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DWA NOWE BOISKA
Otwarcie obiektów sportowych  
w Prusinowie i Czmońcu

SZKOLNE 
KONKURSY
Ciekawe zmagania uczniów 
kórnickich szkół

BUDUJĄ OBWODNICĘ
Plan przebiegu budowanej arterii

LADY PANK & KUROŃ
Szczegółowy plan Kórnickich Spotkań  
z Białą Damą



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

„SecOND hAND”
ZAChoDNiA oDZiEż UżYWANA i NoWA

TYSiĄCE NoWYCh RZECZY WioSENNYCh i lETNiCh

Biernatki, ul. Główna 5
PRZY ZAKUPIe PROMOcJA
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Z URZĘDU

PROSTO  Z  RATUSZA

Uczestnicy posiedzenia Komisji Rady Powiatu  
w rezerwacie przyrody w Czmoniu

Uczestnicy posiedzenia Komisji Rady Powiatu  
w rezerwacie przyrody w Czmoniu

SPoTKANiE Z MiESZKAŃCAMi 
MoŚCiENiCY

W dniu 21 kwietnia br. w Urzędzie 
Miejskim odbyło się spotkanie burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego z przedstawicie-
lami miejscowości Mościenica. Spotkanie 
dotyczyło prac związanych z opracowywa-
niem studium zagospodarowania tej wsi 
oraz potencjalnego przesunięcia linii elek-
troenergetycznej. Burmistrz zaproponował, 
by studium uchwalić dopiero po ustaleniu 
ostatecznego przebiegu linii w gminie 
Kórnik. Mieszkańcy Mościenicy z kolei ob-
stawali za przeprowadzeniem wspomnianej 
linii po tzw. „starej trasie”.

WAlNE ZEBRANiE NA KÓRNiCKiCh 
DZiAŁKACh

W dniu 23 kwietnia br. odbyło się Wal-
ne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 
Antoniego Wróblewskiego w Kórniku. Na 
spotkaniu burmistrz Jerzy Lechnerowski 
poinformował m.in. o budowie obwodnicy 
Kórnika i modernizacji „trasy katowickiej”, w 
kontekście funkcjonowania wspomnianych 
Ogrodów Działkowych. Przewidywany 
wzmożony ruch w sąsiedztwie Ogrodów nie 
wpłynie bezpośrednio na ich atrakcyjność, 
gdyż w pobliżu obwodnicy przebiegać 
będzie bezpieczna ścieżka dla pieszych i 
rowerzystów.  

POSIeDZeNIe KOMISJI RADY  
PoWiATU PoZNAŃSKiEGo  

W CZMoŃCU

W dniu 24 kwietnia br. w Gościńcu 
„Marzymięta” w Czmońcu odbyło się nad-
zwyczajne posiedzenie Komisji Promocji 
oraz Rozwoju i Integracji Europejskiej 
Rady Powiatu Poznańskiego. W spotkaniu 
tym udział wziął również burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, oraz kórniccy urzędnicy, 
przedstawiciele Rady Miejskiej i sołtys 
Zbigniew Tomaszewski, który zaprezen-
tował zebranym uroki krajobrazowe ziemi 
czmonieckiej.

oDSŁoNiĘCiE TABliCY  
PAMiĄTKoWEJ W TRZEBiSŁAWKACh

W dniu 9 maja br. w Trzebisławkach 
(gmina Środa Wielkopolska) odbyła się uro-
czysta ceremonia odsłonięcia i poświęcenia 
tablicy pamiątkowej, która ufundowana 
została w hołdzie bohaterom walczącym 
z okupantem podczas II Wojny Światowej, 
pochodzącym z Trzebisławek i okolic. 
Inicjatywa ta była próbą uhonorowania 
tych wszystkich, którzy w tajnej organiza-
cji noszącej nazwę „Dla Ciebie Polsko”, 
działającej na terenie Trzebisławek, Środy 
Wielkopolskiej i Kórnika, niejednokrotnie 
dawali wyraz swego patriotyzmu i oddania 
Ojczyźnie. W uroczystości udział wzięli 
m.in. uczniowie ze Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Kórniku oraz władze gminy Kórnik.

SPoTKANiE Z PRZEDSTAWiCiElAMi 
PAN-u

W dniu 26 kwietnia br. w Kórniku odbyło 
się spotkanie burmistrza Jerzego Lechne-
rowskiego i wiceburmistrza Hieronima Ur-
banka z przedstawicielami Polskiej Akademii 
Nauk. Spotkanie dotyczyło remontu trzecie-
go bloku komunalnego w Dziećmierowie, w 
którym mieszkać będą pracownicy PAN-u. 
Remont wnętrza budynku przeprowadzo-

ny zostanie przez PAN, a gmina zapewni 
doprowadzenie mediów oraz zabezpieczy 
elewacje zewnętrzne. Wspomniany budynek 
remontowany będzie w 2008 roku.

ZEBRANiE WiEJSKiE W BoRÓWCU

W dniu 27 kwietnia br. odbyło się ze-
branie wiejskie w miejscowości Borówiec. 
Na spotkaniu Rada Sołecka dokonała 
podsumowania ubiegłego roku, rozliczyła 
się z wykonanych zadań oraz prezentowała 
plany działań na rok bieżący. Rozmawiano o 
kanalizacji i o drogach na terenie Borówca, 
aczkolwiek spotkanie zostało zdominowane 
przez temat przebiegu linii elektroenerge-
tycznej na tych terenach. Według miesz-
kańców optymalnym rozwiązaniem byłoby 
przeprowadzenie linii pod ziemią. Zdaniem 
burmistrza takie rozwiązanie byłoby naj-
lepsze, gdyż pogodziłoby wszystkie strony 
konfliktu, zostało ono jednak jednoznacznie 
odrzucone przez PSE. 

SPoTKANiE KoMiSJi DS. KUlTURY

W dniu 2 maja br. po raz drugi spotkała 
się Komisja ds. Kultury, która powołana 
została przez burmistrza, w celu rozpa-
trzenia wniosków o dotacje dla podmio-
tów niepublicznych w zakresie kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego. Kolejne 
spotkanie było następstwem konieczności 
rozdysponowania środków, które pozostały 
po pierwszej turze weryfikacji wniosków. 
Szczegółowe informacje na temat przyzna-
nych dotacji uzyskać można w Referacie 
Kultury Urzędu Miejskiego.   

ZGRoMADZENiE WSPÓlNiKÓW 
SPÓŁKi „KoMBUS”

W dniu 9 maja br. odbyło się Zgromadze-
nie Wspólników Spółki „Kombus”. Podczas 
Zgromadzenia burmistrz udzielił absolutorium 
Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki za 
2005 rok. „Kombus” zakończył ubiegły rok 
bilansem ujemnym w wysokości 156.397,17 
zł, jednak progresywnie się rozwija, czego 
dowodem jest fakt, że strata ubiegłoroczna 
była znacznie mniejsza aniżeli w latach ubie-
głych. Zarząd Spółki przewiduje, iż dopiero w 
2007 roku osiągnięty zostanie wymierny zysk 
finansowy. Sławomir Hinc 

Ks. Proboszcz Jerzy Kędzierski święci pomnik w TrzebisławkachKs. Proboszcz Jerzy Kędzierski święci pomnik w Trzebisławkach
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WIEŚCI SOŁECKIE
BoRÓWiEC

Sołtys Mirosław Pospieski stwierdza, 
że cały czas największym problemem wsi 
jest zły stan dróg, zwłaszcza tych głów-
nych. Przede wszystkim trzeba wykonać 
chodnik na ul. Poznańskiej, by poprawić 
bezpieczeństwo pieszych oraz naprawić 
nawierzchnię. Następną z głównych ulic 
jest Szkolna, która też wymaga polep-
szenia nawierzchni. Oczywiście w dal-
szej kolejności na nawierzchnię czekają 
boczne ulice.

CZMoŃ
Z problemem złego stanu dróg borykają 

się także mieszkańcy tej miejscowości. 
Sołtys Jerzy Rozmiarek poinformował, że 

na początku maja jeszcze nie pojawiła się 
oczekiwana równiarka.

DZiEćMiERoWo
Sołtys Henryk Hypsior mówi, że miesz-

kańcy wsi niecierpliwie oczekują, kiedy 
rozpocznie się prace nad siecią kanali-
zacyjną.

RoBAKoWo-oSiEDlE
Sołtys Alina Staniecka-Wilczak po-

równując drogę na ulicy Ogrodowej 
utwardzoną gruzem z „Jagrolu”, przy-
sypaną ziemią z innymi drogami napra-
wianymi przez gminę podkreśla iż ta  
z Ogrodowej z przepuszczalnym podło-
żem jest w dobrym stanie przypominając 

asfaltową, a pozostałe po krótkim czasie 
wyglądają, jakby nie były zupełnie na-
prawiane...

Dla dzieci z obwodu szkolnego SP  
w Szczodrzykowie z klas 0-3 oraz nie-
których młodszych przedszkolaków z wsi 
Dachowa, Gądki, Robakowo-Osiedle, 
Robakowo-Wieś, Szczodrzykowo przy-
gotowywana jest impreza z okazji Dnia 
Dziecka, która zostanie przeprowadzona 
w „Białej damie” w Kórniku we współpra-
cy z jej właścicielką.

RoBAKoWo-WiEŚ
Sołtys Stefan Sosnowski informuje, 

iż po deszczach znów pogorszył się stan 
ulic Szkolnej i Wiejskiej, zatem miesz-
kańcy we własnym zakresie ponownie ją 
wyrównali.

Oprac. Robert Wrzesiński

Głównym punktem kwietniowej sesji 
Rady Miejskiej było przedstawienie sprawo-
zdania z wykonania budżetu za rok ubiegły 
oraz przyjęcie uchwały o udzieleniu absolu-
torium Burmistrzowi Gminy Kórnik. Szerzej 
o wykonaniu budżetu w dalszej części tego 
numeru. Radni zdecydowaną większością 
udzielili absolutorium burmistrzowi Jerzemu 
Lechnerowskiemu.

W dalszej części posiedzenia skorygo-
wano budżet na rok bieżący. Między innymi 
nastąpiło rozszerzenie zadania inwesty-
cyjnego „Chodnik ul. 20 Października” na 
zadanie „Chodnik ul. 20 Października i ul. 
Steckiego (do Przedszkola) + oświetlenie”. 
Kwota nie uległa zmianie (100.000 zł) Pod-
jęto także uchwałę o wprowadzeniu opłaty 
prolongacyjnej, która mówi między innymi: 
„Wprowadza się opłatę prolongacyjną z 
tytułu: 

1. rozłożenia na raty płatności podatku,
2. odroczenia terminu płatności podatku,
3. odroczenia lub rozłożenia na raty 

zapłaty zaległości podatkowej wraz z odset-
kami za zwłokę,

4. odroczenia lub rozłożenia na raty 
należności płatników lub inkasentów, 
następców prawnych oraz osób trzecich, 
stanowiących dochody Gminy Kórnik. 

(...) Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 

50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości 
podatkowej ogłoszonej przez Ministra Finan-
sów w drodze obwieszczenia w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Mo-
nitor Polski”.”

Decyzją Rady Miejskiej wyrażono zgodę 
na dokonanie przez Gminę Kórnik darowizny 
na rzecz Skarbu Państwa (Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 
Poznaniu) 24 nieruchomości stanowiących 
własność komunalną. Tereny te wykorzy-
stane będą pod przebudowę i rozbudowę 
„trasy katowickiej” (S-11), w tym na drogi 
serwisowe. Kolejne uchwały dotyczyły m. 
in. przystępowania do zmian oraz zmian w 
planach zagospodarowania przestrzennego. 
Między innymi wprowadzono do planu doty-
czącego położonych w Skrzynkach działek 
nr 128, 142/1, 145/2, 145/5 zapis: „Do czasu 
zrealizowania sieci kanalizacji sanitarnej, 
dopuszcza się możliwość pobudowania na 
działkach, szczelnych zbiorników bezodpły-
wowych na ścieki sanitarne z obowiązkiem 
wywozu ścieków do punktu zlewczego.” 

Burmistrz poinformował o rozmowach 
przeprowadzonych z firmami odpowie-
dzialnymi za remont „katowickiej” i budowę 
obwodnicy. Szczególnie interesujące były 
informacje o możliwości pozyskania ziemi 

i innych materiałów w celu rekultywacji wy-
sypiska w Czmoniu. Z rozmów wynika, że 
jest szansa na pozyskania tych materiałów, 
jednak nie w takiej ilości, jaka wystarczyłaby 
do realizacji projektu rekultywacji przedsta-
wionego przez Sater. 

W dyskusji nakierowanej w ten sposób 
na problemy wysypiska poinformowano, że 
jak wynika z rozmów, włoski udziałowiec 
większościowy coraz wyraźniej skłania się 
do rozpoczęcia rekultywacji. Problemem 
jednak jest forma procesu – mianowicie 
zdaniem dużej części radnych, burmistrza 
i przedstawicieli mieszkańców Czmonia 
niedopuszczalne jest użycie do tego celu 
zapowiadanych 220 tys. m² odpadów ko-
munalnych. Przedstawiciele Satera (spółka 
zmienia nazwę na Amest) wskazywali, że 
wożenie odpadów komunalnych jest nie-
zbędne ze względów finansowych. Radni za-
proponowali sporządzenie niezależnego od 
Satera projektu rekultywacji, by zbadać, jaka 
ilość i jakiego materiału jest niezbędna ze 
względów ekonomicznych i technicznych.

Z programu sesji zdjęto punkt dotyczący 
Strefy Chronionego Krajobrazu. Zdaniem 
wnioskodawców sprawa wymaga dalszych 
dyskusji w komisjach. 

Radni w interpelacjach i zapytaniach po-
ruszyli problemy bezpieczeństwa w gminie, 
w tym ekscesy, jakie mają miejsce na terenie 
„Ogródka Jordanowskiego” oraz doniesienia 
o szajce nastolatków wymuszającej haracze 
od uczniów jednej ze szkół.  ŁG

Z SESJi RADY MiEJSKiEJ W KÓRNiKU
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Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/526/2005 
Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 
2005r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik 
na 2005r. plan dochodów wynosi 33.550.325 zł 
natomiast wydatków 36.536.476 zł.

Uzyskano dochody w wysokości 33.767.001 
zł tj. 100,65% planu. Wykonano wydatki w  kwo-
cie 35.444.090 zł, tj. 97,01 % planu.

DOchODY
Struktura dochodów:
- 30,61% - podatek od nieruchomości 

10.336.922 zł (wzrost o 37,7% w stosunku 
do 2004r.)

- 20,76% - subwencje (część oświatowa, 
wyrównawcza) 7.011.648 zł (spadek o 1,6%  
w stosunku do 2004r.)

- 19,02% - udział w podatku dochodowym 
od osób fizycznych 6.420.924 zł (wzrost  
o 33,7% w stosunku do 2004r.)

- 8,89% - dotacje w łącznej kwocie 3.000.883 zł 
(wzrost o 42,8% w stosunku do 2004r.)

Te cztery pozycje stanowią 79,28% wyko-
nanych dochodów. W dalszej kolejności są:

- 3,81% - podatek od środków transporto-
wych 1.284.960 zł (wzrost o 27,1% w stosunku 
do 2004r.)

- 3,32%  - podatek od czynności cywil-
noprawnych 1.122.203 zł (wzrost o 58,8% w 
stosunku do 2004r.)

- 3,22% - udział w podatku dochodowym od 
osób prawnych 1.088.108 zł (spadek o 24,8% 
w stosunku do 2004r.)

- 2,25% - podatek rolny 758.790 zł, (wzrost 
o 4,3% w stosunku do 2004r.)

- 2,21%   - dochody z najmu i dzierża-
wy 746.187 zł.

Gmina otrzymała dotacje: 
- z budżetu państwa na realizację zadań 

z zakresu administracji rządowej zleconych 
gminom 2.488.050 zł 

- z budżetu państwa na dofinansowanie 
zadań własnych 341.338 zł 

- z budżetu państwa - na bibliotekę 8.530 zł
- z powiatu - na drogi publiczne powiatowe 

42.100 zł
- z powiatu – na szkolne schronisko mło-

dzieżowe 3.991 zł
- z funduszy celowych (FOGR) na drogi 

gminne  70.000 zł

Wykonanie dochodów jest dobre 
(100,65%), ale jest wiele zaległości w po-
szczególnych grupach dochodów, głównie 
z powodu niepłacenia podatków lokalnych 
(czyli podatku rolnego, leśnego, od nierucho-
mości, od środków transportowych, opłaty 
targowej i podatku od posiadania psów).

Podatnicy nie wpłacili do budżetu gminy 
3.545.347,60 zł (tj. o 893.434 więcej niż w roku 
ubiegłym).

Urząd wysłał w związku z tym 2.956 upo-
mnień, skierował 1.131 tytułów wykonawczych 
do postępowań egzekucyjnych (na kwotę 
489.588 zł).

W odniesieniu do kwoty 2.549.002,29 nie 
jest możliwe prowadzenie egzekucji, z uwagi 
na upadłość podatników. Kwotę 2.299.006,45 
zabezpieczono przez wpis hipoteczny,  

co stanowi 64,85% zaległości podatkowych.
Dużą pozycję w dochodach gminy stanowi 

udział w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. Udział ten wyniósł w 2005r. 6.420.924 
zł i był wyższy 1.617.777 zł w stosunku do 
2004r. (wzrost o 33,7%) pomimo obniżenia 
udziału procentowego z 35,72% do 35,61% 
w 2005r.

Udział w podatku dochodowym od osób 
prawnych był natomiast niższy niż w 2004r.  
o 357.931 (spadek o 24,8%) i wyniósł 1.088.108 zł.

Interesującymi pozycjami po stronie docho-
dów gminy są:

- środki niewygasające z lat poprzednich 
164.265 zł 

- dofinansowanie imprez kulturalnych 
(sponsorzy) 29.165 zł

- odsetki od rachunku bankowego 132.172 zł
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowa-

nia należności 138.020 zł
- sprzedaż nieruchomości 200.038 zł 
- opłata za zajęcie pasa drogowego 

154.451 zł
- wpływy z tytułu opłaty targowej 43.990 zł
- podatek od posiadania psów 3.945 zł
- opłata miejscowa 168 zł
- opłata od wzrostu wartości nieruchomości 

128.191 zł (wymagalne 675.364 zł)

WYDATKI
Struktura wydatków w 2005r. przedstawia 

się następująco:
36,26 % - oświata i wychowanie -12.853.240 zł  

(wzrost o 28,3% w stosunku do 2004r.)
14,48 % - transport i łączność - 5.131.220 zł  

(wzrost o 10,2% w stosunku do 2004r.)
12,25 % - administracja publiczna -     

4.340.907 zł  (spadek o 13,7% w stosunku 
do 2004r.)

11,73 % - opieka społeczna - 4.156.237 zł  
(wzrost o 36,1% w stosunku do 2004r.)

