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KTÓRĘDY LINIA?
Pierwsze wnioski z prac komisji doraźnej

SPACER WZDŁUŻ BRZEGU
Bałagan nad jeziorem

Fot. ŁG

ZAPOWIEDŹ MODERNIZACJI
Oczyszczalnia w Borówcu będzie mniej
uciążliwa

Jubileusz poznańskich
strażaków

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

Wakacje w Chorwacji
W atrakcyjnych cenach
od czerwca do września

W dniu, któremu patronuje św. Florian, czyli 4 maja, z okazji 130 rocznicy
powstania Zawodowej Straży Pożarnej w
Poznaniu oraz obchodów Dni Strażaka
2007, burmistrz Jerzy Lechnerowski wziął
udział w uroczystości, która odbyła się w
Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej w
Poznaniu. Należy tu dodać, że Komenda
Miejska w Poznaniu nadzoruje i koordynuje
działanie Ochotniczych Straży Pożarnych
w naszej okolicy, w tym także jednostek w
naszej gminie.
W imieniu mieszkańców i władz samorządowych Gminy Kórnik burmistrz wręczył
list gratulacyjny.
Centrum dystrybucyjne H&M
już otwarte
Od 2 maja rozpoczęło działalność
Centrum Dystrybucjne firmy H&M w
Gądkach. Tydzień później, w środę 9

zły dogodne tereny do zainwestowania
w Gądkach.
Inwestycje firmy Enea
9 maja w Urzędzie Miejskim w Kórniku,
na roboczym spotkaniu gościł kierownik
Wydziału Inwestycji firmy Enea z siedzibą
we Wrześni, pan Karol Kucharski.
Dyskutowano m.in. na temat inwestycji
firmy na ul. Szczególnej w Szczytnikach
(zasilanie osiedla) oraz poruszono temat
budowy około 270 lamp na osiedlach w
okolicy ul. Poznańskiej i ul. Szkolnej w
Borówcu. W związku z zainteresowaniem
ostatnim zagadnieniem zaplanowano
kolejne spotkanie, które odbyć ma się
tuż przed wydaniem tego numeru Kórniczanina.
Spotkanie z ZDP
Kolejne spotkanie z przedstawicielami
Zarządu Dróg Powiatowych dotyczyło
inwestycji w naszej gminie. Oprócz wiceburmistrza Hieronima Urbanka uczest-

tel. 061 8170 737

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

wicieli samorządów wielu wielkopolskich
gmin nie zabrakło przewodniczącej RM w
Kórniku Ireny Kaczmarek oraz burmistrza
Jerzego Lechnerowskiego. Obecni byli
oczywiście także: były prezes Kórnickiego Koła Stowarzyszenia Sołtysów Józef
Bartkowiak.
STW Finanse w poszukiwaniu
funduszy
14 maja doszło do spotkania wiceburmistrza Hieronima Urbanka z przedstawicielem firmy STW Finanse Waldemarem
Sucharskim.
Firma przedstawiła możliwości finansowania z dostępnych funduszy unijnych
(w tym z tzw. funduszy „norweskich”)
niektórych inwestycji, posiadających już
pełną dokumentację projektową, lub takich
dla których taka dokumentacja jest na
ukończeniu.
Pod uwagę wzięto:
- sieć kanalizacyjną w Borówcu
- centrum sportowo-rekreacyjno-oświatowe z halą, basenem i centrum kultury.
- sieć kanalizacji deszczowej oraz dróg
i chodników w Bninie (ul. Witosa i Droga
Kalejska)
- sieć oświetleniową (270 lamp) na
osiedlach w Borówcu.
Do czasu kolejnego spotkania sprecyzowane zostaną warunki współpracy
z Urzędem Miejskim w Kórniku.
Nowy członek Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

TARTAK W BNINIE OFERUJE
WIĘŹBE DACHOWĄ I DREWNO KONSTRUKCYJNE
PODŁOGI I PARKIETY
DREWNO OPAŁOWE

• KOMPLEKSOWA USŁUGA MONTAZU I DORADZTWA
• PRZECIERAMY,IMPREGNUJEMY I SUSZYMY DREWNO
Bnin, ul. Jeziorna 17,
tel. (061) 898 02 89, fax (061) 898-02 06
e-mail: biuro@mcs.az.pl

