edmunda
Bojanowskiego”.

672,00 zł.

Oświata i wychowanie

1.

Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Archidiecezji
Poznańskiej Koło przy
Parafii pw. Wszystkich
Świętych w Kórniku

Konkurs wiedzy „Święci
polscy”.

800,00 zł.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

1.

Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z
niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”

Prowadzenie dla osób
niepełnosprawnych z
terenu gminy Kórnik
zajęć rehabilitacyjnoterapeutycznych.

1 000,00 zł.

Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu gminy
Kórnik w wyniku rozpatrzenia odwołania w zakresie:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznana
na realizację
zadania

Pomoc Społeczna

1.

Polski Komitet Pomocy
Społecznej, Zarząd
Miejsko-Gminny, Pl.
Niepodległości 1, 62035 Kórnik

kórniczanin nr 13/2006

1. Organizacja wieczerzy
wigilijnej.
2. Pomoc rodzinom niepełnym,
zagrożonym społecznie
marginalizacją i wykluczeniem.
3. Organizacja dystrybucji
żywności w ramach pomocy
z UE.

1 000,00 zł.
1 500,00 zł.
1 500,00 zł.

RAKING
SZKÓŁ KÓRNICKICH W
SPORCIE WOJEWÓDZKIM
w roku szkolnym 2005/2006

Z satysfakcją informuję, że działalność
Zarządu Miejsko-Gminnego Szkolnego
Związku Sportowego w Kórniku prowadzona charytatywnie przynosi sukcesy gminie
Kórnik w upowszechnianiu sportu wśród
dzieci i młodzieży.
We współzawodnictwie sportowym
szkół województwa wielkopolskiego, które
prowadzi Zarząd Wojewódzki SZS większość naszych szkół w porównaniu z rokiem
ubiegłym znacznie poprawiło swoje lokaty
a także uzyskano więcej punktów.
Gimnazjum w Kórniku z 39 miejsca
w roku 2004/2005 przesunęło się w górę
i obecnie plasuje się na bardzo dobrym 10
miejscu. Szkoła w roku 2005 miała 94,5 pkt
a w 2006 zgromadziła 250 pkt.
Liceum Ogólnokształcące w Kórniku
w roku ubiegłym zajmowało 58 miejsce
(64,80 pkt) a obecnie 15 (225,5 pkt).
Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie
poprzednio była na 321 ( 5,50 pkt) a w roku
szkolnym 2005/2006 zajmuje 50 miejsce
(99 pkt).
Szkoła Podstawowa w Bninie z 352
miejsca w ubiegłym roku ( 2 pkt) jest obecnie na miejscu 171 (44,4 pkt).
Szkoła Podstawowa w Radzewie zajmuje 186 miejsce ( w poprzednim roku nie
była sklasyfikowana 0 pkt).
Gimnazjum w Robakowie z 353 miejsca
(1 pkt) podniosło się na 319 (7 pkt).
Szkoła Podstawowa z Kórnika zajmuje obecnie 344 miejsce (11,5 pkt) a
w ubiegłym roku była 289 (12 pkt) Tu
trzeba zaznaczyć, że konkurencja szkół
była ogromna, bowiem we wszystkich
kategoriach bierze udział setki szkół z
całej Wielkopolski a sklasyfikowano tylko
te, które zdobywały punkty w zawodach
wojewódzkich.
Ogółem punkty w województwie zdobyło i sklasyfikowano na miejscach:
463 szkół podstawowych, 387 gimnazjów i 230 szkół ponadgimnazjalnych.
Gratulujemy dyrekcjom szkół, nauczycielom wychowania fizycznego, uczniom
i ich rodzicom osiągnięć sportowych
w różnych dyscyplinach.
Zachęcamy do aktywności w nowym
roku szkolnym. ARA