7,77 % - gospodarka mieszkaniowa 
- 2.754.212 zł  (spadek o 38,3% w stosunku 
do 2004r.)

4,58 % - gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska - 1.623.739 zł  (spadek o 26,3%  
w stosunku do 2004r.)

12,93 % - pozostałe:
edukacyjna opieka wychowawcza 596.877 zł
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

676.004 zł
sport 435.825 zł
ochrona zdrowia 257.433 zł
rolnictwo, łowiectwo 595.844 zł
bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-

ciwpożarowa 466.932 zł

Podobnie, jak w 2004r., dużą pozycją  
w wydatkach były w 2005r. wydatki majątkowe. 
Stanowiły one 24,4% wydatków; jest to kwota 
7.238.140 zł (o 1.820.785 zł mniejsza niż  
w 2004r.)

W tej pozycji kwota 1.287.539 zł to środki 
niewygasające, wśród których są m.in.

- budowa ul. Ogrodowej w Szczodrzykowie 
160.000 zł, 

- budowa drogi i kanalizacji deszczowej przy 
ul. Śremskiej w Kórniku (bloki) 100.000 zł, 

- modernizacja budynku wielorodzinnego  
w Dziećmierowie 241.704 zł 

- dokończenie budowy Szkoły Podstawowej 
w Szczodrzykowie 527.888 zł 

- projekt kanalizacji sanitarnej w Borówcu 
49.118 zł

- projekt oświetlenia w Borówcu 40.000 zł. 

W stosunku do planu, inwestycje zostały 
wykonane w 96,95%. Wpływ na to miała 
głównie jedna pozycja: niezapłacenie w 2005r. 
oświetlenia os. Kresowego w Kamionkach 
(fizycznie zadanie zostało wykonane).

Ogółem w 2005r. wykonano 56 zadań,  
z których największymi były:

- dokończenie budowy przedszkola w Kór-
niku (ul. Steckiego) 2.333.047 zł 

- budowa Szkoły Podstawowej w Szczod-
rzykowie 970.000 zł (w tym 527.888zł – środki 
niewygasające)

- modernizacja przedszkola w Szczodrzy-
kowie 63.219 zł

- wodociągowanie wsi Czmoń i Radzewo 
325.036 zł

- chodnik ul. A.Krajowej w Bninie 343.943 zł
- parking przy ul. Jeziornej w Bninie 252.948 zł
- kładka dla pieszych przy ul. A.Krajowej 

151.794 zł
- modernizacja budynku przy ul. Szkolnej w 

Borówcu 71.561 zł
- adaptacja kotłowni w Żernikach na świet-

licę 58.687 zł
- oczyszczanie wód jez. Kórnickiego 

50.000 zł
- wydatki drogowe (z chodnikami) 149.492 zł 

– w tym odcinki chodników ul. Lipowa w Bninie, 
we wsi Konarskie, drogi Krasickiego i Wyspiań-
skiego w Kórniku, ul. Akacjowa w Gądkach.

- wydatki związane z oświetleniem 185.295 zł 
– w tym ul. Główna w Borówcu, Dachowa-
Nowina, Żernicka w Robakowie, Kolejowa  
w Robakowie, projekty.

W 2005r. gmina wyemitowała obligacje 
komunalne w kwocie 3.300.000 zł, które sta-
nowiły przychód gminy. Przychodem gminy 
były również wolne środki z lat ubiegłych  
w kwocie 1.540.851 zł.

W 2005r. gmina spłaciła zobowiązania  
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  
w łącznej kwocie 1.854.700 zł. Gmina zapła-
ciła również odsetki od kredytów i pożyczek 
w wysokości 572.066 zł.

Na dzień 31 grudnia 2005r. zadłużenie 
gminy wynosiło 11.696.700 zł, co stanowiło 
34,6% dochodów gminy. Nadmienić trzeba, 
iż projekt budżetu na 2005r. zakładał deficyt 
w kwocie 13.596.700zł, natomiast faktycz-
nie wyniósł 11.696.700zł, gdyż wykonano 
ponadplanowe dochody. W wartościach 
bezwzględnych zadłużenie zwiększyło się 
o 1.445.300 zł w stosunku do 2004r., jednak 
w stosunku procentowym się zmniejszyło o 
1,5%, co oznacza, że dochody gminy rosną 
szybciej niż zadłużenie.

Zadłużenie to jest na poziomie połowy 
wartości dopuszczalnych przez ustawę  
o finansach publicznych.

Oznacza to, że sytuacja finansowa 
gminy jest dobra, umożliwia dalszy i zrów-
noważony rozwój gminy. 

Burmistrz Jerzy Lechnerowski

SPRAWoZDANiE Z WYKoNANiA BUDżETU 
GMiNY KÓRNiK ZA 2005R.
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INFORMAcJe

BURMiSTRZ GMiNY KÓRNiK

o G Ł A S Z A
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych 

w KÓRNIKU, zapisanych w księdze wieczystej Nr KW 26 103 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach:

1. 495/73 o pow. 37 m2 
- cena wywoławcza 3.900,00 zł, (słownie złotych:trzy tysiące dziewięćset 00/100)
2. 495/74 o pow. 37 m2

- cena wywoławcza 3.900,00 zł, (słownie złotych:trzy tysiące dziewiećset 00/100)
3. 495/75 o pow. 37 m2

- cena wywoławcza 3.900,00 zł, (słownie złotych:trzy tysiące dziewięćset 00/100)
4. 495/77 i 493/104 o łącznej pow. 37 m2

- cena wywoławcza 3.900,00 zł, (słownie złotych:trzy tysiące dziewiećset 00/100)
5. 495/78 i 493/103 o łącznej pow. 37 m2      
- cena wywoławcza 3.900,00 zł, (słownie złotych:trzy tysiące dziewięćset 00/100)

Podatek VAT w wysokości 22% zostanie doliczony do ceny uzyskanej w przetargu.

WYMiENioNE DZiAŁKi SĄ NiEZABUDoWANE i PRZEZNACZoNE SĄ W 
PlANiE ZAGoSPoDARoWANiA PRZESTRZENNEGo GMiNY PoD ZABUDo-

WĘ GARAżAMi.
Przetarg odbędzie się dnia 13 czerwca 2006 r. o godz. 12.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku przy ul. Plac Niepodległości 1

► Cena postąpienia wynosi nie mniej niż 40,00 zł 
► Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacać do dnia 5 czerwca 2006 r. na 
rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 26 9076 0008 2001 0000 0215 0002.
► Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na poczet 
ceny nabycia.
► W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy, 
wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
► Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie, nie później niż do 
dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
► Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU. 

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. 
Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 675.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kórniku ogłasza nabór na stanowisko 

urzędnicze:

ReFeReNTA  
ds. ŚWiADCZEŃ RoDZiNNYCh

1. Wymagania niezbędne: 
- posiada obywatelstwo polskie

- ma zdolność do czynności prawnych 
oraz korzysta z pełni praw publicznych

- nie była prawomocnie skazana za 
przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, przeciwko 
działalności instytucji państwowych oraz 

samorządu terytorialnego, przeciwko wia-
rygodności dokumentów, za przestępstwo 

karne skarbowe
- wykształcenie wyższe minimum licencjat, 

preferowany kierunek Administracja 
Samorządowa

- znajomość obsługi komputera
- znajomość zagadnień z ustawy o świadcze-

niach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej

2. Wymagania dodatkowe:
- odpowiedzialność, komunikatywność

- rzetelność
- umiejętność pracy w zespole

3. Zakres odpowiedzialności na stanowisku:
- prowadzenie spraw świadczeń rodzin-

nych i zaliczki alimentacyjnej
- prowadzenie spraw związanych z dłuż-
nikami alimentacyjnymi – współpraca z 

Komornikami Sądowymi
- sporządzanie kwartalnych sprawozdań 

ze świadczeń rodzinnych i zaliczki alimen-
tacyjnej

- bieżąca znajomość i studiowanie przepi-
sów w ramach wyznaczonych obowiązków
- wykonywanie innych prac wynikających 
z potrzeby działu świadczeń rodzinnych 
zleconych przez Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej

4. Wymagane dokumenty: 
- CV z dopiskiem klauzuli: Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych ( Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, 

poz. 9269 z późń. zm.)
-list motywacyjny

-odpis dyplomu ukończenia studiów 
wyższych

- oświadczenie, że kandydat nie był 
skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, 
przeciwko obrotowi gospodarczemu, prze-
ciwko działalności instytucji państwowych 

oraz samorządu terytorialnego,  
przeciwko wiarygodności dokumentów,  

za przestępstwo karne skarbowe.

Oferty prosimy składać w zamkniętych 
kopertach z podanym adresem zwrotnym i 
dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta 
ds. świadczeń rodzinnych” w terminie do 
dnia 25 maja 2006r. do godziny 15:00 w 
siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Kórniku ul. Poznańska 34. Otwarcie ofert 

nastąpi dnia 26 maja 2006 r.

W naszym gronie powitaliśmy  
„miluśińskich” urodzonych w miesią-
cu marcu 2006 r.
1. Zięta Igor urodzony w Śremie, zamieszkały 

w Kórniku
2. Glabus Jakub urodzony w Środzie Wlkp., 

zamieszkały w Kórniku
3. Szafraniec Anita urodzona w Poznaniu, 

zamieszkała w Szczytnikach
4. Krakowska Nicole urodzona w Poznaniu, 

zamieszkała w Kórniku
5. Szczepańska Katarzyna urodzona  

w Poznaniu, zamieszkała w Kamionkach
6. Gielniak Wiktoria urodzona w Śremie, 

zamieszkała w Kórniku
7. Bartkowiak Kacper urodzony w Poznaniu, 

zamieszkały w Kórniku
8. Smolarkiewicz Katarzyna urodzona  

w Poznaniu, zamieszkała w Kórniku
9. Tararynowicz Wiktor urodzony w Pozna-

niu, zamieszkały w Robakowie
10. Koźmicki Wojciech urodzony w Poznaniu, 

zamieszkały w Błażejewku

11. Witkowski Kamil urodzony w Poznaniu, 
zamieszkały w Kórniku

12. Walewicz Oliwia urodzona w Poznaniu, 
zamieszkała w Mościenicy

13. Dominiak Antoni urodzony w Poznaniu, 
zamieszkały w Kórniku

14. Włodarczyk Zuzanna urodzona w Pozna-
niu, zamieszkała w Kórniku

15. Wysocka Gabriela urodzona w Poznaniu, 
zamieszkała w Kórniku

16. Ogórkiewicz Aleksandra urodzona w Śremie, 
zamieszkała w Kórniku

17. Bartkowiak Sebastian urodzony w Śre-
mie, zamieszkały w Biernatkach

18. Jarzyna Weronika urodzona w Środzie 
Wlkp., zamieszkała w Kórniku

19. Kozłowska Weronika urodzona w Pozna-
niu, zamieszkała w Mościenicy

20. Morańska Kinga urodzona w Poznaniu, 
zamieszkała w Kamionkach

21. Wojno Tymon urodzony w Poznaniu, 
zamieszkały w Kórniku

Opr. Janina Nowicka

Najbliżsi pożegnali zmarłych w miesią-
cu marcu 2006 r.
1. Grześkowiak Bronisława lat 81 z Kórnika
2. Majchrzak Józef lat 80 z Borówca
3. Szczepaniak Władysława lat 85 z Borówca
4. Wójkiewicz Bronisława lat 89 z Radzewa

5. Malinowska Domicela lat 73 z Czmońca
6. Bartel Maria lat 57 z Radzewa
7. Fiuczyńska Bogumiła lat 51 z Dachowy
8. Stępa Leon lat 84 z Dębca
9. Bartkowiak Włodzimierz lat 62 z Borówca 
10. Kujawa Ryszard lat 70 z Kórnika
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KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 54

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

Ideal
OKNA PCV
PARAPETY
DRZWI WEW. I ZEW.
PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE
ROLETY – WERTICALE-ŻALUZJE
MOSKITIERY
SZEROKA OfERTA
RATY LUkAs

U NAs CZYsTO, sOLIDNIE I TANIO

PROMOCJa

transport GratIs

z a p r a s z a m y

Nowo otwarty sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk

– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię

oraz inne materiały budowlane

poleca: – płyty gipsowe 
– styropian
– farby
– papę

Bnin, ul. Śremska 10A tel. (61) 898 03 35

REKlAMY

szczodrzykowo, ul. Dworcowa 23
62–035 Kórnik

tel./fax (061) 817 10 71

PŁYTKI CERAMINCZNE
GRESY • KLEJE • FUGI

PŁYTY GIPSOWE 
Zapraszamy:

pn.–pt. 8.00–17.00
sob. 8.00–13.00

tel. (61) 8171 127
a

KLIMATYZACJE
SERWIS AUTORYZOWANY OFERUJE

• SPRZEDAŻ
• MONTAŻ
• SERWISOWANIE SPRZĘTU

3 LaTaGRWaRaNcJi

Tel: 061 893-94-99 Kom: 0507 160-878
0668 491-693www.romo.pl

SPÓŁDZIELNIA 
KÓŁEK ROLNICZYCH  
w KÓRNIKU - BNINIE

ul. Śremska  
w sklepie na terenie Spółdzielni

prowadzi sprzedaż części 
do ciągników rolniczych, 

kombajnów Bizon, kombajnów 
ziemniaczanych ANNA, 

kombajnów buraczanych, części 
do maszyn rolniczych, łożysk, 
pasków klinowych, sznurka 
do pras, akcesoriów, olejów 

silnikowych
oraz środków ochrony roślin

- ceny konkurencyjne!!

Tel. 061 - 8 170 123
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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

tel. (61) 817 07 50
kom. 0601 586 966

INSTalaTORSTWO
RAFAŁ NiEMiR

wykonuje:
instalacje wod. – kan. – c.o – gaz

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

REKlAMY

Borówiec, ul. Poznańska 83
Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050

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

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)
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AKTUAlNoŚCi

Zdarzenia na terenie gminy Kórnik w okresie 
od dnia 18.04.2006 r. do 08.05.2006 r.

1. w dniu 22.04.06 r. na terenie zakładu 
pracy w Gądkach miała miejsce kradzież  
z włamaniem do szafki pracowniczej 
skąd skradziono pieniądze.

2. w dniu 22.04.06 r. KP Kórnik został 
powiadomiony o dokonanej kradzieży z 
włamaniem do domku rekreacyjnego w 
Borówcu, skąd skradziono m.in. sprzęt 
RTV

3. w dniu 22.04.06 r. funkcjonariusze KP 
Kórnik zatrzymali poszukiwanego, któ-
rego osadzono w Areszcie Śledczym,

4. w nocy z 22/23.04.06 r. na terenie miej-
scowości Koninko n/n sprawcy dokonali 
kradzieży kompletnych kół od trzech 
samochodów. 

5. w dniu 23.04.06 r. KP Kórnik został 
powiadomiony o dokonanej kradzieży ro-
weru górskiego w miejscowości Kórnik 

6. w dniu 26.04.06 r. KP Kórnik został powia-
domiony o dokonanym w dniu 25.04.06 r. 
usiłowaniu  kradzieży samochodu marki 
Audi w miejscowości Kórnik 

7. w tym samym dniu KP Kórnik został 
powiadomiony o dokonanej kradzieży z 
włamaniem do domku rekreacyjnego w 
Jaryszkach skąd skradziono filtr wodny

8. w dniu 28.04.06 r. KP Kórnik został 
powiadomiony o dokonanej kradzieży 
telefonu komórkowego z terenu szkoły 
w Kórniku oraz  o dokonanej kradzieży 
telefonu komórkowego z lokalu w Kórni-
ku 

9. w dniu 29.04.06 r. KP Kórnik został 
powiadomiony o dokonanej kradzieży 
drzewek ozdobnych w Trzykolnych Mły-
nach.

10. w dniu 2.05.06 r. KP Kórnik 
został powiadomiony o dokonanej kra-
dzieży z włamaniem do domku rekreacyj-
nego w Koninku, skąd skradziono m.in. 
elektronarzędzia

11. w dniu 6.05.06 r. KP Kórnik został powia-
domiony o dokonanej kradzieży paliwa 
na stacji paliw w Kórniku 

12. w dniu 7.05.06 r. KP Kórnik został powia-
domiony o dokonanej kradzieży w sklepie 
w Kórniku skąd skradziono artykuły 
spożywcze 

W okresie od dnia 18.04.2006 r. do dnia 
08.05.2006 r. na terenie gminy Kórnik funk-
cjonariusze tut. KP obsługiwali nw. kolizje 
drogowe:

1. 20.04.06r. – droga nr 11 – kierujący 
samochodem marki Fiat Doblo nie za-
chował bezpiecznej odległości między 
pojazdami i podczas hamowania uderzył 
w tył poprzedzającego go samochodu 
marki Opel Astra,

2. 21.04.06 r. – droga nr 11 – kierującemu 
samochodem marki Renault Megane 
podczas jazdy na remontowanym od-
cinku drogi najechał na leżącą na jezdni 
przeszkodę.

3. 21.04.06 r. – droga nr 11 – kierującemu 
samochodem marki Renault 19 podczas 
jazdy na remontowanym odcinku drogi 
najechał na leżącą na jezdni przeszko-
dę.

4. 24.04.06r. – droga nr 11 – kierujący 
samochodem marki VW LT nie udzielił 
pierwszeństwa przejazdu i doprowadził 
do zderzenia samochodem marki Opel 
Vectra,

5. 24.04.06 r. – droga nr 11 – kierującemu 

samochodem marki Citroen Berlingo 
podczas jazdy  najechał na leżącą na 
jezdni przeszkodę.

6. 27.04.06r. – droga nr 11 – kierujący 
samochodem marki Seat Ibiza nie za-
chował bezpiecznej odległości między 
pojazdami i podczas hamowania uderzył 
w tył poprzedzającego go samochodu 
marki Seat Ibiza

7. 27.04.06 r. – droga nr 11 – kierującemu 
samochodem marki Renault Clio pod-
czas jazdy  najechał na leżącą na jezdni 
przeszkodę.

8. 28.04.06r. – droga nr 11 – kierujący sa-
mochodem marki Fiat Punto nie udzielił 
pierwszeństwa przejazdu i doprowadził 
do zderzenia samochodem marki Re-
nault Kangoo

9. 28.04.06 r. – droga nr 11 – kierujący 
samochodami marki Mazda, Fiat Doblo, 
Citroen Xsara, Fiat 170, Ford Eskort, 
Opel Meriva podczas jazdy na remonto-
wanym odcinku drogi najechały na wyrwę 
w jezdni.

10. 3.05.06r. – Kórnik ul. Poznańska – kieru-
jący samochodem marki Ford Mondeo w 
trakcie manewru cofania uderzył w zapar-
kowany samochód marki Opel Vectra. 

11. 4.05.06r. – Czmoniec  – kierujący 
samochodem marki VW Polo uderzył  
w przebiegająca przez drogę zwierzynę 
leśną

12. 6.05.06r. – Szczodrzykowo – kierujący 
samochodem dostawczym  w trakcie 
manewru cofania uderzył w ogrodzenie

13. 27.04.06 r. – Czmoń – kierujący samo-
chodem marki Renault Clio najechał na 
wyrwę w jezdni.

