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NOWA CZĘŚĆ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W SZCZODRZYKOWIE
DZISIAJ
I PRZED ROKIEM

MIESZKANIA
KOMUNALNE
Sytuacja w Gminie Kórnik

Fot. ŁG

DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ
Trochę statystyki, informacje ze szkół,
pasowania na pierwszoklasistów itd.

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

„Second hand”

Zachodnia odzież UŻYWANA I NOWA
HURTOWNIA

1 kg - 15 zł , od 200 kg - 9,90 zł
TOWAR AUSTRIA – SORTOWANY

Biernatki, ul. Główna 5

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

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

WIZYTA W PARTNERSKIEJ GMINIE
WYMBRITSERADIEL
W dniach od 26 do 28 września br.
delegacja reprezentująca gminę Kórnik
złożyła roboczą wizytę w partnerskiej gminie
Wymbritseradiel w Holandii. W skład kórnickiej delegacji wchodziły następujące osoby:
burmistrz Jerzy Lechnerowski, Piotr Plewka,
który w latach 1990-2002 pełnił funkcję wiceburmistrza i był osobą kładącą podwaliny pod
współpracę obu gmin oraz Sławomir Hinc,
który w Urzędzie Miejskim zajmuje się m.in.
koordynacją współpracy międzynarodowej.
Przedstawiciele partnerskich gmin rozmawiali o potrzebie poszukiwania nowych form
współpracy. Potrzeba ta jest wynikiem tego,
że partnerstwo gminy Kórnik i gminy Wymbritseradiel sięga roku 1992, co sprawia, iż wiele
aktualnych podówczas płaszczyzn współpracy straciło już dziś w zasadzie na znaczeniu.
Przedstawiciele reprezentujący obie gminy
byli zbieżni, co do nowych projektów, które
miałyby na nowo integrować oba samorządy.
Obecnie po obu stronach stanęło zadanie poszukiwania grup społecznych, które w owych
projektach chciałyby partycypować.
SPOTKANIE W SPRAWIE
GAZOCIĄGOWANIA CZMONIA
W dniu 3 października br. burmistrz Jerzy Lechnerowski spotkał się z dyrektorem
ds. technicznych Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa – p. Andrzejem Mikołajczakiem.
Spotkanie dotyczyło spraw związanych
z gazyfikowaniem wsi Czmoń. Ustalono,
że gazociąg zostanie wybudowany przez
Spółkę w 2007 roku.

SPOTKANIE WÓJTÓW
I BURMISTRZÓW W STAROSTWIE
POWIATOWYM
W dniu 3 października br. burmistrz
Jerzy Lechnerowski uczestniczył w spotkaniu wójtów i burmistrzów w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu. Podczas spotkania omawiano sprawy bieżące, a Starosta
przedstawił założenia do budżetu Powiatu
Poznańskiego na 2007 rok. Część spotkania poświęcono na przedstawienie założeń
konkursu „Belfer roku 2007”, którego ideą
jest nagradzanie i promowanie najlepszych
nauczycieli. Konkurs ten po raz pierwszy
ogłoszono w roku ubiegłym, jednakże
dotyczył on tylko nauczycieli poznańskich.
W roku obecnym konkurs jest skierowany
do szkół wszystkich poziomów z Poznania
i całego powiatu poznańskiego.
ODSŁONIECIE TABLICY
POSWIĘCONEJ DZIAŁYŃSKIM
W dniu 7 października br. odbyło się
uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy
poświęconej rodzinie Działyńskich. Tablica
sfinansowana przez Fundację Zakłady
Kórnickie została umieszczona na bocznej
ścianie kórnickiego kościoła nad kryptą
Działyńskich. W uroczystości udział wzięli:
Prezes PAN prof. Andrzej Legocki, Rada
Kuratorów i Zarząd Fundacji Zakłady Kórnickie oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski.
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
W dniu 11 października br. w Biurze
Rady przedstawiciele firmy EIG zaprezen-

WIEŚCI SOŁECKIE
Błażejewko
• Sołtys Genowefa Piwońska poinformowała, że oddzielono oświetlenie, znajdujące
się na terenie ośrodka wypoczynkowego,
od ogólnego oświetlenia we wsi.
• 7 października zorganizowano spotkanie integracyjne w Błażejewku. Mieszkańcy
wsi zebrali się przy ognisku
Gądki
• Sołtys Lucjan Sklepik zwrócił się o
to, by w tym roku został wykonany cały
chodnik na ulicy Akacjowej, a nie tylko jego
część. Potrzebne na to pieniądze mają
pochodzić z funduszy zaplanowanych na
wykonanie oświetlenia na ul. Dworcowej,
które na razie, w związku z modernizacją
trasy S 11 nie mogą być realizowane. Sołtys przewiduje, iż oświetlenie powstanie w
przyszłym roku.
Konarskie
• Na koniec lata w Konarskim odbył się
mecz piłkarski młodzieżowych drużyn Konarskiego i Radzewa. Po jego zakończeniu
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piłkarze zasiedli przy ognisku, by posilić
się kiełbasą.
• Sołtys Józef Bartkowiak jest zadowolony z tego, że obecnie sprzyja pogoda
rolnikom. Zakończyli oni siewy, a obecnie
trwają prace wykopkowe.
• Zakończony został III etap budowy
chodnika we wsi, na co przeznaczono z
gminnego budżetu 20 tys. zł.
• Trwają przygotowania do remontu
świetlicy. W tym roku ma być zainstalowane w niej ogrzewanie gazowe. Część
środków na to przedsięwzięcie będzie
pochodzić z funduszy sołeckich, a resztę
ma pokryć Gminny Fundusz Ochrony
Środowiska.
Robakowo-Wieś
• Sołtys Stefan Sosnowski poinformował, że we wtorek 10 października odbyło
się spotkanie z kandydatami na radnych.
Mieli możliwość zaprezentowania się.
• Mieszkańcy Robakowa-Wsi martwią
się, że nie rozpoczęły się prace związane z
utwardzeniem ulic Wiejskiej i Szkolnej.

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

towali opracowany przez siebie Lokalny
Program Rewitalizacji Miasta Kórnika. W
spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Rady Miejskiej, zaproszeni goście oraz
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Projekt
poddano pod dyskusję. Zgłoszone uwagi
zostaną uwzględnione przez projektantów i zamieszczone w ostatecznej wersji
LPR-u.
(szerzej o Lokalnym Programie Rewitalizacji i spotkaniu w następnym numerze
Kórniczanina przyp. Redakcja )
I WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓ
STOWARZYSZENIA „DROGA S11”
W dniu 11 października br. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się drugie
spotkanie założycieli Stowarzyszenia
„DROGA S11”. W zebraniu uczestniczył
wiceburmistrz Hieronim Urbanek, który
został przedstawicielem Gminy Kórnik
w w/w organizacji. Do Stowarzyszenia
przystąpiło już ok. 40 gmin, powiatów i
województw, które skupione są wokół
drogi ekspresowej S11. Dnia 30 sierpnia br. także Rada Miejska w Kórniku
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie Gminy Kórnik
do opisywanego związku samorządów,
którego celem jest doprowadzenie do
realizacji modernizacji drogi od Kołobrzegu do Kluczborka. Podczas spotkania
przedstawiono projekt statutu, omówiono
wysokość składek, jakie mieliby ponosić
członkowie Stowarzyszenia oraz program
działań na najbliższy okres. Ze względu
na uchybienia proceduralne przy rejestracji w KRS-ie podczas spotkania nie
zapadły żadne wiążące decyzje oraz nie
odbyło się zaplanowane wcześniej I Walne Zebranie, które miało na celu wybór
władz Stowarzyszenia. UM Kórnik
Runowo
• Z informacji uzyskanych od sołtysa
Pawła Kuźmy wynika, że w sierpniu z sołeckich pieniędzy został wyłożony kostką
brukową przystanek autobusowy.
Oprac. Robert Wrzesiński
W dniu 26 października b.r. o godzinie
19:00 na terenie miejscowego gimnazjum
odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa
Robakowo – osiedle.
Program zebrania:
• sprawozdanie finansowe sołtysa
• wiadomości bieżące
• wnioski do prac dla kolejnej Rady
Sołeckiej
• zapytania do zaproszonego na spotkanie gościa burmistrza Jerzego Lechnerowskiego
Na zebranie zapraszam przedstawicieli
Komitetów Wyborczych Wyborców oraz ich
kandydatów na radnych naszego obwodu
wyborczego do zaprezentowania swoich
programów wyborczych.
Sołtys
Alina Staniecka –Wilczak



INFORMACJE

Komitety raz jeszcze

Oświadczenie
w sprawie obwodnicy
Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej wystosowano oświadczenie, które popiera starania burmistrzów w sprawie bezpieczeństwa
rozwiązań komunikacyjnych budowanych na
nowej obwodnicy Kórnika.
Przypomnijmy, że starania te trwają od
dłuższego czasu, a szczególnie aktywnie
wspiera je Rada Sołecka wsi Mościenica.
O Ś W I A D C Z E N I E NR 5
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 27 września 2006 r.
w sprawie: zajęcia stanowiska odnośnie
inwestycji drogowych realizowanych przez
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu na terenie Gminy Kórnik.
Rada Miejska w Kórniku działając na podstawie § 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Kórnik,
popierając stanowisko Burmistrza gminy
Kornik i mieszkańców, wyraża następujące
stanowisko:
§ 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa
i usprawnienia rozwiązań komunikacyjnych
przy realizacji inwestycji drogowych prowadzonych na terenie gminy Kórnik przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,
Rada Miejska oczekuje wprowadzenia do
realizacji następujących rozwiązań:
- zainstalowania świateł „inteligentnych”
na skrzyżowaniu dróg 431 z 3470 P oraz 434
(obwodowej miasta Kórnika) z 2472 P,
- połączenia ścieżki rowerowej z ul.
Mościenicką,
- zmiany wyjazdu z działek ROD na ul.
Mościenicką,
- wykonania zjazdu z ronda na drodze 431
do Mościenicy,
- pobudowania sygnalizacji świetlnej na
wyjeździe z Kórnika przy ul. Woźniaka
- zainstalowania sygnalizacji świetlnej na
obwodnicy na wysokości ul. Poznańskiej
(przejście dla pieszych),
a także rozważenia:
- możliwości przeprowadzenia ścieżki
rowerowej w miejscu przewidzianym do
przebudowy przepustu (km 32+632,88), co
zapewniłoby bezkolizyjne przeprowadzenie
ścieżki, dojście zwierzyny do wody, połączenie
szlaku turystycznego,
- budowy ekranów akustycznych na wysokości ogrodów działkowych w Mościenicy (...)

W poprzednim numerze Kórniczanina wydrukowaliśmy otrzymaną z Biura
Wyborczego w Poznaniu listę Komitetów
Wyborczych Wyborców, które zostały
zarejestrowane dla naszej gminy. Niestety informacje otrzymane z tego źródła
okazały się niepełne. W spisie zabrakło 3
komitetów. W między czasie jeden z owych
trzech komitetów wycofał się z procesu
wyborczego.

Prezentujemy dziś - mamy nadzieje już w pełni zweryfikowaną listę Komitetów
Wyborczych Wyborców.
Do 13 października komitety (miejscowe
i ogólnokrajowe) mogą zgłaszać kandydatów na radnych. Pełną listę kandydatów
opublikujemy w następnym numerze naszego pisma. Wtedy także przedstawimy listę
kandydatów na Burmistrza Gminy Kórnik.
ŁG

Komitet Wyborczy Wyborców NASZA WIEŚ
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 IRENY KACZMAREK
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
Komitet Wyborczy Wyborców MACIEJA ANTKOWIAKA
Komitet Wyborczy Wyborców LESZKA GABRYELEWICZA

67 rocznica stracenia Obywateli Kórnika i okolic
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 października 2006r. o godz. 11:00, w rocznicę
rozstrzelania mieszkańców ziemi kórnickiej, zostaną złożone kwiaty przed tablica
upamiętniającą to wydarzenie (ratusz).
Zapraszam do wzięcia udziału w tej patriotycznej uroczystości.
Burmistrz
Jerzy Lechnerowski
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Jesień zapowiada się pogodnie,
lecz chłodne wieczory i noce zwiastują
nieuchronne nadejście zimy. Zaczyna
się okres popularnie zwany „sezonem
grzewczym”.
Razem z materiałami opałowymi, przez kominy „wyparowują” olbrzymie ilości pieniędzy, jakie wydajemy na ogrzanie naszych domów.
Nie brakuje więc ludzi „sprytnych”,
„zaradnych”, spalających odpady.
Próbują oni w ten sposób zaoszczędzić. Zaoszczędzić podwójnie: raz
na opale, dwa na wywózce śmieci.
Tym wszystkim dedykuje garść
informacji:
- spalając 1 kilogram polichlorku
winylu (plastikowe butelki, folie,
skaja, izolacje przewodów, wykładziny) wytwarzamy 280 litrów
chlorowodoru tworzącego z wodą
kwas solny,
- spalając 1 kilogram poliuretanów (pianka tapicerska, spody obuwia, myjki) wytwarzamy 50 litrów
cyjanowodoru tworzącego z wodą
kwas pruski (jedna z najsilniejszych
trucizn),
- spalanie odpadów stolarskich i płyt
paździerzowych, laminatów powoduje
powstawanie substancji rakotwórczych
takich jak formaldehyd,
- spalanie kubeczków po margarynie
i jogurtach to nic innego jak produkcja
trującego styrenu.
Inne trujące substancje powstające
przy okazji spalania odpadów to np. alfabenzo-piren.

Ukradli kwietnik
Otoczenie naszego odnowionego
kórnickiego kościoła jest z miesiąca na
miesiąc piękniejsze. Ostatnio z parafialnych
funduszy wybudowano piękny chodnik na
około kolegiaty, brukową nawierzchnię
pod dzwonnicami nawiązującą do starej
nawierzchni całego rynku. Od dłuższego
czasu w kamiennych kwietnikach rosną
kwiaty i krzewy. Niedawno jednak ktoś
ukradł jeden z tych wielkich, kamiennych
kwietników.
Kradzieże to nasza gminna codzienność. Widać to oczywiście w statystykach
Policji, jednak wiele drobnych przestępstw
nie opłaca się nawet zgłaszać bezradnym
często służbom.
Włamania do sklepów, ginące samochody i narzędzia na budowach.
I tu też nie ma świętości. Kradnie się
kwiaty z cmentarza. Ostatnio także kwietnik
z przed kościoła.
Przerażeniem napełnia fakt, że dokonano tego w centrum miasta. Na samym
rynku musiał zatrzymać się co najmniej
pół-ciężarowy samochód, ciężki kwietnik
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Dla tych, którzy o chemii wiedzą
niewiele, służę jednym określeniem pasującym do wszystkich wymienionych
substancji: TRUCIZNY.
Nasze niskie kominy nie rozprowadzają dymu po wielkich powierzchniach. To
co spalamy zatruwa więc też nas, nasze
rodziny i naszych sąsiadów.
Szacuje się, że w okresie zimowym
na terenie gdzie ogrzewa się węglem

Co robić?

AKTUALNOŚCI

Nie truj siebie
i innych!

