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PARAFIA W BORÓWCU
25 sierpnia erygowanie nowej Parafii
26 sierpnia wprowadzenie proboszcza
i poświęcenie kaplicy

CZY BĘDĄ KORKI?
Zarząd Dróg Wojewódzkich nie widzi
potrzeby instalowania świateł na wyjeździe
z Kórnika na obwodnicę

CO NOWEGO W SZKOŁACH?

Fot. ŁG

Szczodrzykowo - relacja z budowy
Remonty
Nowy dyrektor w Robakowie

„Second hand”

Zachodnia odzież UŻYWANA I NOWA
TYSIĄCE NOWYCH i używanych RZECZY letnich

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

Biernatki, ul. Główna 5

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

62-330 Nekla, ul. Dworcowa 24
tel. (061) 438-63-10, (061) 437-20-71, kom. 0605-337-088
www.kowalstwo-nekla.pl, e-mail: stalmet@kowalstwo-nekla.pl
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ROZPOCZĘCIE BUDOWY DRÓG
OBJAZDOWYCH
W miesiącu sierpniu br. rozpoczęła się
budowa dróg objazdowych w Jaryszkach,
Koninku i Gądkach. W pierwszym etapie
realizowane będą następujące odcinki:
z Jaryszek w kierunku drogi powiatowej
Koninko-Szczytniki, odcinek dróg dojazdowych wzdłuż drogi S11 oraz odcinek
od drogi powiatowej Koninko-Szczytniki
w kierunku węzła komunikacyjnego Gądki (wzdłuż terenów firmy PANATTONI).
Wykonawcą tej inwestycji, wyłonionym
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad, jest firma LAFRENTZ – POLSKA Sp. z o.o. Wymienione odcinki dróg
budowane będą równocześnie z mostem
na rzece Kopli. Prace w opisanym zakresie
planuje się zakończyć do końca bieżącego
roku. W kolejnym etapie (w 2007 roku) realizowana będzie budowa drogi dojazdowej,
obejmująca swym zakresem przedłużenie
ulicy Ostrowskiej z Poznania wraz z jej
włączeniem w drogę wojewódzką nr 433.

Firma LAFRENTZ – POLSKA Sp. z o.o. jest
jednocześnie wykonawcą zastępczym dla
Spółki AQUANET S.A. w zakresie budowy
magistrali wodociągowej z Poznania do Gądek. Magistrala wodociągowa realizowana
jest jednocześnie z budową wspomnianych
dróg dojazdowych. Łączny koszt budowy
dróg, wraz z mostem na rzece Kopli, to
kwota około 10 milionów złotych. Niebawem – tzn. we wrześniu – nastąpi również
rozpoczęcie budowy nowego wjazdu do
miejscowości Borówiec, który kończył się
będzie rondem w samym Borówcu.
PODPISANIE POROZUMIENIA
Z KJS INVEST I STAROSTWEM
POWIATOWYM
W dniu 9 sierpnia br. wiceburmistrz
Hieronim Urbanek podpisał porozumienie
z firmą KJS Invest, dotyczące wspólnej
realizacji oraz współfinansowania inwestycji
polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej (ulica Poznańska)
z drogą gminną (ulica Szkolna) w Roba-

WIEŚCI SOŁECKIE
Błażejewko
Sołtys Genowefa Piwońska informuje, że
dokonano już wszelkich formalności związanych z realizacją zadania, jakim jest rozdzielenie oświetlenia ośrodka wypoczynkowego
od oświetlenia ogólnego wsi. W połowie lipca
dzieci z Błażejewka wyjechały do Czmońca,
gdzie odbyło się ognisko. Młodzi ludzie mieli
okazję pograć w Czmońcu w piłkę nożną na
nowym boisku. Sołtys Genowefa Piwońska z
sołeckich funduszy planuje też zorganizować
kolejną imprezę we wrześniu, tym razem
o charakterze integracyjnym – dla wszystkich mieszkańców.
Błażejewo
Sołtys Piotr Perdoch po raz kolejny
zwraca uwagę na to, że największymi
i nadal nie rozwiązanymi problemami wsi
są: brak kanalizacji i utwardzonych dróg.
Drogi po deszczu są w krytycznym stanie.
Wieś nie jest ujęta w żadnym planie realizacji tych inwestycji. Rolnicy z Błażejewie do
opadów deszczu zdążyli zakończyć żniwa.
Sołtys ocenia, że słabe były plony zbóż
jarych, mniejsze o 40-50%. Nie wiadomo
jeszcze jak obrodzą ziemniaki i buraki.

Robakowo-Wieś
Także przed deszczami zakończyli żniwa
rolnicy z Robakowa –Wsi. Sołtys Stefan
Sosnowski informuje, że plony zbóż są
średnio o 40% niższe. Zbożom zaszkodziła
nie tylko susza, ale także gradobicie, które
przeszło tu 17 czerwca. Mieszkańcy wsi liczą
na to, że zostanie wybudowana nowa remiza
OSP z środków gminy i innych organizacji.
Istniejąca teraz sala jest zbyt mała na potrzeby mieszkańców. W tej sprawie odbyło się
w czerwcu spotkanie z udziałem przedstawiciela kórnickiego Urzędu Miejskiego oraz
władz OSP. Sołtys stwierdza, iż inwestycję
można realizować wspólnie z RobakowemOsiedle, gdyż nie ma ono własnej sali, tylko
dzięki uprzejmości dyrektora Gimnazjum
korzysta ze szkolnych pomieszczeń.
Sołtys dodaje, że za dwa lata miejscowa
OSP będzie obchodzić 100-lecie istnienia.
Stefan Sosnowski mówi, że na skutek opadów pogorszył się stan dróg gruntowych, co
jest największym problemem wsi. Do końca
2007 roku w Robakowie–Wsi mają zostać
zrealizowane inwestycje drogowe. Z środków gminnych oraz UE będzie utwardzona
ul. Wiejska. Jeszcze w tym roku rozpoczną

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

kowie oraz budowy ulicy Szkolnej i ulicy
Żernickiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz chodnikami wzdłuż tych ulic. Na
początku sierpnia br. zostało również podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu, które dotyczy realizacji
opisywanej inwestycji. Urząd Miejski w Kórniku w najbliższych dniach wystąpi o uzyskanie odpowiednich pozwoleń na budowę
ronda oraz ulicy Szkolnej i ulicy Żernickiej
w Robakowie.
SPOTKANIE WÓJTÓW
I BURMISTRZÓW POWIATU
POZNAŃSKIEGO
W dniu 17 sierpnia br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski wziął udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów Powiatu Poznańskiego ze
starostą poznańskim Janem Grabkowskim.
Na spotkaniu Starosta przedstawił zebranym nowego Komendanta Miejskiego Policji
w Poznaniu, którym został mł. insp. Wojciech
Ołdyński. Dotychczasowy Komendant mł.
insp. Zdzisław Stachowiak przeszedł już
na emeryturę. Nadmienić należy również,
iż Komendant Miejski zakresem swych obowiązków obejmuje zarówno miasto Poznań,
jak i Powiat Poznański. Sławomir Hinc
się prace związane z budową ronda Szkolna,
Żernicka finansowane przez gminę, Starostwo Powiatowe, belgijską firmę.
Skrzynki
Sołtys Tadeusz Frąckowiak jest zadowolony z opadów deszczu. Jeszcze przed
deszczem rolnicy ze Skrzynek zakończyli
żniwa. Plony zbóż są u nich o 20% niższe.
Nie wiadomo jeszcze jak będzie z roślinami
okopowymi.
Szczodrzykowo
Sołtys Roman Jóźwiak informuje, że
na początku lipca zostało zorganizowane
powitanie wakacji – impreza sportoworekreacyjna dla młodych ludzi. Na ulicy
Ogrodowej za pieniądze pochodzące
z gminnego budżetu przed blokami jest
obecnie układany pozbruk. Na wrzesień jest
zaplanowane oddanie drugiego skrzydła
Szkoły Podstawowej.
Sprostowanie
Do informacji w „Wieściach sołeckich”
w poprzednim numerze „Kórniczanina”
w informacji z Dziećmierowa zakradł się
błąd. Zamiast słowa „nędza” powinno być
„będą”. Za ten błąd przepraszam sołtysa
Henryka Hypsiora.
Oprac. Robert Wrzesiński

Burmistrz Gminy Kórnik
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku wywieszone zostały niżej wymienione wykazy:
- działki przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli przyległej nieruchomości położonej w Kórniku
- dwóch działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli przyległych nieruchomości położonych w miejscowości Błażejewo obręb Błażejewko gmina Kórnik
Bliższe informacje można zasięgnąć w referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku,
pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 673
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Usunąć nieprawidłowości
Sprawa wysypiska odpadów w Czmoniu co jakiś czas powraca na łamy naszego pisma. Mimo wieloletnich zmagań
z nieprawidłowościami na składowisku,
wciąż nie wiadomo co dalej. W świetle
faktów przed jakimi postawił mieszkańców i samorząd poprzedni, francuski
udziałowiec nie dziwi niechęć i sprzeciw
wobec wizji rozbudowy składowiska
jaką przedstawia obecny, włoski udziałowiec.
14 lipca bieżącego roku do Urzędu Miejskiego w Kórniku wpłynęło pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Nakazuje się w nim:
„Zarządcy składowiska w Czmoniu, gm.
Kórnik – firmie Sater Polska Sp. z o.o. (tu
adres) usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości powstałych podczas eksploatacji
składowiska odpadów komunalnych w
Czmoniu(...), mianowicie:
-zmniejszenie kubatury i powierzchni
składowiska odpadów, dostosowując jego
gabaryty do gabarytów pierwotnie zaprojektowanych budowli ziemnych i wraz z towarzyszącą infrastrukturą w zakresie kwater
I-IV, w terminie do 30 marca 2007r.”
W uzasadnieniu czytamy:
„W toku postępowania administracyjne-

go, na podstawie zebranych dokumentów,
wizji lokalnych oraz analizy przedłożonej
ekspertyzy stwierdzono, że obiekt (budowle
ziemne, niecki oraz cała infrastruktura)
jest w nieodpowiednim stanie technicznym, oraz jest użytkowany w sposób
zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, oraz
środowisku. Na podstawie zebranych materiałów stwierdzono, że zaprojektowana
pojemność składowiska została znacznie
przekroczona. Obecnie składowane odpady przekroczyły obrys niecki i część z nich
zalega poza obszarem niecki bez żadnej
izolacji od podłoża co powoduje przenikanie
części ciekłych do podłoża gruntowego,
oraz destrukcję wałów ziemnych otaczających nieckę, i całej infrastruktury, a także
zalewanie ściekami otaczającego terenu
w obszarze składowiska. Ponadto nachylenie skarp składowiska jest niezgodne z
przyjętym w projekcie (1:2) a jest 1:1,5.
projektowane nachylenie odnosiło się do
zewnętrznego nachylenia wałów ziemnych,
jednak jest rzeczą oczywista, że nachylenie
skarp zalegających masy śmieci nie może
przekraczać tej proporcji, i nie spowodowałby przemieszczenia mas śmieci poza
obszar wykonanych budowli ziemnych(...)
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie

Taniej usuniesz azbest

Już od 1 sierpnia można składać
wnioski o dofinansowanie do unieszkodliwiania azbestu. Chętni powinni jak najszybciej to zrobić, gdyż suma pieniędzy
jest ograniczona.
Dofinansowanie możliwe jest dzięki zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu
Poznańskiego „Regulaminu udzielania
pomocy finansowej osobom fizycznym
w likwidacji wyrobów azbestowych”. Środki
na ten cel pochodzą z budżetów gmin oraz
z Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Gmina Kórnik ma do rozdysponowania ponad 26 tysięcy złotych i pokrywa 70% kosztów utylizacji azbestu. Wnioski po złożeniu
i sprawdzeniu przez pracowników urzędu
będą przekazane do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Powinny one dotyczyć
prac, których wykonanie planowane jest

w bieżącym roku. Rozpatrywane będą do
wyczerpania limitów dofinansowania.
Azbestu coraz więcej
Problem azbestu w gminie Kórnik wcale
nie jest taki mały. Z informacji uzyskanych
od Antoniego Kalisza, kierownika Referatu
Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w
Kórniku wynika, że na podstawie oświadczeń, jakie złożyło 267 mieszkańców gminy
zinwentaryzowano ponad 96 tysięcy metrów
kwadratowych azbestu, co stanowi ponad
1700 ton. – Zapewne nie są to pełne dane,
bo nie wszyscy mieszkańcy wywiązują się
z obowiązku składania takich oświadczeń
– twierdzi kierownik referatu. Przypominamy,
że od maja 2002 roku obowiązuje w naszym
kraju trzydziestoletni program usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Pierwszym krokiem jest inwentaryzacja

do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Poznaniu (...)”
W innym piśmie przekazanym do wiadomości UM w Kórniku, PINB przekazuje
sprawę dotyczącą odpadów komunalnych
składowiska w Czmoniu w zakresie oddziaływania obiektu i infrastruktury na
środowisko Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Poznaniu.
W uzasadnieniu czytamy między innymi:
„(...) stwierdzono, że ilość odpadów komunalnych zgromadzonych w w/w wysypisku
w kwaterach I, II, II, IV znacznie przekroczyła pojemność budowli ziemnych, wraz
z infrastrukturą(...). Taki sposób eksploatacji
wysypiska ma negatywny wpływ na środowisko, ponadto częściowemu uszkodzeniu
uległy urządzenia warunkujące właściwą
eksploatację ( np. pionowe kanały odgazowujące hałdy odpadów itp.).”
Jakkolwiek dobrze iż „analizy” i „wizje
lokalne” doprowadziły wreszcie do konkretnej diagnozy, rodzi się jednak pytania:
dlaczego tak późno?
Przecież nieprawidłowości nie powstały
w jeden dzień ani nawet nie w ciągu jednego roku. Ciekawe jak Sater Polska zdoła
wypełnić nakaz „zmniejszenia kubatury
i powierzchni” i kto za to zapłaci?
ŁG
poprzez spis, którego dokonuje właściciel,
zarządca lub użytkownik miejsc, w których
znajduje się azbest. Osoby fizyczne składają
oświadczenie burmistrzowi, a przedsiębiorcy
– wojewodzie.
Azbest przede wszystkim używany był do
pokryć dachowych budynków mieszkalnych
i gospodarczych głównie, dlatego że odznacza się odpornością na działanie czynników
chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Kiedy okazało się, że ma działanie
rakotwórcze został wycofany, a pokrycia
dachowe są sukcesywnie wymieniane. Ze
względu na szkodliwość pyłu azbestowego
(wywołuje pylicę), usuwanie wyrobów azbestowych z budynków wymaga zabezpieczeń
pracowników, a odpady utylizacji. To jednak
wymaga dość pokaźnych nakładów finansowych. - Koszt unieszkodliwienia jednego metra kwadratowego azbestu to 18-20 złotych.
Jeśli ktoś ma azbestu dość dużo to go
(dokończenie na następnej stronie)
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Równolegle z modernizacją „trasy katowickiej” wraz z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami powstaje obwodnica Kórnika w
kierunku Śremu. Ta druga inwestycja ma
zmniejszyć ruch odcinając tranzyt przez
miasto. Wszystkim powinno zależeć by
nowe drogi były ułatwieniem dla podróżujących i zwiększały ich bezpieczeństwo.
Ale czy wszystkim zależy?

