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WYKAZ 
ZREALIZOWANYCH 
INWESTYCJI
Prezentujemy tabelę ze zrealizowanymi
w tym roku zadaniami inwestycyjnymi

PODZIAŁ NA OKRĘGI
Przed wyborami samorządowymi 
skorygowano okręgi i ilości mandatów

KONIEC PROCESU
Fragmenty uzasadnienia wyroku 
uniewinniającego samorządowców z przed 
dwóch kadencji



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

„SEcOND hAND”
ZAChoDNiA oDZiEż UżYWANA i NoWA

TYSiĄCE NoWYCh i UżYWANYCh RZECZY lETNiCh

Biernatki, ul. Główna 5

ToTAlNA lETNiA WYPRZEDAż

Zadzwoń i umów się na kosultację

Centrum EllMED w Kórniku
czynne pon-pt 800-2000, sob. 800-1400

Rejestracja 061 817 01 75

Rozjaśnij  
swój 
uśmiech  
na jednej  
wizycie

technologia z programu:

„Chcę być piękna”

cSiSo EllMEDcSiSo EllMED

oD 17.07 Do 22.07 CENY CoDZiENNiE SPADAJĄ Aż Do 4,99 ZŁ
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WAlNE ZEBRANiE UKS „KoTWiCA”

W dniu 30 czerwca br. w Biurze Rady 
Miejskiej w Bninie odbyło się Walne Ze-
branie UKS „Kotwica”, na którym burmistrz 
Jerzy Lechnerowski podziękował za dotych-
czasową pracę i pogratulował Zarządowi, 
trenerom i piłkarzom dobrych wyników w 
zakończonym sezonie.

KolEJNA EDYCJA KoNKURSU 
„WiElKoPolSKA JAKoŚĆ”

W dniu 3 lipca br. w Sali Białej Urzędu 
Miasta Poznania odbyła się kolejna edycja 
konkursu „Wielkopolska Jakość”. Wyróż-
nienie pierwszego stopnia Wielkopolskiej 
Nagrody Jakości, za wybitne osiągnięcia 
w Zarządzaniu przez Jakość, otrzymała 
firma Agromarket z Jaryszek. List gratu-
lacyjny w imieniu samorządu kórnickiego 
wręczył właścicielom firmy burmistrz Jerzy 
Lechnerowski.

KoNFERENCJA „EKSPRESoWA 
DRoGA S11 SZYBKĄ DRoGĄ NAD 

MoRZE”

W dniu 7 lipca br. wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek uczestniczył w Konferencji, która 
odbywała się pod nazwą „Ekspresowa droga 
S-11 szybką drogą nad morze”. Konferencja 
odbyła się w Koszalinie, jej inicjatorem był 
prof. Marek Ziółkowski, a organizatorem 
Mirosław Mikietyński – Prezydent Miasta 
Koszalina. Honorowy patronat nad spotka-
niem objęli: prof. Marek Ziółkowski – Wice-
marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zygmunt Meyer – Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego, Marek Woźniak 
– Marszałek Województwa Wielkopolskiego, 
Grzegorz Kubat – Marszałek Województwa 
Opolskiego i Michał Czarski – Marszałek 
Województwa Śląskiego. W konferencji 

udział wzięło ok. 60 samorządów gminnych 
i powiatowych skupionych wokół drogi eks-
presowej S-11 na odcinku od Kołobrzegu do 
Kluczborka oraz przedstawiciele Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Trans-
portu, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad oraz senatorowie i posłowie RP. 
Wiceburmistrz Hieronim Urbanek podpisał 
na spotkaniu List Intencyjny w sprawie 
utworzenia Stowarzyszenia „Droga S-11”. Do 
powołanego na spotkaniu Stowarzyszenia 
przystąpiło już 17 samorządów. Gmina Kórnik 
będzie mogła przystąpić do Stowarzyszenia 
(którego siedziba znajduje się w Poznaniu) 
po przyjęciu przez Radę Miejską stosownej 
uchwały. Uchwała takowa przygotowywana 
jest na sierpniowe posiedzenie Rady i już 
wkrótce zostanie przedłożona radnym do 
zaopiniowania.

KoNFERENCJA „iNFRASTRUKTURA 
DRoGoWA W WiElKoPolSCE” 

W dniu 4 lipca br. wiceburmistrz Hie-
ronim Urbanek uczestniczył w Konferencji 
„Infrastruktura drogowa w Wielkopolsce 
– szanse i zagrożenia”. Konferencja, pod 
patronatem Wojewody Wielkopolskiego 
– Tadeusza Dziuby i Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego – Marka Woźniaka, 
odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wo-
jewódzkim. Na konferencji omawiano m.in. 
plan rozbudowy infrastruktury drogowej w 
najbliższych latach i możliwości pozyskiwa-
nia na ten cel środków z funduszy unijnych 
w latach 2007-2013. 

PoSiEDZENiE ZARZĄDU PloT-u

W dniu 5 lipca br. burmistrz Jerzy 
Lechnerowski wziął udział w posiedzeniu 
Zarządu PLOT, na którym omówiono udział 
przedstawicieli stowarzyszenia w Targach 
ITB w Berlinie.

POZYTYWNA OcENA WNIOSKÓW 
APliKACYJNYCh GMiNY KÓRNiK

W dniu 10 lipca br. kierownik Referatu 
Promocji Gminy i Pozyskiwania Funduszy 
Pozabudżetowych – Sławomir Hinc uzyskał 
w Urzędzie Marszałkowskim informację o 
tym, iż złożone przez gminę Kórnik wnioski 
aplikacyjne w ramach funduszu ZPORR 
zostały pozytywnie ocenione w wyniku ich 
szczegółowej i formalnej analizy. Na skutek tej 
pozytywnej oceny zostały wnioski przekazane 
do zaopiniowania przez Panel Ekspertów. 
Oficjalne pisma informujące o pozytywnym 
wyniku wspomnianej ekspertyzy wpłynęły już 
do Urzędu Miejskiego w Kórniku. Dodać nale-
ży, że analiza prowadzona przez odpowiednio 
przygotowanych pracowników Urzędu Mar-
szałkowskiego dotyczyła jakości złożonych 
wniosków, natomiast Panel Ekspertów będzie 
oceniał wartość poszczególnych inwestycji, 
jak również ich potencjalny efekt społeczny. 

SPOTKANIE W SIEDZIBIE GDDKIA  
W POZNANIU

W dniu 11 lipca br. wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek uczestniczył w spotkaniu, które od-
było się w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Na spotka-
niu omawiano zasady współpracy pomiędzy 
GDDKiA a Gminą Kórnik w zakresie wykupu 
gruntów pod drogi serwisowe w Koninku, 
Żernikach i Gądkach. Poruszona została także 
kwestia wykupu budynków wzdłuż drogi S-11 
na odcinku od Jaryszek do Skrzynek oraz 
kwestia dojazdu do obiektów Obserwatorium 
Astrogeodynamicznego PAN w Borówcu. W 
wyniku prowadzonych rozmów ustalono, iż:

– wykup gruntów będzie odbywał się na 
zasadzie aktów notarialnych, gdzie kupującym 
będzie Burmistrz, a płatnikiem GDDKiA. 

– w 2007 roku GDDKiA utwardzi drogi 
gminne prowadzące z Obserwatorium 
Astrogeodynamicznego w kierunku Dzieć-
mierowa oraz w kierunku Gądek.

(dokończenie na następnej stronie)

URoCZYSTE WRĘCZENiE NAGRÓD  
W KoNKURSiE NA PRoJEKT CEN-

TRUM REKREACYJNo-SPoRToWEGo 
i KUlTURAlNo-oŚWiAToWEGo

 
W dniu 13 lipca br. w budynku przy ul. 

Prowent 6 w Kórniku odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród w konkursie na projekt 
Centrum Rekreacyjno-Sportowego i Kul-
turalno-Oświatowego w Kórniku. Pierwszą 
nagrodę otrzymał zespół autorski OVO 
Grąbczewscy Architekci z Katowic oraz 
Małgorzata Balcer-Zgraja i Adam Zgraja 
z Gliwic, którym wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek i sekretarz gminy Leszek Ksią-
żek wręczyli czek o wartości 25.000 zł.  
Przewodniczący Sądu Konkursowego 
Stefan Wojciechowski podziękował uczest-
nikom za udział w konkursie i stwierdził, 
że poziom konkursu był bardzo wysoki, 
a nagrody zostały przyznane w wyniku 
burzliwych obrad. Na zakończenie p. 
Wojciechowski omówił walory i punktację 
nagrodzonych i wyróżnionych prac. Przedstawiciele samorządu i jury oraz zwycięzcy konkursu
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DZiEĆMiERoWo

Sołtys Henryk Hypsior informuje, iż ze 
względu na suszę tegoroczne zbiory zbóż 
we wsi nędza co najmniej o jedną trzecią 
mniejsze. W Dziećmierowie trwają prace 
związane z kanalizacją.

GĄDKi

Sołtys Lucjan Sklepik ocze-
kuje na zaplanowane na ten rok 
prace związane z budową chod-
nika na ulicy Akacjowej i instala-
cją lamp na ul. Dworcowej.

KAMioNKi

Sołtys Małgorzata Walkowiak 
apeluje do mieszkańców Kamio-
nek, by nie zaśmiecali tej miejsco-
wości. W czterech miejscach są 
pojemniki na określone odpady. 
Niestety, mieszkańcy obok tych 
pojemników rzucają nie posegregowane 
i niewłaściwe śmieci w workach. Sołtys 
zaznacza, że takie śmieci należy usuwać 
we własnym zakresie, korzystając z usług 

odpowiednich firm. Małgorzata Walkowiak 
stwierdza, iż w sytuacji, gdy nadal będą 
zwożone śmieci koło pojemników, zwróci 
się o usunięcie tych pojemników. Uważa 
też, że będzie potrzebna kontrola przepro-
wadzona przez Straż Miejską i policję czy 
mieszkańcy mają dowody na wywóz śmieci. 

Taka kontrola powinna także dotyczyć opróż-
niania szamb, bo też zdarzają się przypadki 
nielegalnego pozbywania się nieczystości 
płynnych.

KONARSKIE

W miejscowości Konarskie żniwa 
zakończyły się w piątek 28 lipca. Soł-
tys Józef Bartkowiak mówi, że plony 
ze względu na susze są mniejsze. Z 
braku wody zasychają rośliny okopo-
we – ziemniaki i buraki, schnie też 
kukurydza.

RoBAKoWo-oSiEDlE

W sierpniu w Robakowie-
Osiedlu ulice Podgórna i Ogro-
dowa mają być utwardzone 
pofrezem, czyli asfaltem wy-
frezowanym z modernizowa-
nej Trasy Katowickiej – S 11. 
Sołtys Alina StanieckaWilczak 
jest wdzięczna wykonawcy 
robót na Trasie Katowickiej, 
że przekazuje ten materiał. 
Podkreśla, że toczyła dwuletni 
bój o utwardzenie ulic. Moderni-
zacja Trasy Katowickiej będzie 
trwać w sumie dwa lata, zatem 

pozyskany dzięki niej pofrez służyć 
będzie utwardzeniu także innych ulic  
w Robakowie-Osiedlu. 

Oprac. Robert Wrzesiński

(dokończenie z poprzedniej strony)

SPoTKANiE Z PRZEDSTAWiCiElAMi 
GDDKiA W UZĘDZiE MiEJSKiM

W dniu 14 lipca br. w Urzędzie Miejskim w 
Kórniku odbyło się spotkanie wiceburmistrza 
Hieronima Urbanka z przedstawicielami 
GDDKiA – dyrektorem Markiem Bereżeckim 
i menadżerem ds. przebudowy drogi S-11 p. 
Danutą Baranowska oraz przedstawicielami 
firmy Lafrentz – Polska Sp. z o.o., którą re-
prezentowali: prezes firmy, dyrektor ds. mar-
ketingu, kierownik budowy oraz inspektorzy 
nadzoru. Firma Lafrentz – Polska wygrała 
przetarg na budowę dróg serwisowych w 
Gądkach i Żerniakch. Tematem spotkania 
było ustalenie kolejności wykonania dróg 
serwisowych. W wyniku rozmów ustalono, 
że pierwszym etapem będzie budowa drogi 
z Jaryszek do drogi powiatowej Koninko-
Szczytniki wraz z budową mostu na rzece 
Kopli oraz przedłużenie ul. Ostrowskiej z 

Poznania do drogi wojewódzkiej 433 w Żer-
nikach. Rozpoczęcie prac zaplanowano na 
25 lipca 2006r. Na spotkaniu dyrektor Marek 
Bereżecki poinformował także, iż firma Lafre-
znt – Polska będzie wykonawcą zastępczym 
podczas budowy magistrali wodociągowej z 
Poznania do Gądek.

SPoTKANiE Z WiCEPREZESEM  
ZARZĄDU SPÓŁKi AQUANET

W dniu 18 lipca br. wiceburmistrz Hie-
ronim Urbanek uczestniczył w spotkaniu 
z wiceprezesem Zarządu Spółki Aquanet 
– Włodzimierzem Dudlikiem oraz kierow-
nikiem wydziału inwestycji Karolem Besz-
terdą. Przedmiotem rozmowy były sprawy 
dotyczące realizacji przyłączy kanalizacyj-
nych do poszczególnych nieruchomości w 
miejscowości Dziećmierowo, omówiono 
sprawę ewentualnego zastępstwa inwe-
stycyjnego dla w/w zadania. W związku z 
tym, iż Spółka Aquanet rozstrzyga przetargi 

zgodnie z regulaminem wewnętrznym Spół-
ki, a nie zgodnie z ustawą Prawo Zamó-
wień Publicznych, Gmina będzie musiała 
w najbliższym czasie ogłosić przetarg na 
wykonanie powyższego zadania.

SPoTKANiE Z MiESZKAŃCAMi BNiNA 
W SPRAWiE BUDoWY BAZY TElEFo-

Nii KoMÓRKoWEJ

W dniu 19 lipca br. odbyło się w Bninie 
spotkanie z mieszkańcami w sprawie bu-
dowy bazy sieci telefonii komórkowej ERA, 
co miałoby dokonać się na działce będącej 
własnością parafii bnińskiej. Zgromadzeni 
mieszkańcy byli zdecydowanie przeciwni 
wspomnianej budowie. Burmistrz Jerzy 
Lechnerowski stwierdził, iż należy zaczekać 
na opinie Konserwatora Zabytków, Sanepi-
du oraz Wojewody Wielkopolskiego. Potem 
dopiero zostanie podjęta wiążąca decyzja 
w sprawie budowy bazy sieci telefonii ko-
mórkowej. Sławomir Hinc

Susza niszczy plony
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W związku ze zbliżającymi się wy-
borami samorządowymi Rada Miejska 
podjęła na lipcowej sesji uchwały, któ-
re określają okręgi wyborcze i liczbę 
radnych jaką w danym okręgu wybie-
rzemy.

W stosunku do formy podziału gminy 
z przed 4 lat, zmian jest niewiele. Naji-
stotniejsze jest połączenie  w jeden okręg 
dwu-mandatowy wsi: Błażejewo, Błażejew-
ko, Biernatki, Czmoń , Czmoniec, Dębiec,  
Prusinowo, oraz Czołowo, Dworzyska , Ko-

narskie, Radzewo ,Trzykolne Młyny, które 
poprzednio tworzyły dwa oddzielne okręgi 
(jeden dwu a drugi jednomandatowy). 

Wzrost ilości mieszkańców w północno-
wschodniej części gminy spowodował do-
danie jednego mandatu dla wsi Borówiec, 
Kamionki , Koninko, Mościenica , Skrzynki, 
Szczytniki , Świątniczki. W sumie liczba 
radnych się nie zmieni. ŁG

PoDZiAŁ NA oKRĘGi

Nr
okręgu Granice okręgu wyborczego

Liczba
mieszkańców

stan na 
31.12.2001

Liczba
mieszkańców 

stan na 
31.12.2005

Liczba
radnych

1  

Miasto Kórnik- od północnej granicy miasta, wzdłuż ul. Poznańskiej, 
ograniczonej od strony zachodniej Jeziorem Kórnickim, na 
południowy-wschód od Alei Flensa i ul. Zygmunta Celichowskiego i 
na południowy zachód do ul. Zamkowej.
Okręg obejmuje ulice: Aleja Flensa, Zygmunta Celichowskiego, 
Harcerska, Jana Kantego, Kolegiacka,Kuśnierska, Leśna, 
Młyńska, Modrzewiowa   Osiedle .Stefana Białoboka, Parkowa, 
Plac Browarowy, Plac Niepodległości, Plac Powstańców Wlkp., 20 
Października, Pocztowa , Poprzeczna, Poznańska, Prowent , prof. 
Zbigniewa Steckiego, Szkolna, Średzka, Wiatraczna, Wodna, Wojska 
Polskiego, Zamkowa 

2200 2163 2

2

Miasto Kórnik- na południowy wschód od ul. Poznańskiej, 
począwszy od ul. Adama Mickiewicza, przez ul. Stodolną, dalej na 
północny wschód przez ul. Stanisława Staszica do ul. Antoniego 
Wróblewskiego.
Okręg obejmuje ulice :Adama Asnyka, Czereśniowa, Dworcowa, 
Działyńskich, Aleksandra Fredry, Krótka, Bolesława Leśmiana, 
Adama Mickiewicza, Osiedle Ignacego Krasickiego ,Patriotów , 
Teofili Potulickiej, Mikołaja Reja , Juliusza Słowackiego, Stanisława 
Staszica, Stodolna, Strzelecka, Antoniego Wróblewskiego, 
Stanisława Wyspiańskiego, Władysława Zamoyskiego

2049 2498 2

3

Miasto Kórnik – od ul. Armii Krajowej wszystkie ulice do południowej 
granicy miasta – drogi wojewódzkiej nr 434.
Okręg obejmuje ulice: Akacjowa,  Armii Krajowej, Biernacka, 
Błażejewska, Brzozowa, Cmentarna, Dębowa, Droga Kalejska, 
Wojciecha Droździka, Księdza Szczepana Janasika, Jeziorna , 
Jodłowa, Kanałowa, Kasztelana Jarosta,  Konarska, Kościelna, 
Jakuba Krauthofera,, Lipowa, St.anisława Michałowskiego , 
Stanisława Mikołajczyka, Piaskowa, Plac Jesionowy, Rynek, 
Sosnowa, Szeroka,Śremska, Świerkowa, Topolowa, Hipolita 
Trąmpczyńskiego, Michała Wieruszowskiego, Wierzbowa, 
Wincentego Witosa, Julii Molińskiej – Woykowskiej, Jana 
Wójkiewicza, Zwierzyniecka, Żwirowa 
                                          

1976 2060 2

4
Wsie: Błażejewo, Błażejewko, Biernatki, Czmoń , Czmoniec, 
Czołowo, Dębiec,  Dworzyska , Konarskie, Prusinowo, Radzewo, 
Trzykolne Młyny

1740
836 2617 2

5
Wsie: Celestynowo, Dziećmierowo, Kromolice, Pierzchno ,
Runowo, Szczodrzykowo 1997 2054

2

6 Wsie: Dachowa, Gądki, Jaryszki , Robakowo , Żerniki 
                                                                                                                  

2233 2336 2

7 Wsie: Borówiec, Kamionki , Koninko, Mościenica , Skrzynki, 
Szczytniki , Świątniczki   1866 3079

3
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W TOKU
Prezentujemy tabelę zawierającą inwe-

stycje Gminy Kórnik wykonane od 1 stycznia 
2006 r. lub będące w fazie wykończeniowej. 
Na zdjęciu prezentujemy także prace na  
ul. Poznańskiej (od ul. Poprzecznej do ul. 
Woźniaka), gdzie remontuje się nawierzch-
nię chodnika. Oprócz wspomnianych dzia-
łań, warto zauważyć prace, które nie są 
bezpośrednio prowadzone przez Gminę ale 
są dla niej istotne. Najważniejsze to remont 
„trasy katowickiej” i szybko postępująca bu-
dowa obwodnicy Kórnika. Zaawansowane 
są również prace nad budową kanalizacji  
w Dziećmierowie (patrz okładka). ŁG 

