ŚWIATŁA JEŚLI BĘDZIE
„TRAGEDIA”
Spotkanie w sprawie sygnalizacji świetlnej
przy obwodnicy

PIERWSZY DZWONEK
Rozpoczął się rok szkolny

URODZINY PATRONA
100-lecie urodzin Jana Wójkiewicza

WIELKIE ŚWIĘTO
KOLARSKIE
Kryterium uliczne i festyn w Kórniku

15–17 września – sprzątanie świata

Fot. ŁG – Prace na pierwszym odcinku obwodnicy dobiegają końca
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-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

„Second hand”

Zachodnia odzież UŻYWANA I NOWA
TYSIĄCE NOWYCH i używanych RZECZY letnich

TOTALNA LETNIA WYPRZEDAŻ
Biernatki, ul. Główna 5

• Ogrodzenia kute
• Bramy kute
• Balustrady schodowe 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

PROSTO Z RATUSZA
DZIEŃ STRAŻY MIEJSKIEJ
W dniu 30 sierpnia br. w Kórniku odbył
się Dzień Straży Miejskiej. Z tej okazji
burmistrz Jerzy Lechnerowski złożył
Strażnikom Miejskim, w imieniu samorządu
lokalnego, najserdeczniejsze gratulacje,
jak i podziękował za dotychczasową
współpracę.
UROCZYSTOŚĆ NADANIA STOPNIA
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
W dniu 31 sierpnia br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski wręczył akty mianowania 11
nauczycielom pracującym w szkołach znajdujących się na terenie gminy. Uroczystość
odbyła się w Urzędzie Miejskim w Kórniku
w obecności dyrektorów szkół.

formuje o tym, że pismem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, z dnia 21
sierpnia 2006r., został powiadomiony, iż
wspomniany powyżej wniosek został rozpatrzony negatywnie przez Radę Ministrów.
Oznacza to tyle, że Bnin będzie nadal
częścią Kórnika.
SPOTKANIE W SPRAWIE ZMIAN
REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWY
OBWODNICY KÓRNIKA
W dniu 8 września br. w Urzędzie
Miejskim odbyło się spotkanie, zorganizowane przez burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, dotyczące zmian realizacji
inwestycji budowy obwodnicy Kórnika. W
spotkaniu brali udział z-cy dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
Krzysztof Jóźwiak i Marian Moszczak,

Z URZĘDU

i przedstawi na piśmie zastrzeżenia
dotyczące obwodnicy na wspomnianym
powyżej odcinku.
SUKCES KÓRNICKIEJ DRUŻYNY
W POWIATOWYCH ZAWODACH
OBRONY CYWILNEJ
W dniu 9 września br. w Tarnowie
Podgórnym odbyły się Powiatowe Zawody
Obrony Cywilnej. Organizatorem zawodów,
w których wzięło udział 12 drużyn, był Starosta Poznański. Gminę Kórnik reprezentował
Samodzielny Pluton Ratownictwa Ogólnego
w składzie: Marcin Iwaszczuk – komendant
drużyny, Rajmund Pawlikowski – ratownik,
Norbert Zdziebkowski – ratownik, Tomasz
Strzykowski – ratownik, Tomasz Kosiarski
– ratownik, Łukasz Jaskóła – ratownik.
Podobnie jak w roku ubiegłym kórnicka
drużyna zdobyła I miejsce i puchar Starosty Poznańskiego, Szefa Obrony Cywilnej
Powiatu.
OBCHODY 100-LECIA URODZIN JANA
WÓJKIEWICZA

Uroczystość nadania stopnia nauczyciela mianowanego

PISMO WOJEWODY DOTYCZĄCE
WNIOSKU O NADANIE PRAW
MIEJSKICH BNINOWI
W dniu 7 września br. władze gminy
otrzymały pismo podpisane przez Wojewodę Wielkopolskiego Tadeusza Dziubę,
dotyczące wniosku Rady Miejskiej w Kórniku o podział miejscowości Kórnik na dwie
odrębne miejscowości o nazwach Kórnik
i Bnin. W dokumencie tym Wojewoda in-

dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Marek Nowicki, projektant obwodnicy
Zbigniew Konewka, rada sołecka wsi
Mościenica i burmistrzowie gminy Kórnik.
Na spotkaniu dyskutowano o potencjalnych zmianach na odcinku od ronda w
Mościenicy do węzła Kórnik 1 (wyjazd na
„trasę katowicką”). Najważniejszą sprawą, o którą zabiegają władze gminy i jej
mieszkańcy, jest zainstalowanie świateł
na wyjeździe z Kórnika oraz z Mościenicy
na obwodnicę. W konkluzji ustalono, iż
rada sołecka wsi Mościenica sprecyzuje

W dniu 9 września br. obchodziły swe
święto dwie szkoły: Szkoła Podstawowa
w Radzewie i Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie. Powodem tegoż święta
było 100-lecie urodzin Jana Wójkiewicza,
który patronuje obu szkołom. Obchody
rocznicowe rozpoczęły się o godz. 9.00
mszą św. w kaplicy w Bninie. Następnie
o godz. 11.00 odbyły się uroczystości w
Zespole Szkół Ekonomicznych w Łęknie, a o godz. 13.00 przeniosły się one
do Szkoły Podstawowej w Radzewie.
Na opisywane uroczystości przybyło
wielu gości, a byli to m.in. eurodeputowani: Maciej Giertych i Marcin Libicki,
starosta poznański Jan Grabkowski,
przedstawicielka Kuratorium Oświaty
Alicja Wróbel, wicekurator Elżbieta
Leszczyńska, przedstawiciele Zarządu
Głównego Ogólnopolskiego Związku
Żołnierzy Batalionów Chłopskich, jak i
władze samorządowe gminy Kórnik. Na
uroczystość przybyła również rodzina
Jana Wójkiewicza, a siostra patrona dokonała odsłonięcia popiersia, pod którym
żołnierze z jednostki wojskowej w Śremie
zaciągnęli wartę honorową, a zaproszeni
goście i młodzież złożyli kwiaty.
Sławomir Hinc

ZŁOŻENIE KWIATÓW POD TABLICĄ
ROZSTRZELANYCH
W dniu 1 września br. – w rocznicę
wybuchu II Wojny Światowej – kombatanci, delegacje zakładów pracy, młodzież
szkolna oraz władze gminy oddali cześć
rozstrzelanym przez faszystów mieszkańcom gminy Kórnik. Wymienione powyżej
grupy złożyły kwiaty zarówno pod tablicą
umieszczoną na ratuszu, jak i na kórnickim
cmentarzu pod mogiłą rozstrzelanych.
Uroczystość uświetniła obecność Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 7 Pułku
Strzelców Konnych Wielkopolskich oraz
kórnickich harcerzy.
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Mimo deszczu delegacje uczciły pamięć Września 1939
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WIEŚCI SOŁECKIE

Robakowo-Osiedle

Biernatki

Czmoń

Sołtys Anna Plucińska informuje, że jest
wykonywana posadzka w świetlicy. Odnawia się także zieleń, która wyschła koło
świetlicy na skutek suszy. Koło świetlicy i
przy boisku są też sadzone drzewa.

Sołtys Jerzy Rozmiarek stwierdza, iż
potrzebne jest wyszlakowanie, wyrównanie
ulicy Polnej. Na razie nie ma na to pieniędzy,
ale sołtys ma nadzieję, że znajdą się, by można było zrealizować to przedsięwzięcie.

Borówiec

Dębiec

Sołtys Mirosław Pospieski przypomina,
ze cały czas problemem dla mieszkańców
wsi są dziury na ulicy Szkolnej oraz brak
chodnika na ul. Poznańskiej, która stała
się jeszcze bardziej ruchliwa w związku z
remontem Trasy Katowickiej.

Tydzień przed Dożynkami Gminnymi
w Dębcu odbyły się zawody sportowe dla
mieszkańców wioski, które wyłoniły reprezentację Dębca na dożynki. Sołtys Ryszard
Bartkowiak informuje, iż w świetlicy wiejskiej
został zainstalowany dostęp do Internetu.

Sierpniowa sesja Rady Miejskiej
LIX sesja Rady Miejskiej odbyła się
30 sierpnia, tradycyjnie w sali Domu
Strażaka. Zbliżająca się inauguracja roku
szkolnego stała się okazją do miłej uroczystości. Oficjalnie powierzono stanowiska dyrektorów szkół. Barbara Pietrala
po raz kolejny kierować będzie Szkołą
Podstawową w Szczodrzykowie, natomiast Bożena Czerniak objęła stanowisko
dyrektora Gimnazjum w Robakowie. Nie
zapomniano również o uhonorowaniu
przedstawicieli Kuratorium Oświaty i
Wychowaniwa w Poznaniu - odchodzącej
pani wizytator Aleksandry Rydlewskiej
i nowo powołanej Alicji Wróbel. Paniom
wręczono kwiaty i okolicznościowe listy
od samorządowców.
W dalszej części uchwalono miedzy
innymi zmiany w budżecie gminy na 2006
rok. Większe wpływy pozwoliły przeznaczyć pewne fundusze na dodatkowe
inwestycje i wydatki.
Dokonano na przykład:
-zwiększenia wydatków w kwocie
290.877 zł (w tym 877 zł sołectwa Czmoń)
z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty dróg gminnych
- zwiększenia wydatków w kwocie
100.000 zł z przeznaczeniem na plany
zagospodarowania przestrzennego

- zwiększenia wydatków w łącznej
kwocie 68.500 zł z przeznaczeniem
na umowy zlecenia dla członków sądu

Barbara Pietrala i Bożena Czerniak
w towarzystwie burmistrza
i przewodniczącego RM

konkursowego oraz na wydatki administracyjne
- zwiększenia wydatków w kwocie

Do 15 września mają być zakończone prace związane z utwardzeniem
pofrezem ulic Podgórnej i Ogrodowej
w Robakowie-Osiedlu. Sołtys Alina
Staniecka Wilczak informuje też, że
dodatkowo zostały wykonane prace na
ulice Krótkiej. Z jednej strony tamtej
ulicy jest chodnik, natomiast z drugiej
mieszkańcy tonęli w błocie. Wieś nieodpłatnie otrzymała od wykonawcy remontu
Trasy katowickiej pofrez, a mieszkańcy
sami wykonali prace związane z jego
wyrównaniem. Prowadzony przez panią
sołtys chór „Trzy Pokolenia” w piątek 8
września wystąpił z koncertem w Domu
Pomocy Społecznej w Lisówkach.
Oprac. Robert Wrzesiński
32.400 zł z przeznaczeniem na zakup
sprzętu dla OSP
- zwiększenia wydatków w kwocie
12.000 zł z przeznaczeniem na remont
świetlicy sołeckiej w Borówcu (posadzka)
- zwiększenia wydatków w kwocie
30.000 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych przez Instytut Dendrologii w Kórniku związanych
z remontem w zabytkowym budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Kórniku
ul. Prowent 4
- zwiększenia wydatków w kwocie
44.000 zł z przeznaczeniem na dotację
dla OSiR na modernizację toalet oraz
założenie ogrzewania gazowego w 2
domkach kempingowych
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 35.000 zł, dot. zadania pn.
centrum sportowo-rekreacyjne z infrastrukturą towarzyszącą.
Radni wyrazili zgodę na przystąpienie
Gminy Kórnik do Stowarzyszenia Gmin,
Powiatów i Województw „DROGA S11”.
Stowarzyszenie ma zjednoczyć samorządy zainteresowanie modernizacją „trasy
katowickiej”. Przypomnijmy, że ta ważna
arteria kraju modernizowana jest tylko w
naszej gminy. Jej wielkie znaczenie dla
gospodarki gmin i województw, na terenie
których przebiega wymaga poważnego
zainteresowania (dokończenie obok)
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Aleksandra Rydlewska i Alicja Wróbel
w towarzystwie burmistrza
i przewodniczącego RM