Zbigniewa Konewki. Ten na wstępie wyraził
zdecydowanie, że jego zdaniem sygnalizacja świetlna na projektowanym skrzyżowaniu
ul. Woźniaka i obwodnicy jest bardzo potrzebna, podobnie jak na skrzyżowaniu stanowiącym wyjazd na obwodnicę z Mościenicy. Zadzwoniłem więc ponownie do ZDW
lecz z dyrektorem Jóźwiakiem nie udało mi
się już skontaktować. Kto podjął więc taką
decyzję i na jakiej podstawie?
W poprzednich numerach informowaliUdało mi się porozmawiać z pracowniśmy między innymi o tym, że na skrzyżo- kiem jednej z prywatnych firm zajmującej się
waniu ul. Wożniaka
badaniem ruchu i proz obwodnicą, czyli
jektowaniem rozwiąna głównym wyjeźzań komunikacyjnych.
dzie z miasta w kieAnalizując omawiane
runku Poznania ma
skrzyżowanie stwierpowstać sygnalizacja
dził on, że rzeczywiście
świetlna. Po długich
istnieje ryzyko korków
zabiegach ze strony
i problemów – szczeUrzędu Miejskiego,
gólnie dla pojazdów
a w szczególności wijadących z poznania
ceburmistrza Hieronido Kórnika, które na
ma Urbanka wydawało
skrzyżowaniu skręsię pewne, że taka sygcać będą w lewo, oraz
nalizacja powstanie.
dla wyjeżdżających
Jakie więc było nasze
w kierunku Śremu
zdziwienie, gdy jeden
i Mosiny.
z mieszkańców gminy
Jakie będą losy nopoinformował nas, że
wego skrzyżowania?
w planach inwestora
Czy będziemy stać
nie ma takiej sygnaliPrzy ul. Woźniaka trwają już w korkach? Czy korzyzacji. Niestety informaprace ziemne stający z niego kierowcja się potwierdziła.
cy będą bezpieczni?
Potrzebę budowy świateł obrazuje do- Czy staniemy się królikami doświadczalnymi,
brze cytat z jednego z pism jakie burmistrz na których przetestuje się oszczędnościowe
Jerzy Lechnerowski skierował do Dyrektora rozwiązanie? Opr. ŁG
Wielkopolskiego Zarządu Dróg WojewódzObecnie, w kilku punktach miasta
kich w Poznaniu:
zbierane są podpisy pod petycją do władz
„W chwili obecnej ruch samochodowy
powiatowych i wojewódzkich w sprawie
z kierunku Gostyń-Dolsk-Śrem w kierunku
świateł, następującej treści:
drogi krajowej S-11 rozkłada się na pojazdy
„W związku z długotrwałymi staraporuszające się ul. Parkową, Dworcową oraz
niami kórnickiego samorządu w sprawie
Poznańską. Pojazdy zmierzające w kierunku
zainstalowania sygnalizacji świetlnej na
drogi S-11 z kierunku Mosina poruszają się
budowanym skrzyżowaniu ul. Woźniaul. Woźniaka i Poznańską. Po zakończeniu
ka z obwodnicą miasta (wzdłuż drogi
budowy obwodnicy cały ruch samochodowy
nr 431) my, niżej podpisani wyrażamy
zarówno ze strony Śremu jak i Mosiny w
zaniepokojenie bagatelizowaniem tej
kierunku S-11 odbywać się będzie obwodsprawy przez Wielkopolski Zarząd Dróg
nicą. W związku z kumulacją pojazdów poWojewódzkich.
ruszających się tą drogą należy spodziewać
Zgodnie z opinią jaką uzyskaliśmy od
się wzmożonego ruchu na skrzyżowaniu
niezależnych fachowców, zgodnie z opiobwodnicy z wjazdem do Kórnika – dotyczy
nią głównego projektanta obwodnicy oraz
to pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających
kompetentnych urzędników z Urzędu
z Kórnika, wjeżdżających i wyjeżdżających
Miejskiego w Kórniku, brak sygnalizacji
ze Skrzynek na obwodnicę. Duże trudności
(lub ronda) może w sposób znaczący
i zagrożenia bezpieczeństwa będą wystęutrudnić wyjazd z miasta a szczególnie
pować przy poprzecznym przekraczaniu obwjazd do Kórnika.
wodnicy na wspomnianym skrzyżowaniu.”
Prosimy także o wykonanie i upubNa kilka ostatnich pism w tej sprawie
licznienie badań i analizy planowanego
Urząd Miejski nie otrzymał odpowiedzi.
natężenia ruchu na tym skrzyżowaniu
Zadzwoniłem do Zarządu Dróg Wojeoraz na skrzyżowaniu obwodnicy z wywódzkich, do odpowiedzialnego za budowę
jazdem ze wsi Mościenica.
obwodnicy zastępcy dyrektora Krzysztofa
Nie chcemy, by tak ważna inwestycja
Jóźwiaka. Na pytanie dlaczego nie planuje
jaką jest długo oczekiwana obwodnica
się budowy świateł i czy decyzja ta poparta
miasta przy wielu swoich zaletach przyjest badaniami i analizami ruchu dyrektor
niosła nowe utrudnienia komunikacyjne
Jóźwiak skierował mnie do projektanta,
i niebezpieczeństwo dla mieszkańców
tłumacząc, że była to jego decyzja. Zai wszystkich korzystających z drogi.”
dzwoniłem więc do głównego projektanta

Propozycja
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CZY BĘDĄ KORKI?

kolejnego porozumienia
w sprawie linii
Jak informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne „Zachód” na swoich stronach
internetowych: „27 lipca 2006 r. odbyło się
w Poznaniu spotkanie w sprawie wyznaczenia alternatywnej trasy linii 2x 400 kV
oraz 2x 220 kV relacji Plewiska - Kromolice
w gminie Kórnik (Osiedle Długie, przebieg
linii od słupa 52 do słupa 58). W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele inwestora:
Tadeusz Ruszczykowski, dyrektor Pionu
Zarządzania Przedsięwzięciami Inwestycyjnymi, Lech Tatarski, prezes PSE-Zachód
Sp. z o.o., Piotr Strojny - Dyrektor Zadania w
spółce PSE-Operator SA, przedstawicielka
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
- Aida Januszkiewicz-Piotrowska, kierownik
w Wydziale Rozwoju Regionalnego, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Poznaniu- Marek Bogucki, dyrektor Wydziału
Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
Gminę Kórnik reprezentował wiceburmistrz
- Hieronim Urbanek. W spotkaniu uczestniczyli następujący przedstawiciele mieszkańców Osiedla Długie, posiadający pełnomocnictwa podpisane przez 260 pełnoletnich
mocodawców, którzy posiadają tytuł prawny
do 140 nieruchomości na tymże osiedlu:
Zbyszko Melosik, Hubert Kmieć, Jan Kowalczyk oraz Sołtys Małgorzata Walkowiak.
Strony przewidują podpisanie, przy udziale
przedstawiciela Wojewody Wielkopolskiego,
porozumienia regulującego budowę omawianej linii po alternatywnej trasie.”
Przedstawiciele PSE SA zobowiązali się
do dnia 16 sierpnia do przedstawienie szczegółów proponowanego, alternatywnego
przebiegu trasy pomiędzy słupami 52 i 58.
Przedstawiono także projekt porozumienia między stronami:
(dostępny przez stronę
http://www.nowaliniapoznan.pl/index.
php?mg=1)

Niestety, jakiekolwiek porozumienie nie
jest w stanie zadowolić wszystkich. Już teraz
docierają do naszej redakcji głosy mieszkańców, którzy nie czują się reprezentowani
przez Grupę Inicjatywną. Ewentualny alternatywny przebieg znacznie przybliży nową
linię do ich działek i domów. W obronie swoich praw już teraz planują protesty i petycje
do Parlamentu Europejskiego. Opr. ŁG
(dokończenie z poprzedniej strony)
najzwyczajniej nie stać na poniesienie
kosztów związanych z jego utylizacją – tłumaczy Kalisz. – Często zdarza się, że takie
osoby wywożą materiał na dzikie wysypiska,
pozostawiają w rowach przydrożnych. Tylko
w zeszłym roku przy drogach gmina zebrała
5-7 ton azbestu, którego unieszkodliwienie
wyniosło ponad 10 tysięcy złotych. Stąd
program dofinansowania usuwania azbestu
– dodaje.
Wnioski można pobrać i należy
je składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku
(w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa).
Barbara Morasz
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Wielki dzień dla nas wszystkich
Zbliża się oczekiwany przez mieszkańców Borówca moment oficjalnego powstania
nowej Parafii. O tym wielkim dziele rozmawiamy z ks. Grzegorzem Gałkowskim,
kapłanem który wybudował Dom Parafialny i
Kaplicę, jednocześnie jednoczy wokół siebie
powstającą wspólnotę.
Czeka nas niebawem wielkie święto
w Borówcu...
Tak. Nareszcie, po wielu latach starań
25 sierpnia zostanie erygowana Parafia pod
wezwaniem Matki Bożej Królowej Rodzin
w Borówcu.
26 sierpnia biskup Grzegorz Balcerek
wprowadzi proboszcza i poświęci naszą
kaplicę.
Myślę, że będzie to historyczne wydarzenie dla całej gminy, nie tylko mieszkańców
Borówca i Kamionek. Wielki dzień dla nas
wszystkich.

Wszystkim, którzy mieli swój wkład w tym
olbrzymim wysiłku przesyłam serdeczne
„Bóg zapłać”.
Jednak wiele pracy jeszcze przed
parafią...
W miarę możliwości finansowych będziemy wykańczać naszą kaplicę. Zgodnie
z dekretem władz kościelnych proboszcz nowej parafii powinien już niebawem zamieszkać przy kaplicy. Docelowo obok miejsca
liturgii ma powstać całe zaplecze służące
wspólnocie parafialnej. Sale do spotkań
grup modlitewnych, kółek zainteresowań,
kawiarenka, siłownia ...
Czy zapał parafian i darczyńców nie
osłabnie?
Myślę, że nie. Przykładem niech będzie
prezbiterium, które właśnie powstaje na

Jaki teren obejmie nowa parafia?
Będzie to Borówiec
i os. Długie w Kamionkach.
Jak Księdzu udało się tak wiele dokonać w tak krótkim
czasie?
Tr u d n o ś c i b y ł o
wiele. Wszyscy wiedzieli o niektórych
problemach, o innych
nie mówiłem głośno.
Dzięki Opatrzności i
przy wsparciu modlitw płynących z serc
życzliwych sprawie
wiernych, udało się
jednak przezwyciężyć
wszystko.
Duże wsparcie finansowe otrzymaliśmy
od księdza proboszcza
Jerzego Kędzierskiego. Chciałbym serdecznie podziękować mu za życzliwość. To, co
zrobiliśmy w ciągu roku przy budowie i wokół
kaplicy to – nie chwaląc się - fenomen, a bez
materialnego wsparcia z macierzystej parafii
byłoby trudniej.
Osobne podziękowania należą się księdzu Mirosławowi Skórnickiemu. Jako mój
przyjaciel jeszcze z czasów seminarium
podtrzymywał mnie na duchu i motywował
nawet w najcięższych chwilach.
W staraniach i przezwyciężaniu trudności
pomogli nam też urzędnicy. Chciałbym serdecznie podziękować burmistrzowi Jerzemu
Lechnerowskiemu i całej Radzie Miejskiej w
Kórniku. Pomogli we wszystkim co było w ich
mocy. Również władze wyższych szczebli
przyczyniły się do tego dzieła.
Litania podziękowań byłaby bardzo
długa – od mieszkańców nie szczędzących
sił i środków po często anonimowych ludzi,
przyjaciół z moich byłych parafii, w których
pracowałem jako wikariusz, ofiarodawców.



Wojska Polskiego, Hubertusa... W Borówcu jest głęboki duch patriotyzmu,
polskości i teraz wspólnie wpajamy go
młodym mieszkańcom. Mamy przeszło 30
ministrantów razem z seniorami. Młodzież
jest bardzo aktywna. Jest grupa teatralna, która rokrocznie wystawia Misterium
Męki Pańskiej i inne przedstawienia. W
tym względzie mamy też wsparcie np z
Leszna. Jest w kościele schola, marzy
się chór, choć to niełatwe zadanie. Dla
młodszych jest „Oaza”, która spotyka się
w sobotę, a którą prowadzą panie Basia
i Małgosia. Coraz więcej ludzi przychodzi w każdą środę na Nowennę. Trzeba
też wspomnieć o „pierwszych sobotach
miesiąca”, podczas których na nabożeństwa docierają do nas pieszo pielgrzymi
z Kórnika. Życzliwość wielu parafian z
Kórnika jest dla naszej wspólnoty bardzo
budująca.
Czy wszyscy parafianie są aktywni?
Zaangażowanych
jest wielu, życzliwi prawie wszyscy, jednak
nie należy zapominać,
że ta część gminy to
sypialnia dla Poznania. Jest wielu ludzi
przywiązanych do poprzednich parafii, tu
tylko nocują. Część
mieszkańców nie potrafi znaleźć czasu dla
Kościoła. Jednak jest
nas w czasie nabożeństw coraz więcej.
Mamy juz dwie niedzielne msze święte
i choć ogólna frekwencja jest nadal niezadowalająca coraz więcej
ludzi przychodzi do
naszej kaplicy.

Dziękujemy za rozmowę. Całej nowej
Trwają prace przy budowie prezbiterium
Parafii, jej Proboszczowi życzymy błogosłamiejscu prowizorycznego podwyższenia. wieństwa Bożego i pomyślności.
Znalazł się ofiarodawca, panowie już zaczęli
Rozmawiał ŁG
prace, do czasu poświęcenia kaplicy będzie
już gotowe.
PODZIĘKOWANIE
Ciągle mówimy o kaplicy - a kiedy
kościół?
Zgodnie z dekretem na dzień dzisiejszy mamy kaplicę, która jest formą
przejściową. Wszystko zależy od dalszego rozwoju Borówca. Czas pokaże czy
będzie potrzeba budowy kościoła. To co
planujemy pomieścić w istniejących murach, czyli 300 miejsc siedzących z całym
zapleczem na ten czas wystarczy.
Obok materialnych oznak powstawania parafii jest jeszcze Kościół przez
wielkie „K” –wspólnota...
Zaangażowanie pewnej grupy ludzi
jest olbrzymie. Niech wymienię Klub Seniora, całe rodziny i wielu, wielu innych.
To dzięki nim organizujemy wszystkie
imprezy plenerowe, Parafiadę, Dzień

W poprzednim numerze „Kórniczanina”
zamieszczona została lista dobrodziejów
II Festynu Parafialnego, który odbył się
25 czerwca br. w Kórniku. Wśród nich zabrakło jeszcze jednego sponsora, który zasługuje na szczególne słowa wdzięczności.
Dlatego też pragniemy oddzielnie,
gorąco, podziękować Biuru Podróży
„Mediterraneum” z Poznania
i p. Halinie Ziętek, kierownikowi biura,
za ufundowanie nagrody głównej
w loterii fantowej – wycieczki zagranicznej. Wyrażając wdzięczność ufamy,
że w przyszłym roku także będziemy
mogli życzyć na życzliwość i wsparcie
naszej inicjatywy.
Za organizatorów
ks. Mirosław Skórnicki

REKLAMY
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MECHANIKA POJAZDOWA
Elektromechanika - elektryka
komputerowa diagnostyka silników
osobowe - ciężarowe - dostawcze
oleje MOBIL
Maciej Duszczak
tel. 505 126 826
Prusinowo 30
(trasa Kórnik - Zaniemyśl)
Gminna Spółdzielnia„SCh” w Kórniku zatrudni
sprzedawców na umowę o pracę
do sklepu rybnego /Kórnik/ i sklepu spożywczego w Żernikach

Tel. 061 8170 299

Ideal

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

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

KLIMATYZACJE

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

3

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

Kom: 0507 160-878
0668 491-693

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA
ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH

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

PŁYTKI CERAMINCZNE
PŁYTKI ELEWACYJNE • KLEJE • FUGI
Rabaty

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

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

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk

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

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę

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

zapraszamy

tel. (61) 898 03 35
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Dzielnicowy
na piątkę
- Cieszę się, że komisja ponownie
doceniła moją pracę. Wyróżnienie to
otrzymałem po raz
drugi, choć wcześniej przypadło mi
t r z ecie miejsce
- tak komentuje
zdobycie tytułu
Najlepszego Dzielnicowego Powiatu Poznańskiego
Jacek Walkowiak,
dzielnicowy miasta
Kórnik. Wyróżnienie odebrał 25 lipca podczas obchodów Święta Policji
w Urzędzie Miejskim w Poznaniu.
Sierżant sztabowy Jacek Walkowiak ma 33 lata, jest
żonaty i ma jedno
dziecko. Mieszka w
gminie Kórnik, choć
przyznaje, że niedługo to się zmieni.
W policji pracuje od 14 lat. Z Komisariatem Policji w Kórniku związany jest od 9
lat, gdzie od początku jest dzielnicowym.
Przez rok pracował również w tzw. dochodzeniówce, czyli prowadził postępowania
przygotowawcze.
Konkurs na Najlepszego Dzielnicowego
przeprowadzany jest co roku. Komendant
komisariatu w porozumieniu z kierownikiem rewiru przedstawia dwóch lub trzech
kandydatów specjalnej komisji konkursowej. Komisja ta wyłania najlepszych
na podstawie wyników zawartych w tzw.
teczce rejonu. Oprócz tego brana jest pod
uwagę opinia burmistrza gminy na terenie,
której pracuje dany dzielnicowy. Komisja z
reguły wybiera pięciu najlepszych.
Wytypowanie do konkursu nie było
debiutem dla Jacka Walkowiaka. –
W konkursie brałem udział już drugi raz.
W 2002 roku zdobyłem trzecie miejsce,
tym razem pierwsze – mówi dzielnicowy.
Z pracy sierżanta sztabowego zadowolony
jest również Robert Ignaszewski, komendant kórnickiej policji. – Jacek Walkowiak
jest pracownikiem uniwersalnym, który
poradzi sobie w przypadkach najróżniejszych zdarzeń. Poza tym zawsze dba
o porządek w dokumentach – stwierdza
komendant.
Laureat konkursu zapytany o to, czym
zajmuje się dzielnicowy odpowiedział, że
przede wszystkim patroluje swój rewir,
interweniuje w różnych sytuacjach oraz
przeprowadza wywiady i rozpoznania
środowiskowe. – Zdarza się, że wywiadów
środowiskowych jest ponad 100 rocznie
- tłumaczy Walkowiak. Najczęstsze problemy, jakie występują na obszarze Kórnika



to włamania i kradzieże samochodów,
dewastacja mienia, spożywanie alkoholu
w miejscach publicznych. - Najwięcej
włamań do pojazdów następuje zwykle
na osiedlach mieszkaniowych. Przykładem może być Os. Staszica, Krasickiego
– informuje dzielnicowy. Nasilającym się
problemem zwłaszcza w okresie letnim

tzw. kórnickie planty – stwierdza policjant.
W Kórniku od pewnego czasu pojawia się
problem narkotyków. Jacek Walkowiak
przyznaje, że jego rozwiązanie nie jest
proste, ze względu na zbyt małą liczbę
funkcjonariuszy na komisariacie. – Brak odpowiedniej liczby policjantów powoduje, że
nie możemy sobie pozwolić, aby codziennie choćby jeden patrol monitorował ruchy
osób podejrzanych
o rozprowadzanie bądź
posiadanie narkotyków
– tłumaczy. – Akcje
tego typu przeprowadzamy z reguły z udziałem funkcjonariuszy
z odpowiedniej sekcji
z Poznania. W ostatnim
czasie zatrzymaliśmy
kilka osób, głównie za
posiadanie narkotyków
– mówi dzielnicowy.
Po zatrzymaniu osoby
prowadzone jest postępowanie przygotowawcze, a następnie
sprawa trafia do sądu.
Życzymy Jackowi
Walkowiakowi oraz
wszystkim policjantom
pracującym na kórnickim komisariacie

jest spożywanie alkoholu w miejscach
niedozwolonych, niejednokrotnie przez
niepełnoletnie osoby. – Tutaj utrapieniem są

Nr tel. do dzielnicowego
Jacka Walkowiaka

0 609 600 455

Kronika kryminalna
Zdarzenia na terenie gminy Kórnik w okresie od dnia 01.08.2006 r. do 14.08.2006 r.
1. w dniu 01.08.2006 mieszkaniec miejscowości Czmoń powiadomił o dokonanej z pola uprawnego kradzieży płyt
betonowych,
2. w dniu 02.08.2006 mieszkaniec Kórnika
zgłosił kierowane wobec siebie groźby
karalne, które miały miejsce w Kórniku,
3. w dniu 02.08.06 policjanci KP Kórnik w
miejscowości Runowo odnaleźli utracony samochód m-ki Fiat 126p,
4. w dniu 03.08.2006r. policjanci Sekcji
Zabezpieczenia Miasta Poznania
zatrzymali w miejscowości Kórnik nietrzeźwego kierującego samochodem
m-ki Opel Ascona,
5. w dniu 04.08.2006r. KP Kórnik został
powiadomiony o kradzieży z włamaniem do sklepu spożywczego w miejscowości Dachowa,
6. w dniu 07.08.2006 mieszkaniec Kamionek zgłosił kierowane wobec siebie
groźby karalne, które miały miejsce w
Kamionkach,
7. w dniu 08.08.2006r. policjanci KP Kórnik zatrzymali w Kórniku osobę poszukiwaną przez inną jednostkę policji,
8. w dniu 09.08.2006r. policjanci Sekcji

Zabezpieczenia Miasta Poznania w
miejscowości Dachowa zatrzymali
mężczyznę, który posiadał przy sobie
środki odurzające, oraz był poszukiwany celem osadzenia w Areszcie
Śledczym w Środzie Wlkp,
9. w dniu 10.08.2006r. policjanci Sekcji
Zabezpieczenia Miasta Poznania
zatrzymali w miejscowości Kamionki
nietrzeźwego kierującego rowerem,
10.w dniu 10.08.2006r. KP Kórnik został
powiadomiony przez mieszkankę
Kórnika o kradzieży portfela w miejscowości Poznań,
11. w dniu 11.08.2006r. policjanci KP Kórnik w miejscowości Koninko odnaleźli
utracony samochód m-ki Fiat Stilo,
12.w dniu 14.08.2006r. KP Kórnik został
powiadomiony o włamaniu do pomieszczenia lakierni samochodowej,
13.w dniu 14.08.2006r. policjanci KP
Kórnik w miejscowości Gądki dokonali
zatrzymania nietrzeźwego kierującego
samochodem m-ki Audi 80,
W okresie od 01.08.2006r. do 14.08.2006
policjanci KP Kórnik na terenie gminy
Kórnik obsługiwali 11 kolizji drogowych
Opr. KP Kórnik
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Na początku sierpnia zakończyła się
rozpoczęta wiosną akcja rozdawania
żywności zakupionej z funduszy Unii Europejskiej, rozprowadzanej w kórnickiej
gminie przez Zarząd Miejsko-Gminny PKPS
w Kórniku. Prezes tego Zarządu Bogdan
Wesołek informuje, iż do rozdania było ponad 50 ton artykułów spożywczych: kaszy,
mleka, serów topionych, serów żółtych,
ryżu, mąki, cukru. Dodatkowo dostarczone
jeszcze 400 kg sera żółtego. Z tej formy
pomocy skorzystało ok. 600 rodzin – ok.
1800 osób.
Niestety, było to za mało. Bogdan
Wesołek żałuje, że nie dało się zaspokoić
wszystkich potrzeb mieszkańców.
W ubiegłym roku przydzielono kórnickiej
gminie120 ton żywności. W tym roku UE
zmniejszyła pomoc żywnościową dla całego
kraju. Bogdan Wesołek informuje, iż niektóre gminy mogły nie wykorzystać przydziału,
i wtedy ZW PKP na prośbę ZM-G będzie
mógł przekazać tę rezerwę. Prezes wyraża podziękowania osobom, które podjęły
się rozdawania darów, mimo że niekiedy
musiały wysłuchiwać różnych uwag. Były
to panie: Halina Przewoźna, Kazimiera

Górska, Genowefa Bobrowska, Kazimiera
Kuberacka, Zenobia Łopata. Podziękowania należą się także burmistrzowi Jerzemu
Lechnerowskiemu, który przekazał środki
finansowe dla PKPS jako organizacji pożytku publicznego na opłacenie transportu
żywności. Wiceburmistrzowi Hieronimowi
Urbankowi pan Bogdan dziękuje za trzyletnią pomoc w logistyce żywności. Strażakom z OSP, w tym osobiście Leszkowi
Orlewiczowi, za pomoc w wyładowywaniu
produktów żywnościowych.
Żywność była rozdawana w dwóch
miejscach – budynku Ośrodka Zdrowia
w Kórniku oraz w Szkole Podstawowej
nr2 w Kórniku-Bninie. Bogdan Wesołek
dziękuje osobom odbierającym żywność za
wyrozumiałość i cierpliwość i jednocześnie
przeprasza za pewne niedociągnięcia.
Członkowie Koła Emerytów i Rencistów
działającego przy Zarządzie Miejsko-Gminnym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej udają się na drugi turnus wczasów do
Rewala rozpoczynający się 3 września. Są
jeszcze wolne miejsca dla chętnych.
Robert Wrzesiński

Nowe auto Straży Miejskiej
- Cieszę się, że w końcu mamy nowy
pojazd – stwierdził Marek Kaczmarek,
komendant Straży Miejskiej w Kórniku.
Strażnicy korzystają z niego od lipca.
Nabytkiem kórnickiej straży Miejskiej
jest Renault Kangoo. Komendant przyznaje, że nowy samochód był niezbędny, ze
względu na wyeksploatowanie poprzedniego. – Dotąd jeździliśmy Polonezem, który
zakupiono na nasze potrzeby w 1999 roku
– tłumaczy Kaczmarek. – Od tego roku
przejechaliśmy ponad 182 tysiące kilometrów – dodaje.
Firmę, która zaoferowała najniższą cenę
za auto wyłoniono w przetargu. Konieczne
było przeprowadzenie aż trzech, aby wyłonić wykonawcę zadania. – Pierwszy odbył
się na początku marca bieżącego roku,
ale nie został rozstrzygnięty, bo wszystkie
firmy, które przystąpiły do przetargu oferowały znacznie wyższą cenę za pojazd niż

mogliśmy za niego dać – mówi Marek Kaczmarek. – W budżecie na ten cel przeznaczono 44 tysiące złotych, a najtańsza oferta
opiewała na ponad 55 tysięcy – stwierdza.
Drugi przetarg odbył się pod koniec marca,
ale nie rozstrzygnięto go, gdyż wystąpił błąd
techniczny. – Po otwarciu kopert z ofertami
okazało się, że nie dostarczono z urzędu
na czas jeszcze jednej, dlatego przetarg
był nieważny – tłumaczy komendant. W
końcu za trzecim razem wyłoniono firmę,
która oferowała w odpowiedniej cenie
samochód przystosowany do potrzeb tych
służb. Przetarg ten miał miejsce pod koniec
kwietnia.
Nowy Renault Kangoo kosztował ponad
45 tysięcy złotych. Pojazd przekazano w
połowie czerwca, a jego eksploatację rozpoczęto w lipcu. Samochód, z którego dotychczas korzystała straż miejska otrzymała
kórnicka straż pożarna. Barbara Morasz

AKTUALNOŚCI

Pomoc żywnościowa zakończona Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy wzięli udział w kolejnych akcjach.
28 lipca gasili pożar na trasie Skrzynki
– Mościenica.
1 sierpnia usuwali drzewo z drogi na trasie
w kierunku Czmonia.
1 sierpnia gasili pożar ścierniska na terenie
Żerniki – Tulce.
2 sierpnia pojechali gasić pożar zboża
w Tulcach.
2 sierpnia gasili palącą się słomę w Kamionkach.
2 sierpnia zabezpieczali miejsce wypadku
w Jaryszkach na Trasie Katowickiej.
3 sierpnia wydarzył się następny wypadek,
którego miejsce w Gądkach na Trasie Katowickiej zabezpieczyli kórniccy strażacy.
6 sierpnia gasili pożar słomy w Trzykolnych
Młynach.
6 sierpnia zabezpieczali miejsce wypadku
w Trzebisławkach na Trasie Katowickiej.
6 sierpnia wyjechali zabezpieczyć miejsce
kolejnego wypadku – w Kórniku na Trasie Katowickiej, przy stacji benzynowej,
w kierunku na Środę Wlkp.
8 sierpnia pompowali wodę z posesji
w Borówcu na ulicy Wrzosowej.
8 sierpnia gasili pożar domu w Bninie
na ulicy Michałowskiego.
10 sierpnia zabezpieczyli miejsce wypadku
w Jaryszkach na Trasie Katowickiej.
Oprac. Robert Wrzesiński

Straż Miejska
w Kórniku
informuje

że 3 września podczas kolejnego
kryterium kolarskiego zamknięte dla
ruchu będą od godz. 13.30 do 18.00
następujące ulice lub odcinki ulic:
- lewa strona Pl. Niepodległości łącznie z ul. Średzką aż do skrzyżowania
z ul. 20 Października i Młyńską,
- odcinek ul. 20 Października od
ul. Średzkiej do ul. Ks. Jabłońskiego
i Steckiego,
- odcinek ul. Wojska Polskiego od
ul. Średzkiej do ul. Szkolnej,
- ul. Kolegiacka, Kuśnierska, Szarych
Szeregów, Pocztowa.
Objazd w kierunku Środy Wlkp.
ul. Zamkową, a następnie ul. Parkową.
Straż Miejska prosi również, aby
mieszkańcy zwłaszcza ulicy Pocztowej,
Wojska Polskiego, Kuśnierskiej i Kolegiackiej odpowiednio wcześniej usunęli
zaparkowane samochody lub w przypadku, gdy planują w tych godzinach wyjazd,
aby wcześniej zaparkowali samochód
innym miejscu.
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Wakacje w szkołach – remonty i nie tylko

Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy – to najczęstsze remonty w szkołach podczas wakacji. Ważniejsze,
jak na przykład wymiana dachówki
przeprowadzane będą także w trakcie
roku szkolnego.
W wakacje, a zwłaszcza w sierpniu w wielu
szkołach na terenie gminy
Kórnik trwają przygotowania do nowego roku
szkolnego. Z reguły odnawiane są pomieszczenia i
korytarze.
W kórnickim gimnazjum trwają prace związane z odmalowaniem
sal lekcyjnych. – Chcemy,
żeby nasi uczniowie po
wakacjach mogli uczyć się
w świeżo pomalowanych,
a nie odrapanych murach
– tłumaczy Marzena Dominiak, dyrektor Gimnazjum
nr 1 w Kórniku.
W Licem Ogólnokształcącym w trakcie letnich
miesięcy następuje wymiana instalacji elektrycznej oraz odnawianie
w n ę t r z s a l . Wy k o n a n i e
nowej elewacji budynku,
wymiana okien oraz instalacji grzewczej nastąpiła w poprzednim roku
szkolnym.
Odświeżanie pomieszczeń lekcyjnych ma miejsce również w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 w Kórniku.
Obie szkoły czeka również
poważny remont dachu.
Ze względów finansowych
wymiana dachówki będzie
odbywać się w trakcie roku
szkolnego.
W SP nr 1 przełożenie
dachówki będzie wykonane nad częścią budynku,
w której znajduje się sala
gimnastyczna. – Nad salą
gimnastyczną dach jest w
tragicznym stanie – stwierdza Jerzy Cepka, wicedyrektor szkoły. – Ostatni
raz dach nad tą częścią
szkoły był wymiany ponad
20 lat temu – dodaje. Nad
główną częścią budynku
placówki dachówkę przekładano pięć lat temu.

istnieje. Z ewentualną reklamacją nie
ma się do kogo zwrócić. Władze gminne obiecały, że znajdą się pieniądze na
ten remont. - Otrzymałam zapewnienie
od burmistrza, że szkoła otrzyma jak
najszybciej pieniądze na ten cel – zapowiada Zofia Talarczyk.
Przeciekający dach to nie
jedyny problem. Wykonano ekspertyzę, która potwierdziła, że budynek sali
gimnastycznej rozchodzi
się, czyli po prostu pękają
ściany. Przypomnijmy, że
powstał on w 1999 roku.