Zadanie Kwota 
przeznaczona

Kwota 
wydatkowana

opracowanie dokumentacji projektowej 
na budowę sieci wodociągowej przy ul. 
Żernickiej w Robakowie

18 450,00 18 423,53

dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w 
Szczodrzykowie 2 307 888,00 988 673,62

oczyszczanie i poprawa stanu wód Jeziora 
Kórnickiego - ekomątwa OSiR 50 000,00 29 612,91

budowa oświetlenia 

207 200,00

77 936,07

1) ul. Średzkiej, 18 474,19

2) Katowickiej, 12 202,57

3) Poprzecznej, 6 169,80

4) Mickiewicza 17 478,04

7) ul. Leśna w Błażejejwie 7 718,18

8) Huby Konarskie 15 161,29

9) Trzykolne Młyny 732,00

oświetlenie os. Kresowe 100 000,00 97 559,99

centrum sportowo - rekreacyjne z 
infrastrukturą  towarzyszącą 300 000,00 21 276,46*

kanalizacja deszczowa ul. Błażejewska w 
Kórniku - projekt 31 700,00 31 329,60

przyłącze do swietlicy w Szczodrzykowie 1 800,00 1 771,44**

przyłącze gazowe w świetlicy Dachowa 5 500,00 4 766,54**

Nagrody w konkursie na opracowanie 
szczegółowej koncepcji architektoniczno-
urbanistycznej centrum sportowo - 
rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą 
w Kórniku

45 000,00 45 000,00

3 067 538,00 1 394 286,23

*rozstrzygnięto konkurs na opracowanie dokumentacji projektowej, trwają negocjacje w celu 
zawarcia umowy

**(opłata przyłączeniowa)

ZMiANA  
oGRGANiZACJi RUChU

Informuję, że 5 sierpnia br. w sobotę 
o godzinie 20.00 w ramach II Letniego 
Festiwalu „Muzyka z Kórnika” na Placu 
Niepodległości (na placu przed ratu-
szem od strony Poznania) odbędzie się 
koncert zespołu rockowego „Apogeum”. 
W związku z tym w godzinach od 18.00 
do 23.00 nastąpią zmiany w organizacji 
ruchu pojazdów na Placu Niepodległo-
ści. Od godz. 18.00 zamknięty będzie 
ruch pojazdów na ulicach prostopadłych 
do Placu Niepodległości: Kuśnierskiej 
i Pocztowej. Od godz. 19.00 nastąpi 
całkowite zamknięcie ruchu w rejonie 
Placu Niepodległości z tym, że ruch na 
drodze wojewódzkiej w stronę Śremu  
i Poznania będzie się odbywał normalnie. 
W godzinach od 18.00 do 23.00 przysta-
nek autobusowy dla autobusów jadących 
w stronę Śremu i Kalisza zostanie zlo-
kalizowany po przeciwnej stronie drogi 
(obok sklepów DUET i SK Kosmetyki), 
naprzeciw przystanku dla autobusów 
jadących w stronę Poznania.

Za utrudnienia  przepraszam.

Leszek Książek
Sekretarz Gminy Kórnik

Remont na ul. Poznańskiej

Na obwodnicy kładą już nawierzchnię



nr 14/2006

7

KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 54

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

Ideal
OKNA PCV
PARAPETY
DRZWI WEW. I ZEW.
PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE
ROLETY – WERTICALE-ŻALUZJE
MOSKITIERY
SZEROKA OfERTA
RATY LUkAs

U NAs CZYsTO, sOLIDNIE I TANIO

PROMOCJa

transport GratIs
na terenie Kórnika
z a p r a s z a m y

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk

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

poleca: – płyty gipsowe 
– styropian
– farby
– papę

Bnin, ul. Śremska 10A tel. (61) 898 03 35

KLIMATYZACJE
SERWIS AUTORYZOWANY OFERUJE

• SPRZEDAŻ
• MONTAŻ
• SERWISOWANIE SPRZĘTU

3 lataGRWaRaNcji

Tel: 061 893-94-99 Kom: 0507 160-878
0668 491-693www.romo.pl

MeCHaNIKa POJaZdOWa
elektromechanika - elektryka

komputerowa diagnostyka silników
osobowe - ciężarowe - dostawcze

oleje MOBIl
Maciej Duszczak
tel. 505 126 826

Prusinowo 30
(trasa Kórnik - Zaniemyśl)

szczodrzykowo, ul. Dworcowa 23
62–035 Kórnik

tel./fax (061) 817 10 71

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

PŁYTKI CERAMINCZNE
PŁYTKI ELEWACYJNE • KLEJE • FUGI

Rabaty

MIEJsCE  NA  TWOJĄ 
REkLAMĘ

R
EK
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M

Y

NZOZ „BEDENT” sTOMATOLOGIA
ZAPRAsZA UBEZPIECZONYCH 

UsŁUGI W RAMACH kONTRAkTU  
Z NfZ

Rejestracja: tel. (61) 8190-425
Budynek Ośrodka Zdrowia I piętro - pokój 205
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NAJlEPSi  PRZEDSiĘBioRCY  
Z AGloMERACJi PoZNAŃSKiEJ

 W poniedziałek, 26 czerwca br., pod-
czas finałowej Gali  poznaliśmy laureatów i 
wyróżnionych w konkursie o tytuł “Poznań-
skiego Lidera Przedsiębiorczości”. Statuetki 
Lidera trafiły do najlepszych firm z sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw z aglo-
meracji poznańskiej.

Zwycięzcami IV edycji zostało siedem 
firm z Poznania oraz trzy firmy z terenu 
powiatu poznańskiego. Tytuł “Wyróżniony w 
Konkursie” otrzymało pięć przedsiębiorstw, 
w tym dwa z powiatu. 

Organizatorami konkursu są: Starosta 
Poznański, Prezydent Miasta Poznania, 
Prezes Międzynarodowych Targów Po-
znańskich oraz Prezydent Sejmiku Gospo-
darczego Województwa Wielkopolskiego. 
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele 
środowisk gospodarczych i naukowych, 
władze samorządowe oraz wszyscy uczest-
nicy konkursu. 

W dotychczasowych edycjach kon-
kursu wzięło udział 130 firm.  Tegoroczni 
Liderzy wybrani zostali spośród 40 
zgłoszonych kandydatur. Każda z nich 
poddana została merytorycznej ocenie 
prowadzonej działalności oraz analizie 
finansowej. Przedsiębiorstwa rekomen-
dowane były przez Komisję Konkursową, 
a następnie zatwierdzone przez Kapitułę 
Konkursu.

Wśród ocenianych kryteriów obok 
sytuacji ekonomicznej znalazły się m. in.: 
jakość oferowanego produktu lub usługi, 
stosowany system zapewnienia jakości, 
wartość dokonanych inwestycji, dynamika 
zatrudnienia oraz opinie kontrahentów i 
partnerów biznesowych, potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami. Ważnymi 
elementami oceny były również: działalność 
społeczna i charytatywna firmy, jej polityka 
wobec pracowników oraz dotychczasowe 
osiągnięcia. 

Lista przedsiębiorstw nagrodzonych 
tytułem Poznańskiego Lidera Przedsię-
biorczości: 

Kategoria “Średni Przedsiębiorca” 
1. Karlik Sp. z o.o. w Poznaniu 
2. Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowla-

ne NICKEL Sp. z o.o. w Poznaniu 
3. STEEL-BUILDING Sp. z o.o. w Po-

znaniu 
4. Tombea Fabryka Mebli Tapicerowanych 

Tomasz Misiorny w Swarzędzu 
5. UTAL Sp. z o.o. w Kobylnicy 

Kategoria “Mały Przedsiębiorca” 
1. PAN Centrum Słodkiej Dekoracji Sp. z 

o.o. w Poznaniu 
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SAR-

POL Sp. z o.o. w Poznaniu 

Kategoria “Mikroprzedsiębiorca” 
1. ABC Akademia Sp. z o.o. w Poznaniu 
2. Centrum Językowe IDEA Sp. z o.o. w 

Poznaniu 
3. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

HANT Maria Kurowska  w Murowanej 
Goślinie 

Wyróżnienia w konkursie otrzymały 
następujące firmy: 

Kategoria “Średni Przedsiębiorca” 
1. Bukowsko-Grodziska Spółdzielnia 

Mleczarska w Buku 
2. Firma Karlik Sp. j. w Poznaniu 
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-

dlowe Armatury ZAWGAZ Sp. z o.o. w 
Suchym Lesie 

4. SEMAX S.A. w Poznaniu 

Kategoria “Mikroprzedsiębiorca” 
1. Cukiernia Ryszard Gembiak w Po-

znaniu 

Tytuł “Poznański Lider Przedsiębiorczo-
ści” oraz prawo do posługiwania się oficjal-
nym znakiem słowno-graficznym konkursu 
w kontaktach handlowych i w reklamie firmy 
otrzymują na okres dwóch lat. Organizatorzy 
zapewniają również bezpłatną promocję lau-
reatów na łamach serwisów internetowych 
i w mediach, a także dofinansowanie do 
wybranej przez laureatów imprezy targowej 
organizowanej przez MTP.

Więcej informacji na stronie konkursu: 
www.lidermsp.poznan.pl 

Patroni medialni konkursu: Radio  88,4 
FM Złote Przeboje, Głos Wielkopolskie, Tele-
wizja Polska Oddział Poznań, Bestgroup. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim tego-
rocznym uczestnikom IV edycji Konkursu 
o tytuł “Poznańskiego Lidera Przedsiębior-
czości” za zainteresowanie oraz przesłane 
formularze zgłoszeniowe. 

Zapraszamy do udziału w jego kolejnej 
edycji.

NoWE AUTo DlA PoliCJi  
Z cZERWONAKA

Dwunastego lipca br. Jan Grabkowski, 
Starosta Poznański, przekazał podisnp. Woj-
ciechowi Ołdyńskiemu, Komendantowi Miej-
skiemu Policji w Poznaniu, kluczyki do nowego 
radiowozu marki Chevrolet Lacetti Kombi dla 
Komisariatu Policji w Czerwonaku.

Radiowóz, całkowicie przystosowany do 
potrzeb policji, został zakupiony ze środków 
powiatu poznańskiego za kwotę 50.000,00 
zł. Uroczystość, w której udział wzięli m.in. 
mł. insp. Piotr Malarski, Zastępca Wielkopol-
skiego Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Poznaniu, mł. insp. Zdzisław Stachowiak, 
Mariusz Poznański, Wójt Gminy Czerwonak, 
Zbigniew Zieliński, Przewodniczący Rady 
Gminy Czerwonak, Grzegorz Wasielewski, 
Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskie-
go oraz Ryszard Jaroniec, Prezes Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Koziegłowach, 
odbyła się przed pomnikiem Poległych Poli-
cjantów w Czerwonaku. 

W bieżącym roku powiat poznański 
przeznaczył na wsparcie Komendy Miej-
skiej Policji w Poznaniu kwotę 120.000,00 
zł. Oprócz zakupu radiowozu, 60.000,00 
zł zostało przeznaczone na kupno sprzętu 
informatycznego, środków łączności i wy-
posażenia dla komisariatów policji z terenu 
powiatu poznańskiego, natomiast kwota 
10.000,00 zł na nagrody dla zwycięzców 
konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu Po-
znańskiego”. Nagrody zostaną wręczone 
najlepszym dzielnicowym podczas obcho-
dów Święta Policji 25 lipca 2006 roku.

Paweł Kurosz
Dyrektor
Wydział Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego

KRÓTKO 
Z POWIATU

Z 
PO

W
IA

TU

jan Grabkowski, Starosta Poznański,
podczas Gali “Poznańskiego Lidera 

Przedsiębiorczości

Zwycięzcom wręczono statuetki „Lidera”

jan Grabkowski, Starosta Poznański, 
przekazuje policjantom z czerwonaka 

nowy radiowóz
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Zdarzenia na terenie gminy Kórnik w okre-
sie od dnia 04.07.2006 r. do 01.08.2006 r.

1. w dniu 04.07.2006 mieszkaniec miej-
scowości Biernatki powiadomił o doko-
nanej kradzieży samochodu Citroen 

2. w dniu 04.07.2006 KP Kórnik został 
powiadomiony przez mieszkankę 
miejscowości Kromolice o kradzieży 
telefonu komórkowego dokonaną przez 
dwóch małoletnich. 

3. w dniu 05.07.2006 policjanci KP Kórnik 
dokonali zatrzymania nietrzeźwego 
kierującego samochodem osobowym 
na ul. Parkowej w Kórniku. 

4. w dniu 05.07.2006 KP Kórnik został 
powiadomiony o kradzieży paliwa z sa-
mochodów firmy budującej obwodnice 
Kórnika.

5. w dniu 05.07.2006 policjanci KP Kórnik 
zatrzymali trzech poszukiwanych nielet-
nich 

6. w dniu 06.07.2006 policjanci Oddziałów 
Prewencji KWP Poznań na terenie 
Kórnika zatrzymali dwóch nietrzeźwych 
kierujących rowerami 

7. w dniu 07.07.2006 policjanci KP Kórnik 
zatrzymali nietrzeźwego kierującego 
samochodem osobowym na ul. Woż-
niaka w Kórniku.

8. w dniu 07.07.2006  KP Kórnik został 
powiadomiony przez mieszkańca Bo-
rówca o uszkodzeniu mienia w postaci 
wycięcia poszycia tapicerskiego w sa-
mochodzie. 

9. w dniu 07.07.2006  mieszkanka Kórnika 
powiadomiła KP Kórnik o usiłowaniu 
kradzieży samochodu VW Golf 

10.w dniu 07.07.2006 policjanci KP Kórnik 
w miejscowości Błażejewo zatrzymali 
dwóch mężczyzn posiadających  nar-
kotyki 

11. w dniu 08.07.2006 policjanci KP Kórnik 
w miejscowości Robakowo zatrzymali 
kierowcę samochodu,  który prowadził 
pojazd wbrew sadowemu zakazowi i 
był w stanie po użyciu alkoholu

12.w dniu 08.07.2006 KP Kórnik został 
powiadomiony o uszkodzeniu lusterka 
w samochodzie parkującym oś. Staszi-
ca w Kórniku

13.w dniu 09.07.2006 policjanci KP Kór-
nik zatrzymali dwóch poszukiwanych 

nieletnich 
14.w dniu 10.07.2006 policjanci Sekcji 

Zabezpieczenia Miasta KMP Poznań 
zatrzymali nietrzeźwego kierującego 
rowerem na ul. Rynek w Kórniku 

15.w dniu 10.07.2006 KP Kórnik został 
powiadomiony o włamaniu do pomiesz-
czenia gospodarczego w miejscowości 
Gadki i kradzieży elektronarzędzi, 
telewizora i radia 

16.w dniu 10.07.2006 mieszkaniec miej-
scowości Robakowo powiadomił  KP 
Kórnik o włamaniu do mieszkania i 
kradzieży pieniędzy. 

17.w dniu 12.07.2006 KP Kórnik został 
powiadomiony o dokonanej na terenie 
miejscowości Gądki kradzieży portfela z 
zawartością dokumentów i pieniędzy

18.w dniu 13.07.2006 policjanci KP Kór-
nik zatrzymali trzech poszukiwanych 
nieletnich 

19.w dniu 14.07.2006 policjanci KP Kórnik 
zatrzymali poszukiwanego nieletniego 

20.w dniu 14.07.2006 policjanci Sekcji 
Zabezpieczenia Miasta KMP Poznań 
zatrzymali nietrzeźwego kierującego 
rowerem na ul. Kórnickiej w miejsco-
wości Gądki 

21.w dniu 16.07.2006 KP Kórnik został 
powiadomiony o utonięciu osoby w 
zbiorniku wodnym przy ul. Jeziornej w 
miejscowości Szczytniki 

22.w dniu 17.07.2006 policjanci KP Kórnik 
zatrzymali nietrzeźwego kierującego 
samochodem osobowym na ul. Głównej 
w miejscowości Biernatki 

23.w dniu 14.07.2006 policjanci Sekcji 
Zabezpieczenia Miasta KMP Poznań 
zatrzymali nietrzeźwego kierującego 
rowerem na ul. Dworcowej  w miejsco-
wości Dziećmierowo 

24.w dniu 18.07.2006 mieszkaniec Pozna-
nia powiadomił KP Kórnik o uszkodze-
niu samochodu zaparkowanego przy 
ogródkach działkowych w Koninku 

25.w dniu 19.07.2006 KP Kórnik został 
powiadomiony o kradzieży paliwa z 
kombajnów w gospodarstwie rolnym 
w Runowie 

26.w dniu 19.07.2006 mieszkaniec Kamio-
nek powiadomił KP Kórnik o kradzieży 
biżuterii i pieniędzy z mieszkania. 

27.w dniu 20.07.2006 mieszkaniec Pozna-
nia powiadomił KP Kórnik o kradzieży 

samochodu Renault na terenie miejsco-
wości Kamionki

28.w dniu 14.07.2006 policjanci Sekcji 
Zabezpieczenia Miasta KMP Poznań 
zatrzymali nietrzeźwego kierującego 
rowerem na ul. Parkowej   w Kórniku 

29.w dniu 21.07.2006 policjanci KP Kór-
nik zatrzymali dwóch poszukiwanych 
nieletnich 

30.w dniu 21.07.2006 policjanci Sekcji 
Zabezpieczenia Miasta KMP Poznań 
zatrzymali nietrzeźwego kierującego 
rowerem na ul. Dworcowej  w miejsco-
wości Dziećmierowo 

31.w dniu 24.07.2006 mieszkaniec Pozna-
nia powiadomił KP Kórnik o kradzieży 
samochodu Renault na terenie miejsco-
wości Borówiec 

32.w dniu 24.07.2006 PK Kórnik został 
powiadomiony o kradzieży lam oświet-
leniowych z terenu budowy domu w 
miejscowości Robakowo 

33.w dniu 24.07.2006 policjanci KP Kórnik 
dokonali zatrzymania nietrzeźwego 
kierującego samochodem osobowym 
na ul. Reja  w Kórniku

34.w dniu 26.07.2006  KP Kórnik został 
powiadomiony o kradzieży samocho-
du Volkswagen Toran z miejscowości 
Szczytniki 

35.w dniu 26.07.2006 policjanci Sekcji 
Zabezpieczenia Miasta KMP Poznań 
zatrzymali nietrzeźwego kierującego 
rowerem na ul. Poznańskiej  w miej-
scowości Dachowa  

36.w dniu 28.07.2006 KP Kórnik został 
powiadomiony o kradzieży monitorów 
LCD i pieniędzy z terenu DORSEL w 
Gadkach

37.w dniu 28.07.2006 mieszkaniec Pozna-
nia powiadomił KP Kórnik o kradzieży 
samochodu  Skoda Octawia z terenu 
miejscowości Mościenica 

38.w dniu 31.07.2006 KP Kórnik został 
powiadomiony o kradzieży kabla elek-
trycznego z terenu budowy hali produk-
cyjnej w miejscowości Skrzynki 

39.w dniu 01.08.2006 KP Kórnik został 
powiadomiony o kradzieży płyt be-
tonowych z terenu pola w okolicach 
miejscowości Czmoń 

W okresie od 04.07.2006 do 01.08.2006 
policjanci KP Kórnik na terenie gminy 
Kórnik obsługiwali 10 kolizji drogo-
wych

 Opr. KP Kórnik

KRoNiKA KRYMiNAlNA

WYKRĘĆ NUMER ZŁODZIEJOWI!
• Masz informacje na temat złodziei samochodów?
• Podejrzewasz, że w Twojej okolicy są kradzione auta?
• Wiesz, gdzie jest dziupla samochodowa?