14. 3.05.06r. – Kórnik ul. Poznańska – kie-
rujący samochodem marki Opel Astra 
w trakcie manewru cofania uderzył  
w zaparkowany samochód marki Opel 
Corsa. Opr. KP Kórnik

KRoNiKA KRYMiNAlNA

STRAżACY W AKCJi
Kórniccy strażacy w kwietniu mieli 

dużo pracy. Często wyjeżdżali do poża-
rów trawy. 

2 kwietnia w Czmoniu zabezpieczali 
miejsce lądowania śmigłowca. W tym 
samym dniu gasili pożar trawy w Bninie. 
Również tamtego dnia pojechali gasić 
trawę, która zapaliła się na skutek wy-
palania.

4 kwietnia po fałszywym alarmie poje-
chali na Plac Wróblewskiego w Kórniku, 
gdzie nie było żadnego zdarzenia. Tego 
samego dnia w Błażejewie gasili trawę na 
nieużytkach rolnych.

5 kwietnia kwietnia paliła się trawa na 
os. Północnym w Kamionkach.

6 kwietnia wybuchł pożar trawy na nie-
użytkach za cmentarzem w Bninie.

7 kwietnia palił się samochód w Szczyt-
nikach.

8 kwietnia włączył się alarm w hotelu 
„Daglezja” na Błoniach, ale pożaru nie 
było.

9 kwietnia paliła się trawa na dworcu 
PKP w Szczodrzykowie.

10 kwietnia strażacy zabezpieczali 
miejsce wypadku na Trasie Katowickiej  
w kierunku Środy Wlkp. W tym samym dniu 
zdejmowali kota ze słupa energetycznego 
w Kamionkach.

11 kwietnia doszło do pożaru trawy przy 
torowisku w Pierzchnie.

12 kwietnia wybuchł kolejny pożar przy 
torowisku w Pierzchnie.

16 kwietnia gasili pożary trawy w Kórni-
ku na ul. Armii Krajowej oraz w Borówcu

21 kwietnia wypompowywali wodę  
z piwnicy domku na działce rekreacyjnej 
w Kórniku.

23 kwietnia w ośrodku „Sosenka”  
w Błażejewie usuwali gałąź drzewa zwisa-
jącą nad domkiem.

27 kwietnia wybuchł pożar trawy  
w Bninie przy cmentarzu. 

Następnego dnia strażacy usuwali skut-
ki wypadku na Trasie katowickiej przy Dęb-
cu – w kierunku Środy Wlkp. W tym samym 
dniu podobną akcję mieli w Skrzynkach na 
Trasie Katowickiej.

Na skutek podpalenia 4 maja palił się 
stóg siana w Robakowie.

Opr. Robert Wrzesiński

Urząd Miejski w Kórniku 
przypomina o obowiązku uiszczenia 

przez podmioty gospodarcze  

posiadające zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych, II raty opłaty  

za korzystanie z tych zezwoleń.

Powyższą opłatę należy wnieść  

na rachunek gminy  

w nieprzekraczalnym terminie  

do 31 maja br.  

Jednocześnie przypominamy, że niedo-

konanie wpłaty w określonym terminie 

skutkuje wygaśnięciem zezwoleń.

Referat Społeczno-Obywatelski  

UM w Kórniku
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REKlAMY

Zatrudnię  
ucznia w zawodzie  

mechanik  
samochodowy. 

Tel. 505 126 826

Sklep 

„U FILEMONA”  
w Kamionkach  

poleca karmy Royal, 
Purina i inne

Zamówienia na telefon

061 897 14 53
lub 601 669 261

dowóz gratis

MeCHaNIKa POJaZdOWa
elektromechanika - elektryka

komputerowa diagnostyka silników
osobowe - ciężarowe - dostawcze

oleje MOBIl
Maciej Duszczak
tel. 505 126 826

Prusinowo 30
(trasa Kórnik - Zaniemyśl)

Sprzedam  
działkę budowlaną  
w Dziećmierowie 

1200 m2

Cena  
do uzgodnienia

Tel. 504 036 850

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

tel. dom. (061) 2857953,  
lub (061) 8170356,

tel. kom. 0605781862

TapiceRsTwo
MeBlowo-saMochodowe

TEl. (061) 663-88-37, TEl. KoM. 0692-214-023

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

A u t o m a t y k a  d o  b r a m !

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

Miejsce na Twoją reklamę

Miejsce 
na Twoją 
reklamę



11Kórniczanin nr 8/2006

KUlTURA

Kórnickie Spotkania z Białą Damą – 2006
13 maja – sobota

1000 Otwarty Turniej Szachowy – OSiR
1500 Otwarty Turniej Warcabowy – OSiR

15 maja – poniedziałek
  800 Gminny rajd rowerowy – SP Radzewo

19 maja - piątek
1900 Otruta Markiza w wykonaniu Jacka Kowalskiego  

i Klubu Świętego Ludwika - zamek

20 maja - sobota
  700 Zawody wędkarskie – Prowent

1000 Turniej Piłki Nożnej - OSiR
1000 Wioślarskie Regaty Jubileuszowe KS POSNANIA - Błonie

1300 Mecz „Kotwica” –„ Zawisza” Dolsk - juniorzy
1430 Bieg uliczny – pl. Niepodległości - Błonie

1600 Mecz „Kotwica” –„ Grom - Ciepłownik” Plewiska

KONcERT PLENEROWY na Błoniach

1500 Otwarcie „Kórnickich Spotkań z Białą Damą”
1510 KÓRNICKIE PREZENTACJE

1700 TAŃCZĄCY SŁOŃ
1830 KABARET DNO 

1930 QUEENS
2100 LaDY PaNK

2300 MUSIC PARTNERS – zabawa plenerowa
w czasie koncertu potrawy z grilla serwuje Maciej Kuroń i Chef Paul

           
21 maja – niedziela

  900 Turniej Piłki Siatkowej – SP Bnin
  930  Koncert  Oktetu Jasnogórskiego – kościół parafialny w Bninie

1000 Turniej Brydżowy o Laur Kwitnącej Magnolii – Dom Strażka
1330 Koncert Oktetu Jasnogórskiego – mały taras przy zamku

1500 Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Kolarstwie Górskim – OSiR
          Wielkopolska Próba Kolarska

          Wielki Festyn Rowerowy
1530 Sygnatura koncertowa Oktetu Jasnogórskiego – przed kościołem  

w Kórniku
1600 IV Ogólnopolski Przegląd Hejnałów i Intrad Maryjnych – kościół parafialny
1400 - 1800 Potrawy z grilla serwuje Maciej Kuroń – Arboretum Kórnickie PAN

28 maja – niedziela
Mistrzostwa Mieszkańców Gminy Kórnik – SP Radzewo

900 tenis stołowy  
1100 rzut lotką i strzelanie z wiatrówki

imprezy towarzyszące:
w Arboretum Kórnickim PAN:

13 - 14 maja – „Kiedy znów zakwitną białe bzy...”
20 - 21, 27 - 28 maja – XIII Dni azalii i różaneczników -  

(Arboretum i las„Zwierzyniec”)

w Zamku Kórnickim: 
Zabytki Kórnika i kościoły drewniane Wielkopolski w miniaturze – wystawa stała 

(przyziemia) 
14 kwietnia - 19 maja – Grafika po 1945 w zbiorach Biblioteki Kórnickiej (Klaudy-

nówka)
15 - 20 maja – VII Przegląd Małych Form Teatralnych (przyziemia)

od 19 maja –Stare warsztaty rzemieślnicze branży skórzanej (przyziemia)
20 - 27 maja – Piękno Wielkopolski w malarstwie Teresy Pohl-Radowicz (Klaudy-

nówka)
27 maja – 50 Akademia Pieśni Polskiej (hol)

28 maja – „Czarne kwiaty”- spektakl Teatru „Legion” (przyziemia)
28 maja - 31 sierpnia – Akwarele i tkaniny – wystawa prac Emilii Domańskiej 

(Klaudynówka)

Uwaga!
Zapewniamy dodatkowe kursy autobusów w nocy z 20 na 21 maja br., na trasach:

• Kórnik ul. Poznańska – Poznań – godz. 030

• Kórnik ul. Poznańska – Bnin – Biernatki- Prusinowo – Jeziory Wielkie – Błażejewko – Konar-
skie – Radzewo – godz. 040

• Kórnik ul. Poznańska – Skrzynki –Borówiec – Kamionki – Gądki – Dachowa – Szczodrzykowo 
- Dziećmierowo – godz. 100

Miejsce przeznaczone do parkowania znajduje się przy ul. Poznańskiej.
W dniu 20 maja br. obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się i postoju przy ul. Leśnej.

21 MAJA 2006r.
hEJNAŁY MARYJNE ZNoWU  

ZABRZMiĄ W KÓRNiKU

Już po raz czwarty w Kolegiacie Kórni-
ckiej odbędzie się Ogólnopolski Przegląd 
Hejnałów i Intrad* Maryjnych. Patronat ho-
norowy sprawują: Jego Eminencja Prymas 
Polski Kardynał Józef Glemp oraz burmistrz 
Kórnika Jerzy Lechnerowski.

Przegląd zorganizowany jest dzięki 
przychylności ks. proboszcza parafii 
Wszystkich Świętych, dziekana Jerzego 
Kędzierskiego i z błogosławieństwem J.E. 
Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa 
oraz Arcybiskupa Archidiecezji Poznańskiej 
Stanisława Gądeckiego. Organizatorami IV 
Przeglądu są: Koło Przyjaciół Harcerstwa i 
Krąg Harcerzy Seniorów przy IV Drużynie 
im. ks. Józefa  Poniatowskiego, Stowarzy-
szenie Rodzin Katolickich oraz Harcerska 
Orkiestra Dęta.

W imprezie wykonanych będzie wiele 
hejnałów i intrad z dwudziestu różnych 
sanktuariów w Polsce. Wykonawcami 
będą intradziści z Częstochowy, Poznania, 
Mogilna, Kościana, Janowca Wielkopolskie-
go, Kościerzyny, Gościeszyna i Kórnika. 
Dodatkowo oprawę przeglądu wzbogacą: 
Oktet Muzyczny Orkiestry Jasnogórskiej, 
Orkiestra Dęta Ministrantów działająca 
przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego 
– Poznań Wilda oraz chór.

Koncert finałowy hejnałów i intrad 
odbędzie się w Kolegiacie Kórnickiej dnia 
21 maja 2006 r. w godz. 16:00 – 17:30. 
Intradziści będą uczestniczyli we mszy 
świętej 21 maja 2006 r. o godzinie 9:30 w 
kościele parafialnym pod wezwaniem św. 
Wojciecha w Bninie.

Koncert Oktetu Muzycznego z Jasnej 
Góry przewidziany jest na małym tarasie 
zamku kórnickiego tego samego dnia w 
godz. 13:00 – 14:30. Ponadto odbędzie 
się koncert – tzw. Sygnaturka Muzyczna 
przed Kolegiatą Kórnicką w godz. 15:30 
– 15:55 wykonany przez Oktet Jasnogórski 
i Orkiestrę Ministrantów z Poznania. 

Przegląd Hejnałów i Intrad Maryjnych 
jest włączony w program imprezy – Spotkań 
Kórnickich z Białą Damą.

Sądzimy, żę ta niecodzienna impreza 
muzyczna, zorganizowana już po raz 
czwarty w Polsce – właśnie w Kórniku 
– zgromadzi wielu parafian kórnickich i 
bnińskich oraz gości z sąsiednich miej-
scowości.

Przyjdź, zobacz, posłuchaj.
W imieniu organizatorów

January Wybieralski
* intrada – krótki utwór instrumentalny

W sobotę 20 maja 
2006 r. Muzeum  

i Biblioteka  
w Zamku Kórnickim 

będą wyjątkowo  
nieczynne. 
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KÓRNiK

BNiN

Droga wojewódzka nr 4
34

(Śremska)

Droga wojewódzka nr 431

(w kierunku Mosiny)

BUDUJĄ  
oBWoDNiCĘ
Prace nad budową zachodniej obwod-

nicy Kórnika  ruszyły pełną parą. Prezen-
tujemy państwu plan, który obrazuje jak 
będzie przebiegać nowa arteria, która 
ma odciążyć centrum Kórnika i Bnina od 
ruchu tranzytowego Poznań – Śrem. 
Obie obwodnicę miasta łączyć się będą w 
miejscu gdzie obecnie mieści się wjazd na 
„trasę katowicką” od północnej strony (na 
mapce „1”). W miejscu tym w przyszłym 
roku ma powstać bezkolizyjny węzeł 
nazwany roboczo „Kórnik 1” z wiaduktem 
i dojazdowymi serpentynami. W dalszej 
przyszłości, być może do węzła „Kórnik 
1” odchodzić będzie droga wojewódzka 
w kierunku Kostrzyna (odciążając drogę 
przez Dziećmierowo).

 Obwodnica poprowadzi dalej prosto 
w kierunku mostka nad ciekiem łączącym 
jeziora, gdzie połączy się z ulicą Woźniaka 
(„2”). To właśnie tą ulicą wjechać będzie 
można z tej strony do miasta, gdyż przedłu-
żenie ul. Poznańskiej dochodzące obecnie 
do S-11 będzie „ślepe”. Trasa nowej arterii 
dalej pokrywa się z ul. Woźniaka, mija 
ogródki działkowe i odbija w lewo za zwie-
rzynieckim lasem („3”), kierując dalej jego 
skrajem. Najdłuższy odcinek wiedzie przez 
pola i lasy pomiędzy drogą nr 431 a drogą 
nr 434 z którą łączy się przy zakręcie obok 
którego zaczyna się las („4”). Szczegółowe 
rozwiązania zaprezentujemy w kolejnych 
wydaniach Kórniczanina. Prace na więk-
szości odcinków juz ruszyły. Potrwać mają 
przez 2 lata. Utrudnień na odcinku „trasa 
katowicka” ogródki działkowe spodziewać 
się można już niebawem, gdyż prace na 
tym terenie ruszą tuż po zakończeniu 
Kórnickich Spotkań Z Białą Damą.

Powstanie obwodnicy jest dużą szansą 
dla miasta. Obecnie ruchliwa trasa tranzy-
towa przecina rynki kórnicki i bniński i w 
swoisty sposób odcina większość miasta 
od jeziora. Możliwość zmiany wszystkich 
dróg na drogi o znaczeniu lokalnym pomo-
że także zwiększyć bezpieczeństwo dla 
pieszych. Da szansę także na rewitalizację 
struktury urbanistycznej, zmniejszenie 
hałasu i drgań oraz zanieczyszczenia 
spalinami. ŁG

AKTUAlNoŚCi
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„NAJWYżSZA JAKoŚć PRACY  
STAROSTWA POWIATOWeGO  

W POZNANIU”

Certyfikat „Najwyższa Jakość”, przyzna-
ny Starostwu Powiatowemu w Poznaniu 
przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań 
nad Jakością, odebrał 31 marca, podczas 
uroczystej gali w Pałacu Działyńskich, Jan 
Grabkowski, Starosta Poznański.

Ten zaszczytny tytuł Starostwo otrzy-
mało za: „upowszechnianie idei jakości  
w zarządzaniu lokalnym”. 

Kapituła „Najwyższej Jakości” Wiel-
kopolskiego Stowarzyszenia Badań nad 
Jakością, pod przewodnictwem prof. dr. 
hab. Wiktora Gabrusewicza i patronatem 
Ministerstwa Gospodarki, uzasadniła swoją 
decyzję osiągnięciami urzędu w zakresie 
organizacji pracy i zarządzania.

Jednocześnie uchwałą Zarządu Wiel-
kopolskiego Stowarzyszenia Badań nad 
Jakością oraz w porozumieniu z Kapitułą 
Konkursu „Najwyższa Jakość” i redakcją 
Magazynu Jakości „Biznes Wielkopolska”, 
Jan Grabkowski, Starosta Poznański, otrzy-
mał wyróżnienie indywidualne „Menedżer 
Najwyższej Jakości” za: „stworzenie w urzę-
dzie warunków przyjaznych obywatelowi i 
twórcze zaangażowanie w prowadzenie 
programu „Przejrzysta Polska”.

„Czuję się zaszczycony i mile zaskoczo-
ny przyznanymi certyfikatami” - powiedział 
Starosta, odbierając oba wyróżnienia 
– „zwłaszcza, że nigdy o nie nie zabiega-
łem. Bardzo się cieszę się i zapewniam, 
że traktuję je jako wyzwanie i mobilizację 
do jeszcze większego wysiłku na rzecz 
podnoszenia jakości pracy kierowanego 
przeze mnie urzędu. Dziękuję wszystkim 
pracownikom Starostwa Powiatowego w 
Poznaniu za wspólny trud”.

Przyznany certyfikat jest nie tylko 
potwierdzeniem najwyższej jakości pracy 
urzędu, ale także zapewnia, oprócz dzia-
łań marketingowo-promocyjnych, dwuletni 
cykl seminariów i szkoleń, m.in. z zakresu: 
rachunkowości i finansów, zarządzania 
zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, 
prawa pracy oraz public relations. 

Maria Lipska
Dyrektor Gabinetu Starosty

POSZUKIWANIA  
NOWeGO PARTNeRA

W dniach 28-29 marca powiat gościł 
dwuosobową delegację holenderską. W 
jej skład wchodzili Jan Pommer, burmistrz 
gminy Sint-Michielsgestel z prowincji 
Brabancja Północna oraz pracownica 
tamtejszego urzędu, od lat zajmująca się 
kontaktami z Polską, Anna Hoevenaars-
Gonstal. Sint-Michielsgestel prowadzi 
współpracę partnerską z gminą Buk już 
od 15 lat. 

Tym razem goście zaproszeni zostali 
przez Jana Grabkowskiego, Starostę Po-
znańskiego, do odwiedzenia powiatu, aby 
zapoznać się z jego specyfiką oraz poten-
cjałem społeczno - gospodarczym i omó-
wić możliwości znalezienia odpowiedniego 
partnera dla powiatu wśród holenderskich 
samorządów. Podczas spotkań ustalano 
priorytety i dziedziny ewentualnej współ-
pracy. Najważniejsze z nich to: rolnictwo, 
ochrona środowiska, promocja turystyki, 
wspieranie przedsiębiorczości oraz działań 
na rzecz bezpieczeństwa. 

Podczas pobytu burmistrz Pommer 
wygłosił również wykład dla komendantów 
policyjnych pionów prewencji województwa 
wielkopolskiego na targach Securex nt. roli 
samorządu holenderskiego w działaniach 
na rzecz bezpieczeństwa. Goście zwiedzili 
także wraz ze Starostą Poznańskim oraz 
Stanisławem Filipiakiem, burmistrzem 
Buku, targowe stoisko policji.

