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KÓRNICZANIN
U PREMIERA
Spotkanie szefa rządu z prasą
lokalną

ŚMIECI - STAŁY
ELEMENT
KRAJOBRAZU
Wiosenne porządki - wiosenne
zaśmiecanie

TRUDNY OKRES DLA
KAMIONEK
Problemy wsi relacjonuje pani sołtys

„Second hand”

Zachodnia odzież UŻYWANA I NOWA
TYSIĄCE NOWYCH RZECZY WIOSENNYCH

DZIECIĘCE – 5,99
SPODNIE – 9,99

Biernatki, ul. Główna 5

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA
SPOTKANIE WIEJSKIE
Z MIESZKAŃCAMI MIEJSCOWOŚCI
KONARSKIE
W dniu 4 kwietnia br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski, Antoni Kalisz – kierownik
Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, radna Julia Bartkowiak oraz p. Jan
Nowak z Ośrodka Doradztwa Rolniczego
brali udział w spotkaniu z mieszkańcami
miejscowości Konarskie. Na spotkaniu
Rada Sołecka dokonała podsumowania
ubiegłego roku, rozliczyła się z wykonanych zadań oraz prezentowała plany
działań na rok bieżący. Rozmawiano
głównie o możliwości dokończenia inwestycji związanej z budową chodnika
wraz z odwodnieniem oraz zainstalowania oświetlenia na terenie miejscowości
Konarskie Huby.
SPOTKANIE Z WICESTAROSTĄ
TOMASZEM ŁUBIŃSKIM
W dniu 4 kwietnia br. w Urzędzie
Miejskim w Kórniku odbyło się spotkanie
z wicestarostą Tomaszem Łubińskim i
zastępcą dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Markiem Borowczakiem. W
spotkaniu wzięli udział: burmistrz Jerzy
Lechnerowski, wiceburmistrz Hieronim
Urbanek i przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Marciniak. Tematem rozmów
była realizacja inwestycji drogowych,
które prowadzone będą przez Zarząd
Dróg Powiatowych. W toku prowadzonych rozmów przyjęto m.in. założenia
dotyczące formy przekazania środków na
realizację poszczególnych inwestycji, jak
i ustalono, że wszystkie zadania powinny
być zakończone w bieżącym roku.
SPOTKANIE Z DYREKTOREM
ODDZIAŁU FIRMY RABEN Sp. z o.o.
W dniu 5 kwietnia br. odbyło się
spotkanie burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, Lucjana Sklepika – sołtysa
miejscowości Gądki oraz radnego Janusza Wojtusia z Dyrektorem Oddziału
firmy Raben Polska Sp. z o.o. – p. Wojciechem Knothe. Spotkanie odbyło się
w siedzibie firmy Raben w Gądkach, a
dotyczyło ono sprawy zagospodarowania
terenu firmy między ulicą Akacjową a
halami magazynowymi. Dyrektor Knothe
zagwarantował, iż przy okazji budowy
drogi wewnętrznej wspomniany powyżej
teren zostanie odpowiednio zagospodarowany.
SPOTKANIE Z WOJEWODĄ
W SPRAWIE RESTYTUCJI PRAW
MIEJSKICH BNINA
W dniu 8 kwietnia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie z wojewodą Tadeuszem Dziubą w
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sprawie restytucji praw miejskich Bnina.
W spotkaniu wzięli udział: burmistrz Jerzy Lechnerowski, przewodniczący Rady
Miejskiej Maciej Marciniak oraz p. Stanisław Kaczmarek i p. Daniel Błaszkowiak
– członkowie grupy inicjatywnej z Bnina.
Konieczność spotkania wynikała z tego
powodu, że zanim wniosek o restytucję
praw miejskich trafi do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji
musi on zostać pozytywnie zaopiniowany
właśnie przez wojewodę. W konkluzji
wojewoda stwierdził, że jeżeli wolą lokalnej społeczności jest podział Kórnika
i odłączenie Bnina, to nie będzie się on
temu przeciwstawiał i zaopiniuje wniosek
pozytywnie.
SPOTKANIE Z WŁAŚCICIELEM FIRMY
RELAX p. GERHARDEM ZÜLCHEM
W dniu 12 kwietnia br. w Urzędzie
Miejskim w Kórniku odbyło się spotkanie
wiceburmistrza Hieronima Urbanka z
właścicielem firmy RELAX p. Gerhardem
Zülchem. Firma RELAX zamierza w bieżącym roku zrealizować część inwestycji
polegającej na budowie 50% segmentu
składowo-magazynowego i biurowca
w Koninku, a zaraz potem rozpocząć
działalność w nowym miejscu. Firma
funkcjonuje obecnie w wynajmowanych
obiektach w Gądkach, a poza tym posiada ona wiele oddziałów w Polsce. Obiekt,
który wybudowany zostanie w Koninku
ma być główną siedzibą firmy na terenie
naszego kraju. Przewidywane zatrudnienie docelowe w nowych obiektach to 400
miejsc pracy. Kolejne spotkanie dotyczące budowy nowego zakładu przewidziane
jest na miesiąc maj.
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI
FIRMY SKANSKA
W dniu 12 kwietnia br. w Urzędzie
Miejskim w Kórniku odbyło się spotkanie
z przedstawicielami firmy SKANSKA w
sprawie modernizacji „trasy katowickiej”
i budowy obwodnicy Kórnika. Na spotkaniu obecny był burmistrz, zastępca
burmistrza oraz kierownicy Referatów
Urzędu Miejskiego w Kórniku, którzy
będą bezpośrednio współpracować z
wymienioną firmą. Głównym tematem
spotkania było zabezpieczenie mas
ziemnych niezbędnych do rekultywacji
wysypiska w Czmoniu. Przedstawiciele
firmy SKANSKA zapewnili, że mogą
zapewnić ziemię, ale nie w ilości, która
pokryłaby w pełni zapotrzebowanie w
tej kwestii.
SPOTKANIE WIEJSKIE Z MIESZKAŃCAMI MIEJSCOWOŚCI DACHOWA
W dniu 12 kwietnia br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski oraz radni Janusz Wojtuś i
Andrzej Surdyk brali udział w spotkaniu

z mieszkańcami miejscowościDachowa.
Na spotkaniu Rada Sołecka dokonała
podsumowania ubiegłego roku, rozliczyła
się z wykonanych zadań oraz prezentowała plany działań na rok bieżący.
Tematem wiodącym na spotkaniu był
stan dróg, a szczególnie kwestia budowy
drogi Robakowo Osiedle – Dachowa Nowina – Szczodrzykowo. Urząd wystąpił
do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
o wsparcie inwestycji związanej m.in. z
budową wspomnianej drogi. Otrzymaliśmy z FOGR-u w roku bieżącym kwotę
w wysokości 40 tys. 200 zł na budowę
dróg prowadzących do gruntów rolnych.
Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego
pozytywnie zaopiniowała wniosek na
budowę drogi w miejscowości Dachowa, co pozwala przeznaczyć pozyskane
środki na ten cel. Razem ze środkami,
które w roku bieżącym zostały zabezpieczone w budżecie gminy, daje to kwotę
w wysokości 90 tys. 200 zł na realizację
wspomnianej inwestycji.
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ULICY
WOJSKA POLSKIEGO W KÓRNIKU
W dniu 14 kwietnia br. odbyło się
spotkanie z mieszkańcami ulicy Wojska
Polskiego w Kórniku. Szczególnie zainteresowani spotkaniem byli mieszkańcy
wymienionej ulicy na odcinku od ulicy
Pocztowej do ulicy Szkolnej. Zgromadzeni mieszkańcy odnieśli się krytycznie
do rozwiązań związanych z organizacją
ruchu i znakami zakazu zatrzymywania
się i postoju na opisywanym odcinku ulicy
Wojska Polskiego. Na spotkaniu obecny
był burmistrz Jerzy Lechnerowski, który
zapewnił zebranych, że dyskutowana
sprawa będzie omówiona ponownie na
posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa.
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI
FIRMY AQUANET S.A.
W dniu 14 kwietnia br. w Urzędzie
Miejskim w Kórniku odbyło się spotkanie
z pracownikami firmy AQUANET S.A.,
którym przewodniczył kierownik Wydziału Produkcji Wody p. Rybała. W spotkaniu wzięli udział: wiceburmistrz Hieronim
Urbanek, prezes spółki WODKOM p.
Włodzimierz Matuszak oraz kierownicy
Referatów Eksploatacji Technicznej i
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego. Przedmiotem spotkania było
omówienie spraw związanych z potrzebą
budowy nowej studni w miejscu już istniejącej, która zaopatruje w wodę mieszkańców bloków oraz budynków przy ulicy
Staszica, Wyspiańskiego i Krasickiego w
Kórniku. Potrzeba budowy nowej studni
wynika ze złego stanu technicznego, w
jakim znajduje się studnia obecnie eksploatowana. Zdaniem kierownika Rybały
prace powinny rozpocząć się i zakończyć
w bieżącym roku, by zapewnić w ten
sposób nieprzerwaną ciągłość dostaw
wody. Przewidywany koszt budowy nowej studni to około 250 tys. złotych.
(dokończenie na str. 4)
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(dokończenie ze str. 3)
SPOTKANIE Z KONSERWATOREM
ZABYTKÓW
W dniu 18 kwietnia br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski spotkał się w Urzędzie z
Konserwatorem Zabytków p. Andrzejem
Starzyńskim. Głównym tematem poruszonym podczas spotkania był zamiar
utworzenia w Kórniku tzw. „parku kulturowego”, który jest jedną z form ochrony
zabytków. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
utworzenie takiej formy ochrony należy
do kompetencji Rady Gminy. Władze
samorządowe gminy Kórnik rozważają
zatem możliwość podjęcia odpowiedniej uchwały w tym temacie. Zamiar ten

wynika z tego powodu, że utworzenie
„parku kulturowego” w Kórniku umożliwiłoby pozyskanie środków unijnych na
rewitalizację miasta (głównie centrum
Kórnika).
SPOTKANIE W STAROSTWIE
POWIATOWYM
W dniu 14 kwietnia br. wiceburmistrz
Hieronim Urbanek udał się na spotkanie
do Starostwa Powiatowego. W spotkaniu
udział wzięli również: starosta Jan Grabkowski, wicestarosta Tomasz Łubiński,
zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marek Borowczak, menadżer
projektu KJS INVEST p. Marczewski
oraz projektant ronda, ulicy Szkolnej i
Żernickiej w Robakowie Wsi. Na spot-

WIEŚCI SOŁECKIE
Dachowa
Sołtys Józef Białkowski, informuje że
w środę 12 kwietnia odbyło się zebranie
wiejskie z udziałem burmistrza Jerzego
Lechnerowskiego oraz radnych Janusza
Wojtusia i Andrzeja Surdyka. Mieszkańcy
podzielili się z przedstawicielami władzy
nurtującymi ich problemami. Wskazali
na zły stan dróg (rozpoczęło się już ich
równanie). Wskazali na to, że autobusy
„Kombusu” powinny mieć odpowiednio dopasowany rozkład jazdy, by można było na
czas jeździć do szkoły, pracy, do Poznania.
W świetlicy wiejskiej należy jeszcze dokupić wyposażenie do kuchni. Zwrócono się
zatem z prośbą do burmistrza, by na ten
cel przekazał pieniądze z gminnego budżetu. Jednak burmistrz nie przekaże tych
środków i kazał uzupełnić wyposażenie z
pieniędzy sołeckich. W tym roku mają być
pieniądze na wykonanie projektu i wykupu
ziemi, by mogła powstać utwardzona nawierzchnia na ulicy Nowina.
Gądki
W tym roku będzie ułożony chodnik na
ulicy Akacjowej. Sołtys Lucjan Sklepik mówi,
iż trzeba jeszcze dokupić krawężniki do
tych zgromadzonych już wcześniej. W maju
będzie przetarg na realizację tej inwestycji.
Również w bieżącym roku mają zostać zainstalowane lampy na ulicy Dworcowej

kaniu omówiono stan zaawansowania
projektu ronda na skrzyżowaniu drogi
powiatowej i drogi gminnej w Robakowie
Wsi oraz kwestie dokończenia podziału
gruntów pod inwestycję, co umożliwi ich
wykup od obecnych właścicieli. Ważnym
tematem była kwestia porozumienia
pomiędzy KJS INVEST, Urzędem Miejskim w Kórniku i Starostwem Powiatowym, które dotyczyć miałoby ustalenia
zasad współfinansowania opisywanej
inwestycji. Omówiono również wstępnie
preliminarz działań zmierzających do
rozpoczęcia budowy ronda. Potencjalny
koszt budowy ronda oscyluje wokół kwoty 1 mln 250 tys. zł brutto. Optymistyczny
wariant realizacji inwestycji zakłada jej
zakończenie jeszcze w bieżącym roku.
Sławomir Hinc
mówi, że mieszkańcy posprzątali wieś.
Zaplanowane było równanie dróg.