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
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SPORT
DWA ZŁOTE MEDALE MŁODZIKÓW
Najmłodsi kolarze UKS „Jedynka-Limaro”
Kórnik, czyli młodzicy (13-14 lat), byli rewelacją rozegranych na malowniczych trasach
w okolicach Żerkowa Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików w kolarstwie szosowym. Zawodnicy Limaro zdobyli podczas
swej najważniejszej imprezy szosowej w
roku trzy medale, dwa złote i jeden srebrny.
Największą niespodziankę sprawił Adam Piasecki, brat naszej wicemistrzyni Polski Natalii,
który zdeklasował pozostałych 75 młodzików
w jeździe indywidualnej na czas, pokonując
dystans 6 km w czasie 8min41sek. Na drugim
miejscu uplasował się również Kórniczanin
Kacper Rajkowski w czasie 8min50sek.
Był to prawdziwy nokaut dla rywali. Bardzo
dobrze wypadli pozostali zawodnicy Limaro
Przemysław Duraj i Daniel Adamski, którzy
do wybitnych „czasowców” nie należą, a zajęli
kolejno miejsca 13 i 17. Doskonale wypadła
również jedyna zawodniczka z Kórnika w
grupie młodziczek, Paula Dutkiewicz, która
kolarstwo uprawia dopiero od marca br., a
w silnej stawce zawodniczek zajęła wysokie
punktowane 7 miejsce. Drugiego dnia odbył
się wyścig parami na czas chłopców. Po
wynikach z dnia poprzedniego do największych faworytów zaliczono oczywiście parę z
Kórnika, Rajkowski – Piasecki. Wiadomo, że
szczególnie tak młodym zawodnikom niezwykle trudno startuje się z roli faworytów. Jednak
dla naszych kolarzy to żadna przeszkoda,
para z Kórnika pojechała rewelacyjnie deklasując rywali, a czas 15.00 min na dystansie
11 km dający średnią 44/h mówi samo za
siebie. Przewaga nad drugą na mecie parą
KTK Kalisz wyniosła blisko 17sek.
Bardzo dobrze wypadła również nasza
druga para Daniel Adamski i Przemysław
Duraj zajmując wśród 37 zespołów wysokie
punktowane 6 miejsce. Ostatniego dnia odbyły się wyścigi ze startu wspólnego, w którym
równie dobrze jechali zawodnicy Limaro
przez cały dystans 44 km obfitujący w cztery
ciężkie podjazdy. Kórniczanie pod każdy
z nich nadawali tempo, za każdym razem
rozrywając peleton, który w ostateczności
zdziesiątkowany zameldował się na mecie.

Niestety trochę mniej szczęścia nasi zawodnicy mieli na samym finiszu, a najlepszy z
nich Piasecki uplasował się na dziewiątej
pozycji. Bardzo dobrze i odważnie pojechała
Paula Dutkiewicz w wyścigu młodziczek
na 22 km, która na ostatnim podjeździe na
ok. 3 km do mety zaatakowała i jeszcze na
500m do mety przewodziła stawce. Niestety
na samym finiszy zabrakło nieco szczęścia i
doświadczenia, ale punktowane 9 miejsce to
jest i tak duży sukces tej niezwykle utalentowanej zawodniczki, która dopiero w grudniu
skończy 13 lat. Jak się później okazało, Paula
była najmłodszą zawodniczką wspomnianych
mistrzostw, w których łącznie wzięło udział
blisko stu zawodników i zawodniczek z 23 klubów. Młodzi Kórniczanie zwyciężyli również w
klasyfikacji drużynowej mistrzostw.
INNE INFORMACJE KOLARSKIE
W SKRÓCIE
Robert Małyszek przebywa na zgrupowaniu Kadry Narodowej juniorów w Sosnówce,
przygotowującej się do Mistrzostw Europy w
Holandii (13-16.07).
Łukasz Kuchta i Tomasz Domagała,
przebywają na zgrupowaniu kadry Narodowej
juniorów we Frankfurcie n/o, przygotowującej
się do Mistrzostw Europy na torze Olimpijskim
w Atenach (20-23. 07).
Podczas rozegranego w Grudziądzu
Pucharu Polski dla Kobiet, Magdalena Wójkiewicz wśród juniorek młodszych zajęła 11
miejsce w wyścigu indywidualnym na czas,
tym samym zakwalifikowała się Do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Również w Grudziądzu startowała tyle
że w kategorii juniorek Natalia Piasecka,
zajmując dziewiąte miejsce w „czasówce” a
dziesiąte ze startu wspólnego.
Pozostali juniorzy Limaro startowali w
Chrzypsku Wielkim podczas Pucharu Polski
dla chłopców. W jeździe indywidualnej na
czas najlepiej pojechał Piotr Antkowiak 13
miejsce i Piotr Marciniak 14 miejsce a Dominik Świtalski był 18-ty, natomiast w wyścigu ze
startu wspólnego Świtalski uplasował się na 8
miejscu. a wśród juniorów młodszych Bartosz
Rajkowski zajął 14 miejsce. HS

