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Rusza kampania
wyborcza
Prezentujemy listę 25 komitetów
wyborczych wyborców

WYROK W SPRAWIE SŁUPÓW
Unieważnienie pozwolenia na budowę
i ostatnia propozycja obejścia

O KULTURZE NA DROGACH
Źle oznaczone objazdy i bezmyślność
parkujących

MATEUSZ TACIAK NA
MISTRZOSTWACH ŚWIATA
Kolejny sukces kolarza z Kórnika

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

„Second hand”

Zachodnia odzież UŻYWANA I NOWA

HURTOWA SPRZEDAŻ NA KILOGRAMY
Biernatki, ul. Główna 5

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

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

www.bartocha-kamieniarstwo.pl

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
W dniu 12 września br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski spotkał się z przedstawicielami
firmy EIG, która opracowuje dla gminy Kórnik
projekt rewitalizacji. W spotkaniu tym brał
również udział p. Stefan Wojciechowski, który
przekazał przedstawicielom wspomnianej
firmy informacje dotyczące architektonicznych rozwiązań inwestycji, które składają
się na plan rewitalizacji. Sporządzenie tego
projektu wynika z możliwości ubiegania się o
refundację kosztów rewitalizacji z funduszy
unijnych, jednak proces ten przebiegać musi
w zgodzie z opracowanym wcześniej planem.
Kolejnym pożytkiem wynikającym z programu
rewitalizacji jest możliwości odnowienia, za
jego sprawą, tak istotnych miejsc jak choćby
rynek w Kórniku.
WNIOSEK O POWIĘKSZENIE
SKŁADOWISKA W CZMONIU
W dniu 14 września br. Komisje Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Kórniku analizowały wniosek firmy „Sater” złożony w sprawie zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego gminy,
a w ślad za tym również powiększenia składowiska o 13 hektarów. Obie Komisje podjęły decyzję o tym, iż wspomniany wniosek
zostanie przedstawiony wszystkim radnym,
na sesji październikowej aby mogli oni wypowiedzieć się w opisywanej sprawie.

za masę upadłościową firmy „Pozmeat” jest
gotowa zapłacić 17 milionów złotych.
PODSUMOWANIE KONTROLI RIO
W URZĘDZIE MIEJSKIM
W dniu 19 września br. nastąpiło
podsumowanie trwającej trzy miesiące
w Urzędzie Miejskim kontroli Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Ogólnie rzecz ujmując
kontrola wypadła korzystnie dla pracowników Urzędu. Nadmienić należy, że bardzo
dobrze oceniono przygotowanie i realizację
inwestycji oraz zamówienia publiczne.
PARTNERSTWO
PUBLICZNO-PRYWATNE
W dniu 25 września br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski oraz Sekretarz Leszek Książek spotkali się z doradcą gospodarczym
p. Marcinem Lisem w sprawie projektu
partnerstwa publiczno-prywatnego. Konsultacje te są wynikiem tego, że gmina zamierza realizować w tym systemie niektóre
przedsięwzięcia, m.in. inwestycje wchodzące w zakres budownictwa socjalnego
oraz komunalnego. Jeszcze w tym roku
Urząd powinien przygotować przetarg na
remont drugiego budynku mieszkalnego
w Dziećmierowie oraz na budowę budynku
socjalnego. Sławomir Hinc

Z URZĘDU

PROJEKT REWITALIZACJI KÓRNIKA

Nie będzie masztu przy
cmentarzu w Bninie
Burmistrz Gminy Kórnik wydał negatywną opinię w związku z wnioskiem jednej z sieci telefonii komórkowej w sprawie budowy masztu i stacji bazowej przy
ul. Kościelnej w Bninie. Tym razem
udało się znaleźć wystarczające podstawy do odmowy – mianowicie pismo
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Czytamy w tym piśmie między innymi:
„Konserwator Zabytków (...) nie widzi
możliwości lokalizacji obiektu tego typu
w proponowanym miejscu. Działka ta
znajduje się na terenie historycznego
założenia urbanistycznego (...) wpisanego do rejestru zabytków (..). Lokalizacja
masztu stacji bazowej GSM o wysokości
ponad 40 metrów, wpłynie znacząco na
zmianę historycznej panoramy tej części
miasta, będzie ingerencją w osie widokowe, które także podlegają ochronie
i winny być zachowane(...). Ponadto
w sąsiedztwie znajduje się teren zabytkowego cmentarza, teren po dawnym kościele parafialnym i plebania. Lokalizacja ta
będzie stanowiła uszczerbek dla wartości
zabytkowej przestrzeni miasta(...).”
Na szczęście - mniej więcej w miejscu,
gdzie wznosiła się kiedyś piękna wieża zawalonego w czasie II wojny światowej kościoła
nie wyrośnie nam kolejny maszt GSM.
ŁG

PRZEJĘCIE MASY UPADŁOŚCIOWEJ
FIRMY „POZMEAT”
W dniu 18 września br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski spotkał się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich z Zarządem
Spółki „Sokołów”, która złożyła ofertę zakupu
znajdujących się w stanie upadłości Zakładów
Mięsnych „Pozmeat”. Prezesi Spółki potwierdzili na spotkaniu zgłoszoną wcześniej chęć
przeprowadzenia transakcji. Natomiast, w
dniu 19 września Rada Wierzycieli przyjęła
ofertę Zarządu Spółki Sokołów, która w zamian

Tak z perspektywy wyglądała wieża kościoła w Bninie

WIEŚCI SOŁECKIE
Błażejewo
Sołtys Piotr Perdoch informuje, że w
tym roku zaplanowano zakupić blachę do
wykonania dachu nad salą świetlicy. Dach
ma być zrobiony w przyszłym roku. Sołtys
stwierdza, że cały czas rolnikom we znaki
daje się susza.
Dziećmierowo
Sołtys Henryk Hypsior informuje, że we
wsi trwa budowa kanalizacji.
Pierzchno
Cały czas trwa remont świetlicy finansowany z środków sołeckich i czynione
są starania, by został on dokończony. W
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związku z tym w Pierzchnie nie realizuje się
żadnych innych inwestycji. Sołtys Andrzej
Frąckowiak stwierdza, że Rada Sołecka
czyni starania o pozyskanie dodatkowych
pieniędzy na dokończenie tego remontu.
Skrzynki
Sołtys Tadeusz Frąckowiak mówi, że
rolnicy odczuwają skutki suszy, potrzebny
jest deszcz. Mieszkańcy wsi przygotowują
się do wyborów samorządowych – we wsi
panuje przedwyborcza atmosfera.
Żerniki
W październiku będzie realizowana
ostatnia faza remontu świetlicy, prace mają

być wykonane do końca miesiąca. Potem
przewidziane jest uroczyste oddanie świetlicy
do użytku mieszkańców. Sołtys Kazimierz Bogusławski wyraża wdzięczność burmistrzowi
i jego współpracownikom za to, że przekazuje
środki finansowe na remont świetlicy.
Zostało już złożone zamówienie na sadzonki klonów i jesionów, które mieszkańcy
posadzą w czynie społecznym. Zaplanowano też by posadzić jeden dąb, który
będzie poświęcony przez ks. proboszcza
miejscowej parafii któremu zostanie nadane
imię Jana Pawła II.
Zostało także złożone zamówienie na
dostarczenie plastikowych koszy do śmieci,
które będą ustawione w części Żernik.
Sołtys Kazimierz Bogusławski mówi, że
mieszkańcy wsi cały czas żyją wyborami
samorządowymi.
Oprac. Robert Wrzesiński



INFORMACJE

kolejny wniosek odrzucony

W związku z informacjami o ponownym nieuwzględnieniu wniosku
o przywrócenie praw miejskich Bninowi zwróciliśmy się do Rzecznika Prasowego MSWiA o podanie szczegółów
i powodów tej decyzji.
Poniżej prezentujemy treść odpowiedzi jaką uzyskaliśmy. W większości jest
to powtórzenie argumentacji podanej
przy decyzji odmownej wydanej w związku z pierwszym wnioskiem. (ŁG)

Uprzejmie informuję, iż poruszona
przez Pana sprawa rozpatrywana była w
2005r., lecz nie została załatwiona pozytywnie z następujących powodów:
1. Sytuacja wynikająca z przeprowadzenia tej zmiany byłaby precedensem, gdyż nie ma takiego przypadku
w Polsce, aby na terenie jednej gminy
znajdowały się dwa miasta (histo rycznie tworzeniu miast towarzyszyło
ustanawianie samorządu miejskiego z

odrębnymi władzami - w omawianym
przypadku powstałaby sytuacja funkcjonowania dwóch miast posiadających
wspólne władze.
2. Bnin po dokonaniu wnioskowanej
zmiany, jako jednostka pomocnicza gminy Kórnik, w stosunkach zewnętrznych
reprezentowany byłby i tak przez władze
Kórnika.
3. Proces urbanizacji miast, który jest
zjawiskiem wieloaspektowym, polegający m.in. na poszerzaniu granic miast
poprzez wchłanianie przez nie jednostek
mniejszych (przylegających do granic
miasta wsi, miasteczek), potwierdza
brak racjonalnych przesłanek do dzielenia miasta na mniejsze organizmy
miejskie.
We wniosku złożonym w 2006 r.
wnioskodawca (Rada Miasta Kórnik)
nie przedstawił nowych merytorycznych
argumentów uzasadniających potrzebę

dokonywania przedmiotowej zmiany.
Ponadto w konsultacjach społecznych
przeprowadzonych na terenie gminy
Kórnik, na 12929 osób uprawnionych
do głosowania, udział wzięło tylko 127
mieszkańców, z czego 118 osób opowiedziało się za przedmiotową zmianą,
co świadczyło o braku zainteresowania
omawianą sprawą.
Biorąc powyższe pod uwagę, Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji
ponownie negatywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek. Rada Ministrów, która
w dniu 27 lipca 2006 r. podjęła decyzje
w sprawach wniosków dotyczących
zmian w podziale terytorialnym kraju,
w omawianej sprawie uznała za zasadne
stanowisko Ministra SWiA i negatywnie
odniosła się do przedstawionej we wniosku propozycji.
Z poważaniem
Tomasz Skłodowski
Rzecznik Prasowy MSWiA

Program PESEL2

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji przystąpiło do realizacji
programu PESEL2. Celem tego przedsięwzięcia jest usprawnienie obsługi
interesanta poprzez stworzenie usług
realizowanych przez Internet polegających na potwierdzaniu, weryfikacji i udostępnianiu danych z rejestrów i ewidencji
ludności, stanu cywilnego oraz dowodów
osobistych. Możliwa będzie sprawna i
bezpieczna identyfikacja mieszkańców
Polski oraz weryfikacja autentyczności
dokumentów, którymi posługują się w
kontaktach z organami państwa oraz
w obrocie gospodarczym i operacjach
finansowych.
W ramach realizacji projektu PESEL2
opracowany został Podstawowy Dokument Programu PESEL2 “Przebudowa i

integracja rejestrów państwowych. Sposób budowy systemu.” Dokument określa
co w Programie PESEL2 ma zostać
wykonane oraz jakie przyjęto założenia
dla dalszej rozbudowy systemu po roku
2008 w celu rzeczywistego uczynienia z
rejestru PESEL rejestru referencyjnego i
zapewnie jego interoperacyjności z innymi rejestrami i systemami realizującymi
zadania publiczne. Dokument ten i inne
informacje o programie znajduje się na
www.pesel2.mswia.gov.pl.
Dokument w wersji 1.0 z sierpnia
2006r. zostaje upubliczniony aby możliwa
była publiczna dyskusja i jego analiza w
ramach konsultacji społecznych z zainteresowanymi tym zagadnieniem. Ostateczna
wersja tego dokumentu po konsultacjach
społecznych i rekomendacji Komitetu

Sterującego zatwierdzona zostanie przez
Ministra właściwego ds. informatyzacji i
administracji publicznej jako obowiązująca
i podlegająca realizacji i wdrożeniu. Dokument będzie okresowo aktualizowany w
miarę upływu czasu, zmiany uwarunkowań
prawnych, zmian technologicznych oraz
zmiany wymagań i oczekiwań w zakresie
funkcjonalności systemu.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. PESEL2, wyrażanie opinii
i kontakt pesel2@mswia.gov.pl.
Grzegorz Fiuk
p.o. z-ca Dyrektora Departamentu
Rozwoju Rejestrów MSWiA
grzegorz.fiuk@mswia.gov.pl
tel. 022 6028212
GSM 694 444 008
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Przedostatnia Sesja Rady Miejskiej
tej kadencji odbyła się 27 września br
w Domu Strażaka.
Po części tradycyjnie wypełnionej
formalnościami i sprawozdaniami przystąpiono do dyskusji nad projektami
uchwał i głosowania nad nimi.
Dochody wzrastają
Przyjęto uchwałę o zmianie budżetu.
Cieszyć może znaczny wzrost planowanych dochodów gminy (o 365 888 zł
). Wzrost ten wynika między innymi ze
wzrostu dochodów związanych z zajęciem
pasa drogowego ( 50 tys. zł) oraz z tytułu
podatku od środków transportowych osób
prawnych i fizycznych (180 tys. zł) oraz z
tytułu udziału w podatku dochodowym od
osób fizycznych (131 758 zł).

wozy oraz, że nie należy umieszczać tej
pozycji w planie wieloletnim i pozostawić
do w gestji radnych następnych kadencji.
W dobitnym wystąpieniu podczas sesji
wiceburmistrz Hieronim Urbanek wymienił
powody, dla których należy doinwestować
KOMBUs. Jego zdaniem przestarzały
tabor jest nieekonomiczny (eksploatacja
nowego autobusu kosztuje kilka groszy
za kilometr a ponad dwudziestoletniego
pojazdu nawet ponad 2 zł). Brak większej
ilości autobusów powoduje przepełnienia
na liniach i uniemożliwia obsługę nowych
tras. Urbanek przypomniał także, że to
Rada Miejska decyduje o stawkach opłat
i wielu innych szczegółach przejazdów
i fakt, że spółka jest nie rentowna nie
wynika z działań KOMBUSu, ale z realiów
w jakich musi działać.