Budowa w Szczodrzykowie

Po uroczystości wręczenia Szkole Podstawowej w Radzewie
medalu Stanisława Mikołajczyka

W SP nr 2 w Kórniku-Bninie dach
również jest w bardzo złym stanie.
– Dach przecieka zarówno nad budynkiem szkolnym, jaki i sali gimnastycznej. Wymaga to natychmiastowej
naprawy – mówi Zofia Talarczyk, dyrektor bnińskiej podstawówki. Sytuacja
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wygląda naprawdę tragicznie, gdyż w
trakcie ulew woda cieknie strumieniami
z dachu sali gimnastycznej. – Któregoś
dnia, gdy ciągle padało panie sprzątaczki wyniosły z sali 5 lub 6 pełnych
wiader wody – tłumaczy dyrektor.

Zacieki na suficie w SP nr 2 - efekt ostatnich deszczów

– Taka sytuacja nie może się powtarzać, bo jak można prowadzić lekcję
wychowania fizycznego, gdy na głowy
uczniów kapie woda – dodaje. Okazuje
się, że nie ma możliwości wyegzekwowania naprawy dachu od firmy, która
go wykonywała, gdyż firma ta już nie

W Szkole Podstawowej
w Radzewie także nie
próżnowano. Powstała
pracownia logopedyczna
z zapleczem, powstał
aneks kuchenny, wyremontowano i wyposażono
pokuj nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrekcji.
Nowe, osobne pomieszczenie oddano do użytku
księgowej.
Jak mówi dyrektor placówki Marek Serwatkiewicz: od kilku lat remontowaliśmy część dydaktyczną, teraz przyszła
pora by poprawić warunki
zaplecza dla nauczycieli
i administracji.
W trakcie wakacji udało
się także wyremontować
jedną z toalet i natryski.
Istotną sprawą jest planowanie powiększenia
działki szkolnej o około 3000 m². Dzięki temu
w przyszłości będzie można myśleć o powiększeniu
szkoły i znalezieniu miejsca na oddział przedszkolny a może i gimnazjum.

Podczas Powiatowego Święta Ludowego
w Śreniawie Szkoła Podstawowa z Radzewa została wyróżniona Medalem
Stanisława Mikołajczyka.
Ważnym wydarzeniem
będą obchody setnej
rocznicy urodzin patrona
szkoły Jana Wójkiewicza.
Uroczystości będą miały
miejsce 9 września br, rozpoczną się mszą świętą
w kaplicy w Bninie o 9:30,
o 11:00 uroczystość przeniesie się do
Łękna gdzie mieści się Zespół Szkół
Rolniczych imieniem Jana Wójkiewicza, o 13:00 zaczną się uroczystości
w szkole w Radzewie, gdzie od 15:00
odbędzie się festyn.
BM i ŁG

Nowy dyrektor gimnazjum w robakowie

Gimnazjum w Robakowie ma nowego
dyrektora. Jest nim pani Bożena Czerniak. Poprosiliśmy ją o krótki wywiad.

Jakie jest Pani wykształcenie?
Jestem absolwentką Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Olsztynie. Ukończyłam
również podyplomowe studia z informatyki na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Doskonaliłam także swoje umiejętności
biorąc udział w wielu kursach kwalifikacyjnych.
Jak przebiegała Pani dotychczasowa droga
zawodowa?
Muszę na
wstępie wspomnieć, że uczyłam już w Robakowie.
Poprzednie
6 lat pracowałam w szkołach
poznańskich, co
wpłynęło istotnie
na mój rozwój
zawodowy. Gdy
dowiedziałam
się, że rozpisano
konkurs na dyrektora tutejszego gimnazjum
postanowiłam
spróbować swoich sił.

Bożena Czerniak

I wygrała pani ...
Przedstawiając swoją koncepcję pracy
na stanowisku dyrektora w Gimnazjum w
Robakowie oraz spełniając wymogi formalne poprzez ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania
oświatą spełniłam oczekiwania komisji.
Jaka jest Pani wizja szkoły?
Będę starała się osiągnąć porozumienie różnych grup społeczności szkolnej w

ustaleniu celów i priorytetów szkoły.
Na pewno chciałabym kontynuować
tradycje pielęgnowane w gimnazjum
i umocnić dobre imię tej szkoły. Będę
uważnie słuchała głosów rodziców i uczniów, którzy tak samo jak my nauczyciele
stanowią o wartości szkoły. Będę otwarta
na to co proponują, choć sama też zainspiruję środowisko do kilku zmian.
To wszystko pomoże przekonać
rodziców i samych uczniów, że warto
wybrać nas i że
potrafimy podołać zadaniom
edukacji młodzieży, bo przecież
bez wzajemnej
i wszechstronnej
współpracy rodziców, uczniów
i nauczycieli nie
wyobrażam sobie dobrze funkcjonującej placówki.
Od nowego
roku zwolnią się
klasy zajmowane dotychczas
przez Filię Szkoły Podstawowej
w Szczodrzykowie. Jak wpłynie to na pracę
gimnazjum?
Dzięki temu
uczniowie nie
będą musieli mieć zajęć w pomieszczeniach znajdujących się w piwnicy.
W sumie ilość wykorzystywanych do zajęć
sal nie zmieni się, więc czas pracy niewiele się skróci. Nadal pozostaje sprawa
dojazdów uczniów.

Czy zdążą?
Trwa budowa Sali gimnastycznej
i łącznika z salami lekcyjnymi dla Szkoły
Podstawowej w Szczodrzykowie. Prace
planowano ukończyć 31 sierpnia. Co
dzieje się na placu budowy? Praca wre.
W pomieszczeniach łącznika prowadzone
są prace wykończeniowe. Na miejscu wysłannikowi Kórniczanina udało się spotkać
właściciela firmy Spec Eko Stal (wykonawcy
obiektu) Tadeusza Frąckowiaka, którego
poprosiliśmy o krótki wywiad.
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Czy uda się wam dotrzymać terminów?
Mogę obiecać, że sale lekcyjne będą
gotowe 31 sierpnia, zgodnie z umową. Z
kilku przyczyn prace nad salą gimnastyczną
nieco się przedłużą.
Dlaczego?
Jedną z głównych przyczyn są zmiany konstrukcyjne fasady sali. Projekt był
z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku
i dopiero niedawno okazało się, że trzeba
wprowadzić kilka poprawek. Już samo
oczekiwanie na nowe, zamówione elementy
Tadeusz Frąckowiak prezentuje
zaawansowanie robót

Dziękuję za rozmowę, życzymy powodzenia w nowej pracy i sukcesów
osobistych i zawodowych.
Rozmawiał ŁG

W trakcie wakacji w budynku gimnazjum odbywają się
warsztaty teatru „Legion”. Biorą w nich udział również
dzieci z Gminy Kórnik

konstrukcji potrwa około miesiąca. Dość
istotnym problemem w tym roku była też
wyjątkowo mroźna i długa zima.
Kiedy więc można spodziewać się
ukończenia robót?
Myślę, że spokojnie zdążymy do końca
września.
Dziękuję za rozmowę
Uczniowie i nauczyciele ze Szczodrzykowa powinni więc już od września korzystać z nowych sal lekcyjnych, choć na salę
gimnastyczną wbiegną później. Cieszyć
się mogą szczególnie młodsi uczniowie,
którzy dotychczas musieli dojeżdżać do filii
w Robakowie.
Nowe sale zaczną służyć juz we wrześniu. Oficjalne otwarcie całości ma mieć
miejsce w Dniu Edukacji Narodowej.
ŁG
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tel./fax (61) 817-89-20, tel. (61) 818-99-02

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

UBEZPIECZENIA

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

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

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

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

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

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050
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Nieszczęścia chodzą parami...
W 4 numerze „Korniczanina” pisaliśmy o dzierżawcy gospodarstwa rolnego
w Żernikach dzierżawiącym od Agencji
Nieruchomości Rolnych 504 ha ziemi.
Postanowiliśmy
zobaczyć jak Marcin Jacek Przybył
daje sobie radę
podczas tegorocznego trudnego pod względem
pogodowym lata.
Pan Marcin opowiada:
-Był to rok
wyjątkowo suchy.
Przez prawie 7
tygodni w okolicy
nie spadła nawet jedna kropla
deszczu. Susza
spowodowała
50-procentową
obniżkę plonów.
Ziarna są małe,
zapadnięte, niewykształcone.
Dodatkowo przed
rozpoczęciem tegorocznych zbiorów doszło do kilku nieustalonych z przyczyny pożarów. Jeden
pożar był zaprószony przez kosiarkę
obcinającą trawę. Pożar nie ominął także
moich pól, spłonęło blisko 30 ha żyta.
I tylko dzięki sprawnej akcji gaśniczej
przeprowadzonej przez 8 jednostek straży
pożarnej – państwowej i ochotniczej, 60
strażaków - m. in. z OSP Kórnik, Krzesin
pożar został opanowany i nie rozprzestrzenił się na okoliczne pola. Pomocy również
udzielili pracownicy gospodarstwa rolnego
z Nagradowic, gm. Kleszczewo, jak i sąsiad, którego pola przylegają do moich.
Marcin Jacek Przybył nie zna przyczyny tego pożaru. Zwraca uwagę na ludzką
bezmyślność. Zauważył kilka osób, które
bezmyślnie rzucają niedopałki z jadących
aut. W większości są to młodzi ludzie,
którzy po zwróceniu uwagi twierdzili, że nie
zdawali sobie sprawy z zagrożenia.
Pan Marcin kontynuuje swoją wypowiedź:
- Na domiar złego sprawdziło się przysłowie, iż nieszczęścia chodzą parami.
W połowie zbiorów obfite deszcze oraz
wysoka temperatura w ciągu dnia spowodowały, iż zboże zaczęło kiełkować
w polu. Jest to poważna strata dla mnie,
gdyż w tym roku postanowiłem obsadzić
pola jedynie zbożami. W skali kraju takie
anomalia pogodowe spowodują wzrost cen
materiału siewnego i zboża konsumpcyjnego, co mnie bardzo martwi.
Dzierżawca pytany o dalsze palny odpowiada, iż nie zastanawia się na razie nad
tym, ponieważ ani deszcze, ani żniwa się
jeszcze nie skończyły. Skupia się bardziej
na doraźnych potrzebach gospodarstwa.
W związku z trudną sytuacją rolników
w tym roku dzierżawca ma nadzieję, iż

ruszą programy pomocowe, które ułatwią
rolnikom dokonanie zasiewów w przyszłym
roku. Drugim ułatwieniem – jak twierdzi
pan Marcin – jest sprawna praca komisji
szacującej straty
w naszej gminie,
składającej się
z urzędników
i radnych, którym
nieobce są problemy rolnika, ponieważ niektórzy
z nich są rolnikami
i sami odczuli tegoroczną suszę.
Marcin Jacek
Przybył mówi też
o pozytywnych
sprawach dotyczących jego gospodarstwa. Za
półtora miesiąca
oźrebi się jego
klacz „Peonia”
zwana „Czarną”.
W jego gospodarstwie zamieszkała para
bocianów, co jest
dobrym znakiem. Może następne lata będą
pomyślniejsze dla pana Marcina? RW

Według danych zebranych w całym kraju do dnia 1 sierpnia, plony zbóż w Polsce
ogółem będą niższe o około 20 % Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa spodziewa się także, że plony pszenicy będą
niższe o 28 %, żyta o 27 %, ziemniaków
o 37 proc., a rzepaku o 10 %.
Do 31 lipca do Urzędu Miejskiego
w Kórniku zgłoszono znaczącą obniżkę plonów spowodowaną warunkami pogodowymi w 301 gospodarstwach (z pośród około
1200). Według zgromadzonych dotychczas
danych klęska dotknęła 5 313, 61 ha i 51 rodzajów upraw. Straty wahają się od 30% do
100%, średnio szacuje się je na 45%. Nie
wszyscy zgłosili się do końca lipca. Dzięki
przedłużonym terminom można jeszcze
zgłaszać straty. Informacje trafia na szczebel wojewódzki, później do Ministerstwa
Rolnictwa. O formach pomocy rolnikom
zadecydują urzędy centralne. ŁG
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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 programie:

• 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 – Błażejewko – 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
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NIE TYLKO Z ZADĘCIEM, ALE I Z TAŃCEM Koncert Maryjny

Już od początku wakacji sobotnie popołudnia i wieczory w Kórniku wypełniają
koncerty należące do II Festiwalu „Muzyka
z Kórnika”. Triumfująca na mapie
gminy pod względem atrakcyjności
letniego repertuaru muzycznego
impreza, wyszła
naprzeciw oczekiwaniom nie tylko
słuchaczy, ale i
widzów. Należące
do „Młodzieżowej
Orkiestry Dętej”
Vivat z Sierakowa popołudnie 12
sierpnia w Arboretum, wypełniły nie
tylko trąby, saksofony, puzony i
inne instrumenty
dęte, przy których
zasiedli muzycy w
tradycyjnych szlacheckich kontuszach, ale również
tancerki prezentujące przeróżne
style tańca, epoki
i stroje. Istniejący
już od 78 lat zespół przywiózł z
sobą rozmaity repertuar, bo między wojskowymi zadęciami w asyście uzbrojonych
w szable tancerek, można było usłyszeć

standardy muzyki filmowej, utwory Toma
Jones’a, oraz rytmy latynoamerykańskie z
cza-czą w tle. Nie lada sensacją dla licznie
przybyłej widowni
okazały się być nie
tylko talenty muzyczne młodych
muzyków (przekrój
wiekowy od 10 do
23 lat), lecz sprawność i zręczność w
posługiwaniu się
szablami, pomponami artystek i
buławą wojskową
jednej z tancerek.
Zachwycona widownia, popisowe
numery Orkiestry
na koniec, świetni
wykonawcy to dostateczny dowód
na to, że pomysłodawcy Festiwalu
doskonale wiedzą,
co zaproponować
mieszkańcom Kórnika i okolic.
Na finałowy
koncert 19 sierpnia o godz. 19. 00
w Zamku w Kórniku organizatorzy
przygotowali coś
dla miłośników literatury Romantyzmu, a
zwłaszcza epopei „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza. Zapraszamy! Wstęp wolny! IM

DYM I ROCK

Festiwal „Muzyka z Kórnika”, należały
do miłośników ostrzejszego brzmieniamuzyki rockowej.
Tym razem miejscem wydarzenia
uczyniono dziedziniec kórnickiego ra-

Szósta sobota (5 sierpnia) i szósty
już koncert, składający się na II Letni
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w kościele parafialnym
w Kórniku

15 sierpnia obchodziliśmy święto
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
również ósmy z cyklu koncertów „Muzyka
z Kórnika” poświęcony był Marii Pann i e . Ty m r a z e m k o n c e r t o d b y ł s i ę
w kościele parafialnym w Kórniku i był
muzycznym hołdem złożonym Marii. Proboszcz Jerzy Kędzierski witając wszystkich przybyłych, powiedział, że koncert
jest medytacją przeplataną muzyką
i śpiewem. Między recytacją „Bogurodzicy”
w wykonaniu Piotra Grabowskiego, słuchacze wysłuchali Ewy Murawskiej grającej na
flecie, Cecylii Matysik grającej na harfie,
Bogny Nowowiejskiej na organach oraz
Tomasza Raczkiewicza, którego wcześniej
poznaliśmy jako prowadzącego koncerty,
tym razem można było go posłuchać śpiewającego pieśni ku czci Marii Pannie.
MMB

tusza, przed którym ustawiono scenę
z kilkunastoma ogromnymi kolumnami
po bokach i mnóstwem przewodów
elektrycznych. „Zadbaliśmy o to, by
było głośno, ale nie zapomnieliśmy
również o dobrej muzyce”- tymi słowami zapowiedział występ śląskiej grupy
„Apogeum” Andrzej Hamerski- członek
Wielkopolskiego Biura Koncertowego
z Poznania.
Zespół „Apogeum”, którego historia sięga 1992 roku, mimo wielu
transformacji związanych ze składem
artystycznym, zagrał przeszło dwieście
koncertów zarówno w Polsce, jak i za
granicą (głównie w Czechach). Przełomowym momentem drogi muzycznej grupy stał się dopiero 2003 rok,
kiedy to zespół wydał płytę pt. „Siła”,
i z której piosenkami mogła zapoznać
się kórnicka publiczność. „Czy to Ty”,
„Niewolnica”, „Tylko z Tobą”, „Motyle,
pocałunki”, to tylko niektóre z zaśpiewanych przez Monikę Rzeźniczek
w duecie z Bartkiem Urbanowiczem
piosenek. Przeszło godzinny koncert
obfitował w ostre brzmienia, przeplatające się z balladowymi tekstami
i snującym się po scenie dymem.
20 sierpnia zespół wystąpi z koncertem w Zabłudowie, a 27 sierpnia zagości
w Zambrowie. IM
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OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

MYJNIA
SAMOCHODOWA
Zaprasza i oferuje!