Młodzicy UKS Jedynka
od lewej Daniel Adamski, Adam Piasecki, Przemysław Duraj i Kacper Rajkowski, na dole Paula Dutkiewicz
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KOLEJNY MEDAL
MATEUSZA TACIAKA
W Kielcach rozegrane zostały Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym dla Elity i zawodników do lat 23.
W wyścigu indywidualnym na czas,
drugie miejsce i srebrny medal (czwarty
raz z rzędu) zdobył wychowanek UKS
Jedynka Kórnik Mateusz Taciak, który
po raz kolejny potwierdził, że od lat
nieprzerwanie należy do ścisłej czołówki
krajowej. Zwyciężył ścigający się na co
dzień w Szwajcarskiej grupie zawodowej
Velo Club Arbedo Maciej Bodnar a trzecie
miejsce zajął również zawodowiec tyle
że z Francuskiej grupy Bretagne Jean
Floc’h, Piotr Zieliński. Wicemistrzostwo
Mateusza w „czasówce” wystarczyło aby
zakwalifikować się do kadry narodowej na
zbliżające się Mistrzostwa Europy, które
zostaną rozegrane w dniach 13-16 lipca
w Holandii w miejscowości Valkenbug.
HS

Mateusz Taciak na czasówce w Kielcach
Foto: Tamasz Zaręba

UWAGA
Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.
U. Nr 228 poz. 2255 z 2003 r. z późn. zmianami)
w przypadku gdy osoba ubiegająca się o
świadczenia rodzinne na nowy okres ( od dnia
01 września 2006 r. do dnia 31 sierpnia 2007 r.)
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 lipca 2006 r. świadczenia rodzinne
przysługujące za miesiąc wrzesień zostaną
wypłacone do dnia 30 września 2006 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o
świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy
złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 01 sierpnia 2006 r. do dnia
30 września 2006 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień 2006 r. zostaną
wypłacone do dnia 31 października 2006 r.
Proszę składać wnioski do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach
osiągniętych w 2005 r. przez wszystkich dorosłych członków rodziny, w tym także dzieci które
ukończyły 18 lat.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy będą
wydawane i przyjmowane od dnia 14 lipca
2006 r.
Kierownik OPS w Kórniku.
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REKLAMY

PORADNIK
BUDOWLANY
Dach na blachę
Jedną z podstawowych zalet dachów
krytych blachą, docenianych przez inwestorów jest ich lekkość. Samo pokrycie
– waży od kilkunastu do około dziesięciu
razy mniej niż tradycyjna dachówka ceramiczna. W nowych budynkach oznacza to
możliwość zaprojektowania konstrukcji
dachu o mniejszej nośności, a więc wymagającej mniejszego zużycia drewna.
W remontowanych – pozwala na pokrycie
dachu, którego konstrukcja została już
nieco osłabiona upływem czasu.
Najbardziej luksusowym metalem stosowanym jako pokrycie jest miedź. Jej trwałość
to ocenia się na kilkaset lat, ale cena sprawia,
że jest ona materiałem zdecydowanie ekskluzywnym, podobnie rzecz ma się z pokryciami
dachowymi wykonanymi z aluminium. Dachy
pokryte tymi materiałami są trwałe, lekkie,
niezwykle efektowne i nie wymagają konserwacji. Z racji kosztów jednak indywidualni
inwestorzy rzadko decydują się na nie do pokrywania całych dachów. Częściej wykańczają w ten sposób tylko elementy szczególnie
wyeksponowane – takie jak wieżyczki czy
lukarny lub jedynie montują miedziane bądź
aluminiowe rynny, rury spustowe itp.
Alternatywą jest blachodachówka produkowana w oparciu o blachę stalową.
Zaletą jest nie tylko niski koszt montażu, ale
i relatywnie niska cena. Jej powierzchnia jest
sprężysta, bardziej odporna na odkształcenia
pod wpływem temperatury, a także działanie
wiatru. Stosuje się również powlekanie stalowego rdzenia np. cynkiem, ale też różnego
rodzaju lakierami czy powłokami opartymi na
tworzywach sztucznych. Dzięki nim pokrycie
Okno połaciowe na poddaszu