Monika Kapturska
Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, 

Promocji i Kultury

„MODeRNIZAcJA ROKU 2005”

Powiat poznański, na podstawie nomi-
nacji przyznanych przez Targi Pomorskie, 
zgłosił do konkursu „ Modernizacja Roku 
2005” cztery inwestycje:

• Termomodernizację Budynku Zespołu 
Szkół w Bolechowie

• Termomodernizację Siedziby Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu

• Termomodernizację Budynku Ośrodka 
Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

• Termomodernizację Budynku Liceum 
Ogólnokształcącego w Puszczykowie

Ogólnopolski Konkurs Otwarty „Moder-
nizacja roku 2005” ma na celu wyłonienie 

i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć bu-
dowlanych ukończonych w roku 2005, wy-
różniających się szczególnymi walorami.  

Ideą Konkursu jest propagowanie i wspie-
ranie działań dla ratowania obiektów 
dziedzictwa narodowego oraz promocja 
modernizacji, przebudowy, rozbudowy 
obiektów i urządzeń. Konkurs promuje 
nie tylko funkcjonalność modernizo-
wanych i przebudowanych obiektów, 
nowoczesność technologii i rozwiązań 
projektowych, ale również wysoką ja-
kość wykonanych robót budowlanych,  
konserwatorskich, stosowanie nowych 
materiałów, a w przypadku obiektów 
zabytkowych dbałość o architekturę  i 
ochronę dziedzictwa kulturowego.

Finał poprzedniej IX edycji  Konkursu 
„Modernizacja Roku 2004” odbył się 2 
września 2005 r. w salach Zamku Królew-
skiego w Warszawie. Była to niezwykła 
okazja do promocji regionu oraz dla  za-
prezentowania nagrodzonych obiektów.

 
Urszula Mikiewicz 

Wydział Integracji Europejskiej, 
Promocji i Kultury

BEZPŁATNA PoMoC 
W PiSANiU PRoJEKTÓW EFS

W porozumieniu ze Starostą Poznań-
skim Janem Grabkowskim i pod patronatem 
Konwentu Starostów Powiatów Woje-
wództwa Wielkopolskiego Stowarzyszenie 
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Oby-
watelskich PISOP w ramach projektu CRL 
ROSzEFS prowadzi bezpłatne szkolenia i 
indywidualne doradztwo na temat pozyski-
wania funduszy z EFS. Z usług doradców 
ROSzEFSu może skorzystać nieodpłatnie 
każda instytucja działająca  non profit – za-
tem jednostka samorządu czy organizacja 
pozarządowa. Projekt CRL ROSzEFS 
współfinansowany jest ze środków EFS 
oraz budżetu państwa.

Usługi świadczone są w biurach Cen-
trum PISOP w Poznaniu i w Lesznie, możli-
we są także wyjazdowe wizyty doradców. 

Kontakt: Centrum PISOP
ul. Niezłomnych 1 61-894 Poznań, tel 

(061) 851 91 34
e-mail: pisop@pisop.org.pl

strona www: www.pisop.org.pl

KRÓTKo 
Z POWIATU

Kapituła konkursu przyznała Staroście Poznań-
skiemu tytuł “Menedżera Najwyższej Jakości

 Fot.  Marek Idzior

Spotkanie Zarządu Powiatu Poznańskiego 
z gościem z Holandii

Budynek Zespołu Szkół w Bolechowie po 
termomodernizacji

Z POWIATU
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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    Małgorzata Walkowiak 

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

REKlAMY

NZOZ „BEDENT” sTOMATOLOGIA
ZAPRAsZA UBEZPIECZONYCH 

UsŁUGI W RAMACH kONTRAkTU  
Z NfZ

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

KRaWCOWe
DO ZAKŁADU

Z OKOlIC
KÓRNIKa

tel. 061 8190 723

PŁYTKI CERAMICZNE
KLEJE, LISTWY, FUGI

tel. 0 605 548 427, 061 817 13 88

Bogaty wybór, fachowe doradztwo
HURT-DETAL

Zapraszamy od 14.00 do 20.00
MOŚCIENICA, ul. Mościenicka 8, Mariola Słoma

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 052Tel. 0605 106 052

ORKIESTRA  
jakich mało

* wesela
* karnawał

* uroczystości rodzinne
* biesiady itp.

Dobór repertuaru według 
upodobań Klienta

tel. 661 336 233
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Jak co roku, od kwietnia Instytut Den-
drologii zaprasza do Arboretum Kórni-
ckiego na imprezy edukacyjno-kulturalne  
z cyklu „Wiosna w Arboretum”.

O wydarzeniach, 
które miały już miejsce, 
a także o tym co czeka 
nas w najbliższych ty-
godniach opowiedział 
nam główny organizator 
cyklu Tomasz Bojar-
czuk:

„17 kwietnia w „lany 
poniedziałek” odbyło się 
spotkanie pod tytułem 
„Zwiastuny Wiosny”. 
Wraz z gośćmi podzi-
wiać mogliśmy przyrodę 
naszego parku budzącą 
się do życia po ciężkiej 
zimie. Szczególnie pięk-
nie zwiastowały wiosnę 
kwitnące przebiśniegi, 
śnieżyce, cebulice i ranniki.

Od 1 do 3 maja zaprosiliśmy do podzi-
wiania rozkwitających magnolii. Ważnym 
punktem programu był koncert, który odbył 

się 3 maja.  Muzycy Opery Poznańskiej: 
Natalia Puczniewska, Marek Szymański 
i Paweł Mazur  zaprezentowali program 
pod tytułem: „Przeboje Muzyki Operowej i 

Operetkowej”.  Zarówno miłośnicy muzyki 
jak i przyrody otrzymali porcję wrażeń. W 
doznania kulturalne i estetyczne wpletli-
śmy dozę informacji botanicznych. 

W następny weekend na terenie Nowe-
go Arboretum, przy Instytucie Dendrologii 
odbędzie się impreza pod tytułem: „Kiedy 
znów zakwitną białe bzy...”. Będzie moż-

na podziwiać około 150 
odmian bzów. Należy tu 
wspomnieć, że kolekcja 
jaką mamy w Kórniku 
należy do najstarszych  
i najbogatszych w Pol-
sce. Muzycznym upomin-
kiem dla naszych gości 
będzie występ Kapeli Zza 
Winkla  (14 maja, godz. 
16:00). 

Następne weekendy 
(20-21 oraz 27-28 maja) 
to czas pełnej krasy 
bzów, azalii i różanecz-
ników. Zapraszamy do 
podziwiania przyrody 
oraz występu Kapeli Gó-
ralskiej „Zbyrcok” (kon-

cert 28 maja o godzinie 16:00). Wszystkie 
kolejne majowe imprezy odbędą się  
w nowej części arboretum”.  

Opr. ŁG  

KUlTURA / oŚWiATA

KWITNĄCO W ARBORETUM KÓRNICKIM

IX TURNIEJ EKOLOGICZNY
21 kwietnia odbył się już po raz dzie-

wiąty „Turniej Ekologiczny”, którego orga-
nizatorem była Szkoła Podstawowa Nr 2 w 
Kórniku - zeszłoroczny zwycięzca. Turniej 
przygotowała pani Agnieszka Półchłopek. 
W turnieju wzięły udział dwuosobowe 
drużyny ze szkół 
podstawowych. 
Uczestników tur-
nieju oceniało 
jury w składzie: 
prof. Władysław 
Bugała – Isty-
tut Dendrologii 
PAN, Gabriela 
Wojciechowska 
– konsultant ODN 
Poznań oraz Ja-
rosław Wyczyński 
– kierownik dzia-
łu muzealnego  
i dydaktycznego 
Wielkopolskiego 
Parku Narodowe-
go. Młodzi ekolo-
dzy odpowiadali 
na wylosowane 
pytania oraz wy-
konywali zadania 
praktyczne. Do 
zadań  praktycz-
nych należało, 
m.in. wykrycie 
różnych substan-
cji zawartych w wodzie na podstawie jej 
analizy, rozpoznanie 17-stu gatunków 
drzew, czy segregacja odpadów do pojem-
ników. Oceniający to zadanie pan Antoni 

Kalisz stwierdził, że pomimo, iż młodzież 
doskonale umie segregować odpady, to 
stan czystości w naszej gminie pozostawia 
wiele do życzenia. O tym, że wiele musimy 
zmienić świadczyły przygotowane przez 
uczniów „Raporty Ekologiczne”, które z 

niezwykłą precy-
zją przedstawiały 
niezbyt chlub-
ny obraz stanu 
czystości naszej 
gminie. Uczestni-
ków dopingowali 
okrzykami kole-
dzy ze szkół. Po 
zakończeniu tur-
niejowych zma-
gań i podliczeniu 
punk tów,  j u ry 
ogłosiło werdykt. 

I miejsce za-
jęła, tak jak w 
zeszłym roku SP 
Nr 2 w Kórniku, II 
- wywalczyła SP  
w Szczodrzyko-
wie, III - zajęła 
SP w Radzewie, 
natomiast IV miej-
sce przypadło SP 
NR 1 w Kórniku. 
Zwycięska dru-
żyna otrzymała 
puchar przechod-

ni dla szkoły. Nagrody dla szkół  i indywi-
dualnych uczestników ufundowały władze 
samorządowe, Kórnickie Towarzystwo 
Ochrony Środowiska oraz firma „Aquanet”.  

Komisja sędziowska, dziękując mło-
dym ekologom za udział, stwierdziła, że  
tegoroczny turniej, podobnie, jak w latach 
ubiegłych, był na wysokim poziomie, a eko-
wiedza uczestników bardzo duża. MMB

Wynikiem rocznych badań ekolo-
gicznych, przeprowadzonych przez 
zespoły reprezentujące szkoły pod-
stawowe są raporty, ocenione pod-
czas opisanego obok konkursu. Pre-
zentujemy Państwu zwycięski raport 
przygotowany przez uczniów SP  
w Szczodrzykowie pod kierunkiem  
agnieszki Fejfer-Trzaski

Głównym naszym zadaniem projekto-
wym było przebadanie próbek wody z rzek 
i jezior  obwodu szkolnego, czyli z dużej 
części środkowej i północnej części gminy.  
Monitoringiem objęliśmy cztery wody płynące 
– Średzką Strugę, Koszutski Rów,  Koplę i 
Głuszynkę oraz trzy wody stojące – stawy w 
Runowie, Jezioro Borówieckie i staw (jezior-
ko) w Koninku. W tym roku po raz pierwszy 
zbadaliśmy wodę w Koszutskim Rowie i we 
wszystkich trzech stawach w Runowie. Bada-
nia wykonywaliśmy na trzech zajęciach Koła 
Ekologicznego w marcu i kwietniu. Próbki ze 
Strugi Średzkiej w Szczodrzykowie (najbliżej 
naszej szkoły) przebadaliśmy dwukrotnie 
– kiedy jeszcze na cieku był lód i po rozmar-
znięciu.                (dokończenie na str. 18)     

RAPORT 
EKOLOGICZNY

Przeboje muzyki operowej w arboretum Kórnickim

Ekologiczni kibice z SP 1
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REKlAMY

MYJNIA 
SAMOCHODOWA
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

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

SOLARIUM

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

SOLARIUM  

KOSMETYKA

TROPICAL SUN

Czynne Poniedziałek-Piątek 11:00-21:00, Sobota 10:00-16:00

Nowe lampy !!! Ekstra moc

OŚRODEK  
SZKOLENIA  

ZAWODOWEGO
 A.KACZMAREK   

MIEJsCE 
NA 

TWOJĄ 
REkLAMĘ

Kursy prawa jazdy: kat A, B, B+E, C, C+E,. Przewóz towarów niebezpiecznych - ADR 
wózki widłowe • spawanie • i inne w/g potrzeb

Rozpoczyna się nabór na kurs podstawowy i dodatkowy dokształcający kierowców 
wykonujących transport drogowy - przewóz osób i rzeczy  

(dawne świadectwo kwalifikacji). Zapisy i informacje w biurze Ośrodka.

Śrem, ul. Kilińskiego 18, 
Tel. 0602 631 288 lub 061 28 28 760

e-mail: biuro@osz-kaczmarek.com.pl    www.osz-kaczmarek.com.pl

NOWOŚĆ - Biotatuaże

 Chór Castellum Cantans
 w okresie świąt Wielkiej Nocy uczestniczył czynnie w liturgii Triduum Paschalnego. 
Zespół dał również dwa koncerty z repertuarem pasyjnym w kościele Śremie oraz  
w Kolegiacie Kórnickiej. W imieniu wszystkich członków chóru pragniemy podzię-
kować panu profesorowi Władysławowi Chałupce za cenny wkład, jakim wzbogacił 
nasze koncerty, przygotowując i prezentując pomiędzy utworami piękne i bogate  

w treści rozważania. 
W imieniu Zarządu Prezes Franciszek Nowak 



17Kórniczanin nr 8/2006

PRaCOWNIa KRaWIeCKa 
a&a

szczytniki
ul. Jeziorna 9

tel. (61) 817-10-17
kom. 0606-461-245

* GaRNiTURY daMsKie
* KosTiUMY
* sZYcie MiaRowe do RoZMiaRU 52
  -spodnie, spódnice, bluzki
* sZYcie odZieŻY cZaRNeJ
 sZYcie RÓwNieŻ Z TKaNiN powieRZoNYch

CENY KONKURENCYJNE!
SZYBKO - TaNIO - FaCHOWO

Zapraszamy!

Godz. otwarcia: od pon. do pt. 8.00-16.00, soboty 10.00-14.00

poleca swoje wyroby:

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

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

Sprzedaż ratalna i leasingowa (wszystkie formalności u Klienta w domu)

REKlAMY

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

oraz tralki gięte

62-330 Nekla, ul. Dworcowa 24
tel. (061) 438-63-10, (061) 437-20-71, kom. 0605-337-088

www.kowalstwo-nekla.pl, e-mail: stalmet@kowalstwo-nekla.pl
Kórnik 

ul. Średzka 17
tel.  660-762-870
 602-620-236, 602-130-788 

WypoŻyczalnia samochodów
 osobowych i dostawczych

RORARO

» Niskie ceny
» Bardzo dobra 
  jakość towaru

K ó r n i k
Ul. MŁYŃSKA 18
(droga do hurtowni T.M. MAŁECCY) 

pOLECAMY ODZIEŻ WIOSENNO-LETNIĄ: 
MODNE WZORY

TANIA ODZIEŻ
UŻYWANA I NOWA

W  PIĄTKI

-10%
DOSTAWATOWARU  

W  KAŻDY
PONIEDZIAŁEK

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

pRZEJRZYSTA EKSpOZYCJA TOWARU, ELEGANCKIE WNĘTRZE SKLEpOWE, MIŁA OBSŁUGA!

SERDECZNIE ZApRASZAMY!

(po 100 kg odzieży)

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

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

Odzież z Włoch, Niemiec, Anglii, Anglii
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Czmoniec doczekał się boiska spor-
towego z prawdziwego zdarzenia. Blisko 
dwa lata trwały prace nad przygotowa-
niem terenu. Inwestycję finansowo wsparł 
samorząd Kórnika. Jednak bez wielkiego 
zaangażowania mieszkańców nie udało by 
się tyle dokonać. 

W niedzielę 7 maja uroczyście otwar-
to obiekt. Wstępem była msza święta w 
kaplicy w Czmońcu, uświetniona dzięki 
Henrykowi Talasce występem chóru Mo-
niuszko ze Śremu. Później, po przemarszu, 
paradzie w takt nadawany przez orkiestrę 
Towarzystwa Muzycznego ze Śremu była 
to okazja do podziękowań dla ludzi, dzięki 
którym Czmoniec ma tak piękne boisko: dla  
Stanisława Jeziorskiego, który udostępnił 
teren i na wiele innych sposobów wspie-

rał prace oraz organizację uroczystości, 
dla zaangażowanych w prace Zbigniewa 
Skpoka (członka Rady Sołeckiej), Tomasza 
Rozmiarka i jego młodych kolegów z LKS 
Czmoniec oraz dla Romana Palacza. Mu-
rawę poświęcił proboszcz bnińskiej parafii 
a w wstęgę przecięli sołtys Zbigniew To-
maszewski, burmistrz Jerzy Lechnerowski 
i Tomasz Rozmiarek. Inauguracyjny, zacięty 
mecz rozegrany w ramach ligi amatorskiej, 
pomiędzy LKS Czmoniec a OSP Kórnik 
Kombus wygrali goście 2:3.

A potem wszystkich gości zaproszono 
na majówkę. Przygrywała orkiestra, zespół 
muzyczny lansował światowe i polskie 
hity, były pieczone nad ogniskiem dziki  
i wspaniała biesiada. Zresztą jak zwykle  
w Czmońcu. ŁG

(dokończenie ze str. 15)
Wodę pobierali uczniowie mieszkające 

przy danym zbiorniku. Próbki następnego 
dnia były badane odczynnikami z zestawu 
Aquanal pod kątem zawartości azotanów, 
azotynów, amoniaku, fosforanów, pH i twar-
dości wody. Dodatkowo określaliśmy właś-
ciwości fizyczne wody : barwę, przejrzy-
stość, obecność zawiesiny oraz 
zapach. Następnie podsumowa-
liśmy wyniki i porównaliśmy je 
z wynikami z poprzednich lat. 
Na ostatnich przed turniejem 
zajęciach przygotowywaliśmy 
postery przedstawiające naszą 
pracę nad projektem.

We wszystkich próbkach 
wykryliśmy obecność azotynów, 
fosforanów i  amoniaku. Azotany 
były obecne tylko w Strudze 
Średzkiej w Szczodrzykowie, 
Stawach w Runowie, Kopli 
i Jeziorze Borówieckim. PH 
wody wahało się pomiędzy 6,5 
– 8,5 (najwyższe w Strudze i 
stawach w Runowie). Twardość 
wody osiągała od 7 (w jeziorze 
Koninko do 35 (w Strudze).

Najlepsze wyniki tzn. najczystszą wodę 
zanotowaliśmy w Głuszynce i jeziorze Ko-

ninko. Najgorzej wypadła Struga Średzka, 
Koszutski Rów i Stawy w Runowie. Przy-
czyną dużego zanieczyszczenia w tych 
zbiornikach jest bliskość pól (spływające 
nawozy) i wpływające ścieki (np. wlewane 
beczkowozami do cieków). 

Po analizie wyników z czterech ostat-
nich lat 2003 – 2006 stwierdziliśmy, że w 

żadnym zbiorniku nie ma wyraźnej poprawy. 
O wiele gorzej wypadły w tym roku jezioro 
Borówieckie i jezioro Koninko (o którym 
w poprzednich projektach pisaliśmy, że 

jest najczystszą wodą w naszym obwo-
dzie szkolnym). W Kopli zanotowaliśmy 
znacznie więcej azotanów i i amoniaku. 
Ciekawym obiektem obserwacyjnym 
okazały się stawy w Runowie (które są ze 
sobą połączone rowami) . Najbrudniejszy 
okazał się prawie całkowicie wypłycony I 
staw, najczystszy staw III leżący na uboczu 

w parku. 
 Dużym problemem dla sieci 

wodnej naszej gminy oprócz 
ścieków i nawozów rolniczych 
są także leżące wszędzie śmie-
ci. Niektórzy ludzie traktują rowy 
i cieki jako dodatkowe wysy-
piska . Większość to jednak 
odpady przywiane z drogi. 