Jeśli sąsiad zatruwa powietrze, którym oddychamy czasami wystarczy mu uświadomić,
że truje siebie i innych. Proponujemy więc
zacytowanie danych z tego artykułu.
Nie do każdego jednak trafi argument w
takiej formie. Wtedy należy zawiadomić Straż
Miejską lub Policję, Urząd Miejski lub Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Sprawą można zainteresować
Polski Klub Ekologiczny (tel. 061
8530923).
Często przyda się zrobienie zdjęcia, bo gdy na miejsce dotrze funkcjonariusz może już nie być śladu po
procederze, a szanse na recydywę
mogą być znaczące.
Czym ogrzewać?

i śmieciami gwałtownie wzrasta poziom
zanieczyszczeń:
- zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki
o 180%,
- zanieczyszczenie tlenkiem węgla
(czadem) o 300%,
- zanieczyszczenie rakotwórczym alfa
benzo pirenem 8-krotnie,
- zanieczyszczenie substancjami smołowymi 4 krotnie.
dźwigać musiało kilku silnych ludzi. Być
może ktoś ich spłoszył, bo drugi kwietnik
pozostał przed kościołem lecz był przesunięty o przynajmniej metr.
Oj, przydałby się monitoring miasta!
ŁG

Czarne złoto polskiej ziemi – węgiel – to nienajlepsze ekologicznie
rozwiązanie.
Szkoda, że na szerszą skalę
nie wykorzystujemy energii słońca i
wiatru, ale wciąż pojawiają się nowe
rozwiązania i technologie. Zdrowsze
od węgla i odpadów jest na pewno
użycie oleju opałowego i gazu. Nie
malowane i nie impregnowane drewno to także dobry opał.
Dla oszczędności i zdrowia można
tez pomyśleć o uszczelnieniu okien
i ociepleniu budynków. Opr ŁG
Pamiętaj! Unoszące się z kominów, trujące, rakotwórcze, mutagenne substancje
są szczególnie niebezpieczne dla małych
dzieci. Wpływają także niekorzystnie na
dzieci w wieku prenatalnym. W miastach
o dużym zanieczyszczeniu powietrza ryzyko przedwczesnej śmierci wzrasta o 15%
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy
oraz Sympatyków 31 Kórnickiego
Dywizjonu Rakietowego OP
w Kórniku oraz Dowódca 31 dr OP
zapraszają byłych żołnierzy 31 dywizjonu, rodziny oraz sympatyków
Wojsk Rakietowych na uroczystość
święta dywizjonu i Stowarzyszenia
w dniu 14 października 2006 r.
w Kórniku.
W programie:
- godz. 12.00 - msza św. w Kolegiacie
Kórnickiej celebrowana przez kapelana
wojskowego z udziałem orkiestry reprezentacyjnej Sił Powietrznych,
- godz. 13.00 - przemarsz uczestników
mszy z orkiestrą na ul. Staszica 8 pod
tablicę pamiątkową poświęconą żołnierzom 31 dywizjonu rakietowego.
- godz. 13.30 - uroczystość okolicznościowa wg. ceremoniału wojskowego
oraz
złożenie kwiatów pod tablicą przez
delegacje i osoby prywatne.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE
Komitet Organizacyjny



REKLAMY

MECHANIKA POJAZDOWA

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

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

Tel. 0-661-336-233

Ideal

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

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

Gminna Spółdzielnia „SCh”
w Kórniku
zatrudni pracowników na umowę
o pracę posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności.

Podania prosimy składać w siedzibie Spółdzielni
- Kórnik, ul. Średzka 17 (sekretariat)

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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Kolejna inwestycja oświatowa

Belfer Roku
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa
w drugiej edycji konkursu „Belfer Roku
2007”, który ma za zadanie znaleźć i nagrodzić nietuzinkowego (czynnego zawodowo)
nauczyciela pracującego w publicznej szkole w Poznaniu i Powiecie Poznańskim.
Organizatorami konkursu są: „Głos Wielkopolski”, Miasto Poznań i Powiat Poznański.
Patronat medialny sprawuje TVP 3 Poznań.
Zwycięzca konkursu (wyłoniony przez
niezależne, 5-osobowe jury) otrzyma 10 000
zł, szkoła w której pracuje 50 000 zł, a klasa,
w której uczy zwycięzca dostanie nagrodęniespodziankę.
Nauczyciele, którzy znajdą się w finale
otrzymają po 2 500 zł.
Konkurs przebiegać będzie w 2 etapach.
Finał odbędzie się 31 marca w hali widowiskowo-sportowej Arena w Poznaniu.
W pierwszym etapie (część plebiscytowa), kandydatów do tytułu „Belfer Roku 2007”
wybiorą czytelnicy „Głosu Wielkopolskiego”.
Na łamach gazety publikowane będą kupony
konkursowe. W finale konkursu znajdzie się
9 nauczycieli (po 3 z każdego typu szkół:
podstawówka, gimnazjum, ponadgimnazjalna), którzy uzyskają największą procentową
liczbę głosów. (...)
Finaliści zmierzą się w Arenie w konkurencjach merytorycznych, sportowych i
artystycznych. Muszą wtedy wykazać się
wiedzą, refleksem i humorem.
Z poważaniem
Jarosław Piotrowski
Redaktor naczelny
Głosu Wielkopolskiego

W sobotę 14 października, w Dniu
Edukacji Narodowej dojdzie do uroczystego otwarcia sali gimnastycznej i segmentu z salami dydaktycznymi w Szkole
Podstawowej w Szczodrzykowie.
To kolejna tak duża inwestycja oświatowa ukończona w ostatnich latach na terenie
naszej gminy.
W ciągu mijającej kadencji powstało
także nowe przedszkole w Kórniku, rozbudowano lub wyremontowano przedszkola w
Bninie i Szczodrzykowie a także wzniesiono
obiekt namiotowy spełniający rolę sali gimnastycznej przy kórnickim gimnazjum.
Szkoła w Szczodrzykowie powstał na
bazie projektu z 1994 roku wykonanego
przez przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. z
Poznania. Głównym projektantem jest
Eugeniusz Skrzypczak.
Jak wiemy, początkowo powstała
tylko część obiektu. Z tego powodu lekcje WFu odbywały się na korytarzach a
dzieci z młodszych klas korzystały z sal
dydaktycznych w budynku Gimnazjum w
Robakowie.

AKTUALNOŚCI

w Gminie Kórnik

2007

Przetarg na dokończenie budowy wygrało przedsiębiorstwo Spec Eko Stal pana
Tadeusza Frąckowiaka ze Śremu. Segment
sportowy -ma około 700 m² powierzchni
użytkowej, w tym wyłożona nawierzchnią
pulastick sala gimnastyczna ma 360 m²
a resztę zajmują: siłownia, pomieszczenia
socjalne i techniczne.
Segment lekcyjny (inaczej zwany łącznikiem) z 6 salami i dwoma pomieszczeniami
zaplecza ma około 600 m² powierzchni
użytkowej.
Nowa cześć kosztowała około
2 700 000 złotych.
Całość miała być gotowa już pod koniec
sierpnia. Niestety wykonawca nie zdążył
wykonać wszystkich prac w tym terminie.
Oddana z niewielkim jak na skalę inwestycji opóźnieniem część lekcyjna jest już
użytkowana. Najmłodsi uczą się więc już
w Szczodrzykowie. W momencie pisania
tego materiału trwają jeszcze ostatnie prace
wykończeniowe na sali gimnastycznej i w jej
otoczeniu. Na sobotę 14tego października
wszystko ma już być skończone. ŁG

Szkoły w liczbach
Szkoła to nie tylko budynek – to także
ludzie którzy ją tworząc –zarówno uczniowie jak i kadra. W przeddzień Dnia Edukacji
Narodowej prezentujemy garść danych
statystycznych opisujących szkoły podstawowe, gimnazja i liceum. Opr. BM

LICZBA
UCZNIÓW
LICZBA
NAUCZYCIELI
NAUCZYCIELE
STAŻYŚCI
NAUCZYCIELE
KONTRAKTOWI
NAUCZYCIELE
MIANOWANI
NAUCZYCIELE
DYPLOMOWANI
PERSONEL
SZKOLNY
(ADMINISTRACJA,
POZOSTAŁY)
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Kronika kryminalna
Próbowali ukraść kabel
Do zdarzenia doszło w środę 4 października, około godziny 21.30. Kórniccy policjanci otrzymali zgłoszenie, że w pobliżu
wsi Dębiec wzdłuż trasy katowickiej
nagle zniknął kabel telekomunikacyjny.
Po telefonicznym sygnale o zaistniałej
sytuacji udali się na miejsce. Podczas
przeszukiwania wskazanej okolicy, funkcjonariusze zauważyli dwóch mężczyzn,
którzy na widok policjantów zaczęli
uciekać. Jeden z nich przewrócił się,
ale bardzo szybko się podniósł i chciał
ponownie „wziąć nogi zapas”. Ucieczka
nie była już jednak możliwa, gdyż funkcjonariusze zdążyli go złapać. Drugiemu
z mężczyzn udało się uciec krajową
„jedenastką”, choć wiele nie brakowało,
a zostałby potrącony przez ciężarówkę.
Zatrzymany złodziej skarżył się na ból
kręgosłupa, dlatego też funkcjonariusze
zawieźli go do poznańskiego szpitala.
Policjanci pobrali od mężczyzny odciski
palców, gdyż ten przez cały czas tłumaczył, że nie pamięta co się wydarzyło.
Nie potrafił także powiedzieć, jak się nazywa i gdzie mieszka. Nie wiadomo czy
zanik pamięci powstał w wyniku urazu
czy też stał się wymówką, która miałaby
uchronić go przed karą. Sprawcą była
najprawdopodobniej osoba poszukiwana listem gończym.
Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze
znaleźli 15 metrów odciętego kabla
telekomunikacyjnego oraz narzędzia,
którymi posługiwali się mężczyźni. Złodziejom grozi kara do 5 lat więzienia.
Okazuje się, że kradzieże kabli nie są
aż tak rzadkimi przypadkami na terenie
gminy Kórnik. Kilka dni wcześniej, w
dniu 29 września mieszkaniec Szamotuł zgłosił, że w miejscowości Gądki

nieznany sprawca z terenu budowy dokonał kradzieży kabla energetycznego.
Mężczyzna oszacował straty na około
3 000 zł.
Łupem padły samochody
i elektronarzędzia
W ciągu ostatnich dwóch tygodni kórnicka policja otrzymała trzy zgłoszenia
o kradzieży samochodów. Pierwsze
z nich miało miejsce 29 września. Tego
dnia mieszkanka Poznania powiadomiła
o kradzieży samochodu marki Citroen.
Samochód zniknął z parkingu w Jaryszkach. Kolejnej kradzieży dokonano 2
października w miejscowości Koninko.
Tym razem łupem złodziei padł samochód marki Audi 80. Następnego dnia
mieszkanka Robakowa powiadomiła
o kradzieży samochodu marki Fiat
Ducato.
Funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Kórniku 30 września odebrali zgłoszenie o kradzieży elektronarzędzi
w Szczytnikach. Mieszkaniec Poznania
powiadomił odpowiednie służby po tym,
jak zorientował się, że włamano się
do jego garażu na terenie działki budowlanej. Straty oszacowano na około
2 000 zł.
Zatrzymano poszukiwanych
W okresie od 2 do 8 października
funkcjonariusze Ogniwa Prewencji KP
w Kórniku dokonali zatrzymania w miejscowości Biernatki, Żerniki, Kamionki i
Kórnik czterech osób poszukiwanych na
polecenie Sądu Rejonowego w Środzie
Wlkp. Są to osoby, który m.in. nie wywiązywały się z obowiązku płacenia alimentów lub grzywn. Opracowanie BM

KANCELARIA
Finansowa
oferuje swoje usługi

- prowadzenie wszystkich form
księgowości
- prowadzenie kadr
- pisanie biznesplanów
- prowadzenie rejestrów VAT dla rolników

Tel. 061 825 02 28, 0605 296 347
Odbieramy dokumenty w siedzibie klienta



W dniu 21 września 2006 roku około
godziny 7:50 w miejscowości Kórnik, na
skrzyżowaniu ulic Młyńska – Kantego,
kierujący samochodem osobowym marki
Ford Scorpio zderzył się z kierującym
rowerem mężczyzną lat 58, który w stanie
ciężkim został przewieziony do szpitala.
Świadkowie powyższego wypadku
proszeni są o zgłoszenie się do Sekcji
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy ul. Petera
Mansfelda 8 na pokój nr 7
lub telefonicznie, tel. 061 8414429
i czynny całą dobę 061 8414411
Zastępca Naczelnika Sekcji
Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu
asp. szt. Anna Pawlak

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 32 ust. 1 i ust 3
oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. - Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr
129, poz. 902) podaję do publicznej
wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 4.10.2006r. w publicznie
dostępnym wykazie danych o wniosku
dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej
telefonii komórkowej PTK CENTERTEL
NR 1246/5334 „GĄDKI” zlokalizowanej
w miejscowości Gądki ul. Zbożowa 1,
działka o nr ewid. 41/36 obręb Gądki,
gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania
uwag i wniosków w terminie do dnia
30.10.2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku Pl. Niepodległości 1,
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA.

ZAPRASZA
dzieci i młodzież w wieku 10 – 15 lat

NA 7-DNIOWE ZIMOWISKO (13.01 – 19.01.2007)
Z WYCIECZKĄ DO PRAGI Cena: 590,-zł
Cena zawiera:
PRZEWÓZ GRUPY AUTOKAREM ,NOCLEGI I WYŻYWIENIE
WYCIECZKI:
• PRAGA – całodniowa (paszport lub tymczasowy dowód osobisty)
• Szklarska Poręba – całodniowa, Chojnik, Jelenia Góra, Karpacz, basen, itd.
• No i….. jazda na sankach na górce w pobliżu ośrodka !!!
(BILETY WSTĘPU ZAWARTE W CENIE, za wyjątkiem: Praga – metro 5zł)
UBEZPIECZENIE: NNW Pakiet WARTA Podróżnik
OPIEKĘ WYKWALIFIKOWANEJ KADRY PEDAGOGICZNEJ
ORGANIZATOR:
Centrum Edukacji PRO FUTURO s.c., M.D. Szymańscy
tel. 091 – 45 35 842, kom. 606 738 955 – Małgorzata Szymańska
Zezwolenie Organizatora Turystyki Nr Z-04/04
MIEJSCE POBYTU: Kowary, 6 km od Karpacza, www.zielonaszkola.edu.pl
Zapisy ( do 28 października 2006 r.) i informacje:
Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska - tel. 061-8 171 960 , 506 527 742 po 18.00
Irena Żyto tel. 061- 8 170 664, 691 582 891 po 20.00
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131 mieszkań w 35 budynkach – tyle
lokali znajduje się obecnie w zasobie
mieszkaniowym gminy Kórnik. Niestety
jest to ciągle zbyt mało, porównując z
potrzebami. Burmistrz Jerzy Lechnerowski tłumaczy, że sytuacja ta z roku na rok
powinna zmieniać się na lepsze.
W zasobie mieszkaniowym gminy znajdują się w tej chwili wyłącznie mieszkania
komunalne, natomiast brak jest typowych
lokali socjalnych. Mieszkanie komunalne to
każde mieszkanie, które spełnia określone
warunki do zamieszkania, czyli znajdują
się w nim sanitariaty oraz przyłączone
wszystkie media. Mieszkanie komunalne
jednoosobowe nie powinno być mniejsze
niż 20 metrów kwadratowych. Lokal socjalny to lokal z reguły o niższym standardzie.
Nie muszą być tu doprowadzone wszystkie media (wyjątek to przyłącze wodne),
oraz sanitariaty mogą być wspólne lub na
zewnątrz. Lokal socjalny jednoosobowy
nie powinien mieć mniej niż 10 metrów
kwadratowych. Przydział
na mieszkanie o niższym
standardzie otrzymują
z reguły osoby, które
nie dbają o mieszkania
komunalne oraz przez
długi okres czasu nie
płacą czynszu.