Zadzwoń - 0800 112 312
NUMER POLICYJNEJ SPECJALNEJ LINII TELEFONICZNEJ

Zapewniamy pełną anonimowość • Cenne informacje nagradzamy
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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

tel. (61) 817 07 50
kom. 0601 586 966

INSTalaTORSTWO
RAFAŁ NiEMiR

wykonuje:
instalacje wod. – kan. – c.o – gaz

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

Borówiec, ul. Poznańska 83
Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050

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

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)

R
EK

lA
M

Y



nr 14/2006

11

A
K

TU
A

lN
o

ŚC
i

W numerze 10/2006 Kórniczanina po-
daliśmy informację, że Sąd Okręgowy w 
Poznaniu uniewinnił w dniu 12 maja br. bur-
mistrza Jerzego Lechnerowskiego i człon-
ków Zarządu Gminy w latach 1994-1998 od 
wszystkich zarzucanych im czynów.

 
Informowaliśmy wówczas, że opubliku-

jemy uzasadnienie wyroku, po otrzymaniu 
go z Sądu Okręgowego. Przypomnijmy, że 
Sąd Okręgowy zmienił wyrok Sądu I Instan-
cji, który przypisał oskarżonym częściową 
winę dotyczącą wyrządzenia Gminie Kórnik 
szkody na kwotę 21.353,53zł. Strony pro-
cesu otrzymały uzasadnienie na początku 
lipca, dlatego obecnie drukujemy istotne 
jego fragmenty.

Sąd Okręgowy w Poznaniu po roz-
patrzeniu apelacji, wniesionych przez 
obrońców  oskarżonych Jerzego Lechne-
rowskiego, Artura Hoffmanna, Grzegorza 
Marciniaka, Mariana Mielocha, Adama 
Obiegałki i Bogdana Stanisławskiego oraz 
Prokuratora Rejonowego we Wrześni od 
wyroku Sądu Rejonowego w Śremie z dnia 
27 października 2005r.:

I. Zmienia zaskarżony wyrok w p.3  
w ten sposób, że oskarżonych uniewinnia 
od zarzutu  popełnienia przestępstwa z art. 
231 $1 k.k.,                                          .

II. W pozostałym zakresie utrzymuje  
w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelację 
prokuratora za oczywiście bezzasadną,

III. Kosztami procesu obciąża Skarb 
Państwa.

W uzasadnieniu tego wyroku Sąd Okrę-
gowy zważył, co następuje:

„Postępowanie przed Sądem I instancji 
przeprowadzone zostało starannie, w zgo-
dzie z wymogami procedury, a przy tym  
w sposób wszechstronny.

Dysponując kompletnym materiałem 
dowodowym, w sprawie można było wy-
dać rozstrzygnięcie merytoryczne i tak 
też zrobił Sąd I instancji, jednak ocena, 
jakiej dokonał, jedynie w części zasługi-
wała na aprobatę. Sąd Rejonowy zupełnie 
bezkrytycznie oparł się na wyliczeniach 
biegłego oraz na wynikach postępowania 
cywilnego, które było prowadzone pod 
innym kątem, a zresztą nie wiąże Sądu 
w sprawie karnej. Stąd też nie można 
nie zgodzić się z twierdzeniami apelacji 
obrońców, iż kwota 21.353,53 nie została 
prawidłowo wyliczona (a w szczególności 
Sąd nie uwzględnił kwestii jej ewentualne-
go umniejszenia o kaucję wpłaconą przez 
braci Małeckich).”

W dalszej części uzasadnienia czy-
tamy:

„Skoro w dacie czynu zabronionego 
oskarżonym obowiązywała ustawa, która 
wykluczała przypisanie im zarówno prze-
stępstwa niegospodarności, jak i prze-
stępstwa urzędniczego czy jakiegokolwiek 
innego czynu zabronionego, to tę ustawę 
należało przyjąć za podstawę rozstrzyg-
nięcia, a nie obecnie obowiązujący Kodeks 
karny. Stąd też przyjąć należało, iż oskarżo-
nym nie można w ogóle przypisać przestęp-
stwa, a zatem należało zmienić zaskarżony 
wyrok w powyższej części i uniewinnić ww. 
od przypisanego im przestępstwa. Zmiana 
wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonych 

bezprzedmiotowymi czyni rozważania na 
temat zarzutu prokuratora, iż wobec tych 
oskarżonych wymierzono rażąco niewspół-
mierne kary.”

Odnośnie zarzutu formułowanego 
wobec J. Lechnerowskiego, P. Plewki i pp 
Małeckich poświadczenia nieprawdy, sąd 
orzekł:

„Jeśli zaś chodzi o formułowany wo-
bec J.Lechnerowskiego, P.Plewki i p.p. 
Małeckich zarzut popełnienia przestęp-
stwa z art. 272 k.k. (tzn. poświadczenia 
nieprawdy – przyp.red.), to w tym zakresie 
apelacja prokuratora okazała się zupełnie 
chybiona”. 

W tym przypadku Sąd Okręgowy po-
dzielił zapatrywania Sądu Rejonowego  
I instancji, który nie przypisał oskarżonym 
winy.

Poproszony o komentarz do wyroku 
burmistrz Jerzy Lechnerowski stwierdził: 
„Szkoda, że tracono czas i pieniądze 
podatników na rozprawy, targano nerwy 
oskarżonych i ich bliskich. Z perspektywy 
czasu można stwierdzić, że wystarczyłoby 
aby władze poprzedniej kadencji przychyliły 
się do mojej propozycji, aby dokonać nie 
stojących w sprzeczności z prawem korekt 
w dokumencie sprzedaży obiektu za obo-
pólną zgodą stron transakcji. 

Uniknęłoby się wtedy wielu nieporozu-
mień, domysłów, dyskusji na ten temat.”

Tak kończy się wieloletni proces, który 
rozgrzewał opinię publiczną, dawał po-
żywkę do wielu nie zawsze obiektywnych 
prasowych spekulacji i wykorzystywany 
był propagandowo przez przewidujących  
z góry wyrok. ŁG

KONIEc PROcESU - UNIEWINNIENIE

Zakłady mięsne byłego Pozmeatu będą 
najprawdopodobniej sprzedawane kawałek 
po kawałku. Takie rozwiązanie oznacza, że 
produkcja już nie ruszy. 

Jan Kanecki, syndyk masy upadłościo-
wej zakładu poinformował, że w najbliż-
szym czasie w mediach 
pojawi się ostatnia już 
informacja o możliwości 
kupna byłej rzeźni. - Nie-
stety jest mało prawdo-
podobne, aby tym razem 
ktokolwiek złożył ofertę 
w przetargu - stwierdził 
Kanecki. Potencjalni ofe-
renci mają czas do końca 
sierpnia. Po tym terminie 
rozpocznie się wyprzedaż 
nieruchomości. Istnieje 
duże prawdopodobieństwo, 
że zakład będzie wyprzeda-
wany w częściach. - Pienią-
dze, które otrzymamy prze-
znaczone będą na spłatę 
bieżących zaległości - mówi syndyk. 

Upadła firma ma spore długi wobec 
Gminy Kórnik. Niestety w pierwszej kolejno-

ści spłacani będą większe wierzytelności. 
Wiadomo już, że częścią niezabudowa-

ną zakładu zainteresowana jest firma Ra-
ben, która sąsiaduje z byłym Pozmeatem. 
Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu oraz 
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
bada sprawę upadku rzeźni. Członkom 

byłego zarządu spółki przedstawiono już 
zarzuty. Dotyczą one działania na szkodę 
firmy. 

Problemy Pozmeatu rozpoczęły się 
dwa lata temu. Nikt jednak wtedy nie przy-
puszczał, że rzeźnia przestanie istnieć. Na 
początku 2005 roku decyzję o upadłości 
spółki podjął sąd. 300 osób, które wówczas 
były zatrudnione straciło pracę. 

Syndyk masy upadłościowej ogłaszał 
przetargi. Kilka prób zbycia majątku rzeźni 
w Robakowie nie powiodło się. Kolej-

ne przetargi nie przynosiły 
żadnego rezultatu. Kiedy w 
końcu okazało się, że za-
kładem zainteresowany jest 
skandynawski inwestor, któ-
ry chciał uruchomić w byłej 
rzeźni przetwórstwo drobiu, 
w kraju pojawiła się „ptasia 
grypa”. To spowodowało, że 
duńsko-szwedzka spółka 
wycofała się z kupna hal po 
byłym Pozmeacie. Nadzie-
je związane z ponownym 
uruchomieniem zakładów 
mięsnych w Robakowie 
legły w gruzach. Transakcji 
nie udało się sfinalizować. 
Spółka nie złożyła oficjalnej 

oferty w przewidzianym czasie i tym samym 
odstąpiła od woli kupna rzeźni. 

Barbara Morasz

WYPRZEDAWANY W CZĘŚCiACh? 

Fot. Barbara Morasz
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STRAżACY W AKCJi
3 lipca gasili pożar trawy w Koszutach w 
powiecie średzkim.
5 lipca usuwali gałęzie w Kórniku. 
7 lipca zabezpieczali miejsce wypadku w 
miejscowości Orkowo na pograniczu po-
wiatów śremskiego i poznańskiego.
9 lipca gasili pożar lasu w Mieczewie – gm. 
Mosina,
10 lipca pojechali ponownie gasić las w 
Mieczewie.
12 lipca usuwali skutki wypadku na trasie 
Kórnik – Mościenica
13 lipca udali się zabezpieczyć miejsce wy-
padku w Bninie, gdzie przy SKR tir uderzył 
w autobus.
14 lipca usuwali skutki dwóch wypadków: 
pierwszy wydarzył się w Gądkch przy przy-
stanku autobusowym, a następny na ulicy 
Dworcowej w Kórniku.
14 lipca doszło do kolejnego wypadku- 
przed Czołowem na trasie na Mosinę, gdzie 
„Polonez” na zakręcie dachował i wjechał 
do lasu. Strażacy zabezpieczyli miejsce 
tego zdarzenia.
14 lipca w miejscowości Konarskie lądował 
śmigłowiec, a miejsce jego lądowania za-
bezpieczyli strażacy.
17 lipca pojechali na miejsce wypadku w 
Koszutach.
17 lipca ratowali wygłodzonego, pozba-
wionego jedzenia bociana w gnieździe w 
Szczytnikach przy strażnicy OSP. Zaopie-
kowali się ptakiem, który po dwóch dniach 

mimo pomocy weterynarza zmarł.
18 lipca gasili pożar zboża w Świątnikach 
gm. Mosina.
20 lipca zabezpieczyli miejsce kolizji przy 
wyjeździe z Kórnika na Trasę Katowicką w 
kierunku Poznania.
20 lipca w Borówcu na ul. Szkolnej ugasili 
słup wysokiego napięcia.
22 lipca  gasili pożar zboża w Rogalinku 
gm. Mosina na ul. Polnej.
25 lipca na prośbę leśniczego z Mieczewa 
zawieźli wodę do lasu dla zwierząt
25 lipca udali się do Mieczewa ugasić pożar 
lasu przy drodze do Mosiny.
25 lipca gasili stację transformatorową w 
Czołowie.
26 lipca gasili las na ulicy Akacjowej w 
Gądkach.
26 lipca ugasili słomę w Rogalinie gm. 
Misina. 
26 lipca pojechali gasić zboże w Tulcach 
gm. Kleszczewo.
27 lipca ugasili zboże palące się w Dzieć-
mierowie.
27 lipca gasili pożar zboża w Runowie
27 lipca zboże paliło się ponownie w Dzieć-
mierowie.
27 lipca strażacy pojechali do miejscowo-
ści Nagradowice w gm. Kleszczewo gasili 
zboże.
28 lipca gasili pożar zboża w miejscowości 
Pławce gm. Śrem
28 lipca zabezpieczali lądowanie helikop-
tera w Dziećmierowie.

Oprac. Robert Wrzesiński

„żNiWo” UPAŁÓW
- W ostatnich dniach mamy pełne ręce 

roboty – tak komentują nieustanne wyjazdy 
do pożarów strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kórniku. Tylko od połowy lipca 15 
zgłoszeń dotyczyło płonących pól i łąk. 

Najwięcej pożarów zanotowano po 20 
lipca. Nawet kilka razy dziennie wyjeżdżali 
strażacy, aby ugasić szybko rozprzestrze-
niający się ogień. 25 lipca, w samo południe 

płonęło zboże w Kórniku. Tego samego dnia 
kórniccy strażacy w godzinach popołudnio-
wych otrzymali zgłoszenie o pożarze zboża 
w Mieczewie przy trasie Kórnik – Mosina. 
Ogień oprócz upraw objął także pojedyncze 
drzewa. 26 lipca straż trzykrotnie wyjeżdżała 
do pożarów. Płonęły zboża i słoma w Gąd-

kach, Rogalinie i Tulcach. Następnego dnia 
aż cztery razy zawyła syrena. Strażacy gasili 
palące się uprawy dwukrotnie w Dziećmiero-
wie oraz w Runowie. 28 lipca paliło się zboże 
w Pławcach i przydrożny rów w Mościenicy. 

Panujący od ponad miesiąca upał zbiera 
swoje „żniwo”. Brak opadów powoduje, 
że wilgotność gleb i ściółki spada do kilku 
procent. – Od końca czerwca kilkakrotnie 
wzrosła liczba zgłoszeń pożarów – tłuma-
czy Leszek Orlewicz, komendant kórnickiej 
OSP. Strażacy wyjeżdżają najczęściej do 

płonącego zboża lub łąki. Do te pory „po-
szło z dymem” kilkadziesiąt hektarów pól  
i nieużytków, a straty szacuje się od kilkuset 
do kilkunastu tysięcy. 

Najczęstszą przyczyną powstawa-
nia ognia na polach są iskry z ciągników  
i kombajnów. (BM)

Fot. Barbara Morosz

60-TE URODZINY 
oChoTNiCZEJ STRAżY 

PożARNEJ W RADZEWiE
„Praca Bogu na chwałę, a ludziom na 

ratunek”- tym hasłem i myślą przewodnią 
każdego strażaka rozpoczęła się w sobotę 
8 lipca uroczystość obchodów 60-lecia pracy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewie. Na 
„urodzinowe” spotkanie przybyły wszystkie 
okoliczne jednostki ogniowe: z Robakowa, 
Krzesin, Mosiny, Kórnika, Kobylnicy, Klesz-
czewa i Pecna, a także władze pobliskich wsi 
oraz v-ce burmistrz - Hieronim Urbanek, oraz 
członkowie Rady Miejskiej w Kórniku. Bogaty 
program obchodów 60-lecia istnienia Straży 
Pożarnej w Radzewie otwarto uroczystym 
przemarszem pocztów sztandarowych w 
asyście wyjących strażackich syren, by 
następnie dotrzeć na plac szkoleniowy 
radzewskiej straży pożarnej. Plac wypełnił 
się po brzegi umundurowanymi druhami 
w lśniących hełmach  i druhnami, spośród 
których jedna z nich- Julia Bartkowiak 
przybliżyła przybyłym historię powstania jed-
nostki. Opowieściom o początkach działań 
strażaków w Radzewie towarzyszyła sikaw-
ka konna, która dumnie stała w towarzystwie 
jej  dzisiejszych następców- nowoczesnych 
wozów strażackich. Swoją obecnością na 
uroczystości zaszczycił wszystkich  Marian 
Szczepaniak ze Strażackiego Kręgu Senio-
rów w Mosinie, który wstąpił do tamtejszej 
straży w początkach jej istnienia. Podkreślał 
niezastąpioną rolę kobiet jako ochotniczek 
straży pożarnej.

Oficjalną część wypełniły serdeczne 
podziękowania za działalność społeczną 
na rzecz O.S.P. Radzewo druhom: Markowi 
Nowakowi, Markowi Wlazłemu, Zbigniewowi 
Frąckowiakowi, Tomaszowi Radziejew-
skiemu oraz Julii Bartkowiak. Najbardziej 
zasłużonym wręczono statuetki z wizerun-
kiem strażaka w akcji gaśniczej, a posiada-
czami zostali: Edmund Frąckowiak, Roman 
Rozmiarek, Mieczysław Jankowski, Witold 
Duszczak, Mirosław Maciejewski-prezes 
straży w Radzewie Andrzej Zieliński, oraz 
Jan Ratajczak-naczelnik O.S.P. Radzewo. 

(dokończenie na str 26)
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W dniach od 7 do 10 lipca br. dele-
gacja reprezentująca gminę Kórnik prze-
bywała, na zaproszenie stowarzyszenia 
„Königstein-Kórnik”, w niemieckiej gminie 
Königstein. 

Głównym celem wizyty był udział w 
uroczystościach związanych ze świętem 
miasta, które   nosi nazwę „Burgfest”. W 
tym roku, po raz pierwszy reprezentanci 
naszej gminy aktywnie uczestniczyli w tych 
uroczystościach. Jednym z najważniej-
szych i najpiękniejszych punktów programu 
związanych z obchodami święta miasta 
jest pochód, w którym idą przebrani w 
historyczne stroje przedstawiciele licznych 
organizacji i stowarzyszeń z Königstein. W 
tym roku w pochodzie szła również kórnicka 
„Biała Dama” ze swoją świtą, która wzbu-
dzała ogromne zainteresowanie i sympatię 
mieszkańców.

Choć pobyt w gminie partnerskiej trwał 
zaledwie dwa dni doszło do wielu spot-
kań z przedstawicielami stowarzyszenia 
koordynującego współpracę gminy. Za 
najważniejszy element współpracy mię-
dzygminnej uznano wizyty (wymiany) 

różnych grup społecznych oraz członków 
stowarzyszeń działających na terenie obu 
gmin. Wymiany te maja dotyczyć nie tylko 
dzieci i młodzieży szkolnej, ale także osób 
starszych. Celem odbytych  spotkań było 
ustalenie dalszych zasad współpracy. Pod-
czas pobytu doszło do bardzo ważnego 
spotkania z nowym burmistrzem König-
stein - Leonhardem Helmem. Burmistrz 
zapewnił naszą delegację o sympatii i chę-
ci kontynuowania współpracy rozpoczętej 
przez jego poprzednika. Leonard Helm 
jeszcze w tym roku chciałby odwiedzić 
naszą gminę.

 W ramach współpracy partnerskiej, 
już w październiku do Kórnika przyjedzie 
ośmioosobowa grupa młodzieży wraz z 
opiekunem. Ponieważ w najbliższym cza-
sie planowane są także wymiany z innymi 
grupami  społecznymi działającymi  na 
terenie obu gmin, prosimy stowarzyszenia, 
instytucje i grupy społeczne zainteresowa-
ne współpracą ze swoimi odpowiednikami 
na terenie Königstein o kontakt z referatem 
promocji w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 MMB

BiAŁA DAMA W K KöNiGSTEiN

ZAPRASZAMY  
NA V JUBilEUSZoWY ZloT  
SAMoChoDoWY CiToENA

W dniach 25-27 sierpnia w okoli-
cach Kórnika, Środy Wielkopolskiej i 
Zaniemyśla zorganizowany zostanie V 
Międzynarodowy Zlot Samochodowy 
Citroena. Impreza odbywa się corocznie 
i ma charakter turystyczny i poznaw-
czo-historyczny. Honorowy start rajdu 
zaplanowany jest na dzień 26 sierpnia 
na godz. 8.30 w Zaniemyślu. Następnie 
kawalkada samochodów przejedzie do 
Kórnika przez Biernatki. Uczestnicy Zlotu 
zatrzymają się w Kórniku aby zwiedzić 
m.in. kórnicki zamek, kościół parafialny, 
odnaleźć „ucho igielne” i dom Wisławy 
Szymborskiej. Ok. godz. 10.00 wyruszą 
z pod zamku, a po dotarciu do domu 
Wiesławy Szymborskiej udadzą się w 
kierunku Środy Wielkopolskiej do Koszut. 
Podczas II etapu Rajdu jego uczestnicy 
odwiedzą Bnin, a w nim mogiłę poległych 
powstańców i grodzisko na półwyspie 
Szyja.