Konarskie
Sołtys Józef Bartkowiak informuje, że
we wtorek 4 kwietnia zostało zorganizowane zebranie wiejskie, w którym wzięli
udział: burmistrz Jerzy Lechnerowski,
radna Julia Bartkowiak, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM
– Antoni Kalisz, przedstawiciel ODR – Jan
Nowak. Udzielono absolutorium sołtysowi
i Radzie Sołeckiej. Mieszkańcy dowiedzieli
się o inwestycjach, które mają być zrealizowane w tym roku. Zostanie wykonany
projekt oświetlenia oraz rozpocznie się jego
wykonanie w Konarskiem – Hubach. Będzie
zrobione oświetlenie (3 lampy) bocznej
drogi. Zostanie także w świetlicy zainstalowane ogrzewanie gazowe i będzie ona
malowana. Ponadto będzie wykonana dalsza część chodnika. Mieszkańcy podczas
dyskusji mówili o złym stanie nawierzchni
dróg, potrzebie ich równania. Mieszkańcy
Hub wskazali, iż trzeba wyremontować drogę. Antoni Kalisz poinformował zebranych
o segregacji śmieci. Jan Nowak mówił o
sprawach dotyczących upraw.
Skrzynki
Mieszkańcy z niecierpliwością oczkują
na to, kiedy powstanie bezkolizyjny przejazd. Czekają też na wykonanie oświetlenia
ulicy Wiśniowej i zainstalowanie 3 lamp na
ul. Jeziornej. Sołtys Tadeusz Frąckowiak

Żerniki
Sołtys Kazimierz Bogusławski przekazuje podziękowania prezesowi „Kombusu”
– Piotrowi Plewce za to, że został odnowiony przystanek autobusowy.
Jest już wykonany projekt na instalacje gazową i wodna, co w najbliższym
czasie pozwoli na kontynuację remontu
świetlicy.
W niedzielę 2 kwietnia o godz. 21.30
mieszkańcy zebrali się przy krzyżu w
Żernikach, by uczcić pierwszą rocznicę
śmierci Papieża Jana Pawła II. Złożyli i
zaświecili znicze, modlili się o szybkie
wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II.
W poniedziałek 10 kwietnia o godz. 19
odbyła się Droga Krzyżowa. Przedtem
mieszkańcy starannie uprzątnęli wieś.
Drogę Krzyżową prowadzili ks. proboszcz
Marek Matyba oraz wikariusz ks. Grzegorz
Grobelny. Rozważania przy poszczególnych stacjach czytali: dzieci, młodzież i
rodzice. Sołtys podkreśla, że stacje te były
bardzo starannie przygotowane. Za takie
przygotowanie ks. Marek Matyba złożył
wyrazy uznania. Młodzież księżom i panu
Jakubowi Urbaniakowi prowadzącemu
śpiew w formie podziękowania przekazała
kwiaty.
Sołtys dziękuje wszystkim mieszkańcom za udział w tych uroczystych nabożeństwach. Oprac. Robert Wrzesiński
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AKTUALNOŚCI

Kórniczanin u Prezesa Rady Ministrów

Niecodzienny zaszczyt spotkał naszą
redakcję oraz całe środowisko dziennikarzy prasy lokalnej. Zostaliśmy zaproszeni
na specjalne spotkanie – konferencję do
siedziby Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza. W dystyngowanym
budynku Kancelarii Premiera przy Alejach
Ujazdowskich w Warszawie zjawiło się
około setki dziennikarzy
z całego kraju.
Program przewidywał spotkania nie tylko z szefem rządu, ale
i z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Ludwikiem Dornem,
Ministrem Budownictwa
i Transportu Jerzym
Polaczkiem, Ministrem
Rozwoju Regionalnego
Grażyną Gęsicką oraz
przedstawicielami resortu Sprawiedliwości.

Spotkanie z premierem rozpoczęło się od
prezentacji dokonań
rządu. W części drugiej
dopuszczono do pytań z sali. Niestety
dyskusję zdominowali przedstawiciele stowarzyszeń dziennikarskich wypytując o VAT
na druk, o ulgi podatkowe dla dziennikarzy
i środowisk twórczych, ustawę o prawie
prasowym itp. Konkretne problemy gmin i
regionów zeszły na plan dalszy.
Przed spotkaniem z premierem można
było przesyłać pisemnie pytania do szefa
rządu. Niestety nie doczekaliśmy się od-

Spotkania
z Białą Damą
W dniach 19-21 maja odbędą się kolejne Kórnickie Spotkania z Białą Damą.
W tegorocznym programie między innymi:
- turnieje piłkarski, siatkarski, brydżowy, szachowy, warcabowy, w tenisie stołowym, rzucie lotką i strzelectwie, zawody
kolarskie, na ergometrach wioślarskich,
wędkarskie, tradycyjny bieg uliczny.
- Jacek Kowalski wraz z Klubem
Świętego Ludwika wystąpi w zamku z
programem Otruta Markiza
- podczas koncertu plenerowego na
Błoniach poza tradycyjnymi lokalnymi
prezentacjami wystąpi Kabaret Dno,
zespół Queens oraz Lady Pank. Po
gwiazdach do wspólnej zabawy zaprosi
ekipa Music Partners a w czasie koncertu
i dnia następnego w Arboretum potrawy z
grilla serwował będzie Maciej Kuroń. Jak
co dwa lata odbędzie się kolejny, IV już
Ogólnopolski Przegląd Hejnałów i Intrad
Maryjnych, dwukrotnie wystąpi Oktet
Jasnogórski.
Wśród imprez towarzyszących należy
wymienić również odbywający się rok
rocznie w Arboretum koncert „Kiedy znów
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powiedzi na choćby część z nich. Skończyło się na ogólnikach, które znajdziemy
w codziennej prasie krajowej.
Z wypowiedzi ministrów wynikało
jednak wiele rzeczy, które jeśli zostaną
zrealizowane będą miały wpływ na naszą
lokalną rzeczywistość. Przede wszystkim
była mowa o pracach nad usprawnieniem

Rozpoczęły się prace nad usprawnieniem administracji – premier obiecał, że
już niebawem przedsiębiorca zakładający
firmę będzie mógł załatwić wszystkie
formalności związane z rejestracją działalności gospodarczej w ciągu 7 dni i tylko
w Urzędzie Gminy.
Szef rządu podkreślił, i kazał się
w 2013 roku rozliczyć
z tej obietnicy, że przez
następne 7 lat wyda się
ponad 100 miliardów
złotych na budowę i modernizację dróg. Widać
już inwestycje drogowe
w postaci modernizacji
„trasy katowickiej” i budowy obwodnicy ale ile
jest jeszcze do zrobienia
widać na wsiach i poprzez dziury w starych
drogach.
Premier bardzo
sprawnie unikał pytań
dotyczących, dziś już
niemal pewnej koalicji
Premier Kazimierz Marcinkiewicz
z Samoobroną i Andrzei Rzecznik Prasowy Rządu Konrad Ciesiołkiewicz
jem Lepperem. Potwierprawodawstwa dotyczącego planowania dził swój bardzo medialny wizerunek kilkoprzestrzennego. Z wypowiedzi ministra Po- ma celnymi dowcipnymi uwagami.
laczka wynika, iż zamierzeniem rządu jest
Jak zapowiedziano, nie było to ostatdoprowadzenie do przekazania gminom nie spotkanie ministrów z prasą lokalną,
leżących na ich terenach nieruchomości choć może lepiej byłoby skonkretyzować
należących do likwidowanych agencji: Mie- politykę medialną usprawniając codzienny
nia Wojskowego i Nieruchomości Rolnych. kontakt z dziennikarzami w pozostająW tej sytuacji wiele terenów, w tym np. cych w kompetencjach Rady Ministrów
Jezioro Kórnickie mogłoby znaleźć się we sprawach dotyczących społeczności
władaniu Gminy Kórnik.
lokalnych. ŁG

zakwitną białe bzy...” oraz „XIII Dni azalii
i różaneczników”. W Zamku Kórnickim
podziwiać można będzie rozrastającą się
o kolejne eksponaty wystawę wykonanych
przez Wojciecha Waszaka zabytków
Kórnika i Wielkopolski w miniaturze. W
przyziemiach zamkowych zaprezentowana zostanie wystawa „Stare warsztaty rzemieślnicze branży skórzanej”. Podziwiać
będzie można również wystawę obrazów
Teresy Pohl-Radowicz oraz obejrzeć
spektakl „Czarne Kwiaty” Teatru Legion
oraz cykliczny Przegląd Małych Form
Teatralnych.
Szczegółowy program zaprezentujemy
w następnym numerze Kórniczanina.
ŁG

WYCIECzKA

SZLAKIEM MIEJSC
PAMIĘCI NARODOWEJ
Łomnica to miejsce ważne dla historii Kórnika, tu walczyli i przelewali
krew powstańcy Kompanii Kórnickiej
podczas Powstania Wielkopolskiego.
Wydarzenia tamtych dni upamiętnia
tablica na budynku szkoły przy której stacjonowali bohaterowie. Miejsko-gminny
Zarząd PKPS zorganizował wycieczkę

śladami naszej historii, w której wzięli
udział członkowie Koła Emerytów oraz
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bninie.
Dla dzieci była to podróż niezwykła.
Mogły zobaczyć miejsca znane dotąd
tylko z opowiadań, posłuchać opowieści
o historycznych zawieruchach jakie nie
oszczędziły onegdaj naszej Ojczyzny
i zobaczyć miejsca żołnierskiego znoju
naszych przodków, czasem swoich
pradziadków.
Podróżnicy z Kórnika miło zostali
przyjęci przez księdza proboszcza
miejscowej parafii który oprowadził
ich po zabytkowym kościele. Równie
serdecznie powitała gości pani dyrektor
szkoły. Pod tablicą złożono wiązanki
kwiatów i zapalono znicze. Na trasie
dalszej wędrówki znalazł się Zbąszyń,
Zielona Góra gdzie zwiedzono stare
winnice a także palmiarnię. Transport
zorganizował Kombus a cała wycieczka odbyła się dzięki dofinansowaniu
z Urzędu Miasta Kórnik.
Uczniowie SP nr 2 wykorzystali szansę zwiedzenia historycznych miejsc,
a dzięki organizatorom doznali niezapomnianych wrażeń. Wyrażając swój entuzjazm młodzi miłośnicy historii i turystyki
potwierdzają, że warto czasami szukać
wiedzy poza murami szkoły. ŁG



AKTUALNOŚCI
W poprzednim numerze Kórniczanina
zamieściliśmy list jednego z mieszkańców w sprawie kolejności finansowania
budowy dróg.
Dziś cytujemy odpowiedź z UM
w Kórniku w tej sprawie.
„W odpowiedzi na pismo z dnia 6
kwietnia br. dot. kolejności budowy ulic
Asnyka i Zamoyskiego w Kórniku, wyjaśniam
co następuje;
Plan zagospodarowania przestrzennego
dot. m.in. ul. Asnyka uchwalony został w 1976
roku, na podstawie którego powstały działki
budowlane, do których do dnia dzisiejszego
nie ma dojazdu. Rada Miejska w Kórniku
uchwałą z dnia 28 września 2005r. uchwaliła
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Reja, Stodolną, Dworcową, Poprzeczną
i Poznańską w Kórniku, na podstawie którego
ulica Asnyka będzie połączona z ulicą Reja.
Ten ciąg komunikacyjny ma stanowić drogę
dojazdową do nowo powstałych terenów
budownictwa mieszkaniowego i usługowego.
Nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe
oraz usługowe wpłyną korzystnie na rozwój
naszego miasta.
Ponadto ulica Asnyka będzie w części
przedłużeniem ciągu komunikacyjnego
z osiedla Staszica, przez ulice Wyspiańskiego do ul. Poznańskiej (do budynku ośrodka
zdrowia).
Jednocześnie informuję, że Gmina wykona
część inwestycji, której wartość wyniesie ok.
530 tys. zł, a nie jak pisze Pan w swoim piśmie
1,5 mln. zł.
Reasumując, zadanie dot. budowy ulicy
Asnyka nie pojawiło się „jak królik z kapelusza
iluzjonisty”, ani też ze względu na dobiegający
koniec kadencji. Można stwierdzić, że zadanie
to zostało rozpoczęte w momencie gdy Rada
Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do
opracowania planu zagospodarowania przestrzennego tj. 30 grudnia 2003r. (Uchwała RM
Nr XVIII/268/2003), a ponieważ temat budowy
drogi mógł być rozpoczęty po uchwaleniu
przedmiotowego planu, co nastąpiło 28 sierpnia 2005r (Uchwała RM Nr XLV/485/2005)
zadanie to zostało wprowadzone dopiero
w budżecie na 2006 rok.” ■

Szkolenie

Wózek

rolników

dla Dawida

W dniu 31 marca 2006r. Zarząd
Stowarzyszenia Sołtysów-Kolo Gminne
w Korniku zorganizowało wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla rolników i
członków Rad Sołeckich, do stacji Hodowli Roślin „DANKO” w miejscowości
Kopaszewo gm. Krzywiń- dawny majątek
Chłapowskich.Rolnicy zapoznali się z
nowo wyhodowanymi odmianami zbóż
ozimych i jarych oraz nowoczesnymi
technologiami uprawy oraz nawożenia.
Stacja ta prowadzi ogólnodostępną
sprzedaż wyhodowanych przez siebie
odmian.

Dawid Kusik ma nowy środek transportu. Dzięki pomocy PTPSu ten niepełnosprawny mieszkaniec naszej gminy
otrzymał wózek elektryczny przekazany
przez współpracujących z organizacją
przyjaciół z Holandii. To duże udogodnienie dla Dawida i opiekującej się nim
mamy. Dzięki pojazdowi chłopiec będzie
mógł sprawniej poruszać się po okolicy.