Wprowadzone do budżetu zmiany
przeznaczają wypracowane fundusze
między innymi na:
- wydatki w kwocie 10 300 zł z przeznaczeniem na projekty budowlanowykonawcze dróg gminnych (w tym ul
Wyspiańskiego w Kórniku)
- wydatek w kwocie 21.600 zł, na
zadania inwestycyjne: budowa Drogi
Kalejskiej
- wydatki w kwocie 280 tys. zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości
(w tym planuje się wykupić nieruchomość
związaną z parkingiem na Parkowej,
nieruchomość pod dojazd do Skrzynek,
nieruchomość dla SP w Radzewie oraz na
parking przy kórnickim cmentarzu).
- w planach wydatków znalazło się
40 tys. na adaptację pomieszczeń w
bnińskim ratuszu dla potrzeb urzędowego
archiwum.
- znalazły się także pieniądze na uzupełnienie budżetu budowy i wyposażenia
SP w Szczodrzykowie, a także inne wydatki tej i innych szkół.
- przeznaczono 30 tys. zł na zadanie
inwestycyjne: adaptacja kotłowni w Żernikach na świetlicę.
Chodnik tylko w Borówcu
Niestety wydatkowane z funduszy sołeckich Kamionek pieniądze, które miały
być przeznaczone na projekt chodnika
wzdłuż ul. Poznańskiej nie pomogły przekonać władz powiatowych do wykonania
całości inwestycji. W związku z przebudową katowickiej i dróg serwisowych uda
się jedynie wybudować chodnik w części
Borówca.
Inwestycje wieloletnie
nie dla KOMBUSU
Nie znalazła akceptacji radnych
idea umieszczenia w planie wydatków
na inwestycje wieloletnie gminy pozycji
rezerwującej raz w roku fundusze na zakup nowego autobusu dla KOMBUSu. W
dyskusji podczas obrad komisji Budżetu i
Finansów padały argumenty, ze lepiej za
te same pieniądze kupować 2-3 używane
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Dzięki zmianom w budżecie dokończona zostanie budowa ul. Wyspiańskiego

Sieć w Czmoniu przekazana
Na sierpniowej sesji zrezygnowano
z omawiania sprawy przekazania sieci
wodociągowej wybudowanej w Czmoniu.
Powodem tego były wskazywane uwagi
do wyceny rzeczonego majątku. Po
sprawdzeniu wyceny na wrześniowej sesji
sieć wodociągowa wraz przyłączami znajdująca się w miejscowości Czmoń została
przekazana Spółce WODKOM. Przekazanie aportem powyższej sieci zwiększy
wartość udziałów Gminy w Spółce.
Nazwy dla osiedla i ulic
W sprawie nadania nazw uchwalono,
że w Szczytnikach znajdzie się Osiedle
PARKOWE (położone przy drodze oznaczonej działką nr 102, w skład którego

SESJA RADY

WRZEŚNIOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ
wchodzi droga oznaczona działką nr
238/31) a w Kamionkach znajdzie się
ulica PIASKOWA (mająca swój początek
od ulicy Poznańskiej, której podstawę
stanowi droga oznaczona działką nr
433/16) oraz ulica SPOKOJNA (mająca
swój początek od ulicy Poznańskiej, której podstawę stanowi droga oznaczona
działką nr 261/4).
Ważny Obszar nieważny
Niedawno uchwalony Obszar Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy Kórnik
ograniczał możliwość zabudowywania
brzegów jezior i rzek. Dokładniej zabraniało się w tym obszarze „lokalizowania
obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki
rolnej, leśnej lub rybackiej;”. Przepis ten
ograniczały wyjątki: „Zakaz, o którym
mowa w (...)nie dotyczy:
1) terenów, dla których w dniu wejścia
w życie uchwały obowiązują miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego
oraz studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego;
2) terenów, dla których plany zagospodarowania przestrzennego, które
utraciły moc z dniem 31 grudnia 2003 r.
przewidywały zabudowę.
3) terenów, dla których przed wejściem w życie uchwały podjęto uchwałę o
przystąpieniu do zmiany lub opracowania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.”
Jako, że punkt 2 odnosi się do prawa
miejscowego, które utraciło moc prawną,
a punkt 3 do dokumentów nie będących prawem miejscowym Wojewoda
Wielkopolski unieważnił te dwa punkty,
wypaczając w ten sposób intencje Rady
Miejskiej.
Co dziwne, istnieją przykłady, gdzie
sam Wojewoda (np. w województwie
podlaskim) ustala podobny obszar
i umieszcza takie same ograniczenia.
Dlaczego tak różnie interpretuje się
przepisy? Nie zmienia to jednak faktu, że
uchwała bez tych punktów ograniczałaby
prawa do korzystania z nieruchomości
nadjeziornych.
Podczas dyskusji w komisjach proponowano kilka rozwiązań, w tym pozostawienie ograniczeń w zabudowie w pasie
100 metrów ale z dopiskiem, że obowiązywać będą dopiero po kilku latach.
Ostatecznie zdecydowano uchylenie całej
ustawy i wnioskowano o przygotowanie
nowej uchwały, w której obszar gdzie ma
być zakazana zabudowa ma być wyznaczony jednoznacznie na mapach. Także
w związku z tą sprawą, grupa mieszkańców wnioskowała o unieważnienie
tej uchwały, ale z zastrzeżeniem o odroczeniu prac nad jej poprawioną wersją
do czasu uporządkowania planów przestrzennych na terenie całej gminy. 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
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O
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O
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DRZWI WEW. I ZEW.
JA
PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE
ROLETY – WERTICALE-ŻALUZJE
MOSKITIERY
KÓRNIK
szeroka oferta
ul. Dworcowa 2
raty lukas
ul. Poznańska 54

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

KLIMATYZACJE

SERWIS AUTORYZOWANY OFERUJE
• SPRZEDAŻ
• MONTAŻ
lata
grwara
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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Wybory do samorządów już 12
listopada. Minął okres zgłaszania
komitetów wyborczych. Poniżej drukujemy otrzymaną z Krajowego Biura
Wyborczego listę 25 komitetów wyborczych wyborców zarejestrowanych dla
naszej gminy. Te 25 komitetów wraz
z komitetami ogólnokrajowymi mogą
zgłaszać kandydatów na burmistrza
(do 18 października) i radnych (do 13
października).

Komitet Wyborczy Wyborców NASZA WIEŚ

Przypomnijmy, że w najbliższych
wyborach głosować będziemy także na
kandydatów do Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego. Nasz powiat znalazł
się w siedmio-mandatowym okręgu
wyborczym nr 3 wraz z powiatami
gnieźnieńskim, średzkim, śremskim
i wrzesińskim.

Komitet Wyborczy Wyborców IRENY KACZMAREK

Wybierzemy także Radę Powiatu.
Gmina Kórnik, wraz z Gminą Mosina znalazła się w VI okręgu, z którego dokonamy
elekcji 4 radnych.
Poniższa lista sporządzona została
w kolejności numerów kolejnych rozpatrywanych przez Krajowe Biuro Wyborcze
spraw rejestracyjnych. Opr. ŁG

Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA WIEJSKA
Komitet Wyborczy Wyborców PRZEMYSŁAWA PACHOLSKIEGO
Komitet Wyborczy Wyborców STANISŁAWA DUSZCZAKA
Komitet Wyborczy Wyborców BOGDANA WESOŁKA
Komitet Wyborczy Wyborców ZBIGNIEWA KALISZA
Komitet Wyborczy Wyborców „SAMORZĄDNI”
Komitet Wyborczy Wyborców „BRZOZA”
Komitet Wyborczy Wyborców „GOSPODARNI
Komitet Wyborczy Wyborców „TWOJA GMINA Z NADZIEJĄ W PRZYSZŁOŚĆ”
Komitet Wyborczy Wyborców PIOTRA CZERNIAKA
Komitet Wyborczy Wyborców „BEZPIECZNE OSIEDLE”
Komitet Wyborczy Wyborców MŁODZI DLA KÓRNIKA
Komitet Wyborczy Wyborców JERZEGO LECHNEROWSKIEGO
Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA SPRAWA
Komitet Wyborczy Wyborców „RAZEM W ZGODZIE”
Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA GMINY KÓRNIK
Komitet Wyborczy Wyborców NASZE WSPÓLNE SPRAWY
Komitet Wyborczy Wyborców KRZYSZTOFA ZWIERZYŃSKIEGO
Komitet Wyborczy Wyborców LESZKA SZNURY
Komitet Wyborczy Wyborców ZBIGNIEWA SKOPKA
Komitet Wyborczy Wyborców L. ROBIŃSKIEGO
Komitet Wyborczy Wyborców ANETY KACZMAREK
Komitet Wyborczy Wyborców JACKA PAWLAKA

Kronika kryminalna
Ciężarówka gubiła
niebezpieczny ładunek
Do zdarzenia doszło 18 września, we
wczesnych godzinach rannych, na krajowej
trasie nr 11. Kierowca ciężarówki, przewożący ładunek z Belgii do Zduńskiej Woli, w
okolicach Gądek zorientował się, że to co
przewozi wysypuje się z pojazdu. Z tego
powodu zjechał na najbliższą stację benzynową w Kórniku i powiadomił odpowiednie
służby. Z informacji uzyskanych od mł. kapitana Macieja Schneidera, dyżurnego z Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu wynika,
że po otrzymaniu informacji o rozsypanej
na drodze niebezpiecznej substancji skierowano na miejsce zdarzenia pięć jednostek
PSP, wśród których znalazła się jednostka
chemiczna z Krzesin oraz OSP w Kórniku.
Okazało się, że ładunek stanowił granulat
polimeryczny, który wykorzystywany jest
do produkcji styropianu. Granulat ten po
zetknięciu z wodą wydziela trujące gazy,
natomiast w określonych warunkach może
być łatwopalny. Na okres zbierania ładunku zamknięto drogę z Kórnika oraz stację
benzynową, co spowodowało liczne utrudnienia w ruchu drogowym. Prawdopodobną
przyczyną rozsypywania się granulatu
było rozszczelnienie się opakowań pod
wpływem wstrząsów na drodze albo tarcia
nienależycie zabezpieczonych opakowań.
Nietrzeźwi zatrzymani
Policjanci Oddziałów Prewencji KWP
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Rusza kampania wyborcza

w Poznaniu zatrzymali 13 września na ulicy
Potulickiej w Kórniku nietrzeźwego rowerzystę. Jak się okazało kierujący rowerem był
mieszkańcem Kórnika. We krwi miał około
1 promila alkoholu.
Kolejnego nietrzeźwego, tym razem kierowcę samochodu zatrzymał funkcjonariusz Ogniwa Prewencji KP w Kórniku we
wspólnym patrolu z strażnikiem miejskim.
Mężczyzna był mieszkańcem Łękna. W wydychanym powietrzu miał około 1 promila.
Zawiadomili o kradzieży
Mieszkaniec Szczodrzykowa zgłosił 12
września, że w miejscowości Kórnik nieznany sprawca dokonał kradzieży tablicy
rejestracyjnej przy samochodzie marki
Opel.
Tego samego dnia mieszkanka Kórnika powiadomiła o kradzieży baneru reklamowego
o wartości 600 zł, natomiast mieszkaniec
Mosiny powiadomił o kradzieży pojazdu
marki Ford Modeno z terenu leśnego w
miejscowości Błażejewko.
Łupem złodziei padły też dwie zagęszczarki, używane do prac budowlanych. Jedną
z nich skradziono 15 września na budowie
w Koninku, a drugą następnego dnia na
budowie w Borówcu.
15 września mieszkaniec Kórnika powiadomił kórnicką policję o przywłaszczeniu
mienia. Był to telefon komórkowy. Poszkodowany oszacował jego wartość na
1100 zł.

O kolejnej kradzieży powiadomił 19 września
Komisariat Policji w Kórniku mieszkaniec
Poznania. Do zdarzenia doszło w Czołowie.
Nieznani sprawcy włamali się do budowanego domu i ukradli okna dachowe.
Sukcesy kórnickich
policjantów
Funkcjonariusze Ogniwa Prewencji KP
Kórnik 19 września zatrzymali w Błażejewie
osobę przez dłuższy czas poszukiwaną.
Następnego dnia kórniccy policjanci odnaleźli w Czołowie skradziony na terenie
Poznania samochód marki Fiat Cinquecento. W tym samym dniu, w miejscowości
Trzykolne Młyny został zatrzymany sprawca
usiłowania kradzieży różnego rodzaju
przedmiotów.
Opr. BM
Odwołano komendanta
kórnickiej policji
Z informacji uzyskanych od Andrzeja Borowiaka, rzecznika prasowego Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu wynika, że
odwołano Roberta Ignaszewskiego ze
stanowiska komendanta Komisariatu Policji w Kórniku i przeniesiono go do pracy
w KMP w Poznaniu. – Komendant naruszył dyscyplinę służbową, nie wypełniając
poleceń służbowych swoich przełożonych, dlatego też dalej nie może pełnić
swojej funkcji – oświadczył Borowiak.
Obowiązki komendanta tymczasowo
powierzono aspirantowi Eugeniuszowi
Siereńskiemu. Rzecznik prasowy nie potrafił określić, kiedy nastąpi wybór nowego
komendanta. BM
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Czas

Pomoc

na grzyby

dla rolników

Przy płocie Arboretum od strony
ul. Parkowej wyrosła Purchawica
olbrzymia (Langermannia gigantea (Batsch.:
Pers. Rostk.) – grzyb rzadko występujący
w Polsce, podlegający ochronie gatunkowej. Rósł kilka dni, ale nie dojrzał, ponieważ
przyszedł ktoś i zniszczył go. Ten „ktoś”
może nie rozumie przyrody, nie rozumie roli
jaką grzyby pełnią w przyrodzie? Może on
dla zasady wszystko bezmyślnie niszczy

Do 15 października można składać
wnioski o pomoc w formie jednorazowego zasiłku celowego dla rodzin
rolniczych, których gospodarstwa rolne
zostały dotknięte suszą. Formularze dostępne są w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kórniku.
Otrzymanie takiego zasiłku możliwe
jest dzięki realizacji programu pomocy dla
gospodarstw rolnych w celu złagodzenia
skutków suszy. Ubiegać się o niego mogą te
rodziny, w których co najmniej jedna osoba
jest rolnikiem (zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników), natomiast
szkody w uprawach rolnych spowodowane
przez suszę i oszacowane przez komisję,
wynoszą średnio powyżej 30%. Aby uzyskać
zasiłek konieczne jest złożenie wniosku.
Rolnicy, którzy chcą otrzymać pomoc
finansową muszą dołączyć do wniosku:
- protokół z oszacowania strat spowodowanych klęską suszy, sporządzony
przez komisję powołaną przez Wojewodę
Wielkopolskiego (protokoły dostępne są w
Urzędzie Miejskim),
- zaświadczenie z KRUS, potwierdzające,
że osoba ubiegająca się (lub jej członek rodziny) jest rolnikiem w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników i podlega
temu ubezpieczeniu z mocy prawa,
- w przypadku osób posiadających konto
bankowe – nazwę banku i numer konta.
Wnioski można składać w siedzibie OPS
w Kórniku w nieprzekraczalnym terminie do
15 października 2006 roku.

Purchawka przed zniszczeniem...

dookoła. Z pewnością tego kto to zrobił
jeż nie poznamy, ale zwracajmy uwagę,
szczególnie dzieciom na ochronę naszego
naturalnego środowiska. Na każdym kroku
spotykamy rozrzucone śmieci, zniszczone
drzewa, ogródki zarośnięte chwastami.
Czy ten stan nam się podoba? Zwróćmy
baczniejszą uwagę na przyrodę która nas
otacza, przecież wszyscy jesteśmy jej właścicielami. Czas najwyższy aby pomyśleć o
ochronie wspólnych dóbr jakimi są: przyroda, krajobraz, powietrze, woda, a nawet
wspólny majątek jaki stanowią drogi, urządzenia komunalne itp. Wystarczy spojrzeć
na stan wiat MPK na drodze do Poznania
a wniosek nasuwa się sam.
Szczególna rola w przyrodzie przypada
lasom. Uważam, że wejście do lasu powinno być zaszczytem. Być może wiele osób
nie rozumie roli lasu, powinno się więc
zwracać uwagę na ochronę lasu. Bo jak
wygląda las po przejściu np. grzybiarzy,
wszyscy dobrze wiemy. Z przykrością
patrzymy na bezmyślnie zniszczone
muchomory, zrujnowane leśne runo, połamane gałęzie, na resztki po śniadaniu.
Powinniśmy się upominać o poszanowanie praw przyrody. Niech nas nie niszczy
bezmyślność i głupota, jaka miała miejsce
w przypadku Purchawicy olbrzymiej na ul.
Parkowej. Kazimierz Krawiarz

Czy produkcja
ruszy ponownie?