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061 8 170 595
www.restauracja-casablanca.pl
e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl
426/
401/
483/
482/
481/
445/

STEK Z ŁOSOSIA Z GRILLA - frytki, surówka z białej kapusty .................................................. 19,00 zł
KOTLET DE’VOLAILLE - frytki, zestaw surówek ........................................................................ 15,50 zł
KOTLET SCHABOWY panierowany - frytki,,zestaw surówek .................................................... 14,00 zł
STEK Z GRILLA z sosem czosnkowym - ziemniaki grillowane, zestaw surówek ................... 16,00 zł
MEDALIONY ZAPIEKANE z serem i pieczarkami – ryż curry, zestaw surówek ..................... 20,50 zł
ZRAZ WOŁOWY ZAWIJANY – sos pieczeniowy, pyzy drożdżowe, buraczki ........................... 16,50 zł

!!! Na Państwa życzenie każdą pizzę specjalnie przygotujemy: !!!
na ostro • na grubym cieście • przykrytą drugim ciastem
• mocno wypieczoną lub bladą • z sosem czosnkowym i /lub keczupem
532/
540/
542/
549/
559/
552/

MARGHERITA - z sosem pomidorowym, serem i oregano .......................................................... 7,50 zł
DONNA - z szynką i pieczarkami ................................................................................................. 11,50 zł
FARMERSKA - z szynką, salami, bekonem i kabanosem .......................................................... 15,50 zł
MEXICANA - z kukurydzą, papryką, fasolą, cebulą, czosnkiem i oliwkami na ostro .................. 15,50 zł
RZEŹNICKA - z szynką, salami, kabanosem, cebulą i pepperoni ............................................... 15,50 zł
DOMOWA – grube ciasto z szynką, salami, bekonem, kabanosem, kurczakiem i pieczarkami .17,50 zł

ODBIÓR WŁASNY = 10% RABATU
Zamów jednorazowo za 35 zł,
a otrzymasz 1L soku owocowego za 1 grosz !!!

AUTO DO WYNAJĘCIA NA ŚLUBY
I INNE UROCZYSTOŚCI

TEL KOM 509 574 574

Urbanistka, pani Joanna Grocholewska
została czwartym członkiem kórnickiej
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Pozostałymi członkami tego gremium są
nadal państwo: Regina Skiba, Stefan Wojciechowski i Marian Urbański.

367/ SAŁATKA GRECKA - sałatka z sałaty, pomidora, ogórka, cebuli z serem feta i oliwkami ......... 9,00 zł
512/ SPAGHETTI BOLOGNESE - spaghetti z sosem bolońskim ....................................................... 8,50 zł
516/ SPAGHETTI EXTRA - w sosie bolońskim ze śmietaną zapiekane z serem ............................... 11,50 zł
521/ LASAGNE - zapiekanka z mięsem pod beszamelem .................................................................. 12,00 zł
525/ TORTELLINI TRE FORMAGGIO .................................................................................................. 13,50 zł
7/ KEBAB W BUŁCE .............................................................................................................................. 9,00 zł
77/ KEBAB MENU .................................................................................................................................. 15,00 zł

+48(...)61 8 170 595
Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

Wspólne starania o środki?

maja dokonano uroczystego otwarcia hal
spedycyjnych. Dwupoziomowy obiekt o
powierzchni 75 tys. m² docelowo stanie
się pośrednikiem w zaopatrywaniu sklepów i sprzedaży wysyłkowej w pięciu
krajach. Podczas uroczystości Gminę
Kórnik reprezentowali: przewodnicząca
RM Irena Kaczmarek, burmistrz Jerzy
Lechnerowski oraz jego zastępca Hieronim Urbanek. Obecny był także prezes sp.
KOMBUS Piotr Plewka. Poświęcenia hali
dokonał ks. Eugeniusz Leosz, proboszcz
parafii w Robakowie.
Powstanie takiego obiektu na terenie
gminy zaowocuje ponad milionowym
rocznym wpływem do budżetu z tytułu
podatku od nieruchomości. Co równie
istotne, już teraz w Centrum Dystrybucji
pracują mieszkańcy naszej gminy i okolic, a docelowo znajdzie tam zatrudnienie
ok. 800 osób. Już niebawem rozpoczną
działalność kolejne firmy, które znala-
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niczyli w nim dyrektorzy Marek Nowicki
i Marek Borowczak oraz wicestarosta
Tomasz Łubiński. Analizowano zaawansowanie prac przy rondzie w Robakowie,
dyskutowano na temat projektu chodnika,
który ma być realizowany od tegoż ronda
w kierunku bloków. Istotnymi tematami
były także zatoki autobusowe w Robakowie i Czmońcu oraz przygotowania do
prac na ciągu pieszym Borówiec-Kamionki
oraz przy ulicach Głównej i Jarzębinowej
w Biernatkach.
Spotkanie z Sołtysami
W miejscowości Orzechowo (Gmina
Miłosław), 14 maja odbyło się spotkanie
z okazji 10 lecia Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Rolę
honorowego gospodarza spotkania pełnił
Franciszek Sztuka, prezes Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Sołtysów. Pośród przedsta-