W zagrodzie z „Pana Tadeusza”

Uczestnicy zwiedzili również obory
zarodowe, których zastosowano nowe
technologie żywienia bydła mlecznego
i odchowu młodzieży.
Szczegółowych informacji oraz prezentacji zakładu dokonał naczelny dyrektor stacji p. Antczak. Uczestnicy wyjazdu
zwiedzili również klasztor benedyktynów
w Lubiniu k/Jerki.
Wyjazd zakończył się wspólnym
posiłkiem w Soplicowie, w skansenie
filmowym do filmu „Pan Tadeusz” A
Wajdy.Szczególnym zainteresowaniem
cieszyły się napotkane tam zwierzęta
– uczestnicy filmu ”Pan Tadeusz”, które
w Soplicowie mają zapewnioną ”emeryturę”. Józef Bartkowiak

Wehikuł co prawda nie jest nowy,
ale w doskonałym stanie. Dawid przeszedł już pierwsze szkolenie na temat
kierowania wózkiem, którego udzielił
mu prezes kórnickiego PTPSu Bogdan
Wesołek. Pozostaje jeszcze zdobyć kartę
rowerową.
Działalność PTPSu to nie tylko pomoc osobom niepełnosprawnym. Przed
świętami Wielkiej Nocy skończyło się
wydawanie żywności przekazanej z UE.
Do mieszkańców naszej gminy trafiło
10 ton mąki i 3 tony cukru. Niedługo
następne akcje, choć jak zauważa Bogdan Wesołek, w tym roku przewidziano
pomoc w wielkości stanowiącej ok. 40%
tego co przed rokiem. ŁG

Pierwszy instruktaż jazdy

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

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)

Meble kuchenne, łazienkowe, pokojowe,
typowe i nietypowe
Pomiar gratis. tel. 692-412 276

Zatrunię opiekunkę
do dziecka
tel. 061 8190 029
lub 601 393 184

Ideal

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

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

KLIMATYZACJE

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

3

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

Kom: 0507 160-878
0668 491-693

Nowo otwarty sklep „Mat-Bud”
– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię

Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę

transport GRATIS
Bnin, ul. Śremska 10A

zapraszamy

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

tel. (61) 8171 127

PŁYTKI CERAMINCZNE
GRESY • KLEJE • FUGI
PŁYTY GIPSOWE

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

tel. (61) 898 03 35

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe

Grzegorz Kowalski

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



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

Sprzedam
dom

kupię
nieużytek
Tel. (0)601 721 781

w
Szczodrzykowie
-Osiedle

Tel. 604 11 99 64

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050
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AKTUALNOŚCI

Kronika kryminalna
Zdarzenia na terenie gminy Kórnik w okresie
od dnia 03.04.2006 r. do 18.04.2006 r.

1. 03.04.2006 r. – w kompleksie leśnym koło
Gądek ujawniono całkowicie spaloną
karoserię samochodu marki Fiat Punto
pochodzącego z kradzieży dokonanej na
terenie działania KP Poznań – Wilda,
2. 04.04.2006 r. – mieszkaniec Kórnika
powiadomił o wybiciu szyby w jego samochodzie marki VW Golf,
3. 05.04.2006 r. – mieszkaniec Poznania
powiadomił o dokonanej kradzieży samochodu marki Opel Astra sprzed posesji w
Borówcu,
4. 07.04.2006 r. – na terenie jednej z firm w
Gądkach dokonano włamania do szafki
pracowniczej skąd skradziono telefon
komórkowy,
5. 08.04.2006 r. – z terenu posesji przy ul.
Średzkiej w Kórniku skradziono drabinę
rozsuwaną,
6. 09.04.2006 r. – przy POD Koninko skradziono samochód marki Fiat Stilo. Pojazd
został odnaleziony tego samego dnia
przy POD „Orkan” w Jaryszkach,
7. 11.04.2006 r. – mieszkaniec Kórnika
powiadomił tut. Komisariat o dokonanym
oszustwie internetowym na jego szkodę,
8. 14.04.2006 r. – na terenie jednej z firm w
Gądkach dokonano kradzieży dalmierzy

Śmieci

laserowych oraz łańcucha do
piły marki „Bosch”,
9. 14.04.2006 r. – mieszkanka Borówca
powiadomiła o dokonanej kradzieży z
włamaniem do jej domu w Borówcu, skąd
skradziono m.in. dokumenty, pieniądze
oraz biżuterię,
10. 16.04.2006 r. – na drodze Kórnik – Celestynowo ujawniono samochód marki Fiat
126p pochodzący z kradzieży dokonanej
na terenie działania KPP Środa Wlkp.
11. 18.04.2006 r. – tut. Komisariat został
powiadomiony o nagłym zgonie mężczyzny na terenie POD im. Zamoyskiego w
Kórniku,
12. tego samego dnia zgłoszono kradzież
paliwa ze zbiorników samochodów na
terenie jednej z firm w Gądkach,
13. również 18.04.2006 r. mieszkanka
Kórnika powiadomiła tut. Komisariat o
dokonanej w miejscu pracy kradzieży jej
portfela z zawartością m.in. dokumentów
i kart bankomatowych,
14. w tym samym dniu mieszkaniec gminy
Kostrzyn Wlkp. powiadomił o dokonanej
kradzieży portfela z zawartością pieniędzy przez nn. kobietę na parkingu w
Czołowie,
15. w dniu 18.04. 2006 r. w Gądkach odnaleziono samochód marki Fiat Seicento
skradziony na terenie działania KP
Poznań-Nowe Miasto, a w Biernatkach

odnaleziono spalony samochód marki
Daewoo Nexia skradziony wcześniej na
terenie działania KP Poznań – Wilda,
16. także 18.04. KP w Kórniku został powiadomiony przez mieszkańca Borówca o
dokonanej kradzieży z włamaniem do
budynku gospodarczego skąd skradziono trzy rowery górskie oraz kosiarkę
spalinową,
W okresie od dnia 03.04.2006 r. do dnia
18.04.2006 r. na terenie gminy Kórnik funkcjonariusze tut. KP obsługiwali nw. kolizje
drogowe:
1. 07.04.2006 r. – Prusinowo – kierujący
samochodem marki BMW nie dostosował prędkości do warunków ruchu
i doprowadził do zderzenia czołowego
z prawidłowo jadącym samochodem
marki Lublin,
2. 09.04.2006 r. – Kórnik, Pl. Niepodległości - kierujący samochodem marki Fiat
Cinquecento doprowadził do zderzenia
z samochodem marki Opel Astra,
3. 12.04.2006 r. – Gądki, droga nr 11 – kierujący samochodem marki Honda doprowadził do zderzenia z samochodem
marki MAN,
4. 16.04.2006 r. – Kórnik, droga nr 11,
skrzyżowanie z ul. Dworcową – kierujący samochodem marki Ford nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu kierującemu
samochodem marki Toyota Corolla
opr. KP Kórnik
Nowe i stare śmieci przy ul. Konarskiej

- stały element krajobrazu
Każdego roku na wiosnę robimy porządki. Niektórzy robią je w przedziwny
sposób: sprzątają swoje domy, ogrody,
obejścia a to co zbędne, zużyte, niepotrzebne podrzucają na łące, przy drodze, pod
drzewem, w lesie – byle daleko od swojej
nieruchomości.
Miejsc, na których negatywnie odbijają
się wiosenne porządki niektórych mieszkańców jest niestety wiele. Prezentujemy
państwu kilka zdjęć takich śmietnisk, które
znajdują się na drodze między Bninem
a Czołowem. Skrzyżowanie tej drogi
z ul. Konarskiej to już stały punkt wysypywania śmieci. W zeszłym roku stał tam nawet
słupek z tablicą „Nie wysypywać śmieci”
ale w tym roku tablicy już nie ma. Pewnie
jakiś stały „klient”, miał wyrzuty sumienia
gdy tablica była... Wzdłuż Konarskiej, co
jakiś czas także stoi worek odpadków. Idąc
dalej drogą polną w kierunku Czołowa napotykamy niecodzienny rodzaj nawożenia
drzew czereśniowych. Kilka z nich obsypane jest od dołu gruzem (też eternitem),
workami śmieci, papą, pianką tapicerską,
kablami, słoikami, butelkami, plastikowymi
wiadrami, jest i stary „mop” ... Przy drodze,
w miejscach „pikników” leżą kartony po pizzy. Tradycyjnie już nieopodal działek przy
drodze na Mosinę śmietnisko. Dobrze, że
w tym roku mniej śmieci w pobliskim
lesie. ŁG
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Drzewo czereśniowe obrzucone śmieciami



KULTURA

Wiosennie
i romantycznie
w Zamku Kórnickim

W dniu 8 kwietnia br. Zamek Kórnicki rozbrzmiewał wspaniałymi dźwiękami klawesynu
i romantycznymi melodiami. Odbywał się
kolejny koncert z cyklu „Akademia Pieśni Polskiej”, a prowadzącą była Alina Kurczewska,
wnuczka znanego wszystkim kompozytora.
Na wstępie przytoczyła słowa Charlesa
Batteux: ,,Człowiek może wyrazić swoje myśli
i uczucia na trzy sposoby- poprzez słowo,
dźwięk i gest. Słowo jest domeną rozumu,
poucza nas i instruuje, a dźwięk i gest należą do sfery uczuciowej, one nas poruszają,
zjednują i przekonują”. Tą sferę uczuciową,
zebranej w zamku publiczności, doskonale
poruszyły dwie wspaniałe artystki, które przygotowały interesujący i bardzo urozmaicony
repertuar.

Wystawy
– Zamek Kórnicki
„Grafika po 1945 r.
w zbiorach
Biblioteki Kórnickiej”
termin: 14 kwietnia do 19
maja br.
miejsce: oficyna
„Klaudynówka”
Wystawa prac Emilii
Domańskiej:
„Akwarele i tkaniny”
termin: 28 maja do 31
sierpnia br.
miejsce: oficyna
„Klaudynówka”
Sklep

„U FILEMONA”

w Kamionkach
poleca karmy Royal,
Purina i inne
Zamówienia na telefon
061 897 13 87
lub 601 699 261

płomienne, przepojone żalem, tęsknotą, stąd
powstały przepiękne pieśni jak: Der Engel,
Stene Still, Im Treibhaus i inne, które usłyszeli
zebrani. Dalszy repertuar Barbary Kubiak to
arie z opery Tosca, Madame Butterfly i Caste
Diva. Śpiewaczka rozpoczęła swoją karierę
sceniczną od partii tytułowej ,,Pierwszej
Damy”- W.A.Mozarta w 1986 roku i od tej
pory śpiewa wszystkie arie na scenie Teatru
Wielkiego, pojawia się też na deskach sceny
narodowej. Jeździ
również po Europie,
wystąpiła w ,,Aidzie”- W.A.Mozarta
w Brukseli w1995
roku. W pierwszą
rocznicę śmierci Jana Pawła II,
w Filharmonii Narodowej zaśpiewała ,,Requiem”,
a koncert odbył się
bez oklasków, co
stworzyło niezapomniane wrażenie i stanowiło wyraz hołdu dla
zmarłego Papieża. Obecnie przygotowuje się
do ,,Balu maskowego”.
Wszyscy, którzy podjęli decyzję uczestniczenia w sobotnim koncercie zorganizowanym już po raz XLIX przez Fundację im.
Antoniny Kaweckiej i Zamek w Kórniku wyszli
ze spotkania z muzyką bardzo zadowoleni, gdyż repertuar był bardzo różnorodny,
a wykonanie wspaniałe.
Halina Danieluk

Grafika w zbiorach Biblioteki
Kórnickiej
W dniu 14 kwietnia 2006 roku w oficynie
zamkowej ,,Kludynówka” ostała otwarta
wystawa grafik ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej. Zbiory w Zamku Kórnickim obejmują
14 tysięcy pozycji różnych grafik i trudno
by było je w ciągu roku skatalogować,a
tym bardziej zrobić z nich wystawę. Stąd
też pokazywane będą grupami, z których
dzisiejsza, jako pierwsza obejmuje 500
sztuk. Jest to grafika współczesna o tematach, jakimi zajmowali się graficy po roku
1945 do połowy lat 70-tych. W tej grupie
znalazły się grafiki związane z człowiekiem
i nie są to tematy radosne. Przebija w nich
smutek i melancholia. Jednak organiza-

torzy, z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, pomyśleli o wprowadzeniu do
wystawy elementów radości i urządzili kącik
z kartkami świątecznymi. Są to drzeworyty
i miedzioryty, które artyści wysyłali do swoich znajomych.
Jest to pierwsza wystawa grafik z kórnickich zbiorów, ale będą następne. Warto
ją zwiedzić, gdyż jest to rzadka okazja zobaczenia tych wspaniałych zasobów, które
Biblioteka Kórnicka zgromadziła przez lata
swego istnienia.
Wystawa będzie otwarta do 19 maja br.
w oficynie ,,Klaudynówka”.
Halina Danieluk

dowóz gratis

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Ewa Spławska

Zatrudnię

ul. Poznańska 14, Kamionki
tel./fax: 061 897 10 56, tel. kom. 0605 106 052

ucznia w zawodzie
mechanik
samochodowy.