 
Honorowy patronat nad imprezą objął 

Burmistrz Jerzy Lechnerowski.
 
Zapraszamy wszystkich do kibicowa-

nia i podziwiania „sędziwych, wypiesz-
czonych cytryn” na kórnickich ulicach,  
a właścicieli tych samochodów do udziału 
w Zlocie. 

Więcej informacji na stronie www.
citroenklub.pl

GDZiE WoDoWAĆ  
MoToRÓWKi?

Nareszcie doczekaliśmy się miejsca, gdzie 
można zgodnie z przepisami i bez problemów 
technicznych wodować sprzęt pływający 
– szczególnie motorówki i skutery. W ośrodku 
w Błażejewku, nieopodal plaży wydzielono i 
przygotowano odpowiedni teren. 

Przypominamy, że zakaz używania jed-
nostek pływających napędzanych silnikami 
spalinowymi nie obowiązuje tylko na Jeziorze 
Bnińskim i tylko od środy do niedzieli w godzi-
nach między 14:00 a 20:00 oraz w odległości 
80 metrów od brzegu i kąpielisk. ŁG
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Buk zwyczajny (Fagus si lvatica)  
o obwodzie 580 cm i pierścienicy 158 cm, 
wysokości 25 m.

Najłatwiejszy do znalezienia i najczęś-
ciej oglądany pomnik przyrody w Kórniku 
– rośnie w parku vis a vis tarasu zamko-
wego. Niestety stare drzewo z roku na rok 
jest coraz słabsze.

Niemal równie łatwo znaleźć kolejny 
pomnik – dąb szypułkowy (Quercus rober) 
rosnący na bnińskim cmentarzu na półwy-
spie „Szyja”. Obwód dębu to 460 cm a pier-
ścienica ma promień 147 cm. Rozłożyste, 
wiekowe drzewo ma ok. 20 metrów i stoi 
jakby na straży zamierzchłej przeszłości 
zaklętej nieopodal w miejscu wykopalisk 
strzegąc także spokoju dusz spoczywają-
cych na cmentarzu naszych przodków.

Opr. Sylwester Serba i ŁG

PoMNiKi PRZYRoDY  
GMiNY KÓRNiK

ZABAWY 
KSZTAŁTUJĄCE PoZYTYWNY 
oBRAZ SiEBiE i ŚWiATA DlA  

DZiECi W WiEKU PRZEDSZKolNYM

Maluch widzący, iż dorośli okazują mu 
zainteresowanie, że ważne są jego po-
trzeby, potrafi rozwinąć wiarę we własne 
siły oraz społeczną kompetencję. Zabawy 
są dobrą okazją do rozmowy na ważne 
tematy i służą jako pierwszy krok do poru-
szania tematów dotyczących powszechnie 
obowiązujących norm i wartości. Bawiąc 
się, małe dzieci zdobywają m. in. pierwsze 
doświadczenia powstałe w wyniku kon-
taktów interpersonalnych. Ponadto uczą 
się cierpliwości i tego, że trzeba czasem 
ustępować, dostrzegania drugiej osoby, 
umiejętności przegrywania i konfrontowania 
z towarzyszącymi emocjami,  współpracy 
w grupie.

Najważniejszą rzeczą jest zawsze przy-
jemność płynąca z zabawy: śmiech, trzyma-
nie kciuków, wspólne uczucia. Młodzi ludzie 
cieszą się, gdy np. wszyscy siedzą wokół 
stołu lub szaleją na placu zabaw. Dzięki 
zabawie kilkulatek może także odreagować 
emocjonalnie, np. gdy czuje złość, bo Jaś w 
przedszkolu porysował Mu kartkę.   

  Należy pamiętać, iż w tym wieku 
rozwojowym „każde 5 minut” to  czas 
intensywnego rozwoju psychofizycznego. 
Wybierając gry dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb, możemy pomóc dziecku w 
rozwijaniu mocnych stron, poprzez wybór 
takich zabaw, w których Brzdąc może 
wykazać się swoimi umiejętnościami. Jeśli 
dodatkowo uczestniczą w nich rówieśni-
cy, maluch staje się pewniejszy siebie w 
grupie. W czasie pracy indywidualnej z 
kilkulatkiem, dobrze poświęcić czas na 
wyrównywanie trudności  w rozwoju osobo-
wościowym; funkcjonowaniu poznawczym. 
Dziecko widząc, że ma koło siebie osobę 
bliską, życzliwą, traktującą go z szacun-

kiem, czuje się bezpiecznie. W ten sposób 
uczy się bezwarunkowej akceptacji siebie. 
Maluch bacznie obserwuje również relacje 
pomiędzy rodzicami. Gdy rodzice się ko-
chają, wówczas łatwiej mu generalizować 
obraz wyniesiony z domu, na pozytywny 
wizerunek samego siebie i świata. 

PRZYKŁADY ZABAW:

TĘcZa:
Podczas ładnej letniej pogody z ogro-

dowego węża wysokim łukiem tryskamy 
silnym strumieniem wody. Jeśli strumień 
ten skierujemy pod słońce, wówczas będzie 
on pięknie połyskiwał wszystkimi barwami 
tęczy.

WARIANT: Dzieci na wyścigi przebiega-
ją pod strumieniem wody, przeskakują go 
lub uciekają przed nim.

DZWON:
Dzieci starsze z opiekunami tworzą 

koło, maluch staje w środku. Osoby na 
zewnątrz zaczynają delikatnie kołysać 
dziecko, popychając je za ramiona. 

Zabawa buduje poczucie bezpieczeń-
stwa.

PajĘcZYNa
Zabawa podkreśla, iż każdy jest ważny 

i potrzebny. Rozwija pamięć, koncentrację 
uwagi. Prowadzący trzyma w ręku wełnę 
i mówi pozytywną cechę osoby siedzącej 
po prawej stronie. Następnie do tej osoby 
podaje kłębek wełny, sam trzyma jej koniec. 
Osoba mająca w ręku włóczkę, mówi jedną 
z  zalet sąsiada siedzącego po prawej stro-
nie itd. W ten sposób powstaje sieć pajęcza, 
która jest obrazem niepowtarzalności grupy. 
Następuje rozmowa. Aby wyplątać się z sie-
ci, dziecko ze szpulką mówi zapamiętaną, 
usłyszaną wcześniej, cechę o osobie po 
lewej stronie np. Jaś ładnie się uśmiecha 
itd. Zabawa kończy się, gdy wszyscy po-
wiedzą zapamiętaną cechę osoby siedzącej 

po lewej stronie i wełniana kulka wróci do 
prowadzącego. 

WARIANT: Jeśli dziecko się pomyli, 
może dać fant, który później trzeba wyku-
pić np. wierszykiem (co mam zrobić z tym 
fantem, którego mam na myśli).

FiGURKi MaRMURKi
Nasi milusińscy bardzo lubią tę zabawę, 

daje im wiele radości.
Dzieci tańczą w rytm muzyki. W pewnej  

chwili prowadzący wyłącza magnetofon i 
mówi „figurki marmurki”. W tym momencie 
dzieci zastygają niczym posągi.  Ten, kto się 
ruszy odpada. Cykl się powtarza. 

WARIANT: Na zakończenie wszyscy 
razem tańczą w rytm muzyki. 

cZYja TO DŁOŃ?
Jedno z dzieci ma zasłonięte oczy i sie-

dzi. Pozostałe dzieci po kolei podają dłoń do 
nie widzącego dziecka. Jego zadaniem jest 
odgadnięcie czyja to dłoń. Następuje zmia-
na. Zabawa dostarcza dużo śmiechu. 

TajEMNicZa OSOBa:
Świetnie się nadaje do przeprowadzenia 

podczas wyjazdów.
 Na początku każdy z uczestników 

losuje imię towarzysza podróży. Nie wolno 
nikomu pokazywać, kogo dana osoba wy-
losowała. W czasie wycieczki /może być 
też w domu, zadaniem każdego członka 
zabawy jest bycie niezauważanym przyja-
cielem dla osoby wylosowanej (np. wspólna 
zabawa, dobre słowo, kartka z miłą treścią 
w środku).  Na zakończenie następuje 
wspólne spotkanie podsumowujące, w 
czasie którego członkowie m. in. ujawniają 
kto kogo wylosował.

UUUcH
Stojąc uczestnicy wyciągają ręce do 

góry i robią głęboki oddech. Następnie robią 
szybki skłon, opuszczają ręce i starają się 
dotknąć             (dokończenie na 21 str.) 
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W sobotę 29 lipca na podzamczu odbył 
się już piąty z cyklu koncertów 
„Muzyka z Kórnika”. Tym razem 
licznie zgromadzona publiczność 
mogła posłuchać muzyki góralskiej 
w wykonaniu Kapeli Jana Karpiela 
„Bułecki” z Zakopanego, której 
ostatnio Kórniczanie mogli posłu-
chać podczas „Koncertów kwiato-
wych” w kwietniu. Sobotni koncert 
poświecony był Władysławowi 
Zamoyskiemu. Profesor Stanisław 
Sierpowski dyrektor zamku w Kórni-
ku, witając naszych gości z Zakopa-
nego i licznie przybyłych na koncert 
Kórniczan, podkreślał ogromną rolę, 
jaką odegrali Działyńscy i Zamoyscy 
dla Kórnika. Wspomniał również, 
że jeszcze do niedawna wielu mieszkańców 

Zakopanego nie wiedziało, iż Władysław 

Zamoyski, który zajmował się przeciwdziała-

niem germanizacji i obroną polskiej własności 
ziemskiej, wykupił Zakopane i wywalczył w 
procesie Morskie Oko. Koncert był swoistym 

hołdem złożonym Wielkiemu Pola-
kowi Władysławowi Zamoyskiemu 
– stąd tytuł koncertu „Górale swemu 
Dobrodziejowi w podzięce”. Kapela 
Jana Karpiela „Bułecki” zaprezen-
towała bogatą tradycję i folklor 
zakopiański. Miłośnicy folkloru 
góralskiego mogli posłuchać zna-
nych utworów góralskie i tych mniej 
znanych. Jan Karpiel udowadniał w 
sposób anegdotyczny, że nie każda 
piosenka góralska jest na jedną 
nutę, co podobno zarzucają góra-
lom w innych regionach i że jest to 
specyficzna muzyka, o której Karol 
Szymanowski mówił, że można się 
w niej na śmierć zakochać lub na 

śmierć znienawidzić. MMB

NA SŁoWiAŃSZCZYZNĘ
„Przenieśmy się na Słowiańszczyznę. 

Jesteśmy na prastarej ziemi. Tu rośnie lipa 
prastara, a tam dęby prasłowiańskie.”- tymi 
słowami dr Tomasz Bojarczuk, opie-
kun Arboretum, zaprosił słuchaczy na 
kolejny  koncert w ramach II Letniego 
Festiwalu „Muzyka z Kórnika”. Tym ra-
zem organizatorzy zaprosili  na sobotni 
wieczór (8 lipca) do występów artystów 
z Poznania, którzy swoje muzyczne do-
konania czerpią z inspiracji słowiańskiej 
przeszłości.

 „Kwartet Jorgi”- zespół istniejący od 
1983 roku  ma w swoim dorobku setki 
koncertów zarówno w Polsce, jak i za 
granicą, a także 13 płyt z komponowaną 
przez siebie muzyką.. Biorący udział w 
festiwalach kwartet odwiedził Niemcy, 
Francję, Kanadę, Anglię, a także kraje 
byłej Jugosławii.  „Chcemy wam przedstawić 
to, co niewidoczne, czyli dźwięki”- powiedział 

Maciej Rychły, lider zespołu, grający  na  
szeregu różnych piszczałek, fletów i wreszcie 
na koźle lubuskim. Na przywitanie tradycyjnie 
zespół wykonał utwór inspirowany muzyką 
Słowian bałkańskich, gdzie różnego rodzaju 

instrumentom pasterskim Maćka  asystowały 
gitara i grzechotki Waldemara Rychłego, oraz 

bębenki Ryszarda Bazarnika. Dynamizm i ta-
neczny charakter wykonywanych utworów nie 
pozwalał spokojnie usiedzieć na krzesłach, 
toteż rytm budził stopy słuchaczy do  pod-
skoków i pląsania.  Nie brakowało też melodii 

lirycznych i spokojnych, opowiadających 
stare tajemnice i legendy Słowian. 

Pradawne rytmy, śpiewny wręcz 
odgłos fletów, wykonanych własno-
ręcznie przez wspaniale grającego na 
nich muzyka, przyciągnęły nie tylko 
liczną publiczność, ale także okoliczne 
ptactwo, które pięknie wkomponowało 
się swoimi głosami w tę  miłą kakofonię 
dźwięków. 

Wybierając się na ten koncert trwa-
łam w przekonaniu, że jeśli to muzyka 
prasłowiańska, u źródeł, to pewnie pro-
sta w swym kształcie, łatwa w interpre-
tacji. Tymczasem usłyszałam niezwykle 
złożoną rytmicznie, pobudzającą  wyob-

raźnię strukturę muzyczną, której chciałoby 
się  posłuchać  jeszcze raz. iM

PoZNAŃSKiE KoZioŁKi 
W KÓRNIKU

Już po raz drugi na zaproszenie orga-
nizatorów festiwalu „Muzyka z Kórnika” 
w sobotę 15 lipca przyjechała do nas z 
Poznania Grupa Teatralna „ Promyk”, by 
wystąpić przed najmłodszą publicznością 
z przedstawieniem pt.„Legenda wielkopol-
ska”. Tym razem, składający się z dwóch 
wykonawców w osobach Piotra Grabow-

skiego i Grzegorza Ociepki zespół, zgro-
madził w  Arboretum  liczną publiczność, by  
przybliżyć dzieciom legendę o poznańskich 
koziołkach. Aktorzy wcielali się co chwilę 
w najprzeróżniejsze postaci: w leśniczego, 
który szukał między rozstawionymi krze-
sełkami dla widzów złego wilka z lasu, by 
za chwilę przenieść się na Stary Rynek w 
Poznaniu i odgrywać rolę kupca, oferujące-
go ciepłe kożuchy i gdzie babcia Maciejowa 
ratuje życie koziołka przed grabarzem. 
Zagubiony w  pobliskim lesie samotny 

koziołek napotyka swojego rodaka. Chcąc 
uchronić się przed wilkiem, oba uciekają do 
miasta, by tam na ratuszowej wieży czuć 
się bezpiecznie.   Historia, która wydarzyła 
się „wcale nie tak dawno” i „całkiem blisko” 
zdaniem reżysera i odtwórcy jednej z ról- 
Piotra Grabowskiego, z przesympatycznymi 
kukiełkami koziołków w wykonaniu Marii 
Ociepki i muzyką Roberta Łuczaka, zebrała 
świetne recenzje zarówno u tych najmłod-
szych , jak i ich rodziców, bo oklaskom  dla 
aktorów nie było końca. iM

BIESIADNIE  
Z „SZoPKĄ BAND”
Jeśli na wesoło, tanecznie i przyjemnie, 

to z muzyką łatwo wpadającą w ucho. Z 
taką propozycją  II Letniego Festiwalu 
spotkać się można było na Podzamczu w 
Kórniku 22 lipca o godz. 19.z zespołem 
„Szopka Band”. Kapela w pięcioosobowym 
składzie przywitała ponad dwustuosobową 
publiczność przebojem „Czerwonych Gitar”-
„Tak bardzo się starałem”. Przy zimnych 
koktajlach owocowych, mrożonej kawie i 

schłodzonym piwie można było posłuchać 
standardów  typu „Bal na sto par”, „Czer-
wone jagody”, „Gdzie się podziały tamte 
prywatki”, które przeplatały się z nieco 
ostrzejszymi propozycjami, np.  „Koń na 
biegunach”- Urszuli. Do wspólnej zabawy 
i śpiewania ochoczo namawiał Wojciech 
Szopka – lider zespołu grający na instru-
mentach klawiszowych. Oprócz  wspólnego 
podśpiewywania można było zachwycać się 
wirtuozerią dźwiękową saksofonu Leszka 
Bagińskiego oraz solowymi popisami gita-
rowymi Stanisława Szymańskiego.

Co jeszcze w programie festiwalu? 

Organizatorzy nie zapomnieli o miłośni-
kach muzyki rockowej i 5 sierpnia o godz. 
20.00 na Dziedzińcu Ratusza wystąpi 
zespół „Apogeum”, zaś następna sobota 
(12 sierpnia, godz. 14.00) będzie należeć 
do Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Vivat” 
z Sierakowa. Kolejne koncerty to: Kon-
cert Maryjny „Naszej Pani” w kościele 
parafialnym w Kórniku (15 sierpnia, godz. 
19.00) i wieczór muzyczno-recytatorski z 
utworami na fortepian Fryderyka Chopina i 
fragmentami epopei „Pan Tadeusz” Adama 
Mickiewicza. Wstęp na wszystkie koncerty 
jest bezpłatny! iM

„GÓRAlE SWoJEMU DoBRoDZiEJoWi W PoDZiĘCE”
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PRaCOWNIa KRaWIeCKa 
a&a

Szczytniki
ul. Jeziorna 9

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

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

CENY KONKURENCYJNE!
SZYBKO - TaNIO - FaCHOWO

Zapraszamy!

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

Poleca swoje wyroby:

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

62-035 Kórnik, Pl. Powstańców Wlkp. 3
Tel: 0605 987 525 e-mail: nordcomp@hot.pl

Sprzedaż ratalna i leasingowa (wszystkie formalności u Klienta w domu)

MYJNIA 
SAMOCHODOWA
Zaprasza i oferuje!

• Fachowa obsługa
• Najlepsza jakość
• Najlepsze środki  
myjące i piorące

• Sprzęt firmy KARCHER
• Pranie tapicerki  

welurowej i skórzanej
• Poczekalnia - kawa  

gratis
dla każdego Klienta

CZYNNE:

pon.-sobota  
8.00-20.00

niedz.  
9.00-15.00 
(na telefon)

Konkurencyjne ceny!
NASZĄ WIZYTÓWKĄ  
JEST DOKŁADNOŚĆ 

I SZYBKOŚĆ!

Kórnik, ul. Stodolna 1, 
tel. 601-402-641, 

889-303-193

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 wykonu-
jących 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

SOLARIUM

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

SOLARIUM  

KOSMETYKA

TROPICAL SUN

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

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

NOWOŚĆ - Biotatuaże

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

tel. dom. (061) 2857953, lub (061) 8170356, tel. kom. 0605781862

TAPICERSTWO
MEBlOWO-SAMOCHODOWE

R
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tel. (61) 8171 127
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• 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

GMINNA SPÓŁDZIELNIA  
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”  

KÓRNIK
oferujemy szeroką gamę materiałów budowlanych  

w ramach współpracy  
z Polskimi Składami Budowlanymi.

W NASZEJ oFERCiE  
PRoDUKTY FiRMY „MAlFARB”

ul. Średzka 17, 62-035 Kórnik
tel. 061 / 817 02 99, 061 / 817 03 47 

fax 061 / 817 04 51
pon. – pt. 7.00-15.00, sobota 8.00-14.00

- Emulsja akrylowa, wewnętrzna biała od 2,50 zł / 1 litr
- Farba zewnętrzna winylowa biała od 7,32 zł / 1 litr 
- Farba zewnętrzna akrylowa różne kolory od 8 zł / 1 litr
- Farba akrylowa pastel kolor od 9.98 zł / 1 litr
- impregnaty do drewna różne kolory od 11.11 zł / 1 litr

ZAPRASZAMY P.T. KLIENTÓW

Oddam w wynajem 
mieszkanie  

2 pokojowe 38m2  
I piętro

Os. Staszica

602-687-901

PŁYTKI CERAMICZNE
KLEJE, LISTWY, FUGI

tel. 0 605 548 427, 061 817 13 88

Bogaty wybór, fachowe doradztwo
HURT-DETAL

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

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

miesięcznie

TEl. 061 8 170 842TEl. 061 8 170 842
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Kórnik 
ul. Średzka 17

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

WypoŻyczalnia samochodów
 osobowych i dostawczych

RORARO

» Niskie ceny
» Bardzo dobra 
  jakość towaru

K ó r n i k
Ul. MŁYŃSKA 18
(droga do hurtowni T.M. MAŁECCY) 

pOLECAMY ODZIEŻ WIOSENNO-LETNIĄ: 
MODNE WZORY

TANIA ODZIEŻ
UŻYWANA I NOWA

W  PIĄTKI

-10%
DOSTAWATOWARU  

W  KAŻDY
PONIEDZIAŁEK

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

pRZEJRZYSTA EKSpOZYCJA TOWARU, ELEGANCKIE WNĘTRZE SKLEpOWE, MIŁA OBSŁUGA!