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

Zajęcia odbywają się w Kórniku, ul. Staszica (Szkoła Podstawowa)
Zapisy i informacje w biurze Ośrodka.

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

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

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

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

NOWOŚĆ - Biotatuaże

SOLARIUM

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

KOSMETYKA

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

Konkurencyjne ceny!

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

NASZĄ WIZYTÓWKĄ
JEST DOKŁADNOŚĆ
I SZYBKOŚĆ!

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

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe

tel. (61) 8171 127

Grzegorz Kowalski

a

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

Zakres usług prowadzonych przez firmę
NORD Computers s.c.
° Kompleksowa obsługa informatyczna firm
° Sprzedaż podzespołów i osprzętu komputerowego
° Sprzedaż zestawów komputerowych
° Serwis komputerów
° Usługi oraz porady programistyczne
° Odzyskiwanie danych i zapomnianych haseł
° Projektowanie i wykonywanie sieci komputerowych
° Pomoc w przekazach elektronicznych do ZUS
° Sprzedaż oprogramowania licencjonowanego
° Projektowanie i wykonywanie materiałów
reklamowych
Sprzedaż ratalna i leasingowa (wszystkie formalności u Klienta w domu)

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

A&A

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

CENY KONKURENCYJNE!

SZYBKO - TANIO - FACHOWO
Zapraszamy!
tel. (61) 817-10-17
Szczytniki
Przyjmę krawcowe do pracy ul. Jeziorna 9
kom. 0606-461-245

GMINNA SPÓŁDZIELNIA
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
KÓRNIK

REKLAMY
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Oferujemy szeroką gamę materiałów budowlanych
w ramach współpracy
z Polskimi Składami Budowlanymi.

W NASZEJ OFERCIE
PRODUKTY FIRMY „MALFARB”
- 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
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

UWAGA!
Chcesz miło i aktywnie spędzić czas?
Szukasz dobrego towarzystwa?
Członkowie chóru Castellum Cantans
zapraszają wszystkich a szczególnie
sympatyków zespołu
i osoby chętne do śpiewania
na ognisko – pożegnanie lata.
Miła atmosfera gwarantowana!
SPOTKAJMY SIĘ W SOBOTĘ
2 WRZEŚNIA OD GODZINY 19:00
NA KÓRNICKICH BŁONIACH (OSiR)

ZAPRASZAMY

Część zespołu na Podzamczu

Ognisko - czerwiec 2006
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Kórnik
ul. Młyńska 18

TANIA ODZIEŻ

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

UŻYWANA I NOWA

Tel. 061 8 170 842

(droga do hurtowni T.M. MAŁECCY)

zapraszamy:

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

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

%
-10

W

» Niskie ceny
» Bardzo dobra
jakość towaru
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S
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PO
Ż
N
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100
I
kg o AŁEK
dzie
ży)

pOLECAMY ODZIEŻ WIOSENNO-LETNIĄ:
MODNE WZORY

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

Odzież z Włoch, Niemiec, Anglii, Anglii

PRZEJRZYSTA EKSPOZYCJA TOWARU, ELEGANCKIE WNĘTRZE SKLEPOWE, MIŁA OBSŁUGA!

sERDECZNIE ZAPRASZAMY!

RORARO
WypoŻyczalnia samochodów
osobowych i dostawczych
tel.

18

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

Kórnik
ul. Średzka 17

Produkcja i montaż
wkładów kominowych
z blachy kwasoodpornej
do pieców gazowych
i miałowych

Kostrzyn Wlkp. ul. Garncarska 1

Tel. 061 8 178 080
(po godz. 18.00)

Polska firma poszukuje przewoźników,
właścicieli ciągników siodłowych z terenu
Gminy Kórnik, Śrem, Środa Wlkp., Kościan
do przewozów towarów na trasach
Poznań-Niemcy-Dania-Belgia

Tel. 607-664-172

Mile spędzali czas
Wyklejanki, wakacyjne kartki, ludziki z
masy solnej, korale i bransoletki – to cudeńka, które wykonywały dzieci podczas
letnich spotkań w Bibliotece Publicznej w
Kórniku i jej filii w Bninie.
W pierwszym miesiącu wakacji we wtorki
w Bibliotece Publicznej w Kórniku odbywały się spotkania,
które pozwalały czytelnikom
- zwłaszcza tym
młodszym - ciekawie spędzić wolny
czas. Uczęszczała na nie grupa 5-7
osobowa, głównie
uczniowie szkoły podstawowej
i pierwszej klasy gimnazjum.
– Byłam mile
zaskoczona, że
czytelnicy, tak chętnie przychodzą – mówi
Krystyna Knasiak, organizatorka letnich
zajęć bibliotecznych w Kórniku. Spotkania te
gromadziły miłośników prac plastycznych, a
zwłaszcza tych, którzy uwielbiają wycinać i
tworzyć papierowe cudeńka. Dzieci wykonywały różnymi technikami dmuchane obrazki,
wyklejanki, okolicznościowe kartki, letnie
puzzle, papierowe ludziki itp.
Zajęcia odbywały się również w filii
w Bninie. Dzieci mogły przychodzić zarówW naszym gronie powitaliśmy „milusińskich” urodzonych w miesiącu
czerwcu 2006r.
1. Wójkiewicz Aleksandra, urodzona w
Poznaniu, zamieszkała w Kórniku.
2. Gramsz Natalia, urodzona w Śremie,
zamieszkała w Błażejewie.
3. Wlazła Marta, urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kórniku.
4. Mikos Jagoda, urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kamionkach.
5. Pawelec Mikołaj, urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Robakowie.
6. Pawelec Franciszek, urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Robakowie.
7. Szymański Mikołaj, urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Borówcu.
8. Parzysz Agata, urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kórniku.
9. Parzysz Adam, urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku.
10. Niemier Michał, urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku.
11. Pawłowicz Marcin, urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Kórniku.
12. Rzepecki Bartosz, urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Kórniku.
13. Rozmiarek Piotr, urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku.
14. Płosaj Wiktoria, urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kórniku.
15. Biegański Maksymilian, urodzony w
Poznaniu, zamieszkały w Kórniku.
16. Toboła Błażej, urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Prusinowie.

no w lipcu, jak i w sierpniu. We wtorki i piątki zbierała się grupa ok. 10 dzieci, głównie
w wieku przedszkolnym i nieco starsze,
które brały udział w zabawach, zajęciach
plastycznych oraz czytaniu książek. – Na
jedno ze spotkań przybyło 19 uczestników
i mieliśmy nie lada problem, bo brakowało miejsc przy stole, ale jakoś się z tym
uporaliśmy – przyznaje Zofia Walkiewicz,
kierownik filii
w Bninie. Najmłodsi z ogromną chęcią malowali na szkle,
robili papierowe
kwiaty, czy korale z ubarwionego makaronu.
Uczestnicy zapytani, dlaczego
przychodzą na
te zajęcia bez
wahania odpowiadali, że mogą
tu robić wiele ciekawych rzeczy i nie nudzą
się. Barbara Morasz
Biblioteka Publiczna w Bninie bardzo
serdecznie dziękuje pani Katarzynie
Skałeckiej-Braskiej za pomoc
w organizacji zajęć z dziećmi i zakupu
potrzebnych materiałów oraz paniom:
Iwonie Marczak, Klaudynie Duszczak
i Julii Kuczkowskiej za wsparcie
finansowe.
17. Grzempa Oliwier, urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Żernikach.
18. Piwowarczyk Nikola, urodzona w Poznaniu, zamieszkała w Żernikach.
19. Tatarynowicz Jakub, urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Robakowie.
20. Ziętek Ignacy, urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Skrzynkach.
21. Wojtuszak Milena, urodzona w Poznaniu, zamieszkała w Gądkach.
22. Posadzy Mikołaj, urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku.
23. Kubiak Klaudia, urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Żernikach.
24. Puk Michał, urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kamionkach.
25. Kuxma Julia, urodzona w Środzie
Wlkp., zamieszkała w Kórniku.
26. Wójkiewicz Patryk, urodzony w Śremie,
zamieszkały w Kórniku.
27. Borowiecki Przemysław, urodzony w
Poznaniu, zamieszkały w Kórniku.
28. Lis Patryk, urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Kórniku.
29. Maćkowiak Marcelina, urodzona w
Poznaniu, zamieszkała w Kórniku.
30. Rychlewski Tymoteusz, urodzony w
Poznaniu, zamieszkały w Kórniku.
31. Machoj Mikołaj, urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kamionkach.
32. Ordanik Maks, urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Biernatkach.
33. Dadok Wojciech, urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Borówcu.
Opr. Janina Nowicka

„KLAUDYNKA”
W JAROSŁAWCU

NAD MORZEM BAŁTYCKIM
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną
i Ruchową „Klaudynka” zorganizowało po raz
pierwszy wyjazd na turnus rehabilitacyjnowypoczynkowy do Jarosławca w terminie od
11.07.06 do 24.07.06r. Trzydziestu czterech
członków naszego stowarzyszenia wyruszyło o godzinie 7.00 w towarzystwie dwóch
przemiłych kierowców autobusem firmy
„KOMBUS”.
Jarosławiec to stara wieś rybacka,
położona na Pomorzu Środkowym niedaleko Słupska. Wypoczywaliśmy w ośrodku
„Sanatorium Panorama Morska”, przystosowanym specjalnie dla osób niepełnosprawnych. Korzystaliśmy z zabiegów
rehabilitacyjnych i różnego rodzaju masaży.
Po obiedzie dzieci wraz z opiekunami odpoczywały nad morzem. Zażywały kąpieli
morskiej, bawiły się w piasku i budowały
zamki. Wieczorami czekały na nas przeróżne niespodzianki przygotowane przez
gospodarzy „Panoramy Morskiej”. Mimo
upalnej pogody, dzieci okazały się niestrudzone bawiąc się na dyskotekach do
późnego wieczora.
Nasz wyjazd mógł odbyć się dzięki
hojności i dobroci serca wielu sponsorów,
wśród których znaleźli się: Urząd Miasta
i Gminy Kórnik, Fundacja Zakłady Kórnickie,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Poznaniu, Kancelaria Notarialna J.Jaśkowiak,
Kórnickie Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe i
Usługowe „JAGROL”, Bank Spółdzielczy Kórnik, Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
„WODKOM”, Firma Grześkowiak – Spółka
Jawna, „PYCHOTA” – surówki Zgarda.
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Wracając do domu, uczestnicy opaleni i
pełni wrażeń marzyli o ponownym pobycie
w Jarosłwcu, ponieważ dla niektórych dzieci
był to pierwszy kontakt z morzem.
W imieniu własnym oraz Zarządu „KLAUDYNKI” składam serdeczne podziękowanie
władzom samorządowym oraz wszystkim
darczyńcom za okazaną nam pomoc finansową, za życzliwość i zrozumienie. Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku kolejni członkowie naszego stowarzyszenia wyjadą na
taki turnus, aby zaczerpnąć wiatru, morza i
słońca. Do wszystkich osób wspierających
naszą działalność kieruję jedno ciepłe,
z głębi serca płynące DZIĘKUJĘ.
Małgorzata Chmielewska
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Impresje z kórnika – II Ogólnopolski Plener Malarski w Kórniku
Kórnik jako przepiękne, malownicze
miejsce, niosące ze sobą bagaż historii
jest stworzone dla odbywających się
coraz częściej różnorodnych spotkań
kulturalnych. Głównym inicjatorem tego
rodzaju działalności jest Biblioteka Kórnicka PAN. Odbywają się liczne koncerty,
wernisaże, wieczory poetyckie, wystawy
okolicznościowe. Od zeszłego roku zostały
zainicjowane także plenery malarskie
dzięki zawsze otwartemu na nowe pomysły
Dyrektorowi BK PAN, Panu prof. dr hab.
Stanisławowi Sierpowskiemu. Komisarzem
artystycznym pleneru w Kórniku była po
raz drugi znana poznańska malarka, pani
Emilia Domańska. Kórniczanie znają Panią
Domańską nie tylko dzięki zeszłorocznej
poplenerowej wystawie, ale także dzięki
indywidualnej wystawie tej malarki w galerii
„Klaudynówka”, która gościła tam przez
dwa miesiące. Odwiedziło ją kilka tysięcy
miłośników sztuki, co najlepiej świadczy
o wartości obrazów Pani Domańskiej.
Tegoroczny plener malarski odbywał się
pod hasłem „Pamięci właścicieli Zamku”.
Wzięło w nim udział sześciu artystów
z Polski i jeden z
Francji, tj. pojawiły
się nazwiska takich
malarzy jak: Emilia
Domańska (Poznań),
prof. Andrzej Guttfeld (Toruń), Maria
Serwińska-Guttfeld
(Toruń), Krystyna
Raczkiewicz (Łódź),
Bogdan Warowny
(Łomianki pod Warszawą), prof. Stanisław Wójcikowski
(Francja), Urszula
Wilk (Wrocław). Jak
sami artyści stwierdzili, przyjechali oni
na plener do Kórnika
ze względu na piękno tego miejsca. Nie
tylko sam Zamek w
Kórniku był dla nich
wspaniałą inspiracją, ale także przyroda,
szczególnie przepiękny park, którego roślinność zachwyca każdego. Ten plener
stwarzał także okazję do spotkania
się w przyjemnej scenerii z kolegami
artystami i wymiany doświadczeń
oraz spostrzeżeń. Artyści skupiali się
głównie na malowaniu obrazów, ale
mogli zwiedzić także Zamek i zapoznać
się ze zbiorami BK, rozkoszować się
pięknym parkiem i widokami okolic Kórnika. Malarstwo prezentowane przez
przybyłych artystów należy głównie do
dwóch kierunków, tj. realizmu i abstrakcjonizmu (prawie abstrakcjonizmu jak
sprecyzował prof. Andrzej Guttfeld). Z
realizmem bez problemu radzi sobie
większość z nas, bo potrafi odczytać
przekaz zawarty w obrazie. Większe
trudności rodzą się z abstrakcjonizmem
dlatego też poprosiłam gości, aby w

31 lipca – 9 sierpnia 2006 r.
rozmowie ze mną spróbowali odbiorców
przekonać do swojej sztuki.
Znaczna część osób spoglądając na
obrazy abstrakcyjne stwierdza, że to mie-

szanina barw, która niczego nie przedstawia. Jak przekonać te osoby, że to o wiele
więcej niż tylko chaos barw i kształtów?

Prof. Andrzej Guttfeld: Właściwie nie
chodzi o to, aby kogoś przekonywać do
tego, aby polubił ten kierunek w sztuce.