Kto może otrzymać mieszkanie?
Zasady przyznawania lokali wchodzących
w skład zasobu mieszkaniowego gminy zawarte są w uchwale Rady
Miejskiej z dnia 22 lutego
2006 roku.
W myśl uchwały
mieszkanie komunalne
może zostać oddane
w najem na czas nieoznaczony osobie, której
średni miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę
złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 125%
w gospodarstwie wieloosobowym. Pod
uwagę brany jest dochód netto i nie wlicza
się do niego wszelkich zasiłków, dodatków
dla sierot zupełnych oraz jednorazowych
świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej.
Lokal socjalny może być oddany
w najem na czas oznaczony osobie,
której średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego
w okresie trzech miesięcy poprzedzających
datę złożenia wniosku o najem lokalu nie
przekracza 75% kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 50%
w gospodarstwie wieloosobowym.
Rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem mieszkań zajmuje się powołana
przez burmistrza Komisja Mieszkaniowa, w
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skład której wchodzą przedstawiciele Rady
Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej,
Spółki komunalnej i Burmistrza. Wniosek
może złożyć każdy kto spełnia określone
warunki i jest zameldowany na terenie
gminy Kórnik na pobyt stały.
Komisja podczas rozpatrywania wniosków bierze pod uwagę wiele czynników.
O przyznanie mieszkania mogą starać się
osoby, które: mają trudne warunki mieszkaniowe, czyli np. kilka rodzin funkcjonuje w
dwupokojowym mieszkaniu, opuściły dom
dziecka i nie są w stanie same zapewnić
sobie mieszkania, a przedtem zamieszkiwały gminę Kórnik, mieszkają w budynku,
którego stan techniczny negatywnie ocenił
nadzór budowlany, pozostają w wyjątkowo
trudnej sytuacji zdrowotnej lub ze względu
na podeszły wiek nie mogą zajmować
mieszkania na wysokim piętrze.
W momencie, gdy zwalniają się lokale
lub powstają nowe mieszkania wówczas
analizowana jest sytuacja rodzin, które

znajdują się na liście oczekujących na
mieszkanie. Wybierane są te, które znajdują się w najgorszej sytuacji. – W pierwszym
rzędzie z reguły brane pod uwagę są te
rodziny, które mieszkają w budynku, który
grozi zawaleniem oraz te mające wyroki
eksmisyjne – stwierdził burmistrz Jerzy
Lechnerowski. – Jeśli jest więcej takich
przypadków to przy wyborze kierujemy się
rozsądkiem i bezpieczeństwem mieszkańców – dodaje.
Coraz dłuższa lista
oczekujących
Okazuje się, że osób, które chciałyby
otrzymać mieszkanie komunalne jest coraz
więcej. Obecnie na liście jest prawie 80
rodzin.– Z roku na rok liczba oczekujących
na przydział lokalu rośnie – mówi Lechnerowski. Burmistrz tłumaczy taką sytuację
tym, że przez wiele lat gmina nie budowała
nowych mieszkań komunalnych. Poza tym,
bardzo często zdarza się, że nagle osoby
utrzymujące rodzinę tracą pracę i przez

dłuższy okres czasu nie mogą znaleźć
nowej. Nie są w stanie opłacać wysokiego czynszu w prywatnych posesjach,
dlatego też szukają innych rozwiązań,
w tym tańszego w utrzymaniu mieszkania
komunalnego.
- Myślę, że przyczyną składania kolejnych wniosków jest również szybkie
rozprzestrzenianie się informacji, o tym,
że gmina jeszcze w tym roku oddaje do
użytku jeden z budynków w Dziećmierowie
– tłumaczy burmistrz.
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Ciągle zbyt mało mieszkań

Nowe mieszkania i pomysły
Prawdopodobnie jeszcze w tym roku lub
na początku przyszłego 12 rodzin będzie
mogło zamieszkać w remontowanym budynku w Dziećmierowie. Prace remontowe
w jednym z dwóch budynków, które są własnością gminy potrwają do końca listopada.
– Wykończenie budynku zbiegło się z zakładaniem kanalizacji w tej wsi, dlatego też
blok od razu zostanie podłączony do sieci
kanalizacyjnej – stwierdził Jerzy Lechnerowski. Koszt remontu jednego z budynków
to 700 tys. złotych. Drugi
blok będzie oddany do
użytku prawdopodobnie
pod koniec przyszłego
roku.
Przypomnijmy, że
gmina Kórnik 11 czerwca 2004 roku przejęła
na własność od Polskiej
Akademii Nauk w formie
darowizny trzy budynki
ośmiorodzinne. Bloki
od czasu wybudowania nie zostały zupełnie
wykończone, ze względu na brak finansów
pierwszego właściciela. Dwa budynki gmina
miała przeznaczyć na
mieszkania komunalne,
natomiast trzeci będą
zajmować pracownicy
PAN. Dzięki zabiegom
gminy udało się również wyremontować
strych, dzięki czemu oddane do użytku
będą jeszcze cztery mieszkania, a budynek z ośmiorodzinnego stanie się dwunastorodzinnym.
W ostatnim czasie zrodził się pomysł
wybudowania budynku z przeznaczeniem
na lokale socjalne w Dachowie. Dom miałby
powstać na miejscu wcześniej rozebranego
budynku.
- W przypadku tego pomysłu zastanawiamy się nad skorzystaniem z ustawy o
partnerstwie publiczno – prywatnym –mówi
burmistrz. – Polegałoby to na tym, że
gmina znajduje inwestora, z którym podpisuje umowę. Gmina aportem wnosi grunt,
natomiast inwestor miałby wybudować
budynek i eksploatować go, czyli zarabiać
na czynszu. Po kilku lub kilkunastu latach,
gdy inwestorowi zwróciłby się wniesiony
wkład wówczas przekazałby budynek na
własność gminie – dodaje. Lechnerowski
tłumaczy jednak, że konkretna decyzja w tej
sprawie nie została jeszcze podjęta.
Barbara Morasz



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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31,950 litrów krwi oddano podczas
trzeciej już w tym roku akcji krwiodawczej,
która odbyła się 8 października. Zorganizował ją Klub HDK PCK im. Św. Floriana
przy OSP w Kórniku.
Do akcji przystąpiło 77 osób, z czego
71 mogło oddać krew. Wśród nich było 16
kobiet. Koordynowało ją 11 pracowników
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Poznaniu.
Lek. med. Barbara Janowska-Stuchlak
z RCKiK, kierująca personelem medycznym podkreśliła, iż od godziny 9 pojawiło
się wielu krwiodawców. Oceniła, że akcja
przebiegała sprawnie i płynnie.
Krwiodawcy różnie uzasadniali swoją
decyzję o oddaniu krwi. Jednym z nich
był Łukasz Długowski z Kórnika. – Pierwszy raz oddałem krew trzy lata temu. Od
tamtego czasu robię to raczej regularnie
– tłumaczy. Kilkanaście lat temu po raz
pierwszy do akcji przystąpił Maciej Potocki
z Kórnika. - Chciałem już wcześniej oddać

krew i zrobić coś dla innych, jednak nigdy
nie wiedziałem, kiedy taka akcja u nas
się odbywa. Na pewno wezmę udział w
kolejnych takich akcjach – stwierdza. Jedną z odważnych Kórniczanek była Kinga
Walaszczyk. Postanowiła sobie, że gdy
skończy 18 lat, to zacznie oddawać krew. I
tak też się stało. Po oddaniu krwi zwierzyła
się, iż boi się igły, jednak dla takiego celu
przełamała lęk.
Mirosław Sawczuk, prezes Klubu
HDK PCK im. Św. Floriana powiedział,
że systematycznie przybywa klubowych
członków, których obecnie jest już 20.
Właśnie podczas tej akcji kolejny chętny
zapisał się do klubu. Odważnym nowym
klubowiczem okazał się Kazimierz Kmieć,
kierowca KOMBUS - u. .
Mirosław Sawczuk oszacował, iż
do końca roku przybędzie jeszcze kilku
nowych członków. Ponadto klub skupia
ok. 45 wolontariuszy, czyli krwiodawców
regularnie oddających krew.
Kolejna taka akcja, czwarta w tym roku,
odbędzie się 10 grudnia.
Robert Wrzesiński

ODLEWNIA
ALUMINIUM
W
RUNOWIE 2A

AKTUALNOŚCI

Oddali krew

Zatrudni:
1. Konserwatora maszyn
i urządzeń
Wymagania:
- doświadczenie w utrzymywaniu ruchu maszyn
i w automatyce,
- dyspozycyjność
- wskazane uprawnienia spawalnicze i elektryczne
2. Mechanika wózków widłowych
3. Pracowników fizycznych
Wymagania:
- uregulowana służba
wojskowa
- wskazane uprawnienia
na wózki widłowe

Tel. Kontaktowy:

061 8179 028

Sanie lodowe

i nosze dla OSP
Pływające sanie lodowe, nosze oraz
dwa kombinezony „sztormiaki” – takie
wyposażenie otrzymała ostatnio kórnicka Ochotnicza Straż
Pożarna, dzięki funduszom powiatowym
i gminnym.
OSP z Kórnika
znajduje się w Krajowym Systemie Ratownictwa Ogólnego,
stąd systematycznie
czynione są starania,
aby wyposażano ją w odpowiedni sprzęt.
W gminie znajduje się dużo jezior, dlatego
niezbędny jest także sprzęt do ratownictwa
wodnego. Strażacy od pewnego czasu
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mają motorówkę.
Na początku października wzbogacili
się o sprzęt, który umożliwia ratowanie
tonących na lodzie, czyli w niezwykle trudnych warunkach. Sanie lodowe, nosze oraz
dwa kombinezony zapewne ułatwią pracę
strażaków. Koszt tego sprzętu to 9 700
zł, z tego 7 tys. zł. to
fundusze pochodzące
ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
natomiast 2 700 zł
i koszty transportu pokryły kórnickie władze
samorządowe.
Leszek Orlewicz,
komendant gminny
OSP nie kryje zadowolenia z otrzymanego sprzętu. – Bardzo się cieszę, że
dysponujemy teraz tak dobrym sprzętem,
choć niezupełnie nowym – stwierdza.
Robert Wrzesiński

tel. (61) 8171 127

a

Strażacy
w akcji
Kórniccy strażacy uczestniczyli
w kolejnych akcjach:
26 września zabezpieczali miejsce wypadku w Kórniku na Trasie Katowickiej.
29 września także w Kórniku na Trasie
Katowickiej wzięli udział w podobnej akcji.
1 października na Trasie Katowickiej w
kierunku Środy Wlkp. również zabezpieczali
miejsce wypadku.
RW
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Pojazdy

pana Pawła
Paweł Gomuła ma swoje wielkie hobby. Są ludzie, którzy zbierają miniaturki
starych samochodów i motocykli, a on
od lipca 2005 kolekcjonuje oryginalne
pojazdy. Z wykształcenia jest technikiem
mechanizacji rolnictwa, ale
zawodowo zajmuje się prowadzeniem hurtowni wyrobów hutniczych. Od dwóch
lat mieszka w Koninku.
Pojazdy, które odnajduje
i kupuje od właścicieli z całej
Polski zazwyczaj są w złym
stanie. Trzeba je odnowić,
co nie jest wcale taką łatwą
sprawą. Niewielu już mechaników umie odrestaurować
stare samochody i motocykle. Pan Paweł często musi
starać się o autentyczne
części, bo nie można montować żadnych podróbek.
Wymaga to dużej wiedzy.
Znawcy motoryzacji od razu zorientowali
by się, że nie są one prawidłowe. Udało
mu się nawiązać kontakt a trzema mechanikami – jednym ze Szczepankowa,
dwoma z innej części Poznania, którzy

podejmują się trudu doprowadzenia do
stanu używalności jego pojazdów. Kolekcjoner nie kryje, że jego hobby jest
kosztowne...
Do tej pory zgromadził już prawie 40
samochodów oraz 12 motocykli. Największym sentymentem darzy „Warszawy”,
których ma najwięcej – dużo „Warszaw223” sedan, jedną „Warszawę” kombi,
jedną pick-up.

Najstarszym jego samochodem jest
czechosłowacki „Aero” z 1939 roku. Posiada radzieckiego „moskwicza” z 1940
r. Z 1947 roku jest czeska „Škoda”.
Dobrze prezentuje się amerykański

„Dodge” z 1952 wzorowany na „Willisie
z II wojny światowej. Takie samochody
„Doge” były wykorzystywane podczas
wojny koreańskiej.
„Barkas” z 1956 roku był produkowany w byłej NRD. To furgonetka, która
w całości miała drewnianą konstrukcję.
Pan Paweł posiada też dwa „mercedesy” – z 1956 i 1970 roku. Z 1965r.
jest wyprodukowany w RFN „NSU
– pricne”. W kolekcji znajduje się
także „Fiat Topolino”. Radzieckie
„Moskwicze” 408, 412 są z lat
1965-1970. Radziecka „Wołga”
M-21 została wykonana w 1958
roku.„Wołgę”. Okazałym samochodem jest „Citroën” DS-19
z 1969 roku.
Wśród motocykli pana Pawła
na uwagę zasługują: „WFM”
z 1952, radziecki „Isz” z 1956,
polski „Junak” z 1962 roku,
radziecki „K-750” z 1968 r. wzorowany na niemieckim „Zündapie”.
Paweł Gomuła wziął udział na
kilku zlotach starych pojazdów.
Po wyremontowaniu wszystkich
samochodów planuje, że będzie je wypożyczać na różne imprezy. Już podczas
festynu zorganizowanego w tym roku w
Koninku prezentował motocykl „K=750”.
Robert Wrzesiński

Młodzieżowa Akademia Liderów Lokalnych
Kształtowanie w młodych ludziach
świadomości: celów, działań, wpływu
na grupę oraz przygotowanie ich do
podejmowania konkretnych zadań na
rzecz lokalnej społeczności - to zadania
MALL. Jest nim również nawiązanie
partnerskich relacji pomiędzy młodzieżą
organizacjami samorządowymi i samorządem.
Od października rusza Młodzieżowa
Akademia Liderów Lokalnych (MALL)
realizowana przez Fundację Rozwoju
Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Poznaniu. Spośród 700 przyjętych
w tym roku wniosków, MALL uplasował
się na trzeciej pozycji listy rankingowej
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Młodzieżowa Akademii Liderów Lokalnych jest projektem liderskim skierowanym do młodzieży w wieku 13-25 lat
z województwa wielkopolskiego, oferującym szeroki zakres działań doradczo
– szkoleniowych. Dzięki udziałowi w programie uczestnicy zdobędą praktyczne
umiejętności związane z działalnością
w społeczności lokalnej, programów
UE, wolontariatu, organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych oraz
młodzieżowych rad.
Struktura MALL składa się z trzech
wzajemnie powiązanych modułów:
•
„Młody Lider”: warsztaty ukie-
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runkowane na rozwój osobisty jednostki
(lidera), każdy z uczestników objęty
zostanie opieką Tutora – działacza organizacji, samorządowca, pozwoli to na
określenie indywidualnej ścieżki rozwoju
umiejętności i wiedzy uczestnika.
• „Młodzież w demokracji”: działania
nastawione na rozwijanie postaw demokratycznych i współpracę pomiędzy
władzami lokalnymi (radą gminy, wójtem, dyrekcją szkoły i nauczycielami)
a młodzieżą, w ramach których odbędą
się warsztaty oraz doradztwo z zakresu
tworzenia młodzieżowych rad.
• „lnicjatywy Młodzieżowe”: moduł
związany z poszerzaniem wiedzy i kwalifikacji młodych osób z zakresu opracowywania projektów na działania lokalne
oraz z zakresu współpracy w zespole.

i osób dorosłych na temat roli młodzieży
w rozwoju lokalnym.