Tel. 505 126 826
10

Koncert rozpoczęła Mariola Bryła grą na
klawesynie. Publiczność usłyszała pięknie
brzmiące dźwięki tego instrumentu, który kojarzony jest z barokiem. Prowadząca koncert
powiedziała, że na nim ,,można też bardzo
pięknie zaśpiewać”. Klawesyn to kontakty
z przeszłością, o czym wie również Zamek
Kórnicki, bo tu w przeszłości na nim grywano.
Dziś staje się instrumentem wszechobecnym, towarzyszącym. Pieśni wykonane
przez artystkę to: ,,Płaczliwe piegże” i
,,Zakochany
słowik”- można by rzec
pojawienie
się w zamku
zwiastunów
wiosny. Mariola Bryła
jest również
pianistką, ale
jej główny instrument to klawesyn. Koncertuje bardzo
dużo, chociaż mniej w Poznaniu. Ostatnio
wraz z mężem Bartoszem Bryłą, znanym
skrzypkiem miała okazję zagrać ,, Cztery pory
roku”- A.Vivaldiego na szwedzkim Zamku
Królewskim.
Na kórnickim koncercie Mariola Bryła
akompaniowała na fortepianie sopranistce
Barbarze Kubiak, która zaśpiewała pieśni
Ryszarda Wagnera nasycone jego wielką
miłością do Matyldy. To uczucie było bardzo

czynna: środy 16 00 -18 00
• prawo cywilne
• prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
• prawo gospodarcze
• nieruchomości
• windykacja należności
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INFORMACJE

Burmistrz Gminy Kórnik

ogłasza konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora:
• Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie
• Gimnazjum w Robakowie
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole.
2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą albo kurs kwalifikacyjny z zakresu
zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy
w szkole lub placówce , a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w
szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała
pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
5) posiada zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
/ Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz 1112 z późn. zm./ oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
7) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym
mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz.
148, z późn. zm./.
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej
– w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia ,
4) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
5) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze w poszczególnych typach
szkół i placówek,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm/, oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie karne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
/ Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm/,
10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm/ w celach przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko
dyrektora . . . . . . (nazwa szkoły ) w terminie do dnia 9 maja 2006 r. do godz.1500 w Biurze Obsługi Mieszkańca
Urzędu Miejskiego w Kórniku, Pl. Niepodległości 1 , 62-035 Kórnik.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Kórnik
4. Otwarcie ofert i rozmowy z kandydatami odbędą się w dniu 12 maja 2006r.
• godz. 10.00 Gimnazjum w Robakowie
• godz. 11.30 Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku , Pl. Niepodległości 1 (pokój 106),

Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski
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Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„ZDROWIE” s.c.
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 34A

OŚWIADCZENIE
Jesteśmy pielęgniarkami środowiskowo-rodzinnymi zatrudnionymi w Przychodni
Lekarzy Rodzinnych w Kórniku. Świadczymy wszelkie usługi pielęgniarskie
w środowisku. Pacjent ma prawo wyboru. Powinien znać swoją pielęgniarkę
rodzinną, ufać jej i wiedzieć do kogo ma się zwrócić w razie potrzeby udzielenia
fachowej pomocy pielęgniarskiej.
Jeżeli nie znacie Państwo swojej pielęgniarki rodzinnej możecie dokonać takiego
wyboru.
Tel. (0607 63-67-67) Jolanta Ciechomska – pielęgniarka
Tel. (0605 548-427) Mariola Słoma – pielęgniarka
Tel. (0605 557-379) Irena Klimek-Łyszczarz – położna
Tel. (0608 015-052) mgr Małgorzata Walkowiak – położna
Jolanta Ciechomska

Mariola Słoma

Irena Klimek-Łyszczarz

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA
ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH

ORKIESTRA

USŁUGI W RAMACH KONTRAKTU
Z NFZ

* wesela
* karnawał
* uroczystości rodzinne
* biesiady itp.

Rejestracja: tel. (61) 8190-425
Budynek Ośrodka Zdrowia I piętro - pokój 205

KANCELARIA DORADCZA SOLSKI I PARTNERZY

NIERUCHOMOŚCI

obrót nieruchomościami
podziały i przekształcenia gruntów
wyceny majątkowe
regulowanie stanów prawnych
doradztwo inwestycyjne
porady prawne
mediacja w sporach
Kancelaria czynna w godzinach:
Poniedziałek
9 – 13
Wtorek		
13 – 17
Środa		
nieczynne
Czwartek		
13 – 17
Piątek		
9 – 13

w pilnych sprawach prosimy dzwonić:
*501 01 01 01 *605 32 49 32 *061 89 89 880
Adres Kancelarii: 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 17A
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Małgorzata Walkowiak

jakich mało

Dobór repertuaru według
upodobań Klienta

tel. 661 336 233

Zatrudnię od zaraz
opiekunkę
do dziecka
z samochodem
Praca w Kamionkach

tel. 897 13 92
kom. 606 213 530

Zatrudnię opiekunkę
do 9-miesięcznego
dziecka.
Praca w Kamionkach

Tel. 0605 106 052
KRAWCOWE
DO ZAKŁADU
Z OKOLIC
KÓRNIKA
tel. 061 8190 723

PŁYTKI CERAMICZNE
KLEJE, LISTWY, FUGI

Bogaty wybór, fachowe doradztwo
HURT-DETAL
Zapraszamy od 14.00 do 20.00
MOŚCIENICA, ul. Mościenicka 8, Mariola Słoma

tel. 0 605 548 427, 061 817 13 88
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WIELKANOCNE TRADYCJE
Święta Wielkanocne już za nami.
Prezentujemy Zdjęcia z tradycyjnej drogi krzyżowej, która znów w tym roku,
w Wielki Piątek zgromadziła, zjednoczyła liczne rzesze mieszkańców.
Ponownie jak w ubiegłych latach
krzyż dźwigały różne grupy społeczne,
organizacje, stowarzyszenia, środowiska...
Poniżej prezentujemy wspomnienia
o innych tradycjach związanych z Wielkanocą, jakimi postanowił podzielić się
z nami jeden z czytelników. ŁG

pojazdy w tumanach kurzu ścigały się do
rogatek danej wsi. Wszystko przez to, iż
mówiło się, iż zwycięzca gonitwy pierwszy
zakończy żniwa, będzie miał dobre zbiory
a trzoda i inwentarz chować będzie się
dobrze.

Miło byłoby, gdyby tradycja kołatania w
Wielkim Tygodniu powróciła. Co do zwyczaju
gonitwy - może i lepiej, że trafiła do lamusa.
Dzisiejsze pojazdy napędzane końmi mechanicznymi, mimo lepszych dróg są zbyt szybki i
niebezpieczne do takich zabaw. Czytelnik

Zapomniane tradycje
Wielkiego Tygodnia
W czasie pięknie obchodzonych
w Kolegiacie Kórnickiej świąt Wielkiej
Nocy przypomniało mi się kilka tradycji
związanych z tymi świętami, kultywowanych niegdyś poza murami kościoła.
Pamiętam dokładnie jak młodzi chłopcy, rankiem w Wielkim Tygodniu, przechodzili ulicami naszego miasta kołatając
i obwieszczając w ten sposób śmierć
Jezusa. Były kołatki ręczne, były też
mechaniczne – na przykład ta skonstruowana i wykonana w warsztacie
stolarskim pan Zwierzyński. Była ona
w kształcie taczki dwukołowej, miedzy
kołami znajdowała się oś z uskokami. Oś
obracając się powodowała podnoszenie
się przymocowanych do taczki klapek
ze specjalnego drewna, które następnie
spadały wywołując hałas.
Były też potrawy tradycyjne szykowane przez zapracowane gospodynie.
Te jednak w dużej części przetrwały
w podobnej formie do dzisiejszego dnia.
Cóż, to tradycja, że w święta Wielkanocne
„obżeramy się”.
Kolejną tradycją, którą chce opisać
związana jest z powrotami rolników po
rezurekcji do domów, na swoje wioski.
Rolnicy na nabożeństwo rezurekcyjne, podobnie jak na niedzielną mszę
przybywali wraz z rodzinami powozami
konnymi (powózkami, dokartami, wolantami). Pojazdy parkowane były w ulicach
przy rynku oraz wokół probostwa, gdzie
w płocie znajdowały się żelazne kółka do
mocowania uzd końskich. Każdy rolnik
miał tradycyjne miejsce postoju. I tak,
koło wjazdu do domu państwa Boruckich
było miejsce pana Mandziaka z Borówca,
vis a vis pana Miśko z Runowa. Rolę hamulca ręcznego spełniał odczepiony od
pojazdu barczyk. PO skończonej mszy
rezurekcyjnej całe rodziny z pośpiechem
udawały się do pojazdów, aby jak najprędzej wyruszyć w drogę powrotną do
domów. Do większości wsi (chyba do
wszystkich poza Dziećmierowem, gdzie
wiodła droga szutrowa i Skrzynkami
z drogą z kostki „szwedzkiej”) wiodły
drogi polne. Oj działo się działo! Konne
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REKLAMY
Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe “KOMBUS”
sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach kierowców autobusów.
Wymagania:
- prawo jazdy kat „D”,
- aktualne świadectwo kwalifikacyjne,
- udokumentowane doświadczenie zawodowe
oraz sumienność, uczciwość, dyspozycyjność i opanowanie.
Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę,
- zmianowość,
- praca w ruchu ciągłym.

Szczegółowe informacje pod numerem
telefonu : 061 8980666 - kadry

Daria

MYJNIA
SAMOCHODOWA

Salon Fryzjerski
damsko - męski

Zapraszamy:
Robakowo, ul. Szkolna 24
tel. 061 89 89 829, kom. 667 145 173

pon. 13.00-18.00
wt.-pt. 10.00-18.00
sob. 9.00-14.00

MIEJSCE
NA
TWOJĄ
REKLAMĘ

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

Zatrudnię fryzjera

SOLARIUM

● Polecamy kremy przyśpieszające opalanie

KOSMETYKA

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

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

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

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

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

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK
Kursy prawa jazdy: kat A, B, B+E, C, C+E,. Przewóz towarów niebezpiecznych - ADR
wózki widłowe • spawanie • i inne w/g potrzeb
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
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Zakres usług prowadzonych przez firmę
NORD Computers s.c.
° Kompleksowa obsługa informatyczna firm
° Sprzedaż podzespołów i osprzętu komputerowego
° Sprzedaż zestawów komputerowych
° Serwis komputerów
° Usługi oraz porady programistyczne
° Odzyskiwanie danych i zapomnianych haseł
° Projektowanie i wykonywanie sieci komputerowych
° Pomoc w przekazach elektronicznych do ZUS
° Sprzedaż oprogramowania licencjonowanego
° Projektowanie i wykonywanie materiałów
reklamowych
Sprzedaż ratalna i leasingowa (wszystkie formalności u Klienta w domu)

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

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
kom. 0606-461-245
ul. Jeziorna 9

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

zapraszamy:

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

TANIA ODZIEŻ
UŻYWANA I NOWA

DO
» Rewelacyjnie niskie
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)
jakość towaru

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

pOLECAMY ODZIEŻ WIOSENNO-LETNIĄ:

damską, męską, młodzieżową i dziecięcą (0-12 lat)
PRZEJRZYSTA EKSPOZYCJA TOWARU, ELEGANCKIE WNĘTRZE SKLEPOWE, MIŁA OBSŁUGA

sERDECZNIE ZAPRASZAMY!

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

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

Kórnik
ul. Średzka 17
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Z ŻYCIA KÓRNICKIEJ PRO SINFONIKI Goście z Holandii
Kórniccy Pro Sinfonikowcy w 38 sezonie oprócz comiesięcznych koncertów
w Auli UAM w Poznaniu uczestniczyli w
wieczorach z cyklu „ Wielkie recitale w Auli
Uniwersyteckiej”.
Mieli okazję posłuchać wielkich pianistów m.in. Rafała Blechacza, Jacka Kortusa, Ingolfa Wundera czy Valentiny Igoshiny.

8 kwietnia wysłuchali oratorium STABAT
MATER Josepha Haydna w wykonaniu
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Poznańskiej i Chóru Chłopięcego i Męskiego „Poznańskie Słowiki” pod dyrekcją Profesora
Stefana Stuligrosza.
Sandra Szary
Prezeska Klubu Pro Sinfonika

1 kwietnia do Kórnika przyjechała
czterdziestoosobowa grupa uczniów
szkoły RSG Magister Alvinus w Sneek
(Holandia). Wizyta odbywała się w ramach wymiany uczniowskiej prowadzonej
od lat przez szkołę holenderską oraz
Liceum Ogólnokształcące w Kórniku, a
od niedawna także Liceum w Środzie
Wielkopolskiej. Większość holenderskich
uczniów mieszkała u rodzin kórnickich
i średzkich licealistów, część zaś w
Ośrodku Sportu i Rekreacji na kórnickich
Błoniach. Organizatorzy przygotowali dla
wszystkich bogaty program i zadbali, aby
polska i holenderska młodzież mogła się
jak najlepiej poznać.
Serdeczne przyjęcie Holendrów miało miejsce także w kórnickim Ratuszu.
Burmistrz, pan Jerzy Lechnerowski,
przybliżył gościom nasze miasto i gminę,
historię, dzień dzisiejszy i plany na przyszłość. Z kolei kórnickie liceum mogło się
pochwalić odrestaurowanym budynkiem,
nowoczesnym wyposażeniem sali komputerowej i centrum multimedialnym.

1. Rafał Blechacz – laureat I nagrody XV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, przyjmuje
gratulacje od Łukasza Błaszyka, Sandry Szary – prezeski Klubu i prof. Teresy Rogozi Olejnik – opiekunki
Klubu. Foto: Waldemar Wylegalski

3. Profesor Stefan Stuligrosz przyjmuje gratulacje i podziękowania za wspaniały koncert od Zosi Ferens
z mamą i opiekunki Kórnickiej Pro Sinfoniki. Foto: Marek Olejnik.