Uważam, że tylko osoby, które reprezentują rzeczywiście wysoki poziom intelektu-

alny są w stanie zrozumieć przekaz artysty
abstrakcjonisty. Nie oznacza to jednak, że
należy dyskryminować tych, którzy jej nie
rozumieją. Po prostu nie wszystkim dane
jest posiąść tę wrażliwość, a czasami po
prostu wiedzę, której nie przekazuje się w
szkołach. Ja osobiście jako artysta prezentujący „prawie” abstrakcjonizm uważam, że
jest to bardziej wartościowy środek wyrazu. Trzeba jednak pamiętać także o tym,
że już sama chęć zrozumienia przekazu
abstrakcyjnego zasługuje na pochwałę.
Bogdan Warowny: Ja jednak nie
mogę zgodzić się do końca ze stanowiskiem Pana Profesora, bo uważam, że
każdy rodzaj sztuki zasługuje na uwagę.
Również kicz, który przecież jest środkiem
wyrazu bardzo prymitywnym, ale mającym
swój zamysł, jest do przyjęcia. Nie można
jedynie przyjąć tego, co jest kiczem w
cudzysłowie czyli właściwie nie jest nawet
kiczem. I to zdarza się zarówno malarzom
realistom jak i abstrakcjonistom. Ja osobiście reprezentuję oba kierunki, ale w obu
staram się być tak samo dobry. I o to tu
właśnie chodzi. A wina za to, że człowiek
nie potrafi zrozumieć
przekazu abstrakcyjnego spoczywa
głównie na systemie
szkolnictwa, gdzie
nie przekazuje się
elementarnej wiedzy
z tej dziedziny.
Prof. Andrzej
G u t t f e l d : Wa r t o
jeszcze jedno powiedzieć o sztuce
abstrakcyjnej. W
tym i pozostałych
kierunkach sztuki
artysta spotyka się
z tą samą materią
tylko wykorzystuje
różne symbole. Zawsze jest jakaś idea,
choć wyrażona w
inny sposób. Zawsze
też źródłem inspiracji
dla artysty jest natura, bez względu na to
jak będzie wyglądał efekt końcowy. Czy
to będzie realistyczne drzewo czy też coś
symbolizujące drzewo.
Pani Urszula Wilk: Ja zupełnie
nie zgadzam się z poglądami kolegów.
Uważam, że często nie doceniamy odbiorców. Wbrew pozorom jest bardzo
dużo osób, które rozumieją abstrakcyjny przekaz artystów. Ja w swojej pracy
artystycznej ciągle ich spotykam.
Bogdan Warowny: Jeśli ktoś
chciałby zrozumieć sztukę abstrakcyjną to polecam zgłębić drogę artystyczną Pabla Picassa. To wiele wyjaśni.
Aby przekonać się o wartości sztuki
prezentowanej przez przybyłych artystów warto samemu wybrać się na
wystawę poplenerową do galerii „Klaudynówka”. Sądzę, że mieszkańcy Kórnika
będą mogli dostrzec w tych obrazach to,

co na co dzień często umyka ich uwadze.
Zachętą niech będą także krótkie biogramy
artystów prezentujących swoje impresje z
Kórnika.
Emilia Domańska
– ukończyła Wydział
Architektury Wnętrz
ASP w Poznaniu.
Jako dodatkową specjalizację wybrała
Formy Przemysłowe
i Grafikę Użytkową.
Malarstwo studiowała w pracowni prof.
Tadeusza Brzozowskiego. Swoje prace prezentowała na
wystawach indywidualnych i zbiorowych, w Polsce i za
granicą. Można je
także oglądać na
wystawach stałych
w Centralnym Muzeum Włókiennictwa
Łodzi, Muzeum Narodowym w Warszawie, Okręgowym Muzeum w Gorzowie Wlkp., Muzeum Sztuki
Współczesnej w Szczecinie. W ostatnim
czasie głównie maluje akwarele i pracuje z tkaniną. Inspiracją dla Niej jest
powietrze, które dostarcza jej ciągle
nowych wrażeń.
Prof. Andrzej Guttfeld – studiował
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w
Toruniu. Dyplom otrzymał w pracowni malarstwa prof. Kierzkowskiego.
Jest nauczycielem akademickim.
Jego prace malarskie i graficzne
można oglądać m.in. w zbiorach muzealnych w Gdańsku, Bydgoszczy,
Toruniu, Grudziądzu, Nowym Sączu.
Swoje obrazy prezentuje także na
licznych wystawach indywidualnych
i zbiorowych. W jego pracach zwraca
uwagę inspiracja naturą, która na obrazie przyobleczona zostaje swoistymi
kolorami, materią, rytmem kompozycji i
niepokojem.
Maria SerwińskaGuttfeld – studiowała na Wydziale
Sztuk Pięknych UMK
w Toruniu. Dyplom
uzyskała w katedrze
grafiki artystycznej w
pracowni prof. Edmunda Piotrowicza
i Ryszarda Krzywki.
Zajmuje się pedagogiką artystyczną. W
jej dorobku mieści
się udział w licznych
wystawach krajowych i zagranicznych. Początkowy
okres jej pracy artystycznej skupiał się
na grafice dopiero
później zaczęła malować. W jej obrazach zwraca uwagę
operowanie różnymi technikami, a także
kolorem. Patrząc na jej prace ma się

wrażenie, że zostały tam wykorzystane
wszystkie barwy. Powoduje to, że krajobrazy i rzeczy na co dzień nam znane

przybierają zupełnie inne znaczenie.
Krystyna Raczkiewicz – Studiowała w
PWSSP w Łodzi i w PWSSP w Gdańsku.

Dyplom uzyskała w pracowni malarstwa
prof. Kacho Ostrowskiego w 1982 r. Brała
udział w licznych wystawach. Poza ma-

larstwem zajmuje się także scenografią
filmową do bajek. Jej prace tchną wrażeniami optycznymi i lirycznymi w postaci

form i kolorów. Malarka operuje najczęściej
barwami jasnymi, różu i błękitu, co sprawia, iż jej prace wydają się lekkie, ulotne,
refleksyjne.
Bogdan Warowny
- studiował na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
w latach 1977-82.
Dyplom uzyskał w
pracowni prof. Jana
Tarasina w 1982 r.,
a aneks z grafiki w
pracowni prof. Haliny Chrostowskiej.
Prezentuje zarówno
realizm jak i abstrakcjonizm w sztuce,
na wystawach krajowych i zagranicznych. Maluje bardzo dobre portrety,
a także sielankowe,
a czasem bardzo tajemnicze krajobrazy.
Prof. Stanisław
Wójcikowski – jest absolwentem Liceum
Plastycznego w Kielcach. Studia i dyplom
uzyskał w Ecole National D’arts Decoratits
w Limoges we Francji. Obecnie uczy
przyszłych artystów w podparyskim
ERP ONAC. Zajmuje się malarstwem
olejnym i pastelowym oraz rysunkiem.
W jego pracach widać hołdowanie
solidnemu warsztatowi malarskiemu,
a także szukanie ciągle odpowiedzi na
pytania egzystencjalne. Ten efekt uzyskuje dzięki prostocie brył, barwności
płaszczyzn i charakterystycznemu klimatowi przedstawianych miejsc. Jest
piechurem bo twierdzi, że piechotą
więcej się zajdzie. Zresztą przypatrując się postawie Profesora w czasie
pleneru można było zauważyć, że
ciągle on coś obserwuje, kontempluje,
fotografuje.
Urszula Wilk – ukończyła Akademię
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom
uzyskała w 1986 r.
w pracowni malarstwa prof. Zbigniewa
Karpińskiego. Miała
liczne wystawy indywidualne w Polsce i za granicą. W
jej pracach dominują barwy ciemne.
Uczestnicząc w wystawach prezentuje
na nich często cykle
obrazów wykonane
w tych samych kolorach.
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Myślę, że dzięki
tej krótkiej charakterystyce postaci
artystów, a także
prezentowanej przez
nich sztuki łatwiej
będzie nam odczytać przekaz artystów
w obrazach inspirowanych Kórnikiem.
Monika Małecka
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zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

ELLMED

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

z własnej pasieki oferuje:

SŁOMA STEFAN
MOŚCIENICA, ul. Mosińska 3

Rejestracja lekarzy ogólnych

tel. 061 8170 176

czynne:

Polska firma poszukuje przewoźników,
właścicieli ciągników siodłowych
z terenu Gminy Kórnik, Śrem,
Środa Wlkp., Kościan do przewozów
towarów na trasach krajowych

(neurolog, lekarz rodzinny,
chirurg, medycyna pracy,
dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

U S G w Śremie

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

Tel. 607-664-172
C Z A S P R O M O C J I O G R A N I C Z O N Y

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

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

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

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

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

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

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552

Borówiec w hołdzie Ojczyźnie

Borówczanie uczcili święto Wojska
Polskiego i Matki Boskiej Wniebowziętej polową Mszą
Świętą. Podziwiali
również poruszające się z niezwykłą
dostojnością konie
i ułanów ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im.
7 Pułku Strzelców
Konnych Wielkopolskich.
Słowa „Bóg,
Honor, Ojczyzna”
przyświecały homilii wygłoszonej
przez ks. Daniela Witkowskiego,
który wraz z ks.
Grzegorzem Gałkowskim, gospodarzem borówieckiej
parafii koncelebrował 15 sierpnia
uroczystą Mszę.
Po raz pierwszy
została ona odprawiona w sąsiedztwie nowego, choć
jeszcze niewykończonego kościoła. Przybyli na nią nie
tylko mieszkańcy Borówca, ale również

Najbliżsi pożegnali zmarłych w miesiącu
czerwcu 2006r.
1. Świerkowska Stanisława, 82 lata, z Kórnika.
2. Kościelniak Władysława, 86 lat, z Gądek.
3. Gatny Andrzej, 51 lat, z Kórnika.
4. Wolska Salomea, 95 lat, z Dziećmierowa.
5. Kończalik Leokadia, 84 lata, z Borówca.
6. Nowicka Wacława, 91 lat, z Kórnika.
7. Skibiński Jerzy, 85 lat, z Kórnika.
8. Antkowiak Angelika, 26 lat, ze Szczytnik.
Opr. Janina Nowicka

Kórnika i okolicznych wiosek. Podczas
eucharystii, ale także później śpiewano pieśni maryjne
i patriotyczne.
Ogromną publiczność zgromadziły pokazy konne
ułanów, którzy od
kilku lat uświetniają sierpniową
uroczystość. Zademonstrowali m. in. paradną
musztrę, galop czy
skok przez przeszkodę. Goście,
a zwłaszcza najmłodsi z ciekawością przyglądali się
niezwykłym zwierzętom, jakim są konie oraz odświętnie
ubranym ułanom.
Na koniec jeden
z nich oddał trzy
salwy honorowe.
Głodni mogli posilić się grochówką
i kiełbasą z rożna
oraz innymi specjałami przygotowanymi przez członkinie borówieckiego Koła
Seniorów. Barbara Morasz

TEATR LEGION
zaprasza na spektakl „Zaczekaj”
Wojciecha Kopcińskiego
Zamek w Kórniku,
dnia 26.08 godz. 20.00
Dramat w jednym akcie ułożony
z poezji i prozy:
Andrzeja Bursy,
Ryszarda
Milczewskiego – Bruno, Edwarda Stachury i Rafała Wojaczka

Wiadomości
z Żernik

Sołtys Żernik Kazimierz Bogusławski jest
wdzięczny tym mieszkańcom wsi, którzy
przyczynili się do odnowienia krzyża. Składa
im podziękowania. Szczególne zaś paniom:
Janinie Doba i Jadzi Wojciechowskiej za
włożony trud, pracę i opiekę nad miejscem,
w którym stoi krzyż.
Kłopoty mają mieszkańcy bloku 15. Kiedy niedawno były ulewy, a także podczas
silniejszych opadów, powstało i zalewanie
wjazdu na parking przy tym budynku. Dzieje
się tak, gdyż są zasypane przydrożne rowy.
Sołtys Kazimierz Bogusławski mówi:
- Kiedy dnia 8 sierpnia w godzinach
rannych po nocnej ulewie zwróciłem się do
Nadzoru Dróg, przyjechali panowie popatrzyli ponarzekali na brak funduszy i orzekli,
że to nasza wina, że są rowy zasypane. Do
końca się z tym nie zgadzamy, gdyż jak po-
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Odnowiony krzyż

wstają wyrwy przy jezdni, to są zasypywane,
równiarka jeździ i spycha do rowu, a tego
nikt nie nadzoruje.
Mieszkańcy wsi cieszą się, że nastąpiła
kontynuacja remontu świetlicy - jest instalowana instalacja grzewcza i wodna. Sołtys
ma nadzieję, że do końca roku całkowity
remont będzie zakończony. Sołtys w imieniu
mieszkańców wyraża za to wdzięczność
Burmistrzowi i jego współpracownikom.
Stwierdza, że dzięki staraniom Burmistrza
i jego współpracowników przez dwa lata
dokonało się wiele dobrego dla Żernik.
Rada Sołecka Żernik 17 lipca do Urzędu Miejskiego w Kórniku złożyła pismo
o przystąpienie do sporządzania zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik. RS zwraca się w tym piśmie z prośbą
o rozpatrzenie sugestii dotyczącej zagospodarowania gruntów należących do Agencji
Nieruchomości Rolnych, znajdujących przy
drodze biegnącej od skrzyżowania Trasy
Katowickiej przez Żerniki, Tulce:
„Przez kilka lat słyszymy że na tych
gruntach miał być pobudowany szpital
ortopedyczny z basenami rehabilitacyjnymi
i zapleczem hotelowym, dalej miały zasiedlić
się Międzynarodowe Targi Poznańskie.
To tylko takie pocieszenie, a nic się na
tych gruntach nie dzieje.
Myślimy, że warto przyjrzeć się temu
terenowi i zaplanować i przedstawić propozycje firmom lub przeznaczyć pod zabudowę
osiedli lub domków jednorodzinnych. Teren
ma dobre położenie, a gleby nie są wysokiej
klasy”. Robert Wrzesiński
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Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm
Pralki * lodówki
zmywarki przepŁywowe
ogrzewacze wody * lady chŁodnicze
witryny

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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika
tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW

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

160 zł (2 pokoje - max 4 os.)