Nr XXXIX/511/2001 z dnia 20 grudnia
2001r. w sprawie „zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w Koninku (dz. nr ewid.:
69/2, 105, 109/25, 113, 122), w części
dotyczącej dz. nr ewid. 113 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z
usługami osiedlowymi”
- przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego we wsi Robakowo.
W części poświęconej pytaniom radnych poruszano między innymi temat
kanalizacji w Dziećmierowie. Problem
przykanalików ma być rozwiązany a ich
wykonawcą ma być firma, która wykonuje
główną część inwestycji.
Gorącą dyskusję wzbudził problem
segregacji odpadów. Zarówno niektórzy
sołtysi jak i radni zwrócili się o usunięcie
z niektórych miejsc pojemników na surowce wtórne. Mimo, że wielu mieszkańców
korzysta z tej formy segregacji- wielu
także wykorzystuje te punkty jako zwykłe
śmietniska. Wokół pojemników walają się
reklamówki, worki śmieci, luźne odpady
- czasem wielkogabarytowe. Idea segregacji w tej formie przegrywa z ludźmi bez
wyobraźni.
W sprawie znaków zapytania w projekcie nowobudowanej obwodnicy miasta, jakie mogą zamienić się na „czarne punkty”
zajął Dezydery Adamski z Mościenicy.
Opr ŁG
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Światła
jeśli będzie „tragedia”
Obwodnica Kórnika na dużym odcinku
jest już niemal gotowa. Trwają prace modernizacyjne na odcinku Kórnik – Mościenica. Wszystkie elementy trasy, wraz z
połączeniem z drogą S11 (trasą katowicką)
mają być gotowe już za rok.
Informowaliśmy o sprawie rozwiązań jakie
w planach zastosowano na wjeździe z ul.
Woźniaka na obwodnicę ( główny wyjazd z
miasta w kierunku Poznania). W sierpniowym
numerze omówiliśmy wątpliwości jakie rodzą
się w związku z brakiem świateł lub innych
rozwiązań ułatwiających rozładowanie ruchu.
Temu problemowi oraz kilku innym sprawom
poświęcone było spotkanie jakie burmistrz
zorganizował z przedstawicielami Zarządu
Dróg Wojewódzkich oraz Zarządu Dróg Powiatowych.
Na wstępie Dezydery Adamski z Mościenicy przedstawił swoje uwagi do projektu.
Między innymi wspomniał o niezrozumiałym braku czwartego dojazdu do wybudowanego w Mościenicy ronda, który mógłby
rozwiązać problem dojazdu ze wsi i tranzytu
przez nią pojazdów z Borówca i Kamionek.
Kolejnym poruszonym problemem był niebezpieczny, niezrozumiale pochyły w projekcie wyjazd z działek na skręcającą w tym
miejscu łukiem obwodnicę. Dalej wskazano
szereg niedogodności i niebezpieczeństw
jakie nieść będą zastosowane rozwiązania na
skrzyżowaniu w kierunku Mościenicy, w tym
brak świateł, nieprzystosowane dla pieszych
pobocze, nieodpowiednie zaprojektowanie
przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów (
wiedzie tamtędy czerwony szlak turystyczny).
Nie zapomniano o utrudnieniach na skrzyżowaniu z OSiRem. Oczywiście nie obeszło się
bez wskazania uchybień na skrzyżowaniu
z ul. Woźniaka, oraz krytyki umieszczenia
na obwodnicy, na wysokości dzisiejszej ul.
Poznańskiej przejścia dla pieszych bez zabezpieczeń i sygnalizacji.
W kolejnej części przedstawiciele inwestora
próbowali wyjaśniać kolejno sporne elementy.
Na wstępie swojej wypowiedzi wicedyrektor Krzysztof Jóźwiak z ZDW podkreślił,
że powinniśmy być wdzięczni za to, że obok
wielu miast, które borykają się z problemami
komunikacyjnymi to właśnie Kórnik spotyka
szczęście budowy obwodnicy. Wskazał na
ważny powód dlaczego wybrano takie a nie
inne rozwiązania – tym powodem są ograniczone mimo dofinansowania z UE fundusze.
Wskazał, że instalacja świetlna kosztuje około
200 tys. zł.
Udało się wyjaśnić sprawę ewentualnego
czwartego dojazdu do ronda. Dowiedzieliśmy
się, że jak tylko gmina, lub powiat wybudują
drogę z Mościenicy, wtedy rondo, które do tego
jest przystosowane będzie cztero-dojazdowe.
W przypadku kolejnych zagadnień konsensusu nie udało się znaleźć. Mimo apeli
wiceburmistrza Urbanka przedstawiciele
inwestora stali twardo na stanowisku, że
światła na skrzyżowaniach wyjazdowych nie
są potrzebne.
Nie pomogły argumenty Zbigniewa Ko-
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ze strony władz centralnych.
Punkt programu sesji dotyczący
przekazania w formie aportu sieci wodociągowej znajdującej się w miejscowości
Czmoń na rzecz Spółki z o.o. Wodociągi
Kórnickie i Usługi Komunalne „WODKOM
KÓRNIK” postanowiono rozpatrzeć w
innym czasie.
W dalszej części uchwalono
-zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gądkach,
-przystąpienie do sporządzenia zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kórniku

newki, głównego projektanta obwodnicy.
Ten doświadczony inżynier wskazał szereg
wyliczeń opartych na wynikach badania ruchu
Generalnej Dyrekcji Dróg z 2005 roku.
Z jego rachunków wynika, że np. przez
skrzyżowanie obwodnicy z drogą na Mościenicę każdego dnia przejeżdżać będzie 10
000 pojazdów. Zgodnie z założeniem, że w
godzinach szczytu będzie 11% ruchu, z przewidzieć można iż w ciągu godziny przejedzie
tamtędy 1100 pojazdów, czyli średnio jedno
auto co 3,3 sekundy. Przeliczając na dwa
pasy jest to odstęp 6,6 s a zalecana granica od
których powinno zaopatrywać skrzyżowanie w
sygnalizację to 6,5 do 7,2 s.
Na skrzyżowaniu z wjazdem do Kórnika
dziennie przejedzie 12 000 pojazdów więc
odstępy będą jeszcze mniejsze. Zdaniem
inżyniera Konewki takie prognozy wskazują
wyraźnie na konieczność instalacji świateł a
najlepiej na zsynchronizowanie dwóch instalacji i w Kórniku i w Mościenicy.
Dyskutanci ze strony Zarządu Dróg obiecali
zapoznać się z wyliczeniami projektanta. Niepokojące jest to, że konkretnym argumentom
mogli przeciwstawić zamiast własnych badań
tylko zapewnienia, że ich zdaniem wszystko
jest dobrze oraz, że na innych obwodnicach
także nie instaluje się świateł. Ostatecznym
argumentem przeciwko wszelkim zmianom w
projekcie miał być wymóg wynikający z przepisów wydatkowania funduszy Unii Europejskiej.
Zgodnie z procedurą, inwestycje, które otrzymały dofinansowanie na podstawie danego,
zaakceptowanego projektu nie muszą być
prowadzone dokładnie według tego projektu
bez najmniejszych zmian (poza określonymi
przypadkami nieprzewidzianych przeszkód
uniemożliwiających realizację). Argument na
pewno poważny, jednak cóż mogłoby stać na
przeszkodzie wykonaniu projektu instalacji
świetlnej finansowanej z innych środków?
Jedyne co jasno zagwarantował Marian
Moszczak odpowiedzialny w ZDW za utrzymanie dróg, to badania ruchu po wykonaniu
inwestycji i na ich podstawie rozważenie
ewentualnych zmian. Niezbyt szczęśliwie
wyraził on opinię, że w przypadku informacji z
Kórnika o „tragedii” na skrzyżowaniu można w
krótkim czasie zainstalować sygnalizację. Miał
pewnie na myśli tragiczną - trudną sytuację
przejazdu na zakorkowanym skrzyżowaniu
a nie tragedię w postaci wypadku lub ofiary
śmiertelnej – ale właśnie w taki sposób na tle
poprzednich argumentów zrozumiana została
jego wypowiedź.
Hieronim Urbanek zapowiedział, że będzie
dążył do kolejnych spotkań w tej sprawie i
nie spocznie w staraniach o zastosowanie
lepszych rozwiązań na obwodnicy.
Rada Sołecka wsi Mościenica przekazała
na ręce przedstawiciela naszej redakcji kilkaset podpisów pod protestem, którego treść
publikowaliśmy w numerze 15 Kórniczanina
z bieżącego roku (str. 5).
Miejmy nadzieję, że sprawa doczeka się
szczęśliwego końca nim dojdzie do jakiejkolwiek tragedii. ŁG
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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)
ORKIESTRA jakich mało

•wesela•uroczystości rodzinne•zabawy•sylwester itp.
DOBRE ŹRÓDŁO WSPANIAŁEJ ZABAWY

Tel. 0-661-336-233

Ideal

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO
PR
OKNA PCV
O
PARAPETY
M
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
la
grwara ta
ncji
• SERWISOWANIE SPRZĘTU

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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Strażacy z OSP Kórnik uczestniczyli
w kolejnych akcjach
27 sierpnia zabezpieczali miejsce wypadku na trasie w kierunku do Śremu – przy
Czmoniu.
28 sierpnia gasili pożar ścierniska w Robakowie.
1 września zabezpieczali miejsce wypadku
w Kórniku na ulicy Śremskiej.
1 września usuwali konar drzewa w Dworzyskach.
2 września zabezpieczali miejsce lądowania śmigłowca w Dachowie na ulicy
Okrężnej.
4 września zabezpieczali miejsce kolizji
w Kórniku.
5 września pojechali zabezpieczyć miejsce
wypadku na Trasie Katowickiej – przy wyjeździe do Poznania.
7 września doszło do śmiertelnego wypadku. Pieszy poniósł śmierć na skutek
potrącenia przez samochód. Strażacy
zabezpieczali miejsce tego tragicznego
wypadku.
8 września zabezpieczyli miejsce wypadku na Trasie Katowickiej, koło „Rabena”
w Gądkach.

Dnia 4.09.2006 r. złapano wałęsające
się przy ul. Staszica dwa psy w wieku 1-2
z nich znalazł już nowego właściciela.
Chętnych do zaopiekowania się drugim

Kolejnego nietrzeźwego, tym razem
kierującego samochodem zatrzymali
kórniccy policjanci 11 września. Był to
mieszkaniec Szczodrzykowa, który w
tym dniu na pl. Niepodległości w Kórniku,
kierując w stanie nietrzeźwym samochodem marki Suzuki doprowadził do kolizji
z samochodem marki BMW i oddalił się
z miejsca zdarzenia. Mężczyzna miał 3,5
promila alkoholu we krwi.
Coraz więcej kradzieży
W okresie od 29 sierpnia do 11 września
funkcjonariusze z kórnickiego komisariatu zanotowali cztery kradzieże.
Jeden z mieszkańców Borówca 30
sierpnia zawiadomił Komisariat Policji
w Kórniku o kradzieży z włamaniem
do pomieszczeń biurowych firmy, która
znajduje się w Runowie. Sprawcy ukradli
m.in. telefon komórkowy marki NOKIA
6280 oraz notebooka Maxdata.
3 września mieszkaniec Borówca po-
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Dachowa, ul. Kręta 8,
62-023 Gądki

prosimy o kontakt ze Strażą Miejską. Pies
jest zadbany, ufny i miły dla ludzi.

Świadczy usługi w zakresie:
organizacji i prowadzenia szkoleń BHP,
PPOŻ. oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
► nadzoru bhp i ppoż. nad warunkami
pracy w zakładach
► prowadzenia spraw wypadkowych
► porad i konsultacji prawa pracy i BHP
► opracowywania oceny ryzyka zawodowego
► opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i technologiczno-ruchowej
► przeglądów, konserwacji i naprawy
podręcznego sprzętu gaśniczego
► oznakowania znakami ewakuacyjnymi,
ppoż. i bhp obiektów
► wykonywania prób ciśnieniowych węży
oraz hydrantów
► przeglądów, konserwacji i naprawy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.
►

Kronika kryminalna
Policjanci z Oddziałów Prewencji KWP
w Poznaniu zatrzymali 31 sierpnia na
ulicy Dworcowej w Kórniku rowerzystę,
którego zachowanie i sposób jazdy na
rowerze wskazywało, że jest on w stanie
nietrzeźwym. Jak się okazało mężczyzna,
który był mieszkańcem Kórnika miał we
krwi ponad 1, 5 promila alkoholu.

P.H.U.
ADI-POŻ

lata rasy staffordshire bulterier. Jeden

Oprac. Robert Wrzesiński

Nietrzeźwi zatrzymani

AKTUALNOŚCI

Strażacy w akcji

Prowadzimy sprzedaż:

wiadomił kórnickich funkcjonariuszy
o kradzieży z włamaniem do samochodu
marki Fiat 126p. Z auta skradziono radio,
wzmacniacz oraz głośnik.
9 września pracownik firmy zgłosił
kradzież z włamaniem na budowie w
Koninku. Złodzieje przywłaszczyli sobie
olej napędowy.
11 września mieszkaniec Kamionek powiadomił Komisariat Policji w Kórniku o
kradzieży auta. Z terenu nie ogrodzonej
posesji w Kamionkach ukradziono mu
samochód marki Peugeot Partner.

gaśnic, agregatów, węży, kocy, szafek,
armatury pożarniczej, czujek dymu
i gazu
► instrukcji
► zestawów ADR, EKO oraz apteczek
pierwszej pomocy
► znaków ewakuacyjnych, ppoż. i bhp.
►

Tel. 601 774 962

Warsztat napraw gaśnic
Dachowa, ul. Kręta 8, tel. (61) 8198-176
Serwisy czynne w każdą sobotę:
OSP Zaniemyśl 900-1200, OSP Kórnik 900-1200

Wybili szybę
5 września kórniccy funkcjonariusze
zostali powiadomieni o wybiciu szyby w
oknie wystawowym sklepu przy pl. Niepodległości w Kórniku. Straty to kilkaset
złotych.
Prowadzą postępowanie
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Kórniku 29 sierpnia przekazali kórnickiej policji
materiały dotyczące sprzedaży alkoholu
nieletnim w jednym ze sklepów na terenie
gminy Kórnik. Na podstawie tych informacji Komisariat Policji w Kórniku wszczął
postępowanie przygotowawcze.
Opracowanie
BM

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
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Angielski