W dniu 15 maja w Urzęzie Miejskim
w Kórniku doszło do spotkania dyrektor
Instytutu Dendrologii PAN prof. dr hab.
Gabrieli Lorenc-Plucińskiej, pełniącego
obowiązki dyrektora Biblioteki Kórnickiej
dr Zbigniewa Kalisza z Burmistrzem Jerzym
Lechnerowskim. Omówione zostały możliwości wspólnego starania się o fundusze
na rewitalizację parku, zamku i rynków jako
jednego związanego ze sobą kompleksu
obiektów.
Współpraca w aglomeracji
Uroczyste podpisanie porozumienia
dotyczącego współpracy pomiędzy
samorządami aglomeracji poznańskiej
odbyło się 15 maja w Sali Renesansowej ratusza na poznańskiej starówce.
Przy okazji spotkania włodarzy powiatu,
na którym Gminę Kórnik reprezentował
burmistrz Jerzy Lechnerowski wraz
z panią skarbnik Katarzyną Szamałek,
omówiono sprawy związane z transportem publicznym.
Opr. ŁG



Podczas obrad Komisji Rozwoju
Gospodarczego RM w Kórniku dyskutowano na temat projektu zmian Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego terenów północno wschodniej części Gminy Kórnik
– w obrębie Żernik, Koninka, Robakowa,
Dachowej, Borówca (część północna
w okolicach „obserwatorium astronomicznego”), Szczodrzykowa, Runowa,
Dziećmierowa, Pierzchna i Kromolic.
Granice opracowania przebiegają
wzdłuż trasy „katowickiej” (droga krajowa
S-11) od Kórnika, aż do powstającego węzła komunikacyjnego „Koninko” (zawarto
także część wsi Koninko od wspomnianej
trasy do torów kolejowych) i wzdłuż północnych i północno-wschodnich granic
Gminy Kórnik.
Głównym założeniem projektu jest przeznaczenie większości terenów w Koninku,
Żernikach i Robakowie (od Średzkiej Strugi
na północ) pod aktywizację gospodarczą.
Podobne przeznaczenie twórcy projektu
przewidzieli dla obszarów rozciągających
się wzdłuż projektowanej drogi S 5, która
od węzła na autostradzie przebiegnie
terenami naszej gminy na wschód, równo-

legle od istniejącej drogi – Dziećmierowo
– Szczodrzykowo- Kleszczewo (istniejąca
droga nr 434).
Tereny aktywizacji gospodarczej przewidziano więc także na wschód i południe od
Szczodrzykowa, aż do północnych krańców
Dziećmierowa.
Co istotne, zachowane zostały łączniki
ekologiczne, szerokie pasy zieleni wzdłuż
Średzkie Strugi, równoległego do niej rowu
oraz Kopli. W części Dachowej, Robakowa i
Gądek zaproponowano strefę budownictwa
mieszkaniowego. Olbrzymi obszar gruntów
pod zabudowę przewidziano w Dziećmierowie i na południowy wschód od tej wsi (aż
po Celestynowo).
Runowo, Pierzchno i Kromolice oraz
część obszarów na północ od Kórnika
pozostają obszarami rolniczymi.
Podczas posiedzenia komisji RG RM
projekt ten został ostro skrytykowany przez
kórnicką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Architekt Stefan Wojciechowski
przedstawił konkurencyjny projekt znacznie
zmniejszający zasięg stref aktywizacji gospodarczej na rzecz obszarów rolniczych.
Radny z Robakowa zaproponował