Terminy przyjmowania zgłoszeń:
Moduł A – do 12 października, Moduł B
– do 30 października, Moduł C – do 17
listopada. Każda z zainteresowanych
osób, zakwalifikowana do projektu, będzie mogła uczestniczyć w wybranym
przez siebie module lub przejść cały cykl
szkoleniowo-doradczy. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zachęcamy do współpracy wszystkie
osoby, organizacje, instytucje oraz firmy
zainteresowane włączeniem się w realizację Młodzieżowej Akademii Liderów
Lokalnych, pragniemy aby program ten
na stałe wpisał się w działania na rzecz
młodzieży w regionie.

Celem Młodzieżowej Akademii Liderów Lokalnych jest przygotowanie
przedstawicieli młodego pokolenia do
pełnienia aktywnej roli liderów oraz podniesienie świadomości władz lokalnych

Realizacja projektu nastawiona jest
na aktywną współpracę ze społecznością
lokalną, organizacjami pozarządowymi,
sektorem biznesu i jednostkami samorządu terytorialnego. Jednym z elementów programu jest utworzenie platformy
wymiany doświadczeń: Wielkopolskiego
Forum Młodzieżowych Rad.
Partnerami w realizacji projektu
są Wielkopolski Ośrodek Europejskiej
Współpracy Młodzieży Komenda Chorągwi Wielkopolskiej ZHP oraz Starostwo
Powiatowe w Poznaniu. Patronat nad
projektem objął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Więcej informacji: www.mall.org.pl
Kontakt: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny
w Poznaniu
tel: 061/8533433,
e-mail: info@mall.org.pl
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W KÓRNICKIEJ PARAFII

W pierwszą niedzielę października o
godzinie 19.00 w kościele kórnickim miał
miejsce koncert oratoryjny z udziałem
Chóru parafii pod wezwaniem Bożego
Ciała w Poznaniu oraz zespołu muzyki
sakralnej „Lumen” wraz z solistami: Marzeną Małkowicz,
Aleksandrą Małkowicz i Piotrem
Szulcem.
Pop-oratorium
to dzieło powstałe na tekstach
zaczerpniętych
z „Dzienniczka”
św. Faustyny Kowalskiej w opracowaniu siostry M.
Elżbiety Szepach
ze Zgromadzenia
Matki Bożej Miłosierdzia i z muzyką
zamojskiego kompozytora na trwałe
związanego z Poznaniem - Zbigniewa
Małkowicza. Oratorium, powstałe w 2004
roku na okoliczność 100 rocznicy urodzin
św. Faustyny, to opowieść o objawieniu
Bożego Miłosierdzia, które obejmuje każdego człowieka. Ale jest to także próba
zwrócenia uwagi na człowieka wierzącego, kierującego się nieskończoną miłością

wobec wszystkiego, co żyje.
Rytmiczna muzyka, pochodząca
z różnych zakątków świata i z różnych
okresów składająca się na ten projekt
oratoryjny, stanowi niekonwencjonalną
próbę odejścia od tradycyjnej formy przekazu wartości duchowych, religijnych, zawartych
w s ł o w a c h ś w.
Faustyny. Obok
radosnych melodii amerykańskich i irlandzkich
można było usłyszeć folklor ze
wschodu wraz ze
średniowiecznymi
i renesansowymi
motywami. Swoim niezwykłym i zróżnicowanym kształtem pop-oratorium „Miłosierdzie Boże” to
trafna forma ewangelizacji mocno zmaterializowanego społeczeństwa i czasów,
w których żyjemy, skierowana do tych,
dla których istota wiary stała się odległa
i nienamacalna. Tłumnie zgromadzona
w kościele społeczność, nie tylko kórnicka, przyjęła koncertujących artystów
wielkimi brawami na stojąco. IM

O JĘDRZEJU GIERTYCHU
W KÓRNICKIEJ BIBLIOTECE PAN

W 2003 roku Biblioteka Kórnicka P.A.N.
wzbogaciła się o dokumentację gromadzoną przez wybitnego dyplomatę, publicystę,
historyka i prawnika Jędrzeja Giertycha.
Zainteresowani historią Polski i jej stosunków z Niemcami i Rosją podczas obu wojen
światowych, a także dziejami publicystyki
powojennej emigracji polskiej w Londynie,
mają niecodzienną okazję zobaczyć ogromna
spuściznę, jaka została przekazana bibliotece
dzięki uprzejmości syna tego znanego publicysty- prof. dr hab. Macieja Giertycha.
Wieloetapowe, żmudne prace, opierające
się na uporządkowaniu obfitej kolekcji materiałów, zakończyły się uroczystym otwarciem
zbioru 30 września o godzinie 11.00 w holu I
piętra Zamku Kórnickiego. „To trwało dosyć
długo, by tę kolekcję opracować, ale jest ona
nam bardzo bliska i symboliczna dla naszego
miasta, choćby dlatego, że to materiał bardzo
oryginalny, interesujący i warty pokazania”- powiedział prof. dr hab. Stanisław Sierpowski.
Uporządkowana przez mgr Jacka Niemira,
a opracowana przez mgr Ewelinę Nowak dokumentacja obejmuje 168 jednostek w prawie
180 woluminach poukładanych tematycznie
w teczkach. Materiały podzielono na kilka
bloków tematycznych, takich, jak: biograficzne (dokumenty osobiste, dyplomy, życiorysy,
wspomnienia), na działalność zawodową i polityczną (prace dla wyd. „Polonica Publication
Ltd.”, programy dla organizacji działających na
emigracji), na twórczość literacką (fragmenty
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rękopisów powieści autora) i wiele innych,
godnych uwagi materiałów historycznych.
Na sobotnie spotkanie złożył się wykład Pani
Eweliny Nowak na temat zgromadzonych
materiałów, a także wspomnienia o Jędrzeju
Giertychu- prof. Bolesława Suszki. Obecny na
prezentacji prof. Maciej Giertych opowiadał
o okolicznościach przekazania spuścizny i
dziękował za ogromny wkład włożony w przygotowania. Wielką radość z okazji prezentacji
tych zbiorów wyraził również Burmistrz Kórnika
Jerzy Lechnerowski, zamykając część oficjalną spotkania. Kolekcję można oglądać w
godzinach pracy Biblioteki t.j. od poniedziałku
do soboty od godz. 9.00. IM

Wystawili
rękopisy Napoleona
Ponad 300 osób obejrzało rękopisy
Napoleona wystawione 1 października
w kórnickim Zamku. Cenne dokumenty
dostępne były dla zwiedzających przez
zaledwie kilka godzin.
Okazją do pokazania zapisków Napoleona Bonaparte były odbywające się
w tym dniu w Poznaniu „Dni Napoleona”.
Wówczas w poznańskim ratuszu było
można obejrzeć pamiątki po cesarzu:
pukiel jego włosów, nożyczki z cesarskiej kancelarii oraz udostępniony przez
Bibliotekę Kórnicką rękopis powieści autorstwa Napoleona. W Zamku w Kórniku
również istniała możliwość zobaczenia
dokumentów napisanych przez samego
wielkiego Cesarza Francuzów. Niestety
nie możemy ich pokazać na łamach pisma,
gdyż tak cennych rękopisów nie wolno
fotografować.
W zbiorach zamkowych zachowały
się trzy rękopisy Napoleona. Wśród nich
znajdują się autografy cesarza, listy, rozkazy, a nawet fragment powieści miłosnej
o zawodzie uczuciowym młodego żołnierza do Eugenii. – Dokument wystawiony
tamtego dnia w kórnickim Zamku był zdecydowanie najobszerniejszy, dlatego może
bardziej cenny od pozostałych – tłumaczy
Wanda Karkucińska, pracownik Biblioteki
Kórnickiej. Rękopis ten zakupił Tytus
Działyński od lekarza Napoleona w 1822
roku za równowartość jego wagi w złocie.
Wyjątkowość tego dokumentu wynika z
tego, że był on napisany w całości przez
Cesarza Francuzów. Napoleon odznaczał
się bardzo nieczytelnym pismem. Z tego
też powodu wszelkie późniejsze dokumenty pisał jego kanclerz, a Bonaparte tylko
samodzielnie je podpisywał. – W naszych
zbiorach znajdują się pisma z lat 1793-95,
kiedy młody Napoleon nie posiadał jeszcze osobistego sekretarza, dlatego są tak
niezwykle cenne – przyznaje Karkucińska.
– W Wielkopolsce nie ma drugiego miejsca, gdzie można obejrzeć autentyczne
rękopisy wielkiego francuskiego wodza
– dodaje.
Barbara Morasz

KULTURA

MUZYCZNE POP-ORATORIUM
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Czy będą pieniądze na elewację?
Na wrześniowej sesji radni mieli podjąć
decyzję o przyznaniu dotacji na remont
elewacji budynku na Prowencie, w którym
urodziła się Wisława Szymborska. Okazało się jednak, że ze względów formalnych
uchwała nie mogła być podjęta.
Błędów w uchwale, która miałaby dokonać zmian w
budżecie gminy na rok 2006
dopatrzyła się Regionalna Izba
Obrachunkowa. Zwróciła uwagę władzom na to, że nie może
przekazywać funduszy na remont jednego konkretnego budynku na Prowencie bez uchwały, która mówiłaby o możliwości
przyznawania dofinansowania
do remontów obiektów zabytkowych na terenie całej gminy
Kórnik. Dotację w wysokości 30
tysięcy złotych przesunięto do
rezerwy ogólnej. Z informacji
uzyskanych od burmistrza Jerzego Lechnerowskiego wynika,
że sprawa ta będzie najprawdopodobniej
poruszana na październikowej sesji.

Z inicjatywy Instytutu
Pomysłodawcą remontu budynku na
Prowencie, w którym urodziła się noblistka był Instytut Dendrologii PAN. W
czerwcu Instytut z własnych funduszy
wykonał wymianę więźby dachowej oraz

przełożył dachówkę. – Podczas prac
rozbiórkowych okazało się, że drewniana

konstrukcja dachu pochodzi z końca lat
dwudziestych XX wieku – tłumaczy Witold Jakubowski z Instytutu Dendrologii
PAN. Koszt remontu dachu to ponad 100
tys. złotych.
Aby budynek odzyskał dawną świetność należy jeszcze położyć
nową elewację. Instytut zwrócił się o dofinansowanie tej
inwestycji do gminy Kórnik.
Władze samorządowe
nie ukrywają, że zamierzają
w przyszłości poczynić działania, aby wyeksponować to
miejsce. - Nie chcemy, żeby
była to tylko tablica informująca o tym, że tutaj urodziła
się noblistka. Zastanawiamy
się nad stworzeniem Izby
Pamięci, w której znajdowałyby się pamiątki nie tylko po
poetce- twierdzi burmistrz. Jednak ze względu na obecny
brak pomieszczeń, stworzenie
takiej Izby jest niemożliwe - dodaje.
Barbara Morasz

Folwark Prowent, do którego należy dom urodzenia polskiej noblistki powstał na przełomie XVIII i XIX wieku.
Znajduje się między parkiem otaczającym Zamek Kórnicki a brzegiem Jeziora Kórnickiego. W latach 20. XX w.
kompleks budynków należał do zamku, a właścicielem całości był hrabia Władysław Zamoyski. Zarządcą majątku
i jednym z jego najbliższych współpracowników był wtedy Wincenty Szymborski - ojciec przyszłej poetki. Szymborscy mieszkali w
Prowencie od stycznia 1923 roku. W lipcu tego samego roku urodziła się Wisława. Choć mieszkała tu zaledwie rok to zawsze ciepło
wypowiadała się o tym miejscu.

NAGRODA 1000 PLN
Za dostarczenie NIEZBITYCH dowodów
na osoby nielegalnie wywożące śmieci na
terenach należących
do gospodarstwa rolnego Żerniki Koninko.
Tzn. pola i łąki w okolicach lotniska i ogródków
działkowych w Jaryszkach
Pola i łąki przylegające do wsi Żerniki - Koninko.

TEL. 0503 147 282
14
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w Szkole Podstawowej w Radzewie

W dniu 11 października br. w Szkole
Podstawowej w Radzewie odbyło się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej. Dyrektor
szkoły pan Marek Serwatkiewicz, witając
przybyłych gości, rodziców i uczniów
stwierdził, że tak licznej klasy pierwszej
w Radzewie dawno nie było. W tym roku
klasa pierwsza liczy 24 uczniów, a więc o 9
uczniów więcej, niż w roku ubiegłym.
Zanim jednak dzieci zostały pasowane
na uczniów klasy pierwszej musiały wykazać się wiedzą o ojczyźnie, przygotowaniem do nauki w szkole i odpowiedzieć na
zagadki zadawane przez starszych kolegów
z klasy IV. Następnie pierwszaki zaprezen-

towały swoje umiejętności taneczne.
Po tak radosnych i pełnych wrażeń chwilach nadszedł bardzo uroczysty moment.
Pan dyrektor przy użyciu magicznego ołówka dokonał pasowania na pierwszoklasistę.
Każdy nowo mianowany uczeń otrzymał
z rąk wychowawczyni pani Krystyny Kiełpińskiej pamiątkowy dyplom, a od Rady
Rodzicielskiej okazały prezent. Dzieci z
klasy drugiej i trzeciej zrobiły dla swoich
młodszych kolegów kolorowe pudełka na
literki i odpadki. Uroczystość zakończyła
się wspólnym zdjęciem i poczęstunkiem
przygotowanym przez rodziców.
MMB

Święto Patrona w „Jedynce”

10 października 2006 roku – już po raz
trzydziesty uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku obchodzili uroczyście
święto patrona szkoły – hrabiego Tytusa
Działyńskiego.
Do uroczystości, w której wzięła udział
cała szkoła, wszyscy przygotowywali się
niezwykle starannie. O godzinie 8°° w kościele pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
zgromadziły się dzieci, młodzież, nauczyciele
i rodzice, by wziąć udział we mszy św. – ku
czci patrona – Tytusa Działyńskiego. Po jej
zakończeniu uczniów klas pierwszych czekały największe atrakcje. Dzieci pod opieką
swych wychowawczyń i licznie przybyłych
rodziców wyruszyły do Zamku Kórnickiego. W
komnatach zamkowych, których właścicielem
był nasz patron pani wicedyrektor Dorota
Przybylska dokonała uroczystego pasowania
„pierwszaków” na pełnoprawnych uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku. Były to
chwile bardzo wzniosłe i przede wszystkim
niezapomniane.
Starsi uczniowie „Jedynki” obchodzili tę
uroczystość inaczej. Najpierw odbył się uroczysty apel, podczas którego wszystkie klasy
złożyły wiązanki kwiatów przed popiersiem
patrona szkoły, a następnie wszyscy uczniowie szukali śladów patrona w mieście – jedni
odwiedzili zamek, inni park, jeszcze inni byli
w kościele albo w powozowni czy Klaudy-
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Policyjny wtorek
w przedszkolu
Radiowóz, kajdanki oraz radar – takie
atrybuty policjanta, najbardziej zainteresowały dzieci z Przedszkola w Bninie
podczas specjalnie zorganizowanego
spotkania.
Policjant powinien kojarzyć się dzieciom z
osobą, na której pomoc mogą liczyć, gdyboją
się lub grozi im niebezpieczeństwo.
Tak na pewno myślą dzieci z Przedszkola
w Bninie po spotkaniu z zaprzyjaźnionymi policjantami: Jackiem Walkowiakiem i Dominikiem
Patoka z Komisariatu Policji w Kórniku.
Wzięły w nim udział trzy grupy: „Śnieżynki”, „Kwiatki”, „Promyczki”. Przedszkolaki
mogły dotknąć i obejrzeć kajdanki, tarczę do
zatrzymywania pojazdów znaną jako „lizak policyjny”, a także dowiedzieć się do czego służy
radar. Jacek Walkowiak przypomniał dzieciom,
w jaki sposób powinny poruszać się po ulicach
idąc na spacer lub jeżdżąc rowerem. Zwrócił
również uwagę na to, którą stroną pobocza
należy iść, kiedy nie ma chodników i jak
ważne jest posiadanie na ubraniu lub plecaku
elementów odblaskowych. Sprawdził także
u dzieci znajomość znaków mijanych w drodze
do przedszkola. Był mile zaskoczony widząc
las rąk chętnych do odpowiedzi.
Kolejnym punktem spotkania była prezentacja wozu policyjnego i znajdującego sięwewnątrz wyposażenia. Szczególny entuzjazm
wśród dzieci wzbudził dźwięk policyjnej syreny.
Dzieci w podziękowaniu za przestrogi i dobre
rady przygotowały niespodziankę.
Dorota Leciej

nówce. Jedna z grup wybrała się nawet do
Biblioteki Publicznej. W każdym z tych miejsc
uczniowie dowiedzieli się ważnych informacji
o Tytusie Działyńskim, które następnie prze-

o życiu i działalności Tytusa Działyńskiego,
które przygotowali uczniowie klasy VIa.
Za możliwość przeżycia trochę innej lekcji
historii oraz wyjątkowej lekcji patriotyzmu składamy serdeczne podziękowania pracownikom
Zamku Kórnickiego oraz Biblioteki Publicznej.