Spółka „Sokołów” zawarła porozumienie z radą wierzycieli o zakupie upadłego zakładu „Pozmeat” w Robakowie.
Inwestor zamierza uruchomić produkcję
jeszcze na początku przyszłego roku, co
oznacza, że pracę może znaleźć około
400 osób.
Z informacji uzyskanych od przedstawicieli firmy „Sokołów” wynika, że spółka
chce zainwestować w rzeźnię przynajmniej
10 milionów złotych. Inwestor nie zamierza
również rezygnować z marki Pozmeat i jej

Wysokość zasiłku to:
- 500 zł, gdy rodzina rolnicza prowadzi
gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha
użytków rolnych,
- 1 000 zł, gdy rodzina rolnicza prowadzi
gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej
5 ha użytków rolnych. Dodatkową pomoc
finansową mogą otrzymać, także rolnicy
prowadzący gospodarstwo rolne, w którym
utrzymuje się bydło, owce, kozy lub konie,
jeśli szkody w użytkach zielonych tego gospodarstwa spowodowane suszą wyniosły
powyżej 30%. Wówczas wysokość zasiłku
zostanie zwiększona o 392 zł.
Ubezpiecz się od suszy
Każdy rolnik powinien poważnie zastanowić się nad ubezpieczeniem swoich upraw
czy zwierząt hodowanych w gospodarstwie
rolnym. Ubezpieczenia miałyby rekompensować straty ponoszone z powodu klęsk
żywiołowych. Według obecnie obowiązującej ustawy o dopłatach do ubezpieczeń
rolniczych, budżet państwa dofinansowuje
rolnikom do 40% składki w przypadku
produkcji roślinnej i do 50% w przypadku
hodowli zwierząt.
Ubezpieczenia rolnicze proponuje pięć
firm, z którymi ministerstwo rolnictwa podpisało umowy. Są to: PZU, Allianz Polska,
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
TUW, Concordia Polska TUW i Warta.
Wszelkich informacji odnośnie ubezpieczeń rolniczych udziela Jan Nowak z Biura
Doradcy Rolnego w Kórniku pod numerem
tel. (061) 8 170-658 lub w siedzibie biura,
które znajduje się na ostatnim piętrze w
Przychodni Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
przy ul Poznańskiej 34a w Kórniku.
Barbara Morasz
oznaczeń na wyrobach. Decyzję taką podjął
zarząd spółki, który uznał, iż jest ona znana
i ceniona przez klientów w zachodniej Polsce. Poza tym przyszły właściciel chwali sobie dobre położenie zakładu, co pozytywnie
może wpłynąć na eksport wyrobów.
Ostateczne rozstrzygnięcia nastąpią
najprawdopodobniej już na początku października. Obecnie Jan Kanecki, syndyk
masy upadłościowej rzeźni złożył uchwałę
podjętą przez radę wierzycieli w sądzie.
Sędziowie muszą zadecydować czy podjęte
przez inwestora działania są zgodne z prawem i wydać zgodę na kupno „Pozmeatu”.
Jeśli to nastąpi to strony mogą podpisać
umowę przedwstępną. BM

i to co po niej pozostało
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maliśmy jeszcze pisemnego uzasadnienia
wyroku sądu. Od treści owego pisma warunkujemy dalsze działania – mówi Regina
Wagnerowska, rzecznik prasowy PSE.
Mieszkańcy Kamionek nie kryją zadowolenia z takiego biegu zdarzeń. – Ten wyrok
oznacza, że mimo popełnionych błędów
istnieje szansa na pozytywne rozstrzygnięcie naszej sprawy – tłumaczy Piotr Skłodowski ze stowarzyszenia „LASEM 1000”.
– Nasze dalsze kroki zależą od pisemnego
uzasadnienia, którego jeszcze nie mamy
– dodaje.
Co będzie dalej?
W ostatnim czasie PSE zaprezentowało
mieszkańcom Os. Długiego w Kamionkach
kolejną propozycję przebiegu linii przez ten
teren, która oddala słupy od zabudowań
na odległość ok. 580 metrów. Inwestor na
tym odcinku nie ma jeszcze pozwolenia na

AKTUALNOŚCI

Wyrok w sprawie słupów

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu unieważnił 14 września
pozwolenie na budowę linii wysokich
napięć w gminie Kórnik. Słupy, które już
wybudowano nie znikną, ale protestujący
mieszkańcy są zadowoleni, że w końcu
ktoś dostrzegł ich racje.
Wyrok ogłoszony przez sąd zapewne
był „kubłem zimnej wody” dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Swoją decyzję
WSA uzasadnił przede wszystkim tym, że
inwestor choć budował nową linię, stawiając znacznie wyższe niż poprzednio słupy
to we wszelkich projektach posługiwał się
sformułowaniem „przebudowa”, a nie „budowa”. Na podstawie prawa budowlanego
możemy wywnioskować, że są to zupełnie
rożne kategorie inwestycji. PSE ma miesiąc
czasu, aby złożyć odwołanie do Naczelnego
Sądu Administracyjnego. Inwestor na razie
nie chce komentować wyroku. – Nie otrzy-

budowę. Przypomnijmy, że jest to odcinek
między słupami 52 do 58.
PSE zastrzegło sobie, że jeśli tym razem
mieszkańcy nie przyjmą tej propozycji to
wystąpią o pozwolenie na budowę po starej
trasie, czyli przez osiedla. Zastrzeżenie to
jednak padło, gdy inwestor nie znał jeszcze
wyroku WSA.
Propozycja przebiegu słupów nie napawa optymizmem protestujących mieszkańców.
– Wariant zaprezentowany przez PSE
załatwia tylko 1/10 problemu. Na pewno nie
poprawi to sytuacji wszystkich – stwierdza
Piotr Skłodowski. W najgorszym położeniu
są mieszkańcy, których domy znajdują się
blisko lasu. Według wariantu PSE będą oni
otoczeni słupami z trzech stron.
O dalszym przebiegu zdarzeń będziemy
informować na łamach „Kórniczanina”.
Barbara Morasz

Legenda:
Dotychczasowy przebieg linii
Nowa propozycja przebiegu linii

Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy wzięli udział w kolejnych akcjach
11 września zabezpieczali miejsce wypadku, który wydarzył się na trasie Szczodrzykowo – Śródka.
14 września gasili pożar samochodu na
ulicy Poznańskiej w Kórniku.
14 września usuwali plamę oleju na Trasie
Katowickiej – w kierunku Środy Wlkp.
18 września zbierali granulat przy stacji
Orlenu w Kórniku.
19 września strażacy zabezpieczali miejsce
wypadku na Trasie Katowickiej przy stacji
Orlenu – w kierunku Środy Wlkp.
21 września zabezpieczyli miejsce wypadku
na ulicy Młyńskiej w Kórniku, ,w którym
został poszkodowany rowerzysta.
21 września gasili pożar domu na ulicy
Słonecznej w Dziećmierowie.
23 września zabezpieczali miejsce kolizji na
Trasie Katowickiej – na wyjeździe z Kórnika
do Poznania. Opr. Robert Wrzesiński
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Gminne Programy Przeciwdziałania
Narkomanii
- Szkolenia dla grup opracowujących
i aktualizujących programy

Polska systematycznie reguluje działania odpowiadające na problem narkotykowy, zmierzając do osiągnięcia standardów
wymaganych przez UE. Jednak pomimo
intensywnych wysiłków legislacyjnych, organizacyjnych oraz podejmowania działań
mających na celu powstrzymanie problemu
zażywania narkotyków
i przestępstw związanych z narkotykami, ciągle istnieje niedostatek rozwiązań
instytucjonalnych, szczególnie na poziomie
regionalnym i lokalnym. To właśnie poziom
lokalny jest najbardziej odpowiedni do two-

rzenia i wdrażania wszelkich programów
profilaktycznych, ponieważ tylko pełna
mobilizacja całej społeczności, szczególnie
administracji lokalnej i organizacji pozarządowych może dostarczyć wymiernych efektów na polu przeciwdziałania narkomanii.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
we współpracy z Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej ze środków
projektu Transition Facility, rozpoczyna projekt: „Wsparcie (dokończenie na str. 19)



REKLAMY

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

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

UBEZPIECZENIA

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

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

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

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

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

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050
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Modernizacja trasy katowickiej, mimo
wielkiego znaczenia dla przyszłości Kórnika, jak na razie dostarcza mieszkańcom
naszej gminy wielu utrudnień. Korki na zwężonych odcinkach a co za tym idzie wydłużenie czasu dojazdów są nie do uniknięcia.
Można by powiedzieć, że dla dobra sprawy
musimy pocierpieć.
Jednak czy wszystkie niedogodności są
niezbędne? Czy nie
dałoby się niektórych
spraw lepiej zorganizować?
Na pewno szwankuje informacja o objazdach. Mieszkańcy
znają swoje okolice
i drogi. Często bez
drogowskazów dobrze wiedzą, którędy
dojechać do celu. Są
jednak kierowcy, którzy rzadko lub pierwszy raz przejeżdżają
w okolicach Kórnika.
Załóżmy dla przykładu, że z kierunku Śremu jedzie osoba
słabo znająca okolicę i zmierzająca do
Robakowa. Na odcinku zwężenia trasy S-11
za Skrzynkami jedzie obecnie lewą nitką,
gdyż prawa jest remontowana. Dojeżdża do
znaku kierującego do Robakowa strzałką
prosto. Mija dobrze oznakowany zjazd w
lewo do Borówca i szuka kolejnego znaku
objazdu w kierunku swojego celu. I co da-

lej? Może tak dojechać do Poznania, gdyż
na żadnym ze zjazdów nie znajdzie kolejnej
tablicy informacyjnej.
Inny przykład to podróż kierowcy jadącego przez Robakowo do trasy Katowickiej
i chcącego trafić dalej do Borówca. Jedzie
on tak, jak zwykł jeździć przed remontem

obok kościoła i Gimnazjum i przejeżdża
tory. Zbliżając się do katowickiej widzi plac
budowy ale żaden znak nie informuje go,
że nie ma dalej przejazdu. Jedzie dalej w
prawo pod wiaduktem i po drugiej stronie
trasy dociera do olbrzymiej tablicy „zmiana
organizacji ruchu” . A dalej plac budowy. I
znowu żadnej informacji. Cofając się pod
wiaduktem mija nie zasłonięty znak, z

„Zająłeś MOJE miejsce
- weźmiesz moje kalectwo?”

Problemy z parkowaniem w okolicach kórnickiego rynku wynikają z małej
ilości miejsc parkingowych. Parkujemy
więc gdzie popadnie
– na pasach, w bramach wjazdowych i
... na miejscach dla
inwalidów.
Na samym rynku
są dwa oznaczone
miejsca parkingowe,
przeznaczone dla inwalidów. Jedno mieści się na parkinguwysepce, na wysokości ul. Pocztowej.
Drugie na parkingu
przy ratuszu. Niestety – zdarza się nagminnie, że parkują
tam samochody bez
oznaczeń uprawniających do korzystania
z przywileju.
Warto tu przypomnieć hasło- pytanie „zająłeś moje miejsce
– czy weźmiesz moje kalectwo?”.
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Nam pełnosprawnym nic poza lenistwem
i notorycznym brakiem czasu (na myślenie)
nie przeszkadza by
zaparkować gdzieś
na bocznej uliczce
lub nawet przy ul. Ks.
Jabłoskiego, na prawie zawsze pustym
parkingu.
Inna sprawa, że
zdarzają się czasem
osoby wykorzystujące znaczek inwalidy
na aucie. Zdrowy
małżonek osoby
uprawnionej lub inny
użytkownik jej auta
staje bezprawnie na
dogodnym miejscu
(na przykład na środku chodnika) – bo
ma naklejkę. Są to
przypadki odosobnione ale niestety
mają miejsce.
Trzeba też zauważyć, że niepełnosprawni napotykają na wiele barier
architektonicznych.

którego wynika, że do Poznania dojechać
może skręcając w prawo – a przecież droga
ta jest zablokowana.
Wielu z nas ma doświadczenia z
przejazdów przez modernizowane trasy w
europie zachodniej. Tam, dzięki dokładnym
oznaczeniom jedzie się bez stresów w
kierunku, gdzie dojechać chcemy. Kaskady
świateł prowadzą nas w nocy przez utrudnienia. U nas najczęściej oznaczeń brak,
a istniejące lub nie
zakryte stare oznaczenia dezinformują.
Jadąc w nocy szpalery odblaskowych
ograniczników między
pasami ustawione są
nierówno, często elementy szpaleru są
uszkodzone. Nawet
zachowując odpowiednią prędkość
trudno zauważyć,
gdzie zjeżdża się na
inny pas, gdzie mija
się jakiś budowany
element itd.
Za taki stan rzeczy
odpowiada wykonawca – firma która wygrała przetargi w wielu zakątkach kraju.
To lekceważenie naszego bezpieczeństwa. Odrobina staranności pomogłaby nam
w cywilizowany sposób znieść nieuniknione
niewygody. Miejmy nadzieję, że kłopoty z
odnalezieniem drogi objazdu nie staną się
przyczyną tragedii, gdy karetka zgubi się w
tym drogowym labiryncie.
Przebudowa potrwa jeszcze rok. ŁG

AKTUALNOŚCI

Labirynt bez oznaczeń

Dobrze, że wejście do ratusza, po remoncie zaopatrzono w podjazd dla wózków
i że jest w nim winda.
Jednak pasażer na wózku wysiadając
na parkingu przy ratuszu z auta zaparkowanego na miejscu dla inwalidów musi
pojechać dookoła chodnika-wysepki,
przejechać ulicą pod prąd i dopiero po kamiennym bruku wjechać na chodnik przed

ratuszem. A wystarczyłoby zrobić pochyły
wjazd na chodnik na wysokości tablicy
rozstrzelanych... Nie kosztowałoby to wiele
więcej niż trochę wyobraźni i inwencji. ŁG
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KRÓTKO
Z POWIATU
Święto szpitala
w Puszczykowie

wkład w pomoc szpitalowi.
Ostatnim etapem wydarzenia było
otwarcie wystawy poświęconej Stefanowi
Tytusowi Dąbrowskiemu, przygotowanej

prezentacja dziejów szpitala od jego powstania do dnia dzisiejszego.
Nadanie szpitalowi imienia zakończyło
obchody 30-lecia placówki.
Stefan Dąbrowski urodził się 31
stycznia 1877 roku w Warszawie,
w rodzinie inteligenckiej. Studiował na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Warszawskiego,
był członkiem i stypendystą Krakowskiej Akademii Umiejętności.
Dzięki tej instytucji dokształcał
się w Paryżu, gdzie zajmował się
zagadnieniami z dziedziny chemii
fizjologicznej.