Zmiany w Obszarze Chronionego
Krajobrazu
Zgodnie z planami część radnych RM
w Kórniku odbyła rekonesans wzdłuż
brzegów jezior Kórnickiego i Bnińskiego, w celu przedyskutowania w terenie
spraw związanych z projektem Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Przypomnijmy, że w związku z powstaniem Obszary wprowadzone mają być
wielorakie zakazy ( patrz poprzedni numer
– strony 14 i 15) w tym zakaz lokalizowania
obiektów budowlanych w pasie 100 metrów
od linii brzegowej rzek i jezior. W przypadku
dwóch wyżej wymienionych zbiorników
wodnych zakaz ma obowiązywać tylko na
części obszaru (kolor biały na mapkach w
poprzednim numerze). Po wyjazdowym

spotkaniu radnych zaproponowano korekty w projekcie, które dotyczą Jeziora
Bnińskiego.
Na wschodnim brzegu (strona lewa
na mapce e poprzednim numerze) pas,
na którym obowiązywać będzie zakaz
zabudowy (kolor biały) został skrócony od
północy , natomiast wydłużony w kierunku
południowym. Po stronie zachodniej (prawa
strona) od południa rozszerzono pas objęty
zakazem aż do wysepki obok ośrodka wypoczynkowego w Błażejewku.
Szczegóły projektu poznać można
w Referacie Ochrony Środowiska UM w
Kórniku. Tam też, oraz w Biurze Rady Miejskiej, do końca maja składać można wnioski
i uwagi do projektu. Opr. ŁG

zmniejszenie strefy łącznika ekologicznego wzdłuż Średzkiej Strugi, na wysokości
swojej wsi.
Zainteresowanych projektem mieszkańców informujemy, że sołtysi z objętych
opracowaniem terenów otrzymają mapy
dotyczące projektu studium, na których
sprawdzić będzie można szczegóły propozycji.
Po szerokiej dyskusji, w której wezmą
udział specjaliści, radni i przedstawiciele
sołectw plan z ewentualnymi zmianami
przedstawiony będzie Radzie Miejskiej i
przejdzie procedurę uchwalania.
Aktualizacja strategii
Podczas obrad tej samej komisji zadecydowano o rozpoczęciu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Kórnik.
Opracowaniem tego dokumentu zając
ma się Wielkopolski Ośrodek Kształcenia
i Studiów Samorządowych (WOKiSS) z
Poznania.
Jego powstanie poprzedzą konsultacje
z różnymi środowiskami mieszkańców.
Wstępne dyskusje radnych wskazują,
że szczególny nacisk w strategii położony
ma być na turystykę. Opr. ŁG