Naszym zdaniem najważ-
niejsze dla poprawy jakości wód 
będzie :

- zlikwidowanie dopływów 
ścieków

- i zmniejszenie zaśmiecenia 
gminy 

Chcielibyśmy także aby, 
rozlewiska Strugi Średzkiej  

w okolicy Szczodrzykowa zostały objęte 
ochroną (na razie chroniony jest tylko odci-
nek bagien Średzkich), a na poboczu drogi 
powstało miejsce do obserwacji ptaków. ■

BOISKO  GODNE  CZMOŃCA

W  poniedziałek 24 kwietnia w Gościń-
cu „Marzymięta” w Czmońcu odbyło się 
posiedzenie Komisji Promocji, Rozwoju i 
Integracji Europejskiej Rady Powiatu Po-
znańskiego. Wśród zaproszonych gości 
byli m.in.: Wicestarosta Poznański Tomasz 
Łubiński, Skarbnik Powiatu Poznańskiego 
Renata Ciurlik, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Poznańskiego Grzegorz Wasielewski, 
Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, 
Promocji i Kultury Monika Kapturska, Bur-
mistrz Gminy Mosina Zofia Springer, Bur-
mistrz Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski, 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Antoni Kalisz, przedstawiciel 
dyrektora Wielkopolskich Parków Naro-
dowych Stanisław Rembowski, Zastępca 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki Wło-
dzimierz Wrzeszcz oraz Radni Powiatu Po-
znańskiego. Gospodarzem posiedzenia był 
sołtys wsi Czmoniec Zbigniew Tomaszewsj-
ki. Tematem posiedzenia było promocyjne 
znaczenie turystki w powiecie poznańskim i 
ocena atrakcyjności powiatu jako narzędzia 
promocji. Posiedzenie otworzył burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, który stwierdził, że 
choć jest jeszcze wiele do zrobienia w dzie-
dzinie ochrony przyrody w naszej gminie, 
to cieszy fakt zainteresowania i rosnącego 
zrozumienia lokalnej społeczności. Następ-

POSIEDZENIE KOMISJI 
PROMOCJI ROZWOJU  

I INTEGRACJI EUROPEJ-
SKIEJ RADY POWIATU 

POZNAŃSKIEGO  
W CZMOŃCU

Ks. Proboszcz Bolesław Dolata święci nowe boisko w czmońcu

KUlTURA / oŚWiATA

Fot. Filip Leśniewski
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Kórnickie Towarzystwo 
Pomocy Społecznej

zaprasza na

wystawę obrazów

„PIEKNO WIELKOPOLSKI  
w malarstwie

TERESY RADOWICZ”

W dniach 20 – 28 maja 2006 r.

Kórnik, na podzamczu – budynek 
Klaudynówki

W dniu 20.05.2006  
w godz. 14:00 – 17:00

W dniach 21 – 28.05.2006  
w godz. 10:00 – 17:00

7 czerwca 2006 r. (środa)  
o godz. 18 w salce ratusza w Bninie 

odbędzie się 

WALNE ZEBRANIE  
SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE, 

na które bardzo serdecznie  
zapraszamy członków i wszystkie 

inne osoby zainteresowane.

Konto: Bank  Spółdzielczy  Kórnik 
główne: 

02 9076 0008 2001 0007 0739 0001
specjalne TOMEK:

72 9076 0008 2001 0007 0739 0002

nie pani Irena Skrzypczak, radna Powiatu 
Poznańskiego mówiła o znaczeniu promocji 
urokliwych miejsc parków krajobrazowych 
w Polsce. Pan Zbigniew Tomaszewski 
przedstawił informację na temat atrakcyj-
ności Rogalina i Łęgów Nadwarciańskich 
jako terenu turystycznego, a następnie 
zaprosił gości na spacer po okolicy. Na 
koniec rozpoczęła się dyskusja na temat 
wykorzystania walorów miejscowych w 
rekreacji i turystyce. Największą atrakcją 
dla uczestników posiedzenia był spacer 
zorganizowany przez p. Wrzeszcza do re-
zerwatu przyrody„Czmoń”, jednego z lepiej 
zachowanych rezerwatów w Wielkopolsce, 
z licznie występującymi tu chronionymi  
i rzadkimi gatunkami roślin naczyniowych  
i pięknym runem leśnym. MMB

SADZili  
DRZeWA

Gimnazjaliści z Kórnika, dzięki ini-
cjatywie członków Koła Łowieckiego 
„Kogut” uczestniczyli w niecodziennej 
lekcji przyrody. W okolicach Prusino-
wa sadzili drzewa i krzewy śródpolne.  
Roślinność tego typu jest ważnym ele-
mentem ekosystemu, stanowi między 
innymi schronienie, miejsce lęgu dla 
zwierząt, szczególnie ptactwa, reguluje 

stosunki wodne a także posiada walory 
krajobrazowe. Jak podkreśla współorgani-
zatorka i nauczycielka przyrody z gimna-
zjum, pani J. Wagner – na sadzenie drzew 
przyjechali tylko chętni uczniowie. Mimo, 
że była to sobota, dzień wolny od zajęć 
przybyło wielu świadomych ekologicznie 
uczniów. Myśliwi przygotowali ciekawy 
merytoryczny wstęp i wspólnie – mło-
dzież i opiekunowie chwycili za szpadle  
i sekatory. Teren objęty obsadzeniem jest 
dzierżawiony od Agencji Nieruchomości 
Rolnej a sadzonki udostępnił Instytut 
Dendrologii oraz myśliwi. ŁG

W ramach comiesięcznych koncertów z 
cyklu „ Uczymy koncertowo” w Przedszkolu 
im. Misia Uszatka w Kórniku 27 kwietnia  
zorganizowano kolejną imprezę. Tym razem 
dzieci miały okazję  spotkać się z prawdzi-
wym zespołem tańca ludowego „Wielkopo-
lanie” z Poznania. Rozpoczynająca koncert 
piosenka pt.  „Muzyka rozbrzmiewa” przybli-
żyła małym słuchaczom świat instrumentów 
muzycznych i ich brzmienie. Legenda o 
poznańskich koziołkach przedstawiona 
przez jednego z członków zespołu - Domi-
nika Nowaka,  przeplatała się z prezentacją 

ludowych strojów i tańców wielkopolskich 
takich, jak: polka, mazur i innych rodem z 
okolic Szmotuł i Dąbrówki Wielkopolskiej. 
Skoczne kroki tancerzy, kolorowe XIX-
wieczne stroje poznańskie i szamotulskie, 
bardzo dzieciom się spodobały, bo goście 
zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 
Udany koncert przypieczętowano wspólną 
fotografią dzieci z członkami zespołu na 
pamiątkę spotkania. Przedszkolaki musiały 
być mocno podekscytowane wydarzeniem, 
bo wychowawcom trudno było zaprowadzić 
je do swoich sal dydaktycznych. iM

NA lUDoWĄ NUTKĘ
Gimnazjaliści sadzą drzewa

KUlTURA / oŚWiATA
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INFORMAcJe

 lp. Nazwa zadania Kwota do 
rozdysponowania

   1.          Organizacja  wypoczynku letniego poza Kórnikiem 
dla dzieci i młodzieży  skierowanych przez OPS, 
pedagogów szkolnych realizujące zadania z zakresu 
pomocy społecznej.

   2.          Zorganizowanie jednodniowych imprez turystycznych 
i wypoczynkowych (rajdy piesze, rowerowe, wycieczki  
autokarowe dla dzieci i młodzieży.

                                                                                     ogółem: 3 390,00 zł.

 lp. Nazwa  zadania Kwota do 
rozdysponowania

   1.          Organizacja świąt dla samotnych  i ubogich.
   2.          Pomoc rodzinom niepełnym, zagrożonym społecznie 
                marginalizacją i wykluczeniem.
   3.  Organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z UE.

 

                                                                                     ogółem:
4 000,00 zł.

w tym:
Fundacje 4 000,00 zł.

 lp.
 

Nazwa zadania 
 

Kwota  do 
rozdysponowania

   1.  Prowadzenie  dla osób niepełnosprawnych z terenu   
Gminy Kórnik zajęć rehabilitacyjno -terapeutycznych.  

                                                                               ogółem: 1 000,00 zł.

lp.
 

Nazwa zadania 
 

Kwota do 
rozdysponowania

   1.  Organizacja konkursów tematycznych 
i olimpiad przedmiotowych oraz sportowych dla dzieci  

                i młodzieży.
 

                                                                                     ogółem:

1 800,00 zł.
w tym:

Fundacje 1 000,00 zł.
Stowarzyszenia 

800,00 zł.

i. WYMoGi FoRMAlNE
 
W otwartym konkursie mogą uczest-

niczyć organizacje pozarządowe, osoby 
prawne  i jednostki organizacyjne działające 
na podstawie przepisów o stosunku Państwa 
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz 

gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowa-
dzenie działalności pożytku publicznego, 
stowarzyszenia jednostek samorządu te-
rytorialnego oraz jednostki organizacyjne 
podległe organom administracji publicznej 
lub przez nie nadzorowane, oraz inne 
podmioty,  o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-

Burmistrz Gminy Kórnik, na  podstawie 
art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. 
zm.) oraz uchwały Nr XLVII/510/2005 Rady 

Miejskiej w Kórniku  z dnia 30 listopada 
2005 r. w sprawie przyjęcia  Programu 
współpracy Gminy Kórnik  z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz  innymi podmiotami  w 
roku 2006, ogłasza

II   OTWARTY  KONKURS  OFeRT 
NA WSPARCiE REAliZACJi ZADAŃ GMiNY KÓRNiK W RoKU 2006

w zakresie:

eDUKAcYJNeJ  OPIeKI WYchOWAWcZeJ
 Zadania szczegółowe obejmują: 

PoMoCY  SPoŁECZNEJ
 Zadania szczegółowe obejmują: 

PoZoSTAŁYCh  ZADAŃ Z ZAKRESU PoliTYKi SPoŁECZNEJ
 Zadania szczegółowe obejmują: 

oŚWiATY i WYChoWANiA
 Zadania szczegółowe obejmują: 

łalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie, które prowadzą działalność statutową  
w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają 
realizować zadanie na rzecz mieszkańców 
Gminy Kórnik.

Oferta musi spełniać wszystkie warunki 
formalne zgodne z ustawą  z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie.

Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie 
oferty sporządzone wg wzoru zawartego 
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 27  grudnia 2005 r. (Dz.
U. Nr 264, poz. 2207), wypełnione w sposób 
czytelny.

Wymagane załączniki do oferty: aktualny 
odpis z rejestru - ważny do 3 m- cy od daty 
wystawienia, sprawozdanie merytoryczne  
i finansowe za ostatni rok.

Oferent zobowiązany jest do wyod-
rębnienia w ewidencji księgowej środków 
otrzymanych na realizację umowy.

Oferty złożone po upływie wyznaczo-
nego  terminu i nie spełniające wymogów 
formalnych zostaną odrzucone. 

Jeżeli wnioskodawca przewiduje złoże-
nie kilku ofert na jedno zadanie, może  złożyć 
jedną ofertę zbiorczą.

Termin i szczegółowe warunki realizacji 
zadania zostaną zawarte w umowie podpi-
sanej  z wybranym oferentem.

 
ii. WYBÓR oFERT

 
Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty 

w ciągu 15 dni od upływu terminu ich skła-
dania.

Przy rozpatrywaniu ofert kierować się 
będzie następującymi   kryteriami:

- oceną możliwości realizacji zadania 
przez oferenta,

- ceną jednostkową skierowania w przy-
padku organizacji wypoczynku ,

- ceną jednostkową  godziny rehabilitacji 
w przypadku oferty na prowadzenie zajęć  
z osobami niepełnosprawnymi. 

Otrzymanej dotacji oferent nie może 
przekazywać osobom trzecim.

Oferent, po otrzymaniu dotacji zobowią-
zuje się do zamieszczania w informacjach 
reklamowych zapisu “Zrealizowano przy 
pomocy finansowej Urzędu Miejskiego  
w Kórniku”. 

 Oferty nie spełniające wymogów formal-
nych nie będą rozpatrywane.

Formularze ofert oraz dodatkowe infor-
macje można uzyskać w Referacie Oświaty, 
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Kórniku , Pl. Niepodległości 1, 
62-035 Kórnik pok.  1,   tel. (061) 8170-411 
wew. 601 lub 653 oraz na stronie interneto-
wej Gminy  - www.kornik.pl.

Oferty, można składać osobiście lub 
drogą pocztową w terminie do dnia 31 maja 
2006 roku  (decyduje data stempla poczto-
wego) w  Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu 
Miejskiego.

Po zakończeniu postępowania w sprawie 
przydzielania dotacji na realizację powyż-
szych zadań jego wyniki zostaną podane 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  
w Kórniku oraz na stronie www.kornik.pl ■

K O M U N I K AT
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KUlTURA

Kto jest burmistrzem gminy Kórnik?  
W jakim związku frazeologicznym występu-
je słowo „stajnia” i jakie jest jego współczes-
ne znaczenie? Gdzie urodził się św. Woj-
ciech? To kilka z wielu pytań, z jakimi dzieci 
szkół podstawowych z Kórnika, Radzewa, 
Szczodrzykowa i Bnina zetknęły się w ma-
ratonie konkursowym, zorganizowanym w 
dniach 24-26 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Kórniku. We wszystkich 
trzech konkursach wzięły udział  
dzieci z klas IV, V i VI. Pierwszy z 
nich noszący tytuł „Św. Wojciech 
Patronem Jednoczącej się Europy” 
wymagał od konkursowiczów nie 
tylko wiedzy na temat patrona, ale 
również wiadomości o Unii Euro-
pejskiej. Przygotowany przez ks. 
Artura Rembalskiego - wikariusza 
kościoła św. Wojciecha w Bninie- 
test, nie należał do najprostszych 
i po 45 minutach zmagań, jury 
wyłoniło trzech zwycięzców. Byli 
nimi: szóstoklasistka -Joasia Żyto 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Kórniku, która zdobyła najwięcej punktów i 
I miejsce, na II miejscu znalazła się Karolina 
Piechowiak z tej samej klasy a Adrianna 
Tymowicz (kl. VI) ze szkoły w Szczodrzy-
kowie zdobyła III miejsce. Na zakończenie 
Pani Dyrektor Zofia Talarczyk powiedziała, 
że wszyscy bardzo dobrze przygotowali się 
do testu, ale największą trudność sprawiła 
dzieciom wiedza na temat flag narodowych 
państw unijnych.

Już następnego dnia podziemia szkoły, 
w których odbywały się wszystkie konkur-
sy, zapełniły się nowymi uczestnikami, by 

wziąć udział w „VI Gminnym Konkursie 
o Samorządzie Terytorialnym”, który za-
szczycił swoją obecnością sam burmistrz 
gminy-Jerzy Lechnerowski. Zaraz po 
oficjalnej części turnieju, dzieci przystąpiły 
do pracy. Tym razem trzeba było wykazać 
się zarówno wiedzą o regionie, strukturze i 
zadaniach samorządu gminy, jaki i umiejęt-
nościami plastycznymi, by narysować herb 

Kórnika. O ściąganiu nie było nawet mowy, 
bo między stolikami przemykała Dyrektor 
Talarczyk. Komisja tym razem nagrodziła I 
miejscem Malwinę Bartkowiak(Szkoła Pod-
stawowa z Radzewa), II miejsce zdobyła 
Klaudia Jędrzejczak z tej samej szkoły, a 
ze Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie 
III miejsce przypadło Hubertowi Jóskowia-
kowi. Wprowadzeniem do III Gminnego 
Konkursu Mitologicznego pt. „ Z wizytą na 
Olimpie” była kilkuminutowa scenka rodem 
z mitów greckich z udziałem Hery(Klaudia 
Laś) i Nimf(Patrycja Janasik, Ania Woź-

nicka, Jadzia Bałęczna i Karina Wiatr ze 
Szkoły Podst. nr 2), które w misterny spo-
sób przybliżyły udział uczestników w kon-
kursie. Trudno było nie poczuć atmosfery 
antycznego świata, gdyż w chwilę później 
zostałam poczęstowana boskim nektarem. 
Trwający przeszło dwie godziny konkurs 
podzielono na część pisemną i ustną. Ta 
druga była prawdziwym zaskoczeniem dla 
komisji egzaminującej, ponieważ dzieci od-
powiadały na pytania bardzo wyczerpująco 
i konkretnie. Na twarzach nauczycieli przy-
gotowujących swoich pupili do konkursu 

malowały się satysfakcja i zado-
wolenie z wykonanego zadania, 
toteż przyznanie nagród nie było 
wcale łatwe i komisja obradowała z 
wielkim namaszczeniem. Spośród 
ośmiorga dzieci wyłoniono: I miej-
sce-Karolina Szarkowicz (Szczod-
rzykowo), II miejsce- Hubert Joś-
kowiak (Szczodrzykowo) oraz 
III miejsce- Marcin Sznura(Szk. 
Podst. nr 2 w Kórniku).Wszyscy 
uczestnicy konkursów otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, zaś zwycięz-
cy mogli cieszyć się wspaniałymi 
nagrodami w postaci albumów 
zdjęciowych, książek historycz-

nych i biograficznych. Nie można tu nie 
wspomnieć o doskonałej organizacji tych 
trzech wydarzeń, nad których oprawą 
czuwało grono nauczycieli z wszystkich 
szkół na czele z Panią Dyrektor Zofią 
Talarczyk. Różnorodność tematyczna, 
poziom konkursów i doskonała organi-
zacja skłaniają mnie ku stwierdzeniu, że 
szkolnictwo naszego regionu doskonale 
radzi sobie z przygotowaniem do dalszej 
edukacji swoich uczniów, a i dzieci mogą 
w ten sposób rozwijać swoje zaintereso-
wania i pasje. iM

SZKolNY MARAToN  
KONKURSOWY

KAPliCA WiARĄ 
BUDOWANA

Rzecz o kaplicy rzymsko-katolickiej 
w Borówcu

Na mocy dekretu z 2003 roku Arcybiskup 
Metropolita Poznański Stanisław Gądecki 
powierzył budowę kościoła i zorganizowanie 
parafii w Borówcu. Szczególne zasługi w 
tym zakresie przypadły wikariuszowi parafii 
kórnickiej Ks. Grzegorzowi Gałkowskiemu. 
Pochodzący z Brodów Poznańskich Ks. Grze-
gorz, a mieszkający w Kórniku,  na wiosnę 
2005 roku ruszył z budową kaplicy przy ul. 
Poznańskiej. „Kościół musi tak funkcjonować, 
by było miejsce, gdzie gromadzi się młodzież, 
starsi, różne rodzaje grup”- mówi duszpasterz 
borówiecki, toteż w miejscu budowy powstaje 
nie tylko kaplica, ale także dom parafialny. 
Parter domu z salą spotkań ma być przezna-
czony na działalność różnych grup parafialnych, 
natomiast piwnica ma mieścić siłownię, salę 
rekreacyjną i kawiarenkę. Ksiądz Grzegorz  
pragnie  być jak najbliżej swoich parafian, toteż 
budowa trwa z myślą o przeprowadzce do 
Borówca. W odpowiedzi na pytanie: „Z jakimi 
trudnościami spotyka się ksiądz przy realizacji 
tego przedsięwzięcia?’,  usłyszałam, że „na 

trudności nie można narzekać, bo czuwa nad 
nami opatrzność boża, radzimy sobie z pomocą 
dobrych, ofiarnych ludzi”. W pracę nad nową 
kaplicą zaangażowane są  wylosowane w prze-

targu dwie firmy: ciesielska- p. Zenona Małego  
z Górska koło Przemętu oraz  murarska-  
p. Henryka Zarabskiego z Rakoniewic, a także 
indywidualni mieszkańcy, udzielający wsparcia 

finansowego lub bezpośrednio uczestniczący 
w budowie. W obecnej chwili trwają prace nad 
pokryciem czerwoną blachodachówką dachów 
kaplicy. Na najbliższy okres zaplanowano też 
założenie tynków wewnątrz i na zewnątrz świą-
tyni, ale wszystko zależy głównie od zasobów 
finansowych i od ludzi dobrej woli. Kaplica jest 
dość dużym obiektem, bo jej długość osiąga 30 
m, zaś szerokość liczy 10 m. Przed świątynią i 
na jej tyłach rozpościerają się duże ukwiecone 
trawniki, co mogłam podziwiać na krótkiej prze-
chadzce z ks. Grzegorzem. Jedna z mieszka-
nek Borówca, pani Anna Szulc powiedziała,  że 
integracja tutejszej  społeczności jest konieczna 
ze względu na różne środowiska, nastawienia, 
naleciałości i dla Ks. Grzegorza to sytuacja z 
pewnością niełatwa. „Mam budować kościół 
materialny, ale ja muszę też budować kościół 
duchowy i to musi iść w parze.”- powiedział 
kiedyś Ks. Gałkowski. Po kilku moich wizytach 
w różnych etapach budowy świątyni mogę 
śmiało  zgodzić się z Ks. Grzegorzem i stwier-
dzić, że  postęp w budowie nie byłby możliwy 
bez udziału  wiary. 