609 843 893

www.idylla.com.pl

Future
Fabryka Mebli sp. z o.o.
zatrudni:
- STOLARZY
- TAPICERÓW
- KIEROWNIKA TAPICERNI
Oferty prosimy przesyłać na adres:

Future Fabryka Mebli sp. z o.o.
ŁĘKNO 8A, 63-020 ZANIEMYŚL
   

USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

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

ul. 20 Października 93, 62-035 KÓRNIK
tel. 0609-848-998 /24h/
www.orlewicz.pl
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KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ
PRZEWÓZ TRUMIEN I ZWŁOK GRATIS!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

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

tel. (61) 819-01-46

Wspomnienia pani Marii

2006

* Komputer przestał działać? Zawiesza się, bądź wolno uruchamiają się programy? Zadzwoń, bądź napisz... 660-44-34-86 lub internet@uslugibiurowe.pl
* Fizyka, matematyka, chemia, biologia. Tel. 0696 039 552
* Biologia - pomoc w przygotowaniu do matury. Tel. 0696 039 552
* Sprzedam płyty drogowe Jombo 100x75x12 cm. 100 szt. Tel. 887 314 158
* Zamienię atrakcyjne mieszkanie 2-pokojowe (własność) w Środzie Wlkp. na podobne w Kórniku lub część bliźniaka. Tel. 0506 332 710
* Oddam w najem na działalność gospodarczą pomieszczenie w Borówcu. Tel. 600-10-20-87
* Zatrudnię blacharza dekarza. Kostrzyn Wlkp. Tel. 061 - 8178 080 (po godz. 18.00)
* Kupię motorower Romet z papierami - może być do remontu lub WSK 125. Tel. 503 546 651
* Sprzedam Ford Fiesta 1,1 rok 1987, przebieg 220 tyś. km. Cena 1100 zł lub do uzgodnienia. Tel. 061 8190 713, 607 947 899
* 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
* 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

Ogłoszenia
DROBNE

Alfons Grüner z miejscowości Maudach.
Rodzina Alfonsa Grünera była katolicka, nie
przesiąknięta nazistowską ideologią, zatem
Maria Kmieciak jest najstarszą miesz- nych tam uczniów już nie żyą.
kanką Dziećmierowa. Urodziła się w tej
Za mąż wyszła 15 maja 1932 roku za pana Franciszka traktowano dobrze. Gospomiejscowości 22 lipca 1911 roku, czyli Franciszka Kmieciaka. Urodziła się im córka darze wysłali nawet do pani Marii paczkę
żywnościową co wymagało od Niemców
jeszcze pod zaborem pruskim, w majątku Ludwika oraz syn Bernard.
Władysława Zamoyskiego. Dzierżawcą był
Wybuchała II wojna światowa. Brat dużej odwagi. Chcieli oni, by pan Franciszek
pan Ruczyński – zięć dr. Stanisława Celi- pani Marii – Jan zginął w 1939 roku pod sprowadził do nich swoją rodzinę, ale nie
chowskiego. Jej rodzicami byli Stanisław Łowiczem. Na wojnie był także mąż – Fran- chciał się na to zgodzić. Gdy wracał do kraju
Walkowiak i Wiktoria z domu Michalak. ciszek, który dostał się do sowieckiej niewoli. chcieli aby został.
Tymczasem podczas okuRodzina w sumie liczyła 10
pacji pani Maria sama musiała
dzieci – 5 synów i 5 córek.
zająć się utrzymaniem dzieci.
Rodzice przeprowadzili się do
Pracowała ciężko w majątku.
Dziećmierowa ze SzczepankoPonadto mieszkała u niej siowa w 1898 roku. Pan Stanisław
stra matki – ciocia Kasia. Na
przez pond 40 lat był w Dziećutrzymanie wzięła też syna
mierowie włodarzem.
siostry. Ukrywała szwagra,
Pani Maria miała 7 lat, gdy
który zbiegł z Generalnego
skończyła się I wojna światoGubernatorstwa... Dwa razy
wa. Do dziś pamięta jak przez
w miesiącu szła do Poznania,
Dziećmierowo przemaszeroby zanieść rodzinie mięso
wała słynna kompania kórnicka
pochodzące z nielegalnego
na czele z dr. Stanisławem
uboju - według okupacyjneCelichowkim. Powstańcy szli z
go prawa groziło to nawet
pochodniami. Maria chorowała
śmiercią. Często przechodziła
wtedy, więc żeby mogła zobaPani
Maria
stoi
w
pierwszym
rzędzie
druga
od
prawej
(1925
r.)
przez niemiecki punkt kontrolny
czyć powstańców, wyniesiono
w Żegrzu.
ją na ulicę.
W 1966 roku przeprowadziła się do córki
Podczas wojny polsko-bolszewickiej Przebywał w niej od września do końca 1939
poległ jej brat Franciszek.
roku. Niemcy wymienili jeńców z ZSRR Ludki, u której mieszka do dzisiaj. DochowaDo szkoły powszechnej chodziła do pochodzących z Wielkopolski. Franciszek ła się 3 wnuków i 9 prawnuków.
Oprócz pani Marii Kmieciak najstarKórnika (szkoła mieściła się w budynku Kmieciak znalazł się w niemieckiej niewoli,
obecnego LO). W swoich zbiorach zacho- co być może uratowało mu życie... Został szymi mieszkankami Dziećmierowa są
wała zdjęcie z 1925 roku, gdy była w klasie przetransportowany do Ludwigshaven, gdzie Salomea Wolska z d. Mrówka, urodzona
VI. Jest na nim wychowawca Edward Połtyn. pracował w lesie. Potem skierowano go do w 1911 roku oraz Janina Stanisławska –
Pani Maria mówi, że prawie wszyscy z obec- pracy u gospodarza. Gospodarzem tym był ur. W 1915 roku. Robert Wrzesiński
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OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA
MŁODZIEŻY
KÓRNICZANIE TUŻ ZA PODIUM
O dużym pechu mogą mówić zawodnicy UKS „Jedynka-Limaro” Kórnik
po zakończonej w Łodzi Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży (Mistrzostwa
Polski) w kolarstwie torowym. Startująca
w niej trójka naszych kolarzy wypadła
wręcz znakomicie, a do stuprocentowego
sukcesu zabrakło jedynie medalu, choć
każdy z nich był dosłownie o krok od po-

dium. Najbliżej spełnienia najskrytszych
marzeń była Magdalena Wójkiewicz
już w pierwszej swojej konkurencji w
jakiej startowała, czyli w sprincie, gdzie
doszła aż do półfinału. Wtedy trafiła na
zdecydowanie najszybszą zawodniczkę
w tek kategorii wiekowej w kraju a może
nawet i w Europie, Aleksandrę Drejgier z
Żyrardowa. Porażka w tych biegach była
nieunikniona, ale pozostała jeszcze walka
o brązowy medal z Olsztynianką Natalią
Rutkowską. Pierwszy bieg Magda wygrała
zdecydowanie i do upragnionego medalu
brakowało jeszcze tylko jednego zwycięUpominki dla młodych piłkarzy
Od miesiąca odbywają się treningi
Uczniowskiej Szkółki Piłkarskiej w Robakowie–Osiedlu. W jej zajęciach uczestniczy
ok. 20 chłopców w wieku 9-14 lat z Robakowa, Gadek Dachowy. Podczas wakacji
treningi odbywają się we wtorki i
czwartki – od godziny 10 po ok. 2
godzin. W trakcie roku szkolnego
chłopcy będą oczywiście trenować po lekcjach. Ich trenerem
jest Sławomir Gruza, który swoich
podopiecznych przygotowuje do
gry społecznie. W młodości był
miłośnikiem piłki nożnej, trenował
nawet w „Lechu”, ale gdy był w
wieku swoich obecnych podopiecznych, doznał kontuzji, która
wyeliminowała go z wyczynowego
uprawiania piłkarstwa. Pan Sławomir dwa miesiące temu poprowadził drużynę starszych zawodników
z Robakowa w 3-4 meczach, ale
postanowił skupić się na trenowaniu właśnie tej grupy wiekowej, a starszymi
piłkarzami zajmuje się nadal radny Janusz
Wojtuś. Piłkarska pasja pozostała panu
Sławomirowi do dzisiaj. Młodzi ludzie mają
do dyspozycji boisko przy robakowskim
Gimnazjum udostępnione przez dyrektora
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stwa. Niestety zawodniczka Limaro popełniła jeden błąd i Rutkowska nieznacznie
wygrała doprowadzając do remisu. O
medalu musiał zadecydować dodatkowy
trzeci bieg, w którym mocno już zdenerwowana przegrała dosłownie na mecie o
błysk szprychy. O dobrym przygotowaniu
Magdy do Łódzkich zawodów świadczył
fakt, iż mimo nienajlepszych warunków
atmosferycznym, przy każdym swoim
starcie biła rekordy życiowe. W wyścigu
na 500m ze startu zatrzymanego Magda zajęła znów 4 miejsce z wynikiem
41.12 sek. a do podium zabrakło w tym
przypadku zaledwie 0.16 sek. W trzecim
swym starcie nasza zawodniczka zajęła 6
miejsce w wyścigu punktowym na 16 km.
W tym samym wyścigu tyle że chłopców
na 20 km doskonale pojechał Bartosz
Rajkowski, zajmując również 6miejsce,
w dodatku z tą samą ilością punktów co
czwarty zawodnik. W ostatniej konkurencji Mistrzostw, w wyścigu Amerykańskim
parami na 20 km (50 okr. toru) udział
wzięła dwójka zawodników z Kórnika
Bartosz Rajkowski i Michał Kościuszko.
Wyścig miał bardzo emocjonujący przebieg aż do ostatnich metrów zawodów
i stał na bardzo wysokim poziomie. Po
10 okr. Zawodnicy „Limaro” wyszli na
prowadzenie i wtedy to odpoczywający
Kościuszko zsunął się ze ściany Łódzkiego toru. Rajkowski zmuszony był jechać
aż pięć okrążeń zamiast dwóch. Wtedy
to Kórniczanie stracili prowadzenie spadając na 6 miejsce. W połowie wyścigu
ponownie odzyskali przodownictwo,
ale niestety w końcówce zabrakło już
trochę sił i musieli się zadowolić tak nie
lubianym przez sportowców czwartym
miejscem.
Jerzego Laszewicza. Trener ma nadzieję,
że nowa dyrekcja nadal będzie udostępniać to boisko.
Sławomir Gruza zwrócił się do sołtys
Robakowa-Osiedla – Aliny Stanieckiej Wilczak o wsparcie w wyposażeniu młodych
piłkarzy. Z kolei pani sołtys porosiła o po-

moc Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień – Bożenę Kiełtyka. Pani Bożena już
wcześniej zapowiadała, że będzie wpierać
tego typu inicjatywę, stąd też Uczniowska
Szkółka Piłkarska otrzymała wspaniałe
upominki. Zostały one wręczone w 3

PUCHAR NADZIEI OLIMPIJSKICH
NA TORZE
Bardzo dobrze wypadła grupa, młodzików (13-14 lat) z Kórnickiego „Limaro”, w
wyścigach o Puchar Nadziei Olimpijskich
(nieoficjalne Mistrzostwa Polski) na torze
w Kaliszu gdzie udział wzięło ponad dziewięćdziesięciu zawodników. Zaczynając
od dziewczyn to nadspodziewanie dobrze
pojechała Paula Dutkiewicz w wyścigu na
200m ze startu lotnego, w którym zajęła 6
miejsce. W pokonanym polu młodziutka (w
grudniu skończy 13 lat) zawodniczka Kór-

nickiego UKS-u pozostawiła wiele utytułowanych już zawodniczek. Doskonale wręcz
wypadł Kacper Rajkowski w wyścigu na
2000m na dochodzenie zajmując 2 miejsce.
W tym samym wyścigu Adam Piasecki był
10-ty a Przemysław Duraj 15-ty. Natomiast
w wyścigu na 500 metrów Kacper był 5-ty,
a pozostali zawodnicy „Limaro” zajmowali
miejsca Daniel Adamski 14-te, a Przemysław Duraj i Adam Piasecki 16-te i 17-te.
Na zakończenie odbył się drużynowy Sprint
Olimpijski, w którym nasz zespół w składzie
Rajkowski, Adamski, Duraj zajął 4 miejsce,
tracąc do podium zaledwie 0.21 sek. H.S.
sierpnia. Sołtys Alina Staniecka Wilczak
wyraziła zadowolenie, że młodzi ludzie
zajęli się grą w piłkę nożną, podkreśliła, jak
ważny jest sport. Wyraziła przekonanie, iż
drużyna będzie reprezentować Robakowo
i będą wywodzić się z niej przyszli dobrzy
piłkarze, którzy jeżeli będą strzelać gole
może nie dla reprezentacji, to
chociaż dla ligowych drużyn. Życzyła, by drużyna ta w przyszłości
zdobywała sukcesy w rozgrywkach
zespołów działających przy świetlicach socjoterapeutycznych. Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień
– Bożena Kiełtyka zwróciła uwagę
chłopcom, by nie palili papierosów,
nie pili alkoholu, nie brali narkotyków i tym samym dawali przykład
rówieśnikom.
Obie panie od młodych piłkarzy
otrzymały kwiaty.
Chłopcy na widok dwóch piłek
„Adidasa” wypowiedzieli „ooo”.
Dostali też 22 koszulki dla dwóch
drużyn (w dwóch kolorach), a także
strój dla dwóch bramkarzy, pompkę do piłki
nożnej oraz 10 pachołków. Wartość tych
prezentów wyniosła 800 zł.
Chłopcy ubrani w nowe koszulki odbyli
swój trening.
Robert Wrzesiński

WYNIKI SZACHISTÓW Z KÓRNIKA
w XV Międzynarodowym Festiwalu Szachowym w Poznaniu
22-30.07.2006
OPEN A
Nr
1
2
3
4

Nazwisko
Przybylski
Płończak
Duszczak
Płończak

Imię
Wojciech
Dominik
Dariusz
Mateusz

Pkt
6,5
4,0
4,0
3

Zgarda
Duszczak
Kuźma
Zgarda
Zgarda
Szymańska

Jakub
Jerzy
Mateusz
Jarosław
Marek
Natalia

6,0
5,0
4,5
3,0
2,0
1,5

Miejsce
3
24
29
38

obecnie zawodnik gra w:
Pocztowiec Poznań
„Wieża Kórnicka”
„Wieża Kórnicka”
„Wieża Kórnicka”
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OPEN B
1
2
3
4
5
6

16
37
45
74
88
89

„Wieża Kórnicka”
„Wieża Kórnicka”
„Wieża Kórnicka”
„Wieża Kórnicka”
„Wieża Kórnicka”
„Wieża Kórnicka”

W klasyfikacji zespołowej uczniowskich klubów sportowych MUKS „Wieża Kórnicka” zajął VI miejsce. Ryszard Bartkowiak

ZAPRASZAMY

1. Wszystkie dzieci w wieku 2-12 lat do udziału w XXVIII Wielkim
Festynie Rowerowym Dla Dzieci, w którym każdy uczestnik otrzyma upominek. Natomiast wszystkich sympatyków kolarstwa na:

IX Ogólnopolskie Kryterium Uliczne
o Puchar Burmistrza Kórnika
w kategorii młodzik, junior młodszy i junior,
oraz
Memoriał Franciszka Przecinkowskiego
Zawody odbędą się 03 września 2006r. na RYNKU w Kórniku
ulicami: Plac Niepodległości (start, meta), Średzka, 20 Października,
ks. Jabłońskiego, Woj. Polskiego i Pocztową.
Program zawodów :
12.30 – 14.00 zapisy dzieci przy Ratuszu Miejskim
w obecności rodziców lub opiekunów (prosimy zabrać 4 agrafki)
14.15 start dzieci do lat 4 - 100m
14.25 start dzieci do lat 6 - 300m
14.35 start dzieci do lat 8 - 800 m
14.45 start dzieci do lat 10 - 1600m
14.55 start dzieci do lat 12 – 4 km
15.10 wyścig kategorii młodzik – 15 km (12 okr.)
15.35 wyścig dziewcząt – młodzik, junior mł. junior – 15 km
16.00 wyścig juniorów młodszych – 20 km (16 okr.)
16.40 wyścig juniorów – 25 km (25 okr.)
17.30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Organizatorzy :		
Starostwo Powiatowe		
Urząd Miejski w Kórniku
UKS Jedynka Kórnik
„LIMARO” Mosina
Wielkopolski Związek
Kolarski