kazali swoim koleżankom i kolegom.
Na zakończenie obchodów tego święta
wszyscy uczniowie obejrzeli przedstawienie

Tekst: Ewa Szybiak
Zdjęcia: Małgorzata Achtabowska

OŚWIATA

Pasowanie na pierwszoklasistę
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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

FRYZJERSTWO
● Pracujemy na profesjonalnych kosmetykach L’OREAL
SOLARIUM
● Nowa niższa cena
KOSMETYKA

● TIPSY - ponad 80 rodzajów brokatów
● manicure, pedicure
● zabiegi pielęgnacyjne na twarz
Czynne Poniedziałek-Piątek 10.00-21.00, 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 19/2006

Poszukujemy pracowników na następujące stanowiska:
Pracownik działu kas
Kasjerka/Kasjer
Pracownik działu spożywczego
Ciastkarz, Piekarz, Cukiernik, Rzeźnik
inne działy
Agent Ochrony, Pracownik działu technicznego, Pracownik przyjęcia towaru, Pracownik hali
Gwarantujemy szeroki pakiet świadczeń pracowniczych:
- Ubrania służbowe, dodatek za pranie, dodatek za dojazd do pracy, dofinansowanie obiadów, opiekę medyczną oraz
bezpłatne szczepienia przeciw grypie, dofinansowanie do wypoczynku, imprezy integracyjne dla pracowników i pikniki
rodzinne, paczki dla dzieci, imprezy mikołajkowe i inne świadczenia w ramach Funduszu Socjalnego
Gwarantujemy, że działamy zgodnie z Prawem Pracy:
• wynagrodzenia wypłacane terminowo • wszystkie składki są odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami
• pracownicy korzystają z urlopów wypoczynkowych i przysługujących i dni wolnych zgodnie z grafikami pracy i planem
urlopów
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie dokumentów (CV, list motywacyjny, zdjęcie) wraz z oświadczeniem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw?
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. U. nr 133 poz. 883).
Na poniższy adres:
Centrum Handlowe Auchan
KOMORNIKI, ul Głogowska 432
60-004 Poznań
Telefon do Działu Personalnego:
61 6568635
e-mail: m.kazmierczak@auchan.pl
Można także zgłosić się osobiście na portierni i wypełnić Ankietę Rekrutacyjną

CZEKAMY NA ZAINTERESOWANYCH NASZĄ OFERTĄ PRACY

REKLAMY

ZBIJAMY CENY ZAWODOWO!

OFERTA PRACY

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

Miejsce
na Twoją reklamę

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

Zapisy i informacje tel.

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

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

nr 19/2006
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Kórnik
ul. Młyńska 18
(droga do hurtowni T.M. MAŁECCY)

zapraszamy:

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

TANIA ODZIEŻ

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

%
-10

W

UŻYWANA I NOWA
» Niskie ceny
» Bardzo dobra
jakość
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S
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Ż
N
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I
kg o AŁEK
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pOLECAMY ODZIEŻ JESIENNO-ZIMOWĄ:
KURTKI, SWETRY, SPODNIE SZTRUKS, KOSZULE MĘSKIE (GRUBE)
BLUZY SPORTOWE,

MODNE WZORY
Odzież z Włoch, Niemiec, Anglii, Holandii

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

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
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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Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. W. hr. Zamoyskiego
w Kórniku dnia 3 październia br. z okazji
82 rocznicy śmierci patrona szkoły złożyli
wieniec i zapalili znicz w Krypcie Kościoła
w Kórniku.

Na zdjęciu od lewej występują: Magda
Stachowiak, Sandra Michalak, Szymon
Bilski, Kinga Wrzesińska, Aleksandra
Grzelak.”
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Adam Lewandowski

TFP Sp. z o.o.
zakład produkujący tekturę falistą i opakowania
w Kórniku poszukuje kobiet
i mężczyzn na stanowisko:

OŚWIATA / KULTURA

ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA

pracownik fizyczny do działu
produkcji i magazynu. Wymagane wykształcenie co
najmniej zawodowe. Praca
3 zmianowa.
Zgłoszenia prosimy
przesyłać na adres redakcji Kórniczanina
w zaklejonych kopertach
z dopiskiem „TFP Praca”

„Powiat Śremski

w latach okupacji hitlerowskiej
1939-1945”
Chciałbym przybliżyć nowo wydaną
pozycję Adama Podsiadłego „Powiat
Śremski w latach okupacji hitlerowskiej
1939-1945”. Wydawcą książki jest Unia
Gospodarcza Regionu Śremskiego
– Śremski Ośrodek
Wspierania Małej
Przedsiębiorczości
(nakład opracowania 1000 sztuk).
Jak stwierdza autor
we wstępie dzieje
okupacji hitlerowskiej w powiecie
śremskim nie doczekały się odrębnego i pełnego opisu historycznego.
Wydana książka
nie jest monografią
tego okresu, a zarysem popularnonaukowym. Celem
autora i wydawnictwa jest utrwalenie wydarzeń z
tamtych lat, postaw ludzi, a nade
wszystko pamięci
ofiar okupacyjnego
systemu na ziemi śremskiej. Terytorialne
opracowanie obejmuje granice powiatu
śremskiego z 1939 roku z wyłączeniem
Mosiny.
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Główne założenia i realizacja hitlerowskiego systemu okupacyjnego w powiecie
śremskim przedstawiane zostały w pięciu
problemowych rozdziałach. Opracowanie
uzupełniają aneksy
oraz bardzo bogata szata graficzna.
Załączona bibliografia pozwoli zainteresowanym na
bliższe zapoznanie
się z tematem.
Wiele z 76
stron opracowania poświęconych
jest wydarzeniom
historycznym dziejącym się na terenie miasta i gminy
Kórnik. Warto, by
książka ta trafiła do
rąk mieszkańców
naszej małej ojczyzny. Staraniem autora artykułu książka znajdzie się w
bibliotekach szkolnych i publicznych
w naszej gminie.
Osoby pragnące
nabyć opracowanie proszę kontakt pod numerem telefonu
602 772270.
Marek Serwatkiewicz

lub na e-mail:
praca@tfp.com.pl

Memoriał
20 X 1939

Serdecznie zapraszamy
na Turnieje Memoriałowe
20 X 1939 do Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza
w Radzewie. Rozegrane zostaną turnieje:
- Kórnickiej Ligi Tenisa Stołowego – zapisy w godz.
8.00 – 8.45, mężczyźni do 40 lat
i powyżej 9.30 – 10.00.
- Kórnickiej Ligi Strzeleckiej
i Kórnickiej Ligi Rzutu Lotką
w godzinach 11.00 – 13.30.
Informacje pod numerem
602 772270
Za organizatorów
Marek Serwatkiewicz
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Wielkiej Artystce
w X rocznicę śmierci
Fundacja im. Antoniny Kaweckiej swej
Patronce i wielkiej Artystce złożyła hołd w
X rocznicę Jej śmierci organizując spotkanie z cyklu ,,Akademia Pieśni Polskiej”.
Miejscem koncertu był Zamek Kórnicki,
którego dyrekcja jest współorganizatorem
comiesięcznych spotkań z tego cyklu, a
odbył się 1 października. Nie był to koncert
w pełnym słowa znaczeniu, ale talent wokalny Artystki zabłysnął w całej krasie na
wspaniale zmontowanym filmie. To wielkie
przedsięwzięcie dla uczczenia pamięci
wybitnej Artystki i Pedagoga przygotowane
zostało przez Zarząd Fundacji wspólnie z
Teatrem Wielkim w Poznaniu, Akademią
Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Biblioteką Kórnicką PAN i
Poznańskim Duszpasterstwem Środowisk
Twórczych.

zaśpiewała pierwsze partie sopranowe:
Tatianę w ,,Eugeniuszu Onieginie” i Santuzzę w ,,Rycerskości wieśniaczej”. Stałą
opieką wokalną otoczona była przez Józefa
Wolińskiego. Śpiewała między innymi: Aidę,
Toscę, Amelię, Desdemonę, Giocondę, Halkę, Hrabinę i wiele innych partii operowych.
Występowała na wielu scenach operowych
i estradach świata.
W1971 roku rozpoczęła pracę pedagogiczną w Państwowej Wyższej Szkole
Muzycznej w Poznaniu, z której wielu absolwentów pod Jej kierunkiem zdobyło sławę
światowych solistów scen operowych i
estrad. Przyznano Jej szereg odznaczeń,
nagród i wyróżnień, w tym również za pracę
pedagogiczną w1987 i 1990 roku, którą wykonywała z pasją i wielkim poświęceniem.
Z rąk Prezydenta Lecha Wałęsy otrzymała

Słowem wstępnym, a właściwie barwną
opowieścią o całym życiu Artystki, dyrektor
Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki
w Poznaniu Sławomir Pietras wzbudził
zainteresowanie słuchaczy. -,,Wiele Jej
osobiście zawdzięczam”- mówił z przejęciem, a ,,...ten dług dziś spłacam będąc
wielbicielem Jej artystycznych uzdolnień,
wielkiej osobowości i talentu pedagogicznego. Zamierzam napisać o Niej książkę”.
Antonina Kawecka urodziła się 16
stycznia 1923 roku w Warszawie. Naukę
śpiewu rozpoczęła w Tajnym Konserwatorium pod kierunkiem Stanisława Kazuro,
Margerity Trombini – Kazuro i Piotra Rytla.
Debiutowała w 1943 roku, a już w 1945 została zaangażowana do Opery Śląskiej. Jej
pierwszą partią była Lola w ,,Rycerskości
wieśniaczej”, kolejnymi: Zofia w ,,Halce”,
Jadwiga w ,,Strasznym dworze”, Flora w
,,Trawiacie”, Berta w ,,Cyruliku Sewilskim”,
Suzuki w ,,Madame Butterfly”, Mercedes w
,,Carmen”, Amneris w ,,Aidzie”, Santuzza
w ,,Rycerskości wieśniaczej” i tytułowa
partia Carmen. W 1947 roku została zaangażowana w Operze Poznańskiej i tu
po mezzosopranowych rolach Carmen,
Amneris i Oldze w ,,Eugeniuszu Onieginie”

w 1993 roku nominację profesorską, a rok
później Nagrodę Indywidualną Ministra Kultury i Sztuki. W dniu 3 maja 1996 roku Fundacja Pamięci Narodu Polskiego przyznała
Jej medal Polonia Mater Nostra Est.
Piękne kreacje Antoniny Kaweckiej ,
Jej wspaniały talent wokalny, czasy aktywności artystycznej Maestry oraz sceny z
życia rodzinnego Artystki, wiele wybitnych
osób z tego okresu, dzięki Poznańskiemu
Oddziałowi Telewizji Polskiej S.A. zostało
zaprezentowanych w archiwalnym filmie.
Rozmowę z Artystką, Jej mężem i innymi
osobami prowadził Zdzisław Dworzecki.
Program obchodów X rocznicy śmierci
Wielkiej Artystki jest bardzo bogaty i rozległy w czasie. W dniu 5 października na Jej
grobie na Cmentarzu Junikowskim w Alei
Zasłużonych zapłonęły znicze i zostały
złożone kwiaty. W Poznaniu, w różnych
miejscach odbędą się koncerty, połączone
z wystawami prezentującymi materiały
archiwalne dotychczas nie eksponowane
związane z działalnością pedagogiczną
i życiem prywatnym Antoniny Kaweckiej.
W Zamku Kórnickim najbliższy koncert
pt.,,Pamiętamy”odbędzie się 5 listopada br.
poświęcony Jej pamięci. Halina Danieluk

Lira i pióro

odwieczne związki
poezji z muzyką
Od piętnastu już lat zachęcamy Państwa do udziału w zmaganiach konkursowych i zapraszamy na Koncerty Laureatów
do kórnickiego Zamku, podczas których
recytacje zwycięzców uświetniają występy
muzyków.
W tym roku – jubileuszowym – postanowiliśmy podkreślić muzyczny charakter
Koncertów Recytatorskich, proponujemy
więc Państwu temat korespondencji sztuk,
przenikania się muzyki i poezji.
Podobnie jak w ubiegłych latach nie
ograniczamy zakresu tematyki ani żadnymi
datami, ani nazwiskami poetów, z których
twórczości należałoby wybrać wiersze.
***
Poezja niegdyś nierozłącznie związana
była z muzyką. To przecież dźwięki – liry czy
formingi – towarzyszyły pierwszym recytacjom, pieśniami nazywano wiersze.
Dziś, mimo że nie tak dosłownie asystuje poezji, to przecież wielokrotnie pojawia
się w utworach lirycznych, a jej obecność
można dostrzec na różnych poziomach
tekstu.
Staje się tematem wierszy, ale i narzuca
im formę, a zwykle jedno pociąga za sobą
drugie.
Poeci wspominają swoje ulubione
melodie, zachwycają się nowymi w ich
czasach zjawiskami muzycznymi – jak M.
Pawlikowska – Jasnorzewska opisująca
atmosferę pierwszych dancingów, niepokojąco brzmiący jazz; lub krytykują estetykę
hałasu muzyki pop – jak Z. Herbert; portretują kompozytorów – jak K.I. Gałczyński
– Beethovena czy wsłuchują się w dźwięki
zadziwiająco pospolite, odgłosy miasta,
bloku – jak M.Białoszewski. Stosują przy
tym cały szereg zabiegów poetyckich, by
sam tekst stał się namiastką muzyki, dźwiękiem – jak choćby J. Tuwim w wierszach
dla dzieci.
Właśnie ze względu na melodyjność,
rytmiczność poezji często staje się ona
przedmiotem zainteresowania muzyków,
którzy włączają teksty poetyckie do swojego repertuaru. Dzieje się też odwrotnie
– poeci piszą dla muzyków piosenki. Pragniemy podkreślić, że nasz konkurs nie jest
konkursem poezji śpiewanej czy piosenki
aktorskiej
i wybór tego typu utworów będzie
dyskwalifikował recytatorów. Nadrzędnym
kryterium wyboru winna być tematyka dotycząca muzyki, a nie sama forma utworu.
***
W czasie trwania XV Konkursy Recytatorskiego przeprowadzony zostanie ranking
wśród publiczności na najbardziej przemawiającą interpretację utworu.
Szczegóły dotyczące Konkursu podane
są w załączonym regulaminie. (str. obok)
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W niedzielny wieczór 8 października
na prawie półtorej godziny Zamek Kórnicki wypełnił się śpiewem i muzyką. Na
zaproszenie do wzięcia udziału w koncercie przyjechały trzy chóry: „La Rochante”
z Belgii, „Dominicantes” z Poznania
oraz „Schola Cantorum Gultowiensis”
z Gółtów. Jako pierwszy swój repertuar zaprezentował chór belgijski
prowadzony przez Bernadetę Artymdyrygentkę poznańską i absolwentkę tamtejszej Akademii Muzycznej.
Można było usłyszeć utwory z okresu
włoskiego Renesansu twórców takich,
jak: Orlando di Lasso („O occhi manza
mia”, „Matona mia cara”) czy też Luca
Morenzio („ Amatemi, ben mio”, „Se la
vostra partita”).
Gółtowski chór pod batutą Karoliny
Piotrowskiej- Sobczak, podtrzymał klimat renesansowego nastroju zapoczątkowany przez Belgów, proponując jednak
repertuar sakralny w utworach Giovanniego
Palestriny- autora przede wszystkim muzyki religijnej ( „O esca viatorum”, „Veni
Sancte Spiritus”), a także polskich kompozytorów tamtego okresu- Mikołaja Gomółki
w Psalmie 30 „Będę cię wielbił mój Panie”,

w „ Te Deum Śląskim” i w „ Dnia każdego”,
oraz Wacława z Szamotuł w Psalmie 1
„Błogosławiony człowiek”
Gospodarz koncertu- chór „Dominicantes” po kołysance „Czy powróci” Stanisława