Pierwszy

Od września w szkołach podstawowych na terenie gminy Kórnik uczniowie
klas pierwszych będą uczyć się języka
angielskiego. W trzech przypadkach
możliwe jest to dzięki pozyskanej dotacji
z ministerstwa.
Pierwszoklasiści będą uczyć się języka
angielskiego w wymiarze dwóch godzin
tygodniowo.
Angielski będą poznawać uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku (3 oddziały kl. I), w Szczodrzykowie (3 oddziały
kl. I) oraz Radzewie (1 oddział kl. I). Mimo,
że SP nr 2 w Kórniku-Bninie nie otrzymała
dotacji na zajęcia z języka angielskiego dla
pierwszaków, to lekcje te będą przeprowadzane. Z taką prośbą zwrócili się rodzice do
Zofii Talarczyk, dyrektor szkoły. W SP nr 2
w Kórniku-Bninie uczniowie od lat zdobywają wiedzę z języka niemieckiego, jednak
pani dyrektor zapewnia, że język angielski
będzie stopniowo wdrażany.
Pieniądze na angielski dla pierwszoklasistów przeznaczyło Ministerstwo Edukacji
Narodowej, a przydzielaniem zajmowało się
Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Fundusze
otrzymywały te gminy, które jak najszybciej
złożyły wniosek o dofinansowanie. Gmina
Kórnik pozyskała dotację docelową na
bieżący rok kalendarzowy w wysokości
10 238 złotych, co wystarczy na 119 godzin lekcyjnych. Z informacji uzyskanych
od Marka Szczepańskiego z Kuratorium
Oświaty w Poznaniu wynika, że jedna godzina lekcyjna języka angielskiego to koszt
43 złotych brutto.
Uczniowie klas pierwszych będą poznawać język obcy w formie zabawy, piosenek
i wierszyków.
Według danych Ministerstwa Edukacji
Narodowej deklaracje o wprowadzeniu nauki języka angielskiego złożyło 9 194 szkół
w całym kraju, co stanowi 62,9% wszystkich
szkół podstawowych. W placówkach tych,
język angielski będzie nauczany w 15 446
oddziałach klas pierwszych, a łączna liczba
zajęć w tygodniu wyniesie 30 892. W Wielkopolsce na 1 312 szkół podstawowych
705 złożyło wniosek o dotację. Na ten cel
ministerstwo przeznaczyło środki w łącznej
wysokości 22 582 052 złotych.
Zgodnie z przygotowanym w Ministerstwie Edukacji Narodowej projektem od
2008 roku nauka języka angielskiego w
pierwszych klasach szkoły podstawowej
ma być obowiązkowa, a od czwartej klasy
dzieci mają rozpoczynać naukę drugiego
języka obcego. Barbara Morasz

Już od dwóch tygodni trwa kolejny
rok szkolny. Od początku września wdrażanie są liczne zmiany. Postanowiliśmy
sprawdzić, jakie wprowadzono zmiany
kadrowe i udoskonalenia oraz z jakimi
problemami nadal borykają się szkoły
w gminie Kórnik.
Tegoroczne wakacje zakończyły się kilka dni później. Początek roku szkolnego nastąpił dopiero 4 września. Pierwszego dnia
zajęć humory jeszcze dopisywały uczniom,
jednak nie kryli oni rozżalenia, że wakacyjne harce stały się już przeszłością.
Z okazji inauguracji roku szkolnego
2006/2007 w szkołach odbyły się liczne uroczyste akademie połączone z występami
artystycznymi. Uczniom życzono wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, a pedagogom
w swojej pracy.
Nowy rok szkolny niesie ze sobą również wiele zmian. Pierwszoklasiści ze szkól
podstawowych
z całej gminy
będą uczyć się
języka angielskiego. Więcej informacji
na ten temat
można znaleźć
obok.
W Szkole
Podstawowej
nr 1 w Kórniku
pożegnano Jerzego Cepkę,
odchodzącego
na emeryturę wicedyrektora szkoły. Za
wieloletnią pracę na rzecz szkoły i lokalnego społeczeństwa podziękowania złożył
burmistrz Jerzy Lechnerowski, Danuta
Zwierzyńska, dyrektor szkoły oraz wszyscy
nauczyciele. Burmistrz wręczył Jerzemu
Cepce statuetkę „Białej Damy”. Nowym
wicedyrektorem została Dorota Przybylska.
Pożegnano również Lubomira Michalaka,
nauczyciela plastyki, artystę, który przez 24
lata starał się wydobywać talenty malarskie
z młodych ludzi.
W Gimnazjum w Kórniku, jak poinformowała Marzena Dominiak, dyrektor szkoły,
nowością są zajęcia teatralne w ramach
planu lekcyjnego. Określone klasy mają
1 godzinę tygodniowo dodatkowych zajęć
teatralnych. Od ubiegłego roku prowadzony

dla pierwszoklasistów

Wśród krajów Unii Europejskiej
Polska należy do państw, w których
obowiązkowa nauka języków obcych
zaczyna się w szkołach publicznych
najpóźniej, bo w wieku 10 lat. W innych
państwach np. w Finlandii, Szwecji czy
Estonii dzieci zaczynają naukę języków
obcych w wieku 7 lat, a w Niemczech
i Francji w wieku 8 lat.



dzwonek

jest nabór do klasy, w której są dodatkowe
zajęcia z piłki koszykowej. – Nie chcieliśmy,
aby uczniowie, którzy wykazują zainteresowanie teatrem czy grą w koszykówkę
musieli zostawać po lekcjach, a później
borykali się z problemem dojazdu do domu,
gdyż w godzinach późno popołudniowych
kursuje mniej autobusów, zwłaszcza na
tereny wiejskie – tłumaczy dyrektor.
W Szkole Podstawowej nr 2 w KórnikuBninie pożegnano długoletniego pedagoga,
dyrektora, a później wicedyrektora szkoły
panią Irenę Kaczmarek. Nowym wicedyrektorem została Danuta Chmielewska.
Na bnińskim boisku szkolnym pojawiły się
dwa wymurowane stoły do tenisa stołowego, z których uczniowie mogą korzystać
zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i po
nich. Dyrektor Zofia Talarczyk przyznaje,
że koniecznością jest remont dachu na
budynku szkolnym i sali gimnastycznej.
Mimo wielokrotnych próśb nie udało się
jednak uzyskać pani dyrektor zapewnienia
od kórnickich władz samorządowych, że
znajdą się na ten cel fundusze. - Jak można
prowadzić lekcję wychowania fizycznego,
gdy na głowy
uczniów kapie
lub pracować
w szkolnym sekretariacie, gdy
na środku biurka stoi miska,
bo z sufitu spływa strumykiem
woda – pyta
rozżalona dyrektor.
Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie
wzbogaca się o nowe obiekty – salę gimnastyczną i łącznik z salami lekcyjnymi. Budynek łącznika jest już gotowy, ale sale nie
są jeszcze umeblowane. Chwilowo zajęcia
prowadzone są na podstawie awaryjnego
planu, ale już niedługo nowe sale będą w
pełni wykorzystane. Nowością w szkole
jest zestaw multimedialny zainstalowany
w pomieszczeniach biblioteki. Jak na razie,
dzięki współpracy z KOMBUSem udaje
się uniknąć utrudnień komunikacyjnych
w związku z modernizacją „katowickiej”.
Tu trzeba zaznaczyć, że około 95% dzieci
uczęszczających do szkoły dojeżdża.
Przedszkola w gminie Kórnik starają się
rozwiązać problem braku miejsc. Do przedszkoli idą obecnie (dokończenie obok)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2006/2007
4 WRZEŚNIA – rozpoczęcie roku szkolnego
23 – 31 GRUDNIA – zimowa przerwa
świąteczna
15 – 28 STYCZNIA – ferie zimowe
5 – 10 KWIETNIA – wiosenna przerwa
świąteczna
12 KWIETNIA – sprawdzian dla szóstoklasistów
24 – 25 KWIETNIA – testy w szkołach
gimnazjalnych
27 KWIETNIA – zakończenie zajęć

dydaktycznych w klasach najwyższych
szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
2 MAJA – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4 MAJA – dzień wolny od zajęć po odpracowaniu
8 MAJA – początek pisemnych egzaminów maturalnych
8 CZERWCA – dzień wolny od zajęć
22 CZERWCA – zakończenie roku
szkolnego
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JAN WÓJKIEWICZ
(9.09.1906 – 18.01.1942)

Liczba ogólna uczniów

Liczba
pierwszoklasistów

SP nr 1 w Kórniku

408

74

SP nr 2 w Kórniku

248 + 12 (oddział zerówki)

40

SP Szczodrzykowo

402 + 39 (oddział zerówki)

71

SP Radzewo

107 + 20 (oddział zerówki

25

Gimnazjum w Kórniku

460

159

Gimnazjum w Robakowie

209

67

LO w Kórniku

223

81

Jan Wójkiewicz urodził się 9 września
1906 roku w Konarskiem w gminie Kórnik
w powiecie śremskim (obecnie powiat poznański). Rodzice Jan Wójkiewicz i Maria z
domu Siejak prowadzili gospodarstwo rolne
w Radzewie o powierzchni 44 hektarów. Państwo Wójkiewiczowie przeprowadzili się na
okres odbudowy zniszczonego przez pożar
domostwa do pobliskiego Konarskiego do
domu Państwa Siejaków (Konarskie 41). Tutaj urodził się Jan Wójkiewicz. Był pierwszym
dzieckiem Jana i Marii. Państwo Wójkiewiczowie mieli jeszcze 6 synów i 6 córek.
Po powrocie do Radzewa Jan Wójkie-

Stulecie urodzin Jana Wójkiewicza,
które obchodziliśmy 9 września było
okazją do przypomnienia postaci tego
wielkiego patrioty, który całym swoim
życiem i męczeńską śmiercią zasłużył,
aby być wzorem dla przyszłych pokoleń
a tym samym stać się patronem szkół
w Łęknie i Radzewie.
Właśnie w tych dwóch szkołach odbyły
się główne uroczystości obchodów
urodzin Wójkiewicza, choć zainaugurowano je mszą św. w kaplicy
w Bninie – niedaleko miejsca, gdzie
w starym kościele 100 lat temu został
ochrzczony.
Oficjalną część uświetnili obecnością euro-deputowani, posłowie,
przedstawiciele samorządów kilku
gmin, reprezentanci organizacji
społecznych i ludowych, urzędów,
stowarzyszeń i środowisk. Honorowe
miejsce wśród gości zajęła jednak
siostra Jana Wójkiewicza, która
podczas uroczystości odsłoniła jego
odlane z brązu popiersie.
W przemowach podkreślano patriotyzm, poświęcenie i szlachetność
patrona. Ci którzy pamiętali jego
dokonania wspominali oddanie pracy
i walce, dobroć serca i wrażliwość.
Również dzieci włączyły się czynnie do obchodów. Podniosłe przedstawienie zaprezentowało oplecione
narodową poezją dzieje bohaterskiego człowieka – jednego z pośród
mieszkańców ziemi kórnickiej, który Poświęcenie popiersia
mimo trudów i niebezpieczeństw Jana Wójkiewicza w szkole w Radzewie
kroczył wytrwale wyznaczoną przez
serce patrioty drogą.
wicz uczył się w tutejszej szkole powszechPo odsłonięciu i poświęceniu po- nej do czternastego roku życia. Był uczniem
piersia była okazja by zwiedzić bogate zdolnym i pracowitym.
w dokumenty wystawy o patronie szkoły.
W roku 1920 rozpoczął naukę w PańNie zabrakło także prac plastycznych stwowym Gimnazjum Staroklasycznym
uczniów. Dopełnieniem dnia był festyn w Śremie, gdzie uzyskiwał dobre oceny i
który uświetniły dwa chóry: Moniuszko ze brał czynny udział w życiu szkoły. Należał
Śremu oraz Orlanie z Jutrosina.
do Towarzystwa Tomasza Zana, różnych
Był czas na smaczna przekąskę i za- kół zainteresowań oraz szkolnej drużyny
bawę przy muzyce. W radzewskiej szkole wioślarskiej. Edukację w Śremie zakończył
zgodnie z tradycją odbyły się okolicznoś- maturą w roku 1928. Po ukończeniu szkoły
ciowe zawody sportowe. ŁG
średniej pełnił służbę wojskową.
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dzieci z tzw. roczników wyżowych. Zarówno
w Przedszkolu w Kórniku, Bninie, jak i w
Szczodrzykowie funkcjonują listy rezerwowe. – Sytuacja powoli się poprawia, gdyż
występuje naturalna rotacja wśród dzieci
– tłumaczy Barbara Zarzeczna, dyrektor
Przedszkola w Kórniku. Z kolei Magdalena
Jankowiak, dyrektor Przedszkola w Szczodrzykowie uważa, że występującą od kilku lat
sytuację z brakiem miejsc można poprawić
tworząc nowy oddział i budując nową salę
do zajęć w tamtejsze placówce. – Obecnie
mamy jeden oddział, w którym są zarówno
trzylatki, jak i czterolatki. To stwarza nie tylko
problemy w organizacji czasu dla tych dzieci,
ale również powoduje, że co roku trzeba
tworzyć listę rezerwowych – tłumaczy. BM