Po ponad trzydziestu latach od
oddania do użytku, szpital w Puszczykowie zyskał patrona. Został
nim prof. Stefan Tytus Dąbrowski,
wybitny lekarz, biochemik, rektor
Uniwersytetu Poznańskiego, poseł
na sejm II RP.
Uroczystość, na którą przybyły
Po powrocie do Polski pełnił w
Jadwiga Dąbrowska, córka patrona
życiu naukowym i politycznym namieszkająca obecnie w Paryżu oraz
szego kraju wiele ważnych funkcji :
Małgorzata Ilukowicz, wnuczka
• 1910-1913: profesor Akademii
profesora, a jednocześnie poznaRolniczej w Dublanach,
nianka, odbyła się 15 września
• 1913-1919: profesor chemii i
2006 roku w Puszczykowie. Święto
fizjologii żywienia Akademii Medycytej dużej, wielospecjalistycznej plany Weterynaryjnej we Lwowie,
cówki, która pełni obecnie ważną
• 1919-1946: profesor Uniwerrolę w zapewnieniu bezpieczeństwa
sytetu Poznańskiego (1945-1946
medycznego pacjentom z rejonu
rektor),
aglomeracji poznańskiej, skupiło
• Od 1928 członek Polskiej
także wielu innych ważnych gości,
Akademii Umiejętności,
w tym posłów na sejm, przedstawi• 1895-1900: członek zarządu
cieli świata nauki, lokalnych władz
Związku Młodzieży Polskiej “Zet”,
samorządowych oraz dawnych i
• 1920-1921: wiceminister spraw
-Odsłonięcie tablicy: Pamiątkową tablicę, zaprojektowaną i wykonaną
obecnych pracowników szpitala.
przez Romana Kosmalę, uroczyście odsłonili Jan Grabkowski, Starosta Po- zagranicznych,
Pamiątkową tablicę, wykonaną znański oraz Jadwiga Dąbrowska, córka patrona szpitala w Puszczykowie.
• 1922-1935: poseł na Sejm,
przez Romana Kosmalę, poznań• 1922-1927: członek komisji
skiego artystę plastyka, odsłonili wspólnie
sejmowych: zdrowia, spraw zagranicznych
Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz
i wojska.
Jadwiga Dąbrowska.
Spotkanie było także okazją, aby poProfesor Stefan Dąbrowski zmarł 23
dziękować pracownikom szpitala za ich
marca 1947 roku i spoczywa na leśnym
wkład w ratowanie zdrowia i życia. Zostali
cmentarzu w Puszczykowie.
oni uhonorowani pamiątkowymi medalami
Starosty, wykonanymi specjalnie na tę okaTomasz Morawski
zję przez Krzysztofa Jakubika, profesora
Gabinet Starosty
ASP w Poznaniu.
Starosta podziękował także osobom,
ISO dla szpitala
Medal: Pamiąktkowy medal zaprojektował
które przyczyniły się do uratowania szpitaw Puszczykowie
i wykonał Krzysztof Jakubik
la. Przypomnijmy, że pierwszego stycznia
1999 roku szpital w Puszczykowie został przez dr Danutę Płygawko z Instytutu HiNZOZ Szpital w Puszczykowie im. prof.
przejęty przez powiat poznański, następ- storii UAM oraz Józefa Malinowskiego z Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.
nie radni powiatu podjęli decyzję o jego archiwum PAN. Ekspozycji towarzyszyła otrzymał certyfikat jakości ISO 9001:2000.
wydzierżawieniu firmie
Z rąk Dominiki Zielińz Gdańska. Nie był to
skiej, z firmy certyfikująjednak dla szpitala docej DNV, dokument pobry okres. Nowe wybory
twierdzający standard
samorządowe z 2002
świadczonych usług
roku zmieniły sytuację.
odebrała, 15 wrześRada Powiatu, na wnionia 2006 roku, Izabela
sek Jana GrabkowskieGrzybowska, Prezes
go, Starosty PoznańZarządu szpitala.
skiego podjęła decyzję
ISO 9001:2000 jest
o przejęciu szpitala z
świadectwem informurąk gdańskiej firmy, co
jącym pacjentów o wypozwoliło uratować go
sokim poziomie opieki
przed upadkiem. Jan
medycznej w szpitalu w
Grabkowski, podzięPuszczykowie. To także
kował m.in. Małgorzadowód kwalifikacji lekacie Stryjskiej i Waldy
rzy i personelu medyczDzikowskiemu, posłom
nego puszczykowskiej
na sejm oraz radnym
jednostki.
powiatu, burmistrzom
i wójtom okolicznych ISO: Na zdjęciu od lewej: Izabela Grzybowska, Prezes Zarządu NZOZ Szpital w Puszczykowie
Tomasz Morawski
gmin, za szczególny
Gabinet Starosty
im. Stefana Tytusa Dąbrowskiego oraz Dominika Zielińska z firmy certyfikującej DNV.
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POP-ORATORIUM
„MIŁOSIERDZIE
BOŻE”
Słowa:
św. Faustyna Kowalska
Muzyka:
Zbigniew Małkowicz
Wykonawcy:
Zespół muzyki sakralnej
„Lumen”
Chór parafii Bożego Ciała
w Poznaniu
1 października (niedziela)
godz. 19.00
Kolegiata w Kórniku

Nabór Uzupełniający
oraz

wznowienie zajęć tanecznej
grupy artystycznej BRAWO
Urząd Miejski w Kórniku ogłasza nabór
uzupełniający dzieci w wieku 6-10
lat (dziewczęta i chłopcy) do grupy
artystycznej BRAWO. Celem zajęć jest
nauka tańca w zespole. Zajęcia prowadzi
choreograf – Rusłan Curujew.
Zapisy przyjmuje pani Lucyna Pepel w
Urzędzie Miejskim (pokój nr 206 tel. 8170
411 w 652) oraz pan Rusłan Curujew.
Nabór zostanie zakończony
w dniu 3 października br.
Zajęcia odbywają się we wtorki o godz.
15,30 (dzieci początkujące), godz. 16,30
(dzieci młodsze) i 17,30 (dzieci starsze)
w sali domu strażaka w Kórniku.
Rodzice nie ponoszą opłat związanych
z nauką tańca!

Fundacja im. Antoniny Kaweckiej
oraz

Zamek w Kórniku
zapraszają
na LII spotkanie z cyklu
Akademia Pieśni Polskiej

Wspomnienie o Antoninie
Kaweckiej w dziesiątą rocznicę
śmierci
opowiada
Sławomir Pietras
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną materiały archiwalne ze zbiorów
Oddziału Poznańskiego TVP SA .
Niedziela, 1 października 2006 r.,
godz. 18.00, Zamek w Kórniku
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WPISANI
W HISTORIĘ
Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku
serdecznie zaprasza do udziału
w VI KONKURSIE RECYTATORSKIM
„WPISANI W HISTORIĘ”
z okazji Święta Niepodległości Polski

INFORMACJE KULTURALNE

KONCERT

Konkurs odbędzie się dnia 8 listopada 2006 roku o godzinie 10.00
- dla klas 4-6 w Domu Parafialnym, ul. Wojska Polskiego 45
- dla klas gimnazjalnych w Strażnicy, ul. 20 Października 93
pod patronatem:
- Starostwa Powiatu Poznańskiego,
- Urzędu Miejskiego w Kórniku,
- Komendy Hufca ZHP w Kórniku.
VI Konkurs „WPISANI W HISTORIĘ” obejmuje poezję
Wisławy Szymborskiej;
w tym roku przypada DZIESIĄTA ROCZNICA przyznania Nagrody Nobla.
Dla wszystkich uczestników dyplomy, dla laureatów nagrody
oraz udział w Koncercie Finałowym dnia 11 listopada 2006 roku,
o godzinie 16.00 w Zamku Kórnickim.
Serdecznie pozdrawiamy
i prosimy o potwierdzenie udziału.
Organizatorzy

Regulamin konkursu:
„WPISANI W HISTORIĘ”
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI
i gimnazjalnych oraz reprezentacji Drużyn Harcerskich.
2. Ustalone zostały następujące kategorie wiekowe:
- uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej,
- uczniowie gimnazjum.
3. Uczestnik recytuje jeden wybrany przez siebie tekst poetycki.
4. Czas recytacji do 5 minut.
5. Kryteria oceny:
- wartość interpretacji,
- ogólne wrażenie artystyczne.
6. Szkołę lub Drużynę Harcerską w każdej kategorii wiekowej może reprezentować tylko dwóch przedstawicieli.
7. Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą, mailem lub telefonicznie w terminie do:
3 listopada 2006 roku,
na adres:
Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca
im. Tytusa hr. Działyńskiego
ul. Poznańska 34a
62 – 035 Kórnik,
e- mail: kornik@zhp.wlkp.pl
tel.: (061) 8-170-122, 8-190-818, 604 48 80 04, 668 32 03 02
W zgłoszeniu powinny być zawarte:
- nazwa szkoły lub drużyny harcerskiej,
- imiona i nazwiska uczestników,
- wiek uczestników i klasa,
- tytuł przygotowanego tekstu.
8. Informacje są udzielane pod numerami telefonów:
tel.: (061) 8-170-122, 8-190-818, 604 48 80 04, 668 32 03 02

Serdecznie zapraszamy!
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Wirtualna
biblioteka

Z początkiem nowego stulecia zaczął
ujawniać się w Polsce na szerszą skalę
ruch na rzecz budowania cyfrowych
zasobów i upowszechniania ich za pośrednictwem Internetu. Zjawisko to objęło
głównie środowiska akademickie (które
zresztą położyły podwaliny pod rozwój
globalnej sieci) a także biblioteczne.
Dziś każda świadoma biblioteka rozumie
potrzebę udostępniania swych zasobów
poprzez Internet. Powstają liczne inicjatywy o zróżnicowanym charakterze, formie,
znaczeniu i zasięgu oddziaływania.
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (www.
wbc.poznan.pl) jest wspólną inicjatywą
poznańskiego środowiska akademickiego.
Uczestnikami projektu są biblioteki naukowe i publiczne Poznania. Naczelnym
założeniem WBC jest stworzenie dostępu poprzez Internet do czterech typów
zasobów: zasób edukacyjny (skrypty,
podręczniki i monografie naukowe); zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane
zabytki piśmiennictwa znajdujące się w
bibliotekach poznańskich); regionalia
(piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski); muzykalia (nuty i piśmiennictwo
związane z muzyką). WBC wykorzystuje
oprogramowanie dLibra - opracowane
i rozwijane przez Poznańskie Centrum
Superkomputerowo Sieciowe.
Liderem WBC jest Biblioteka Kórnicka
Polskiej Akademii Nauk (www.bkpan.
poznan.pl), placówka mająca prawie 200letnią tradycję. Bibliotekę założył około
1826 roku Adam Tytus hrabia Działyński
(1796-1861). Kształcił się on w przedmiotach humanistycznych w Berlinie i w
Paryżu oraz w szkole politechnicznej w
Pradze. Po swoim ojcu Ksawerym (17561819), odziedziczył niewielką bibliotekę
rodową i majętność kórnicką. Około 1817
r. rozpoczął gromadzenie książek. W tym
celu odbywał w latach 1817-1823 podróże
antykwarskie po Polsce, Szwecji, Danii,
Niemczech, Czechach i Francji, nawiązując
kontakty z antykwariuszami i uczonymi. Od
samego początku zbierał książki polskie i
Polski dotyczące. Zgromadził kilkadziesiąt
tysięcy książek i rękopisów (samych poloników ok. 10 tys.). Dla potrzeb biblioteki
przeznaczył zamek w Kórniku i specjalnie
przystosowany pawilon ogrodowy. W 1828
roku rozpoczął także działalność wydawniczą od edycji tekstów praw litewskich.
Wszystkie jego edycje były luksusowo
i niezwykle starannie wydane, metodą
jak najwierniejszego oddania źródła, bez
rozwiązywania skrótów, komentarzy etc.
Jego syn i następca, Jan Kanty Działyński
(1829-1880) z rozmachem kontynuował
dzieło ojca. Zakupił wiele cennych księgozbiorów. Ostatni właściciel Kórnika,
Władysław Zamoyski (1853-1924), wnuk
Tytusa i siostrzeniec Jana Działyńskiego,
nie miał zainteresowań bibliofilskich. Powiększył natomiast majętność kórnicką i
dokupił dobra zakopiańskie. Aktem z 1924
r. przekazał cały majątek (ok. 18 tys. ha),

ZAPROSZENIE NA KONCERT

Serdecznie zapraszamy w niedzielne
popołudnie, 8 października o godz. 18.30
na koncert w Zamku Kórnickim. Wezmą
w nim udział trzy chóry: Chór Larochante
z Belgii, Chór Dominicantes WSB z Poznania i Schola Cantorum Gultoviensis
z Gultowych.
Chór Larochante z belgijskiego miasta
La Roche, tworzą śpiewacy-amatorzy zafascynowani muzyką chóralną, a prowadzi
go Polka Bernadeta Artym – absolwentka
poznańskiej Akademii Muzycznej. Swoją wrażliwością na
piękno świata dźwięków chórzyści dzielą się już od 27 lat,
a przez ten czas zgromadzili
w swoim repertuarze utwory
wielkich epok i wybitnych kompozytorów. W niedzielnym
koncercie wystąpią gościnnie,
prezentując głównie utwory
renesansowe.
Chór Dominicnates wyrósł z istniejącego przy poznańskim klasztorze oo. Dominikanów zespołu liturgicznego Schola Dominicana. Skupia studentów i absolwentów
uczelni wyższych, których połączyła pasja
śpiewania. Założycielką i dyrygentką chóru
jest Karolina Piotrowska-Sobczak, laureatka I miejsca w VI Ogólnopolskim Konkursie
Dyrygentów Chóralnych AM w Poznaniu
(1996) oraz stypendystka nagrody Mło-

dych Twórców Miasta Poznania (1996
- 1997). Bogaty repertuar chóru obejmuje
muzykę sakralną, począwszy od chorału
gregoriańskiego, aż po utwory współczesne oraz muzykę rozrywkową. Znaczącą
część działalności chóru stanowią utwory
wokalno-instrumentalne. W czasie koncertu
zostaną wykonane głównie utwory, które
chór miał przyjemność zaśpiewać podczas
miesięcznego tournée po Australii.
Koncert ten będzie również inauguracją
obchodów jubileuszu 10-lecia
powstania chóru. (Więcej informacji o chórze na stronie
internetowej www.dominicantes.pl).
Schola Cantorum Gultoviensis to zespół żeński, śpiewający muzykę sakralną, który
tworzą dzieci i młodzież z miejscowych szkół oraz wyższych
uczelni. Powstał on z inicjatywy
księdza Edy Jaworskiego, pozytywnie
„zakręconego” proboszcza parafii w Gułtowach, a prowadzi go Karolina PiotrowskaSobczak. Schola Cantorum Gultoviensis,
chociaż działa dopiero od 2002 roku, ma
już na swoim koncie wydanie płyty z repertuarem kolędowym.

wraz z biblioteką, narodowi polskiemu jako
Fundację „Zakłady Kórnickie”.
Obecnie Biblioteka Kórnicka (www.
bkpan.poznan.pl) ma swoich zasobach
ponad 300 tys. woluminów, bogate zbiory
rękopisów, starodruków, kartografii, numizmatów oraz zbiorów muzycznych. W WBC
zgromadzonych zostało już 12 tys. pozycji,
które można przeglądać bezpłatnie. Na
szczególną uwagę zasługują przedwojenne roczniki „Kuriera Poznańskiego” i
„Dziennika Poznańskiego”, a także mapy,
pocztówki, nuty. Wszystko to można
przeglądać przy pomocy bezpłatnego
programu DejaVu, który można ściągnąć

ze stron WBC. Codziennie przybywa około
100 nowych pozycji.
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
jest otwarta dla Czytelników, chcących
przekazać zdigitalizowane książki lub
inne materiały ikonograficzne, które
warto zaprezentować szerokiemu gronu
odbiorców. Zapraszam do odwiedzania
naszych stron (www.wbc.poznan.pl lub
www.bkpan.poznan.pl).

Gospodarz koncertu – chór Dominicantes
Do zobaczenia!

dr Łukasz Jastrząb
Kierownik Działu Elektronicznych
Tekstów Humanistycznych
Biblioteki Kórnickiej PAN
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230 światełek odblaskowych otrzymali
uczniowie klas pierwszych ze szkół podstawowych z gminy Kórnik, dzięki akcji „Odblaskowe pierwszaki” organizowanej przez
Komisję Bezpieczeństwa Rady Powiatu
Poznańskiego.
W okresie jesienno-zimowym bardziej niebezpieczne staje się poruszanie po drogach,
z uwagi na trwający znaczną część doby
zmrok oraz trudne warunki atmosferyczne.
Mimo tych niedogodności musimy normalnie
funkcjonować, przemieszczać się zarówno
pieszo, jak i pojazdami. Aby bezpiecznie
podróżować musimy starać się być bardziej
widoczni dla innych uczestników drogi. To
w znacznym stopniu poprawia bezpieczeństwo pieszego i kierującego pojazdem.
Szczególnie ważne jest, aby najmłodsze
dzieci pamiętały o tym by nosić „odblaski”.
Z tego powodu co roku powiat poznański
organizuje akcję „Odblaskowe pierwszaki”,
podczas której pierwszoklasistom wręczane
są światełka odblaskowe.
Spotkanie pod hasłem akcji zorganizowała 20 września bnińska podstawówka. Dzieci
śpiewając piosenki i recytując wierszyki dzieliły się z innymi rówieśnikami znajomością
przepisów ruchu drogowego. Pokazały, że

samodzielne przechodzenie przez ulicę nie
jest niczym trudnym. Na spotkanie zaproszono funkcjonariuszy policji i straży pożarnej.
- Bez odblasku kierowca widzi was tylko
na odległość 30 metrów, a z odblaskiem
jesteście widoczni już ze 150 metrów – tłumaczył dzieciom starszy posterunkowy Tomasz

Dyzmański z Komisariatu Policji w Kórniku.
Aspirant sztabowy Sławomir Makowski
z Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
sprawdzał wiedzę najmłodszych o tym, jak
należy zachować się podczas pożaru i czego
nie należy robić z urządzeniami elektrycznymi. Światełka odblaskowe przekazał dzieciom
oraz dyrektorom innych placówek Maciej Szuba z Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu
Poznańskiego. B. Morasz

OŚWIATA

Odblaskowe pierwszaki

Dlaczego światełka odblaskowe świecą gdy je oświetlimy?
„Odblaski” budową przypominają plaster miodu. Składają się one z komórek 3 prostopadłych
do siebie płaszczyzn. Padające na nie światło ulega wielokrotnemu odbiciu, dzięki czemu,
widzimy, że obiekt świeci.