REGULAMIN
XV K O N K U R S U R E C Y T A T O
RSKIEGO

zostanie werdykt Komisji Konkursowej
oraz wynik rankingu przyznający nagrodę
publiczności .
12. Nagrody oraz wyróżnienia recytatorów zostaną wręczone podczas Koncertu
Laureatów.
13. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy
konkursu będą recytować utwory w czasie
Koncertu Laureatów, który odbędzie się
odbędzie się dnia 26 listopada b.r. (niedziela) o godz. 16.30 w Zamku Kórnickim.
14. Zgłoszenia prosimy składać osobiście,
pisemnie lub telefonicznie pod adresem

1. Organizatorami konkursu są:
- Urząd Miejski w Kórniku
- Biblioteka Publiczna w Kórniku
2. Do konkursu mogą przystąpić mieszkańcy miasta i gminy Kórnik oraz gmin
ościennych w wieku od lat 16 – tu.
3. Uczestnicy oceniani będą w dwóch grupach wiekowych:
- grupa młodsza ( od 16 do 17 lat )
- grupa starsza ( od 18 lat )
4. Każdy uczestnik prezentuje dwa utwory
poetyckie wybranych poetów. Czas interpretacji obu utworów nie może być dłuższy
niż 7 (siedem) minut.
5. Przed przystąpieniem do prezentacji
uczestnik zobowiązany jest do własnoręcznego wypełnienia Karty zgłoszenia
do konkursu recytatorskiego.
6. Komisja konkursowa powołana przez
organizatorów oceniać będzie recytację
utworów wg
- interpretacji
- ogólnego wyrazu artystycznego
7. W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane trzy nagrody oraz wyróżnienia za
szczególną interpretację utworów .
8. Komisja Konkursowa może dokonać
innych postanowień niż wymienione
w pkt. 7.
9. Eliminacje wstępne odbędą się dnia
18 listopada b.r. (sobota) o godz.10.00
w siedzibie Biblioteki Publicznej w Kórniku,
przy ul. Poznańskiej 65.
10. W czasie trwania XV Konkursu przeprowadzony będzie ranking wśród publiczności na najbardziej przemawiającą
interpretację utworu.
11. Po zakończeniu eliminacji ogłoszony
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Moniuszki i „ O, Glorisa Domina” Mikołaja
Zieleńskiego, rozruszał publiczność piosenkami z repertuaru „Kabaretu Starszych
Panów”, śpiewając największe szlagiery
takie, jak: „Rodzina, rodzina”, „ Wesołe jest
życie staruszka”, czy też „ Piosenka jest
dobra na wszystko” .

Biblioteka Publiczna
ul. Poznańska 65
62-035 K ó r n i k
tel.(061) 817-00-21
e-mail: bpkornik@powiat.poznan.pl
do dnia 10 listopada b.r. wraz z podaniem:
- imienia i nazwiska
- wieku
- autorów oraz tytułów wybranych
utworów
15. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy
we własnym zakresie bądź placówki delegujące.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr
133/97 poz. 883) wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Biblioteki
Publicznej w Kórniku oraz udostępnienia ich
w publikacjach o działalności kulturalnej,
a także ich przetwarzanie.
Zapraszamy wszystkich sympatyków
poezji do wzięcia udziału w Konkursie
i życzymy wielu wrażeń.

Prezentujący rozmaity wachlarz utworów chór „La Rochante” powrócił na scenę
i w drugiej odsłonie wyśpiewał utwory
współczesnych kompozytorów francuskich:
E. Daniela, A. Paté’go i aranżacji P.Robin’a,
czy też S.P. Barnide’a. Dla słuchaczy i
melomanów przybyłych na koncert czekała
również niespodzianka i zespół z Belgii
zaśpiewał po polsku wszystkim nam
znaną piosenkę „Góralu, czy ci nie
żal?”, czym ostatecznie zdobył sobie
sympatię przybyłych.
Kulminacyjnym utworem, ciekawego od samego początku koncertu,
było wspólne
wykonanie przez chór belgijski
i poznański, z udziałem instrumentów,
utworu pt. „Rydwany ognia” Vangelisa
ze scieżki dźwiękowej do filmu „1492Conquest of Paradise”. Oszalała z zachwytu publiczność usłyszała na koniec
„Gaude Mater” z udziałem wszystkich
występujących w koncercie chórów.
Bogaty program, świetne przygotowanie artystów, a także dopracowana
organizacja koncertu i jego umiejscowienie
w dobrych akustycznie murach zamkowych, to szczegóły które w decydujący
sposób stanowią o wysokim poziomie tego
muzycznego wydarzenia. IM

KULTURA

KONCERTOWY WIECZÓR CHÓRÓW

Spojrzenia ...

Pochwała
chleba
Co tydzień wracam z sobotnich,
porannych zakupów z pachnącym,
gorącym jeszcze chlebem. Wykładam
go na drewniana deseczkę i widok złotego, lśniącego bochenka przywodzi mi
zawsze na myśl moich Rodziców - ich
wizyty, sprzed z górą dwudziestu lat, w
naszym domu ...
Krótko potem, jak zamieszkaliśmy
w Kórniku, przyszły chude lata osiemdziesiąte, szare, biedne i trudne. Ale
my, wtedy młodzi, cieszyliśmy się,
urządzając nasze nowe miejsce do
życia – pokazywaliśmy Rodzicom, jakie
to ładne miasteczko, piękny park, miłe
mieszkanko i widok z okna!
I tylko ten chleb ...
Rodzice przyjeżdżali do nas z miejscowości odległej o 80 km raz lub dwa
razy w miesiącu i kiedy w sobotni poranek
zasiadaliśmy do wspólnego śniadania,
ze smutkiem i wstydem kładłam na stole
szary, gliniasty bochenek kórnickiego
chleba. Bezbarwna skórka uginała się
pod najostrzejszym nożem, miąższ koloru popiołu kruszył się albo kleił do ostrza,
a wewnątrz mogły zdarzyć się różne „niespodzianki”: kawałek sznurka, papieru,
jakieś niemożliwe do zidentyfikowania
twarde grudki, trzeszczące niebezpiecznie
w zębach. Kto żyw zaopatrywał się wtedy
w chleb w Zaniemyślu, Poznaniu czy Środzie; ludzie wozili po kilka bochenków
(dokończenienie na str.23)
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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:

„DOBRY MIÓD”
z własnej pasieki oferuje:

SŁOMA STEFAN
MOŚCIENICA, ul. Mosińska 3

tel. 061 8170 176
Miejsce na Twoją reklamę

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

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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Agencja zatrudni
kobiety i mężczyzn do ochrony
obiektu w Gądkach
kontakt: tel. 061 847-71-96

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 19/2006

„Żółty Tydzień”
Trwa XVI edycja akcji szczepień „Żółty tydzień”, w ramach której będzie
można zaszczepić się przeciwko WZW typu A i WZW typu B. Jest to okazja
do wykonania szczepień zalecanych. Podczas akcji wytypowane punkty
będą oferowały szczepienia przeciwko WZW typu A i WZW typu B oraz WZW
typu A i B dostępnymi na miejscu szczepionkami wraz z poprzedzającymi je
niezbędnymi badaniami lekarskimi.
Szczepionka skojarzona uodparnia przeciwko obu typom wirusa (podaje się 3
dawki szczepionki – pierwsze szczepienie w dowolnym terminie, drugą dawką
po miesiącu i trzecią po 6 miesiącach od pierwszego szczepienia) oraz szczepionka przeciw WZW typu A (podaje się w 2 dawkach - pierwszą podaje się
w dowolnym terminie, drugą podaje się między 6, a 12 miesiącem od pierwszego szczepienia) i WZW typu B w standardowym schemacie szczepienia:
0, 1, 6 miesięcy. Istotne jest przyjęcie wszystkich dawek szczepionek.
Szczegółowe informacje znajdują się na następujących stronach internetowych:

KULTURA

(dokończenienie ze str.21)
– dla siebie, rodziny, sąsiadów. I moi
Rodzice też zaczęli przyjeżdżać do nas
z chlebem; za każdym razem, kiedy
pojawiali się w sobotę rano, najpierw
wypakowywali z płóciennej torby duży
bochen pięknie wypieczonego, pachnącego chleba, który jeszcze długo po ich
wyjeździe pozostawał świeży i smaczny.
A nam było trochę przykro, że wszystko,
co tak chwaliliśmy i z czego chcieliśmy
być dumni w naszym nowym, kórnickim
życiu, psuje ten chleb z miejscowej
piekarni ... Co to za ludzie – myślałam z
goryczą – którzy pieką t a k i chleb dla
innych ludzi...!
Moich Rodziców już nie ma,
a dla mnie jedno ze wspomnień z nimi
związanych już na zawsze złączyło
się z chlebem... Tylko teraz bardzo mi
żal, że nie mogę ugościć Ich sobotnim
śniadaniem, kładąc na stole z dumą ten
wspaniały, świeży, pachnący k ó r n i
c k i chleb, z chrupiącą, złotą skórką i
białym miąższem. I znowu myślę, teraz
z wdzięcznością, o ludziach, którzy pieką
tak dobry chleb dla innych ludzi. mk

www.zoltytydzien.pl
www.szczepienia.pl
„Żółty Tydzień” organizowany jest w dniach od 16 do 27 października
2006 roku.

Poznawali kórnickie zabytki

Około 160 uczestników wzięło udział
w VI Powiatowym Zlocie Turystów
„Poznajemy Gminy Powiatu
Poznańskiego”. Odbył się on
w sobotę 7 października, a
organizował go Oddział PTTK
„Meblarz” ze Swarzędza wraz
ze Starostwem Powiatowym w
Poznaniu i Urzędem Miejskim
w Kórniku.
Prezes „Meblarza” – Marian Jaskuła przypomniał, że w
ubiegłym roku zlot odbywał się
w Kórniku oraz Bninie. Zasadniczym celem tegorocznej imprezy było poznanie historycznych
zabytków Kórnika. W przyszłym
roku zlot będzie zorganizowany
szlakiem konspiracji – placówek
Armii Krajowej „Topola” i „Smoła”. Bogdan Wesołek reprezentujący UM stwierdził, że przed
laty rajd miał miejsce właśnie
takim szlakiem, dlatego warto
go wznowić.
W tegorocznym zlocie
uczestniczyło wielu młodych
ludzi. Kórnicką gminę reprezentowali uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 1 i 2 w Kórniku
oraz z Radzewa. Pierwszym
zwiedzanym obiektem było
Obserwatorium Astronomiczne
w Gimnazjum w Kórniku. Gospodarz obserwatorium – Adam
Lewandowski, nauczyciel fizyki
i informatyki w tej szkole starał
się przybliżyć zwiedzającym
świat widziany przez lunetę.
Lewandowski zauważył, że najbardziej korzystnym okresem do obserwacji
nieba jest listopad i grudzień.
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Z kolei Stefan Wojciechowski na Targowisku, Placu Powstańców Wielkopolskich

przedstawił dawną zabudowę – m. in.
budynek dawnej poczty.

Kolejnym etapem zlotu było zaciekawienie przybyłych historią Żydów, mieszkających przed laty w Kórniku. Zwrócono
zwłaszcza uwagę na miejsce, gdzie
kiedyś znajdowała się synagoga.
Natomiast prof. dr hab. Jerzy Fogel
przy „Uchu igielnym” opowiedział o
tragicznych losach Żydów. Marian
Jaskuła zasugerował, by władze Kórnika odpowiednio zadbały o miejsca
związane z życiem Żydów i stworzyły
np. szlak turystyczny. Przy ratuszu
młodzi ludzie złożyli kwiaty przy tablicy
rozstrzelanych w 1939 roku.
Z uczestnikami zlotu spotkał się
burmistrz Jerzy Lechnerowski. Kwiaty
złożono także przy tablicy upamiętniającej kompanię kórnicką oraz poległych
w latach 1914-1918 i podczas wojny
polsko-bolszewickiej w 1920 roku. W
Kolegiacie kórnickiej uczestnicy zlotu
zwiedzali kryptę Zamoyskich, gdzie o
zasługach tego rodu oraz Działyńskich
wspomniała Zofia Wojciechowska
– emerytowana nauczycielka historii.
W Arboretum Kórnickim Anna
Jasińska oprowadziła po Muzeum
Dendrologii.
Meta zlotu znajdowała się w Szkole Podstawowej nr 1. Tu uczestnicy
zjedli grochówkę i na koniec wzięli
udział w konkursie, którego pytania
zawierały informacje zdobyte w trakcie zlotu. Pierwsze miejsce zajęła w
nim reprezentacja SP nr 1, a drugie
uczniowie z SP 2. Uhonorowano też
najliczniejsze drużyny : pierwsza w
tej konkurencji była jedna ze swarzędzkich podstawówek, a druga – SP
nr 1 z Kórnika. Puchary wręczył Bogdan Wesołek. Wszyscy, którzy wzięli udział w
zlocie otrzymali pamiątkowe upominki. RW
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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

UM w Kórniku nie udziela informacji na temat charakteru proponowanego zatrudnienia

Praca w Niemczech

Właściciel restauracji „Santa Catarina” w Königstein w
Niemczech (25 km od Frankfurtu nad Menem) przyjmie
młodą dziewczynę ze znajomością języka niemieckiego do
pomocy w restauracji i gospodarstwie domowym.
Zatrudnionej osobie gwarantuje się mieszkanie.
Oferty pracy wraz ze zdjęciem należy wysyłać na adres:
Weinhaus „Santa Catarina”
Burgweg 1
D61462 Königstein
Informacje dot. restauracji znajdują się na stronie internetowej
www.mallorcawein.de

2006

* Młody rencista lat 30 poszukuje pracy. Tel. 607 341 475
* Małżeństwo poszukuje mieszkania do wynajęcia w Kórniku lub okolicy. Tel. 889-749-559
* Matematyka - szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum - przygotowanie do matury. Tel. 510 621 041
* Panią, która podała ogłoszenie drobne o opiece nad dzieckiem bez telefonu prosimy o kontakt z redakcją
* 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
* 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
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Ogłoszenia
DROBNE

Nowa firma logistyczna powstająca
w Gądkach H&M udziela wszelkich
informacji i przyjmuje oferty pracy w Centrum Handlowym
M1 w Biurze Obsługi H&M lub za pośrednictwem poczty,
pod adresem:
ul. Marszałkowska 104/122,
00-017 Warszawa.
Istnieje również możliwość złożenia oferty
w Urzędzie Miejskim w Kórniku
(w Biurze Obsługi Mieszkańca).
Oferty będą sukcesywnie
przekazywane do firmy.