W roku 1929 został studentem Wydziału
Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. Naukę przerwał ze względu na stan
zdrowia na drugim roku studiów. W latach
1932-39 studiował na Wydziale Prawno
- Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. Został absolwentem uczelni, jednak
wybuch wojny uniemożliwił mu zdobycie
tytułu magistra.
Po ukończeniu studiów odbył ćwiczenia
wojskowe na Wołyniu, gdzie po ukończeniu
kursu dowódców kompanii został awansowany na stopień porucznika.
Przez cały okres studiów Jan Wójkiewicz był działaczem społeczno-politycznym. Udzielał się w organizacjach
skupiających młodzież pochodzenia
chłopskiego. Należał do Polskiej
Akademickiej Młodzieży Ludowej,
w ramach której powstała korporacja
studencka „Agraria”. Pełnił w niej
kolejno funkcję sekretarza, wiceprezesa i prezesa. Korporacja prowadziła
działalność kulturalno - oświatową na
terenach wiejskich.
Szczególnie aktywną działalność
rozwinął Jan Wójkiewicz w Wielkopolskim Związku Młodzieży Wiejskiej
(WZMW), w którym poza działaniami
kulturalno-oświatowymi duży nacisk
kładziono na pracę ideowo - wychowawczą. Tutaj także pełnił różne
funkcje. W 1933 r. został członkiem
Zarządu Głównego WZMW jako sekretarz, od 1934 r. jako wiceprezes,
a w latach 1936 – 39 prezes.
W latach 1936 - 1938 zajmował
stanowisko sekretarza odpowiedzialnego miesięcznika WZMW „Społem”, na łamach którego opublikował
15 artykułów.
Od roku 1936 do wybuchu wojny
Jan Wójkiewicz był członkiem Zarządu
Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej
Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” w Warszawie.
Był współzałożycielem Uniwersytetu
Ludowego im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie koło Kościana, który zainaugurował
swoją działalność w 1937 r. Placówka ta
wychowała wielu społeczników i działaczy
ruchu ludowego. Wójkiewicz organizował
koła WZMW, wygłaszał wykłady na kursach, służył koleżeńską radą i pomocą.
(dokończenienie na str. 11)
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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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działalności nie mógł się ujawnić.
Pomimo terroru hitlerowskiego rozpoczął działalność konspiracyjną.
Już w listopadzie 1939 powstała pierw-

Reprezentował ruch ludowy w Komitecie Porozumiewawczym Stronnictw
Politycznych przy Delegaturze Rządu dla
Ziem Wcielonych do Rzeszy z siedzibą w
Poznaniu. W strukturach
Porozumienia Jan Wójkiewicz pełnił funkcję Delegata Rządu w okresie
28.07 – 26.08.1941 r.
Wieczorem 9 września
1941 około godziny 20.00
Jan Wójkiewicz został
aresztowany przez Gestapo w mieszkaniu przy
ulicy Knapowskiego
w Poznaniu i osadzony
w Forcie VII. Podczas
brutalnych przesłuchań
i tortur w tzw. „Domu
Żołnierza” (obecnie Teatr
Muzyczny przy ul. Niezłomnych) nie zdradził
nikogo.
Zmarł 18 stycznia
Uczniowie i goście z ciekawością oglądali wystawę
1942 r. Ciało Jana Wójsza grupa konspiracyjna ruchu ludowego kiewicza zostało spalone.
w powiecie śremskim. Jan Wójkiewicz pod
Pośmiertnie w uznaniu zasług w walce
pseudonimem „Jacek Pogoda” jednoczy z okupantem Jana Wójkiewicza awansowapodziemne grupy oporu doprowadzając do no go na stopień pułkownika, oraz odznapowstania X Okręgu Batalionów Chłopskich, czono Krzyżem Virtuti Militari.Opracował
na czele którego stanął jako komendant.
Marek Serwatkiewicz

HISTORIA / INFORMACJE

(dokończenie ze str. 9)
W latach 1936 - 39 Jan Wójkiewicz
wchodził w skład Zarządu Wojewódzkiego
Stronnictwa Ludowego w Poznaniu.
W przededniu wybuchu II wojny światowej został wcielony do
macierzystego 55 pułku piechoty w Lesznie,
wchodzącego w skład Armii Poznań. Powierzono
mu obowiązki dowódcy
kompanii.
Wybuch wojny zastał Jana Wojkiewicza
w Kutnie. W kampanii
wrześniowej walczył
w Bitwie nad Bzurą, w
walkach pod Kockiem,
Kraśnikiem i w Lasach
Janowskich. W ostatnich
dniach września znalazł
się w Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Polesie”
dowodzonej przez generała Franciszka Kleeberga. 12 października
dostał się do niewoli niemieckiej. Przewieziony do Biedruska koło Poznania, podjął
udaną próbę ucieczki. Ukrywał się początkowo w Radzewie, gdzie mieszkali jego
rodzice. Znany okupantowi z przedwojennej

POMÓŻMY MICHAŁOWI !!!
Michał jest wspaniałym młodym człowiekiem,
który w wyniku nieszczęśliwego wypadku
został porażony prądem. Na skutek ciężkich
i rozległych oparzeń lekarze musieli amputować lewą rękę.
Wzywamy ludzi dobrej woli o pomoc i szansę
dla Michała, aby mógł powrócić do normalnego życia i świata swoich rówieśników. Ratunkiem dla niego jest „inteligentna” proteza
przedramienia, która kosztuje 70.000 PLN.
Rodzice z całego serca proszą Państwa o
pomoc dla swojego syna.
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i
Niepełnosprawnych
„Pomóż i Ty”, 81-535 Gdynia, ul.Płocka 5A,
tel./fax (058) 663-81-41
Nr konta, na które prosimy dokonywać wpłat:

Millennium 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
z dopiskiem
”Proteza przedramienia lewego
dla Michała Łazaronka”
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Nowe lampy
Na ulicy Stodolnej w Kórniku wykonano oświetlenie uliczne. 8 lamp stanęło
na odcinku od ulicy Reja do budynków
na wysokości Ośrodka Zdrowia. Koszt tej
inwestycji to 29 001, 47 zł. Bronisław Dominiak, kierownik Referatu Inwestycji UM w
Kórniku mówi jednak, że to od kiedy lampy
będą działać zależne jest od zakładów
energetycznych. BM

Sprawozdanie

Stowarzyszenia Sołtysów

W dniu 17 sierpnia 2006r. odbyło się
zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia
Sołtysów Gminy Kórnik. Sprawozdanie
z działalności za 2005r. odczytał prezes
Stowarzyszenia Józef Bartkowiak.
Podczas dyskusji nad sprawozdaniem
sołtysi poruszyli wiele problemów nurtujących sołectwa naszej gminy, między innymi
kłopoty z usuwaniem odpadów i utrzymaniem czystości w gminie.
Poruszono również problem gospodarki
azbestem oraz jego usuwania i utylizacji.
Omawiano także bieżące zadania dla sołtysów i rad sołeckich.
Po otrzymaniu absolutorium za działal-

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować komitetowi organizacyjnemu, sta-

Sponsorzy Dożynek Gminnych
2006

rostom dożynek, panu sołtysowi i Radzie

ELEWARR Sp. z o.o. oddział Gądki

Sołeckiej oraz mieszkańcom Czmonia,
proboszczowi Bolesławowi Dolacie – celebrującemu mszę św. ks. dziekanowi Jerzemu Kędzierskiemu, pracownikom Urzędu
Miejskiego, strażakom OSP w Kórniku,

tel. 0694-165-335
lub (061) 8 170 352

„Na zielonym”
W dniu 31 sierpnia, czyli dzień
przed rozpoczęciem roku szkolnego
na słupach sygnalizacji świetlnej w
Bninie i Kórniku zostały zawieszone
tablice z napisem „Na zielonym – dajesz przykład dzieciom”.
Wraz z końcem wakacji i rozpoczęciem roku szkolnego na ulicach i na
przejściach dla pieszych pojawia się wiele
dzieci, które przez bezmyślność i brawurę
kierowców mogą stać się ich ofiarami.
Zainstalowane tablice mają przypominać
dorosłym przechodniom, że ich zachowanie ma być przykładem dla dzieci.
Akcję „Na zielonym – dajesz przykład dzieciom” zorganizowała Fundacja
Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach
Drogowych „Kierowcy – Dzieciom”.
Fundacja ta powstała z inicjatywy pra-

12

Kórnickie Przedsiębiorstwo Rolno Handlowe i Uslugowe JAGROL
AGROMARKET w Jaryszkach
DISTRIBAN Sp. z o.o. Jaryszki

panu komendantowi i funkcjonariuszom

BANK SPÓŁDZIELCZY Kórnik

Straży Miejskiej i Policji w Kórniku za

Firma Grześkowiak

pomoc, pracę, zaangażowanie w zorga-

Chcesz zostać
konsultantką
AVONU
zadzwoń.

ność w 2005 roku prezes Stowarzyszenia
Józef Bartkowiak przedstawił program działania Stowarzyszenia na lata 2006/2007.
Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej
Marciniak podziękował zarządowi oraz
wszystkim sołtysom i radom sołeckim za
wzorową współpracę z Radą Miejską oraz
jej komisjami.
Na zakończenie obrad zabrał głos
sekretarz Gminy Kórnik Leszek Książek,
który przedstawił sprawę komputeryzacji
sołectw w naszej gminie. Po odczytaniu
protokołu Komisji Uchwał i Wniosków obrady zakończono.
Józef Bartkowiak

nizowaniu Dożynek Gminnych.
Pragnę podziękować także wszystkim

SKR Kórnik
Tomasz i Maciej Małeccy

firmom i osobom prywatnym, których

Firma PRZEMYSŁAW Jan Węgłowski

pomoc, czy to natury finansowej, czy

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe
KOMBUS

rzeczowej przyczyniła się do uświetnienia
tego ważnego dla rolników święta.
Julia Bartkowiak
Przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego

Spółka Wodociągi Kórnickie i Usługi
Komunalne
Gospodarstwo Rolno- Ogrodnicze Tic
Zbigniew

cowników Ośrodka Badania Wypadków
Drogowych w Poznaniu w grudniu 2000
roku. Jej celem jest prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio działalności w zakresie świadczenia pomocy osobom, a w
szczególności dzieciom poszkodowanym
w wypadkach komunikacyjnych. Głównym
pomysłodawcą i prezesem Fundacji jest
dr inż. Wiesław Garbatowski, który skupia
wokół siebie pracowników i współpracowników Ośrodka Badania Wypadków
Drogowych w Poznaniu.
Lista osiągnięć Fundacji jest długa
i nie sposób wymienić wszystkich. Jednak do jednych z największych należy
na pewno przekazanie oddziałowi chirurgicznemu Szpitala Dziecięcego im.
Krysiewicza w Poznaniu kwoty 70 000 zł
na zakup rentgenogramu (tzw. ramię C).
Urządzenie to umożliwi przeprowadzenie
skomplikowanych operacji u dzieci, z całej
Polski oraz skróci cykl leczenia i ograniczy
cierpienia młodych pacjentów. MMB
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W ROLI GŁÓWNEJ
Miłośnicy jazdy na dwóch kółkach
zebrali się w niedzielę 3 września na
kórnickim rynku. Dzieci mogły wykazać się podczas Wielkiego Festynu
Rowerowego, a trochę starsi od nich
w Ogólnopolskim Kryterium Ulicznym
o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik oraz
w Wyścigu Juniorów, który poświęcono
Franciszkowi Przecinkowskiemu.

SPORT

ROWER

Niedzielne popołudnie należało do
tych, dla których jazda na rowerze to
nie tylko rozrywka i pasja, ale również
sportowa rywalizacja. Ulice kórnickiego
rynku stały się miejscem zmagań kilkuletnich i kilkunastoletnich młodych kolarzy. W zawodach ogółem wzięło udział
229 uczestników. Najmłodsza wśród
startujących Kaja Kasprzak niespełna
miesiąc przed festynem ukończyła
rok. – To chyba absolutny rekord. W
historii naszych festynów rowerowych
nie zdarzyło się, aby tak małe dziecko
uczestniczyło w zawodach – tłumaczy
Robert Taciak, działacz kórnickiej „Jedynki - Limaro”.
Dzieci do lat czterech ścigały się
na małych trójkołowych rowerkach na
dystansie 100 metrów. Starsi pokonali
300 metrów, a dystans kolejnych wyścigów zwiększał się stopniowo, aż do 25
okrążeń, czyli 25 kilometrów. Na trasie
dzielnie walczyli kolarze z UKS „Jedynka - Limaro” Kórnik. W klasyfikacji drużynowej zdecydowanie zwyciężyli przed
ekipami z innych miejscowości. Po raz
pierwszy w tym roku przeprowadzono
Wyścig Juniorów - Memoriał Franciszka Przecinkowskiego. W ten sposób
uczczono tragicznie zmarłego znanego
zawodnika i trenera. Na niezbyt łatwej
i dobrze przygotowanej trasie młodzi
kolarze walczyli do ostatnich metrów.
Licznie zebrani kibice dopingowali
uczestników. Wśród widzów nie zbrakło również znanych twarzy ze świata
kolarstwa. Gośćmi honorowymi byli:
Tomasz Schmidt - wychowanek Franciszka Przecinkowskiego, Mistrz Europy
i zdobywca Pucharu Świata, Andrzej
Kaczmarek – wielokrotny uczestnik
Wyścigu Pokoju.
Zawody trwały kilka godzin, a zakończyły się dekoracją najlepszych.
Zwycięzcy otrzymali puchar i nagrody
finansowe. Specjalną nagrodę otrzymała również najmłodsza uczestniczka.
Wszystkim startującym wręczono drobne upominki. Organizatorami imprezy
byli: Urząd Miejski w Kórniku, Starostwo
Powiatowe, OSiR Kórnik, UKS „Jedynka
– Limaro” Kórnik, byli kolarze KS „Stomil”. Barbara Morasz
Dokładną tabelę wyników przedstawiamy
na stronie nr 23
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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).

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

NOWOŚĆ - Biotatuaże

We wrześniu fryzjer 50% taniej
SOLARIUM

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

KOSMETYKA

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

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

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

pon.-sobota
8.00-20.00
niedz.
9.00-15.00
(na telefon)
Konkurencyjne ceny!
NASZĄ WIZYTÓWKĄ
JEST DOKŁADNOŚĆ
I SZYBKOŚĆ!