Wszystkie osoby lub instytucje, które chcą 
wesprzeć finansowo dalszą budowę kaplicy w 
Borówcu, mogą to uczynić poprzez dokonanie 
wpłaty na konto budowy: BANK SPÓŁDZIEL-
CZY KÓRNIK 60  9076  0008  2001  0010  
6265  0002. iM

Uczestnicy konkursu mitologicznego
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REKlAMY

50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMPUTeROWe 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

REAliZUJEMY WSZYSTKiE RECEPTY

ul. Staszica 1 („Ko-MED” hCP)
przyjęcia: pon.-pt. 8.00-12.00

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

ul. Wschodnia 5 (przy szkole ekonomicznej)
przyjęcia: wtorek od 16.00, czwartek od 19.00

tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

WYKoNUJĄ BADANiA USG:
* JAMY BRZUSZNeJ
* TARcZYcY
* JĄDER
* PIeRSI
* CiĄżY

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

radiologicznego

PRYWATNe GABINeTY DIAGNOSTYKI 
USG  W ŚREMiE 

C Z A S  P R O M O C J I  O G R A N I C Z O N Y

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwartek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, kÓRNIk
Tel. 0502 773 552

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

tel. (61) 8190-490, kom. 502-754-017

USŁUGi iNSTAlACYJNE  
WoD-KAN, C.o., GAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZYNNE:

EllMEDEllMED

SToMAToloGiA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

KANCELARIA DORADCZA SOLSKI  I PARTNERZY

Pracujemy nad rozwiązaniem sprawy  
linii wysokiego napięcia PSE.

Linia Elektroenergetyczna 2 x 400kV + 2 x 
220kV

to nie tylko Twój kłopot i strach
razem wygramy z problemem

Oferujemy Państwu współpracę i konsultacje.
Usługi doradztwa i wyceny w fazie przygotowawczej  

świadczymy bezpłatne.

zapraszamy do kancelarii.
Kórnik ul. Poznańska 17a

W poniedziałki i Piątki w godzinach od 9:00 do 13:00
We wtorki i Czwartki w godzinach od 13:00 do 17:00
materiały zamieściliśmy na stronie na http: www.solski.pl

Witold Solski  501 01 01 01     Zbyszek Niemczewski 605 32 49 32
RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE – DORADZTWO – OBSŁUGA PRAWNA
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KUlTURA

Pierwszego maja przypada święto Jó-
zefa Rzemieślnika . Tego też dnia odbywa 
się odpust parafialny ku Jego czci w Roba-
kowie. Mimo deszczowej i wietrznej pogody 
w kościele zgromadzili się licznie przybyli 
czciciele św. Józefa i zaproszeni goście. 
Sumę odpustową odprawił ksiądz Jacek 
Dzięcielewski, proboszcz z Potarzycy. Byli 
wszyscy kapłani dekanatu Kórnickiego 
a także burmistrz  Jerzy Lechnerowski, 
miejscowi radni. Przedstawiciele rzemio-
sła z panem Prezesem 
A. Odzimkiem, ubrani w 
czarne togi. Chór para-
fialny zaśpiewał specjal-
nie przygotowane pieśni. 
Deszcz nie ustał nawet 
podczas procesji. Dziew-
czynki sypiące kwiatki 
wcale się tym nie zraziły. 
Ks. Prob. Eugeniusz Le-
osz podziękował wszyst-
kim za udział i modlitwę. 

Zgodnie z kilkuletnią 
już tradycją, po południu 
miał odbyć się festyn „ma-
jówka”. Niestety, pogoda 
pokrzyżowała plany orga-
nizatorów. Majówkę prze-
łożono na 3 maja i był to pomysł trafiony. 
Tego dnia niebo się wypogodziło, zaświeciło 
słońce a temperatura znacznie wzrosła. 

Trawiaste boisko przy gimnazjum szyb-
ko zapełniło się ludźmi. Przychodzili całymi 
rodzinami, bo każdy mógł znaleźć dla siebie 
coś atrakcyjnego i godnego uwagi. 

Najpierw odbyły się mecze siatkówki o 
puchar Proboszcza z Robakowa pod prze-
wodnictwem radnego J. Wojtusia. 

Dużo emocji dostarczył mecz piłki nożnej 
rozegrany przez drużynę Babć i Dziadków. 
Zawodnicy byli ubrani w specjalne stroje. 
Dziadkowie nie dali babciom żadnych szans 
i wygrali 2:0. 

Później rozpoczęła się wspólna zabawa. 
Do tańca przygrywał szwarny chłopak Marek 
Trzciński z Rogalina. 

Panie z CARITAS przygotowały tyle sma-
kołyków, że nikt nie odszedł głodny. Był schab 
z surówką, różne rodzaje kiełbas, z grilla lub 

z wody, czy kaszanka i smaczna wojskowa 
grochówka. 

Amatorzy kawy kosztowali pysznych, 
domowych wypieków, a dzieci objadały się 
słodyczami i lodami. 

Dla najmłodszych przygotowano mnóstwo 
atrakcji. Był więc dmuchany zamek – zjeż-
dżalnia, można było nurkować w basenie z 
kolorowymi piłeczkami, zakręcić kołem fortuny 
lub wziąć udział w grach zręcznościowych. 

Przez cały czas panie zachęcały do 
kupowania losów, główną nagrodę stanowił 
piękny, lśniący rower. Niestety rower był 
tylko jeden, ale zanim został wylosowany, 
każdy mógł się nacieszyć jego widokiem.

Późnym wieczorem odbyło się losowa-
ne. Wszystkie nagrody trafiły do rąk posia-
daczy szczęśliwych kuponów. Pieniądze z 
majówki zostały przeznaczone na wystrój 
kościoła, zakup żyrandola, więc nawet 
przegrani nie czuli żalu. 

Majówka zakończyła się Apelem Jas-
nogórskim. Organizatorzy zapraszają 

znowu za rok. Tak wspa-
niała impreza mogła się 
odbyć dzięki zaangażo-
waniu wielu ludzi i pomocy 
sponsorów, którym bardzo 
dziękujemy. A mianowicie:
• A. J. Wilczakowie
• CZPM Robakowo
• Firma cukiernicza Nowa-
ków z Robakowa-Śrem
• Firma Grześkowiak   
  – surówki z Bnina
• Firma Kurek z Gądek
• Firma Produkt 
  – plus z Kleszczewa
• Luk-pol Kórnik
• Piekarnia Marpiek 
  z Kórnika

• Prezes Spółdzielni Rolniczej     
        T.Józefiak w Robakowie

• Urząd Miejski w Kórniku dzięki burmi 
        strzowi Jerzemu Lechnerowskiemu

• Rada sołecka wsi Robakowo
• Rada sołecka wsi Robakowo osiedle
• Rada sołecka wsi Gądki
• Sklep P.Sikorskiego z Robakowa
• Sklep P.Suryka z Robakowa

Opracowała: Barbara Fluder

MAJÓWKA W RoBAKoWiE

iV WiECZÓR 
ZAMKOWY

Wieczory Zamkowe w swym założeniu mia-
ły umilać melomanom długie zimowe wieczory, 
ale jak widać tak się nie dzieje. Obecne spotka-
nie z tego cyklu odbyło się w dniu 23 kwietnia w 
piękny, ciepły, wiosenny wieczór. Publiczność 
dopisała rezygnując z niedzielnego spaceru 
na  rzecz muzycznej uczty duchowej. Wystąpił 
Łukasz Kuropaczewski na stałe przebywający 
w Stanach Zjednoczonych, którego marzenie 
o światowej karierze spełniło się.      

IV Wieczór Zamkowy był  drugim koncer-
tem artysty na trasie promującej jego płytę 
pt.,, Portret”.  Łukasz Kuropaczewski wykonał 
na gitarze utwory  kompozytorów: E.S. de la 
Maza, A. Tansmana, W. Lutosławskiego, J.S. 
Bacha, M. Giulianiego, dedykując je m.in. 
zakochanym   i żołnierzom idącym na wojnę, 
z którymi miał okazję  niedawno się spotkać. 
Gitara, więc była na pierwszym planie, a 
po krótkim wprowadzeniu prof. Stanisława 
Sierpowskiego, słowo wstępne wygłosił Prze-
mysław  Kieliszewski przedstawiając artystę 
i jego karierę muzyczną, na którą złożyło się 
wiele koncertów i liczne sukcesy w konkursach.  
Artysta natomiast zapowiadał sam wyko-
nywane utwory dodając  komentarze. Prof. 

Stanisław Sierpowski zapowiedział następny 
Wieczór Zamkowy, na który zostali zaproszeni 
dyrektor Tatrzańskiego   Parku   Narodowego 
dr Paweł Skawiński i jego zastępca dr inż. 
Zbigniew Krzan. Goście przybliżą  jak wygląda 
spuściznaWładysława Zamoyskiego po latach. 
Spotkanie zamkowe odbędzie się 12 maja o 
godzinie 18.30, a zapraszają na nie Zamek w 
Kórniku oraz Tatrzański Park Narodowy.  

Organizatorem  IV Wieczoru Muzyczne-
go była Fundacja im. Antoniny Kaweckiej i 
Zamek w Kórniku, a partnerami Towarzystwo 
Muzyczne im. H. Wieniawskiego Bona Fide 
Stowarzyszenie Wielkopolan.

Po koncercie można było nabyć płytę 
artysty Łukasza  Kuropaczewskiego.

Halina Danieluk

WIecZORNIcA PATRIOTYcZNA   
W BoRÓWiECKiEJ KAPliCY

W przeddzień Święta Konstytucji 3 Maja, 
o godzinie 20,00 zorganizowano w boro-
wieckiej kaplicy „Wieczornicę Patriotyczną”. 
Spotkanie poprzedzono litanią ku czci Matki 
Bożej. Wstępem do głównej części wieczo-
ru uczynił Ksiądz fragmenty wypowiedzi  
papieża Jana Pawła II: ”Poprzez śpiewy  
i wiersze chciałbym, żebyśmy uświadomili 
sobie, że jesteśmy Polakami”. „Wieczornica” 
obfitowała w wiadomości historyczne o samej 
Konstytucji, przeplatany poezją Marii Konop-
nickiej, Wincentego Pola, Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego i Czesława Janczarskiego 
recytowaną przez młodzież. Po zakończonej 
części historyczno-poetyckiej przyszedł czas 
na wspólne śpiewanie przy akompaniamen-
cie Pana Henryka. Dziękując za wspólnie 
spędzony czas, „Wieczornicę Patriotyczną” 
zamknięto odśpiewaniem „Roty” i tradycyjnie 
już dla tamtejszej kaplicy,  modlitwą różańco-
wą pod krzyżem umieszczonym na zewnątrz 
kaplicy w intencji naszego papieża-rodaka. 
„Patriotyzm jest fundamentem świadomości 
narodowej i dlatego tak ważne są spotkania 
tego typu, by w młodych ludziach wszczepiać 
ducha patriotyzmu”- usłyszałam w rozmowie 
z Ks. Grzegorzem . iM

Podczas mszy świętej odpustowej
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NapRawa spRZĘTU aGd 
wsZYsTKich fiRM
pRalKi * lodÓwKi 

ZMYwaRKi pRZepŁYwowe 
oGRZewacZe wodY * ladY chŁodNicZe 

wiTRYNY
sZYBKo * TaNio * fachowo

tel. dom. (061) 893 94 99, tel. kom. 0507 160 878

KOpLEKSOWE USŁUGI pOGRZEBOWE
M. pRZYBYŁ

pRZEWÓZ TRUMIEN I ZWŁOK GRATIS!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

	 	 	 			
USŁUGoWo-HANDloWY ZAKŁAD PoGRZeBoWY

KomPleKSoWe USŁUGI PoGRZeBoWe

MONIKA ORLEWICZ

ul. 20 Października 93, 62-035 KÓRNiK
tel. 0609-848-998 /24h/

www.orlewicz.pl

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

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 

dRewNo
opaŁowe - KoMiNKowe
dĄB - BRZoZa - GRaB - aKacJa - sosNa i iNNe

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

REKlAMY

TIPSY!!!
NISKIe ceNY!

metodą żelową  
oraz fiberglass 

dojazd do Klienta
tel. 0 694 165 335 

wĘGiel

dRewNo
opaŁowe - KoMiNKowe
dĄB - BRZoZa - GRaB - aKacJa - sosNa i iNNe

wĘGiel

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

KopalNia „wUJeK”
wĘGiel, MiaŁ, KoKs, NowY sKŁad

ZAPRASZAMY DO LETNICH ZAKUPÓW  
PO PROMOCYJNYCH CENACH
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Od trzech lat było czynione przygoto-
wania, by powstało boisko w Prusinowie. 
Szczególnie zabiegał o to radny Tadeusz 
Kuźnia, a wspierał go w tym sołtys Piotr 
Duszczak. Prace wyrówniarki sfinanso-
wał Urząd Miejski, mieszkańcy bardzo 
dużo zrobili w czynie społecznym, na-
wożąc ziemię. W niedzielę 30 kwietnia 
odbyło się oficjalne otwarcie boiska, 
w którym wzięli udział burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, wiceburmistrz 
Hieronim Urbanek, radny Tadeusz 
Kuźma, sołtys Piotr Duszczak. 
Przecięcia wstęgi dokonał burmistrz 
Jerzy Lechnerowski. Pogratulował 
mieszkańcom Prus inowa tego 
boiska i życzył jak najlepszych 
wyników miejscowej drużynie. Na 
inaugurację został rozegrany mecz 
pomiędzy zespołami „Pruszków” 
- Prusinowo oraz z Runowa, który 
miejscowa drużyna wygrała 2 : 1. 
Zespół „Pruszków” - Prusinowo 
uczestniczy w rozgrywkach Amatorskiej 
Ligi Piłki Nożnej. Do tej pory swoje 
mecze rozgrywał w Runowie i Bninie. 
Boisko ma wymiary 45 na 90 metrów. 
Powstało na terenie gminnym przekaza-
nym nieodpłatnie przez Agencję Rynku 
Rolnego na cele rekreacyjno-sportowe. 
Pozostało na nim do wykonania szereg 
prac kosmetycznych.

Po otwarciu boiska, które niewątpli-
wie może być dumą wsi, konieczne są 
dalsze inwestycje. Sołtys Piotr Duszczak 
pełni swoją funkcję już trzecią kadencję 
i od tego czasu zabiega, by przez całą 
wieś powstał chodnik wzdłuż drogi po-
wiatowej. Ma to nastąpić w tym roku. 
Chodnik bezie liczyć ok. 1 km długości. 
Za kilka lat ma tu powstać kanalizacja. 

Sołtys stwierdza, że wtedy usuwanie 
nieczystości będzie tańsze niż obecnie 
za pomocą beczkowozów. Jezioro Bniń-
skie będzie mniej zanieczyszczone, choć 
zdaniem Piotra Duszczaka już obecnie 
jest bardziej czyste niż przed laty. Pru-
sinowo jest zadbaną, czystą wsią. Liczy 
ok. 200 mieszkańców, ma 50 numerów 
adresowych, z czego pod ok. 25 miesz-

kają rolnicy. Niektórzy z nich mają po 5-6 
ha ziemi, ale są też posiadający powyżej 
50 ha. Podobnie jak innym rolnikom w 
tym roku dała się im we znaki pogoda. 
W niektórych miejscach po roztopach 
było szczególnie dużo wody i znowu po 
deszczach ziemia tam namokła.

We wsi jest też kilka zakładów rze-
mieślniczych. Prusinowo znajduje się 
jakby na uboczu gminy, zachowuje swój 

rolniczy charakter. Nie ma tam 
inwestycji. Sołtys Piotr Duszczak 
podkreśla, ze mieszkańcy wsi są 
bardzo zgrani i bardzo dobrze się z 
nimi współpracuje. Tradycyjnie już 
angażują się w społeczne przed-
sięwzięciaczego przykładem może 
być budowa boiska. W latach 80-
ych, gdy powstawał budynek GS, 
mieszkańcy społecznie pracowali 
przy budowie świetlicy nad sklepem, 
zwozili żwir, cegły. Teraz świetlica 
jest przekazana w bezpłatne uży-
czenie dla mieszkańców. Odbywają 

się tu okolicznościowe imprezy jak np. 
Komunie św. Organizowane są zabawy 
sylwestrowe. Już kilka razy przeprowa-
dzono w okresie karnawałowym bal prze-
bierańców. Choć na dyskoteki młodzież 
jeździ do innych miejscowości.