Młodzi Holendrzy oraz ich opiekunowie zwiedzili Poznań, Kraków, muzea
w Wieliczce i w Oświęcimiu. Ta ostatnia
wizyta bardzo poruszyła naszych gości.
Dalsza integracja polskiej i holenderskiej grupy miała miejsce w Środzie,
gdzie odbywały się warsztaty teatralne,
których efektem były prezentowane
przez międzynarodowe zespoły krótkie
scenki parodiujące znane wszystkim
bajki. Ostatni dzień pobytu naszych gości
w Polsce upłynął pod znakiem sportu.
W koszykówce i piłce nożnej polskie
drużyny dziewcząt i chłopców były nie do
pokonania. Gorzej poszło nam w wyścigach, ale i tak Holendrzy obiecali rewanż
we wrześniu, kiedy to polscy uczniowie
wybiorą się z rewizytą do Holandii.
Młodzież najlepiej poznawała się
podczas prywatnych spotkań, nieobjętych
programem. Wtedy to – ćwicząc język
angielski i niemiecki – wymieniano się
informacjami na interesujące młodych
ludzi tematy.
7 kwietnia pożegnaliśmy naszych
gości, wymieniono adresy, numery telefonów. Zachwyceni serdecznym przyjęciem
w polskich rodzinach Holendrzy obiecali
utrzymywać z nami kontakt. Wszyscy czekamy na ponowne spotkanie we wrześniu,
tym razem w Holandii.
Cieszy nas fakt, że pomimo upływu
lat (wymiana rozpoczęła się w roku
1990) zainteresowanie naszym krajem,
a przede wszystkim naszym miastem,
nie tylko nie słabnie, ale wciąż wzrasta.
Liczba chętnych do udziału w wymianie
ze strony holenderskiej często przekracza możliwości organizatorów.
Anna Lewicka-Maciejewska
Obok - młodzież holenderska przed Ratuszem
w Kórniku. fot. A.Lewicka-Maciejewska

16

kórniczanin nr 8/2006

KULTURA

„IV FESTIWAL MŁODYCH MUZYKÓW
KÓRNIK 2006”

8 kwietnia br. odbył się w Kórniku
w Sali Domu Strażaka „IV Festiwal Młodych
Muzyków”.
Organizatorem imprezy był Urząd Miejski w Kórniku. Festiwal adresowany był do
dzieci i młodzieży uczącej się gry na dowolnym instrumencie muzycznym, lecz nie
pobierającej nauki w szkołach muzycznych.
W festiwalu wzięło udział 42 uczestników,
którzy startowali w dwóch kategoriach:
1) fortepian,
2) inne instrumenty.
Oprócz kategorii instrumentalnych
uczestnicy podzieleni byli na grupy wiekowe.
- grupa młodsza fortepian (roczniki
1999-1994), w której I miejsce zajęła Anika
Olivia Czerniak, II miejsce zajęła Żaklin
Grząślewicz, III miejsce zajęła Marta Przybył, wyróżnienia otrzymali: Beata Norkiewicz, Magdalena Cyra i Jakub Lehmann,
najmłodszy uczestnik festiwalu.
- grupa średnia fortepian (roczniki
1993-1992), w której I miejsce zajęła Marta

Lehmann, II miejsce zajęła Beata Zwierzyńska, III miejsce zajęła Anna Siwecka,
wyróżnienia otrzymały: Anna Zwierzyńska,
Patrycja Przychodzka, Klaudia Laś
- grupa starsza fortepian (rocznik 19911988), w tej grupie I miejsca nie przyznano,
natomiast przyznano dwa drugie miejsca,
które zdobyli: Sebastian Dubas i Weronika
Rybarczyk, III miejsce zdobyła Magdalena
Walerczyk, wyróżnienie otrzymał Tomasz
Zwierzyński
- w kategorii inne instrumenty (wszystkie
roczniki) I miejsce zdobyła Olga Półchłopek
grająca na keyboardzie, II miejsce Maria
Taciak grająca na keyboardzie, III miejsce
zajęło rodzeństwo: Monika i Maciej Czujek
grające na keyboardzie, wyróżnienia otrzymali: Karolina Majchrzak grająca na keyboardzie, Łukasz Zimny grający na akordeonie
i trzy flecistki: Monika Adamczyk, Karolina
Grabowska i Karolina Materna
Występy uczestników oceniało trzyosobowe jury w składzie: p. Marek Paluszkiewicz - przewodniczący komisji oraz

Projekt: „Mikroregion Wielkopolskiego Parku
Narodowego - Zielone Płuca Wielkopolski”

Stowarzyszenie “Partnerzy dla Samorządu” we współpracy z Fundacją Rozwoju
Demokracji Lokalnej, Ośrodkiem Regionalnym w Poznaniu rozpoczęli realizacje projektu: “Mikroregion Wielkopolskiego Parku
Narodowego - Zielone Płuca Wielkopolski”
Projekt finansowany jest ze środków Unii
Europejskiej Phare 2003
Głównym celem projektu jest propagowanie lokalnego rozwoju społeczno
- gospodarczego poprzez stworzenie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju
turystyki, w obszarze 8 gmin należących
do “Mikroregionu Wielkopolskiego Parku
Narodowego (Brodnica, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Puszczykowo,
Stęszew)
Do celów szczegółowych należy opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Turystyki Mikroregionu WPN, wykreowanie
i wypromowanie co najmniej jednego, ekologicznego, produktu turystycznego oraz
stworzenie modelu współpracy w sieci grup
miłośników Parku i innych odwiedzających
WPN. W ramach projektu opracowana
zostanie “Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Turystyki” dla gmin Mikroregionu
WPN”. Budowa Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Mikroregionu WPN
musi być spójna z dokumentami Strategii
i Planów Rozwoju Lokalnego samorządów
uczestniczących w projekcie oraz Strategii
Rozwoju Powiatów: poznańskiego, śremskiego i województwa wielkopolskiego.
Proces realizacji strategii rozpoczął się
spotkaniem inauguracyjnym w dniu 15 marca tego roku. Projektowi towarzyszyć będą
liczne szkolenia dla zespołów roboczych
gmin, dla przedstawicieli sektora małych i
średnich przedsiębiorstw, dla potencjalnych
animatorów rozwoju turystyki i rekreacji w
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mikroregionie: harcerzy, studentów z kół turystycznych, przedstawicieli PTTK i innych
zainteresowanych. Wszelkie informacje
dotyczące projektu przekazywane będą
na bieżąco w prasie lokalnej oraz zamieszczane na stronie internetowej urzędu . W
ramach projektu zaplanowane jest jednocześnie szerokie rozpropagowanie mikroregionu. Zostanie przygotowana szeroka
baza informacji turystycznej o atrakcjach,
walorach Parku oraz gmin, znajdujących
się na ich terenie, urządzeniach sportowych
i rekreacyjnych, noclegach, miejscach wypoczynku, malej gastronomii itd. Informacje
będą udostępnione zarówno w punkcie
informacji turystycznej, jak i czterech punktach elektronicznej informacji turystycznej
tzw. “info-kioskach”, a także w specjalnym
folderze promującym mikroregion. Wiedza
o atrakcjach mikroregionu będzie tematem
konkursu dla młodzieży szkół gimnazjalnych. Punktem kulminacyjnym będzie
jednak wypromowanie co najmniej jednego,
ekologicznego produktu turystycznego,
który stanie się elementem rozpoznawczym
“Mikroregionu WPN” i magnesem przyciągającym odwiedzających.
Przesłaniem projektu jest wyróżnienie
mikroregionu na mapie kraju jako regionu
przyjaznego środowisku, oferującego wspaniałe walory przyrodnicze i krajobrazowe,
których udostępnianie wymaga edukacji
mieszkańców i turystów, a także wspólnej,
przemyślanej strategii kreowania funkcji turystyczno - rekreacyjnych i towarzyszących
im urządzeń. Posiadanie takiej strategii
zapewni bowiem w dłuższej perspektywie
możliwość dofinansowywania wszelkich
przedsięwzięć podnoszących atrakcyjność
regionu od organizowania imprez o charakterze rekreacyjnym poprzez inwestycje

p. Piotr Kałużny i p. Zygmunt Piasecki. Jury
oceniając uczestników brało pod uwagę trzy
aspekty występu: umiejętności, muzykalność i ogólne wrażenie.
Atrakcją festiwalu był występ Pawła
Rudnego, ubiegłorocznego zwycięzcy festiwalu, obecnie ucznia szkoły muzycznej
w Poznaniu. Pan Paluszkiewicz, dziękując
młodym artystom za udział, stwierdził, że tegoroczny przegląd był na dość wysokim poziomie. Jednak najwyższy poziom według
jurorów prezentowali uczestnicy czwartej
grupy - inne instrumenty. Jak podkreślał pan
Paluszkiewicz trudno było wyłonić zwycięzcę w tej kategorii. Na zakończenie ogłosił
oczekiwaną przez wszystkich informację
– wyniki publiczności. W tym roku nagrodę
publiczności zdobył Maciej Czujek grający
na keyboardzie. MMB
Urząd Miejski w Kórniku składa
serdeczne podziękowania
panu Krzysztofowi Buszkiewiczowi
oraz
państwu Dorocie i Andrzejowi Błaszakom
za ufundowanie cennych nagród
w IV Festiwalu Młodych Muzyków.
sportowo-rekreacyjne do zadań związanymi
z ochroną dziedzictwa kulturowego.
Przewidywane są liczne spotkania, wywiady i szkolenia z przedstawicielami usług
turystycznych oraz badania popytu i możliwości rozwoju oferty usług turystyczno-rekreacyjnych zarówno wśród mieszkańców
jak i wśród potencjalnych odbiorców tych
usług. W pracę nad dokumentem strategii
zaangażowany będzie głównie zespół
roboczy składający się z przedstawicieli
PDS, FRDL, Akademii Ekonomicznej i AWF
konsultujący efekty pracy z gminami i zainteresowanymi organizacjami. Same gminy
mikroregionu będą pełniły bardzo ważną
rolę łączników między mieszkańcami
i ekspertami strategii prowadząc konsultacje społeczne i zbierając pomysły w tzw.
banku pomysłów. MMB

Biuro Doradcze

EUROPOMOC

Pomoc w przygotowywaniu wniosków
o dopłaty ze środków unijnych dla
małych firm i gospodarstw rolnych.
Doradztwo:
• gospodarcze
• prawne
• personalne
Profesjonalna obsługa i wysoka
jakość usług.
Atrakcyjne ceny określane
indywidualnie dla każdego zlecenia.
Istnieje możliwość bezpłatnego
dojazdu do klienta.

Os. Przyjaźni 117, 61-689 Poznań
Tel./fax: 061-8207-242
Tel. kom: 501-955-408
e-mail: europomoc@wp.pl
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zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

ELLMED

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

KANCELARIA SOLSKI I PARTNERZY

oraz

NIERUCHOMOŚCI
POŚREDNICTWO I OBRÓT

rentgen stomatologiczny

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

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

U S G w Śremie

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

Kórnik, ul. Poznańska 17 A
tel: 061 89 89 880
Biuro czynne:
W poniedziałki i piątki w godzinach od 9:00 do 13:00
We wtorki i czwartki w godzinach od 13:00 do 17:00

Telefony podręczne 0501 010101 oraz 0 605 324932
http://www.solski.pl – e-mail: kancelaria@solski.pl

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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opinie rzeczoznawcy majątkowego
regulowanie stanów prawnych
udogodnienia kredytowe

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
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DZIEŃ WIELKOPOLSKI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZODRZYKOWIE
Wielkopolska należy do najbardziej
czytelnych regionów historycznych w
Europie. Tu wykształciły się początki
państwa polskiego.
W czasie zaborów, dzięki działalności
gospodarczej, społecznej i kulturalnej
ocalono tożsamość narodową, ukształtował się pozytywistyczny model pracy
dla dobra kraju i regionu. Do tradycji tej
nawiązuje Wielkopolskie Towarzystwo
Kulturalne, które, ogłosiło obchody Dnia
Wielkopolski.
Święto to obchodzone był również
w Szkole Podstawowej
w Szczodrzykowie 10 i
11 kwietnia 2006 roku
zamiast normalnych lekcji
odbyły się zajęcia, konkursy, apel i koncert poświęcony naszemu regionowi.
Najpierw w każdej klasie
uczniowie wraz z wychowawcami pracowali nad
następującymi projektami:
• klasy I-III – „Poznań
wart poznania”. Uczniowie rozwiązywali zagadki
oraz wykonywali prace
plastyczne przedstawiające najciekawsze zabytki
stolicy wielkopolski.
• klasy IV – „Gmina
Kórnik na pocztówkach,
rysunkach, fotografiach”. Uczniowie wykonywali album o Gminie Kórnik, który
ukazać miał piękno naszej gminy.
• klasy V – „Kórnik wczoraj, dzisiaj,
jutro”. Uczniowie przygotowywali plakat
ukazujący nasze miasto w przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości
• klasa VI – „Atrakcje turystyczne Wielkopolski”. Uczniowie wykonywali plakat,
który miał promować walory turystyczne
naszego regionu.
Wreszcie po dwóch godzinach lekcyjnych, nasze prace zostały zapre-

zentowane na szkolnym korytarzu. Po
przerwie śniadaniowej na holu odbył
się uroczysty apel poświęcony Wielkopolsce, który przygotowali uczniowie
kółka historyczno-regionalnego, chóru
szkolnego, nauczania zintegrowanego.
W czasie apelu zaprezentowane zostały
m.in. pieśni i tańce wielkopolskie, rozmowy bamberek przy darciu pierza, czy
potrawy kulinarne naszego regionu. Po
skończonej inscenizacji odbył się konkurs
regionalny, w którym udział wzięli przedstawiciele klas IV-VI. Konkurs regionalny