SERDECZNIE ZApRASZAMY!

(po 100 kg odzieży)

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

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

Dynamicznie rozwijająca się firma k/Szczecina w branży tektury falistej  
i opakowań ogłasza nabór na stanowisko:

MISTRZ PRODUKCJI
Wymagania:
- doświadczenie w branży opakowaniowej,
- wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe,
- umiejętność podejmowania decyzji, planowania i ustalania priorytetów,
- samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy własnej i podległego personelu,
- operatywność i dynamizm w działaniu,
- obsługa komputera
Obowiązki:
- koordynacja pracy podległego personelu,
- optymalizacja procesów produkcji i redukcji kosztów,
- realizacja oraz nadzór nad jakością realizowanych zleceń produkcyjnych

PRACOWNIK PRODUKCJI
Wymagania:
- doświadczenie w branży opakowaniowej,
- wykształcenie minimum średnie, mile widziane średnie techniczne,
- dynamizm w działaniu, komunikatywność,
- dyspozycyjność,
Oferujemy:
- bardzo dobre warunki finansowe
- możliwość zakwaterowania,
- możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w młodym i dynamicznym zespole.

R
EK

lA
M

Y
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Stara obozowa piosenka brzmi: ”Jak 
szybko mijają chwile, jak szybko mija czas...” 
Tyle razy powtarzaliśmy te słowa i nie przykła-
damy do nich większego znaczenia. Dopiero, 
kiedy zaczynają się wiązać z naszym życiem 
nabierają wagi i znaczenia.

Był początek roku szkolnego 1973. Do 
kórnickiego liceum zgłosiła się wówczas młoda 
absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Teresa 
Rogozia. Była pełna pomysłów, inicjatyw i 
planów. Zdobyte wiadomości chciała przeka-
zywać młodemu pokoleniu.

Pracę pedagogiczną prowadziła z wielką 
pasją i rozmachem. - prowadziła 
„lekcje koleżeńskie”, prowadziła 
konkursy o charakterze szkolnym 
i rejonowym, publikowała swoje 
spostrzeżenia w pismach meto-
dycznych, wszędzie zdobywając 
uznanie i sukcesy. Zresztą na polu 
chemicznym miała tych sukcesów 
wiele – założyła i prowadziła w Li-
ceum Koło Chemiczne, oraz Sekcję 
Biochemiczną Młodzieżowego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk,  populary-
zowała wiedzę poprzez organizację 
sympozjów i sesji popularno – naukowych. 
Współpracowała z Instytutem Dendrologii 
PAN w Kórniku oraz Wydziałem Chemii UAM 
w Poznaniu. Wychowała 7 roczników matu-
rzystów, którzy dziś piastują odpowiedzialne 
stanowiska w różnych dziedzinach życia 
społecznego i gospodarczego.

Ale jest jeszcze jedna pasja, którą ogar-
nięta była bez reszty – to muzyka. Kilka 
sezonów wcześniej zaczął rozwijać się ruch 
muzyczny wymyślony i opracowany przez 
prezesa Alojzego Andrzeja Łuczaka. Od  roku 
1974 umacniała ideały Pro Sinfoniki w Liceum 
kórnickim i środowisku i wysoko osadziła Kór-
nicki Klub w hierarchii światowej Pro Sinfoniki. 
Muzyczna pasja pani Teresy Rogozi Olejnik 
nabierała rozmachu. Młodzież garnęła się do 
Ruchu Młodych Melomanów z wielką pasją. 
Przez te 33 lata przez kórnicką Pro Sinfonikę 
przewinęło się kilka tysięcy młodych. W mie-
ście takim jak Kórnik nie ma dziś praktycznie 
rodziny, w której idea miłości do muzyki nie 
byłaby praktycznie realizowana.

Aktywna praca nie dała na siebie długo 
czekać. Klub coraz częściej zdobywał nagrody 
i wyróżnienia. Ich samo wyliczanie zajęłoby 
kilkadziesiąt pozycji. Nie można jednak nie 
wspomnieć o tych najważniejszych, najbar-
dziej doniosłych, jak chociażby 2 puchary 
prezydenta RP , Ministra Edukacji Narodowej, 
coroczne zwycięstwa i nagrody rzeczowe   w 
Międzykłubowych Turniejach Muzycznych, 
które służą do dziś szkole jako pomoce na-
ukowe.   

Przez te lata w archiwach kórnickiej Pro 
Sinfoniki zachowało się wiele cennych dowo-
dów pamięci o Młodych Melomanach. Naj-
cenniejszy z nich to list z Błogosławieństwem 
i gratulacjami od Ojca Świętego Jana Pawła 
II jaki nadszedł z Watykanu do Kórnickiej Pro 
Sinfoniki w 2004 roku. Zachował się także 
list od innego Wielkiego Patrioty – Edwarda 
hr. Raczyńskiego, byłego prezydenta RP Na 
Uchodźstwie. Takich dowodów życzliwości 

można by przytaczać daleko więcej.
Nic też dziwnego, że praca pani Teresy 

Rogozi Olejnik zawsze oceniana była wysoko i 
zauważana nie tylko przez rodziców ale i tych, 
którzy decydowali o losach naszego kraju. Za 
swe różnorodne działania odznaczona była 
m.in. odznaką „Za zasługi w rozwoju woje-
wództwa poznańskiego”, odznaką „Zasłużony 
działacz kultury”. Złotą Odznaką ZNP, Srebr-
nym i Złotym Krzyżem Zasługi a w roku 2003 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Wyróżniana też była wielokrotnie nagrodami 
dyrektora szkoły, kuratora oświaty, Ministra Eduka-
cji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Pani profesor Teresa Rogozia Olejnik jest 
człowiekiem skromnym, chociaż Jej dokonania 
upoważniają Ją do większego rozgłosu. Przed 
siebie stawia zawsze uczniów, ich dokonania i 
zaangażowanie, a także rodzinę – męża Mar-
ka i córkę Joannę, bez których trudno sobie 
wyobrazić Jej upór, pracowitość i dokonania.

Tegoroczny koniec roku szkolnego był 
dogodnym momentem, który pozwolił przejść 
pani Teresie Rogozi Olejnik na emeryturę. Aż 
trudno uwierzyć, że od chwili przekroczenia 
szkolnego progu jako pedagog minęło już 33 
lata. Były to bardzo pracowite, akcentowane 
wielu sukcesami chwile. To właśnie dzięki 
znakomitej atmosferze, jaką znalazła w szkole 
mogła realizować swe zadania, mogła z pasją 

oddawać się chemii i muzyce – dwom dziedzi-
nom, które ukochała bez reszty.

Tegoroczny koniec roku szkolnego miał 
jeden nadrzędny, dominujący temat. Było nim 
przejście na emeryturę pani profesor Teresy 
Rogozi Olejnik.

Z tej okazji dostała wiele listów i gratulacji. 
Nadeszły z różnych stron i z różnych środo-
wisk. Był między innymi list od dyrektora Biblio-
teki Kórnickiej PAN – prof. dr hab. Stanisława 
Sierpowskiego, od starosty poznańskiego 

– Jana Grabkowskiego, od Prezesa Pro Sinfo-
niki Alojzego Andrzeja Łuczaka czy burmistrza 
Gminy Kórnik – Jerzego Lechnerowskiego, 
oraz od Dyrektorów Liceum: mgr Kazimierza 
Zimniaka, mgr Marii Weychan Nowak i  mgr 
Haliny Kalisz. W imieniu Koleżanek i Kolegów 
bardzo ciepłe, pełne życzliwości słowa uznania 
i podziękowania przekazała pani prof. Ewa 
Zwierzyńska – dziś nauczycielka matematyki 
a przed laty prezeska Klubu Pro Sinfoniki w 
Kórniku. 

Nieoczekiwanym momentem, zamyka-
jącym uroczyste spotkanie był błyskotliwy 
spektakl przygotowany przez uczniów pod 
kierunkiem p.prof. Marii Kuczyńskiej Nowak, 
pokazujący w pigułce  trafnie i z humorem 

drogę i życiowe meandry p. prof. 
Teresy Rogozi Olejnik.

Spektakl prowadzony w szybkim 
tempie, pełen nieoczekiwanych 
sytuacji i wydarzeń, wzbudził wiele 
emocji u widzów, żywo reagujących 
na każdy z epizodów. 

Po spotkaniu rozmawiałem z 
wieloma uczniami. Podkreślano 
zaangażowanie Pani Profesor, umie-
jętność nawiązywania i prowadzenia 
rozmowy, jasność przytaczania argu-
mentów, cierpliwość i wytrwałość w 

dążeniu do wyznaczonego celu. By być peda-
gogiem nie tylko z przypadku, ale z powołania, 
trzeba mieć serce pełne radości i umiejętność 
przekazywania wiedzy młodemu pokoleniu. 
Pani Profesor Teresie Rogozi Olejnik te cechy 
udało się połączyć znakomicie. Bardzo nam 
żal, powiedziała - jedna z uczennic – że Pani 
Profesor nie będzie już z nami na lekcjach, 
zabraknie jej uwag i wyjaśnień.

Pani Profesor Teresa Rogozia Olejnik 
wspomina okres pracy pedagogicznej z 
wielkim sentymentem. „Będzie brakowało mi 
młodzieńczego gwaru, ich wielkiej ciekawości. 
Jeszcze jedna odpowiedź na pytanie, które 
nurtuje wielu młodych. Czy będę dalej opie-
kowała się Klubem Pro Sinfonika ? 

Na to pytanie pozostała mi tylko jedna 
odpowiedź. Oczywiście, że tak. Czy widzieli 
Państwo, by można teraz zerwać z miłością 
całego dorosłego życia, z pasją, która przyno-
siła  całe życie tak wiele radości, niezwykłych 
przeżyć i wspomnieć, które pozostały na lata 
w pamięci. Dlatego, by rozwiać wszystkie 
niejasności i wątpliwości odpowiadam: Tak 
długo, jak pozwoli mi zdrowie Prosinfonikow-
ców  nie opuszczę. Są przecież ważną częścią 
mojego życia...

Korzystając z okazji chciałabym też po-
dziękować moim byłym i obecnym uczniom za 
chęć opanowania przekazywanej im wiedzy, 
Koleżankom i Kolegom z grona pedagogicz-
nego za życzliwość i zrozumienie, za pomoc i 
miłą atmosferę, jaką w naszym Liceum przez 
cały czas wytwarzali, władzom za świetny kli-
mat, rodzicom za wspólną troskę o dalszy los 
młodego pokolenia, rodzinie zaś za wspieranie 
moich przedsięwzięć i działań.”

Koniec wieńczy dzieło. Dzieło Pani Profe-
sor Teresy Rogozi Olejnik mogłoby wypełnić 
niejeden życiorys.

Życzymy Pani Profesor w dalszym życiu 
wiele zdrowia, dalszych działań społecznych 
i wiele radości w kolejnych latach życia. 

janusz Mosiński

KoNiEC WiEŃCZY DZiEŁo !

Niespodzianka muzyczna – przy fortepianie p. prof. 
T. Rogozia Olejnik, skrzypce: córka Joanna Olejnik

Goście zebrani na pożegnaniu p. prof. Teresy Rogozi Olejnik



20

nr 14/2006

Rada Sołecka w Skrzynkach po raz 
drugi zorganizowała dla mieszkańców wsi 
festyn integracyjny, który odbył się w so-
botę 8 lipca nad 
jeziorem Skrzyn-
ki Małe. Gości 
pow i t a ł  r adny 
Bogdan Stani-
sławski. Wśród 
nich był prezes 
Stowarzyszenia 
Sołtysów Gminy 
Kórnik, sołtys Ko-
narskiego – Józef 
Bartkowiak.

Uczestnikom 
imprezy, którym dopisała słoneczna 
pogoda, czas umilał zespół muzyczny 
Marcina Błaszkowiaka z Bnina. W trakcie 
festynu dla dzieci była szczególnie miła 
chwila, gdy na scenie rozdano im paczki 

z czekoladkami, batonikami, napojami, 
sokami. Nie zabrakło też baloników. 
Atrakcją nie tylko dla najmłodszych był 

przejazd bryczką, 
którą powoził Ro-
man Majchrzycki 
z Mościenicy. 

Sołtys Skrzy-
nek – Tadeusz 
Frąckowiak pod-
kreślił, iż festyn 
mógł odbyć się 
dzięki sponso-
rom, którymi byli: 
Gmina Kórnik, 
państwo Nowik 

ze Skrzynek, państwo Staszczyk ze 
Skrzynek, Jan Węgłowski, firma „Prze-
mysław”, Halina i  Tadeusz Jaskuła  
z Borówca.

Robert Wrzesiński

iNTEGRACYJNA ZABAWA W SKRZYNKACh

Ponad 50 osób, w tym ok. 10 rodzi-
ców i wolontariuszy z Kórnickie Stowa-
rzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym 
Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka”, w 
sobotę 8 lipca pojechało na stadion KS 
„Piast” w Gruszczynie. Odbyły się tam V 
Powiatowe Igrzy-
ska „Sprawnych 
Inaczej” z plene-
rem malarskim 
zorganizowane 
przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej 
Troski im. Leszka 
Grajka ze Swa-
rzędza. Oprócz 
tych dwóch sto-
warzyszeń wzię-
ło udział  5 in-
nych: Goślińskie 
Stowarzyszenie 
Przyjaciół Osób 
Niepełnospraw-
nych  z  Mu ro -
wanej Gośl iny, 
stowarzyszenie 
z  Pob iedz i sk , 
Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej z 
Dopiewca, Dom 
Pomocy  Brac i 
Ma l tańsk ich  z 
Puszczykowa. 

Drużyny prze-
maszerowały w 
rytm „Marsza Radetzkiego”. Przewod-
nicząca SPDST im. Leszka Grajka 
– Barbara Kucharska powitała przyby-
łych gości, wśród których byli: burmistrz 
Anna Tomicka, przewodnicząca Rady 
Miejskiej – Bożena Szydłowska, dyrektor 
Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie 
– Elżbieta Bijaczewska, radni powiatu i 

gminy, darczyńcy, rodzice, którzy kibico-
wali swoim dzieciom. Po przedstawieniu 
drużyn, chórek dzieci i wolontariuszy 
zaśpiewał piosenki olimpijskie. Harcerze 
z drużyny „Nieprzetartego szlaku” i człon-
kowie Strzeleckiego Bractwa Kurkowego 

wciągnęli flagę. 
Harcerze zapa-
lili znicz olimpij-
sk i .  Przys ięgę 
olimpijską złożył 
Michał Ogoniak. 
Goście dokonali 
of ic ja lnego ot-
warcia igrzysk 
olimpijskich. 

Młodzi ludzie 
startowali w 18 
konkurencjach. 
Strzeleckie Bra-
ctwo Kurkowe ze 
Swarzędza przy-
gotowało zawody 
strzeleckie. 

Wszyscy za-
wodnicy oraz wo-
lontariusze z rąk 
gości otrzymali 
pamiątkowe ko-
szulki i medale 
olimpijskie. Bar-
bara Zawadzka 
każdej drużynie 
przekazała pu-
char, który dla 
„Klaudynki” ode-

brała Aneta Szarzyńska. Na zakończenie 
zrobiono wspólny krąg i odśpiewano 
piosenkę „Jaka siła”. 

Następnie w sadzie państwa Elżbiety 
i Stefana Hayto odbyło się spotkanie 
integracyjne ze wspólnym posiłkiem  
i zabawą.

Robert Wrzesiński

„KlAUDYNKA” NA iGRZYSKACh  
W GRUSZcZYNIE

WĘDKARSKiE 
WioSNA i lATo

W czerwcu i lipcu wędkarze z Koła 
nr 19 w Kórniku PZW mieli okazję 
uczestniczyć w szeregu zawodów.

W niedzielę 18 czerwca Koło zor-
ganizowało zawody spławikowe o pu-
char Burmistrza na jeziorze Kórnickim 
przy Prowencie. W rywalizacji uczest-
niczyło 14 trzyosobowych drużyn, 
czyli w sumie 42 zawodników. Każda 
drużyna składała się z dwóch senio-
rów i jednego juniora. I miejsce zajęła 
reprezentacja gospodarzy – Koła nr 
19 w Kórniku PZW w składzie: Jacek 
Smoliński, Janusz Miszczyk, Krzysz-
tof Smoliński. II była drużyna Mosi-
na Hobby, III – Energetyk Poznań. 
Zwycięskiej drużynie puchar wręczył 
burmistrz Jerzy Lechnerowski.

W niedzielę 25 czerwca także Koło 
nr 19 w Kórniku PZW było organiza-
torem zawodów rejonowych seniorów 
rejonu śremskiego. W rozgrywkach 
na jeziorze Kórnickim na Prowen-
cie wystartowało 12 trzyosobowych 
drużyn. Wygrała reprezentacja kór-
nickiego koła PZW w składzie: Jacek 
Smoliński, Janusz Miszczyk, Zbigniew 
Karaś, na II miejsce uplasowała się 
drużyna z Dolska, III była Mosina 
Hobby. Wśród seniorów I miejsce za-
jął Jacek Smoliński (9080 punktów), II 
– Roman Kałan (7440), III – Zbigniew 
Rychlewski (6800) – Środa Wlkp. 
Zwycięskim drużynom prezes Koła 
nr 19 w Kórniku PZW – Mirosław 
Grewling wręczył puchary, a zawod-
nikom medale. Uczestnicy zawodów 
otrzymali upominki.

Także w bieżącym roku kórni-
ckie Koło PZW przygotowało piknik 
rodzinny dla wędkarzy i ich rodzin, 
który tym razem odbył się nad Wartą 
w Radzewicach w niedzielę 16 lipca. 
Wszyscy dobrze się bawili, wędkarze 
wzięli udział w zawodach o puchar 
prezesa Koła – Mirosława Grewlinga. 
I miejsce w tych rozgrywkach zajął 
Roman Łasiński. Piknik mógł odbyć 
się dzięki sponsorom, którymi byli: 
„Surówki” – Grześkowiak, Marian Bo-
siacki, Piotr Piechowiak, Zbigniew Ka-
raś, prezes Koła – Mirosław Grewling, 
Alicja Poprawska, Marian Dominiak, 
Paweł Domański.

W niedzielę 23 lipca reprezentacja 
kórnickiego Koła PZW w składzie: 
Leszek Gubański, Eugeniusz Mań-
czak, Marek Wójkiewicz wzięła udział 
w zawodach organizowanych okazji 
50-lecia Koła PZW Rogalin. W klasy-
fikacji indywidualnej Leszek Gubański 
był trzeci, takie samo miejsce zajęła 
cała kórnicka drużyna. 

Kórnicka Reprezentacja uczest-
niczyła też w zawodach zorganizo-
wanych w niedzielę 30 lipca z okazji 
60-lecia Koła PZW w Środzie Wlkp.