dachowe z blachy jest odporne na działanie
czynników atmosferycznych, a także na
uszkodzenia mechaniczne – takie jak uderzenia kamyków, gałązek, szyszek. Blachodachówki są dostępne w niemal wszystkich
kolorach, także w wersjach z odpowiednio
utrwaloną posypką z kruszywa mineralnego.
Często do złudzenia przypominają dachówkę ceramiczną, będąc od niej jednocześnie
znacznie. Blachodachówki dostępne są w
Składzie budowlanym VOX w Poznaniu
przy ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy
Św. Michała 100. Poz
Lekka ściana na strychu

Fot. Składy budowlane VOX

Wiele osób budujących domy jednorodzinne zakłada, że poddasze będzie miejscem również mieszkalnym, najczęściej
przeznaczonym dla młodszej części rodziny. Do aranżacji i wykończenia poddasza
idealnie nadają się lekkie płyty kartonowogipsowe. Ich montaż może sprawić jednak
pewien kłopot. Jak uniknąć błędów? Kilka
rad w tej sprawie udzielają specjaliści ze
Składów budowlanych VOX.
vLekka konstrukcja szkieletowa ścian
na poddaszu to rozwiązanie najczęściej
stosowane w budownictwie jednorodzinnym.
Ich wykończenie wykonuje się głównie z
ważna cecha, która decyduje o wygodzie
użytkowania okna. Ma też wpływ na sposób umieszczenia okna w dachu. Powinno
być ono zamontowane tak, by można było
sięgnąć do klamki i swobodnie je otwo-