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

Miejsce na Twoją reklamę

Nowo otwarty
sklep z bielizną
poleca:

szeroki wybór
rozmiarów
i fasonów
biustonoszy
Klub „Małego Skrzata” zaprasza Dzieci w wieku 2-4 lat
na zajęcia, które odbywać się będą 2 razy w tygodniu od 9.00 - 12.00
Zajęcia obejmują: język angielski • zajęcia Montessori • zajęcia Klanzy • warsztaty muzyczne • inne atrakcje

KÓRNIK
pl. Niepodległości 13

Informacje i zapisy w przedszkolu
14
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Od dożynkowego korowodu rozpoczęły
się Dożynki Wiejskie zorganizowane przez
Radę Sołecką w miejscowości Konarskie w
niedzielę 3 września. Na
jego czele maszerowała
Harcerska Orkiestra
Dęta im. Księcia Józefa Poniatowskiego z
Kórnika pod kierunkiem
podharcmistrza Jacka
Kostrzewskiego. W korowodzie znalazł się też
chór „Trzy Pokolenia” z
Robakowa, prowadzony przez Alinę Staniecką-Wilczak. Kroczyło
również Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe
im. Ks. Szczepana Janasika. Nie zabrakło
myśliwych z miejscowego koła łowieckiego.
Jechały także dwa powozy. W
karecie, którą wypożyczono z
Mościenicy zasiedli: ks. kanonik
Bolesław Dolata – proboszcz parafii p.w. św. Wojciecha w Bninie,
sołtys Józef Bartkowiak oraz alumn
Seminarium Duchownego w Poznaniu, pochodzący z Konarskiego
– Paweł Nowak. W bryczce jechała
delegacja z wieńcem, w skład, której
weszli: Iwona Marciniak,
Stefania Kalisz, Czesław
Stępniak. Za nimi w korowodzie miejsce zajął stary
sprzęt żniwny – młockarnia
oraz „śmigówka”, czyli
maszyna poprzedzająca
pojawienie się na polach
snopowiązałki.
Ks. kanonik Bolesław
Dolata odprawił uroczystą Mszę św. Dziękczynną za tegoroczne zbiory.
Podkreślił, że modli się
o Bożą opiekę nad wsią.
Powiedział również, że
chleb pieczony z tegorocznego zboża powinien
być dzielony sprawiedliwie, tak aby nikomu go nie zabrakło.
Zwrócił uwagę na to, ile trudu, zwłaszcza

w tym roku, wymagały żniwa. Mówił
o znaczeniu pracy, wspomniał o bezrobociu,

problemach powstających w wyniku emigracji zarobkowej. Podczas Mszy Św. modlił się

Wakacje w Chorwacji
Cena 8 euro
za dobę
tel. dom. 00385 52 573 581
lub (071) 389 57 91
nr 17/2006

m. in. za ofiary II wojny światowej. Ks. Dolata
poświęcił wieniec żniwny, symbolizujący
owoce ziemi uprawiane
przez rolników i ogrodników. Poświęcił też
chleb. Mszę św. uświetniła Harcerska Orkiestra
Dęta im. księcia Józefa
Poniatowskiego, chór
„Trzy Pokolenia”. Brał w
niej także udział poczet
sztandarowy KórnickoBnińskiego Bractwa
Kurkowego.
Po Mszy św. sołtys Konarskiego – Józef Bartkowiak powitał wszystkich gości,
wśród których byli:
wiceburmistrz Hieronim Urbanek, radny
powiatowy Marek Serwatkiewicz, kórniccy
radni, sołtysi, Jan Nowak z ODR,
pracownicy Urzędu Miejskiego
z Kórnika.
Pod kierunkiem Aliny Stanieckiej-Wilczak została przygotowana część artystyczna. Śpiewał
prowadzony przez nią chór „Trzy
Pokolenia”. Dwa strzały oddała armatka przywieziona przez Bractwo
Kurkowe z Mosiny. Uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 1
z Kórnika zaprezentowali
program artystyczny, który
przygotowano z pomocą
Lidii Jakubowskiej.
Panie z Konarskiego zajęły się wypiekiem
ciast, nie zabrakło także
tradycyjnej grochówki.
Był również grill. Uczestnicy dożynek mogli oglądać stary sprzęt rolniczy.
Dla dzieci przygotowano konkurs rzutu lotką,
a dla starszych strzelania
z wiatrówki. Dożynki Wiejskie w miejscowości Konarskie odbywały się już
przed laty, teraz zostały
zorganizowane po pewnej przerwie.
Robert Wrzesiński

KULTURA / REKLAMY

KONARSKIE MIAŁO SWOJE DOŻYNKI

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

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

Automatyka do bram!
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Kórnik
ul. Młyńska 18
(droga do hurtowni T.M. MAŁECCY)

zapraszamy:

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

TANIA ODZIEŻ

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

%
-10

W

UŻYWANA I NOWA
» Niskie ceny
» Bardzo dobra
jakość towaru

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

pOLECAMY ODZIEŻ WIOSENNO-LETNIĄ:

TOM-PLAST

OKNA
I DRZWI Z PCV

PROFILE: VEKA, ALUPLAST
OKUCIA: WINKHAUS
SZYBA: K=1,1/ CLIMA NEUTRAL
PARAPETY: PCV, ALU

MOSKITIERY

ŻALUZJE:
pionowe (verticale)
poziome
ROLETY:
Zewnętrzne -antywłamaniowe
Wewnętrzne-tkaninowe

tel./fax: 061 8171 937, 501 645 939

Kórnik, ul. Mickiewicza 6

DORADZTWO, POMIAR, WYCENA GRATIS, SPRZEDAŻ, MONTAŻ, GOTÓWKA I RATY

Miejsce na Twoją reklamę

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.

16

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

Kórnik
ul. Średzka 17

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
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ANNA ŁAZUKA-WITEK - absolwentka
filologii polskiej UMCS w Lublinie. Pracowała w Redakcji Literatury Pięknej Wydawnictwa Lubelskiego, gdzie zajmowała się
przekładami literatury ukraińskiej. W latach
1978-1991 przebywała w Londynie, gdzie
pracowała w Katolickim Ośrodku Wydawniczym „Veritas” oraz w „Dzienniku Polskim”
i „Dzienniku Żołnierza”. Sekretarz Polskiej
Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii.
Autorka tomiku poezji „Żyjesz pomiędzy”.
Współzałożyciel i kierownik literacki Teatru
Małych Form w Londynie. Od 1991roku w
Polsce. Współtwórca i kierownik literacki
Teatru „Legion”.
Mówię do Ciebie
o codziennym kole zdarzeń
o częściach mozaiki od do,
potykanie się o pośpiech,
wyścig z sobą o koniec dnia.
Mówię do Ciebie
o życiu pękniętym jak skorupka
jajka,
o niepozbieranych odłamkach
pragnień,
o niepotrzebnych głupstwach
każdego dnia,
o strachu przed sobą.

od fabularyzowania, dlatego wybieramy teksty niesceniczne, trudne. Staramy się tworzyć
coś na kształt teatru rapsodycznego.
I.M.: To chyba dość trudne, bo jak
mi wiadomo, reżyser przebywa poza
granicami kraju, w Berlinie?
A.W.: Tak, ale mimo, że nie ma go tu na
miejscu, jest z każdym z nas w kontakcie,
czy to drogą internetową, czy telefoniczną.
Taka mocna więź między Wojtkiem a naszą
młodzieżą zawiązała się przy okazji warsztatów, które odbywają się co roku latem. Dzięki
ujmującemu, dyplomatycznemu podejściu
Wojtka, przełamaniu bariery między teatrem
zawodowym a amatorskim udaje się tworzyć to nasze wspólne dzieło. Niemniej, jest
odpowiedzialny za poziom artystyczny teatru
i mam do niego pełne zaufanie. Zdaję sobie
sprawę z tego, że trudno by było o takiego
reżysera, który prowadzi oddzielny, indywidualny proces tworzenia, reżyserowania.
Współpracowałam z wieloma reżyserami,
ale ta współpraca, czasami wieloletnia, nie

Mówię do Ciebie,
a Ty widzisz to życie
trzepoczące się jak ptak
nieprzystosowany do lotu.
( „Rozmowa”, Żyjesz pomiędzy
1988)
I.M.: Jest rok 1992. Po 14 latach spędzonych w Londynie wraca Pani do kraju.
Co spowodowało tę decyzję?
A.W.: Zachorował mój mąż i musiałam
zająć się domem. Trzeba było utrzymać
całą tę posiadłość, którą tu zostawił, więc
otworzyłam hurtownię i w pewnym momencie prowadziłam trzy sklepy z odzieżą, którą
sprowadzałam z Anglii. Był to najbardziej
intensywny i pracowity okres w moim życiu.
Sytuacja ta spowodowała, że siłą rzeczy
byłam odsunięta od moich zainteresowań
na długi okres czasu. Mimo tego, szukałam
tu jakiejś drogi powrotu do tego, co robiłam
wcześniej w Londynie. W chwili, kiedy córka
usamodzielniła się, mogłam wreszcie po 10
latach bez żalu zlikwidować „biznesy” i zająć się wreszcie tym, co mi w duszy gra.
I.M.:I spotkała Pani Wojciecha Kopcińskiego, z którym założyła Teatr „Legion”.
A.W.: To prawda. Żeśmy się tak szczęśliwie spotkali, że i on i ja mamy taką samą
wizję tworzenia własnego, niepowtarzalnego
teatru, w którym możemy realizować, promować nieznaną dotychczas i niesłusznie spychaną na boczny tor twórczość emigracyjną.
W tej chwili repertuar teatrów zawodowych
ciągle się powiela, my natomiast poszliśmy
własnym torem i szukamy tekstów, które nas
interesują. Staramy się odbiegać od komercji,
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układała się. Spotkanie z Wojtkiem to dla
mnie ewenement. Przed wyjazdem do Berlina
Wojtek był kierownikiem literackim Teatru im.
A. Mickiewicza w Częstochowie, reżyserował
spektakle w Krakowie, Słupsku, BielskuBiałej, więc ma wiele doświadczeń z Polski.
Moja droga znowu była londyńska, gdzie
próbowałam sił z teatrem alternatywnym,
offowym. Nasze drogi spotkały się w chwili
takiego niedosytu duchowego i może dlatego udaje nam się robić spektakle autorskie,
niekomercyjne. Cieszymy się, że możemy
rozwijać młodzież, zwłaszcza tą kórnicką.
I.M.: Teatr ma za sobą kilka już premier,
działa od pięciu lat, a nadal nie ma swojej
siedziby. Wiem, że powstaje ośrodek
kultury w domu Wisławy Szymborskiej, w
którym ma być miejsce dla teatru. Jakie
są postanowienia w tej sprawie?
A.W.: Wszystko jest w gestii władz miasta. My pokazaliśmy swoją pracę, pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie zachęcić młodzież
kórnicką do realizowania czegoś ciekawego.

Ona złączyła się, zaangażowała do działania
we wspólnej drodze. W tej drodze sprawdziła
się znakomicie, choćby przy okazji przedstawienia misterium pasyjnego pt. „Cierpienie” ,
które pokazaliśmy 20 sierpnia 2006 r.
Liczymy na to, że władze wyjdą nam
naprzeciw, tym bardziej, że Prowent jest zarezerwowany na potrzeby kultury. Nas to bardzo
cieszy i mamy nadzieję, że tam znajdziemy dla
siebie siedzibę. W naszej gestii jest zorganizowanie się w osobowość prawną, co daje nam
możliwość ubiegania się o lokum.
W chwili obecnej czeka nas podpisanie
szeregu dokumentów prawnych.

KULTURA

„ROBIĘ TO, CO MI W DUSZY GRA”

I.M.: Gdzie dotychczas odbywały się
i odbywają próby do przedstawień?
A.W.: Zawsze intensywnie pracujemy
przez dwa tygodnie warsztatów letnich w
Robakowie. Próbujemy do ostatniej chwili
bez udziału sceny, w związku z tym ostatnia
całościowa próba zabiera czas na ustawienie świateł, dopracowanie szczegółów.
Dużo monodramów, które też wystawiamy
jest czasami próbowanych na telefon. Jeden
z aktorów Klaudiusz Soboń ma wyjątkową
wrażliwość, doskonale rozumie intencje
reżysera i potrafi przeanalizować wszystkie
jego wskazówki. Potem już wystarcza jedna, czy dwie próby u mnie w domu. Mamy
jednak nadzieję, że to się zmieni i traktujemy
to jako okres przejściowy.
I.M. Jakie są plany teatru w najbliższym sezonie artystycznym?
A.W. Plany docelowe są związane z następnymi warsztatami w sierpniu przyszłego
roku. Chcemy zrobić spektakl na bazie
jednego z opowiadań Wysockiego o domu
wariatów z muzyką Jacka Kaczmarskiego.
Wiadomo, że dom wariatów to metafora,
opozycja do ówczesnej sytuacji ustrojowej.
Na tej bazie chcemy zrobić taki wyśpiewany
bunt, z tańcem w tle, więc wykorzystamy
cały potencjał grupy.
W międzyczasie pokażemy kilka monodramów, między innymi o Władysławie
Zamoyskim pt. „Dar i zmaganie”, „Czarne
kwiaty” Norwida oraz kilka mniejszych spektakli. Chcemy pokazać, wspomniane już,
Misterium Pasyjne „Cierpienie”, które jest
takim naszym przewodnim spektaklem.
I.M.: W wielu przypadkach jest Pani
autorem scenariuszy do przedstawień, ale
wiadomo mi, że również sama Pani pisze.
A.W.: Piszę w zasadzie do szuflady
i trochę już tego jest. Długo już niczego
nie wydawałam w formie tomiku poezji, ale
ostatnio w Zamku Kórnickim zrobiliśmy taki
wieczór autorski, inscenizacja z prozą Wojtka
Kopcińskiego i z moją poezją pt. „Głos tułaczy”. Bardzo dużo pisałam, będąc w Londynie
i wynikało to raczej z potrzeby wypowiedzenia
się, z potrzeby serca. Była to twórczość taka
trochę świeża, jakby nieporadna.
I.M. Bardzo dziękuję, że zechciała
Pani spotkać się i porozmawiać.
A.W.: Ja dziękuję i cieszę się że „Kórniczanin” współpracuje z nami, włącza się
do tworzenia kultury w Kórniku.
Rozmawiała Iza Moskal
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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
nr 17/2006

turystyczne

walory Czmońca
Sołtys Czmońca – Zbigniew Tomaszewski stara się promować swoją
miejscowość. Podkreśla, iż ze względu
na las i bliskość Warty ma ona duże
walory turystyczne. Świadczą o tym wizyty różnych gości w tej miejscowości.
Przykładem może być pobyt 27 maja br.
w Czmońcu grupy
amerykańskiej –
dwóch profesorów i 6 studentów, których
zaprosiła jedna z poznańskich uczelni
do nauczania grafiki komputerowej.
Amerykanie w Czmońcu spędzili swój
wolny czas, zwiedzając Rogaliński Park
Krajobrazowy, gminę Kórnik, kórnicki
Zamek, Arboretum. Byli też w Rogalinie
oraz stadninie koni w Jaszkowie.