Ilość edycji ogłoszenia
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FAWORYCI NIE ZDOBYLI MEDALI
Bez medalu wrócili kórniccy licealiści z Finałów Mistrzostw Powiatu
w piłce nożnej, które odbyły się 26
września 2006 w Murowanej Goślinie.
Po przegranej 0:1 w meczu z ZS Bolechowo, które zajęło drugie miejsce
w półfinale w swojej grupie, LO Kórnik
przegrało kolejny mecz z ZS z Mosiny
także 0:1 i ostatecznie zajęło czwarte
miejsce.
Szczególnie zaskoczeniem na niekorzyść Kórnika był mecz z ZS Mosiną
, z którą to szkołę wygrali w półfinałach
3:0. Mistrzem Powiatu został ZS z Murowanej Gośliny, który wygrał wszystkie
mecze, drugie miejsce ZS z Bolechowa
a trzecie ZS Mosina.
BIEGALI NA BŁONIACH Z PAŁECZKĄ
Gimnazja oraz szkoły podstawowe
z naszej gminy rywalizowali na Błoniach
w Kórniku w Sztafetowych Biegach
Przełajowych. Zespoły sztafetowe podstawówek (5 dziewcząt i 5 chłopców)
oraz gimnazjalistki biegały 10 x 800 m
a chłopcy gimnazjów 10 x 1000 m.
W szkołach podstawowych zwyciężyła reprezentacja z Szczodrzykowa
w składzie:
Małgorzata Jakubowska, Bartosz Basalak, Aneta Stróżyńska, Adrian Madajewski, Wiktoria Żegleń, Szymon Płotkowiak,
Justyna Sznura, Szymon Kujawa, Weronika Graf, Krzysztof Krajewski. Drugie
miejsce zajęła szkoła z Bnina, trzecie z
Kórnika a czwarte z Radzewa.
Gimnazjalistki z Kórnika pokonały
dziewczęta z Robakowa biegając w
składzie:
Sandra Szczepaniak, Karolina Walkowiak, Magdalena Franczak, Agnieszka
Waszak, Weronika Szmańda, Beata
Zwierzyńska, Ewa Jankowska, Karolina
Dzirba, Weronika Jakubowska, Daria
Wójkiewicz, Katarzyna Przekota. Również
chłopcy z Gimnazjum w Kórniku wygrali
sztafetę, w której biegali: Krzysztof
Wachowiak, Wojciech Hryciuk, Łukasz
Koralewski, Dawid Płachta, Adrian Dryjer,
Krystian Laszewicz, Szymon Król, Kacper
Rajkowski, Patryk Górski, Błażej Olejniczak. Najlepsze szkoły w gminie będą
startowały 6 października w zawodach
powiatowych. Mistrzowie gminy otrzymali
puchary i medale a pozostali statuetki
i plakietki sponsorowane przez firmy:
SP-„Gościniec Marzymięta” – Czmoniec
p. Przemysław Błaszkowiak, Gimnazjadziewczęta Apteka „Zamkowa” - Kórnik
p. Barbara Miara oraz chłopców przez
Zakład Ogólnobudowlany p. Stanisława
Szczęsnego z Robakowa.
Trasy biegowe opracował p. Tadeusz
Rauk, całością imprezy kierowała Anna
Rauk.
Gospodarzami imprezy byli: OSiR oraz
SP 1 i Gimnazjum z Kórnika. Rywalizację
szkół obserwowała dyr. Danuta Zwierzyńska a nad zdrowiem uczestników czuwała
p. Jolanta Fic.
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POGODA SPRZYJAŁA LEKKOATLETOM
Wrześniowa aura była łaskawa dla
lekkoatletów startujących w Półfinałach
Mistrzostw Wojewódzkich w lekkiej atletyce szkół ponadgimnazjalnych. Startowali także uczniowie kórnickiego liceum a
stawką był awans do Finałów Mistrzostw
Wielkopolski.
Finał wywalczyły trzy osoby: Michał Bąk
w biegu na 110 m przez plotki z czasem
15,98 sek.
Paulina Łukiewska na 200m – czas 29,97
sek. i Marta Pucek w rzucie oszczepem z
wynikiem 25,67 m. Dobre wyniki osiągnęli:
sztafeta dziewcząt 4 x 100m w składzie:
Paulina Sobczak, Paulina Łukiewska, Maria
Owsianowska, Katarzyna Szeffner przebiegła w czasie 57,40 sek, chłopcy: Michał Bak,
Tomasz Łukowiak, Maciej Tarnawski i Maciej
Grzesiecki uzyskali na 4 x 100 m 48,61 sek.
a Wojciech Grzesiecki pchnął kulą 6 kg na
odległość 9,64 m.
Do finałów kwalifikowała się tylko pierwsza trójka w każdej konkurencji. ARA
SPORTOWE PASJE KÓRNICKIEGO
JUBILERA

KRZYSZTOF BUSZKIEWICZ – mieszkaniec Kórnika łączy pasję sportową z
pracą zawodową.
W młodości uczęszczał do Szkoły
Podstawowej nr 29 w Poznaniu o profilu
sportowym, gdzie uprawiał pływanie. Zainteresowania sportowe powróciły kilka
lat temu. Do biegania namówił go szwagier Mirosław Wziątek, uczestnik kilku
maratonów poznańskich. Pan Krzysztof
zaczął uprawiać sport w różnej formie.
Pierwszy poważny start p. Krzysztofa to
udział w III Biegu Zjednoczonej Europy
(Gniezno) na dystansie 10 km w roku
2005 gdzie z czasem 00:52:58 zajął 269
miejsce. Już po roku w kolejnym IV Biegu Zjednoczonej Europy poprawił swój

czas na 00:45:31 i przybiegł na metę
204. Startował również w innych biegach.
W 15 Półmaratonie Philipsa (2005) na
dystansie 21 km uzyskał czas 1godz.58
min. i 57 sek, a w roku bieżącym znowu
poprawił się czasowo uzyskując 1godz.
39min. i 03 sek. Kolejne postępy biegowe
czynił podczas Biegów Lechitów (21 km)
. W roku 2005 z czasem 2 godz. 11 min.
i 04 sek. był 252 a w obecnym roku w
tym samym biegu był 128. W ubiegłym
roku za namową szwagra podjął kolejne
wyzwanie i wystartował po raz pierwszy
w Maratonie - Poznań. Cieszył się, że
wytrwał i ukończył bieg wśród ponad
2000 uczestników na 1236 miejscu z
czasem 4 godz.21 min. 95 sek. Tego roku
15 października chce również wystartować w Poznańskim Maratonie i przebiec
trasę w ok. 3 godz. i 30 min. Czy mu się
uda? Zobaczymy i serdecznie mu tego
życzymy.
Kórniczanin startował także w wielu
innych biegach, by sprawdzić swoją kondycję np. w Biegu im. T. Hopfera na 10
km w Janowcu, w Półmaratonie w Kościanie a także w II Papieskim Maratonie
z Poznania do Lednicy (42 km.)
Na biegach ulicznych przez rok przebiegł ok. 250 km.
Również jeździ na rowerze. Na udział
w kolarstwie górskim namówili go Jolanta
Gałązka i Zbigniew Jędrzejczak, o których pisaliśmy w poprzednim numerze.
Dwa razy ukończył bikemaratony w
Jeleniej Górze i Myślenicach, każdy po
55 km.
Nie zapomniał także o pływaniu. W
tym roku brał udział w Maratonie Pływackim w Środzie Wlkp. gdzie w kategorii
mężczyzn był trzeci.
Na pytanie, jak zapatruje się na pańskie wyczyny rodzina, odpowiedział, że
początki były trudne ze względu na czas
poświęcany rodzinie. Jednak zaraził ich
swoją pasją.
Jeździ systematycznie z rodziną na
basen w Środzie, gdzie synowie (10 i 7
lat) należą do sekcji pływackiej. Żałuje
tylko, że synowie osiągają laury dla
Środy Wlkp. a nie dla Kórnika.
Z utęsknieniem czekają na mający
powstać w pobliżu ich miejsca zamieszkania basen w Kórniku. Dlaczego biega? Bieganie to świetna forma walki z
otyłością, pozbył się wielu kilogramów
nadwagi i czuje się doskonale. Ponadto
przez ruch można zapomnieć o stresie
i łatwiej pokonywać trudności dnia codziennego.
Pan Krzysztof zachęca wszystkich
do uprawiania biegania. Wskazówki
treningowe jak biegać udziela mu znany
zawodnik, reprezentant kraju Michał
Bartoszak .
Również p. Krzysztof chętnie podzieli
się swoimi uwagami z innymi amatorami
biegania.
Jest taka akcja pod nazwą „Cała
Polska biega”, w organizację której,
włączają się władze samorządowe wielu miast. Może, by i u nas znaleźli się
chętni do wspólnych n.p. raz w miesiącu
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niedzielnych spotkań na Błoniach i pobiegać towarzysko czy rodzinnie.
Pan Krzysztof jest skłonny im kierować i pomagać. Przykład dorosłych z
pewnością powinien przyczynić się do
zainteresowania biegania dzieci i młodzież, by była to forma aktywnego wypoczynku młodego pokolenia. Najzdrowszy
jest ruch na świeżym powietrzu i to bez
względu na warunki atmosferyczne a
bieg to najtańsza forma ruchu. ARA
RUSZYŁ UNIHOKEJ
Dawniej hokej popularny był tylko
na lodzie, dzisiaj także w salach gimnastycznych.
W szkołach jest to atrakcyjna gra
zespołowa i nazywa się unihokej.
Po raz drugi odbyły się w naszej
gminie rozgrywki szkół podstawowych
i gimnazjów.
Gimnazjaliści walczyli w sali namiotowej w Kórniku. Po niezwykle zaciętym
meczu chłopcy Gimnazjum w Kórniku:
Błażej Olejniczak, Mateusz Pucek, Jan
Frąckowiak, Krzysztof Jeńczak, Damian
Żak, Mateusz Słomiński, Kacper Ratajczak, Patryk Hołubowski, Filip Bruczyński pokonali Gimnazjum w Robakowie
4:3 ( 2: 0, 1 : 1, 1: 2 )
Bramki zdobywali: z Kórnika : Mateusz Pucek (1) Błażej Olejniczak (1) Filip
Bruczyński ( 2) oraz Adam Tymowicz (1)
, Sebastian Kapusta ( 2 ) z Robakowa .
W sali gimnastycznej w Bninie walczyły cztery szkoły podstawowe. Grano
systemem pucharowym. Wśród dziewcząt zwyciężyła reprezentacja Szkoły
Podstawowej w Bninie pod kierunkiem p.
Jacka Ogonowskiego, który był głównym
organizatorem imprezy.
Zespół w składzie: Katarzyna Serafiniak (7 bramek), Kinga Zgarda (1),
Magdalena Marcinkowska (1), Larysa
Jankowska (1), Zuzanna Pawlaczyk,
Angelika Piechowiak, Patrycja Jarnut, Kinga Sójka, Beata Klinowska,
Agata Duszczak, Magdalena Napieralska pokonały rywalki z Radzewa 7:2
i ze Szczodrzykowa 6:1.
SP Szczodrzykowo po zwycięstwie nad
Kórnikiem 5:3 zajęło miejsce drugie, kolejne miejsc trzecie wywalczyły dziewczęta z
Radzewa pokonując Kórnik 2 : 0
W chłopcach zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Radzewie, w której reprezentacji grali: Patryk Organiściak ( 4 bramki
)Kamil Rozmiarek ( 3 bramki ), Jarosław
Stachowiak ( 1 ), Błażej Jankowski, Dawid Kalisz, Tobiasz Sosnowski, Mateusz
Cychnerski , Sebastian Stempniak.
Radzewo pokonało Bnin 7:2 i w finale
SP Kórnik 2:1. Kórnik wygrał z Szczodrzykowem 7:4 i zajął drugie miejsce
a Bnin był trzeci wygrywając mecz z
Szczodrzykowem 4 : 2.
Dyrektorka szkoły p. Zofia Talarczyk
przywitała gości, pogratulowała zwycięzcom, a dla ponad 80 uczestników imprezy
przygotowała słodkie pieczywo i napoje.
Mistrzowskie zespoły będą walczyć
dalej w powiecie. ARA
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Kórnicka Liga Siatkówki – Amatorów 2006
WYNIKI – JESIEŃ
01-10-06

SP Bnin

ZHP Kórnik – Amatorzy
(przełożony)
ZHP Kórnik – CasablancaRekreacja
(przełożony)
Amatorzy – CasablancaRekreacja
(przełożony)
Jagrol Kórnik – CZPM-Dynamix
Robakowo
Jagrol Kórnik – Spartan Kórnik

01-10-06

08-10-06

SP
Radzewo

SP Bnin

SP
Radzewo

3:1

25:15 25:21 22:25 25:09

3:0

25:15 25:13 25:14

CZPM-Dynamix Robakowo
– Spartan Kórnik

3:0

25:16 25:16 25:21

KS Ktoś – LKS Czmoniec

3:0

25:15 25:23 28:26

KS Ktoś – Atopik

3:0

25:11 25:21 25:04

Atopik – LKS Czmoniec

3:1

21:25 25:18 25:22 25:17

Sezamki – T.M.Małeccy

3:1

24:26 25:17 25:06 25:14

Kórniczanie – T.M.Małeccy

3:1

15:25 25:20 25:19 25:12

Sezamki – Kórniczanie

3:1

24:26 26:24 25:20 25:17

Jagrol Kórnik – KS Ktoś
Jagrol Kórnik – CasablancaRekreacja
KS Ktoś – CasablancaRekreacja
(przełożony)
ZHP Kórnik – Atopik
ZHP Kórnik – T.M.Małeccy
(przełożony)
Atopik – T.M.Małeccy
(przełożony)

3:1

17:25 25:17 25:19 27:25

3:0

25:00 25:00 25:00

3:0

25:19 25:23 25:22

Amatorzy – Kórniczanie

3:1

17:25 25:15 25:11 25:18

CZPM-Dynamix Robakowo
– Amatorzy

3:1

18:25 29:27 25:19 25:19

CZPM-Dynamix Robakowo
– Kórniczanie

3:1

25:17 25:20 28:30 25:14

Vincent Kórnik – Spartan Kórnik

3:0

25:13 25:12 25:21

KG Agrikol – Vincent Kórnik

3:2

25:19 25:27 19:25 27:25 15:11

KG Agrikol – Spartan Kórnik

3:1

25:20 25:21 22:25 25:23

Kórnicka Liga Siatkówki – Amatorów 2006
TABELA – WIOSNA / JESIEŃ
L.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nazwa drużyny
KS Ktoś
Jagrol Kórnik
CZPM-Dynamix Robakowo
ZHP Kórnik
Kórniczanie
TM Małeccy
Amatorzy
Sezamki
Spartan Kórnik
Atopik
LKS Czmoniec
Vincent Kórnik
Casablanca-Rekreacja
KG Agrikol

Ilość
spotkań
16
17
17
14
17
15
15
15
17
15
15
15
14
15

Punkty

Sety

44
42
38
36
33
27
22
18
16
15
12
9
7
7

46 : 7
46 : 19
40 : 20
38 : 12
37 : 23
34 : 23
27 : 29
28 : 34
19 : 41
23 : 35
21 : 35
14 : 38
13 : 36
12 : 42
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SPORT