Robert Wrzesiński
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GmInnE  DoŻynKI
CzmoŃ 

27 SIERPNIA 2006

12.00 -  MSZA  ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA

13.00 - OBRZĘD DOŻYNKOWY w asyście zespołu „ŁANY”

14.00 - Wręczenie nagród i przemówienia

14.30 - FESTYN DOŻNKOWY
prowadzi:  Ryszard Adam

w   p r o g r a m i e :
• Prezentacja artystyczna dzieci młodzieży z gminy Kórnik

• Pokaz taekwondo
• Pokaz starodawnej młócki

• Gaszenie pożaru konną sikawką 
• Rozpoczęcie Turnieju Wsi

• Program dla dzieci
• Kabaret „a - trzy”

• Rozstrzygnięcie Turnieju Wsi
• Jan Zieliński Show 

• „Benibex” gra do tańca 

Komunikat!
Dodatkowe autobusy przewiozą uczestników dożynek na następujących trasach:

   Godz. 11.00  (powrót o godz. 23.00)– Biernatki –Prusinowo – Błażejewo – Błaże-
jewko – Bnin – Konarskie – Radzewo – Czmoń

   Godz. 11.00  (powrót o godz. 23.00)– Kórnik – Skrzynki – Borówiec – Kamionki 
– Robakowo – Dachowa – Szczodrzykowo – Kromolice – Pierzchno – Runowo 

– Dziećmierowo - Czmoń    

zaprasza
Komitet organizacyjny Gminnych Dożynek 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 55/2006 Burmistrza Gminy Kórnik  
z dnia 10 lipca 2006 r.

W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 

1. oznaczenie nieruchomości:
- działka nr 60/3 o powierzchni 0,0062 ha 
- działka nr 60/4 o powierzchni 0,0003 ha położone w obrębie Szczytniki gmina 

Kórnik zapisane w KW 25 045 

2. Przeznaczenie nieruchomości:
przedmiotowe działki przeznaczone są do sprzedaży na rzecz właścicieli 
nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków zagospodarowania

3. Forma sprzedaży:
tryb bezprzetargowy

4. Cena nieruchomości:
- działka nr 60/3   –  2.809,00 zł + podatek VAT
- działka nr 60/4   –     130,00 zł + podatek VAT

5.  Termin zapłaty ceny:
zapłata ceny uregulowana zostanie najpóźniej do dnia zawarcia 
umowy notarialnej

6. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy                        
o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 31 sierpnia 2006r. 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Kórniku na okres 21 dni, tj. od dnia 19 lipca 2006 r. do dnia 9 sierpnia 2006 r., 
natomiast informacja o wywieszeniu wykazu podlega podaniu w prasie lokalnej.

(dokończenie ze str. 14) 
palców stóp, jednocześnie wypusz-

czając powietrze z płuc. Ćwiczenie należy 
powtórzyć kilkakrotnie. 

HERB
Dzieci siedzą w kręgu. Prowadzący pyta 

dzieci, co oznacza słowo „WYJĄTKOWY”. 
Następnie dzieci rysują te swoje cechy, 
które sprawiają, że są Kimś wyjątkowym. 
Dzieci prezentują swoje prace, wchodząc 
na podium (udekorowane krzesło) i mówią, 
co narysowało. Maluch jest nagradzany 
orderem (słoneczko) oraz oklaskami (for-
ma: rakieta).

MaSZYNa
Zabawa daje wiele radości oraz uczy 

współpracy i twórczości. Dzieci pracują 
w 4 – 5 osobowych zespołach. Zadaniem 
każdej grupki jest zbudowanie maszyny, 
której każdy uczestnik będzie stanowił 
jakąś część. Elementy muszą być wza-
jemnie ze sobą połączone, wydawać jakiś 
dźwięk. Na zakończenie zespoły po kolei 
demonstrują swoje maszyny np. kolejkę 
( jedno dziecko maszynista pozostałe 
wagoniki). 

iSKiERKa
Dzieci staja w kole i trzymają się za ręce. 

Po kolei każde dziecko mówi „tę iskierkę 
puszczam w krąg, niech powróci do mych 
rąk” i puszcza iskrę do rówieśnika stojącego 
po prawej stronie poprzez uściśnięcie dłoni. 
Zabawa jest bardzo lubiana przez dzieci 
idealna na zakończenie bloku zajęć. 

POZDROWiENiE BEZ SŁÓW
Uczestnicy krążą po sali. Na dany znak 

zatrzymują się i pozdrawiają bez słów np. 
przez uśmiech, ukłon, podanie ręki, dotyk 
kolan, łokci, uszu. Ćwiczenie może być 
wykonane przy muzyce. 

KaLaMBURY
Jedno z dzieci losuję karteczkę z nazwą 

przedmiotu lub zawodu np. cytryna. Maluch 
ma tak opisać daną czynność lub rzecz aby 
pozostałe dzieci mogły odgadnąć nazwę 
np. owoc, żółty, kwaśny (cytryna).  

MYciE ZĘBÓW
Codzienne czynności, takie jak my-

cie zębów, także można przeprowadzić  
w formie zabawy, zwłaszcza, gdy  zaspany 
jeszcze maluch ma umyć zęby  i marudzi. 
Można wówczas śpiewać dziecku przez 
czas mycia zębów piosenkę: „Szczotka, 
pasta, kubek, ciepła woda, tak się zaczy-
na nasza przygoda. Myję zęby bo wiem 
dobrze o tym, kto ich nie myje, ten ma 
kłopoty. Bo to bardzo ważna rzecz, żeby 
zdrowe zęby mieć. Szczotko, szczotko, hej 
szczoteczko ooo, w lewo, prawo, prawo w 
lewo ooo....”. Gdy umyje, wówczas można 
wręczyć nagrodę: plakietkę z błyszczącym 
zębem. 

Opr. mgr justyna Kuehn,
Psycholog Poradni  

Psych.-Pedagogicznej 
Filia w Kórniku

iN
Fo

R
M

A
C

JE
 / 

o
ŚW

iA
TA



22

nr 14/2006

50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KoMPUTERoWE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

REAliZUJEMY WSZYSTKiE RECEPTY

ul. Staszica 1 („Ko-MED” hCP)
przyjęcia: pon.-pt. 8.00-12.00

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

ul. Wschodnia 5 (przy szkole ekonomicznej)
przyjęcia: wtorek od 16.00, czwartek od 19.00

tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

WYKoNUJĄ BADANiA USG:
* JAMY BRZUSZNEJ
* TARcZYcY
* JĄDER
* PIERSI
* CiĄżY

* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;
* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;
* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwa  

radiologicznego

PRYWATNE GABINETY DIAGNOSTYKI 
USG  W ŚREMiE 

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

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwartek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTeROWe BadaNIe WZROKU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, kÓRNIk
Tel. 0502 773 552

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

tel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017

USŁUGi iNSTAlACYJNE  
WoD-KAN, C.o., GAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZYNNE:

EllMEDEllMED

SToMAToloGiA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

pn. - pt. 800-2000, sob. 800-1400

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

KANCELARIA DORADCZA SOLSKI  I PARTNERZY

Linia Elektroenergetyczna 
2 x 400kV + 2 x 220kV

Zapraszamy na konsultacje

Biuro Kancelarii czynne:
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
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Teatr Legion zaprasza wszystkich 
mieszkańców Kórnika na nową premierę: 
Poetycko-muzyczne przedstawienie Woj-
ciecha Kopcińskiego „Zaczekaj”, ułożone 
z poezji i prozy: Andrzeja Bursy, Ryszarda 
Milczewskiego-Bruno, Edwarda Stachury i 
Rafała Wojaczka; z muzyką Marka Grechu-
ty, Jarosława Mądraszkiewicza, Zdzisława 
Pawiłojcia i Jerzego Satanowskiego. Uwień-
czy ona dwutygodniowe warsztaty teatralne 
w gościnnym Gimnazjum w Robakowie, w 
dn.14 – 27 sierpnia, na które zapraszamy 
zainteresowaną teatrem młodzież.

Opowiadamy o tych, którzy zapłacili 
najwyższą cenę za niezgodę na życie w dła-
wiącej komunie, których ucieczką – z braku 
możliwości wyjazdów – była przedwczesna i 
oswajana śmierć. O buntownikach aż do sa-
modestrukcji. O tych, którzy w ten drastyczny 
sposób uwolnili się od „pełzania, wciąż na 
kolanach”. „W naszym wieku niemal nie 
wstaje się z klęczek”  - pisał Bursa. 

O tych, co wolności i prawdy szukali w 
drodze, w ciągłych podróżach po powiato-
wej Polsce: „I wio w ten sen dobry świat w 
Polskę! Jazda – po świecie co się zowie 
Byledalej. O bezdomne podróże do stacji 
Niczyja” – pisał Milczewski. Jak też: „nadal 
plecak mi domem”.

Poczucie braku domu, życie w sublo-
katorskim  pokoju, pełnym krzyków „baby 
z półpiętra ze szmatą” i ścian z napisem 
„min niet”, zapaskudzonych bram pach-
nących „moczem nieustannym” – były też 
piekłem Wojaczka. I Bursy, który pisał: „Na 
dnie piekła ludzie gotują kiszoną kapustę i 
płodzą dzieci”. 

Uciekali „z pociągu na pociąg” [Milczew-
ski], od jednego do drugiego przypadkowego 
pokoju [Wojaczek], zajęcia [Milczewski, który 
imał się w swym życiu niezliczonej ilości do-
rywczych prac], uciekali w alkohol: „uderzamy 
w alkohol i życzymy sobie śmierci w jakiś głupi 
sposób” [Milczewski], w obłęd [Stachura]. 

Żyli intensywnie, zbyt mocno. „Jestem 
przecież już stary, mam dwadzieścia lat” 
– pisał Bursa. Przeczuwali, zapowiadali i 
wywoływali własną śmierć:

„W samo południe albo o północy
W pogodę słoneczną może w deszcz 

może w czas zamieci
Na własnym pasku powiesił się
Na czymś stosownym czy nie na rurze 

do bojlera
Dwudziestoiluś tam letni skończony 

alkoholik
Rafał Wojaczek syn
Edwarda i Elżbiety z domu Sobeckiej”

Wbiegli „na smugę cienia” [Stachura]. 
Wyrażali nastroje całego pokolenia. Stali 
się mitem dla tych, co przetrzymali, którym 
dane było doczekać czasów wolnej Polski. 
Pozostali na sztandarach wolności sztuki: 
do życia i śmierci. 

„I gdzie tu wyprostować płacz?” – re-
torycznie pytał Milczewski. Wyprostować 
płacz swoją pamięcią dla „emigrantów w 
śmierć” może tylko wolne pokolenie.

anna Witek

Udział w zajęciach warsztatowych 
jest bezpłatny.

„KUREK”  
– GAZETKA lo żYJE

W różnych  szkołach także w liceum od 
czasu do czasu ukazują się gazetki szkolne 
i niestety w krótkim czasie przestają być 
redagowane. Jednak w kórnickim liceum już 
drugi rok wydawana jest gazetka „Kurek”. Pod 
koniec roku szkolnego ukazał się kolejny jej 
numer a to za sprawą zespołu redakcyjnego, 
który stanowią sami uczniowie pod kierunkiem 
polonistki Agnieszki Fijałkowskiej i wsparciu 
księdza Mirosława Skórnickiego.

Obecnie gazetkę redagowali: Patrycja 
Chojnacka, Klaudia Moździerz, Janina Len-
czewska, Weronika Klaczyńska, Aleksandra 
Ritter,Agnieszka Pałucka, Sandra Szary, 
Łukasz Koperski, Kinga Szymańska. Grafika 
i skład  czasopisma to praca Przemysława 
Kwiatkowskiego.

W kolejnym numerze można się dowie-
dzieć  o wielu ciekawych wydarzeniach w 
życiu szkoły.W konkursie dziennikarskim w 
ramach Ligi Liceów teksty Zofii Gajewskiej 
i Bartka Górki zyskały uznanie jurorów i na 
43 startujące licea zajęły piąte miejsce. W 
tym roku szkolnym nasze liceum znacznie 
podwyższyło swoja lokatę i po współzawod-
nictwie piłkarskim i biegowym zajmuje w 
Lidze XVI miejsce. W numerze zawarte są 
wspomnienia i pożegnanie nauczycielki chemii 
oraz opiekunki Pro Sinfoniki Teresy Rogozii 
- Olejnik, która odeszła na emeryturę. Kilka 
artykułów poświęconych jest sportowi a do-
tyczą zmagań naszych piłkarzy na Mundialu, 
udziału dziewcząt w mistrzostwach  szkoły w 
aerobiku a także uczniowi liceum Maciejowi 
Grzesieckiemu, który odniósł niezwykły suk-
ces zdobywając Mistrza Polski i złoty medal  
w zapasach w stylu wolnym.

Również ciekawie opisany jest dzień spor-
tu w artykule p.t. „ Na szczęście nie padało”  
i podziękowania dla organizatorów oraz uczest-
ników. Z żalem obserwowano w szkole wyrzu-
canie książek z biblioteki  po jej remoncie. W 
artykule „Wiedza skazana na śmietnik” autorka 
opisuje jak udało się uratować niektóre dawne 
publikacje przed zapomnieniem. Wiedzę o 
„Poznańskim czerwcu” z okazji 50 rocznicy 
przedstawiona została w kolejnym artykule na 
podstawie relacji ze spotkań  z uczestnikami 
tamtych wydarzeń  p. p. Janinę Krajewską  
i Andrzejem Górnym. Jedna z uczestniczek 
„ Spotkań na Lednicy” o przeżyciach swoich 
i innych pisze m.in. „ każdy jednak inaczej 
przeżywa takie spotkania. Dla jednego była to 
okazja do śpiewu i tańca a dla drugiego szansa 
na lepsze zrozumienie nauki Chrystusa”. Ko-
lejne artykuły proponowały spędzenie wakacji 
w Bieszczadach a na nudę w domu „Werka” 
proponuje „Kokosowy raj” czyli przepis na 
naleśniki kokosowe według własnego prze-
pisu. Na końcu gazetki znajdował się kupon 
konkursowy „Kurka”, za który w losowaniu 
można było wygrać bilety do kina.

Zachęcam nowych uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego w Kórniku , by z nowym 
rokiem szkolnym wspomóc redakcję „Kurka” 
i zgłosić się do współpracy.

Opiekunom gratuluję ciekawej gazetki  
i życzę wytrwałości w jej wydawaniu. aRa

TEATR lEGioN ZAPRASZA NA NoWĄ PREMiERĘ 
ZAMEK W KÓRNiKU, 26 SiERPNiA, GoDZ. 20.00, 

WSTĘP WolNY

PoDZiĘKoWANiE
II Festyn Parafialny w Kórniku przeszedł 

do historii. Do organizatorów docierały 
bardzo pozytywne głosy zadowolonych 
uczestników: kórniczan i mieszkańców 
sąsiednich miejscowości.

Mamy jednak świadomość, że nie da-
łoby się zorganizować takiego spotkania, 
gdyby nie życzliwość bardzo wielu ludzi, 
którzy włączyli się w to wspólne dzieło. 
Ta pomoc miała różny wymiar: wsparcie 
finansowe, użyczony sprzęt, ofiarowane 
nagrody czy też wreszcie bezinteresownie 
poświęcony czas i siły.

Wśród tych dobrodziejów znaleźli się 
także Państwo:
Agrikol – Grzegorz Gorwat, AKON S.C. 
w Pniewach, ANMED Wielkopolskie Cen-
trum Zaopatrzenia Lecznictwa, Apteka 
Lewicka-Nowak-Przybylski Sp. jawna, 
Apteka Zamkowa – Barbara Miara, Apus 
Jolanta Stępniak, Auto Rachuba Serwis 
PUH w Kórniku, Bank Spółdzielczy w Kór-
niku, Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w 
Środzie Wlkp., Drogeria Lehmann-Zwie-
rzyński, Ferma Drobiu Pachura Daniel 
–Kępa Wielka, Ferma Drobiu Pachura 
Norbert – Błociszewo, Firma Handlowa 

Export Import Maria i Andrzej Starosta 
S.C., Firma Złotniczo-Jubilerska Grzegorz 
Błaszak, Galeria w Galopie, GAMA-ART. 
– Anna Błaszkowiak, Gospodarstwo Rol-
ne E.Z. Gabscy, Gospodarstwo Rolne P. 
Guzik, Gospodarstwo Rolne W. Korcz, GS 
Samopomoc Chłopska w Kórniku, HAND-
MIĘŚ – Spółdzielnia Rolnicza w Miąskowie, 
HeDan Trzebisławki, Henki – Ewa Osow-
ska, Hermespol Poznań, Hotel Daglezja w 
Kórniku, Hurtownia Kosmetyków W.J. Po-
wąska, Hurtownia M.T. Małeccy, Hurtownia 
MAPEI – Zenon, Bogdan Jaskuła, Iwona 
Musielak –Skrzynki, Jerzy Lechnerowski, 
Kancelaria Adwokacka Zbigniewa Stasz-
czyka w Śremie, Kancelaria Notarialna w 
Kórniku, King Cross w Poznaniu, KOMET 
Sp. z o.o., Kórnickie Przedsiębiorstwo Au-
tobusowe KOMBUS Sp. z o.o., Kórnickie 
Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe i Usłu-
gowe JAGROL, KÓRNICZANIN, Krzysztof 
Buszkiewicz, Krzysztof Galiński Kórnik, 
Krzysztof Słabolepszy, Księgarnia w Kór-
niku, Kwaszarnia i Przetwórstwo Zbigniew 
Grześkowiak, Kwiaciarnia „STOKROTKA” 
Robert Taciak, Kwiaciarnia „ŚNIEŻYNKA”, 
Kwiaciarnia Andreccy, Kwiaciarnia Danuta 
Perdoch, M.T. Szymańscy –Zimin, Maciej 
Marciniak, Mariusz Łasiński, Miesięcznik 
Parafialny (dokończenie na str. 26)  
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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

KOpLEKSOWE USŁUGI pOGRZEBOWE
M. pRZYBYŁ

pRZEWÓZ TRUMIEN I ZWŁOK GRATIS!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

	 	 	 			
USŁUGoWo-HANDloWY ZAKŁAD PoGRZeBoWY

KomPleKSoWe USŁUGI PoGRZeBoWe

MONIKA ORLEWICZ

ul. 20 Października 93, 62-035 KÓRNiK
tel. 0609-848-998 /24h/

www.orlewicz.pl

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

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 

R
EK

lA
M

Y

A PA RTA M E N T Y 
- PRZESIEKA k/Karpacza

160 zł (2 pokoje - max 4 os.)

609 843 893
www.idylla.com.pl

Gminna spółdzielnia
„sCh” w Kórniku  
wydzierżawi lokal  

sklepowy o pow. 106 m2 
(robakowo, ul. Wiejska)

Informacje  
pod numerem tel.