Posprzątali najbliższą okolicę
Uczniowie wszystkich szkół w gminie
Kórnik wzięli udział w „Sprzątaniu świata”. Wyposażeni w worki zbierali śmieci zalegające w
przydrożnych rowach, przy jeziorach, drogach i
ulicach swoich miejscowości.
Mimo, że tegoroczna akcja
„Sprzątania świata” przypadła
na dni 15-17 września, to niektóre szkoły rozpoczynały ją
kilka dni wcześniej lub nawet
później. Wszystkim przyświecał
jednak jeden cel – uporządkowanie swojej najbliższej
okolicy.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku oraz
w Szczodrzykowie wyruszyli
z workami już 14 września.
Prawie 400 osób z SP nr
1 w Kórniku sprzątało tereny
przyległe do szkoły. Śmieci
zniknęły m. in. z ulic: Dworcowej, Staszica, 20 Października,
Stodolnej, Reja.
Z kolei w Szczodrzykowie
do akcji włączyli się uczniowie klas IV-VI oraz
klas nauczania zintegrowanego . Na lekcjach
wychowawczych uczniowie wspólnie z wycho-

wawcami posprzątali teren wokół szkoły oraz
przydroża wsi Szczodrzykowo. Zgromadzone
śmieci zostały posegregowane i złożone przy
kolorowych pojemnikach.

Ponad 250 uczniów bnińskiej podstawówki
zarówno z klas najmłodszych, jak i najstarszych sprzątało ulice Bnina oraz obszary

przyległe do Jeziora Bnińskiego.
Do corocznej akcji włączyli się również
uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Radzewie. Sprzątali teren swojej wsi.
Dzieci otrzymały także worki,
w których mogły przynieść
odpady z własnego podwórka,
które zostały wywiezione wraz
z innymi śmieciami.
Kórniccy gimnazjaliści także wyruszyli z workami. W tym
roku w akcji wzięli udział tylko
uczniowie klas pierwszych.
150 pierwszoklasistów zbierało
śmieci m in. na ulicy Parkowej,
Średzkiej, na terenach przyległych do OSiR-u i drodze do
Skrzynek.
Z kolei w Robakowie uporządkowaniem swojej okolicy
zajęli się gimnazjaliści z klas
drugich.
Mimo istotnych celów, które
przyświecają tej akcji, szkoda
tylko, że odbywa się ona raz
w roku, a firma, która zajmuje się odbiorem
worków w niektórych przypadkach ociągała
się z wykonaniem swojej pracy. BM

Inicjatorem i pomysłodawcą akcji Clean Up the World był Ian Kiernan. Idea narodziła się podczas rejsu jaki odbywał po Morzu
Sargasowym w 1987 roku. Napotkane na tym akwenie wielkie ilości śmieci kontrastujące z pięknem przyrody wywarły wielkie wrażenie na tym Australijczyku i gdy wrócił do Sydney zebrał grupę przyjaciół, z którymi posprzątał kilka plaż na wybrzeżu. Akcja nabrała
rozgłosu i 8 stycznia 1989 roku do pierwszej oficjalnej akcji sprzątania włączyło się około 40 tys. ludzi, którzy uzbierali 5 tys. ton
śmieci. Już rok później a sprzątanie świata wyruszyło 300 tys. Australijczyków. Kolejne akcje były jeszcze popularniejsze, dlatego
też Organizacja Narodów Zjednoczonych w swym Programie Ekologicznym (UNEP) zaproponowała przeniesienie tego pomysłu
do innych krajów. Polska po raz pierwszy przyłączyła się do akcji w 1994 roku. Koordynatorem akcji jest fundacja „Nasza Ziemia”
www.naszaziemia.pl Opr. ŁG
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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:

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

Informacje i zapisy w przedszkolu
16

szeroki wybór
rozmiarów
i fasonów
biustonoszy,
stroje kąpielowe,
basenowe oraz
inną bieliznę
KÓRNIK
pl. Niepodległości 13
nr 18/2006

W niedzielne popołudnie, 17 września br., Kórnickie Arboretum znów
rozbrzmiewało muzyką. Tym razem
publiczność zgromadzona na polanie
pod czarną sosną wysłuchała koncertu
w wykonaniu Orkiestr Dętych.
Dr Tomasz Bojarczuk
witając przybyłych gości,
stwierdził, że bieżący rok
jest wyjątkowo bogaty pod
względem ilości koncertów,
które odbyły się w Kórnickim
Arboretum. Po raz pierwszy
jednak publiczność miała
okazję wysłuchać koncertu
w wykonaniu trzech orkiestr
jednocześnie. Inspiratorem
tego koncertu był pan Jacek
Kozłowski dyrygent naszej
Orkiestry Dętej, który zaprosił do udziału w koncercie
orkiestry z Janowca Wlkp.i
Piechcina.
Koncert rozpoczął “Hejnał Wielkopolskiej Panoramy Hejnałów
Ratuszowych”, który nasza orkiestra zagrała podczas Wielkopolskiej Panoramy
Hejnałów w Kórniku, imprezy cyklicznej
odbywającej się co dwa lata, której organi-

zatorem jest właśnie Harcerska Orkiestra
Dęta z Kórnika.
Orkiestrę z Janowca Wlkp. gościliśmy
w maju Kórniku, podczas „ Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów i Intrad Maryjnych”. Powstała w 1948 roku z inicjatywy

majstrów w Zakładach Mięsnych i przechodziła różne koleje losu. Prowadzona
była przez wielu kapelmistrzów, ale największe sukcesy odnosiła, gdy kierował
nią kapelmistrz Stanisław Rozmarynow-

ski. Po jego śmierci w1990 roku orkiestrę
przejął i prowadzi do dnia dzisiejszego
pan Wacław Cholewiński. Z jego inicjatywy orkiestra przyjęła nazwę Janowieckiej
Orkiestry Dętej im. Stanisława Rozmarynowskiego. Obecnie orkiestra liczy
20 muzyków. Natomiast
Regionalna Orkiestra „Kujawy” z Piechcina wystąpiła
w Kórniku po raz pierwszy. Orkiestra powstała
w1923 roku, a więc jest
równolatką naszej orkiestry
z Kórnika. W orkiestrze
gra 22 muzyków i 6 dziewcząt, które urozmaicają
występ orkiestry tańcem
z pomponami. Dyrygentem
„Kujaw” z Piechcina jest już
od wielu lat pan Ireneusz
Kocik.
Orkiestry podczas niedzielnego koncertu prezentowały się w tzw. systemie
trójkowym, tzn. występowały w stałej
kolejności: Piechcin, Janowiec i Kórnik,
prezentując po jednym utworze. Na koniec
orkiestry zagrały wspólnie pod batutą panów Kocika i Cholewińskiego. MMB

KULTURA

koncert orkiestr dętych
w Kórnickim Arboretum

APTEKA BNIÑSKA
zaprasza

pon. - pt. 		
8.00 - 18.00
sob. 		
8.00 - 13.00
niedziela i święta
9.00 - 13.00
Bnin, ul. Jeziorna 21
Tel. 061 8170 013
nr 18/2006

Zachodnia odzież używana

Artykuły po 4,50
Czynne:

Pon. - Pt. 10.00 - 18.00, Sobota 10.00 - 15.00
ul.Armii Krajowej 53 Bnin, tel. 512 486 682

NISKIE CENY!!! • ZAPRASZAMY
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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
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N
(po IEDZ DY
100
I
kg o AŁEK
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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.

18

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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Radzewa

Od 3 lipca w świetlicy w remizie OSP
w Radzewie możliwy jest dostęp do Internetu. Na zrazie znajduje się tam jeden
komputer. Prowadzący tu świetlicę terapeutyczną Marek Klimiński stwierdza, że
wprawdzie większość młodych ludzi ma
komputery w domu, to nie dysponują oni
dostępem do Internetu. Dzieci i młodzież
uczą się jak wyszukiwać odpowiednie
strony, znajdować informacje potrzebne
do nauki. Marek Klimiński uważa, że pod
koniec września
i w październiku
należy spodziewać się większego zainteresowania korzystaniem z Internetu,
gdyż uczniowie
będą już wiedzieć, czego
szukać w związku z zajęciami w
szkołach. Sołtys Julia Bartkowiak mówi,
iż w związku z
bardzo dużym
zainteresowaniem Internetem są czynione starania, by w świetlicy znalazły
się dodatkowe cztery komputery. Jest
zadowolona, że od początku tę świetlicę
prowadzi jedna osoba – Marek Klimiński,
który w pełni zdaje egzamin na swoim
stanowisku.
Świetlica jest otwarta we wtorki, środy, piątki, niedziele w godzinach 16-21.
Dzięki temu umożliwia młodym ludziom
spędzanie wolnego czasu w kulturalnych
warunkach. Jak jest dobra pogoda mogą
grać w gry zespołowe: dwa ognie, piłkę
nożną. W razie niepogody do ich dyspozycji są: stół do ping-pong, „piłkarzyki”.
Marek Klimiński stwierdza, że w swojej
pracy może liczyć na pomoc ze strony
pani sołtys.
W lipcu świetlica była nieczynna, ale
niektóre z dzieci uczęszczających do niej

udały się na kolonie zorganizowane przez
KTPS lub OPS. W sierpniu odbywały się
już w niej zajęcia. Planowane jest zorganizowanie tu tradycyjnego spotkania wigilijnego dla dzieci i młodzieży. Odbędzie
się także karnawałowy balik dla dzieci
i młodzieży.
W planach Radzewo miało być zwodociągowane dopiero w 2010 roku, ale
dzięki temu, że wodę pociągnięto ze
Śremu, nastąpiło to znacznie wcześniej.
Julia Bartkowiak opowiada, że w związku
z tym, iż Radzewo zostało zwodociągowane, można było rozpocząć budowę
jednego odcinka chodnika – w kierunku
Konarskiego. W innym przypadku straciłyby ważność wykonane dwa lata temu
projekty, sfinansowane z funduszy sołeckich.
Sołtys Julia Bartkowiak
mówi, iż po wielu
staraniach wiosną została odnowiona figura św.
Wawrzyńca za
pieniądze przekazane przez
Urząd Miejski
w Kórniku.
W przyszłym
roku zakończą
się prace związane z rozbudową boiska. Został
już wykupiony grunt, jest nawożona ziemia,
w przyszłym roku powstanie ogrodzenie.
Julia Bartkowiak zaznacza, że największym problemem Radzewa jest brak
oświetlenia w stronę Dworzysk i Konarskiego. Wprawdzie są dwie lampy, które
można by przeznaczyć na oświetlenie
drogi w kierunku Dworzysk, ale Enea nie
zgodziła się na zainstalowanie ich na starych słupach, gdyż zmieniły się przepisy
i należy to zrobić na nowych słupach.
W tamtej części wsi powstały nowe
budynki. Niestety, mieszkańcy nowych
domów są narażeni na częste kradzieże
a ciemność a tym terenie ułatwia złodziejom proceder.
Pani sołtys przewiduje, że realizacja
potrzebnego oświetlania w Radzewie
zostanie przeniesiona na 2007 rok.
Robert Wrzesiński

PKPS działa
We wrześniu do Kórnika dotarły dodatkowe 4 tony sera żółtego przyznane
przez ZW PKPS w Poznaniu. Prezes
Zarządu Miejsko-Gminnego PKPS w
Kórniku – Bogdan Wesołek stwierdza,
że było duże zainteresowanie tą pomocą.
Ser otrzymało ok. 570 osób i rodzin - po
3,5kg. Wydawanie odbywało się w SP nr
2 w Kórniku – Bninie i w budynku Ośrodka
Zdrowia w Kórniku.
Bogdan Wesołek mówi, że należy już
myśleć o pozyskaniu pomocy na zimę dla
osób znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej.
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(dokończenie ze str. 9)
regionalnych i lokalnych społeczności
w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie
lokalnym”.
Ośrodek Regionalny FRDL w Poznaniu,
zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu przygotowania, opracowania oraz aktualizacji Gminnych Programów
Przeciwdziałania Narkomanii.
Prosimy o zgłoszenia 3-4 osobowych
zespołów z każdej gminy, w skład każdej
grupy powinni wchodzić przedstawiciele
administracji lokalnej oraz innych instytucji
zaangażowanych w przeciwdziałanie narkomanii na obszarze gminy – organizacje
pozarządowe, policja, szkoły, ośrodki pomocy społecznej, związki wyznaniowe
i inne. Zgłoszenia dokonuje wójt / burmistrz
/ prezydent zainteresowanej gminy na załączonym formularzu aplikacyjnym.
Pełny cykl szkoleniowy obejmuje 8 dni
szkoleniowych realizowanych w trzech sesjach: 3 dni, 3 dni, 2 dni. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu, pomiędzy sesjami
szkoleniowymi zespoły pracujące nad gminną strategią przeciwdziałania narkomanii
będą mogły korzystać ze wsparcia w postaci wizyt konsultantów w gminie. Dodatkowo
spośród gmin uczestniczących w projekcie
zostanie wybranych 20 najaktywniejszych
i wzorowych, których przedstawiciele
wezmą udział w szkoleniu zagranicznym,
podczas których będą mieli możliwość
zapoznania się z metodami zapobiegania
narkomanii oraz mechanizmami współpracy
różnych instytucji w tym zakresie.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Podczas szkoleń zapewnione jest wyżywienie i nocleg. Każdy z uczestników otrzyma
komplet materiałów szkoleniowych oraz
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Zachęcamy do udziału w projekcie
i przesyłanie formularzy zgłoszeniowych
pocztą tradycyjną lub elektroniczną lub
na adres:

AKTUALNOŚCI

Sukcesy
i problemy

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Poznaniu
ul. Szyperska 3/1, 61-754 Poznań,
tel. 061 8533433, fax 061 8553307
e-mail: kjozefek @poznan.frdl.pl,
http//:www.poznan.frdl.pl
Informację przygotowała:
Marta Grześkowiak

44 członków Koła Emerytów i Rencistów działającego przy Zarządzie
Miejsko-Gminnym Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej w dniach 3-12 września było na drugim turnusie wczasów w
Rewalu.
Od 28 września do 1 października
członkowie tego Koła udają się na wycieczkę śladami pielgrzymek Jana Pawła
II. Zamieszkają w miejscowości Lipowa
koło Żywca. Zwiedzą Beskid Żywiecki,
będą w Wadowicach, Częstochowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Oświęcimiu.
Robert Wrzesiński

19

REKLAMY

50

%

zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

ELLMED

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

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

z własnej pasieki oferuje:

SŁOMA STEFAN
MOŚCIENICA, ul. Mosińska 3

tel. 061 8170 176

Chcesz zostać
konsultantką
AVONU
zadzwoń.

tel. 0694-165-335
lub (061) 8 190 702

tel. (61) 8171 127

a

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 18/2006

na „Anielskim Śpiewograniu 2006”
Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” w sobotę
23 września wzięło udział w II Przeglądzie
Piosenki Religijnej „Anielskie Śpiewogranie 2006”. Przegląd zorganizowało
swarzędzkie Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka
Grajka i gościnną parafię pw. Matki Bożej
Miłosierdzia w Swarzędzu. Honorowy
patronat sprawował ks. abp Stanisław
Gądecki.
Po wspólnej modlitwie ks. proboszcz
Eugeniusz Guździoł i przewodnicząca
SPDST - Barbara Kucharska powitali
gości, wśród
których byli m.
in.: ks. biskup
Grzegorz Balcerek, ks. Mariusz Białkowski, burmistrz
Anna Tomicka,
dyrektor PCPR
– Elżbieta Bijaczewska.
Biskup Balcerek powitał zespoły i uczestników przeglądu. Wyraził pewność, że papież Jan
Paweł II, który lubił śpiewać teraz z okna
Pana Boga błogosławi osobom biorącym
udział w festiwalu. Przypomniał również,
że kto śpiewa, ten modli się podwójnie.
Agata Kiejdrowska odczytała „List do
Ojca Świętego”, pod którym po zakończeniu przeglądu składano podpisy.
Imprezę prowadził Wojciech Wietrzyński.
Jako pierwsze zaprezentowało się
Kórnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną
i Ruchową
„Klaudynka”.
Śpiewało 15
osób, którym
towarzyszyli
wolontariusze. W sumie
w Swarzędzu
było 39 osób
związanych z „KLaudynką” z panią prezes
– Anettą Szarzyńską oraz wiceprezes
– Małgorzatą Chmielewską. Wykonawcy
przy akompaniamencie gitary zaprezentowali dwie piosenki: „Klaudynkowa Karawana chwali Pana” oraz „Kto stworzył
migające gwiazdy”. Występ „Kaludynki”
spotkał się z dużym aplauzem publiczności.
Wystąpili także: „Zespół na 105”
z Zespołu Szkół nr 105 w Poznaniu,
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Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Środowiskowy Dom
Samopomocy „Sokoły”, Zespół „Effata”
z Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pomost”
przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Poznaniu, Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka grupa młodszych dzieci pod kierunkiem
Jerzego Kota, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Promyk” w Komornikach, Centrum Pomocy Dzieciom z
Pobiedzisk, Goślińskie Stowarzyszenie
Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z Murowanej Gośliny,
Wa r s z t a t Te rapii Zajęciowej „Ognik”
z Poznania
- zespół „Przystań”, Sylwia
Bajka z Warsztatu Terapii
Zajęciowej
„Koniczynka”
z Poznania,
Warsztat Terapii Zajęciowej
„Pawełek” z Owińsk, Stanisław Małecki
oraz Maria Krensporf z Ośrodka Wsparcia w Swarzędzu, Warsztat Terapii Zajęciowej ze Swarzędza.
Po występie każdy uczestnik otrzymał
aniołka wykonanego w Warsztacie Terapii
Zajęciowej w Swarzędzu
Ks. Mariusz Białkowski, przewodniczący jury przedstawiając werdykt
stwierdził, że wszyscy śpiewali bardzo
dobrze, dlatego wszystkie zespoły zajęły
I miejsce.
Burmistrz
Anna Tomicka
złożyła podziękowania Barbarze Kucharskiej za pomysł
organizacji imprezy. Goście
wręczyli zespołom pamiątkowe dyplomy
i statuetki.
Barbara
Kucharska
podziękowała
sponsorom, wśród których był Wielkopolski Urząd Wojewódzki oraz władze
Swarzędza. Dla darczyńców zaśpiewała
Urszula Jankowiak – solistka opery, która
wykonała pieśń „Ave Maria” Schuberta
i Bacha.
Zebrani po wyjściu z kościoła wypuścili
baloniki prosto do nieba. Na koniec wszyscy utworzyli krąg i zaśpiewali piosenkę
„Jaka siła”.
Robert Wrzesiński

Zaprezentowali się
podczas meetingu
Robakowski chór „Trzy Pokolenia”
wystąpił podczas IV Meetingu „Barierom Stop” w Lisówkach.
Festyn integracyjny „Barierom Stop” odbył się 8 września na terenie Domu Pomocy
Społecznej w Lisówkach. Podczas meetingu
niepełnosprawni mieszkańcy powiatu poznańskiego współzawodniczyli w różnych
konkurencjach.
Program imprezy obejmował także ciepły
poczęstunek oraz występy artystyczne. Gościem festynu była m.in. Maria Sadowska,
uczestnika festiwali w Opolu i w Sopocie.
Na deskach, specjalnie przygotowanej
na tę okazję sceny wystąpił również chór
„Trzy Pokolenia” z Robakowa, którego
dyrygentem jest Alina Staniecka-Wilczak.
Zaprezentował utwór „Na Kórniku bal”. W
szeregach chóru znalazła się „Biała Dama”
w roli, której wystąpiła Julia Zagórowska oraz
Tytus Działyński w postać, którego wcielił
się Szymon Drewnowski. Członkowie chóru
przygotowali według własnego pomysłu herb
Kórnika. „Trzem Pokoleniom” w Lisówkach
towarzyszyła Bożena Kiełtyka, kierownik
kórnickiego OPS-u.
Program artystyczny robakowskiego
chóru spodobał się pensjonariuszom i dyrekcji Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach,
dlatego też organizatorzy imprezy złożyli
propozycję kolejnych koncertów u siebie.
Chór z radością przyjął zaproszenie. BM

KULTURA

„Klaudynka”

Rajd
po KÓrniku
7 października odbędzie się
Rajd po Kórniku zorganizowany przez TKKF ze Swarzędza
oraz kórnickie władze samorządowe.
Rozpocznie się o godz. 10.00.
Jego uczestnicy zwiedzą zabytkowe i ciekawe miejsca
w Kórniku. RW
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Spojrzenia ...
„Życie składa się z serii drobnych spostrzeżeń” – przeczytałam w jednej z moich
ostatnich lektur.
Pewnie nie tylko, pomyślałam, ale ...
coś w tym jest! Przecież często sama w
drodze do pracy, w autobusie, na spacerze
zauważam różne zjawiska, sytuacje,
zdarzenia i „komentuję je” w swojej
głowie...
Aby te spostrzeżenia i komentarze nie pozostały tylko tam, proponuję, by się nimi dzielić i myślę, że
tu, na stronach naszego lokalnego
pisma jest dobre miejsce po temu.
Zwłaszcza, jeśli te obserwacje dotyczą naszego otoczenia, miejsc w
których mieszkamy, pracujemy, robimy zakupy, załatwiamy urzędowe
sprawy, wypoczywamy. Ale nie tylko;
mogą być też natury .... bardziej
ogólnej; przecież każdy ma inne
– swoje, indywidualne spojrzenie i
zauważa inne rzeczy. Wyobrażam sobie te
teksty (a raczej tekściki) jako mini-felietony,
krótkie w formie, jak „rzut okiem”, jak spojrzenie i myśl – refleksję, które niosą. O ile

Redakcja uzna, że są ciekawe na tyle, by
zainteresować Czytelników, niech znajda
tu swoje miejsce.

lata i słońca dzień. Przychodzi mi do głowy
powiedzonko jednej z postaci z książek Musierowiczowej :”Jak pięknie, do króćset!”
Choć moja droga do pracy niedaleka i
Wszechobecna wulgarność
trwa zaledwie kilkanaście minut, to w taki
dzień zdążę „nałapać” tyle dobrego nastroWrzesień ... Przyroda podarowała nam ju, że wystarczy na długo. Słońce przenika
łaskawie jeszcze kilka pięknych, słonecz- przez iglaste łapy świerków i liście drzew
nych dni.
świetlistymi smugami, odzywają się ptaki
... dzień zapowiada się naprawdę
wspaniale.
Z daleka dobiega mnie jakiś warkot i za chwilę mijam trzyosobową
ekipę panów, koszących pobocza
drogi za pomocą małych, spalinowych kosiarek. Uśmiecham się w
duchu na widok tej porannej, aktywnej krzątaniny, to takie budujące
działanie - żeby jeszcze upiększyć
świat, skosić trawkę, uładzić, wygrabić - będzie jeszcze ładniej! Już za
plecami słyszę, że jedna z kosiarek
umilkła nagle i po chwili dobiega
Złota jesień - czas na spacer mnie siarczyste: „ku.... je...na!” No i
czar prysł! Resztę drogi pokonuję ze
W chłodny poranek jadę do pracy spuszczona głową, pełną przygnębiających
rowerem i podziwiam czyste niebo, rosę myśli o brzydocie świata ... Nie, nie świata,
na trawie, wdycham rześkie powietrze ... l u d z i! I o coraz szerzej rozlewającym się
wszystko zapowiada kolejny ciepły, pełen bezmiarze ludzkiej wulgarności. mk

„Dadzą mi konika cisawego…”
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Kolejny raz do Szkoły Podstawowej
im. Jana Wójkiewicza w Radzewie zawitał
Reprezentacyjny Oddział Konny Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku
Ułanów Poznańskich pod dowództwem
komendanta Andrzeja Waltera. Wydarzenie
zbiegło się z uroczystościami 100-lecia

Uczniowie, nauczyciele i rodzice z dużym
zainteresowaniem wysłuchali opowiadania
komendanta oddziału. Przybliżył on historię
15 Pułku Ułanów Wielkopolskich oraz cele i
działalność stowarzyszenia. Siedziba mieści
się w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym
na Starym Rynku w Poznaniu. Dzieci i doro-

Dyrektor Szkoły Marek Serwatkiewicz
wręczył ułanom rocznicowe znaczki
oraz wydawnictwo o Janie Wójkiewiczu.
Członkowie stowarzyszenia obdarowali
uczniów pamiątkowymi ulotkami o oddziale konnym. Po wykonaniu rodzinnego
zdjęcia ulani udali się w dalszą trasę żeg-

urodzin Patrona Szkoły. Wprawdzie Jan
Wójkiewicz był żołnierzem piechoty, ale podobnie jak żołnierze poznańskiej 15 walczył
w bitwie nad Bzurą w 1939 roku. Właśnie
tam piąty raz podąża oddział konny. Ułani
dotarli do Radzewa przemierzając odcinek
z Rogalina do Młodzikowa.

śli zachwyceni byli wspaniałymi rumakami,
umundurowaniem i uzbrojeniem żołnierzy.
Boisko szkolne zamieniło się w plac ćwiczeń.
Aplauz wzbudziły pokazy posługiwania się
szablą i lancą. Wspaniale odśpiewana przez
jednego z ułanów pieśń „O mój rozmarynie”
nagrodzona została oklaskami.

nani przez uczniów oklaskami i pieśnią
„Przybyli ułani pod okienko…” Spotkanie,
które stało się już tradycją wnosi znaczący
wkład w wychowanie patriotyczne uczniów naszej szkoły. MS
P.S. „Konik cisawy” to koń o maści
kasztanowatej (jasnogniady).
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1. Kozica Rafał urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Kórniku
2. Duszczak Antoni urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku
3. Rzeźnik Jakub urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku
4. Rzeźnik Jan urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Kórniku
5. Filipiak Weronika, urodzona i zamieszkała
w Dachowie
6. Kukułka Jakub urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Borówcu
7. Kapusta Julia urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Dachowie
8. Maciejewska Hanna urodzona w Poznaniu, zamieszkała w Borówcu
9. Nowak Maciej urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Pierzchnie
10. Ogórkiewicz Patrycja urodzona w Poznaniu, zamieszkała w Dachowie
11. Bartosik Jan urodzony w Poznaniu,

zamieszkały w Kamionkach
12. Wojciechowska Marianna urodzona
w Poznaniu, zamieszkała w Kórniku
13. Lisiecki Piotr urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Kamionkach
14. Schrőder Maksymilian urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Kórniku
15. Gabryelewicz Jakub urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Kórniku
16. Kociałkowska Anna urodzona w Poznaniu, zamieszkała w Dziećmierowie
17. Melosik Zbyszko urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kamionkach
18. Frąckowiak Melania urodzona w Poznaniu, zamieszkała w Borówcu
19. Gendera Kacper urodzony w Śremie,
zamieszkały w Kórniku
20. Kozłowska Aleksandra urodzona w Środzie
Wlkp. zamieszkała w Szczodrzykowie
21. Lechna Martyna urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kamionkach
22. Sarnowski Igor urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Żernikach
23. Syk Wojciech urodzony w Grodzisku
Wlkp. Zamieszkały w Szczodrzykowie

Marianna Wojciechowska
urodzona 25.07.2006 r.

W naszym gronie powitaliśmy „milusińskich” urodzonych w miesiącu
sierpniu 2006r.
1. Magda Karolina urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Szczytnikach
2. Szymaniak Dawid urodzony w Środzie
Wlkp., zamieszkały w Błażejewie
3. Fiedorczyk Monika urodzona w Śremie,
zamieszkała w Trzykolnych Młynach
4. Pikiński Antoni urodzony w Śremie, zamieszkały w Kórniku
5. Szymaniak Patrycja urodzona w Śremie,
zamieszkała w Błażejewie
6. Michurska Wiktoria urodzona w Śremie,
zamieszkała w Radzewie
7. Michalak Nikola urodzona w Śremie,
zamieszkała w Biernatkach
8. Kamiński Bartosz urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Szczodrzykowie
9. Łada Katarzyna urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Szczytnikach
10.Łada Łukasz urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Szczytnikach
11.Kaźmierczak Jakub urodzony w Poznaniu,
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zamieszkały w Żernikach
12.Biadała Krzysztof urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku
13.Szulc Maria urodzona w Poznaniu, zamieszkała w Kamionkach
14.Tomaszewski Kamil urodzony w Śremie,
zamieszkały w Kórniku
15.Jesionowski Jakub urodzony w Śremie,
zamieszkały w Czmoniu
16.Pietrala Jagoda urodzona w Kűnzelsau,
zamieszkała w Kórniku
17.Oboda Oskar urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Pierzchnie
18.Serba Daria urodzona w Poznaniu, zamieszkała w Dziećmierowie
19.Błaszak Patryk urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku
20.Matuszkiewicz Julia zamieszkała w Poznaniu, zamieszkała w Kórniku
21.Wojna Oskar urodzony w Warszawie,
zamieszkały w Kórniku
22.Gąska Maciej urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku
23.Kurc Szymon urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Kórniku

Najbliżsi pożegnali zmarłych w miesiącu lipcu 2006r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przybył Wojciech lat 58 z Kórnika
Grząślewicz Hieronim lat 45 z Biernatek
Borowiak Felicja lat 77 z Dziećmierowa
Zagrodzka Anna lat 66 z Kórnika
Kamiński Paweł lat 22 ze Szczodrzykowa
Sowińska Irena lat 74 z Kórnika
Wójkiewicz Ludwig lat 96 z Błażejewa

INFORMACJE

W naszym gronie powitaliśmy „milusińskich” urodzonych w miesięcu
lipcu 2006r.