składał się z następujących etapów:
gwarowego – znajomość wyrażeń gwarowych, sportowego – rzut pyrą do celu,
historycznego – krzyżówka Wielkopolanina, muzycznego – piosenka promująca
walory turystyczne Wielkopolski. Drużyny
z każdej klasy na dolnym holu rywalizowały ze sobą, a pozostali uczniowie
dopingowali ich wysiłki. Na zakończenie
pierwszego dnia naszego szkolnego
regionalnego święta zostały rozdane
dyplomy i nagrody, a szkolna kuchnia
zaserwowała na obiad wielkopolskie

specjały. Wszyscy bawiliśmy się bardzo
dobrze, a nasze prace są wystawione na
szkolnym holu. W czasie obchodów Dnia
Wielkopolski swoją obecnością zaszczycili nas rodzice naszych uczniów, którzy
z wielkim uznaniem i podziwem obserwowali jak ich dzieci radzą sobie z praktycznymi zadaniami dotyczącymi wiedzy
regionalnej. Drugiego dnia obchodów
regionalnego święta odbył się koncert
pt. „Portret Wielkopolanina”, w czasie
którego zostały zaprezentowane ludowe
stroje z wielkopolski min. Bamberski czy
szamotulski oraz pieśni i tańce.
Chciałbym podziękować wszystkim
za prace i zaangażowanie, szczególnie
aktorom i szkolnemu chórowi, którzy
przygotowali regionalną
inscenizacje, reprezentantom poszczególnych
klas za trud i wysiłek
jaki włożyli w przygotowanie się do quizu regionalnego, wszystkim
nauczycielom i pracownikom szkoły za pomoc
w przygotowaniu regionalnego święta, szczególne
podziękowania kieruje do
pań Lidki pod kierunkiem
której szkolny chór zaprezentował wielkopolskie
pieśni oraz pani Uli za
przygotowanie tańców
wielkopolskich.
Znaczenie edukacji
regionalnej jest niezwykle
ważne nie tylko dla poznania własnej tożsamości, ale również
dla kształtowania postaw tolerancyjnych,
otwartych, nastawionych na rozumienie
i akceptacje różnych kultur. Poczucie
regionalnej tożsamości to najważniejsza droga prowadząca do identyfikacji
z wielką ojczyzną poprzez zakorzenienie w małej. Prawdziwego patriotyzmu
można się uczyć i można go kształtować
w młodych ludziach poprzez rozbudzanie
miłości do małej ojczyzny – do naszego
regionu – do Wielkopolski.
Robert Steinitz

Parafia pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika serdecznie zaprasza na tradycyjny odpust
ku czci swojego patrona, jaki odbędzie się 1 maja br.
Uroczystości rozpoczną się o godz. 10:00 od sumy odpustowej celebrowanej
przez ks. Jacka Dzięcielewskiego. O godzinie 15:00 odprawione zostanie nabożeństwo ku czci św. Józefa,
następnie ze świątyni udać się będzie można na pobliskie boisko, na festyn-majówkę.
Przewidziano wiele atrakcji nie tylko kulinarnych, zabaw sportowych i konkursów.
Całość o 21:00 uwieńczy Apel Jasnogórski.

Burmistrz Gminy Kórnik zaprasza osoby o wykształceniu i przygotowaniu
fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania
przestrzennego oraz będące mieszkańcami
Gminy Kórnik, do złożenia oferty dotyczącej uczestniczenia w pracach
Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
kórniczanin nr 8/2006
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TIPSY!!!

NISKIE CENY!

metodą żelową
oraz fiberglass
dojazd do Klienta

tel. 0 694 165 335

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

tel. 0607 664 172

DREWNO

OPAŁOWE - KOMINKOWE
DĄB - BRZOZA - GRAB - AKACJA - SOSNA I INNE

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

Kontakt i zamówienia: 0509 795 169
Posiadamy drewno z własnego wyrębu

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika
tel./fax (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 0609 071-938
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW

   

USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

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

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

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

tel. (61) 819-01-46
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* Sprzedam dom w Szczodrzykowie. Tel. 601 313 727
* Korepetycje matematyka-fizyka, zakres szkoły podstawowej i gimnazjum. Tel. 505 013 515
* Poszukuję pomieszczenia na biuro. Tel. 0602 631 288 lub 061 28 28 760
* Sprzedaż tralek i montaż. Tel. 692 412 276
* W Kórniku 2-pokojowe, nowe, pełna własność z gruntem - sprzedam. Tel. 607 62 62 72
* Zatrudnię kierowcę kat. C. Tel. 603 707 156
* Sprzedam tanio mieszkanie 40 m2 k. Kórnika wraz z garażem, budynkiem gospodarczym i ogrodem. Tel. 0503 123 118
* Kolekcjoner kupi: meble, obrazy, platery, odznaczenia, skrzypce, gramofon, lampy, różne starocie, zegary, przyjadę.Tel. 0601 308 880
* Ogrodnictwo zatrudni kobiety do pracy sezonowej w szklarni. Dachowa 1, Gądki tel. 061 819 04 63
* Angielski - absolwentka UAM. Doświadczenie w nauczaniu dzieci. Tłumaczenia. Tel. 0502 33 54 80, e-mail: simon1979@wp.pl
* Sprzedam auto po wypadku Scoda Felicja pick-up 1998r. Tel. 061 28 77 120
* Działkę budowlaną o powierzchni 1200m2 sprzedam w Kórniku. Tel. 061 8 170 436
* Poszukuję mieszkania do wynajęcia. Tel. 502 746 693
* Oddam w najem lokal handlowy o powierzchni 60m2. Tel. 0602 797 742
* Sprzedam przyczepę samochodową - stan bardzo dobry. Tel. 061 81 71 901
* Sprzedam mieszkanie własnościowe 50m2 w Kórniku (żółty blok). Tel. 061 898 02 04
* Polska firma poszukuje operatywnych ambitnych przedstawicieli handlowych (samochód osobowy, prawo jazdy). Kontakt 0608 069 679
* 25 letni poszukuje pracy Kórnik (okolice) Prawo jazdy kat. BC, uprawnienia na wózki widłowe. Tel. 661 037 879
* Darmowe ogłoszenia drobne na stronie internetowej www.planetafirm.pl
* Sprzedam wypoczynek dębowy 3,2,1,1 do obicia. Tel. 601 543 395
* Przyjmę krawcową - szycie marynarek damskich. Tel. 606 461 245
* Sprzedam Ford Escort ‘97 r. Bardzo dobry stan. Bezwypadkowy. Kupiony w salonie, poduszki, centralny zamek. Tel. 660 728-945
* Sprzedam dom murowany, wolnostojący, całoroczny, na osiedlu leśnym w Biernatkach (woda, prąd, gaz, co, szambo). Tel. 061 817-53-41
* Firma handlowa poszukuje magazyniera. Mile widziane doświadczenie w branży oponiarskiej. Oferty: wojciech@logistykapolska.pl
* Zatrudnimy kelnera - barmana. Tel. 602 49-38-02
* Zatrudnię cieśli i zbrojarzy-betoniarzy. Tel. 603 69-69-00
* Zatrudnię fryzjerkę - miejsce pracy Kórnik, pl. Niepodległości 25. Tel. 061-817-16-07 lub 503 851 554
* Oddam w najem mieszkanie 3 pokojowe w Kórniku. Tel. 061-817-04-78 lub 601 867 069
* Przyjmę na pokój osobę samotną lub małżeństwo bezdzietne. Tel. 061-817-16-52
* Zatrudnię brukarzy lub pomocników brukarzy z Gminy Kórnik. Tel. 501-36-95-09
* Szukam pracy dodatkowej (w domu) np. pracy chałupniczej - Bnin. Tel. 509-046-131
* Oddam w najem mieszkanie 2 pokojowe w Kórniku - nowy blok - bardzo ładne. Tel. 509 57-49-45
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Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

Ilość edycji ogłoszenia
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Z ŻYCIA WSI

Trudny okres dla Kamionek
Sołtys Małgorzata Walkowiak nie kryje,
że obecny okres jest dla niej i mieszkańców
wsi trudny i nerwowy. Nadal nie uregulowano sprawy przebiegu linii wysokiego
napięcia. Cały czas główną bolączką Kamionek jest krytyczny stan dróg, zarówno
gminnych jaki powiatowych. Powstało
bardzo dużo nowych - osiedlowych, których utrzymanie należy do obowiązku
gminy. Nowe domy, powstały na łąkach,
bagnach, grzęzawiskach, czyli na terenach,
na których zdaniem sołtys Małgorzaty Walkowiak nigdy nie powinny być sytuowane
działki budowlane i nie należało wydawać
zezwolenia na budowę. Dochodzi nawet do
sytuacji, iż samochody wręcz topią się. Nawet na utwardzonych gruzem drogach po
krótkim okresie robi się „dziura na dziurze”.
Nadal niebezpieczna jest droga powiatowa,
czyli ulica Poznańska, na której brakuje
chociażby wygodnego pobocza (jej stan
nawierzchni też jest słaby). Pieszym tym
bardziej porusza się po niej niebezpiecznie, że z nastaniem wiosny pojawił się na
niej ciężki sprzęt budowlany, samochody
wożące stropy itd. Są czynione starania,
by powiat przystąpił do wykonania przynajmniej pobocza, a może nawet chodnika. Na
zrobienie projektu tej inwestycji w tym roku z
środków sołeckich Kamionek zaplanowano
przeznaczyć 10 tys. zł, pozostałe 70 tys. zł
ma być wyłożone z budżetu gminy. Przedsięwzięcie byłoby zrealizowane najpóźniej
w przyszłym roku.
W tym roku zaplanowano uporządkowanie terenu obok remizy OSP i założenie
placu zabaw. Niestety, wszystko wskazuje
na to, że Kamionki nie pozyskają środków
unijnych na realizację projektu kompleksu
rekreacyjno-sportowego. Rozpatrywał go
Urząd Marszałkowski. Projekt dotarł do finału, jednak za kryteria przyznania funduszy
przejęto dochód na mieszkańca w gminie,
stopę bezrobocia i walory turystyczne. W
przypadku Kamionek uwzględniono tylko
ostanie kryterium, biorąc pod uwagę walory turystyczne całej gminy Kórnik. Toteż
sołtys Małgorzata Walkowiak stwierdza, że
dobrze oceniony projekt prawdopodobnie
nie będzie realizowany.
Cały czas w świetlicy odbywają się warsztaty teatralne prowadzone przez Piotra
Rogalińskiego. Na uwagę zasługuje fakt,
iż na tę działalność nie uzyskano grantów
z gminy i brakuje na nią środków. Sołtys
Małgorzata Walkowiak uznaje, iż bardzo
bulwersującą rzeczą jest, że komisja przydzielająca dotacje dla jednostek pozabudżetowych na działalność kulturalną OSP
w Kamionkach nie przeznaczyła żadnych
środków, bo ta jednostka nie ma aktualnego wpisu do rejestru sądowego. Sołtys
z rozgoryczeniem mówi, ze strażacy do
wyjazdów, gaszenia pożarów mają prawo,
a do kultury nie mają prawa... Zwraca uwagę, iż żadna z 6 jednostek OSP w gminie,
łącznie z tą w Kórniku nie ma takiego wpisu.
Starania o dokonanie takiego wpisu OSP
Kamionki trwają już od dłuższego czasu
i pani sołtys liczy, że niedługo zostaną
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zakończone (wymóg posiadania wpisu
do rejestru to nie wymysł komisji, lecz wymóg stawiany w ustawowych przepisach
o przetargach na dofinansowania, Gmina
Kórnik dotuje działalność jednostek OSP,
które mogą starać się o środki także
z innych źródeł i od sponsorów i mogą
prowadzić działalność kulturalną, co zresztą
czynią, przyp. ŁG). Małgorzata Walkowiak
zaznacza, że mieszkańcy Kamionek włożyli
w działalność kulturalną wiele pracy społecznej i mimo braku dofinansowania nadal
będą angażować się w organizowanie
imprez, choć można by ich zrobić więcej,
gdyby były pieniądze. Uznaje, że praca
sołtysa i rady Sołeckiej przypomina walkę
z wiatrakami, bo mimo chęci i społecznego
zaangażowania wszystko opiera się o budżet gminy i nie da się robić wszystkiego,
co by się chciało.