Kiedyś we wsi działała OSP. Sołtys 
zastanawia, czy przydałaby się także 
teraz. Robert Wrzesiński
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* Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Kórniku. Tel. 605 23 64 70
* Odstąpię mieszkanie 2-pokojowe w TBS-ach w Kórniku - Oś. Krasickiego. Tel. 604 511 409 lub 061 81 70 871
* Sprzedam garaż murowany w boksach przy Oś. Krasickiego. Tel. 604 511 409 lub 061 81 70 871
* Działkę budowlaną o powierzchni 1200 m2 w Kórniku. Tel. 061 8170 436
* Sprzedam suknię ślubną. Rozmiar 38/40 (gorset, spódnica, halka, welon). Tel. 692-241-023, 663-88-37 po godz. 17.00
* Mieszkanie 93m2 (4 pokoje, garaż murowany, piwnica użytkowa) Zaniemyśl. Tel. 694 843 449
* Kórnik - Szczodrzykowo dom sprzedam. Tel. 502 710 366
* Stanowiska fryzjerskie sprzedam. Tel. 502 710 366
* Rencista lat 30 podejmie pracę (zakładanie płytek, montaż paneli itp.). Tel. 607 341 475
* Sprzedam działkę budowlaną w Dziećmierowie 1200m2. Cena do uzgodnienia. Tel. 0504 036 850
* Sprzedam suknię ślubną rozmiar 36-38. Cena 250 zł. Tel. 661 055 453
* Wynajmę mieszkanie osobom samotnym. Tel. 061 8171 652
* 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

W PRUSiNoWiE MAJĄ BoiSKo
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„TANecZNA WIOSNA”  
W SZcZODRZYKOWIe

Wchodząc rankiem 20 kwietnia 2006 do 
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie od-
nosiło się wrażenie, że wiosna zawitała tam 
wcześniej niż na dworze. Hol szkoły- miejsce 
Mistrzostw Gminy w Tańcach Towarzyskich 
dla szkół podstawowych był pełen wiosen-
nych kwiatów, „kwitnąca wiśnia”, „fruwające 
pszczółki” i ten cudowny, prawdziwy ul szo-
kował i zadziwiał wszystkich uczestników 
imprezy. Organizowany od kilkunastu lat 
w gminie i po raz piąty w Szczodrzykowie 
turniej taneczny podziwiali zaproszeni goście 
w osobach:

- p.Bogdan Wesołek reprezentujący 
Urząd Miejski

- p.Paweł Kuźma- przewodniczący Rady 
Rodziców

- niezawodny dr Stefan Jachnik z AWF 
Poznań

oraz rodzice i nauczyciele wf gminy 
Kórnik, którzy jednocześnie stanowili jury 
konkursu.

Szkoda, że wysiłek dzieci, nauczycieli  
i szkoły nie podziwiali inni zaproszeni 
goście z Urzędu Miejskiego czy Rady 
Miasta i Gminy w Kórniku, bo było na co 
popatrzeć.

W organizacji  imprezy pomagała cała 
szkoła z p. dyrektor Barbarą Pietralą na 
czele, która serdecznie powitała wszystkich 
uczestników zawodów. Nie było by tej im-
prezy w Szczodrzykowie, gdyby nie pasja 
taneczna i szczególne zaangażowanie 
głównej organizatorki imprezy p. Barbary 
Jańczyk. Z zaproszenia na imprezę sko-
rzystała i pięknie w pokazach zatańczyła 
można już powiedzieć, że profesjonalna 
para taneczna: Wiktoria Zięta z Gimnazjum 
w Kórniku i Wadim Kowalczyk z Tarnowa 
Podgórnego, tańcząca w poznańskim klu-
bie tanecznym. Para ta może się poszczy-
cić sukcesami tanecznymi w swej kategorii 
wiekowej na krajowych i międzynarodo-
wych turniejach tanecznych. W przerwach 
pomiędzy zmaganiami naszych zwykłych 
ale jakże odważnych , szkolnych par ta-
necznych podziwialiśmy ich umiejętności 
taneczne w tańcach standartowych i laty-
noamerykańskich. Reprezentacje naszych 
szkół rywalizowały w walcu wiedeńskim, 
cha-chy, rock and roll-u a także w tańcu 
ludowym polonez. W turnieju tańczyło 13 
par  ze szkół z Radzewa, Bnina, Kórnika i 
Szczodrzykowa.

W ocenie jurorów walca najlepiej zatań-
czyła para Paulina Starzak - Dawid Staszak, 
cha-chę  zwyciężyli: Natalia Szulc z Cezarym 
Odzimkiem a w rock and rollu prym wiedli 
Sandra Starzak i Krzysztof Krajewski.

 Najlepszymi tancerzami w punktacji za 
wszystkie tańce okazali się:

1. Sandra Starzak i Krzysztof Krajewski 
z Szczodrzykowa

2. Natalia Szulc i Cezary Odzimek  
z Szczodrzykowa

3. Julia Kłosowicz i Piotr Miara z Kórnika
4. Alicja Starosta i Tomasz Miara  

z Kórnika
5. Paulina Starzak i Dawid Staszak  

z Szczodrzykowa

6. Sandra Szczepaniak i Piotr Domański 
z Bnina.

W polonezie zwyciężył zespół z Szczod-
rzykowa przed Radzewem , Kórnikiem i 
Bninem. 

W ogólnej punktacji za wszystkie tańce 
zwyciężyła i puchar przechodni ufundowany 
przez firmę Gorzałczanych otrzymała Szkoła 
Podstawowa z Szczodrzykowa. 

Drugie miejsce zajęła SP Kórnik, trzecie 
SP Radzewo a czwarte SP Bnin. 

Swoją cegiełkę do organizacji imprezy 
dołożył Urząd Miejski. 

Trud zmagań tanecznych został przez 
organizatorów nagrodzony pamiątkami  
oraz poczęstunkiem , z którego skorzystali 
wszyscy uczestnicy.

W ten sposób gmina Kórnik, dzięki ini-
cjatywie działaczy Szkolnego Związku Spor-
towego w Kórniku uczciła Międzynarodowe 
Dni Tańca, które co roku są obchodzone w 
miesiącu kwietniu .

 
SREBRNE  MEDAlE   

NASZYCh MiSTRZÓW W  4-BoJU lA

Niezwykle miło było oglądać  rywalizację 
naszych mistrzów gminy w czwórboju lek-
koatletycznym na Mistrzostwach Powiatu 
Szkół Podstawowych, które odbyły się 

26 kwietnia 2006 w Puszczykowie. Daw-
no nasze szkoły nie wracały z tej imprezy z 
pucharami. 4- bój to dyscyplina zespołowa, 
w której 6 uczniów musi startować w 4 

konkurencjach: 60m, w dal, piłce palan-
towej i dziewczęta na 600m a chłopcy na 
1000m. Wyniki indywidualne przelicza się 
na punkty, które  po zsumowaniu decydują 
o miejscu szkoły. Sukces na miarę awansu 
do Półfinałów Mistrzostw Wojewódzkich 
osiągnęły dziewczęta p. Jacka Ogonow-
skiego z Szkoły Podstawowej w Kórniku-
Bninie. Zajęły drugie miejsce, wywalczyły 
puchar dla szkoły i indywidualnie srebrne 
medale  uzyskując 1132 pkt. Startowało 12 
reprezentacji szkół z powiatu poznańskiego 
a wyżej mogły  awansować tylko  dwie 
najlepsze szkoły. W Poznaniu na stadionie 
Olimpii 17 maja 2006 wystartują  bohaterki 
tego sukcesu, które na mistrzostwach 
wywalczyły:

Karina Wiatr        287 pkt  
IIm - w dal – 4 57m, IIm - p.pal. - 41 m, III m - 60m. 

       -9,37 sek.
Kinga Zgarda  240 pkt
Kinga Sójka  223 pkt
Justyna Piasecka   201 pkt   
Im - 60 m - 9,09 sek.
Szczepaniak Sandra 187 pkt

Serafiniak Katarzyna  133 pkt
Drugi puchar za drugie miejsce i także 

awans do Półfinałów Mistrzostw Woje-
wódzkich wywalczyli chłopcy p. Dariusza 
Śmigielskiego ze Szkoły Podstawowej w 
Szczodrzykowie. Srebrne medale groma-
dząc 1060 pkt.otrzymali:

Mateusz Szulc -  236 pkt.  
I m na  60m - 8,41sek.
Rafał Kąkol –   227 pkt.  
II m  na 60m - 8,56 sek
Marek Matysiak - 217 pkt.
Michał Okniński -  206 pkt.
Piotr Maciejewski -  184 pkt.
Michał Basalak -  177 pkt.
W chłopcach startowało 11 szkół. Do-

skonała organizacja imprezy to zasługa 
nauczycieli i uczniów z Liceum Ogólno-
kształcącego w Puszczykowie, którzy w 
ciągu 3 godzin przeprowadzili imprezę dla 
ok. 140 lekkoatletów. Jest to wynik dosko-
nałych warunków w tej szkole ( 2 skocznie 
w dal, 2 rzutnie do p. palantowej) i fachowe 
umiejętności organizatorskie.

GRAD MEDAli GiMNAZJAliSTÓW  
W lEKKiEJ ATlETYCE

27 kwietnia 2006 ponownie na obiektach 
LO  Puszczykowo około 70 gimnazjalistów 
z naszej gminy a 360  z całego powiatu po-
znańskiego walczyło indywidualnie o awans 
do zawodów rejonowych w lekkiej atletyce. 
Olimpii w Poznaniu. Rywalizacja w lekkiej 
atletyce przebiegała w 12 konkurencjach 
dla dziewcząt i 12 dla chłopców Awans do 
zawodów rejonowych, które odbędą się 12 
maja na stadionie Olimpii w Poznaniu wywal-
czyło 23 gimnazjalistki i  13  gimnazjalistów 
z Kórnika oraz 1 dziewczyna  i  6 chłopców 
z Robakowa.

Najlepsze wyniki osiągnęli i medale za 
miejsca od 1-3 otrzymali:

Złote medale
Dawid Michalak              w dal- 5,61m   
Kórnik 
Srebrne medale
Weronika Szmańda      100m-13,88 sek  
Kórnik
Szulda Paulina              wzwyż- 135 cm   
Kórnik
Michałowska Adela       kula 3kg- 9,04 m  
Robakowo
Wachowiak Joanna       dysk- 18,33 m      
Kórnik
Sztafeta szwedzka chłopców    2:26,64
Robakowo
Brązowe medale
Sztafeta szwedzka dziewcząt    2:58,57
Kórnik
Zgarda Daria             dysk   17,87 m  
Kórnik
Lehmann Marta         oszczep  21,70 m  
Kórnik
Schlecht Daria             wzwyż   135 cm     
Kórnik
Jakubowska Weronika 300 m pł. 61,9 sek. 
Kórnik
Niemier Mateusz   300m pł.  49,38 sek. 
Kórnik
Ratajczak Piotr          100m   12,53 sek. 
Robakowo
Szarzyński Jakub     dysk         31,42 m  
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Kórnik
Sztafeta 4x100m chłopców 52,03 sek.   
Kórnik
W punktacji drużynowej za miejsca od 

1-8 bezkonkurencyjne było Gimnazjum z 
Kórnika, które wygrało zawody zarówno 
wśród dziewcząt ( 90 pkt) jak i chłopców 
( 47 pkt).

Dziewczęta z Robakowa (17 pkt)  
i chłopcy ( 25 pkt) z Robakowa uplasowali 

się na miejscach dziewiątych. W punktacji 
zespołowej punkty zdobyły dziewczęta z 16 
szkół oraz chłopcy z 19. Niestety tym razem 
nie dopisała pogoda, bo zawody odbywały 
się przy rzęsistym deszczu i dość niskiej 
temperaturze (10°C ) a to nie sprzyjało  
w osiąganiu dobrych wyników. Jest szansa, 
że na następnych zawodach przy dobrej 
pogodzie wyniki mogą być znacznie lep-
sze. ARA

• 15 maja 2006 godz. 9,00  Kórnik-Błonie  Mistrzostwa Gminy w Biegach Przełajowych 
szkół podstawowych i gimnazjów.

• 20 maja 2006 godz. 14,00  Kórnik-  Błonie  Bieg Uliczny z ”Białą Damą”

• 9 czerwca 2006 godz. 9,00  boisko w 
Szczodrzykowie

„ZABAWA NIe ZNA GRANIc” 
współzawodnictwo szkół podstawowych.

• 14 czerwca 2006 godz. 9,00  Kórnik- Błonie Czwórbój lekkoatletyczny dla dzieci klas V  
i młodszych szkół podstawowych.

• Ostatni  tydzień roku szkolnego ( dzień do 
ustalenia z p. Burmistrzem)

Uroczyste podsumowanie całorocznego 
współzawodnictwa sportowego szkół.

TERMiNY iMPREZ SZS KÓRNiK – MAJ, CZERWiEC
DlA DZiECi i MŁoDZiEżY

PUChAR PolSKi W KolARSTWiE 
TOROWYM - SZcZecIN

W dniach 22-23 kwietnia odbyła się 
w Szczecinie I seria Pucharu Polski w 
kolarstwie torowym dla Juniorów, juniorek i 
juniorek młodszych. Jest to zarazem elimi-
nacja do Mistrzostw Polski na torze, oraz 
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 
Doskonale w tych zawodach wypadła dzie-
sięcioosobowa ekipa UKS Jedynka-Limaro 
Kórnik. Do największych sukcesów można 
zaliczyć zwycięstwo juniorów w rywalizacji 
klubowej w wyścigu drużynowym na 4000m 
na dochodzenie. Limaro w składzie Tomasz 
Domagała, Robert Małyszek, Piotr Marci-
niak i Dominik Świtalski w swym pierwszym 
starcie w tym sezonie na torze osiągnęli jak 
na tę porę roku bardzo dobry czas 4 min. 
47 sek. Wyprzedzając bardzo silne ośrodki 
torowe Społem Łódź i  Pacyfiku Toruń.  
Równie wartościowe zwycięstwo wśród 
juniorów wywalczyła trójka zawodników 
Limaro, Łukasz Kuchta, Dominik Świtalski i 
Tomasz Domagała w drużynowym Sprincie 
Olimpijskim, wyprzedzając ekipy Cyklisty 
Żyrardów i Mistrzów Polski w tej konkurencji 
Stal Ekobud Grudziądz. W konkurencjach 
indywidualnych zawodnicy z Kórnika rów-
nież nie zawodzili. Łukasz Kuchta zwyciężył 
w wyścigu no 200m ze startu lotnego i blisko 
zwycięstwa był  w wyścigu Keirin, gdzie 
zajął drugie miejsce a o kolejności na mecie 
musiała zadecydować fotokomórka. Łukasz 
drugie miejsca zajął również w konkurencji 
sprintu i w wyścigu na 1 km.  a oto wyniki 
naszych zawodników w Szczecinie.

Wyścig Scretch 3m Tomasz Domagała, 
9m Piotr Marciniak

Sprint  - junior 2m. Łukasz Kuchta, 6m 
Dominik Świtalski,10m Robert Małyszek.

1 km. 2m Kuchta.
3 km. 3m Małyszek.
Wyścig Drużynowy  4 km, junior – 1m  

LIMARO KÓRNIK
Drużynowy Sprint Olimpijski, junior – 1m 

LIMARO KÓRNIK, 10m LIMARO II
2 km - juniorki, 5m Natalia Piasecka, 10m 

Monika Adamska
500m – juniorki, 6m Piasecka, 10m  

Adamska
500m – juniorki młodsze, 4m Magdalena 

Wójkiewicz.
2 km – juniorki młodsze,  10m Wójkiewicz
200 m start lotny – juniorki młodsze, 4m 

Wójkiewicz
sprint juniorki młodsze – 7m, Wójkiewicz

KRYTERiA UliCZNE KAZiMiERZ 
BiSKUPi – KAliSZ

Młodzicy i juniorzy młodsi z Kórnika 
startowali w Ogólnopolskich kryteriach 
ulicznych rozgrywanych co roku podczas 
Wyścigu dla kolarskiej Elity Kalisz – Konin. 
W Kazimierzu Biskupim najlepiej wypadł 
wśród młodzików Kacper Rajkowski, który 
zajął drugie miejsce a Przemysław Duraj 
był dziewiąty, natomiast wśród juniorów 
mł. Ósma miejsce zajął Bartosz Rajkowski. 
Następnego dnie nasza młodzież starto-
wała w Kaliszu na podobnym i mocno ob-
sadzonym wyścigu, wzmocniona jeszcze 
dziewczynami, (dokończenie na str. 28)  

HARCERSKA AKCJA LETNIA 2006
to kolejne spotkanie z przygodą i przyrodą,

 które proponuje

Komenda Hufca ZHP
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku

POBIEROWO 17– 30 lipca 2006 roku
UWAGA!

• ilość miejsc ograniczona,
• uczestnikami obozu mogą być zuchy, harcerki i harcerze oraz dzieci nie zrzeszone,

• zapisy od zaraz do 5 czerwca br. można zgłaszać w siedzibie Komendy Hufca Sadybie ul. Poznańska 
34a, we wtorki i czwartki 19.00 – 20.00,

• szczegółowe informacje dla zainteresowanych rodziców również w w/w terminach,
• zebranie dla rodziców uczestników obozu 8 czerwca 2006 roku, o godz. 19.00

w Sadybie.

Do uczestnictwa w obozie zapraszają
Organizatorzy

ZAPRASZAMY
1. Wszystkie dzieci w wieku 2-12 lat do udziału 

w XXVii Wielkim Festynie Rowerowym Dla Dzieci, 
w którym każdy uczestnik otrzyma upominek.

2.  Wszystkich sympatyków kolarstwa na:  
Viii Ogólnopolski  Wyścig na Rowerach 
Górskich o Puchar Burmistrza gminy Kórnik  
w  kategorii  młodzik i  młodziczka.

Zawody odbędą  się 21 maja  2006 r.  
na stadionie OSiR w Kórniku

Program zawodów :
13.00 – 14.30  zapisy dzieci  na stadionie w obecno-
ści lub opiekunów (prosimy zabrać 4 agrafki )
15.00 start dzieci do lat 4   -  dystans  100m                      
15.00 start dzieci do lat 6   -  dystans   250m
15.20 start dzieci do lat 8   -  dystans   400 m
15.30 start dzieci do lat 10  - dystans  800m
15.40  start dzieci do lat 12 – 1600m 
15.50  wyścig kategorii młodzik - 7,5 km
16.30   ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Urząd Miejski w Kórniku,  Starostwo 
Powiatowe, B.C.M. „Nowatex – Pusz-
czykowo”, „Auto Handel” R. Kolasa, 
„Luksus Dom” R.P. Adamscy, Firma 
”Polaris ”, „SHIMANO”- R&P Pawlak,   
Motel –Restauracja NESTOR, Firma 
„Rowery Antkowiak”

SPoNSoRZY:

oRGANiZAToRZY:
Starostwo Powiatowe  
Urząd Miejski w Kórniku  
UKS Jedynka Kórnik
Wielkopolski Związek Kolarski 
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(dokończenie ze str. 27)  
które prosto ze Szczecina pojechały 
sprawdzić swych sił w wyścigu kobiet open 
(Seniorki i juniorki razem). Miłym zaskocze-
niem było w wyścigu kobiet trzecie miejsc 
zawodniczki Limaro Natalii Piaseckiej, tym 
bardziej, że w Kaliszu wśród czterdziestu 
kobiet startowało kilka reprezentantek 
Polski seniorek, a zwyciężyła Paulina 
Brzeźna kadra PZKol. W wyścigu juniorów 
młodszych Bartek Rajkowski był czwar-
ty, natomiast wśród młodzików Kacper 
Rajkowski zajął piąte miejsce a Przemek 
Duraj ósma. 