Sponsorzy:
Urząd Miejski w Kórniku
Starostwo Powiatowe
B.C.M. „Nowatex –Puszczykowo”
„Auto Handel” R. Kolasa
„Luksus Dom” R.P. Adamscy
Firma ”Polaris ”
„SHIMANO”- R&P Pawlak
Kawiarnia „Kaprys” z Kórnika
Kwiaciarnia „ Stokrotka”
Motel –Restauracja NESTOR
Firma „Rowery Antkowiak”
Byli Kolarze KS „Stomil”
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PÓL TYSIĄCA STARTUJĄCYCH
W przeprowadzonych 25.06.2006r.
przez nauczycieli i pracowników Szkoły
Podstawowej w Radzewie oraz wolontariuszy UKS „Jedynka Kórnik” Sekcji Tenisa
Stołowego SKS „Sokół” w Radzewie pięciu
turniejach wystartowało 506 zawodników.
Pierwsze trzy turnieje przeprowadzono
w Radzewie w godzinach przedpołudniowych.
Turniej Wakacyjny Ligi Tenisa Stołowego Powiatu Poznańskiego
Najlepszymi zawodnikami turnieju
okazali się:
Kobiety
Szkoły podstawowe
1. Malwina Bartkowiak – Radzewo
2. Paulina Staniszewska – Konarskie
3. Ewelina Staniszewska – Konarskie
Do 18 lat
1. Adrianna Drgas – Luboń
2. Joanna Drygas – Poznań
3. Maria Zdzierak - Poznań
Mężczyźni
Szkoły podstawowe
1. Makowski Adam – Poznań
2. Walczak Jakub – Śrem
3. Wołejnio Krzysztof – Bukowiec
Gimnazja
1. Kempiński Sławomir – Czempiń
2. Flieger Karol – Opalenica
3. Lowiński Piotr – Czempiń
Szkoły ponadgimnazjalne
1. Wojtczak Mateusz – Poznań
2. Tomczak Marcin – Opalenica
3. Fibich Bartosz – Poznań
Poniżej 40 lat
1. Wołejnio Sebastian – Bukowiec
2. Perdoch Waldemar – Śródka
3. Walczak Tomasz – Śrem
Powyżej 40 lat
1. Daszkiewicz Paweł – Koziegłowy
2. Ciszak Piotr – Poznań
3. Tomczak Janusz – Opalenica
Puchary turniejowe zdobyli Adrianna
Drgas i Paweł Daszkiewicz
Memoriał Batalionów Chłopskich Ligi
Strzeleckiej Powiatu Poznańskiego
Najcelniej strzelali:
Kobiety
Do lat 18
1. Malwina Bartkowiak – Radzewo
2. Monika Wojciechowska – Poznań
3. Paulina Staniszewska – Konarskie
Powyżej 18 lat
1. Iwona Krzyżaniak – Dworzyska
2. Jolanta Walczak – Trzykolne Młyny
3. Olga Stelmach – Kórnik
Mężczyźni
Do lat 18
1. Piotr Lowiński – Czempiń
2. Krzysztof Wołejnio – Bukowiec
3. Sławomir Kempiński – Czempiń
Powyżej 18 lat
1. Eugeniusz Staniszewski – Konarskie
2. Sebastian Wołejnio – Bukowiec
3. Artur Krzyżaniak – Dworzyska
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Puchary memoriałowe trafiły do rąk
Iwony Krzyżaniak i Eugeniusza Staniszewskiego
Memoriał Batalionów Chłopskich Ligi
Rzutu Lotką Powiatu Poznańskiego
Najcelniej rzucali do tarczy:
Kobiety
Do lat 18
1. Adrianna Drgas – Luboń
2. Katarzyna Grabowska – Poznań
3. Malwina Bartkowiak – Radzewo
Powyżej 18 lat
1. Halina Hajdrych – Śrem
2. Jolanta Walczak – Trzykolne Młyny
3. Olga Stelmach – Kórnik
Mężczyźni
Do lat 18
1. Dawid Frackowiak – Poznań
2. Dawid Wawrzyniak – Nowy Tomyśl
3. Jacek Konopiński – Nowy Tomyśl
Powyżej 18 lat
1. Marek Serwatkiewicz – Dziećmierowo
2. Eugeniusz Rybak – Konarskie
3. Jacek Lowiński - Czempiń
Puchary za najlepsze wyniki wręczono
Halinie Hajdrych i Dawidowi Frąckowiakowi.
***
W godzinach popołudniowych przeprowadziliśmy turnieje: strzelecki i rzutu
lotką Parafiady Kórnickiej 2006. Zawody
przeprowadzono na sprzęcie przywiezionym z Radzewa i ustawionym w Strażnicy
OSP Kórnik. W porównaniu z rokiem
ubiegłym wystartowało więcej osób chcących sprawdzić swe „oko i dłonie”. Wyniki
sportowe turniejów przedstawiono w poprzednim numerze „Kórniczanina”.
Puchary i medale w rywalizacji strzeleckiej i rzutu lotką Parafiady ufundowali:
Komendant OSP Kórnik Lech Orlewicz,
Firma Surówki – Grześkowiak, v-ce
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kórniku
Wojciech Królikowski, Przewodniczący
Komisji Oświaty i Wychowania Rady
Powiatu Poznańskiego Marek Serwatkiewicz.
Pomocy udzieliły także firmy Przemysława Bartkowiaka z Trzykolnych Młynów
i AS Sport z Dziećmierowa.
Fundatorzy osobiście nagradzali medalistów. Sponsorom w imieniu startujących i organizatorów składam serdeczne
podziękowanie. Wszystkim startującym
gratuluję sportowej postawy, zdobywcom medalowych miejsc osiągniętych
wyników.
***
Na kolejne turnieje w tenisie stołowym,
strzelectwie i rzucie lotką zapraszamy
mieszkańców gminy Kórnik do Radzewa
15 października 2006.
W dniu tym przeprowadzimy turnieje
kórnickich rozgrywek ligowych jako Memoriał 20 Października 1939 dla uczczenia
rozstrzelanych na kórnickim rynku.

Zapraszamy

na V Jubileuszowy Zlot
Samochodowy Citoena
W dniach 25-27 sierpnia w okolicach Kórnika, Środy Wielkopolskiej
i Zaniemyśla zorganizowany zostanie V Międzynarodowy Zlot Samochodowy Citroena.
Impreza odbywa się corocznie i ma charakter
turystyczny i poznawczo-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 kibicowania i podziwiania „sędziwych, wypieszczonych cytryn” na kórnickich ulicach,
a właścicieli tych samochodów do udziału
w Zlocie.
Więcej informacji na stronie
www.citroenklub.pl

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 zapraszamy do uczestnictwa.
Jeżeli grasz na jakimś instrumencie,
śpiewasz, recytujesz, tańczysz, bierzesz
udział w teatrzyku szkolnym czy też interesujesz się teatrem – odwiedź nas!
Codziennie w dn. 14 – 28 sierpnia
w godzinach przedpołudniowych (10 do
12) odbywać się będą w Gimnazjum w
Robakowie zajęcia grupowe, na które
zapraszamy naszych gości: aktorskie,
muzyczne, śpiewu, teorii teatru, planowane są również taneczno-baletowe.

Udział w zajęciach warsztatowych jest bezpłatny.

PORADNIK
BUDOWLANY
Dach na wiele lat

Fot. Składy budowlane VOX

Sposobów na pokrycie dachu jest
tak wiele, że niełatwo się zdecydować
na jedno rozwiązanie. Zazwyczaj w momencie decyzyjnym ostatecznym czynnikiem rozstrzygającym staje się cena.
Z tego też powodu, zamiast tradycyjnej
dachówki ceramicznej, budujący dom
często wybierają blachodachówki czy
dachówki cementowe.

Dachówki cementowe do złudzenia
przypominają ceramiczne. Ich najważniejszą
zaletą jest cena - są tańsze od pokryć ceramicznych. Dlatego dla osób przywiązanych
do tradycji, którym marzy się dom z czerwoną
dachówką, pokrycie cementowe może być
właściwym rozwiązaniem.
Dachówka cementowa od lat konkuruje
na polskim rynku z dachówkami ceramicznymi, blachą, kolorowymi gontami bitumicznymi.
Konkuruje trwałością, także ceną. Jednocześnie producenci nie zapominają również o
estetyce. Pokryta jest ona lakierem z tzw. wybłyszczaczem (specjalny rodzaj żywicy), co
tworzy niepowtarzalny efekt mokrego dachu
o intensywnej i nasyconej barwie. Dachówka
ta odporna jest na promieniowanie UV oraz
mróz, kwaśne deszcze, ptasie odchody.
Dachówki cementowe charakteryzuje
zdolność do tłumienia hałasu związanego
z opadami deszczu. To istotny argument,
zwłaszcza kiedy zamierzamy wykorzystać
pomieszczenia na poddaszu jako sypialnie.
Kolejną zaletą jest swobodne poddawanie
się ruchom wywołanymi zmianami temperatury, czyli przy dachu występuje brak efektu
kurczenia i rozszerzania się materiału.
Powierzchnia dachówek cementowych
charakteryzuje się ponadto dużą gładkością
i szczelnością, trwałą kolorystyką i mniejszą
podatnością na zabrudzenia.
Specjaliści ze Składów budowlanych
VOX polecają dachówkę cementową produkowaną przez firmę UNIBET. Można ją
stosować do krycia dachów o kącie nachylenia połaci powyżej 15º (zalecany 22º - 60º)
Produkowana jest w kolorach: ceglastym,
czerwonym, niebieskim, zielonym, antracytowym, czarnym i brązowym. Dachówki
te objęte są 30 letnią gwarancją na nasiąkliwość i mrozoodporność, pod warunkiem
ułożenia zgodnie z technologią. Można je
kupić w Składach budowlanych VOX w
Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 216
oraz przy ulicy Św. Michała 100. Raw

Pora na docieplanie
Decydując się na docieplanie budynku
najlepiej wybrać gotowy system, oferowany przez większość znaczących producentów. Tylko wtedy, w razie problemów,
można liczyć na naprawę gwarancyjną.
Na rynku można kupić przynajmniej kilka
systemów dociepleń metodą lekką mokrą. W
przypadku części z nich materiałem docieplającym jest styropian, w przypadku innych - wełna
mineralna. Wszystkie one zawierają elementy
pozwalające na wykonanie prac od początku
do końca. Szeroką rzeszę zwolenników mają
zarówno te systemy oparte na styropianie, jak
też te, w których materiałem izolacyjnym jest
wełna mineralna. Praktycznie wszystkie są
przeznaczone do podłoży betonowych, gazobetonowych, żelbetonowych oraz ceglanych i
zawierają wszystkie potrzebne do wykonania
docieplenia materiały.
W skład systemów dociepleń wchodzą
mrozooodporne, wodoodporne, nienasiąkliwe zaprawy klejące, siatki zbrojące, a
także emulsje gruntujące. Częścią systemów, stanowiącą o ostatecznym wyglądzie
budynków są tynki. Niektórzy producenci
oferują zarówno tynki akrylowe jak i mineralne, inni wyłącznie mineralne.

Z reguły inwestor decydując się na tynk
może wybierać z tynków o różnej grubości
-ziarna oraz rozmaitych fakturach - gładkiej,
„kornik” czy „baranek”. Gdy chodzi o kolory
- z racji właściwości samego produktu
znacznie szerszy wybór mają inwestorzy,
którzy zdecydują się na tynk akrylowy.
W przypadku tynków mineralnych paleta
kolorów ogranicza się do kilku, w pastelowych odcieniach. Tynki mineralne można
jednak malować na dowolny kolor farbami
silikonowymi, uzyskując w ten sposób efekt
samoczyszczącej się elewacji. Ten zabieg
powoduje także, że tynk jest bardziej odporny na porastanie mchem i glonami.
Docieplanie domu systemem nie
jest łatwe. Na wykonawców czeka wiele
pułapek, a błędy mogą być uciążliwe
i kosztowne. Dlatego, jak radzą specjaliści ze Składów budowlanych Vox, warto
wynająć do takich prac fachowców, albo
przynajmniej uważnie posłuchać rad
pracowników takich sklepów, jaki Składy
budowlany VOX, od lat sprzedających
systemy dociepleń i posiadających wiele
doświadczeń w tej materii. Zainteresowanych zapraszamy do siedziby najbliższego Składu sieci VOX w Poznaniu przy
ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy
Św. Michała 100. Dar

REKLAMY

nr 15/2006

jest orynnowanie, najczęściej barwione jest
w masie, dzięki czemu miejsce zarysowania nie zmienia koloru. Rynny łączone są
Producenci rynien proponują kom- na złączki i zapinki z gumową uszczelką,
pletnych systemy odwodnienia dachu.
zatrzaski z uszczelką lub są sklejane na
Taki system, złożony z poszczegól- stałe.
nych elementów można samodzielnie
Rynny miedziane wykonuje się z blachy
wykonać. W skład systemu odwodnienia miedzianej niczym niepokrytej lub pokrytej
dachu wchodzą między innymi: rynny, cynkiem albo akrylem. Jeśli decydujemy się
rury spustowe, kształtki narożne, siatki na rynny miedziane, musimy pamiętać, że
ochronne, rewizje oraz uchwyty do mo- dach nie może być pokryty ani blachą alucowania rynien - rynajzy - i rur spusto- miniową, ani stalową. Woda spływająca po
wych - obejmy.
takim dachu woda może spowodować koRynny mogą mieć różny przekrój: rozję rynien miedzianych. Ponadto niczym
pó ł okrą g ł y, pó ł niezabezpieczona
eliptyczny, trapeblacha miedziana
zowy, skrzynkowy
wystawiona na bez(kwadratowy albo
pośrednie działanie
prostokątny) lub
czynników atmoimitujący gzyms.
sferycznych utlenia
Rynny o przekrosię. Powstająca w
ju półokrągłym są
ten sposób warnajpopularniejsze,
stwa tlenku miepasują do każdedzi, zwana patyną,
go dachu. Rynny
zmienia barwę poz wywiniętymi krawierzchni.
wędziami są barRynny wykonadzo odporne na
ne z blachy staobciążenia mecha- Fot. Składy budowlane VOX
lowej są ocynkoniczne. Półeliptyczne mają dużą przepusto- wane i pokryte plastycznym tworzywem
wość, nadają się więc szczególnie na dachy odpornym na uszkodzenia mechaniczne,
o dużych powierzchniach. Kształty rur spu- korozję oraz płowienie. Produkowane są
stowych dopasowane są do kształtu rynny w wielu kolorach, pozwala to na dobór
i mają przekrój okrągły, kwadratowy lub rynien do koloru elewacji domu czy dachu.
prostokątny.
Montaż rynien cynkowych ułatwia specjalna
Rynny z PCW pokrywane są akrylem, zatrzaskowa konstrukcja haków rynnowych
tlenkiem tytanu lub stabilizowane pro- i ściennych.
mieniami ultrafioletowymi. Takie działanie
Wybór odpowiednich rynien doradzą
zwiększa odporność pcv na warunki at- konsultanci ze Składów budowlanych
mosferyczne - działanie promieni słonecz- VOX z Poznania przy ulicy Głogownych, zanieczyszczone powietrze, kwaśne skiej 216 oraz przy ulicy Św. Michała
deszcze. Tworzywo, z którego wykonane 100. Gac
Rynny
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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, 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Kórnik, Rynek 1, tel. (061) 817 04 87
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Poziomo: 1) prezes Stowarzyszenia Byłych
Żołnierzy oraz Sympatyków 31 Kórnickiego
Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
z siedzibą w Kórniku, 7) figura w warcabach,
8) scena cyrkowa, 9) prezent, 11) polska
kawa rozpuszczalna, 14) gleba powstała
z osadów rzecznych, 16) tarapaty, 17) nieprzyjemny zapach, 18) bardzo duża liczba
ludzi zgromadzonych w jakimś miejscu, 19)
siekierka kuchenna, 20) nora, 22) obwódka,
25) pozbawia życia skazańców, 27) barwna
plamka na jednolitym tle, 28) szczególnie
skupiona przed wejściem na jezdnię, 29) Zespół Tańca Nowoczesnego działający przy
Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku.

Pionowo: 1) wieś w naszej gminie, sołtysem jest tam Lucjan Sklepik, 2) budowla w
Kórniku, 3) trop, 4) poszedł w las, 5) imię
Klimek-Łyszczarz, radnej Rady Miejskiej
w Kórniku, 6) pokój w szkole, 10) zawodniczka UKS „Jedynka-Limaro” Kórnik,
12) bieda, 13) główna tętnica, 14) prezes
Klubu Spinningowego „Kotwica” Kórnik,
15) dyscyplina sportu, którą uprawiał Waldemar Legień, 20) imię Halamy, radnego
Rady Miejskiej w Kórniku, 21) silnik, 23)
opisał przygody Tomka Sawyera, 24) kolor
mundurów wojskowych, 25) Murzyn, który
wędrował ze Stasiem i Nel, 26) intensywne
żywienie zwierząt.

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

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 14/2006: „GŁUPIA ROZMOWA
NIEWARTA SŁOWA”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Beata Schumacher z Kórnika.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
1-go września 2006 r.
Materiały prosimy dostarczać do 25-go sierpnia 2006 r.