Wielkie sprzątanie w Kamionkach

W czerwcu OSP Kamionki będzie
obchodzić 60-lecie istnienia i z tej okazji
odbędzie się festyn. Obecnie strażacy
doposażają pozyskanego niedawno „Jelcza”. Dla wszystkich strażaków odbywa się
podstawowe szkolenia.
W sobotę 25 marca, zgodnie z tradycją
członkowie Wspólnoty Burego Misia przybyli do Kamionek, by powitać wiosnę. Łącznie pojawiło się ponad 80 osób: „Burych
Misiów” (niepełnosprawnych) i ich rodziców,
„Burych Niedźwiedzi” (opiekujących się nimi
wolontariuszy) z poznańskich grup II i IV.
„Bure Niedźwiedzie” przystroiły świetlicę
OSP, która nabrała pięknego, wiosennego
wyglądu.
W sali OSP wszyscy zostali poczęstowani herbatą, kawą, ciasteczkami, które
przygotowały „Bure Niedźwiedzie”.
Na „Bure Misie” czekały kolorowe stroje,
siano, z których część z nich podzielona na
dwie grupy wykonała kukły - „Marzannę”
oraz „Patryka” (na cześć nowego „Burego
Misia” właśnie o imieniu Patryk). Pozostali

zrobiła kartki świąteczne.
Zebrani udali się z kukłami – marzannami symbolizującymi zimę nad rzekę
Koplę. Zanim tam dotarli uczyli się nowych
piosenek i przepędzili zimę na cztery strony
świata.
Po powrocie do świetlicy był obiad
przygotowany przez mieszkańców Kamionek. Potem „Bure Misie uczestniczyły
w zabawach, śpiewach, pląsach, konkursach. Jednym słowem wspaniale bawiły się,
zresztą jak zawsze w Kamionkach.
Tradycyjnie już inicjatorką spotkania
była Justyna Walkowiak będąca „Burym
Niedźwiedziem” – córka sołtys Kamionek.
Małgorzata Walkowiak podkreśla, że impreza ta została zorganizowana wyłącznie
dzięki pomocy ludzi dobrej woli - mieszkańców Kamionek i członków Rady Sołeckiej.
Wsparcia udzielili: OSP udostępniając salę
oraz poznańskie MPK przewożąc niepełnosprawnych z opiekunami do Kamionek
i z powrotem.
Także w Kamionkach przystąpiono do
akcji „Sprzątania świata”. Wzięło w niej
udział w sumie ponad 20 uczniów podstawówek i gimnazjalistów – uczestników zajęć
w świetlicy socjoterapeutycznej, którzy pod
kierunkiem Romany Lange i Małgorzaty
Walkowiak wysprzątali ulicę Poznańską.
Pani sołtys z oburzeniem opowiada,
że mieszkańcy wsi zupełnie nie dbają
o jej czystość. W rowach, lasach, na łąkach można znaleźć gruz, stare meble,
donice po kwiatach itd. Nawet , gdy przywożą śmieci w workach, to nie chce się im
wyjść z samochodu i pozostawiają je koło
pojemników. Zdaniem pani sołtys kiedyś
było mniej mieszkańców w Kamionkach
i wieś była bardziej czysta. Dorośli dają zły
przykład dzieciom i młodzieży. Małgorzata
Walkowiak stwierdza, że „dorośli zaśmiecają, a dzieci sprzątają” Apeluje zatem
do wszystkich mieszkańców, by dbali nie
tylko o swoje podwórko, mieszkanie, ale
też najbliższe otoczenie.
Stało się już tradycja, że z okazji Świąt
Wielkanocy jest organizowana wystawa
różnych prac plastycznych. Tym razem
swoich kilkadziesiąt dzieł - collage zaprezentowała Marzena Dziadul z Poznania
– absolwentka Wydziału Grafiki Użytkowej ASP. Była to jej pierwsza wystawa
w Kamionkach. Na co dzień Pani Marzena
zajmuje się wykonywaniem scenografii,
dekoracji we współpracy z Piotrem Rogalińskim. Jej pasja jest szukanie prawdy
i wypełnianie tego całym swoim życiem.
Wystawa została otwarta w Wielką
Sobotę. Artystka podkreśliła, że ekspozycja jest związana ze zmartwychwstaniem
Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć
- To wystawa o miłości, a Jezus jest
miłością – stwierdziła Marzena Dziadul.
Kolejnym problemem nurtującym panią
sołtys jest stary poewangelicki cmentarz.
Zastanawia się ona, skąd wziąć fundusze,
do kogo zgłosić się, by można go było
uporządkować. Na razie zaplanowano, że
po świętach mieszkańcy posprzątają teren
na cmentarzu. Robert Wrzesiński
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SPORT
KONKURS NA
„BIAŁĄ DAMĘ”

PIŁKARZE SZCZODRZYKOWA
NAJLEPSI

SKROMNA REPREZENTACJA KÓRNIKA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

Symbolem gminy Kórnik, poza
Zamkiem, jest również jego dawna
właścicielka Teofila z Działyńskich
Szołdrska-Potulicka. Zwana jest ona,
ze względu na strój, w którym widnieje
na portrecie, „Białą Damą”. Była to
osoba wszechstronnie wykształcona, która swobodnie poruszała się
w otaczającej ją podówczas rzeczywistości. Co więcej, była to osoba,
która z dumą mogła reprezentować
mieszkańców Kórnika, i która jest
również dumą jego mieszkańców po
dziś dzień. Wyraża się to choćby w
tym, że największy, kilkudniowy festyn
kulturalny w naszej gminie nosi nazwę
„Kórnickie Spotkania z Białą Damą”.
Burmistrz gminy stwierdził, że
„Białą Damę”, nasz symbol, należy
ożywić i idąc za przykładem wielu
innych gmin postanowił ogłosić Konkurs na „Białą Damę”. Cóż to oznacza? A mianowicie to, że w terminie
do dnia 12 maja br. wszystkie panie,
które chciałyby – do maja roku 2007
– nosić tytuł „Białej Damy”, jak i oficjalnie reprezentować Kórnik oraz
inaugurować największe kórnickie
wydarzenia, proszone są o złożenie swego życiorysu wraz ze zdjęciem w Referacie Promocji Urzędu
Miejskiego w Kórniku. W konkursie
udział może wziąć każda niewiasta, która ukończyła 16 rok życia
i zameldowana jest w naszej gminie.
Decyzja w sprawie przyznania tytułu
zapadnie po przeprowadzeniu rozmów
z kandydatkami, co nastąpi w tygodniu poprzedzającym „Kórnickie
Spotkania z Białą Damą”. Zwyciężczyni ogłoszona zostanie przez
burmistrza podczas imprezy w dniu
20 maja br. Zaraz potem oficjalnie
otworzy owa „Biała Dama” nasz
kulturalny festyn, któremu wespół
z burmistrzem, będzie patronowała.
„Białą Damę” zabierzemy również
w lipcu na oficjalne spotkanie do naszej partnerskiej gminy w Niemczech.
W Königstein, wespół z tamtejszą
Księżniczką, weźmie udział w uroczystej paradzie, która organizowana jest przy okazji obchodzonego
tam festynu kulturalnego, zwanego
Burgfestem.
Kandydatki na „Białą Damę” powinny – podobnie jak ich pierwowzór
– być osobami reprezentacyjnymi,
komunikującymi się sprawnie zarówno w języku ojczystym, jak i którymś
spośród języków międzynarodowych.
Warunek ten wynika z założenia,
że „Biała Dama” ma reprezentować
gminę Kórnik nie tylko wizualnie, ale
również osobowościowo i werbalnie.

Przy sprzyjającej pogodzie na
boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kórniku odbyły się 5 kwietnia 2006
Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej.
W imprezie nie brała udziału Szkoła
Podstawowa z Bnina. Czyżby w Bninie
nie było chętnych chłopców do gry w
piłkę nożną ? Pozostałe szkoły nie zawiodły i rywalizowały fair play w grze.
W imieniu gospodarzy Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie wszystkich
uczestników przywitała i mistrzostwa
otwarła p. dyrektor Barbara Pietrala.
W turnieju piłkarskim bezkonkurencyjna była Szkoła Podstawowa
ze Szczodrzykowa, która wygrała
wszystkie mecze pokonując: SP
Kórnik 4 : 0 oraz SP Radzewo 8 : 0.
Chłopcy pod kierunkiem p.Dariusza
Śmigielskiego, który był głównym organizatorem imprezy zostali mistrzami
gminy i po raz drugi zdobyli Puchar
Przechodni ufundowany przez firmę
„Surówki – Grześkowiak”. Medale złote
otrzymali: Marcin Stefaniak, Mateusz
Szulc, Michał Okniński, Krzysztof
Krajewski, Marek Matysiak, Piotr
Maciejewski, Cezary Odzimek, Rafał
Kąkol, Damian Andrzejewski, Szymon
Piotr. Drugie miejsce po zwycięstwie
nad Radzewem 4 : 1 i srebrne medale
wywalczyli uczniowie p. Beaty Górnej
z Szkoły Podstawowej w Kórniku.
Chłopcy p. Magdaleny Wilczyńskiej
z Radzewa zajęli miejsce trzecie. Królem strzelców został Marek Matysiak ze
Szczodrzykowa, który w turnieju strzelił
cztery bramki.
Puchar, plakietki dla szkół i medale
dla młodych piłkarzy wręczał osobiście
sponsor imprezy p. Marcin Grześkowiak. Imprezę sędziowali uczniowie
z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku: Tomasz Łukowiak, Przemysław
Musiał, Przemysław Werner, którzy
na co dzień trenują piłkę nożną w
Zaniemyślu. Opiekę medyczną sprawowała p. Małgorzata Łopka. Wszyscy
uczestnicy skorzystali z ciepłego napoju
i słodkiego pieczywa, które zafundowała
dyrekcja szkoły w Szczodrzykowie.

Jesienią 2005 roku odbyły się zawody
powiatowe w biegach przełajowych, które
dawały uczniom wszystkich typów szkół
możliwość udziału w zawodach wojewódzkich.
Niestety do pierwszej szóstki w powiecie
zakwalifikowało się tylko dwóch uczniów
z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku.
8 kwietnia w Żerkowie /k Jarocina odbyły
się Wojewódzkie Mistrzostwa w Biegach
Przełajowych, w których na 6 dystansach,
w poszczególnych kategoriach wiekowych
startowało setki młodych biegaczy z całej
Wielkopolski.
Ogółem w mistrzostwach startowało
około 1000 uczniów. W zawodach wystartował tylko jeden nasz reprezentant licealista Błażej Wójkiewicz i zajął dobre bo
punktowane 47 miejsce. Punkty dla szkoły
zdobywali uczniowie tylko do 60 miejsca.
Z powiatu poznańskiego wyróżniali się
uczniowie z Puszczykowa i ze Swarzędza,
którzy w zeszłym roku nie liczyli się w punktacji szkół. Szkoda, że biegi na dłuższych
dystansach są obecnie tak mało popularne
w naszym środowisku.

WYNIKI SIATKARZY Z ROBAKOWA

Bezkonkurencyjni w zawodach gminnych chłopcy ze Szczodrzykowa w Półfinałach Mistrzostw Powiatu Poznańskiego
w piłce nożnej szkół podstawowych,
które odbyły się w Mosinie, zajęli trochę
pechowo drugie miejsce. Młodzi piłkarze
trenowani przez p. Dariusza Śmigielskiego, nauczyciela wf Szkoły Podstawowej
w Szczodrzykowie a jednocześnie trenera
piłki nożnej „Kłos” Zaniemyśl zremisowali
z reprezentacją Mosiny 1:1, także z Luboniem 0:0 oraz wygrali z Puszczykowem
7:0.
O końcowych miejscach w turnieju
decydowały małe punkty. Zwyciężył
Luboń przed Szczodrzykowem, Mosiną
i Puszczykowem. ARA

Czekamy zatem na zgłoszenia!
Sławomir Hinc
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Dziewczęta i chłopcy z Gimnazjum
w Robakowie jako mistrzowie gminy w
siatkówce wystąpili w Półfinałach Mistrzostw Powiatu Poznańskiego, które
odbyły się w Swarzędzu.
Dziewczęta prowadzone przez
p. Piotra Stanikowskiego wygrały mecz
z gimnazjalistkami z Iwna 2:0 a przegrały 0:2 z Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu
i zajęły drugie miejsce.
Chłopcy trenowani przez p. Pawła
Pawlaczyka zajęli trzecie miejsce wygrywając z gimnazjalistami ze Swarzędza
2:0 i przegrywając mecze ze szkołami
z Mosiny i Iwna.

Uwaga!
Już wkrótce, bo 17 maja
2006 odbędą się na Błoniach
indywidualne mistrzostwa
w biegach przełajowych dla
uczniów szkół naszej gminy
a w sobotę 20 maja 2006
Bieg Uliczny z „Białą Damą”.
Zachęcamy do udziału w biegach dzieci, młodzież i dorosłych. Pokażmy, że w Kórniku
też uprawiamy ruch w postaci
rekreacyjnego biegania.
CHŁOPCY Z SZCZODRZYKOWA NIE
ZAWIEDLI
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SPORT
X RAJD ROWEROWY

DRUGI MEMORIAŁ JANA PAWŁA II

Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego uprzejmie zaprasza
wszystkich rozmiłowanych w Wiel kopolskim Parku Narodowym i w turystyce kolarskiej do wzięcia udziału
w dziesiątym już „Rajdzie Rowerowym
terenami WPN”.
Zbiórka w dniu 29 kwietnia b.r. o
godz. 9.00 na parkingu w Trzebawiu
Rosnówko, przy hotelu „Pod Dębami”.
W związku z tym, że przewidziane są
konkursy z wiedzy o WPN, a dla zwycięzców sympatyczne nagrody, radzimy
przypomnieć sobie trochę wiadomości
dotyczących parku. Każdy uczestnik
otrzyma oczywiście rajdowy znaczek i
koszulkę. Całość zakończona zostanie
ogniskiem. W siedzibie WPN w Jeziorach będzie okazja do obejrzenia najnowszego filmu o Wielkopolskim Parku
Narodowym.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
Do zobaczenia na szlaku.
Organzatorzy