Opr. Janina Nowicka
Najbliżsi pożegnali zmarłych w miesiącu sierpniu 2006 r.
1. Stanisławska Janina lat 72 ze Skrzynek
2. Tomczak Władysława lat 95 z Koninka
3. Rogacki Zygmunt lat 72 z Pierzchna
4. Mróz Marian lat 75 z Robakowa
5. Koprucki Krzysztof lat 49 z Robakowa
6. Niemier Genowefa lat 71 z Kórnika
Opr. Janina Nowicka

Jeśli chcesz,
aby zdjęcie Twojego nowonarodzonego dziecka ukazało się
na łamach Kórniczanina,
w ciągu miesiąca od narodzin prześlij fotografię pocztą
elektroniczną wraz z opisem
na adres redakcji
korniczanin@kornik.pl
lub dostarcz w formie cyfrowej do siedziby redakcji

Zapraszamy mieszkanki
Poznania i Wielkopolski
urodzone w latach 1938-1955,
które w ciągu ostatnich 12 miesięcy
nie miały przeprowadzanych badań
mammografii przesiewowej
na
bezpłatne badania mammograficzne
przeprowadzane w ramach programu
profilaktyki raka piersi.
Badania wykonamy na bieżąco.
Prosimy o wcześniejszą rejestrację
i umówienie terminu badania pod
numerem telefonu (061) 6477 777
Poznański Ośrodek Specjalistyczny
Usług Medycznych
Poznań Al. Solidarności 36
(dawniej ul. Serbska 6)
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REKLAMY

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

Tapicerstwo

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

on fryzjerski
l
a
s

Viva

Fryzjerstwo damsko-męskie
czynne:
Pon.-śr. 10.00 - 18.00
Czw.-pt. 10.00 - 20.00
Sob. 9.00 - 14.00

Kórnik, ul. Działyńskich 4
Tel. 603-727-031

   

USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

MONIKA ORLEWICZ-KULAS

* wypłata zasiłków pogrzebowych
* 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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NAGROBKI
STONE-CENTRUM

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

Granity

REKLAMY

DUŻY WYBÓR - NISKIE CENY
z całego świata

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

W PAŹDZIERNIKU CZYNNE W NIEDZIELE 10.00 - 14.00

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

zatrudni:

- przedstawicieli handlowych,
- pomoc księgowej (fakturzystka) 1/2 etatu
- lakierników,
- stolarzy,
- oraz osoby do przyuczenia w/w zawodach

Miejsce na Twoją reklamę

2006

* Przyjmę pracowników do montażu pomników. Tel. 604 275 135
* Sprzedam skuter „Sunny” 2-osobowy, stan idealny, przebieg 400 km. automatyczna skrzynia biegów. Cena 1600 zł. Tel. 602 611 331
* Poszukuję małego mieszkania lub pokoju dla dwóch osób do wynajęcia w Kórniku lub okolicach. Kontakt pod numerem tel. 512-110-728
* Poszukuję do wynajęcia lokalu minimum 50m2 pod działalność gospodarczą w Kórniku. Tel. 888 847 022
* Sprzedam 3,12 ha siedliskowa, pokłady żwiru, okolice Środy Wlkp. Tel. 506 619 652
* Oddam w wynajem busa 1,9D. Tel. 501 523 226
* Poszukuję opiekunki do dziecka w Kórniku. Tel. 693 491 245
* Sprzedam 20 ton kostki granitowej z odpadu. Tel. 601 749 784
* Sprzedam suknię ślubną, białą, rozmiar S. Tel. grzecznościowy 692 413 853
* Szukam mieszkania w Kórniku 2 lub 3 pokoje, dobra łazienka. Tel. 604 474 471
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, platery, odznaczenia, skrzypce, gramofon, różne starocie - przyjadę. Tel. 0601 308 880
* Wynajmę lub wydzierżawię działkę do 4000 m2 przy ul. Głównej w Borówcu. Tel. 601 542 014
* 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
* 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
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Ogłoszenia
DROBNE

Oferty pisemne prosimy składać w siedzibie firmy

Ilość edycji ogłoszenia
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SPORT

DOBRY WYSTĘP W MISTRZOSTWACH
ŚWIATA MATEUSZA TACIAKA
W rozegranych w Austriackim Salzburgu Mistrzostwach Świata w kolarstwie
szosowym udział wziął reprezentant Kórnika, wychowanek miejscowego LIMARO
Mateusz Taciak. Kórniczanin jak mogliśmy
się przekonać podczas bezpośredniej relacji na stacji telewizyjnej Eurosportu wypadł
w tych mistrzostwach
bardzo przyzwoicie,
zajmując ostatecznie
24 miejsce. Wynik ten
można nawet uznać
za sukces biorąc pod
uwagę ostatnie drobne
kłopoty Mateusza ze
zdrowiem. Nasz zawodnik stracił do pierwszej
dziesiątki mistrzostw
zaledwie 32 sek. co po
rozmowie z nim krótko
po zakończeniu zawodów okazało się że było
do osiągnięcia. Jeden z
powodów jak twierdzi
było to, że Polska ekipa
dopiero w poniedziałek
przyjeżdżała na miejsce (wyścig na czas
był już w środę). Mateusz sam musiał
dojechać do Salzburga samochodem z
Francuskiego Montbeliard (ponad 800 km),
gdzie mieszka w sezonie, na co stracił cały
dzień, a następnie okazało się że we wtorek
nie może się zapoznać porządnie z trasą
gdyż w Salzburgu lało cały dzień. Pojechał
oczywiście obejrzeć trasę w deszczu po

śliskiej nawierzchni, ale następnego dnia
podczas zawodów była piękna pogoda a
pokonywanie zakrętów można było wykonywać na dużo większej prędkości niż myślał.
Dla porównania Australijczyk z Francuskiej
grupy Mateusza torowy Mistrz Świata
Mark Jemison przebywał już w Salzburgu
na 10 dni przed startem a i tak przegrał
z Taciakiem blisko 60 sek. zajmując 33
miejsce. Jeszcze jedną z przeszkód było
też to, że okazało się iż
na niezwykle ciężkiej i
trudnej technicznie trasie na zjazdach z góry
prędkość dochodzi do
90 km/h a przełożenie
jakie nasz zawodnik
posiada przy rowerze
jest za małe na takie
szybkości. Niestety jak
się później okazało nie
dało się do Mateusza
roweru zamontować
większego trybu z
przodu (taki typ ramy)
i musiał pojechać na
tym czym dysponował pierwotnie, tracąc
na zjazdach kolejnych
kilkanaście cennych
sekund. Zwycięzcą wyścigu młodzieżowców do 23 lat został Belg
Dominicue Cornue przed Mistrzem Olimpijskim z Aten na torze Rosjaninem Mikaiłem
Ignatiewem. 24 był Mateusz Taciak strata
2 min 14 sek. Drugi reprezentant Polski w
tym wyścigu Maciej Bodnar był 45 ze stratą
do zwycięzcy 4 min 08 sek. Żałować należy
tylko tego, że nie dość, że sport. HS

Szkoła Językowa

Litera plus

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

UKS „Dwójka” – wioślarskie
sukcesy
Adepci wioślarstwa z Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Dwójka” związanego ze
Szkołą Podstawową nr 2 w Kórniku – Bninie biorą udział w imprezach wioślarskich
i odnoszą sukcesy.
Na sierpniowych zawodach o Puchar
Prezesa Polskiego Związku Towarzystw
Wioślarskich złoty medal zdobyła czwórka ze sternikiem. W osadzie tej płynęli
związani z „Dwójką”: Filip Kazimierczak
i Aleksander Matysiak (sternik). W żeńskiej
czwórce bez sternika, która wywalczyła
czwarte miejsce popłynęła zawodniczka
UKSu z Bnina Marta Maciejewska.
Trzeba tu dodać, że Filip Kazimierczak
i Marta Maciejewska są wychowankami
UKSu, jednak poczynili takie postępy, iż
obecnie trenują w mocnej kadrze RBW
„Posnania”.
W barwach „Posnanii” osiągali już sukcesy. W Międzynarodowych Warsztatach
Wioślarskich i Mistrzostwach o Puchar
Burmistrza miasta Kalisza Kazimierczak
zwyciężył wraz z osadą czwórka podwójną
ze sternikiem i zajął II miejsce w dwójce
podwójnej. Maciejewska zwyciężyła płynąc w dwójce podwójnej i zajęła II miejsce
w konkurencji czwórek podwójnych ze
sternikiem. Nagrodą za sukcesy był wyjazd
na Międzynarodowe Regaty w Czechach,
w których brały udział także osady gospodarzy, Słowacji, Serbii i Niemiec.
W zajęciach sekcji wioślarskiej UKSu
„Dwójka” na co dzień uczestniczy do 15
osób. Jezioro Kórnickie daje dobre perspektywy dla rozwoju sportów wodnych, lecz na
razie baza pozostawia wiele do życzenia.
Jest jednak z roku na rok lepiej. W ostatnim czasie dzięki pomocy z Urzędu Miasta
wybudowano na Błoniach specjalny pomost
ułatwiający wodowanie łódek. Trwają prace
na terenie OSiRu i może niedługo zaplecze
sanitarne udostępniane zawodnikom będzie na odpowiednim poziomie.
Zajęcia z młodzieżą na wodzie wymagają opieki dorosłych. Opiekunce grupy
przydała by się pomoc jeszcze jednej osoby i sprzęt w postaci motorówki. Ale to na
razie marzenia. Może znajdzie się kiedyś
sponsor? Sukcesy już są. ŁG

Zapisy i informacje tel.

0504 130 225
Literap@gmail.com, Skype: litera_plus
GG: 6684911
lub w siedzibie
ul. Młyńska 24, 62-035 Kórnik
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Na zawodach w Bydgoszczy
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Jako pierwsi w nowym roku szkolnym do
rywalizacji w powiecie poznańskim przystąpili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
w Kórniku.
W półfinale Mistrzostw Powiatu reprezentacja szkoły zajęła w Mosinie pierwsze
miejsce i
26 września 2006 będzie grała w Finałach Mistrzostw Powiatu Poznańskiego.
LO Kórnik pokonało ZS z Mosiny 3:0
( 2 m. ), LO w Tarnowie Podgórnym 2 : 0
( 4 m.) i zremisowało z liceum w Puszczykowie – ubiegłorocznymi mistrzami powiatu
1:1 ( 3 m. ).
Pozostałe wyniki meczy: Puszczykowo
ponownie zremisowało z Mosiną i Tarnowem Podgórnym 1:1 a Mosina wygrała
1: 0 z Tarnowem Podgórnym. ARA
POWRÓT PIŁKI RĘCZNEJ NA BOISKA
SZKOLNE
Brak boisk do gry w piłkę ręczną powodował, że przez kilka lat nie odbywały się
mistrzostwa gminy szkół podstawowych w
piłce ręcznej. Obecnie mecze piłki nożnej
zgodnie z przepisami powinny być rozgrywane na boiskach w halach sportowych.
Po 7-letniej przerwie mistrzostwa dla szkół
podstawowych gminy Kórnik odbyły się w
Radzewie ale w małej sali . Ze względu na
małą powierzchnię boiska grano w niepełnych składach – 5 osób i w uproszczonej
formie. Mistrzostwa gminy rozegrano systemem pucharowym a sędziowali nauczyciele
szkół uczestniczących w rozgrywkach.
W otwarciu imprezy uczestniczyła m. in.
członek Rady Miejskiej a jednocześnie
przewodnicząca Rady Rodziców p. Julia
Bartkowiak.
Dyrektor Marek Serwatkiewicz przedstawił sylwetkę patrona szkoły.
Wśród dziewcząt zwyciężyła Szkoła
Podstawowa w Bninie i ona będzie reprezentować nasze środowisko w zawodach
powiatowych. Podopieczne p.Jacka Ogonowskiego: Zuzanna Pawlaczyk, Angelika
Piechowiak, Karolina Zawada, Patrycja
Jarmot, Kinga Zgarda, Katarzyna Serafiniak, Kinga Sójka, Beata Klinowska, Agata
Rusnak, Magda Napieralska pokonały
koleżanki z Szczodrzykowa 4 : 3 i wygrały
w finale z Kórnikiem także 4 : 3.
Drugie miejsce zajęła SP Kórnik pokonując Radzewo 4 : 1, trzecie miejsce po
wygranej z dziewczętami Radzewa 3 : 2
zajęła reprezentacja SP Szczodrzykowo.
Najwięcej bramek w turnieju strzeliły:
Kinga Zgarda z Bnina – 6, Iga Rochaczewska z Szczodrzykowa – 5 i Dominika Mulak
z Kórnika – 4 bramki.
Turniej chłopców wygrali uczniowie p.
Magdaleny Karwackiej z Szkoły Podstawowej w Radzewie. Zespół w składzie: Błażej
Jankowski, Kamil Rozmiarek, Jarosław Stachowiak, Patryk Organiściak, Dawid Kalisz,
Mateusz Wójkiewicz, Sebastian Stempniak,
Tobiasz Sosnowski, Kamil Skotnicki, Michał
Pawłowski, Adam Lubiński pokonał reprezentacje szkół z Kórnika 4:1 i Bnina 2:1.
Chłopcy z Bnina wygrali z Szczodrzykowem
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3 : 1 i zajęli drugie miejsce a SP Kórnik
po pokonaniu Szczodrzykowa 1 : 0 zajęła
trzecie miejsce.
Rozmiarek Kamil z Radzewa strzelił 4
bramki, Michał Stolpe z Bnina – 3 .
W sumie we wszystkich meczach dziewczęta strzeliły 24 bramki a chłopcy 13.
Firma Irmal z Poznania– Posadzki
Przemysłowe pana Ireneusza Poduszczaka
z siedzibą w Trzykolnych Młynach po raz
pierwszy sponsorowała medale i puchary
dla najlepszych szkół a Rada Rodziców
poczęstunek dla wszystkich uczestników
imprezy. ARA
HOBBY- KOLARSTWO
DLA PRZYJEMNOSCI
Byłym kolarzom pasja kolarska pozostaje często przez całe życie. Tak też
jest w przypadku mieszkańca Kórnika
p. Zbigniewa Jędrzejczaka.
Kiedyś jako 12-latek jeździł w grupie
z innymi kórniczanami Robertem Taciakiem
czy Robertem Kolasą. Później wyczynowo
ścigał się na rowerze w klubach Stomil
Poznań i Flota Gdynia. Po skończeniu ka-

riery zawodniczej przestał uprawiać sport.
Jednak jak mówi przysłowie „ wilka ciągnie
do lasu”, z czasem za namową byłych
zawodników, kolegów z którymi jeździł w
przeszłości wrócił do kolarstwa ale dla
przyjemności i własnego zdrowia. Dwa lata
temu miał kłopoty zdrowotne, zachorował
na serce. To go zmobilizowało, żeby ponownie wsiąść na rower, bo przecież ruch
to zdrowie.
Zaczął ścigać się amatorsko na rowerach górskich w maratonach, które odbywają się po całej Polsce. Amatorzy tego
kolarstwa przejeżdżają w ciągu roku od 7
do 14 tysięcy kilometrów.
Maratony górskie dla amatorów ze
względu na ich długość dzielą się na
mini, mega i giga. W tych ostatnich
na dystansach ok.100 km, w bardzo
trudnych warunkach m. in. przez pola,
piachy, błota, bajory a przede wszystkim