Przeznaczając do użytku poddasze
mieszkalne, nie można zapomnieć
o odpowiednich oknach, od których zależy przede wszystkim ilość
światła w pomieszczeniu.
Bardzo istotną cechą okien
dachowych jest ich odporność
na obciążenia zalegającym
śniegiem, jak również powstające od uderzeń gradu. Odporność tę zapewnia właściwe
oszklenie: zewnętrzna szyba
powinna być wzmocniona folią
lub też obydwie szyby powinny
być wykonane ze szkła hartowanego. Ze względu na miejsce
wbudowania okna połaciowe
muszą być bardzo szczelne,
tak by nie przepuszczały wody
spływającej po dachu. Szczelność i trwałość okien oraz kołnierzy uszczelniających i blach
osłonowych określona jest Fot. Składy budowlane VOX
w aprobacie technicznej.
rzyć. Skraplanie się, czyli kondensacja
Okna połaciowe różnią się między pary wodnej na wewnętrznej powierzchni
sobą sposobem otwierania. Jest to bardzo szyby, jest częstym problemem w po-
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płyt gipsowo-kartonowych. Takie ściany
nie wymagają mocniejszego stropu, dają
też duże możliwości aranżacji wnętrza (dowolne ustawianie powierzchni). Oczywiście
wśród zalet takiego rozwiązania jest także
możliwość umieszczenia pomiędzy płytami
(wewnątrz konstrukcji) wszelkich kabli, instalacji i rur, co znacznie poprawia estetykę
pomieszczenia.
Niestety wiele osób oszczędzając na
budowie popełnia proste błędy przy montażu takich konstrukcji. Jednym z najczęściej
spotykanych jest niedostateczne wyciszenie
poszczególnych ścian. Najczęściej stosowany szkielet z profili ze stali, który pokrywa
się płytami, ma 5 cm. Jeśli z dwóch stron
obłożymy go płytami g-k o łącznej grubości
2,5 cm, uzyskamy ścianę o grubości łącznej
7,5 cm. Jednak taka grubość ściany będzie
zdecydowanie za mała, aby wyciszenie było
wystarczająco skuteczne. Jeśli taka ścianka
ma dzielić pomieszczenie z którego dochodzi sporo hałasu z sypialnią lub z pokojem
niemowlaka, zalecane jest użycie grubszego
profilu. Umożliwia to ułożenie grubszej warstwy izolacji, a dla jej poprawienia można
obłożyć ścianę nawet dwoma warstwami
płyt g-k.
- Ze względów oszczędnościowych
na budowie wiele osób decyduje się na
przeznaczenie tylko części poddasza
na cele mieszkaniowe. W takiej sytuacji
niestety wielu wykonawców zapomina, że
pomiędzy częścią mieszkalną – ogrzewaną,
a pozostałą częścią poddasza, w ścianie
oddzielającej je od siebie, bezwzględnie
należy ułożyć oprócz wełny również folie
paraizolacyjną. Unikniemy w ten sposób
przykrych niespodzianek w postaci pojawiających się wykwitów z wilgoci. Przed
decyzją o kupnie i montażu polecamy
wizytę w Składzie budowlanym VOX
w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 216
oraz przy ulicy Św. Michała 100. Poz
mieszczeniach na poddaszu. Aby temu
zapobiec, stosowane są różne sposoby
rozszczelniania zamkniętego okna: nawiewniki, szczeliny i klapki wentylacyjne.
Ułatwiają one cyrkulację powietrza. Problem z parą można też rozwiązać,
stosując szyby termoizolacyjne,
a w oknach tworzywowych - specjalną konstrukcję profili z PVC,
dzięki której zimna metalowa rama
mocująca szyby, ogrzewana jest
ciepłym powietrzem z pomieszczenia. Trzeba również zwrócić
uwagę na sposób zamontowania
parapetu: nie powinien on utrudniać przepływu powietrza. Kształt
ościeża wokół okna dachowego
ma duży wpływ na ilość światła
wpadającego do pomieszczenia.
Trzeba jednak pamiętać, że wokół
okna trzeba ułożyć ocieplenie, co
zazwyczaj odbywa się kosztem ilości światła wpadającego do domu.
Wybór odpowiedniego okna
doradzą specjaliści ze Składów
budowlanych VOX w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy Św.
Michała 100. Poz
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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) lider grupy rockowej „Lady
Pank”, która wystąpiła w Kórniku podczas
tegorocznych Spotkań z Białą Damą,
7) imię burmistrza Gminy Kórnik, 8) jest
potrzebna do jedzenia zupy, 9) azotowy,
siarkowy lub solny, 12) trener kolarzy UKS
„Jedynka-Limaro” Kórnik, 15) wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku, 16)
region z Olsztynem, 19) 1000 kg, 23) odkupienie, 24) początek biegu lub wyścigu,
25) przewodnicząca Komisji Rolnictwa w
Radzie Miejskiej w Kórniku.

Pionowo: 1) fotel na biegunach, 2) ciastko
z kremem, 3) elegancja, 4) najdłuższa
rzeka w Europie, 5) obcążki, kleszcze,
6) … Spółdzielczy znajduje się w Kórniku
przy placu Niepodległości 31, 10) straż,
11) muł, ale nie zwierzę, 12) stała opłata,
13) zuch, 14) lasso, 16) jeży się na głowie,
17) odtwórczyni tytułowej roli w filmie
„Panienka z okienka”, 18) siła rozpędu,
rozmachu, 20) afrykański ssak z rodziny
żyraf, 21) stary, ale cenny mebel, 22)
stolica Norwegii.

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

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 12/2006: „NA CZARNEJ ROLI
BIAŁY CHLEB SIĘ RODZI”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Dorota Kołek ze Szczodrzykowa.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
4-go sierpnia 2006 r.
Materiały prosimy dostarczać do 28-go lipca 2006 r.
kórniczanin nr 13/2006