Dobra gra!
Zerowa skuteczność!!!
Przed nami kolejne dwa ważne wyjazdowe mecze. Po ośmiu rozegranych
dotychczas kolejkach wykształciła sie
wyraźna czołówka tabeli: Polonia Środa, Unia Swarzędz i Lechia Kostrzyn,
właśnie z tą trzecią drużyną zmierzymy
się w sobotę 14 października o godzinie
15 w Kostrzynie. Następne trzy drużyny
w tabeli: Grom, Kłos i Polonia Poznań
mają stratę do pierwszej trójki po 5 -7
punktów i taka tez przewagę nad zespołami środka w tym i Kotwicą (Wełna,
Kotwica (9 pozycja), Piast i TPS maja po
9 punktów). W strefie spadkowej znajduje
sie Warta, Vitcovia, Łopuchowo i tabelę
zamyka z zaledwie jednym punktem
drużyna z Owińsk. W następną niedzielę
22 października zagramy na wyjeździe z
Vitcovią Witkowo.
Niestety, jak napisałem dwa tygodnie
temu przed nami były dwa bardzo trudne
pojedynki i obydwa zakończyły się porażkami. 30 września w wyjazdowym meczu
z TPS Winogrady 3:1. Już w czwartej
minucie Poznaniacy objęli prowadzenie,
po następnym kwadransie podwyższyli
na 2:0. Honorowego gola dla Kotwicy na
dwadzieścia minut przed końcem meczu
zdobył Łukasz Słabolepszy, w tym momencie odżyły nadzieje na dobry wynik,
w całym meczu zawodnicy Kotwicy przeważali i stworzyli wiele groźnych sytuacji,
ale zawsze brakowało skuteczności pod
bramka rywali, na kilka minut przed

końcowym gwizdkiem arbitra bramkarz
Łukasz Gendera po raz trzeci musiał
sięgać po piłkę do bramki. Piłkarze TPS’u
wykazali 100% skuteczność – stworzyli
trzy groźne sytuacje i strzelili trzy gole.
Skład Kotwicy: Gendera, Socha
(Koprowski), Słabolepszy, Dłużeń, Stachowiak (Gronek), Marciniak, J. Joppek,
T. Szymczak, Ł. Szymczak, Jankowiak
(Landskowski), P. Cielewicz ( M. Joppek), żółte kartki: dłużeń, T, Szymczak,
Landskowski, P. Cielewicz.
07.10.2006
Kotwica – Unia Swarzędz 0:1
Goście podobnie jak rywale z poprzedniego tygodnia juz w pierwszych
minutach zdobyli gola. Mecz miał dwa
oblicza: w pierwszej połowie przeważali
goście i już w siódmej minucie ustanowili wynik spotkania. W drugiej odsłonie
inicjatywę na boisku przejęli nasi piłkarze, jednak pomimo optycznej przewagi
w polu, wygranych pojedynków “ jeden na
jeden” gola sie nie doczekaliśmy.
Skład Kotwicy: Gendera (Adamczak), Socha, Ł. Szymczak, J. Joppek,
Dłużeń (Małecki), Stachowiak (Gronek),
Landskowski, Bzdęga, Marciniak, T.
Szymczak, Słabolepszy.
W środę graliśmy mecz pucharowy
z lokalnym rywalem Kłosem Zaniemyśl – wynik podamy w następnym
wydaniu.
www.kotwica.kornik.eu

Klasa okręgowa 2006/2007, grupa: Poznań (wschód)

RySZARd

NOWE URZADZENIE SPORTOWE
W BNINIE
Miłą niespodziankę przygotowała dla
swoich uczniów na nowy rok szkolny
dyrektorka Szkoły Podstawowej w Bninie
p. Zofia Talarczyk. Dla powiększenia
skromnej bazy sportowej na podwórzu
szkolnym wybudowano na stałe dwa
stoły do tenisa stołowego.
Teraz o każdej porze dnia mogą na
nich grać nie tylko dzieci, młodzież, ale
także i dorośli.
POWIATOWE SZTAFETOWE BIEGI
PRZEŁAJOWE
6 października 2006 około 500
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych biegało w Luboniu na
Powiatowych Sztafetowych Biegach
Przełajowych.
Awans do zawodów wojewódzkich
wywalczyli chłopcy z Gimnazjum w
Kórniku, którzy zdobywając wicemistrzostwo powiatu otrzymali srebrne
medale i puchar dla szkoły.
Piąte miejsce w powiecie zajęły
dziewczęta kórnickiego gimnazjum a
sztafeta mieszana chłopców i dziewcząt
ze Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie była dziewiąta.
Startowały mistrzowskie szkoły
wszystkich gmin powiatu poznańskiego
a jest ich 17.
KÓRNICKI LICEALISTA O KROK
OD MEDALU
W Finałach Mistrzostw Wielkopolski
( 6.10.2006) szkół ponadpodstawowych
w lekkiej atletyce wystartował tylko jeden licealista. Nauczycielka wf Liceum
Ogólnokształcącego w Kórniku Iwona
Rauk zadowolona była z ucznia Michała
Bąka, który w biegu na 110 m przez płotki
zajął czwarte miejsce. Michał na co dzień
trenuje w sekcji lekkoatletycznej Orkan
Środa Wlkp. ARA
OGŁOSZENIE
DRUŻYNA PIŁKI SIATKOWEJ

„ATOPIK”

ogłasza nabór nowych zawodników.
Gwarantujemy bezpłatny udział
w zajęciach sportowych oraz udział
w lidze kls-A. Treningi odbywaja się
2 razy w tygodniu w sali gimnastycznej
szkoły podst. w Bninie.
Wszystkich chętnych prosimy
o kontakt pod numerami telefonów:
61-876 37 11 lub 604 087 760.
Osoby niepełnoletnie prosimy
o pisemną zgodę rodziców
na uczestnictwo.
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Rozmiary bywają różne. Ich długość może
wynosić od 40 do 250 cm, a szerokość od 13
do 21 cm. Grubość zależy od liczby i rodzaju
poszczególnych warstw.

Praktyczna podłoga
Rynek materiałów wykończeniowych
od dłuższego już czasu obserwuje powrót do naturalnego drewna. Drewniana
podłoga zazwyczaj stanowiła wyzwanie
dla fachowców – odpowiednie ułożenie
parkietu trzeba było zlecić firmie wykonawczej. Jednak producenci podłóg
drewnianych pomyśleli także o wygodzie
użytkowników, dzięki czemu pojawiły
się na rynku drewniane podłogi warstwowe.
Podłogi warstwowe są łatwe w utrzymaniu, łatwe w montażu i nadają wnętrzu
elegancki wygląd. Zbudowane są najczęściej z trzech warstw drewna sklejonych ze
sobą. Nawierzchnię stanowi cienka (2-4
mm) warstwa wysokogatunkowego drewna. Warstwę środkową stanowią listewki o
grubości około 8 mm ułożone prostopadle
do przebiegu słojów w drewnie warstwy
wierzchniej. Warstwa spodnia, grubości
1,5-3,5 mm, zrobiona jest z drewna gorszej
jakości (najczęściej z forniru świerkowego).
Listwy przypodłogowe
Praca przy wykańczaniu podłogi
kojarzy się zwykle ze żmudnym wysiłkiem. Detale wykończeniowe wymagają
szczególnej staranności przy doborze
materiałów i montażu.
Listwami przypodłogowymi wykańcza się
podłogi laminowane, drewniane, wykładziny
podłogowe i płytki ceramiczne. Nie jest to
jedynie element dekoracyjny - listwy zabezpieczają przed zabrudzeniem szczeliny powstające pomiędzy ścianą a krawędzią podłogi.
Skutecznie także chronią narożniki. Są doskonałym elementem maskującym przewody,
eliminując z krajobrazu naszego mieszkania
plątaninę kabli. Dzięki możliwości zastosowania oklein zyskujemy bardzo szeroką gamę
kolorystyczną. Wyboru możemy dokonywać
pomiędzy listwami wykonanymi z drewna,
pvc lub MDF. Najbardziej odporny na wilgoć
będzie pvc, jest to materiał odpowiedni do
zastosowania w pomieszczeniach, w których
podłoga narażona jest na częste działanie
wody. Drewno, jeśli jest odpowiednio zaimpregnowane, wykazuje pewną odporność na wilgoć. W zależności od zastosowanego gatunku
drewna może być to rozwiązanie tanie bądź
dość kosztowne. Wadą drewna jest również
jego niska elastyczność. Najmniej odporne na
wilgoć będą listwy wykonane z MDF. Będzie
to jednak rozwiązanie najtańsze.
Montaż listew wymaga jedynie wywiercenia
kilku otworów, w których umieszcza się wkręty
przytrzymujące zapinki lub klipsy. Potem
wystarczy tylko nałożyć na nie przyciętą na
potrzebną długość listwę. Niektóre typy listew
przypodłogowych montuje się bezpośrednio
do ściany. Firma VOX Industrie proponuje
trwałe listwy wykonane z pvc dostępne trzech
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Fot. Składy budowlane VOX

Drewniane podłogi warstwowe nie
wymagają cyklinowania i lakierowania.
Większość z nich jest fabrycznie wykończona i pokryta kilkoma warstwami lakieru.
wzorach: classic, click i smart, w ponad 20 kolorach każdy. Oczywiście, w tej samej palecie
barw uzyskać można wszelkie niezbędne elementy wykończeniowe: narożniki wewnętrzne
i zewnętrzne, zaślepki oraz łączniki. Ich zastosowanie dodatkowy komfort związany z uniknięciem docinania kątowego i dopasowywania
końcówek listew narożnikowych.
Listwy przypodłogowe classic, click
i smart wraz z wszystkimi materiałami
wykończeniowymi, dostępne są w Składach budowlanych VOX w Poznaniu przy
ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy Św.
Michała 100. Raw

Fot. Składy budowlane VOX

Cisza w łazience
Remont łazienki to zadanie przed którym stajemy regularnie co kilka lat. Najczęściej wymieniamy płytki, armaturę lub
elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Jednak planując kolejny remont często
zapominamy o podstawowym problemie
- mianowicie o wyciszeniu łazienki.
Hałasy wiążące się z użytkowaniem łazienki mogą być uciążliwe dla domowników. Odgłosy płynącej wody uderzającej o powierzchnię
wanny czy brodzika, hałaśliwa spłuczka czy

Montaż podłogi jest wyjątkowo łatwy. Należy
połączyć ze sobą krawędzie, używając do
tego odpowiedniego kleju. Bardzo często
producenci oferują podłogi, które mocuje
się bezklejowo - na zatrzask. Obie metody
są dobre oraz dają trwałe i szczelne połączenie. Łatwiejsza i szybsza jest jednak
metoda bezklejowa. Dodatkowo atutem
takiego montażu jest fakt, że uszkodzony
panel z zatrzaskiem można w stosunkowo
prosty sposób wymienić na nowy. Podłoga
montowana systemem bezklejowym można
też zdemontować i przenieść w inne miejsce,
na przykład podczas przeprowadzki. Podłoga montowana systemem bezklejowym
układana jest jako podłoga pływająca.
Na podłogi z ogrzewaniem podłogowym
należy wybierać takie gatunki drewna, które
w małym stopniu zmieniają swoje wymiary
pod wpływem zmiany temperatury i wilgotności. Najlepsze w tym przypadku są gatunki
drewna egzotycznego – merbau lub teak.
Doskonale jednak nadają się do tego podłogi
warstwowe. Jeśli decydujemy się na ich
użycie, wtedy gatunek wierzchniej warstwy
drewna nie ma wielkiego znaczenia.
Pomoc w doborze odpowiedniego
materiału na podłogę można uzyskać w
Składzie budowlanym VOX w Poznaniu
przy ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy
Św. Michała 100. Gac

REKLAMY

PORADNIK
BUDOWLANY

irytująca pralka - wszystko to zamknięte,
w małym działającym niczym pudło rezonansowe pomieszczeniu, potrafi wrażliwych
na hałas drażnić. Dobrym pomysłem na
ograniczenie hałasów dobiegających z naszej
łazienki może być odpowiednia przebudowa jej
wnętrza. Stosując konstrukcje oparte na przykład na płytach gipsowo-włóknowych i używając wypełnienia z wełny mineralnej możemy
wydatnie ograniczyć przenoszenie drgań na
ściany, a tym samym wyciszyć naszą łazienkę. Dlatego zastosowanie odpowiendniego
materiału na obudowę ściany, jakim jest płyta
gipsowo-włóknowa, da zadowalające efekty.
Jest to materiał bardziej odporny na wilgoć od
klasycznej płyty kartonowo-gipsowej, przez co
nadaje się do zastosowania w łazience. Powierzchnie płyt gipsowo włókowych są dobrym
podłożem do ułożenia płytek ceramicznych.
Dodatkową zaletą jest fakt, że jest to materiał
wytrzymały, łatwy w transporcie i montażu. W
przypadku obudowy ścian oraz w przypadku
sufitów zaleca się stosowanie konstrukcji
z profili stalowych CW i UW (dotyczy ścian)
lub profili CD i UD (dotyczy sufitów) lub listew
drewnianych o wymiarach 50 x 30 mm. Całość
wypełniamy materiałem dźwiękochłonnym
i izolacyjnym, na przykład wełną mineralną.
W powstałych przestrzeniach pomiędzy płytą a powierzchnią ściany możemy również
poprowadzić przewody instalacji sanitarnych
i elektrycznych. Miejsca szczególnie narażone
na działanie wody - ściany kabiny prysznicowej
- należy zagruntować odpowiednim środkiem
bitumicznym. Narożniki w takich miejscach
powinniśmy dodatkowo uszczelnić spoinową
taśmą uszczelniającą. Wszelkie niezbędne
materiały do remontu łazienki dostępne
w Składach budowlanych VOX w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 216 oraz przy
ulicy Św. Michała 100. Raw
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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) Zespół Tańca Nowoczesnego
działający przy Liceum Ogólnokształcącym
w Kórniku, 7) sołtys wsi Czołowo, 8) pokarm dla konia, 9) część sztuki teatralnej,
11) transportuje ciecze i gazy, 14) skrzynia,
16) surowiec w przemyśle ceramicznym,
17) biała w Kórniku, 18) stolica Łotwy,
19) ostra choroba zakaźna, 20) zespół
wokalny w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie, 22) zakład wytapiający metale
z rud, 25) miara powierzchni gruntów w
USA, 27) w wojsku jest w lewo, w prawo
lub w tył, 28) honorowy… krwi, 29) sołtys
wsi Żerniki.

Pionowo: 1) gruba gałąź, 2) pojazd sportowca UKS „Jedynka-Limaro” Kórnik, 3) polska kawa rozpuszczalna, 4) zgromadzenie
osób (zwłaszcza młodzieży) przybyłych z
różnych stron, 5) filtr organizmu, 6) wylatuje
koniowi spod podkowy, 10) sekretarz gminy
Kórnik, 12) szczególnie skupiona przed
wejściem na jezdnię, 13) imię prezenterki
Młynarskiej, 14) choroba skórna z grupy
grzybic, 15) Koło Łowieckie w Kórniku, 20)
borowik, 21) miasto na zachód od Olsztyna,
23) psotny chłopiec, 24) popularny przed
laty komputer, 25) jeden z muszkieterów,
26) zżera żelazo.

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

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 18/2006: „RYZYKO CHLEB DAJE
RYZYKO GO BIERZE”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Katarzyna Konatkowska z Kórnika.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
27-go października 2006 r.
Materiały prosimy dostarczać do 20-go października 2006 r.
nr 19/2006