KÓRNICKIE SPOTKANIA  
Z BIAŁĄ DAMĄ

XIII OTWARTY TURNIEJ 
SZACHOWY

1. Organizatorem turnieju jest Urząd 
Miejski w Kórniku i sekcja szachowa  
MUKS “WIEŻA KÓRNICKA”.

2. Celem imprezy  jest popularyzacja 
szachów i wyłonienie mistrza gminy 

Kórnik na rok 2006.
3. Turniej odbędzie 13 maja 2005r 

od godz. 10:00 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji 

przy ul. Leśnej 6. 
Zapisy w dniu imprezy od 9:30-9:55. 

4. Turniej zostanie przeprowadzony 
systemem szwajcarskim na dystansie 

7 rund.
    Tempo gry - 15’ na partię dla 

zawodnika. Obowiązują przepisy gry 
przyspieszonej.

5. O kolejności miejsc decydują /liczba 
zdobytych punktów, punktacja Bucholza 

skrócona /punktacja Bucholza, liczba 
zwycięstw, progres.

VIII OTWARTY TURNIEJ 
WARCABOWY

Turniej odbędzie 13 maja 2005r 
początek około godz. 15:00 w OSiR 

w Kórniku  ul.Leśna 6.
1. Organizatorem turnieju jest Urząd 
Miejski w Kórniku i sekcja szachowa  
MUKS “WIEŻA KÓRNICKA”.
 Tempo gry: 5min. dla zawodnika 

na dystansie 9 rund. Obowiązywać 
będą przepisy podane przed turniejem. 
Organizatorzy przewidują nagrody 

rzeczowe dla trzech najlepszych 
zawodników 

i najlepszej zawodniczki w turnieju 
szachowym i warcabowym .

Ponadto przewidujemy nagrody  dla 
najlepszego juniora i juniorki.  

Nagrodę można otrzymać tylko
 z jednego tytułu.    

Organizatorzy zastrzegają sobie 
ostateczną interpretację niniejszego 

regulaminu. 
W przypadku dużej ilości zawodników  
o udziale w turnieju decyduje kolejność

     zgłoszeń-liczba miejsc ograniczona 50 
osób.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

RoZGRYWKi  KlASY  oKRĘGoWEJ

W minioną sobotę Kotwica rozegrała ko-
lejny mecz ligowy. Tym razem Kórnik gościł 
drużynę Lipna Stęszew i kolejny raz w tym 
sezonie mecz ligowy zremisowała.

Zaczęło się bardzo obiecująco, już w 9 
minucie Krzysztof Socha zdobył swą kolej-
ną bramkę w klasie okręgowej. Po stracie 
gola goście z jeszcze większym animuszem 
zaatakowali naszą bramkę i, tylko dzięki 
dobrej grze Macieja Bzdęgi dość długo 
Lipno nie potrafiło strzelić wyrównującej 
bramki. Udało się to im tuż przed przerwą 
i zawodnicy do szatni schodzili z wynikiem 
remisowym 1-1.

Zanim kibice zdążyli wygodnie usiąść, 
żeby obejrzeć drugą część spotkania dru-
żyna ze Stęszewa prowadziła 2-1.

Kotwica rzuciła się do odrabiania strat, 
lecz Lipno nie pozwalało na wiele swobody 
i akcje gospodarzy kończyły się na linii pola 
karnego gości.

Jednak w 75 i 78 minucie kolejny raz 
przebłysk swoich dużych możliwości dał 
Krzysztof Socha i wyprowadził naszą ekipę 
na prowadzenie 3-2.

Nasza drużyna , jednak nie dowiozła 
cennego zwycięstwa do końca i w 85 minu-
cie goście doprowadzili do remisu 3-3.

Skład Kotwicy: BZDĘGA- JOPPEK, 
PATOKA, NIEMIER K.(JASKUŁA), 
SŁABOLEPSZY, KONOWAŁ, ROCHO-
WIAK (PIECZYŃSKI), SIMON, SOCHA, 
GRONEK(DOBRZYŃSKI), SZABLEWSKI.

OTO POZOSTAŁE WYNIKI KOTWICY 
W TEJ RUNDZIE :
KOTWICA – GUŁTOWY  1-1 SOCHA
STELLA – KOTWICA       1-1 SZYMCZAK
TPS – KOTWICA             1-0
KOTWICA – UNIA            0-1
KOTWICA – ŁOPUCHOWO  2-1 SZYMCZAK 2
TRZEMESZNO – KOTWICA 1-1  
LANDSKOWSKI

Następne mecze :   
LECHITA – KOTWICA    
SOBOTA 13.05 godz. 17.00
KOTWICA – PLEWISKA
20.05 godz. 16.00

Przypominamy wszystkim kibicom, że  
w tej rundzie wstęp na mecz jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy !!! P.P.    

RAZEM
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Lechita Kłecko 21 55 18 1 2 72-12
2.  Unia Swarzędz 21 55 18 1 2 56-15
3.  Kłos Zaniemyśl 21 42 13 3 5 35-22
4.  Grom Plewiska 21 39 12 3 6 39-16
5.  1992 Lechia Kostrzyn 21 35 11 2 8 40-34
6.  Lipno Stęszew 21 29 8 5 8 35-33
7.  Piast Kobylnica 21 26 7 5 9 25-33
8.  TPS Winogrady (Poznań) 21 25 8 1 12 22-31
9.  Kotwica Kórnik 21 24 5 9 7 25-26

10.  Ks Łopuchowo 21 19 5 4 12 27-47
11.  GKS Gułtowy 21 18 4 6 11 21-39
12.  Zjednoczeni Trzemeszno 21 17 5 2 14 17-41
13.  Stella Luboń 21 16 4 4 13 18-61
14.  Vitcovia Witkowo 21 16 4 4 13 21-43

UWAGA ReGATY
Podczas Kórnickich Spotkań z Białą 

Damą, 20 maja o godz. 1000 na jeziorze 
Kórnickim odbędą się Regaty Jubileuszowe 
z okazji 50lecia sekcji wioślarskiej. Dystans 
Będzie wynosił ok. 2000 m., ze startem 
w okolicach Bnina i metą na wysokości 
OSiR na Błoniach. Oba Kluby serdecznie 
zapraszają.

Poznański Klub Sportowy „Posnania” 
powstał w 1907 roku, zrzeszając w swoich 
barwach kilkanaście sekcji, w tym od 1956 
roku sekcję wioślarską. W Wielkopolsce 
pełni rolę propagandową, rozpowszech-
niając dyscyplinę. Zawodnicy „Posnanii” 
reprezentowali i nadal reprezentują Klub nie 
tylko na arenach krajowych, ale także mię-
dzynarodowych. Obecnie wioślarze po raz 
trzeci z rzędu wywalczyli pierwsze miejsce 
w ogólnopolskiej punktacji Sportu Dzieci i 
Młodzieży. Obecnie czworo zawodników 
ubiega się o start na igrzyskach olimpijskich 
w Atenach. W 2003 roku sekcja wioślarska 
„Posnanii” wraz ze Szkołą Podstawową nr 2 
w Kórniku utworzyła Uczniowski Klub Spor-
towy „Dwójka Kórnik”, w celu propagowania 
dyscypliny w naszej gminie.

UKS „Dwójka Kórnik”

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 bie-
gach dzieci, młodzież i doro-
słych. Pokażmy, że w Kórniku 
też uprawiamy ruch w postaci 

rekreacyjnego biegania. 
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RYNNA NA WioSNĘ 

Producenci rynien proponują kom-
pletnych systemy odwodnienia dachu. 
Taki system, złożony z poszczególnych 
elementów można samodzielnie wyko-
nać.  W skład systemu odwodnienia 
dachu wchodzą między innymi: rynny, 
rury spustowe, kształtki narożne, siatki 
ochronne, rewizje oraz uchwyty do mo-
cowania rynien - rynajzy - i rur spusto-
wych - obejmy.  

Rynny mogą mieć różny przekrój: pół-
okrągły, półeliptyczny, trapezowy, skrzynko-
wy (kwadratowy albo prostokątny) lub imitu-
jący gzyms. Rynny o przekroju półokrągłym 
są najpopularniejsze, pasują do każdego 
dachu. Rynny z wywiniętymi krawędziami 
są bardzo odporne na obciążenia mecha-
niczne. Półeliptyczne mają dużą przepu-
stowość, nadają się więc szczególnie na 
dachy o dużych powierzchniach. Kształty 
rur spustowych dopasowane są do kształtu 
rynny i mają przekrój okrągły, kwadratowy 
lub prostokątny. 

Rynny z PCW pokrywane są akry-
lem, tlenkiem tytanu lub stabilizowane 
promieniami ultrafioletowymi. Takie dzia-
łanie zwiększa odporność pcv na warunki 

atmosferyczne - działanie promieni sło-
necznych, zanieczyszczone powietrze, 
kwaśne deszcze. Tworzywo, z którego 
wykonane jest orynnowanie, najczęściej 
barwione jest w masie, dzięki czemu 
miejsce zarysowania nie zmienia koloru. 
Rynny łączone są na złączki i zapinki z 
gumową uszczelką, zatrzaski z uszczelką 
lub są sklejane na stałe. 

Blacha aluminiowa jest zabezpieczana 
antykorozyjnie i lakierowana lub malowana 
na kilka kolorów. Rynny z tego materiału ku-
puje się jako gotowe i łączy się nitami oraz 
uszczelnia klejem do aluminium, specjalną 
pastą lub silikonem.

Rynny miedziane wykonuje się z blachy 

miedzianej niczym niepokrytej lub pokrytej 
cynkiem albo akrylem. Jeśli decydujemy się 
na rynny miedziane, musimy pamiętać, że 
dach nie może być pokryty ani blachą alu-
miniową, ani stalową. Woda spływająca po 
takim dachu woda może spowodować ko-
rozję rynien miedzianych. Ponadto niczym 
niezabezpieczona blacha miedziana wysta-
wiona na bezpośrednie działanie czynników 
atmosferycznych utlenia się. Powstająca w 
ten sposób warstwa tlenku miedzi, zwana 
patyną, zmienia barwę powierzchni.

Rynny wykonane z blachy stalowej są 
ocynkowane i pokryte plastycznym tworzy-
wem odpornym na uszkodzenia mechanicz-
ne, korozję oraz płowienie. Produkowane 
są w wielu kolorach, pozwala to na dobór 
rynien do koloru elewacji domu czy dachu. 
Montaż rynien cynkowych ułatwia specjalna 
zatrzaskowa konstrukcja haków rynnowych 
i ściennych.

Rynny cynkowo-tytanowe są błysz-
czące i maja kolor srebrzystoszary. Łączy 
się je poprzez obustronne lutowanie,  
w przypadku zalecenia producenta należy 
dodatkowo uszczelnić pastą. 

Wybór odpowiednich rynien doradzą 
konsultanci ze Składów budowlanych 
VoX z Poznania przy ul. Św. Michała 100 
oraz przy ul. Głogowskiej 216. Kaz

EFEKToWNE ElEWACJE

Tynki zewnętrzne różnią się między 
sobą przede wszystkim składem, a co za 
tym idzie, mają nieco inne właściwości i 
zastosowanie. Decydując się na wykoń-
czenie elewacji domu warto wiedzieć jak 
właściwie dobrać tynk.

Tynki cienkowarstwowe dostępne są w 
trzech najbardziej popularnych odmianach 
: tynki mineralne, tynki polimerowe oraz 
tynki silikatowe. Strukturalne lekkie tynki 
mineralne są niepalne, o bardzo wysokiej 
przepuszczalności dla pary wodnej. Jed-
nocześnie są łatwe w obróbce, dobrze 
przyczepne, z dodatkami hydrofobowymi, 
na bazie białego wapna i białego cementu. 
Tynk można malować, co daje możliwość 
wykorzystania szerokiej palety barw. 

Strukturalne tynki polimerowe nie roz-

przestrzeniają ognia, są odporne na wpływy 
atmosferyczne i nieprzystępne dla wody.  
Tynk i  po l imerowe cechu je  wyso-

ka przepuszczalności dla pary wodnej.  
Przygotowane są na bazie wodnych  
dyspersji polimerów, co w praktyce oznacza, 

iż są one odporne na wszelkiego rodzaju 
związki alkaliczne. 

Strukturalne tynki silikatowe nie roz-
przestrzeniają ognia, mają bardzo wysoką 
przepuszczalności dla pary wodnej. Przy-
gotowane są  na bazie szła wodnego pota-
sowego, dzięki czemu nie pęcznieją i nie są 
termoplastyczne. 

Wszystkie trzy rodzaje tynków można za-
stosować jako dekoracyjne tynki strukturalne 
elewacyjne i wewnętrzne. Można je stosować 
na tynkach podkładowych oraz jako wyprawy 
wierzchnia w bezspoinowych systemach 
ociepleń budynków. Pełne związanie tynków 
następuje po 2 - 3 dni zależnie od temperatury 
otoczenia. Można je nanosić ręcznie.

Dobór tynków i bezpłatną poradę  
u konsultanta można uzyskać w Skła-
dach budowlanych VoX w Poznaniu 
przy ul. Św. Michała 100 oraz przy  
ul. Głogowskiej 216. Raw

ZAlETY PŁYTY

Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-
włóknowe znajdują coraz to nowe zasto-
sowania. Można nimi wykańczać ściany, 
sufity, a także podłogi i stopnie schodów. 
Doskonale też nadają się do tworzenia 
zaokrąglonych powierzchni. Płytami moż-
na wykończyć pomieszczenie z fantazją i 
wyobraźnią.  Montaż płyt g-k nie sprawia 
trudności nawet początkującemu majster-
kowiczowi. 

Aby uniknąć mokrego i pracochłonnego 
wykańczania podłogi, można posłużyć się 

specjalnymi płytami. Jastrychowe płyty g-k lub 
płyty gipsowo-włóknowe są twarde i odporne 
na częste użytkowanie. Montuje się je łatwo 
i szybko, a uzyskana powierzchnia podłogi 
jest idealnie gładka. Na tak przygotowana 
podłogę można położyć zarówno wykładzinę, 
jak też podłogę z paneli drewnianych. 

Niektórzy producenci postarali się, by 
płyty jastrychowe spełniały dodatkowo 
funkcję ochronną przed hałasem i ocieplały. 
Powstało połączenie płyt gipsowo-karto-
nowych i gipsowo-włóknowych z warstwą 
wełny mineralnej, pianki poliuretanowej lub 
płyty pilśniowej. Takimi płytami można po-
krywać nowe podłogi lub odnawiać starych, 
nawet kiedy są bardzo zniszczone. Należy 
przy tym pamiętać, by usunąć nierówności 
istniejącego podłoża przed wykonaniem 
prac remontowych.

Łuki i półokrągłe powierzchnie ścian 
są trudne w wykonaniu. W tym przypadku  
przydają się gipsowo-kartonowe płyty do 
gięcia na sucho o grubości 5-6 mm. Moż-
na dzięki nim uzyskać łuki o promieniu 
wewnętrznym równym minimum 60 cm lub 
zewnętrznym dochodzącym do 110 cm. Łuk 
taki można równie dobrze wykonać z płyty 
g-k, nacinając w niej pionowe lub poziome 
równoległe szczeliny i wyginając ją. Należy 
pamiętać, że po zamocowaniu płyty szczeliny 
trzeba zaszpachlować. Płyty można także 
giąć na mokro. Jednak takie prace wymagają  
wyjątkowej precyzji i doświadczenia. 

odpowiednie do wykonywanych 
prac remontowych płyty można dostać 
w Składach budowlanych VoX w Pozna-
niu przy ul. Św. Michała 100 oraz przy  
ul. Głogowskiej 216. Dar

REKlAMY

PORADNIK
BUDOWLANY

Fot. Składy budowlane VOX

Fot. Składy budowlane VOX
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	 	 	TELEfONY ALARMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa-
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04
Ochotnicza straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
straż Miejska
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi kórnickie i Usługi komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Kórnik, Rynek 1, tel. (061) 817 04 87
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe kOMBUs
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 7/2006: „ODZIENIE SERCA NIE 
ROZGRZEJE”.  

Nagrodę książkową otrzyma p. Stanisław Kropacz z Kórnika.  
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
26-go maja 2006 r.  

Materiały prosimy dostarczać do 19-go maja 2006 r.

ROZRYWKA

Poziomo: 1) założyciel Biblioteki Kórni-
ckiej, patron Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Kórniku, 7) miejsce urodzenia Wisławy 
Szymborskiej, 8) sołtys wsi Dachowa, 9) 
mieszanina metali, 12) koks albo węgiel, 
15) opad atmosferyczny, 16) grochówka, 
18) prezes kórnickiego Kombusu, 20) 
brak sił, 21) dookoła obrazu, 22) biała w 
Kórniku, 23) płynna przyprawa do potraw, 
26) część dekagrama, 30) miejscowość w 
naszej gminie, sołtysem jest tam Zbigniew 
Piasny, 31) pył, który siada na wszystkim, 
32) nie umie czytać i pisać.
Pionowo: 1) ideał moralny, 2) miasto nad 
jeziorem Jeziorak, 3) teren pokryty trawą, 
4) pomieszczenie z urządzeniami do su-
szenia, 5) duży ptak błotno-moczarowy, 

6) budynek z ekranem, 10) bardzo duża 
liczba ludzi zgromadzonych w jakimś 
miejscu; ciżba, 11) duża, wolna przestrzeń  
w mieście, 13) Gojawiczyńska albo Raksa, 
14) mebel do siedzenia, 15) odpowiedzial-
ność producenta za jakość wyrobu, 16) 
człowiek nic nie znaczący, 17) uprawiane 
przez rolnika, 18) poprzeczna dolna część 
futryny drzwiowej, wystająca nad poziom 
podłogi, 19) rzeka w Kazachstanie, 24) 
państwo w Ameryce Południowej, 25) nar-
kotyk w herbacie, 27) nauczycielka wycho-
wania fizycznego, autorka książki „Historia 
Sportu w Kórnickim Liceum” wydanej z 
okazji sześćdziesięciolecia Liceum Ogólno-
kształcącego w Kórniku, 28) odprawiana w 
kościele, 29) wulkan na Sycylii.

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