na podjazdach górskich ściga się nasz
kórniczanin p. Zbigniew. Dla amatorów
tego kolarstwa jest to niezwykła przygoda
i niemałe wezwanie.
Zdarzało się, że na trasie mają do pokonania sztolnie , chociażby jak ta, która jest
w Złotym Stoku. Każdego roku startują w
10 wyścigach, które odbywają się po całej
Polsce na północy np. w okolicach Gdańska
czy Olsztyna ale najwięcej na południu
kraju, w terenach górskich w okolicach
Krakowa, Karpacza i innych miejscowości.
Pan Zbigniew zawsze w tych wyścigach
znajduje się w czołówce uczestników.
W tym roku przejeżdżał metę do szóstego
miejsca. Odnotował m. in. jedno zwycięstwo, trzy razy był drugi, cztery razy zajął
trzecie miejsce.
W klasyfikacji generalnej po 10 wyścigach zarówno w roku ubiegłym jak i 2006
znajduje się na trzecim miejscu w Polsce!!!
Oprócz jazdy na rowerze również biega.
Próbował swoich sił na biegach wokół
jeziora maltańskiego w Poznaniu. Marzy o
udziale i ukończeniu Maratonu Poznańskiego, może uda to się w tym roku ?
W Kórniku mieszka jeszcze jedna osoba
pasjonująca się amatorskim kolarstwem
górskim.
Jest nią kobieta, absolwentka kórnickiego liceum, nauczycielka wychowania fizycznego pracująca w Środzie
Wlkp pani Jolanta Gałąska. Dla niej nie
straszne są trudy wysiłku fizycznego na
jaki napotyka przy jeździe na rowerach
górskich. Początkowo jeździła sama,
później wspomagała ją inna absolwentka
liceum Magdalena Kościelska. Próbowała
sprawdzić się na wyścigach kolarstwa
górskiego na terenie kraju. Jednak jak
każdy sport do uprawiania i odnoszenia
sukcesów potrzebne są fachowe rady.
Szukała w internecie kogoś, kto by jej
pomógł i znalazła... swojego rodaka
p. Zbigniewa Jędrzejczaka. Teraz wspólnie
jeżdżą po wyścigach i wspomagają się
wzajemnie pokonując wszelkie trudności.
Tu trzeba zaznaczyć , że na trasach wyścigów górskich, za ich uczestnikami nie
jeździ samochód serwisowy tak , jak to
bywa na wyścigach zawodników klubowych. Amatorzy muszą na trasach sami
naprawiać rowery a w tych warunkach co
jeżdżą zdarza się to bardzo często. Pani
Jola również robi to sama, bo inaczej nie
ukończyła by wyścigu. Przyszły również
dla P. Joli sukcesy, o których poinformował
mnie p. Zbyszek. W tym roku zanotowała
jedno zwycięstwo i kończyła wyścigi na
drugim i trzecim miejsce w kategorii kobiet. W klasyfikacji generalnej w dwóch
ligach zajęła czwarte i siódme miejsce
w Polsce.
Są to bardzo dobre osiągnięcia naszych
rodaków na szczeblu krajowym a występując z imienia i nazwiska oraz miejscowości z
której pochodzą promują miasto Kórnik.
W amatorskich wyścigach kolarstwa
górskiego startuje przeciętnie ponad 800
osób a największą popularnością cieszą
się imprezy w okolicach Krakowa, gdzie
startuje około 1300 kolarzy.
(dokończenie na następnej stronie)
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(dokończenie z poprzedniej strony)
Dla obydwóch naszych kórniczan
– pasjonatów kolarstwa górskiego jest to
niezwykła przygoda i sposób na aktywne
spędzanie wolnego czasu. W wyścigach
startują ludzie w różnym wieku (do 16 lat
z opiekunem) i różnej profesji m. in. są
lekarze, prawnicy, urzędnicy, robotnicy itp.
Stanowią jedną wspólną rodzinę a łączy
ich przygoda z rowerem. W wyścigach od
czasu do czasu startują także zawodnicy
kadry narodowej m.in. Maja Włoszczowska
i Ania Szafraniec.
Uprawianie tego sportu kosztuje nie
mało. Pana Zbyszka częściowo finansuje sponsor, p. Jola ponosi koszty sama.
Może ktoś ją wspomoże w zamian za
reklamę?
Kogo zainteresuje taka forma uprawiania sportu może zawsze liczyć na fachowe
rady p. Zbyszka, który marzy o utworzenie
takiej grupy w Kórniku.
Do powstania tego artykułu zainspirowała mnie notatka w Głosie Wielkopolskim
z dnia 13.09.2006. Z artykułu Maraton w
Jankowie Dolnym „ Wyścig na 213 rowerów” m.in. dowiedziałam się, że wyścig
pań na dystansie 62 km wygrała Jolanta
Gałąska z czasem 3:41;36.
Gdy przekazywałam jej gratulacje, poinformowała mnie z niezwykłą skromnością,
że właśnie p. Zbyszkowi Jędrzejczakowi
zawdzięcza swoje sukcesy. ARA

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

ZWYCIĘSTWA ROBAKOWA W PIŁCE
PLAŻOWEJ

Zebranie grupy założycieli
Bnińskiego Klubu Sportowego

Dzięki dwom boiskom, które posiada
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku mogły
się odbyć w dniu 22 września 2006 Gminne
Mistrzostwa Gimnazjów w piłce plażowej.
Szkoła z Robakowa nie dała szans
gimnazjalistom z Kórnika i zarówno wśród
dziewcząt jak i chłopców wywalczyła pierwsze miejsca. Zawody przeprowadzili pp.
Krzysztof Gottschlick i Marcin Stanikowski.
Najlepsze drużyny w turnieju to:
1. Adela Michałowska - Justyna Dudek i
Jan Dobrzyński-Błażej Andrzejewski – obydwie pary z Gimnazjum w Robakowie.
2. Beata Zwierzyńska - Marta Lehman
z Kórnika i Dawid Ostrowski – Sebastian
Gruchociak z Robakowa.
3. Magdalena Kapusta – Joanna Kubiak
z Robakowa i Krzysztof Wachowiak – Jan
Frąckowiak z Kórnika.
Mistrzowskie pary będą reprezentować
gminę Kórnik w zawodach powiatowych,
które być może wiosną 2007 roku odbędą
się także na Błoniach w Kórniku.

14 –tego września br w bnińskim Ratuszu spotkali się założyciele Bninskiego
Klubu Sportowego (BKS ). Idea powstania
klubu sportowego w Bninie zrodziła się
wcześniej, bo już wiosną tego roku. Grupa
skupiająca trzy zespoły piłkarzy chce aby
jej działania przybrały formę oficjalną- powołanie klubu jest więc konieczne.

Kotwica wygrywa!
Przed nami kolejne dwa trudne pojedynki. Wyjazdowy mecz z zawsze nieobliczalną
drużyną, choć może w nie tak groźną jak
dawniej - TPS Winogrady Poznań w sobotę
30 września o godzinie 1300 i za tydzień 7
października o godzinie 1500 u nas z pretendentem do awansu Unią Swarzędz.
Gra naszych ulubieńców wygląda coraz
lepiej, przez niektórych kibiców skazana na
porażki w ostatnich dwóch meczach Kotwica zdobyła komplet punktów i awansowała
w tabeli na siódmą lokatę.
Wełna Rogoźno - Kotwica Kórnik - 2:3
bramki dla Kotwicy strzelali: 2 Tomasz
Szymczak i 1 Piotr Cielewicz
Kotwica Kórnik - Grom Ciepłownik
Plewiska - 1:0
W 65 minucie spotkania pięknym rajdem
z połowy boiska popisał się Jarek Joppek,
po minięciu obrońcy wykorzystał sytuacje
“sam na sam” z bramkarzem gości i ustanowił wynik meczu.
Tak trzymać. Tak dalej panowie.
www.kotwica.kornik.eu
RySZARd

Młodzi ludzie nie tylko z Bnina, którzy
chcą aktywnie uprawiać sport lub pomóc w
działalności, mogą zapisywać się do nowo
powstającego stowarzyszenia .
Zebranie założycielskie wyłoniło grupę
6–ściu osób, których zadaniem jest przygotowanie wniosków o rejestrację do Starosty Poznańskiego i do Krajowego Rejestru
Sądowego, co jest wymogiem formalnym
by Klub uzyskał osobowość prawną. W
imieniu młodych sportowców sprawą rejestracji klubu i wszelkimi pracami z tym
związanymi zajmą się bnińscy radni tj.
Krystyna Janicka i Grzegorz Marciniak, a
także dotychczasowi działacze piłkarscy,
jakimi są od lat: Robert Walkowiak, Maciej
Pawlak, Tomasz Steintz i Jakub Żak.
Przygotowany projekt Statutu Bnińskiego Klubu Sportowego został omówiony
szczegółowo i przyjęty przez Zebranie. Pośród celów i zadań, zadaniem pierwszoplanowym będzie krzewienie kultury fizycznej
i aktywne spędzanie wolnego czasu przez
mieszkańców gminy. Członkowie klubu
przewidują ,że w przyszłości, utworzy się
jeszcze inne sekcje sportowe.
Jak potoczą się losy klubu zależeć będzie od aktywności jego członków oraz możliwości finansowych i potrzeb społecznych.
Założyciele klubu wiele nadziei w
tym względzie pokładają w samorządzie
gminnym oraz sponsorach, oni sami też
deklarują swoją pracę jako wolontariusze.
Cieszy fakt, że na kolejnym spotkaniu,
które odbyło się po tygodniu tj. 21 września
liczba młodych ludzi zainteresowanych działalnością w klubie wzrosła dwukrotnie -salka
Rady Miejskiej ledwie ich wszystkich pomieściła! dlatego żeby nie zawieść nadziei tych
młodych obywateli Bnina, seniorzy deklarują
swoją pomoc i zrobią to, jak należy sądzić po
pierwszych spotkaniach, z charakterystyczną
dla siebie odpowiedzialnością. Red

2. Mechanika wózków widłowych
3. Pracowników fizycznych
Wymagania:
- uregulowana służba
wojskowa
- wskazane uprawnienia
na wózki widłowe

Tel. Kontaktowy:

061 8179 028
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REKLAMY

PORADNIK
BUDOWLANY
Dom ogrzany za grosze
SCHWABENHAUS, jeden z trzech
największych dostawców domów prefabrykowanych na rynku rozpoczyna
działalność w Polsce. W Sadach koło
Poznania firma uroczyście otworzyła
swoją siedzibę. Jest ona zarazem
domem wzorcowym, który prezentuje
możliwości stosowanych przez niemiecką firmę technologii.
P o d o b n y d o m w z o r c o w y, a t y m
samym nowy oddział firmy powstanie
jeszcze w tym roku w Warszawie, a w
kolejnych latach również we Wrocławiu,
Gdańsku i Krakowie. SCHWABENHAUS
planuje sprzedaż w Polsce na poziomie
80-100 domów rocznie.
Domy prefabrykowane produkowane
są w Niemczech i przywożone do montażu do Polski. Wykończeniem zajmują
się już rodzimi wykonawcy. Niemniej
wszyscy klienci SCHWABENHAUS mają
praktycznie nieograniczone możliwości
kształtowania wyglądu we wszystkich
aspektach budowy domu - zarówno na
etapie projektowania przestrzeni, jak
i aranżacji wnętrz. Warto przekonać się,
jak korzystna jest proporcja ceny do
oferowanej usługi – już w standardowym
wyposażeniu, wliczonym w cenę domu,
można znaleźć wiele fantazyjnych detali,
które podnoszą komfort użytkowania.
Oferta proponowanych domów składa się
z kilkudziesięciu projektów o metrażu od
70 do 700 metrów kw.
Firma oferuje unikatowy na polskim
rynku system ogrzewania pompą ciepła, która nie ingerując w ekosystem
zaopatrzy dom w ogrzewanie, ciepłą
wodę i klimatyzację. W ten sposób
koszty ogrzewania domu o powierzchni 140 m. kw. wynoszą jedynie 100
złotych miesięcznie, niezależnie od
wzrastających cen ropy i gazu.
Zasada działania pompy cieplnej jest
bardzo prosta. W odwiercie głębokim na
około 80 metrów umieszcza się sondy.
Za ich pomocą, z ziemi transportowana
jest energia do serca instalacji – centrali
pomp cieplnych. Energia ta przekazywana jest do systemu przygotowywania
ciepłej wody i ogrzewania podłogowego
(wliczonego w cenę). System grzewczy
z kontrolowaną wentylacją powinien
przekonać każdego, kto kupuje dom
jednorodzinny. Technologia zastosowana przez firmę SCHWABENHAUS
pozwala w ciągu trzech godzin wymienić w całym domu zużyte powietrze na
świeże. To rozwiązanie powinno zainteresować szczególnie osoby podatne
na alergię.
F i r m a S C H WA B E N H A U S z d a j e
sobie sprawę, że zdrowe mieszkanie
zależy przede wszystkim od wyboru

nr 18/2006

Przecięcia wstęgi dokonuje właściciel firmy SCHWABENHAUS - Hermann Seigerschmidt

Od września w Sadach pod Poznaniem można obejrzeć dom wzorcowy

odpowiednich materiałów do budowy Aluminiowe drzwi wejściowe stosowane
domu. Dlatego jest on zbudowany w 75% standardowo w domach SCHWABENz drewna – naturalnego i najzdrowszego HAUS charakteryzuje najlepsza izolacja
ze wszystkich materiałów budowlanych. cieplna, duża wytrzymałość na ściskanie
W przeciwieństwie do cegieł i betonu i zginanie, stabilność wymiarów oraz
drewno „oddycha”, dzięki czemu we wnę- przede wszystkim wysoka odporność na
trzach zawsze
włamanie, dziępanuje przyki wielorakim
jemny klimat.
mechanizmom
Dach domu
ryglującym.
S C H WA B E N SchwabenHAUS pokryty
haus powstał
jest dachówka40 lat temu. Domi cementowytychczas zbumi o pięknym
dował ponad 30
wzornictwie .
tys. gotowych
Od klientów zadomów główleży wybór ich
nie w Niemkoloru i kształczech, ale taktu. Z kolei okna
że w Szwajcarii
wykonane są z
i Luksemburgu.
tworzyw sztuczFirma zatrudnia
To tylko jeden z wielu gotowych projektów domów
nych o 5-komookoło 100 osób,
SCHWABENHAUS
rowym profilu,
a przychody
optymalnie chroniące przed hałasem w 2005 roku wyniosły 28 mln euro (szczei utratą ciepła. Wyposażono je w bezpiecz- góły: www.schwbenhaus.pl).
ną klamkę ze specjalną funkcją blokady.
Dar
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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) kompozytor, patron Klubu
„Pro Sinfonika” przy Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi
Zamoyskiej w Kórniku, 8) wgłębienie w
elewacji budynku lub w ścianie, 9) dowód,
że czasie przestępstwa było się w innym
miejscu, 10) wieś w naszej gminie, sołtysem jest tam Jolanta Gańko, 11) uczucie
pieczenia w przełyku, 15) chroniła rycerza od uderzeń przeciwnika, 18) część
nogi, 19) pracownik dbający o ciepło w
budynku, 23) kosztowności zakopane
pod ziemią, 26) Piotr, kolarz UKS „Jedynka-Limaro” Kórnik, 27) stary, ale cenny
mebel, 28) pracuje pod wodą, 29) kobieta
traktująca inne osoby z lekceważeniem,
impertynentka.

Pionowo: 1) samica konia, 2) stan zniszczenia, 3) trzęsące się drzewo, 4) indyk-samiec,
5) opóźnienie wykonania czegoś, odkładanie
na dalszy termin, 6) wieś w naszej gminie,
sołtysem jest tam Ryszard Bartkowiak, 7)
reżyser serialu „Alternatywy 4” i filmu „Miś”
12) zespół wokalny w szkole podstawowej
w Szczodrzykowie, 13) do żucia, 14) as,
ktoś ważny, 15) część wielkiej encyklopedii,
16) nauczycielka wychowania fizycznego,
autorka książki „Historia sportu w kórnickim
liceum”, wydanej z okazji sześćdziesięciolecia Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku,
17) zbój, 19) sołtys wsi Szczytniki, 20) sen
niczym zgon, 21) dalsza krewna, 22) zły
duch, który nie śpi, 23) góra kamienna, 24)
pierwiastek promieniotwórczy, 25) płaczek.

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

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 17/2006: „LEPSZY RYDZ NIŻ
NIC”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Wojciech Świejkowski z Kórnika.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
13-go października 2006 r.
Materiały prosimy dostarczać do 6-go października 2006 r.
nr 18/2006