061 8170 299

Firma kosmetyczna 
zatrudni  

przedstawiciela 
handlowego na 
Wielkopolskę

info@monami.pl

061 8155 925

Potrzebny mężczyzna do pracy w magazynie 
- absolwent szkoły średniej, prawo jazdy kat. B., 

mieszkaniec okolic Kórnika

oferty na adres: SElECTA, Robakowo, ul. Polna 42, 62-023 Gądki
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Ilość edycji ogłoszenia20
06

* Gądki - wynajmę nowowybudowany dom góra i dół - osobne wejścia. Tel. 0693 530 005
* Przyjmę do pracy elektryka. Tel. 0609 708-221 (w poniedziałki godz. 9.00 - 12.00)
* Poloneza Atu+ 1997, gaz sprzedam. Tel. 503 571 362
* Wynajmę lokal na działalność gospodarczą bądź inną o pow. 32 m2 z mediami. Bnin. Tel. 061 8171-776
* Wynajmę lokal 35 m2 na działalność gospodarczą w centrum Kórnika. Tel. 504 045 075
* Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu. Bnin. Tel. 061-8980 470 lub 506 505 469
* Sprzedam skuter „Sunny” 2-osobowy, stan idealny, przebieg 400 km, automatyczna skrzynia biegów. Tel. 602-611-331
* Oddam za darmo drewno opałowe. Borówiec. Tel. 607 573 303
* Zamienię pół bliźniaka w Robakowie Osiedlu na 2-pokojowe w Kórniku - z dopłatą. Tel. 0693 158 097
* Wynajmę lokal 35 m2 na działalność gospodarczą w centrum Kórnika. Tel. 504 045 075
* 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

KANCELARIA DORADCZA SOLSKI  I PARTNERZY

nIErUCHomoŚCI
obrót nieruchomościami

podziały i przekształcenia gruntów
wyceny majątkowe

regulowanie stanów prawnych
doradztwo inwestycyjne

porady prawne
mediacja w sporach

Kancelaria czynna w godzinach:
Poniedziałek  9 – 13
Wtorek  13 – 17
Środa  nieczynne
Czwartek  13 – 17
Piątek  9 – 13

w pilnych sprawach prosimy dzwonić: 
*501 01 01 01   *605 32 49 32   *061 89 89 880
adres Kancelarii: 62-035 Kórnik, ul. poznańska 17a
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YByła cisza sobotniego po-
ranka, rozpoczął się maj, ciepłe 
promienie słońca ogrzewały zie-
loną trawę i kwiaty na drzewach 
i nagle powietrze przeszył pisk 
hamulców, ogromny huk, zgrzyt 
miażdżonej blachy i swąd opon 
oraz dym i przerażenie. Po chwili 
potwornej ciszy dało się słyszeć 
jęk rannych i nerwowe nawoły-
wania a po jakimś czasie sygnał 
pędzącej karetki.

Rosnąca ilość samocho-
dów, motocykli i rowerzystów na 
naszych dro-
gach jest jed-
ną z głównych 
przyczyn róż-
nych zdarzeń 
drogowych, 
w tym kolizji 
i wypadków 
komunikacyj-
nych. Codziennie każdy z nas 
zamykając drzwi samochodu 
bierze udział w loterii w której za 
każdym razem ktoś przegrywa. 
Nikt z nas będąc kierowcą nie 
bierze pod rozwagę tego, że to 
może jego dotyczyć, że to po 
niego może pędzić rozpędzona 
karetka na sygnale przed którą 
wcześniej tak często zdarzało 
nam się zjeżdżać z drogi. Kiedyś 
może jechać tak po nas.

W większości przypadków 
poszkodowani wiedzą, jak do-

chodzić odszkodowania za 
zniszczony samochód czy mo-
tocykl. Często jednak zdarzają 
się poważniejsze wypadki, w 
wyniku których kierowcy czy pa-
sażerowie zostają ranni, doznają 
krzywdy fizycznej i psychicznej a 
niekiedy i trwałego uszczerbku na 
zdrowiu. Mówi się wtedy o szko-
dzie osobowej, a jest to szkoda 
za którą również można starać 
się o odszkodowanie i zadość 
uczynienie za ból i cierpienie  
o ile oczywiście o tym wiemy no  

i wiemy w jaki 
sposób się  
o to ubiegać. 
A warto bo 
przecież są 
to pieniądze 
dzięki któ-
rym można 
powrócić do 

normalnego i sprawnego funk-
cjonowania. Jedyną przeszkodą 
może być tylko brak informacji w 
jaki sposób się za to zabrać, ja 
wiem i chętnie udzielę wszelkich 
informacji i w razie potrzeby 
pomogę a ku zaskoczeniu nie 
pobiorę żadnej opłaty za zło-
żenie dokumentów. Jeśli wypa-
dek miał miejsce kilka lat temu 
to również można próbować.  
Zainteresowanych proszę o 
kontakt pod nr tel. 501 24 54 55, 
Wojciech jerzykiewicz.

Future 
Fabryka Mebli sp. z o.o.

zatrudni:

Future 
Fabryka Mebli sp. z o.o.

- STOLARZY
- TAPICERÓW
- KIEROWNIKA TAPICERNI

Oferty prosimy przesyłać na adres:
Future Fabryka Mebli sp. z o.o.
ŁĘKNO 8A, 63-020 ZANIEMYŚL

MIEJsCE NA TWOJĄ 
REkLAMĘ
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KoNDYCJA FiZYCZNA 
DZiECi i MŁoDZiEżY
SPoSTRZEżENiA oBSERWAToRA

Za zdrowie dzieci i młodzieży odpowia-
dają głównie rodzice. Jednak w dzisiejszych 
czasach gremialnie ani uczniom ani doro-
słym nie chce się pracować fizycznie. Łatwiej 
jest zasiąść przed telewizorem, komputerem 
i zażywać przyjemności dla ciała i ducha. Na 
co dzień niektórym przeszkadza pogoda a 
klimat mamy w Polsce taki jaki jest. W pol-
skim społeczeństwie nie ma świadomości 
jak ważny jest ruch fizyczny w życiu czło-
wieka, chociaż się mówi i pisze na ten temat 
wiele. Dlaczego? Winę ponoszą niektórzy 
rodzice łatwo zwalniając uczniów z lekcji wy-
chowania fizycznego oraz lekarze, którzy nie 
bacząc na rodzaj schorzenia wystawiają cał-
kowite zwolnienia lekarskie. Konsekwencją 
tego jest to, że uczeń  jest często nieobecny 
na lekcjach wf i nie obserwuje chociaż teo-
retycznie ćwiczeń przydatnych człowiekowi 
na każdym etapie życia. Sami uczniowie, 
szczególnie ci starsi niechętnie chodzą na 
ranne lekcje wychowania fizycznego, bo 
muszą się wyspać. Z kolei ostatnie lekcje wf 
to dla niektórych strata czasu, spieszą się, 
dokąd ? Czy zawsze do domu? Niewielu 
chce zostawać na zajęciach pozalekcyjnych 
po 7 godzinach nauki w szkole , bo często 
tyle szczególnie w klasach starszych wynosi 
budżet godzin dla ucznia.

Dlatego dobrze się stało, że jest więcej 
obowiązkowych lekcji wychowania fizyczne-
go w szkole. Przyczyn złej kondycji fizycznej 
młodego człowieka jest wiele. Nagminne 
palenie papierosów przez gimnazjalistów 
i starszą młodzież nie służy zdrowiu i nie 
rokuje dobrego zdrowia przyszłego po-
kolenia. Do tego niezdrowy styl życia, złe 
odżywanie itp.

Niektórym ocena z wf-u przeszkadza 
w średniej ocen na świadectwie, bo nie 
jest zawsze najwyższa i nie ważne jest to 
czy uczeń  spełnia wymogi oceniania czyli 
systematyczność ćwiczenia, postęp spraw-
ności, zaangażowanie na lekcjach i wysiłek 
włożony w podnoszeniu swej sprawności. 
Nieprawdą jest, że nauczyciele wf prowadzą 
nieatrakcyjne zajęcia.

Jest program nauczania i jeśli go re-
alizują to każdy uczeń może znaleźć coś 
atrakcyjnego dla siebie. Może są i tacy, 
którzy prowadzą lekcje tzw. ćwiczenia na 
macie czyli macie piłkę i gracie. Czasem 
uczniom taka lekcja odpowiada, ale nie taki 
jest cel lekcji wychowania fizycznego. Naj-
ważniejsze są ćwiczenia ogólnorozwojowe 
usprawniające cały organizm, rozciągające 
mięśnie, usprawniające stawy, kształtujące 
cechy motoryczne człowieka. Brak takich 
cech jak np. szybkość, skoczność można 
było zauważyć u naszych kochanych pił-
karzy. Ale te i inne cechy: wytrzymałość, 
siła, zwinność, gibkość wykształca się od 
najmłodszych lat. W niektórych szkołach 
zaniedbane są ćwiczenia ruchowe w klasach 
najmłodszych.

Czy obecnie są w naszych szkołach rea-
lizowane lekcje wf w klasach najmłodszych 

od I-III ? Jeśli są takie szkoły to chwała im 
za to, bo właśnie w tym wieku rozwija się 
u dzieci bakcyl sportowy i zamiłowanie 
do ruchu. Kondycja dzieci a w przyszłości 
społeczeństwa  poprawi się, jeśli zmieni 
się mentalność rodziców mających dzieci 
w wieku szkolnym, młodzieży, dorosłych 
oraz niektórych lekarzy wystawiających 
łatwo zwolnienia lekarskie z wf-u. Przecież 
nawet niepełnosprawni leczeni są ruchem 
i ćwicząc usprawniają się. Przy niektórych 
chorobach zalecany jest ruch ograniczony 
tylko do schorzeń i dostosowany do moż-
liwości człowieka. Ćwiczyć możemy  na 
świeżym powietrzu o każdej porze roku 
ale w odpowiednim ubraniu. W ten sposób 
hartujemy się i uodparniamy na choroby. Nie 
wszyscy zdrowi ludzie doceniają a może nie 
są świadomi tego jak ważny jest ruch w ciągu 
całego życia. Korzystajmy z form ruchu pod 
każdą postacią a wtedy będziemy optymi-
stycznie podchodzić do życia. Skończmy 
dyskutować, krytykować a zacznijmy dzia-
łać. Przed nowym rokiem szkolnym apeluję 
o rozsądek rodziców, lekarzy i nauczycieli, 
dzieci, młodzież i dorosłych. aRa

SPOTKANIE  
MAKRoREGioNU

W dniu 26.07.2006r. w siedzibie Stowa-
rzyszenia „Partnerzy dla Samorządu”, ul. 
Grottgera w Poznaniu odbyło się ostatnie 
spotkanie zespołu roboczego ośmiu gmin 
należących do „Mikroregionu Wielkopol-
skiego Parku Narodowego (Brodnicy, 
Dopiewa, Komornik, Kórnika, Lubonia, 
Mosiny, Puszczykowa i Stęszewa), które 
wspólnie z przedstawicielami PDS, FRDL, 
Akademii Ekonomicznej i AWF zajmowały 
się opracowaniem projektu: „Mikroregion 
Wielkopolskiego Parku Narodowego – Zie-
lone Płuca Wielkopolski”. (O Mikroregionie 
WPN i projekcie można było przeczytać 
na naszej stronie internetowej i na łamach 
„Kórniczanina”). Głównym celem tego 
projektu jest propagowanie lokalnego 
rozwoju społeczno – gospodarczego na 
obszarze ośmiu gmin należących do „Mi-
kroregionu WPN”. Projektowi towarzyszyły 
liczne szkolenia dla zespołów roboczych. 
W ramach projektu już w niedługim czasie 
wydana zostanie „Strategia Zrównowa-
żonego Rozwoju Turystyki Mikroregionu 
WPN”. Proces realizacji strategii rozpoczął 
się spotkaniem inauguracyjnym 15 marca 
tego roku. Patronat honorowy nad przedsię-
wzięciem objęli: Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Gmin i 
Powiatów Wielkopolski i Przegląd Komu-
nalny. Przygotowana zostanie szeroka 
baza informacji turystycznej o atrakcjach, 
walorach Parku i gmin, znajdujących się 
na ich terenie, urządzeniach sportowych 
i rekreacyjnych, noclegowych, miejscach 
wypoczynku, małej gastronomii itd. Informa-
cje będą udostępnione zarówno w punkcie 
informacji turystycznej, jak i dwóch punk-
tach elektronicznej informacji turystycznej 
tzw. „info-kioskach”, a także w specjalnym 
folderze promującym mikroregion. MMB

(dokończenie ze strony 23)
Mini-Max – Halina Słabolepsza, Monika Ka-
sprzyk, Monika Orlewicz, Motel Podróżnik 
w Koszutach, Motel-restauracja NESTOR 
w Kórniku, Oficyna Wydawnicza Wielkopol-
ski, OSIR Kórnik, OSP Kórnik, P.H. ALPO 
– Alicja Poprawska, P.H. Rozmaitość – Bo-
gumiła Małecka, PARTNER- Krystyna, Leon 
Śliwińscy, Piekarnia Mar-Piek w Kórniku , 
PORR (Polska) S.A. w Warszawie, PPH 
MEBLO-STYL S.C. Wiesław Duszczak, 
Andrzej Duszczak, PPHU J. Kaczmarek 
„Russel”, Pracownia Krawiecka „KAŚ-
KA”, Produkt Plus – Paweł Słabolepszy, 
Przetwórstwo Rolno-Spożywcze Grzegorz 
Sznura, Raben Logistics Sp. z o.o. - Gądki, 
Salon Urody – Sylwia Kanciak, SELGROS 
Sp. z o.o. - Poznań, Sklep – Katarzyna 
Ciastowska, Sklep „ELEGANT” Zofia Ma-
ciejewska, Sklep „MATI” – Marcin Scholz, 
Sklep „SMYK” –Elżbieta Kerber, Sklep „TE-
KASZ” – Karol Szczepaniak, Sklep Firmowy 
„JES” – Janusz Stachowiak, Sklep Obuwni-
czy – Jolanta Dopierała, Sklep odzieżowy 
– Nina Taciak, Sklep spożywczy – Ewelina 
Wawrzyniak, Sklep warzywniczy – Renia 
Kowalska, Sklep Wędliniarski – Leszek 
Król, Sklep wielobranżowy „abc” – Ewa 
Robińska, Sołectwo - Dziećmierowo Stani-
sław Gorzałczany, Stary Browar - Poznań, 
Studio „EDEN” – fryzjer – solarium – gabinet 
kosmetyczny, Studio ML Maciej Łabno, TA-
MES Mariola i Stanisław Taczkowscy , TFP 
Sp. z o.o., Urszula Lewandowska, Urząd 
Miejski w Kórniku, Urząd Pocztowy w Kór-
niku, WKiUK WODKOM Kórnik Sp. z o.o., 
Wytwórnia Węgla Drzewnego w Mieczewie, 
Zakład Doświadczalny Polskiej Akademii 
Nauk, Zakład Produkcji Pasz Super-Feed-
mix Sp. z o.o., Zamek w Kórniku, Zbigniew 
Bocheński - Kórnik, ZHP –Hufiec Kórnik, 
ZIELARNIA – Robińska – Królikowska

Wszystko wskazuje na to, że w przy-
szłym roku znów odbędzie się festyn. 
Ufamy, że także będziemy mogli liczyć na 
pomoc.

Jeszcze raz serdeczne słowa wdzięcz-
ności za życzliwość.

Organizatorzy

(dokończenie ze strony 12)
Na ręce Mirosława Maciejewskiego  

przekazano list od burmistrza Jerzego Lech-
nerowskiego z serdecznymi gratulacjami z 
okazji jubileuszu 60-lecia, oraz z podzięko-
waniami  za zaangażowanie i odwagę w 
służbie ochotniczej straży pożarnej.

Na uroczystość zaplanowano także 
występy artystyczne dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie, 
podczas których można było raczyć się 
strażacką grochówką. Na pytanie „czym 
różni się ta strażacka  grochówka od woj-
skowej”, usłyszałam, że jest w niej ponoć 
więcej wody(!). 

Mimo święta związanego z obchodami 
jubileuszowymi, nie wszyscy strażacy mogli 
się bawić, gdyż zaplanowany pokaz z ratow-
nictwa medycznego O.S.P. Mosina został 
przerwany z powodu nagłej akcji gaśniczej, 
do której jednostka została wezwana. iM
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ToMEK DoMAGAŁA DRUGi W PUChA-
RZE ŚWiATA

Podczas rozegranego w ostatni week-
end lipca, czteroetapowego wyścigu dla 
juniorów zaliczanego do klasyfikacji Pucha-
ru Świata w Łasku (148 zawodników z 11 
Państw) doskonale wypadł zawodnik UKS 
„Jedynka – Limaro” Kórnik Tomasz Doma-
gała. Zajmując drugie miejsce w klasyfikacji 
generalnej wyścigu i wygrywając trzeci, 
najcięższy etap i to po samotnej ucieczce, 
Tomek został uznany bohaterem całego 
wyścigu. W dodatku walkę o zwycięstwo 
w całym wyścigu (stracił do zwycięzcy za-
ledwie 3 sek.) uniemożliwiła mu kraksa na 
ostatnim najkrótszym (100 km) czwartym 
etapie. Na 60 km przed metą gdy peleton 
przejeżdżał przez Łódź, na finiszu jednej 
z lotnych premii zawodnik z reprezentacji 
Estonii zahaczył kierownicą o metalową 
barierkę odgradzającą trasę od publicz-
ności i zrobiła się z tego bardzo poważna 
kraksa. Niestety uczestniczył w niej również 
Tomek Domagała, upadając m.in. na te ba-
rierki z prędkością ok. 60km/h. Wyglądało 
to tragicznie. Na pomoc od razu rzucili 
się koledzy z drużyny. Robert Małyszek 
który do tego etapu był 11 w klasyfikacji 
generalnej, dał Tomkowi swój rower, gdyż 
jego nie nadawał się do dalszej jazdy, a 
Dominik Świtalski, poczekał na Tomka i dał 
z siebie dosłownie wszystko, żeby pomóc 
koledze dogonić czołówkę. Dramatyczna, 
kilkunastokilometrowa pogoń się udała, 
dzięki czemu nasz zawodnik utrzymał 
drugie miejsce w tej niezwykle prestiżowej 
imprezie, natomiast Dominik podzielił losy 
Roberta Małyszka (brak sprzętu) i wycofał 
się z wyścigu tyle że z wyczerpania. Ale 
dodatkowe słowa uznania, należą się 
Tomkowi za to w jakim stanie  ukończył wy-
ścig, gdyż poodzierał się strasznie mocno, 
poprawiając wręcz i tak już bardzo mocne 
„szlify”, które „złapał” tydzień wcześniej 
na Pucharze Bałtyku w Kołobrzegu, a na 
dodatek 60km jechał z rozciętą wargą. 
Po zakończonym wyścigu zabrano go do 

szpitala, a tam m.in. założono mu 4 szwy 
na  wspomnianej wardze. Szkoda tylko tej 
kraksy, bo gdyby nasz trójka zawodników 
dojechała do mety w komplecie, to na 
pewno rozprowadziła by Tomka na finisz 
a wtedy zajęcie choćby 3 miejsca (4 sek. 
bonifikaty), dało by mu zwycięstwo w ca-
łym wyścigu. Największą nagrodą jednak 
do naszego zawodnika było to, że dzięki 
wygraniu etapu i drugiego miejsca w całym 
wyścigu, został on liderem tegorocznej kla-
syfikacji (najbardziej prestiżowy ranking w 
Kraju) Pro Ligi, organizowanej m.in. przez 
telewizję POLSAT. Do końca tej klasyfika-
cji pozostały do rozegrania jeszcze dwie 
imprezy i znając ambicję kolarzy Limaro, 
zrobią wszystko żeby koszulkę Pro Ligi dla 
swojego kolegi utrzymać do końca.

Z KolARSKiCh TRAS

Skradzione Rowery
Podczas Mistrzostw Europy w Holandii, 

z hotelowego garażu skradziono 6 rowerów 
najwyższej światowej klasy Polskiej ekipie. 
Wśród nich rower Kórniczanina, Mateusza 
Taciaka, który rano nie mógł wystartować 
w wyścigu ze startu wspólnego, gdyż nie 
miał na czym. Uchował się natomiast rower 
Roberta Małyszka, który startował dzień 
wcześniej.

Pechowa olimpiada  
Szczególnie pechowa była Ogólno-

polska Olimpiada Młodzieży na szosie 

dla Magdaleny Wójkiewicz rozegrana 
w Strykowie (łódzkie). W wyścigu na 
czas miała na półmetki szósty czas, ale 
niestety no 2km do mety złapała gumę i 
wymiana koła kosztowała ją stratę ok. 1 
min i ostatecznie zajęła 22m. Natomiast 
ze startu wspólnego jadąc w 30 osobowej 
czołówce, na 1 km przed metą uczestni-
czyła w kraksie i ostatecznie zmów dopiero 
28 m. Natomiast wśród chłopców Bartek 
Rajkowski był 21.