Mikroregion WPN

30 sierpnia w hotelu Delicjusz w Rosnówku odbyła się konferencja wieńcząca projekt
Mikroregion WPN. Konferencję rozpoczęła i
prowadziła Małgorzata Ornoch - Tabędzka,
Prezes Stowarzyszenia Partnerzy dla Samorządu, Lidera Partnerstwa realizującego
projekt.
Konferencja była okazją do podsumowania działań przeprowadzonych w ramach
projektu, wymiany doświadczeń zdobytych w
jego trakcie przez realizatorów oraz szerokie
grono partnerów i współpracowników projektu oraz do próby odpowiedzi na pytanie:
Co dalej?

poznańskie uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Akademia Ekonomiczna.
Korzystano z doświadczeń pracowni Agroturystyki Akademii Rolniczej. Efekt działań
projektu to powstanie publikacji zatytułowanej „Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Turystyki i Rekreacji Mikroregionu WPN”.
Powstało logo Mikroregionu i piękny
folder przedstawiający uroki wycieczek rowerowych trasami Mikroregionu. Utworzono
też dwa infokioski, czyli elektroniczne punkty
informacji z interaktywnymi mapami WPN,
w których można znaleźć kompleksową informację dotyczącą atrakcji przyrodniczych

Podczas obrad konferencji można było
zauważyć jak wiele instytucji i grup społecznych udało się zaangażować w działania
projektu. Należały do nich: Wielkopolski Park
Narodowy, nadleśnictwa, szkoły, parafie,
media lokalne, organizacje pozarządowe,
powiatowe, samorząd wojewódzki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz
przedstawiciele samorządów gminnych.
Nasza gmina również czynnie uczestniczyła
w pracach nad projektem.
Badania na potrzeby projektu prowadziły

i kulturowych regionu oraz opis bazy turystycznej. Infokioski zostały umieszczone w
Szreniawie i w Jeziorach na terenie dyrekcji
WPN. To pierwsze takie urządzenia w Polsce
zainstalowane na terenie parku.
Jak pokazała konferencja wieńcząca
projekt, wykonana została praca, którą warto
kontynuować. Co więcej, stworzone podczas działań projektu partnerstwa i związki
społeczne są wartością samą w sobie i
posiadają ogromny potencjał mogący służyć
skutecznym działaniom w przyszłości.
MMB

KULTURA

Wykorzystać Konferencja wieńcząca projekt

Bobrowy szlak
Sołtys Zbigniew Tomaszewski będąc
entuzjastą turystyki wpadł na pomysł
stworzenia trasy „Bobrowego Szlaku”,
wiodącego przez naturalne rozlewisko
Warty. Opracował także jej przebieg.
Niedawno w związku z tym szlakiem odbyło się w Czmońcu zebranie.
Wzięli w nim udział: dyrektor Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego – Janusz Łakomiec,
reprezentujący PAN z Turwi – prof. Karg
ze swoimi pracownikami, reprezentujący
Nadleśnictwo Babki nadleśniczy Włodzimierz Wrzeszcz, Stanisław Rembowski
z Nadleśnictwa Konstantynowo, Rada
Sołecka Czmońca z sołtysem Zbigniewem
Tomaszewskim. W imieniu Rady Miejskiej
był przewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska – Janusz Wojtuś. Jak informuje Zbigniew Tomaszewski, celem tego
spotkania było wytyczenie i zaakceptowanie oraz oznakowanie tablicami ścieżki
edukacyjnej „Bobrowy Szlak” na terenie
Rogalińskiego Parku Krajobrazowego
w granicach gminy Kórnik.
Nowe siatki i brak internetu
Sołtys informuje z zadowoleniem
stwierdza, że powstała szansa na zwodociągowanie tej wsi jeszcze w tym roku.
Na ta inwestycję mieszkańcy czekają
już 4 lata. Zakończył się także I etap
zakładania siatek wyłapujących piłkę na
boisku sportowym. - Zdobyliśmy środki na dokończenie II etapu założenia
tych siatek – tłumaczy sołtys. Niestety,
oddaliła się szansa na zainstalowanie
internetu w Czmońcu, ponieważ warunki
ukształtowania terenu (kompleksy leśne)
wymagałyby budowy dwóch stacji, których koszt wyniósłby 10 tys. zł. Leszek
Książek, sekretarz gminy stwierdził, że
gmina nie chce ponieść kosztów, gdyż
jest to sprawa firmy, która internet ma
instalować.
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
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DUŻY WYBÓR - NISKIE CENY

NAGROBKI
STONE-CENTRUM

PUNKT SPRZEDAŻY
KÓRNIK PLAC GS
UL. ŚREDZKA 17
TEL. 0604 275 135

Granity z całego świata
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* Wynajmę lub wydzierżawię działkę do 4000 m2 przy ul. Głównej w Borówcu. Tel. 601 542 014
* Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1269 m2 w Kórniku. Tel. 061-8170 436
* Pomogę w nauce języka angielskiego, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum. Tel. 505 875 640 po 18.00
* Zagubiono broszkę, kształt liścia, metalowa, pamiątka rodzinna. Tel. 506 527 742
* Wynajmę lokal handlowy o pow. 80-100 m2 w Kórniku przy pl. Niepodległości. Tel. 502 514 308
* Tanio sprzedam dachówkę z rozbiórki. Tel. 607 626 347
* Zatrudnię stolarza przy produkcji okien i drzwi - Dachowa. Tel. 061 8198 188
* Gądki - wynajmę nowowybudowany dom - góra i dół. Osobne wejścia Tel. 0693 530 005
* Poszukuję wykwalifikowanego nauczyciela języka polskiego dla obcokrajowca. Tel. 500 200 101 lub 061 28 58 281
* Przedszkole „Skrzaty” w Borówcu przyjmie do pracy nauczycielkę. Tel. 061 8198 140
* Kupię pilnie działkę budowlaną w Kórniku. Tel. 605 14 00 28
* Fizyka, chemia, biologia. Tel. 696 039 552
* Przyjmę murarza i pomocnika także do przyuczenia. Praca Borówiec i okolice. Tel. 602 214 931
* Matematyka dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Przygotowanie do egzaminu. Tel. 696 039 552
* Oddam w najem firmie dom w Bninie (3 pokoje, kuchnia, łazienka), pomieszczenia gospodarcze do remontu.Tel. 605 27 50 30
* Sprzedam rower stacjonarny, stan dobry 250 zł. Tel. 696 090 964 lub 604 251 328
* 200 sztuk suporeksu, drut 12 żebrowana, pełna cegła, wapno i brama garażowa 2,40x2,40 - sprzedam. Tel. 0668 299 234
* Fiat marea 1.8 ELX rok 1997, przebieg 120 tyś. km, elektr. szyby i lusterka, wspomaganie kierownicy, p.p. x 1, benzyna, alarm - sprzedam. Tel. 788 280 809
* Przyjmę pracownika do montażu rolet i bram - Kórnik - Bnin, ul. Szeroka 4. Tel. 061 817 18 39
* Oddam w wynajem mieszkanie osobie samotnej lub bezdzietnemu małżeństwu. Tel. 061 817 16 52
* Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu - Bnin. Tel. 061 898 04 70 lub 506 505 469
* Wynajmę lokal na działalność gospodarczą bądź inną o pow. 32 m2 z mediami - Bnin. Tel. 061 8 171 776
* Wynajmę pawilon handlowy 74m2 w Borówcu, także na inne cele. Tel. 607 573 303
* 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
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Ogłoszenia
DROBNE

m.in. Brazylia, Włochy, Szwecja, Indie, Chiny, Polska

Y

M
ZA

Ilość edycji ogłoszenia

21

SPORT

WOJEWÓDZKIE BIEGI
NA ORIENTACJĘ

Szkoła Językowa

Litera plus

Bieg na orientację jest sportem, który
wymaga od uczestnika nie tylko pewnego
wysiłku, ale również koncentracji, sprytu
i umiejętności posługiwania się z mapą.
Umożliwia zażywania ruchu na świeżym
powietrzu, w lesie, dając przy tym wiele
radości i satysfakcji.
Zadaniem uczestnika biegu na orientację jest pokonanie narysowanej na mapie
trasy w jak najkrótszym czasie- dowolną
drogą ale przebiegając przez wyznaczone
punkty kontrolne w odpowiedniej kolejności. Jest to dyscyplina łącząca wiedzę z
geografii i przyrody z wysiłkiem fizycznym.
Po raz pierwszy w Wojewódzkich Biegach
na Orientację startowali reprezentanci
szkół z naszej gminy. Impreza odbyła się
w miejscowości Rogowa gmina Raszków
w powiecie ostrowskim. Startowały reprezentacje (4dziewczyny i 4 chłopców ) szkół
podstawowych z Bnina i Szczodrzykowa,
gimnazjaliści z Kórnika i Robakowa oraz
uczniowie z kórnickiego liceum.
W zależności od typu szkół uczniowie
biegali na różnych dystansach od 1480
– 2240 m i odszukiwali od 14 – 18 punktów
w terenie. W imprezie startowało ponad 500
uczniów z całej Wielkopolski a bieg zaliczyło
ok.400 a wśród nich nasi uczniowie, których
wyniki i miejsca podajemy poniżej:

zaprasza na kursy języka angielskiego
w Kórniku
● Standardowe
● Zawodowe i specjalistyczne
● Przygotowoujące do egzaminów np.
● Matura
● FCE
● CAE
● LCCI
● Dla dzieci szkolnych i przedszkolnych
● Wszystkie poziomy zaawansowania
● Małe grupy i pomoce multimedialne

Zapisy i informacje tel.

0504 130 225
Literp@gmail.com, Skype: litera_plus
GG: 6684911
lub w siedzibie
ul. Młyńska 24, 62-035 Kórnik

		

Szkoły Podstawowe:
Dziewczęta
23. Magdalena Napieralska – czas 26,19 Bnin
24. Magdalena Gull
– 26,34 Bnin		
36. Justyna Sznura
– 38,30 SP Szczodrzykowo
39. Aneta Stróżyńska
– 40,01 Szczodrzykowo
42. Weronika Graff
– 40,53 Szczodrzykowo
						

– czas 39,34 Bnin
– 41,05 Szczodrzykowo
– 43,10 Szczodrzykowo
– 43,29 Bnin
– 50,23 Bnin
– 50,29 Bnin

Gimnazja:
Dziewczęta			
37. Izabela Ogórkiewicz
– czas 43,00 Robakowo
47. Weronika Jakubowska
– 47,37 Kórnik		
51. Barbara Krukowska
– 52,29 Robakowo		
52. Paulina Mruk
– 53,00 Robakowo		
56. Magdalena Stępniak
–59,35-Kórnik		
60. Anna Kwiatosz
– 77,15 Robakowo		

Chłopcy
45. Michał Chojna
57. Grzegorz Pałasiewicz
60.Jakub Stróżyński
64. Adrian Dryjer
65. Lukasz Koralewski
66 Łukasz Lewandowicz

– czas 35,20 Robakowo
– 45,23 Robakowo
– 48,03 Robakowo
– 55,00 Kórnik
– 61,45 Kórnik
– 62,20 Robakowo

LO Kórnik:
Dziewczęta				
33. Maria Owsianowska
– czas 36,14		
56. Maria Wojtaszek
– 60,20			
59. Marta Pucek
– 65,44			
63. Barbara Jeziorska
– 72,24			

Chłopcy
21. Tomasz Łukowiak
23. Błażej Wójkiewicz
38. Maciej Grzesiecki
57..Łukasz Labijak

– czas 25,35
– 26,03
– 31,42
– 56,59

Gratulacje dla tych , którzy zaliczyli bieg.
Była to dobra nauka i pogląd jak biega się w
terenie na orientację dla wszystkich uczestników startujących w tej imprezie.
Szkoły zdobywały punkty do współzawodnictwa dla powiatu i w województwie. ARA

Koncert Orkiestr Dętych
17.09.2006 r. godz 15.00
Arboretum przy Zamku
Wystąpią zespoły

z Kórnika,
z Jarosławca Wlkp.
i z Piechcina
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Chłopcy
32.Jakub Wojciechowski
36. Szymon Kujawa
39. Mikołaj Zakrzewski
40. Patryk Libner
43. Krystian Pfeifer
44. Mariusz Dylewski

Clean up the world – Sprzątanie
Świata to wielka, międzynarodowa
akcja ekologiczna, która od lat budzi
świadomość mieszkańców naszej
planety do pracy na rzecz czystego
środowiska.
Przyłącz się w dniach 15-17 września
do międzynarodowej akcji dla wspólnego
dobra!
Obrazki jak te na zdjęciu to niestety
dla nas codzienność. Świadczą one o
świadomości ekologicznej wielu naszych
sąsiadów a czasem nas samych,
Do akcji sprzątania świata, jak co
roku przyłączają się szkoły naszej gminy.
W worki i sprzęt ochronny zaopatruje

je Urząd Miejski w Kórniku. Aktywne są
także sołectwa i niektóre organizacje.
Przyłącz się i TY!