W Szkole Podstawowej w Radzewie
rozegrano Drugi Memoriał Jana Pawła II.
Memoriał był jednocześnie Mistrzostwami
Dekanatu Kórnickiego Ministrantów w Piłce
Nożnej Halowej. Do rywalizacji przystąpiło 8
drużyn. Najmłodsi ministranci rozegrali dwumecz w którym drużyna z Borówca pokonała
Śnieciska zdobywając pamiątkowy puchar.
W Turnieju Memoriałowym wystąpiło 6
drużyn. Po rywalizacji grupowej rozegrano
półfinały. W meczu o piąte miejsce drużyna z
Bnina pokonała Borowiec 6:1. W małym finale Rogalin pokonał Śnieciska 3:1 zdobywając
3 miejsce. W fiale spotkały się drużyny, które
zwyciężyły w fazie grupowej. Zawodnicy z
Kórnika prowadzeni przez ks. Mirosława
Skórnickiego i Łukasza Błaszyka w składzie:
Mateusz Kuberacki, Arek Korcz, Szymon
Żyto, Krzysztof Korcz, Maciej Królikowski i
Szymon Korcz stanęli przeciwko drużynie
z Radzewa w składzie: Łukasz Rozmiarek,
Mateusz Wójkiewicz, Krzysztof Frąckowiak,
Dominik Grzelak, Mateusz Cychnerski,
Bartek Tuchant prowadzonej przez Marka
Serwatkiewicza. W stojącym na bardzo
dobrym poziomie meczu więcej szczęścia
w sytuacjach podbramkowych mięli zawodnicy z Radzewa, którzy zwyciężyli 7:1(3:0).
Drużyna ministrantów z Radzewa zdobyła

Zaproszenie na V-tą Wystawę
Owczarków Niemieckich na
Błoniach
W dniu 23 kwietnia (niedziela) o
godz. 9.30 na Błoniach odbędzie się
V Wystawa Owczarków Niemieckich.
Organizatorem wystawy jest Związek
Kynologiczny Oddział w Poznaniu. Jest
to największa wystawa tej rasy psów w
Polsce. Na wystawę przyjedzie ok. 200
owczarków z kraju i zagranicy. Owczarki
będą oceniane przez sędziów klasy SV:
pana Joachima Stieglera oraz pana Andreasa Rudolpha. Psy będą startować
w siedmiu klasach. Pierwsze cztery
psy, w każdej klasie otrzymają puchary,
natomiast pierwsze trzy psy otrzymają
medale. Dla każdego psa przewidziany
jest upominek rzeczowy. Około godz.
13.00 będzie można obejrzeć pokaz
szkoleniowy z zakresu tresury i obronności. Podczas trwania wystawy będzie
okazja do zakupu akcesoriów dla psów.
Zakończenie imprezy planowane jest
około godziny 17.00. Wstęp na wystawę
wolny.
Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego
Henryk Tabaczyński
WYSTAWA: PARTNERSKA GMINA
KOENIGSTEIN
Od dnia 13 kwietnia br. w patio w Urzędzie Miejskim w Kórniku można obejrzeć
wystawę poświęconą współpracy partnerskiej miedzy gminami Königstein im Taunus
a gminą Kórnik.
Na wystawie znajdują się zdjęcia oraz
wycinki prasowe z podpisania umowy
o współpracy miedzy gminami oraz zdjęcia
z pobytu naszej delegacji w Königstein
i przedstawicieli stowarzyszenia z Königstein w naszej gminie. MMB
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po raz drugi puchar przechodni ufundowany
przez Przewodniczącego Komisji Oświaty i
Wychowania Rady Powiatu Poznańskiego.
Najlepsze drużyny turnieju nagrodzono
medalami, a uczestników pamiątkowymi
plakietkami. Stających na podium zawodników dekorowali księża: Grzegorz Gałkowski
i Mirosław Skórnicki.
W prowadzonej dodatkowo rywalizacji
o tytuł Króla Strzelców Memoriału zwyciężył
Krzysztof Frąckowiak (Radzewo) wyprzedzając: Mateusza Wójkiewicza (Radzewo),
oraz Błażeja Śmigielskiego (Rogalin) i
Tomasza Labijaka (Bnin). Startujący w turnieju zawodnicy zapoznali się z wystawami
szkolnymi poświęconymi Janowi Pawłowi II.
Za sprawne prowadzenie meczy dziękuję sędziującym turniej Ireneuszowi Kaczmarkowi
i Miłosławowi Graczykowi.
***
Na następne zawody zapraszamy do
Radzewa tenisistów stołowych 23 kwietnia
2006. Rozegrane zostaną Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Deblach
Kobiet i Mężczyzn oraz Mikście Tenisa
Stołowego 2006. Rywalizacja odbędzie się
o puchary Przewodniczącego Rady Powiatu
Poznańskiego Grzegorza Wasilewskiego.
Serdecznie zapraszamy.
Marek Serwatkiewicz

Amatorska Liga Piłki Nożnej
Rusza kolejna edycja Kórnickiej Amatorskiej Ligi Piłki
Nożnej do lat 15 (rocznik 91 i młodsi) i 18 (rocznik 88
i młodsi). Zapisy chętnych drużyn przyjmowane są w
Ośrodku Sportu i Rekreacji tel. 061 8170183, do dnia
30 kwietnia 2006 roku.
Drużyny do lat 15 grają w składach 7 osobowych,
a drużyny do lat 18 w składach 9 osobowych.
Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje również treningi
piłki nożnej dla chętnej młodzieży z terenu Gminy Kórnik.
Odbywać się one będą w każdy wtorek i środę o godzinie
16:00 na boiskach OSiR Kórnik.
Zapraszamy
Organizatorzy
kórniczanin nr 8/2006

REKLAMY

PORADNIK
BUDOWLANY
Podwieszany sufit
Sufit podwieszany coraz częściej sprawdza się jako sposób na oryginalną aranżację wnętrza. Jego wykonanie jest proste
nawet dla niewprawnego majsterkowicza,
a możliwości wykończenia panelami
o różnorodnym wzorze i strukturze pozwalają na dowolną kompozycję wnętrza.
Sufit podwieszany jest praktyczny
z kilku względów. Przede wszystkim
pozwala ukryć nie zawsze estetyczny
sufit, w którym często zdarzają się
uszkodzenia. Ponadto pozwala na
zmontowanie fantazyjnego oświetlenia,
klimatyzacji czy ogrzewania. Sufit taki
Ściana szkieletowa
Zdarza się, że zmieniamy przeznaczenie pomieszczenia, a wraz z nim
zachodzi potrzeba przeorganizowania
wnętrza. Nieraz wymaga to przedzielenia ścianą większego pokoju.
Najlepszym rozwiązaniem w takim
przypadku jest ściana szkieletowa.
Do zbudowania ściany szkieletowej
niezbędne są płyty kartonowo-gipsowe,
kształtowniki metalowe, wełna mineralna, śruby szybkiego montażu, wkręty
i kołki rozporowe. Należy oczywiście starannie opracować koncepcję dotyczącą
umiejscowienia ściany, nie zapominając
o jej przeznaczeniu i podstawowych zasadach konstrukcyjnych. Najpierw musimy narysować przebieg ściany, następnie wzdłuż oznaczeń na podłodze i suficie układamy kształtownik krawędziowy.

Co słychać za oknem ?
Wybierając okna warto zwracać
uwagę nie tylko na współczynnik
przenikania ciepła (co robi większość
kupujących), ale i sprawdzić w jakim
stopniu zamknięte okna ochronią
przed hałasem.
To, żeby okna skutecznie izolowały
także od dźwięków jest szczególnie
ważne dla mieszkańców budynków
położonych w pobliżu ruchliwych ulic,
lotnisk czy torów kolejowych. Mimo
to wiele osób nie zwraca szczególnej
uwagi na ten parametr, zakładając, że
okno szczelne będzie skutecznie izolowało także od hałasu. To prawda tylko
częściowo. O tym jaka część hałasu
“zatrzyma się na ulicy”, jaka wniknie
przez zamknięte okno do mieszkania
decyduje liczba szyb, odległość między
nimi oraz rodzaj gazu znajdujący się
w przestrzeniach pomiędzy szybami.
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doskonale ukryje instalacje czy kable,
a w razie awarii łatwiej się dostać do
źródła problemu, nie trzeba kuć tynków – wystarczy zdemontować konstrukcje, której można użyć ponownie.
Dlatego nawet kosztem zmniejszenia
powierzchni pokoju (około 5 cm niższy
strop – tyle zajmuje cała konstrukcja
sufitu) warto zastosować takie rozwiązanie.
Sufit podwieszany wykonuje się z płyt
kartonowo – gipsowych umocowanych
na profilach nośnych utrzymywanych
na specjalnych wieszakach. Konstrukcja taka posiada specjalną aprobatę
techniczna, nie ma więc obawy, że nie
wytrzyma ciężaru płyt. Miejsca łączenia
płyt należy zaszpachlować, następnie
sufit z płyt szlifujemy i gruntujemy.
Tak przygotowany sufit można pokryć
odpowiednią farbą, lub dekoracyjnymi
panelami. Producenci paneli oferują

mnóstwo fantazyjnych wzorów – od
delikatnych motywów, po wyszukane
i śmiałe kolorystycznie.
Jasna powierzchnia sufitu pokryta odpowiednią farbą nada wnętrzu
wrażenie zwiększenia przestrzeni,
jednocześnie je doświetlając. Światła
halogenowe ukryte punktowo w suficie lub jarzeniowe zamontowane na
jego krawędziach nadadzą wnętrzu
nowoczesnego wyglądu. Jednocześnie
sufit podwieszany możne odpowiednio
do naszych potrzeb zmienić akustykę
wnętrza.
Wszelkie materiały niezbędne do
wykonania sufitu podwieszanego : płyty
kartonowo – gipsowe, profile, łączniki,
wieszaki oraz dekoracyjne panele do
wykończeń są dostępne w Składach
budowlanych VOX w Poznaniu przy
ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy
Św. Michała 100. Raw

W kształtownik krawędziowy wstawiamy
kształtownik stojakowy do połączenia
ze ścianą boczną. Mocujemy go do

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

Fot. Składy budowlane VOX

ściany przy pomocy kołków rozprężnych w odstępach około jednego metra. Kolejnym krokiem jest wstawienie
kształtowników stojakowych pionowo.
Z dostępnych na rynku okien te najlepiej tłumiące dźwięki mają współczynnik izolacyjności akustycznej wahający
się od 30 do 40 dB. Oznacza to, że
całkowicie izolują od dźwięków o takim
bądź niższym natężeniu. W przypadku

Fot. Składy budowlane VOX

większego hałasu - do pomieszczenia
dociera go mniej o podaną wartość
Dźwięki o większym natężeniu
słychać odpowiednio słabiej. I tak

jeśli okno ma izolacyjność akustyczną na poziomie 40 dB dźwięk młota
pneumatycznego pracującego na ulicy
będzie słychać z taką siłą, z jaką jest
słyszalna normalna rozmowa odbywająca się w tym samym pomieszczeniu.
Ponieważ dla ludzkiego ucha dźwięk
o natężeniu mniejszym o 10 dB to
o połowę mniejszy hałas już różnica
2-3 dB w jego natężeniu jest wyraźnie
słyszalna.
Równie ważny jak sam wybór okna
jest jego montaż i regulacja. Wolne
przestrzenie pomiędzy ościeżnicą, a
otworem w murze, w którym jest zamontowane okno, a także zła regulacja
skrzydła sprawia, że do pomieszczenia
dociera znacznie więcej hałasu niż
wynikałoby z parametrów technicznych
samego okna. Pomoc przy wyborze
odpowiedniego okna oraz fachowe doradztwo w kwestii montażu można uzyskać w Składach budowlanych VOX
w Poznaniu przy ulicy Św. Michała
100 oraz Głogowskiej 216. Seg
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ROZRYWKA
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
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Poziomo: 1) prezes Klubu Spinningowego „Kotwica” Kórnik, 5) miejscowość w
naszej gminie, sołtysem jest tam Lucjan
Sklepik, 8) źdźbła zbóż używane po wymłóceniu ziarna jako pasza (w postaci
sieczki), 9) kolor w kartach, 10) przelewanie, 11) niewzruszona podstawa, 14)
owoc, który spadł z drzewa, 17) ułożenie
ciała, postawa, 19) miejscowość w naszej
gminie, sołtysem jest tam Kazimierz Bogusławski, 20) jadłospis, 21) duży kajak,
22) nazwisko bliźniaków grających w
serialu „M jak miłość”, 23) kapłanka w
„Faraonie” Prusa, 25) został wygnany z
raju, 28) potocznie: nieciekawa książka
lub przedstawienie, 31) sołtys Kromolic,
32) kawałek sznura związany w pierścień,
33) cugle, 34) słowa piosenki, 35) huśtawka małpy w dżungli.

Pionowo: 1) potomek białego i Indianki lub
białej i Indianina, 2) lęk przed występem,
3) stolica Norwegii, 4) pomost wychodzący
w morze, 5) uroczystość, bankiet, 6) dziki
pies australijski, 7) imię Klimek-Łyszczarz,
radnej Rady Miejskiej w Kórniku, 12) sołtys
Błażejewa, 13) postać z serialu „Janosik”,
15) odpadek powstający po wymłóceniu
zboża, 16) powieść Camusa, 17) … nożna
pasjonuje miliony, 18) drzazga, 23) Kórnickie
Koło Łowieckie, 24) stolica Białorusi, 26) pod
oponą, 27) taśma do mierzenia, 28) amerykański konstruktor broni, 29) kontynent z
Chinami i Tajlandią, 30) ranna lub wieczorna
zbiórka w wojsku.
Litery w polach z dodatkową numeracją
(w prawym dolnym rogu), uszeregowane
w kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie (przysłowie).

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 6/2006: „NIE IGRAJ Z OGNIEM”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Aurelia Dziubałka z Radzewa.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
12-go maja 2006 r.
Materiały prosimy dostarczać do 5-go maja 2006 r.
kórniczanin nr 8/2006