Torowy Puchar Polski w Łodzi
Bardzo dobrze wypadła ekipa Limaro 

podczas ostatniego przed Ogólnopolską 
Olimpiadą Młodzieży Pucharu Polski na 
torze. Magdalena Wójkiewicz zajęła w 
sprincie 2m, w wyścigu na 500m była 3, 
a w wyścigu na 2km zajęła 4m a Bartosz 
Rajkowski na tym samym dystansie był 9-ty. 
Bardzo dobrze pojechała dwójka Bartosz 
Rajkowski i Michał Kościuszko w wyścigu 
Medison, zajmując 2m.

     
Schmidt Tuż Za Podium  
w Mistrzostwach Europy

Wychowanek UKS „Jedynka-Kórnik” 
Tomek Schmidt, podczas rozegranych 
Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym 
do lat 23 w Atenach, zajął czwarte miejsce 
w Sprincie Olimpijskim i piąte w Keirinie. 
Niestety na tych samych mistrzostwach tyle 
że w kategorii juniorów z powodu choroby 
nie mógł wystąpić inny nasz reprezentant 
Łukasz Kuchta, a drużyna w której miał je-
chać..... zdobyła brązowy medal w Sprincie 
Olimpijskim.

     
Puchar Bałtyku

Dobrze wypadli kolarze Limaro szykują-
cy się do Puchary Świata w Łasku, podczas 
rozgrywanego w Kołobrzegu, Pucharze 
Bałtyku dla juniorów. Na pierwszym etapie 
3m zajął Dominik Świtalski, 4 był Tomek Do-
magała, a 6-ty Robert Małyszek, natomiast 
na trzecim etapie 2m zajął Domagała a 9-te 
Piotr Antkowiak. HS

PUChARoWA RYWAliZACJA SZS 
KÓRNIK

Zawody sportowe dla szkół podstawowych 
i gimnazjalnych Gminy Kórnik organizowane 
są przez Zarząd Miejsko-Gminny Szkolnego 
Związku Sportowego. W roku szkolnym 
2005/2006 tradycyjnie  rywalizowały wszystkie 
szkoły  naszej gminy.

Znakomitym uświetnieniem zawodów są 
puchary przechodnie, o które rywalizują repre-
zentacje szkół. Wyniki rywalizacji pucharowej 
zgodne są z wynkami rywalizacji punktowej 
prowadzonej oddzielnie.

W szkołach podstawowych zwyciężyło 
Szczodrzykowo – 8 pucharów, wyprzedzając 
Bnin – 6 pucharów oraz szkoły z Radzewa – 4 
puchary i Kórnika – 2 puchary. W rywalizacji 
szkół gimnazjalnych Kórnik zdobył 9 pucha-
rów, a Robakowo 4.

Trofea fundowane są przez sponsorów z 
naszej gminy, dodają smaku sportowej rywali-
zacji  i uatrakcyjniają zawody. Sponsorzy prze-
kazują ponadto emblematy dla rywalizujących 
szkół oraz medale i pamiątki dla zawodników.                            
              (dokończenie na następnej str.)

SZKoŁY PoDSTAWoWE
l.p. Dyscyplina Fundator Pucharu Edycja Zdobywca pucharu

2005/2006
1 Zabawa nie zna granic Firma Handlowa T.M. MAŁECCY - Kórnik 13 SP Szczodrzykowo
2 Szachy dz. KOMET Runowo 13 SP Radzewo
3 Szachy chł. KOMET Runowo 13 SP Szczodrzykowo
4 Koszykówka chł. ELDREW Robakowo 13 SP nr 2 Kórnik-Bnin

5 Siatkówka dz. CONSIGLIO INTERNATIONAL 
Robakowo 8 SP nr 1 Kórnik

6 Siatkówka chł. CONSIGLIO INTERNATIONAL 
Robakowo 8 SP nr 2 Kórnik-Bnin

7 4-bój l.a.dz. GENEXPOL Dziećmierowo 6 SP nr 2 Kórnik-Bnin

8 Warcaby dz. Spółdzielnia Uczniowska DOROTKA 
Radzewo 5 SP Radzewo

9 Tenis stołowy dz. Rodzina WALERCZYKÓW- Kórnik 5 SP Szczodrzykowo
10 Tenis stołowy chł. Rodzina WALERCZYKÓW - Kórnik 5 SP Szczodrzykowo

11 Aerobik I-IV Hurtownia Kosmetyków W.J. Powąska 
- Kórnik 4 SP Szczodrzykowo

12 Aerobik V-VI Hurtownia Kosmetyków W.J. Powąska 
- Kórnik 4 SP Szczodrzykowo

13 Drużyn. zawody l.a. SATER - Kórnik 3 -
14 4-bój l.a. chł. Gospodarstwo Rolne M.Z.TIC Runowo 3 SP Radzewo
15 Sztafeta Sklep RUSSEL Kórnik 3 SP nr 2 Kórnik-Bnin
16 Koszykówka dz. FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE 3 SP nr 1 Kórnik

17 Piłka nożna SURÓWKI GRZEŚKOWIAK – Kórnik-
Bnin 3 SP Szczodrzykowo

18  Biegi przełajowe  dz. HOLLOGIS Skrzynki 3 SP nr 2 Kórnik-Bnin
19  Biegi przełajowe chł. HOLLOGIS  Skrzynki 3 SP nr 2 Kórnik-Bnin
20 Turniej Tańca Bar Rożen S. GORZAŁCZANY Kórnik 2 SP Szczodrzykowo
21 Warcaby chł. SURÓWKI M. ZGARDA Dziećmierowo 2 SP Radzewo
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(dokończenie z poprzedniej str.) 
Fundatorzy nagród coraz częściej znajdu-

ją czas, by osobiście nagradzać startujących. 
Dzięki ich hojności zawodnicy wracający z 
imprez SZS posiadają materialny dowód 
uczestnictwa w zawodach. Szczególnie duże 
emocje przeżywają ci, którzy zdobyli swój 
pierwszy w życiu medal.

W imieniu organizatorów zawodów 
i startujących pragnę złożyć serdeczne 
podziękowanie sponsorom za osobiste i 
bezinteresowne zaangażowanie się w roz-
wój kórnickiego sportu. Podobnie jak w roku 
ubiegłym Zarząd Miejsko-Gminny SZS w 
Kórniku wyróżnił wspierających sport szkolny 
dyplomami uznania.

Sponsorów i stan rywalizacji pucharowej 
przedstawia tabela. Raz jeszcze serdecznie 
dziękujemy. Marek Serwatkiewicz

SZKoŁY GiMNAZJAlNE
l.p. Dyscyplina Fundator Pucharu Edycja Zdobywca pucharu 

2005/2006
1 Piłka nożna MALKOL L. KOPRUCKI - Kórnik 11 Gimnazjum Kórnik

2 Sztafety dz. APTEKA ZAMKOWA - Kórnik 6 Gimnazjum Kórnik

3 Tenis stołowy dz. JAGROL Kórnik 5 Gimnazjum Kórnik

4 Tenis stołowy chł. JAGROL Kórnik 5 Gimnazjum Kórnik

5 Szachy dz. MABO Kórnik-Bnin 4 Gimnazjum Kórnik

6 Szachy chł. MABO Kórnik-Bnin 4 Gimnazjum Kórnik

7 Warcaby dz. DYREKTOR GMINAZJUM w 
Robakowie 4 Gimnazjum Kórnik

8 Warcaby chł. DYREKTOR GMINAZJUM w Kórniku 4 Gimnazjum Kórnik

9 Siatkówka dz. Restauracja CASABLANCA Kórnik-
Bnin 2 Gimnazjum Robakowo

10 Siatkówka chł. Restauracja CASABLANCA Kórnik-
Bnin 2 Gimnazjum Robakowo

11  Biegi przełajowe KOMBUS Kórnik 2 Gimnazjum Robakowo

12 Aerobic WKiUK WOD-KAN Kórnik 2 Gimnazjum Kórnik

13 Sztafety chł. Zakł. Ogólnobudowlany S.Szczęsny 
Robakowo 1 Gimnazjum Robakowo

KoNiEC WioSENNEJ RUNDY

Zakończyła się wiosenna runda roz-
grywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w 
Kórniku. 

W I lidze ALPN seniorów wystartowało 
8 drużyn, rozegrano 28 mecze, w których 
strzelono 142 bramki. W II lidze ALPN 
seniorów wystartowało 10 drużyn, roze-
grano 45 meczy, w których strzelono 223 
bramki.

Na obiektach OSiR Kórnik rozegrane 
były również mecze ALPN-18 i ALPN-15.

W ALPN-18 (młodzież do lat 18) wy-
startowały 4 drużyny, rozegrano 6 meczy, 
w których strzelono 31 bramek. W ALPN-15 
(młodzież do lat 15) wystartowało 6 drużyn, 
rozegrano 15 meczy, w których strzelono 
71 bramek.

TABElE KoŃCoWE
AlPN-15

Miejsce Drużyna Ilość meczy Punkty Bramki 
zdobyte

Bramki 
stracone

I Miś Uszatek Bnin 5 15 16 3
II Bnin Team 5 12 21 9
III Masterblant Kórnik 5 7 10 9
IV Kanabis Kórnik 5 4 12 22
V Galaktiko 5 3 10 15
VI Szczytniki-Kamionki 5 3 2 13

71 71

AlPN-18

Miejsce Drużyna Ilość meczy Punkty Bramki 
zdobyte

Bramki 
stracone

I FC CZAPAJEW 3 9 16 3
II HALABARDY 3 6 5 8
III MKS CZMOŃ 3 3 4 7
IV FC KÓRNIK 3 0 6 13

31 31

i liGA SENioRÓW AlPN

Miejsce Drużyna Ilość meczy Punkty Bramki 
zdobyte

Bramki 
stracone

I OSP KOMBUS 7 17 20 11
II BNIN I 7 16 27 6

III REANIMACJA 
KÓRNIK 7 12 25 9

IV CZMONIEC 7 10 23 18
V NIESŁABIN 7 7 10 18

VI JAGROL 
SZCZODRZYKOWO 7 7 25 24

VII KALEJE 7 6 7 29
VIII PIERZCHNO 7 4 5 27

142 142

ii liGA SENioRÓW AlPN

Miejsce Drużyna Ilość meczy Punkty Bramki 
zdobyte

Bramki 
stracone

I KADE KAMIONKI 9 22 38 12
II ROGALIN 9 20 29 13
III PRUSINOWO 9 20 30 11
IV RADZEWICE 9 18 30 16

V INTRAS 
BŁAŻEJEWKO 9 17 28 12

VI BNIN II 9 13 19 16
VII ROBAKOWO 9 6 11 37
VIII BŁAZĘJEWO 9 5 14 26
IX FC SKR 9 4 11 50
X RUNOWO 9 3 13 30

223 223

TEATR lEGioN 
ZAPRASZA  

KÓRNiCKĄ MŁoDZiEż 
NA WARSZTATY

W dniach 14 – 27 sierpnia br. w 
Gimnazjum w Robakowie odbędą się 
warsztaty teatralne Teatru Legion. 
Uzdolnioną młodzież kórnicką zapra-
szamy do uczestnictwa.

Jeżeli grasz na jakimś instrumencie, 
śpiewasz, recytujesz, tańczysz, bierzesz 
udział w teatrzyku szkolnym czy też inte-
resujesz się teatrem – odwiedź nas!

Codziennie w dn. 14 – 28 sierpnia 
w godzinach przedpołudniowych (10 do 
12) odbywać się będą w Gimnazjum w 
Robakowie zajęcia grupowe, na które 
zapraszamy naszych gości: aktorskie, 
muzyczne, śpiewu, teorii teatru, plano-
wane są również taneczno-baletowe.

Udział w zajęciach warsztato-
wych jest bezpłatny.
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ŚCiANA SZKiElEToWA

Zdarza się, że zmieniamy przezna-
czenie pomieszczenia, a wraz z nim 
zachodzi potrzeba przeorganizowania 
wnętrza. Nieraz wymaga to przedzielenia 
ścianą większego pokoju. Najlepszym 
rozwiązaniem w takim przypadku jest 
ściana szkieletowa. 

Do zbudowania ściany szkieletowej 
niezbędne są płyty kartonowo-gipsowe, 
kształtowniki metalowe, wełna mineralna, 
śruby szybkiego montażu, wkręty i kołki 
rozporowe. Należy oczywiście starannie 
opracować koncepcję dotyczącą umiej-
scowienia ściany, nie zapominając o jej 
przeznaczeniu i podstawowych zasadach 
konstrukcyjnych. Najpierw musimy nary-
sować przebieg ściany, następnie wzdłuż 

oznaczeń na podłodze i suficie układamy 
kształtownik krawędziowy. W kształtownik 
krawędziowy wstawiamy kształtownik sto-
jakowy do połączenia ze ścianą boczną. 

Mocujemy go do ściany przy pomocy kołków 
rozprężnych w odstępach około jednego 
metra. Kolejnym krokiem jest wstawienie 

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

PORADNIK
BUDOWLANY

Fot. Składy budowlane VOX
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KoloRoWE BoAZERiE  
WEWNĘTRZNE

Kolorowe ściany w naszych 
domach już nie muszą być pokryte 
tapetą czy malowane regularnie 
farbą, żeby zachować świeżość  
i estetyczny wygląd. Coraz bar-
dziej popularne panele ścienne są 
dobrym rozwiązaniem na urozma-
icenie wystroju wnętrza w miesz-
kaniu.

Zaletą paneli jest ich estetyka i nie-
zwykle szeroka gama kolorystyczna. 
Panele są dostępne w kilku podstawo-
wych kolorach i odcieniach, do których 
dopasowana jest cała oferta listew i 
dekoracyjnych ozdobników. Szeroki 
wybór paneli dostępny jest między 
innymi w Składach budowlanych 
VOX. Można sobie zatem pozwolić 
na niczym nieograniczoną fantazję w 
wyborze barwy i wzoru na ścianę.

Panele można zamontować na każdej 
powierzchni – na ścianach betonowych, 

murowanych, a także drewnianych. Montaż 
paneli jest sprawą niezwykle łatwą, co spra-
wia, że stosując takie rozwiązanie, można 
śmiało samemu odnowić mieszkanie. 

Panele z tworzyw sztucznych produ-
kowane są w postaci cienkościennych 

zamkniętych prof i l i  usztywnionych 
wewnątrz żebrami. Zewnętrzną po-
wierzchnię pokrywają trwale zgrzane  
z powierzchnią folie. Panele są wo-

doodporne ,  d la tego  dosko-
nale nadają s ię do łaz ienek  
i kuchni. Ponadto są wyjątkowo 
odporne na działanie związków 
chemicznych zawartych w pro-
duktach spożywczych. Jedno-
cześnie nie ulegają zniszczeniu 
pod wpływem częstego mycia 
z dodatkiem powszechnie uży-
wanych detergentów. Ponadto 
panele pvc to produkt trudno 
zapalny. 

Panele ścienne to produkt 
niezwykle estetyczny i funkcjo-
nalny. Doskonale sprawdzają 
się w gabinetach i poczekal-
niach, ale także w pralniach, 
garażach i piwnicach. Dostępne  
w Sk ładach  budowlanych 
VoX w Poznaniu przy ulicy 

Głogowskiej  216 oraz przy ulicy  
Św. Michała 100. Dar 

PoDWiESZAMY SUFiT

Sufit podwieszany coraz częściej 
sprawdza się jako sposób na oryginalną 
aranżację wnętrza. Jego wykonanie jest 
proste nawet dla niewprawnego majsterko-
wicza, a możliwości wykończenia panelami 
o różnorodnym wzorze i strukturze pozwa-
lają na dowolną kompozycję wnętrza.

Sufit podwieszany jest praktyczny  
z kilku względów. Przede wszystkim po-
zwala ukryć nie zawsze estetyczny sufit, 
w którym często zdarzają się uszkodze-
nia. Ponadto pozwala na zmontowanie 
fantazyjnego oświetlenia, klimatyzacji czy 
ogrzewania. Sufit taki doskonale ukryje 

instalacje czy kable, a w razie awarii łatwiej 
się dostać do źródła problemu, nie trzeba 
kuć tynków – wystarczy zdemontować 
konstrukcje, której można użyć ponownie. 
Dlatego nawet kosztem zmniejszenia po-
wierzchni pokoju (około 5 cm niższy strop 
– tyle zajmuje cała konstrukcja sufitu ) warto 
zastosować takie rozwiązanie.

Sufit podwieszany wykonuje się z płyt 
kartonowo – gipsowych umocowanych 
na profilach nośnych utrzymywanych 
na specjalnych wieszakach. Konstruk-
cja taka posiada specjalną aprobatę 
techniczna, nie ma więc obawy, że nie 
wytrzyma ciężaru płyt. Miejsca łączenia 
płyt należy zaszpachlować, następnie 
sufit z płyt szlifujemy i gruntujemy. 
Tak przygotowany sufit można pokryć 
odpowiednią farbą, lub dekoracyjnymi 
panelami. Producenci paneli oferują 
mnóstwo fantazyjnych wzorów – od 

delikatnych motywów, po wyszukane  
i śmiałe kolorystycznie. 

Jasna powierzchnia sufitu pokryta od-
powiednią farbą nada wnętrzu wrażenie 
zwiększenia przestrzeni, jednocześnie 
je doświetlając. Światła halogenowe 
ukryte punktowo w suficie lub jarzeniowe 
zamontowane na jego krawędziach na-
dadzą wnętrzu nowoczesnego wyglądu.  
Jednocześnie sufit podwieszany możne 
odpowiednio do naszych potrzeb zmienić 
akustykę wnętrza. 

Wszelkie materiały niezbędne  
do wykonania sufitu podwieszanego: 
płyty kartonowo – gipsowe, profile, łącz-
niki, wieszaki oraz dekoracyjne panele  
do wykończeń są dostępne w Składach 
budowlanych VoX w Poznaniu przy 
ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy  
Św. Michała 100. Raw

Fot. Składy budowlane VOX
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	 	 	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, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 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, 62035 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

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 13/2006: „CO NAGLE WZRASTA 
TO NAGLE UPADA”.  

Nagrodę książkową otrzyma p. Przemysław lewicki z Kórnika.  
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
22-go sierpnia 2006 r.  

Materiały prosimy dostarczać do 14-go sierpnia 2006 r.

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

Poziomo: 1) generałowa, patronka Liceum 
Ogólnokształcącego w Kórniku, 6) projekt, 
zamiar, 7) płynny lek sporządzany z kilku 
składników, 8) Brad, aktor amerykański, 
9) azotowy, siarkowy lub solny, 13) worek 
gumowy napełniony gorącą wodą, służy 
do nagrzewania ciała, 15) to, co uchybia 
czyjejś godności, 16) np. Janusz, 17) 
sołtys Błażejewka, 18) prosta droga w 
lesie powstała przez wyrąbanie drzew, 21) 
pora rozjaśniania się nieba; brzask, 24) 
miejscowość w naszej gminie, 25) kolor 
surowej tkaniny, 26) Tomasz, kolarz UKS 
„Jedynka-Limaro” Kórnik.

Pionowo: 1) budowla w Kórniku, 2) mia-
sto w Arabii Saudyjskiej, cel pielgrzymek 
muzułmanów z całego świata, 3) człowiek 
śniegu, podobno żyje Himalajach, 4) lek 
przeciwbólowy, 5) przewodnicząca Komisji 
Rolnictwa Rady Miejskiej w Kórniku, 10) 
Magdalena, juniorka UKS „Jedynka-Li-
maro” Kórnik, 11) gromada zwierząt, 12) 
krzyk, wrzawa, 14) posiłek spożywany 
najczęściej po powrocie z pracy, 19) za-
wierana z pracodawcą na piśmie, 20) teren 
wojny opisany przez Homera w „Iliadzie”, 
22) wysiłek poniesiony w jakiejś sprawie, 
23) biała w Kórniku.
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