Nad naszym jeziorem
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Kategoria ŻAK (11-12 lat)
1. PRZEMYSŁAW KASPERKIEWICZ
– KTK Kalisz
2. ŁUKASZ MARCINKOWSKI – KTK
Kalisz
3. BARTOSZ MIKLER –Jarocin
Kategoria MŁODZIK (13-14 lat)
1. JAKUB MAŁECKI – KTK Kalisz
2. ERYK LATOŃ – KTK Kalisz
3. KACPER RAJKOWSKI – UKS „Jedynka-Limaro” Kórnik
Kategoria JUNIOR MŁODSZY (15-16 lat)
1. PRZEMYSŁAW MICHALSKI – GKS
Tarnovia Tarnowo Podgórne
2. KORNEL SÓJKA – KTK Kalisz
3. MAX SKIBICKI – GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne
Kategoria MŁODZICZKA
1. DOMINIKA WIŚNIEWSKA - GKS
Tarnovia Tarnowo Podgórne
2.PATRYCJA WIZA - GKS Tarnovia
Tarnowo Podgórne
3.NATALIA WIŚNIEWSKA – MLKKS
Raszków
Kategoria JUNIORKA MŁODSZA
1.MAGDALENA WÓJKIEWICZ - UKS
„Jedynka-Limaro” Kórnik
2. EWA KOSTERA – KTK Kalisz
3.WERONIKA RYBARCZYK – UKS
Trójka Jarocin

PIERWSZE BRAMKI I PIERWSZE
PUNKTY!
Po dwóch porażkach w pierwszych meczach miało być już tylko lepiej - i tak było! W
każdym następnym pojedynku strzelaliśmy
gola. 3 września zwycięstwo na wyjeździe 20 z Błękitni Owińska po bramkach ze stałych
fragmentów gry, na listę strzelców wpisali się
Bartosz Marciniak i Łukasz Szymczak.
Następny mecz u siebie z outsiderem tabeli spadkowiczem z IV Ligi Wartą Śrem miał
być spacerkiem - wg piłkarzy. Rzeczywistość
na boisku okazała się bolesna. Po dobrej grze
w początkowych pierwszych 20 minutach
meczu i zasłużonym prowadzeniu 1:0 po
bramce Cychnerskiego nastąpiła chwila ... samozadowolenia. Zawodnikom wydawało się,
że mecz mają już wygrany! Doskonałą okazje
do zdobycia gola miał “Gery”, jednak po strzale
“z pierwszej piłki” posłał futbolówkę ponad
bramką. Po 30 minutach gry Goście przejęli
inicjatywę. Nasi zawodnicy resztę meczu “grali
na stojąco”. Piłkarze Warty coraz częściej zagrażali naszemu bramkarzowi. Dwukrotnie na
listę strzelców wpisał się najstarszy zawodnik
Gości - Szymandera. Ostatecznie zasłużenie
wygrała Warta Śrem 1:3. Kotwica grała w składzie: Dobrzyński, Landskowski, Szymczak,
Lasek, (Niemier M.) Słabolepszy, Jankowiak,

Socha, Cychnerski, Joppek J., (Małecki)
Bzdęga, (Stachowiak), Marciniak.
Juniorzy- po pierwszym przegranym
meczu 3:1 na wyjeździe z Concordią Murowana Goślina, drugi pojedynek z 1922
Lechia Kostrzyn wygrali 3:1. Na listę strzelców wpisali się: Rochowiak, Szablewski i
Nowak, czyli juniorzy którzy także próbują
sił w zespole seniorów.
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WYNIKI IX OGÓLNOPOLSKIEGO
KRYTERIUM ULICZNEGO O PUCHAR
BURMISTRZA KÓRNIKA

Wyniki pozostałych drużyn:
Trampkarze pod wodzą Marcina Niemiera zanotowali dwie porażki:
z Szóstką Śrem 5:2 i z Wartą Poznań
na wyjeździe 8:1.
Drużyny Orlików: Kotwica I: 1:9 z Unią
Swarzędz i 1:3 z TPS Winogrady.
Kotwica II 0:11 z Polonią Chodzież i 0:14
z Nielbą Wągrowiec.
Następne mecze:
Seniorzy: 16-09 wyjazd z Wełna Rogoźno, potem 23-09 u nas z Gromem
Plewiska
Juniorzy: 16-09 wyjazd do Zaniemyśla,
a 23-09 gościmy GKS Gułtowy.
www.kotwica.kornik.eu
RySZARd

Kategoria JUNIORKA
1. MONIKA ADAMSKA - UKS „JedynkaLimaro” Kórnik
2. NATALIA PIASECKA - UKS „JedynkaLimaro” Kórnik
WYŚCIG JUNIORÓW BYŁ MEMORIAŁEM FRANCISZKA PRZECINKOWSKIEGO
Tak ćwiczą Orliki Kotwicy

Kategoria JUNIOR (17-18 lat)
1. ROBERT MAŁYSZEK – UKS „Jedynka-Limaro” Kórnik
2. MICHAŁ NAWROCKI – KTK Kalisz
3. PATRYK RATAJCZYK - KUKS Pszczyna
WYNIKI XXVIII WIELKIEGO FESTYNU
ROWEROWEGO DLA DZIECI
Dzieci do lat 4
1.TYMOTEUSZ GABSKI – Kórnik
2.KUBA ISZKUŁO – Kórnik
2.KLAUDIA WASZAK –Kórnik
Dzieci do lat 6
1.OSKAR FILIPOWSKI – Kórnik
2.DOMINIK KUCHTA – Gądki
3.ROMAN KAPUSTA – Kórnik
Dzieci do lat 8
1.MARIANNA JASKUŁA – Kórnik
2.ARTUR MACIEJEWSKI – Kórnik
3.SEBASTIAN SZYMANIAK – Kórnik
Dzieci do lat 10
1.SEBASTIAN MATUSIAK – Kalisz
2.WIKTORIA STEFAŃSKA – Raszków
3.PATRYK RAJKOWSKI – Kórnik
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POZYTYWNY KWAS MLEKOWY
Wielu uczniów w szkołach po pierwszych
lekcjach wychowania fizycznego w nowym
roku szkolnym odczuwa bóle mięśniowe. Jeśli
wakacje nie spędziliśmy na sportowo jest to
naturalne i spowodowane nie rozruszanymi
mięśniami. Jednak po kilku lekcjach ból mija.
Nie obwiniajmy złego samopoczucia np.
bólu, zmęczenia i skurczy wytwarzaniem się
kwasu mlekowego w mięśniach. Kwas mlekowy pomaga znieść duży wysiłek, napędza
mięśnie, które wytrenowane przerabiają go
na energię i pełni ważna rolę w przemianie
węglowodanowej. Najwięcej kwasu mlekowego wytwarzanego jest w czasie ruchu
i stanowi to naturalny doping. Gdyby nie
on organizmowi byłoby trudniej zaspokoić
zwiększoną w czasie ruchu energię. Najwięcej spalają go mięśnie nóg w czasie biegu.
Część kwasu mlekowego przenika do krwi
i z nią dociera do tkanek. Wtedy to właśnie
odczuwamy przypływ sił i możemy dotrzeć
do wyznaczonego celu. Kwas mlekowy to
doskonałe paliwo, które łatwo przenika z
tkanki do tkanki i wykorzystywany jest szyb-

ciej niż glukoza. Ma też pewną wadę. Kiedy
ćwiczymy nagle i zbyt intensywnie wytwarza
się go więcej niż organizm może go zmetabolizować. Wtedy to lekko podrażnia mięśnie
i nieco zwiększa ból. Jest to tzw. zakwaszenie
mięśni, które jednak trwa krótko, bowiem kwas
mlekowy jest błyskawicznie rozkładany. Kiedy
się przeforsujemy powstaje w mięśniach stan
zapalny. Najlepszym lekarstwem na obolałe
mięśnie jest ciepła kąpiel i lekkie masaże, które
poprawiają krążenie krwi i szybciej przebiega
regeneracja mikrouszkodzeń mięśniowych.
Najlepszym sposobem uniknięcia obolałych mięśni jest przygotowanie się do wysiłku
fizycznego. Lekarze zalecają marsz i jogging
na coraz dłuższych dystansach . Warto się
ruszać, bo wytrenowane mięśnie spalają
większą ilość kwasu mlekowego. Większa
wytrzymałość mięśni powoduje, że ruch nie
sprawia nam przykrości a wręcz przeciwnie
daje radość i energię do życia. Jeśli wcześniej
nie zrozumiemy jak ważny jest systematyczny ruch, to nie dziwmy się, że mięśnie
czasem bolą. One się czasem „cieszą” , że
ktoś chciał je rozruszać lub dają znać , by je
rozruszać. ARA
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KALENDARZ
IMPREZ SPORTOWYCH SZS
Nowy rok szkolny i nowe wezwania
sportowe. Do kalendarza imprez ZW SZS
weszła nowa dyscyplina- bieg na orientację. Wystarczy wytrzymałość biegowa i
dobra znajomość poruszania się w terenie
zalesionym z mapą w ręce. Być może już
wkrótce szkoły będą rywalizować się w
kolejnej dyscyplinie jaką jest łucznictwo.
Czy w naszej gminie znajdą się chętni do
popularyzowania wymienionych dyscyplin
sportowych?
Zarząd Miejsko-Gminny Szkolnego
Związku Sportowego w Kórniku informuje
o imprezach sportowych organizowanych
w ramach Szkolnych Igrzysk Młodzieży,
Gimnazjady i Licealiady w pierwszym semestrze roku szkolnego 2006/2007.
Terminy imprez są dostosowane do kalendarza powiatowego i wojewódzkiego i SZS.
20 września 2006 Gminne Mistrzostwa
w piłce ręcznej dz. i chł. SP-Radzewo
Gminne Mistrzostwa w piłce nożnej
Gimnazjów (G) Kórnik-Błonie
28 września 2006 Mistrzostwa Gminy
w Sztafetowych Biegach Przełajowych SP
i G. j.w.
6 października 2006 Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe SP,G,SPG.-Luboń
10 października 2006 Gminne Mistrzostwa w piłce nożnej SP- Kórnik-Błonie

ODLEWNIA
ALUMINIUM
W
RUNOWIE 2A
Zatrudni:
1. Konserwatora maszyn
i urządzeń
Wymagania:
- doświadczenie w utrzymywaniu ruchu maszyn
i w automatyce,
- dyspozycyjność
- wskazane uprawnienia spawalnicze i elektryczne
2. Mechanika wózków widłowych

Gminne Mistrzostwa w piłce plażowej
G.-Kórnik-Błonie
16 października 2006 Mistrzostwa gminy w badmintonie dz. i chł. SP-Bnin
Mistrzostwa Gminy w badmintonie dz.
i chł. G.- Kórnik
24 października 2006 Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe SP,G, SPG- Luboń
2 listopada 2006 Gminne Mistrzostwa w
szachach dz. i chł. SP- Kórnik-Błonie
3 listopada 2006 Gminne Mistrzostwa w
szachach dz. i chł. G.i LO – Kórnik-Błonie
7 listopada 2006 Powiatowe Mistrzostwa
w szachach dz. i chł. SP – Kórnik-Błonie
8 listopada 2006 Powiatowe Mistrzostwa
w szachach dz. i chł. G.i LO –Kórnik-Błonie
13 listopada 2006 Gminne Mistrzostwa
w warcabach dz. i chł. SP.-Kórnik-Błonie
14 listopada 2006 Gminne Mistrzostwa
w warcabach dz. i chł. G. – Kórnik-Błonie
15 listopada 2006 Powiatowe Mistrzostwa w warcabach dz. i chł. SP- KórnikBłonie
16 listopada 2006 Powiatowe Mistrzostwa
w warcabach dz. i chł. G.- Kórnik-Błonie
22 listopada 2006 Powiatowe Mistrzostwa w sztafetach pływackich SP i
G.-Śrem
24 listopada 2006 Gminne Mistrzostwa
w tenisie stołowym dz. i chł. SP-Radzewo
27 listopada 2006 Gminne i Powiatowe Mistrzostwa w tenisie stołowym G.
dz - Radzewo
28 listopada 2006 Gminne i Powiatowe
Mistrzostwa w tenisie stołowym G.chł.Radzewo
30 listopada 2006 Powiatowe Mistrzostwa w tenisie stołowym SP dz.-Radzewo
1 grudnia 2006 Powiatowe Mistrzostwa
w tenisie stołowym SP chł.-Radzewo
7 grudnia 2006 „Bawmy się razem”zabawy i gry ruchowe kl.I-III SP- Bnin
13 grudnia 2006 Mistrzostwa Gminy
w koszykówce dz. i chł. G – Kórnik
21 grudnia 2006 Mistrzostwa Gminy
w Aerobiku Grupowym SP i G – Kórnik
8 stycznia 2007 Mistrzostwa Gminy

Motel, restauracja
„NESTOR” w Kórniku chętnie zatrudni kelnerkę bądź
kelnera. Doświadczenie
niekonieczne, mile widziana
wysoka kultura osobista
i znajomość języka obcego.

tel. 0695 191 800

w siatkówce SP dz- Bnin
9 stycznia 2007 Mistrzostwa Gminy
w siatkówce SP chł. – Bnin
10 stycznia 2007 Mistrzostwa Gminy w
siatkówce G. dz. i chł. – Robakowo
8 luty 2007 Mistrzostwa Gminy w unihokeju G. dz. i chł. – Kórnik
Mistrzostwa Gminy w unihokeju SP dz.
i chł. – Bnin
16 luty 2007 Mistrzostwa Gminy w koszykówce SP dz. – Szczodrzykowo
19 luty 2007 Mistrzostwa Gminy w koszykówce SP chł.- Szczodrzykowo
W kalendarzu nie uwzględniono jeszcze
terminów imprez powiatowych w nowym
roku kalendarzowym.
Imprezy gminne rozpoczynają się o godz.
9,00 a zawody powiatowe o godz. 10,00.
Wszystkie imprezy gminne i powiatowe
wchodzą do współzawodnictwa szkół „Na
najbardziej usportowioną szkołę” w gminie
Kórnik o puchar Burmistrza.
Punktacja drużynowa zawodów gminnych: Im-4 pkt. II m- 3 pkt, III m – 2 pkt,
IV m- 1pkt
Zawody powiatowe: I m- 10 pkt, II m-9
pkt, III m-8 pkt, IV m – 7 pkt, V-VI m-6 pkt,
VII-VIII m-5 pkt, IX-X m -4 pkt, XI-XII
m-3 pkt, XIII-XIV m- 2 pkt, XV m i dalsze1pkt.
Suma zdobytych punktów w zawodach
gminnych i powiatowych decyduje o końcowej klasyfikacji szkół. Podsumowanie
współzawodnictwa pod koniec roku szkolnego 2006/2007.
Zapraszamy rodziców, władze Urzędu
Miejskiego i członków Rady Miejskiej na
imprezy, w których uczestniczą uczniowie
od klas najmłodszych szkół podstawowych,
poprzez gimnazja i liceum. Obserwując
współzawodnictwo szkół można rzetelniej
ocenić wysiłek organizacyjny działaczy
sportowych, nauczycieli przygotowujących
dzieci i młodzież do zmagań sportowych.
ARA

SPRZEDAM

mieszkanie 2-pokojowe
w Kórniku
nowy blok
WYSOKI STANDARD

Tel. 0509 574 945

tel. (61) 8171 127

a

3. Pracowników fizycznych
Wymagania:
- uregulowana służba
wojskowa
- wskazane uprawnienia
na wózki widłowe

Tel. Kontaktowy:

061 8179 028
24

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe

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

nr 17/2006

Sposób na złodzieja
Decydując się na tak ważną rzecz jaką są
drzwi zewnętrzne do naszego domu, mamy
na uwadze przede wszystkim ich bezpieczeństwo. Równie ważna jest też estetyka
i solidność wykonania. Dobre drzwi wejściowe jednak powinny mieć przede wszystkim
wymagane na rynku polskim atesty.
Drzwi zewnętrzne do tego stopnia niezbędnym elementem wyposażenia lokalu
mieszkalnego, że producenci zaczęli dbać o
to, by do wzmocnienia skrzydeł drzwiowych
stosować coraz nowsze technologie, zapewniające klientowi maksymalne bezpieczeństwo. Najważniejsze innowacje stosuje się do
ochrony przeciw włamaniowej. Konstrukcje
wzmacniające montuje się wewnątrz drzwi,
stosuje się skomplikowane dla potencjalnych
włamywaczy systemy rygli oraz zamków.
Wszystkie te wymogi spełniają drzwi
Funkcjonalna podłoga
Sprzedawca w hurtowni polecał mi panele laminowane na podłogi. Co to za materiał i czy faktycznie jest godny uwagi?
Adam C. Kórnik
Panele laminowane można kupić w dwóch
zasadniczych odmianach – montowane na
klej i bezklejowe. Jednak w obu przypadkach,
chcąc cieszyć się długo ładną podłogą warto
przestrzegać paru zasad. Istotna sprawa
przy montażu paneli to wyrównanie podłoża.
Dopuszczalne różnice poziomów to +/- 3
mm na długości 2 m. Większe różnice trzeba
zniwelować.
Trzeba też pamiętać, że posadzka pod
panelami powinna być sucha. Od wylania
posadzki betonowej do układania paneli
muszą minąć przynajmniej 4 tygodnie. Jeśli
pomieszczenie nie było ogrzewane i wietrzone
trzeba odczekać dłużej.
Panele montuje się zawsze rozpoczynając
od najbardziej oddalonego od drzwi narożnika, w ich kierunku. Dłuższy bok powinien
być układany zgodnie z kierunkiem padania
światła dziennego, aby zniwelować możliwość powstawania punktów załamywania
się światła.
Gdy montuje się panele w pomieszczeniach o dużych powierzchniach (długości przekraczającej 10 m lub/i szerokości ponad 8 m)
trzeba zadbać o pozostawienie dodatkowych
szczelin dylatacyjnych. Przeszkodą w ułożeniu
paneli laminowanych nie jest także wodne
ogrzewanie podłogowe. Tyle, że same prace
trzeba przeprowadzać, gdy jest wyłączone.
Temperatura podłoża w czasie montażu nie
może być wyższa niż 18 st C. Ogrzewanie
można stopniowo włączać dobę po zamontowaniu paneli. Maksymalna temperatura
podłoża nie może przekraczać 26 st. C°.
W przypadku montażu paneli na klej
trzeba pamiętać o smarowaniu nim całej
powierzchni pióra. Po dociśnięciu desek
do siebie nadmiar kleju należy natychmiast
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sprzedawane pod marką własną Best Door
Max w Składach budowlanych VOX. Wszystkie
modele utrzymane są w kolorystyce ciemnego
drewna, nieodmiennie kojarzącego się z elegancją. Palisander, mahoń i złoty dąb dodają
nieodpartego wdzięku drzwiom wejściowym,
które dzięki temu stają się szykowną wizytówką
naszego domostwa.
Jednakże elegancja
w tym przypadku to
przysłowiowa „kropka
nad i”. Nowe drzwi antywłamaniowe cechuje
staranność wykonania,
ale przede wszystkim
doskonałe zabezpieczenie antywłamanioFot. Składy budowlane
VOX Skrzydło drzwi wykonane jest z podwójnej
blachy stalowej pokrytej
płytą MDF

PROMOCJA!

Przy zakupie drzwi Best Door Max
w cenie 999zł montaż drzwi 1zł
usunąć najpierw wilgotną, później suchą
szmatką.
Gdy mamy do czynienia z panelami bezklejowymi wystarczy je dopasować i lekko
przechylić, a deski same się zakleszczą.
Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest
możliwość rozmontowania podłogi i ułożenia
jej w innym pomieszczeniu. Przed decyzją o
kupnie i montażu polecamy Panu wizytę
w Składzie budowlanym VOX w Poznaniu
przy ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy
Św. Michała 100. Poz

Fot. Składy budowlane VOX

Niedocenione drewno
Stan okien w większości polskich
mieszkań pozostawia wiele do życzenia.
Wymieniamy okna, aby w mieszkaniu
było ciepłej, ciszej, bardziej estetycznie.
Liczymy na oszczędności w zużyciu energii
potrzebnej do ogrzania naszego domu.
Utrwalone powszechnie przekonanie
o wyższości okien plastikowych nad drewnianymi powoduje, że w takiej sytuacji sięgamy
po okna wykonane z PCV. Zakup nowych
okien to poważna inwestycja na lata, dlatego
powinniśmy szczególnie starannie dokonać
ich wyboru. Powszechnie uznaną zaletą okien
z PCV jest ich wysoka szczelność. Ta zaleta
może jednak okazać się uciążliwą wadą. Zbyt
duża szczelność prowadzi do zawilgocenia
pomieszczeń i rozwoju grzybów. W razie
pożaru, okna z PCV, mimo iż są niepalne,
wydzielają toksyczne związki. Plastikowe

we. Drzwi posiadają wkładkę do zamka klasy
C, klasę B antywłamaniowości oraz system
Aktywnego Klucza. W komplecie razem
z drzwiami otrzymamy ościeżnicę, klamkę
z wkładką, wizjer oraz wbudowany dzwonek.
Modele drzwi antywłamaniowych Best
Door Max wykonane są z blachy pokrytej
płytą mdf oraz dodatkowo folią CPL. Ościeżnica wykonana jest z blachy o grubości
2 mm, natomiast próg jest zrobiony ze stali
nierdzewnej. Dzięki temu producenci mogli
zastosować wyjątkowo solidne zabezpieczenia antywłamaniowe. Drzwi osadzone są na
czterech zawiasach, zaś sam zamek posiada
12 rygli. Dodatkowo zamek posiada system
aktywnego klucza. Dzięki takiemu systemowi zabezpieczeń drzwi posiadają wszelkie
niezbędne atesty antywłamaniowe wymagane na polskim rynku. Pokryte lakierem, do
złudzenia przypomina w barwie i strukturze
drewno. Szczegóły dotyczące montażu
i zastosowania, jak również zabezpieczeń,
można uzyskać od specjalistów w Składach budowlanych VOX w Poznaniu przy
ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy Św.
Michała 100. Kaz

REKLAMY

PORADNIK
BUDOWLANY

ramy mają właściwości elektrostatyczneprzyciągają kur,z a co za tym idzie wymagają
częstszego mycia. Plastik używany do ich wyrobu rozszerza się pod wpływem temperatury,
w razie nieumiejętnej instalacji okna może to
skutkować zakleszczaniem się skrzydeł okna
bądź prowadzić do pęknięć szyb. Długotrwałe
wystawienie na działanie promieni słonecznych niskiej jakości tworzywa PCV skutkuje
nieodwracalnymi odbarwieniami. Wreszcie
nie każdemu musi odpowiadać zimny i niezbyt
elegancki plastik.
Dobrą odpowiedzią na wady okien z PCV
są okna drewniane. Posiadają one szereg
zalet, o których warto pamiętać. Drewno
jest materiałem naturalnym, bezpiecznym,
niewydzielającym szkodliwych substancji.
Gwarantuje lepsze właściwości izolacyjne niż
PCV. Dzięki użyciu klejonego drewna, okna
zeń wytworzone są odporne na paczenie.
Ramy wykonane z drewna charakteryzują się
dużą stabilnością i wytrzymałością. Drewno na
okna powinno być dobrej jakości - bez sęków i
pęcherzy żywicy. Słusznym rozwiązaniem jest
wybór sprawdzonego i uznanego na rynku
producenta, jak na przykład firmy Sokółka czy
Pol-skone. Przy zastosowaniu odpowiednich
farb zachowamy widoczny rysunek słojów
drewna, czego nie zastąpi nawet najlepsza
okleina. Wybierając okna drewniane nie zamykamy sobie drogi do zmian koloru ramy.
Zależnie od aranzacji wnętrza możemy dobrać
odcień ramy. Okna drewniane, mimo iż nie
przyciągają kurzu, wymagają większej ilości
zabiegów konserwacyjnych. Raz na 5 do 8
lat konieczne jest malowanie okna. Drewno
jest materiałem bardziej eleganckim, nieco
droższym od plastiku. Niezastąpione jest przy
wymianie okien w budynkach zabytkowych.
Nie jest to materiał wolny od wad, lecz godny
uwagi ze względu na swe niewątpliwe zalety.
Szczegóły dotyczące doboru okien, ich
montażu i zabezpieczeń można uzyskać
od specjalistów w Składach budowlanych
VOX w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej
216 oraz przy ulicy Św. Michała 100. Raw
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INFORMACJE / ROZRYWKA
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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) kórnicka szkoła, której patronką jest generałowa Jadwiga Zamoyska, 6) mieszkał w jednym domu z Gawłem, 7) otępienie, zastój, 8) najdłuższy
(lewy) dopływ Dunaju, 9) wieś w naszej
gminie, sołtysem jest tam Małgorzata
Walkowiak, 12) pole, łan, 14) zimowy
pojazd naszych milusińskich, 15) dowcip,
kawał, 17) sprzedawca lekarstw, 20) prostopadły do poziomu, 21) żona syna, 22)
papier wartościowy sprzedawany przez
maklera, 23) Jacek, radny Rady Miejskiej
w Kórniku,

Pionowo: 1) kieliszek do wina, 2) twardy
metal używany jako dodatek do stopów ze
względu na właściwości antykorozyjne, 3)
uchwyt filiżanki, 4) przewodniczący Rady
Miejskiej w Kórniku, 5) wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Kórniku, 10) nadrzędna,
do której się można odwoływać, 11) zespół
składający się z dziewięciu instrumentalistów, 13) przewodnicząca Komisji Oświaty
i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Kórniku, 16) jedna z broni szermierczych, 18)
imię piosenkarek Bartosiewicz i Górniak,
19) jedna z elektrod.

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

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 15/2006: „GDZIE CIENKO TAM
SIĘ RWIE”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Maria Niemier z Czmonia.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
29-go września 2006 r.
Materiały prosimy dostarczać do 22-go września 2006 r.
nr 17/2006