UWAGA!
W związku ze zmianą siedziby
Straży Miejskiej komendant przeprasza wszystkich zainteresowanych
za brak możliwości telefonicznego
kontaktu pod numerem stacjonarnym
0618 170-126. Z przyczyn technicznych przez pewien okres czasu numer
ten będzie nieczynny. Wszelkie zgłoszenia proszę kierować pod numer
0604-607-104.
Za wszelkie utrudnienia jeszcze
raz przepraszam i proszę o wyrozumiałość. Nowa siedziba SM znajduje
się przy ul. Poznańskiej 83 (budynek
gazowni) w Kórniku.
Marek Kaczmarek
Komendant Straży Miejskiej
w Kórniku
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Którędy linia?
Komisja doraźna ds. przebiegu linii
elektroenergetycznej podsumowała etap
swojej działalności. Na spotkaniach z
przedstawicielami samorządu oraz z
mieszkańcami przedstawiono wstępne
wnioski i opracowania, na podstawie
których powstały.
Przypomnijmy, że w skład komisji wchodzą radni: jej przewodniczący Michał Stecki,
Irena Kaczmarek, Małgorzata Walkowiak,
Magdalena Kosakowska oraz Seweryn
Waligóra. Zadaniem docelowym prac tego
zespołu miało być zaproponowanie Radzie
Miejskiej w Kórniku optymalnego przebiegu linii elektroenergetycznej 2x200kV +
2x400kV na terenie Gminy Kórnik (z tym, że
od zarania zawężono zakres działalności do
obrębów geodezyjnych Skrzynki, Borówiec i
Kamionki). Ostateczny cel, czyli propozycję
optymalnego przebiegu planuje się przedstawić do końca czerwca 2007 roku.
Komisja odbyła szereg spotkań, w tym
z samorządowcami dwóch minionych kadencji, przedstawicielami inwestora, samorządem Gminy Mosina, przedstawicielami
mieszkańców i ekspertami w dziedzinie
prawa i ekonomii.
Wypracowano opinię, że w aspekcie
historycznym Polskie Sieci Elektroenergetyczne były (i są) zainteresowane przeprowadzeniem inwestycji jak najmniejszym
kosztem. Inwestor świadomie nie prowadził
pełnej działalności informacyjnej, wskazując korzyści, przemilczając ewentualne
straty a dysponując służbami profesjonalnie
zajmującymi się podobnymi inwestycjami
oraz pozycją monopolisty stanowi siłę,
której nie jest w stanie przeciwstawić się
samotnie nawet najlepiej przygotowany
samorząd. Podobnie bezsilni wobec inwestora byli mieszkańcy, którzy w procesie
przyznawania odszkodowań traktowani
byli nierówno i niesprawiedliwie. Komisja
zauważyła także niski poziom świadomości
mechanizmów ekonomicznych dotyczących
wpływu podobnych inwestycji na przychody
gminy, wartość nieruchomości oraz procesy
urbanistyczne. Cenna była w tym miejscu
opinia ITP, w której czytamy, że nowa linia
ze względu na swoje rozmiary, szczególnie
wysokość słupów (stare mają 25 m a nowe
ponad 70 m) staje się bardzo wyraźnym
elementem w krajobrazie i poprzez swoją
wielkość będzie negatywnie oddziaływać
na psychikę mieszkańców. A zgodnie z szacunkami komisji nowa linia, poprowadzona
po starej trasie oddziaływać ma na komfort
zamieszkujących na obszarze niemal 400
ha (250 ha w Kamionkach, 100 ha w Borówcu i 25 ha w Skrzynkach).
Wspominając o ewentualnych oddziaływaniach na zdrowie mieszkańców komisja
uznała, że na podstawie sprzecznych opinii
i badań trudno jest orzec zarówno o negatywnym wpływie inwestycji na zdrowie lub
o braku takiego wpływu.
Najważniejszym wnioskiem z prac
komisji jest stwierdzenie, że problem linii
wysokiego napięcia jest sprawą istotną nie
tylko dla grupy mieszkańców władających
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nieruchomościami nieopodal słupów, ale
także dla całej społeczności Gminy Kórnik.
Podstawą takiego rozumowania są wyniki
analizy potencjalnie utraconych przez gminę przychodów (analiza kosztów i korzyści
społecznych wykonana przez Fundację
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz
Grontmij Polska). Wykorzystując założenia
sformułowane na podstawie szacunkowego
przyrostu liczby mieszkańców w obrębie
oddziaływania linii (wspomniane około
400 ha) oraz średnich przychodów gminy
z tytułu udziału w podatku dochodowym
płaconym przez tych członków społeczności (dane z Urzędu Skarbowego) oceniono,
że z powodu nieatrakcyjności tych terenów
dla nowych mieszkańców i na skutek nie
osiedlania się ich w okolicach linii gmina
stracić może około 26 milionów złotych w
przeciągu 20 lat, a w okresie lat 45 (a na tyle
inwestor wycenia „żywotność” budowanej
linii) strata sięgać może nawet około 57
milionów.
Należy przyznać, że zastosowane założenia są dość ostrożne (m. in. 19 % podatku
dla wszystkich, bez podziału na grupy
podatkowe) i przez to wyliczone wartości
strat wydają się minimalne. Nastąpi tak
przy założeniu, że nowi inwestorzy zupełnie
stracą zainteresowanie tymi terenami, co
jednak dotychczas nie nastąpiło. Tu dla
wzmocnienia wniosku, komisja argumentowała, że istnienie linii i utrata wartości nieruchomości powoduje osiedlanie się osób z
pierwszej grupy podatkowej (o mniejszych
dochodach) a nie tych zamożniejszych,
których wysokie podatki mogłyby zasilać
budżet gminy. W szacunkach utraconych
dochodów gminy nie uwzględniono innych,
niebagatelnych, choć trudnych do oszacowania strat (inne podatki, utrata wartości
nieruchomości itd.).
Mimo ostrożnych szacunków, nawet
ubytek ponad miliona złotych rocznie robi
wrażenie...
Na takim przebiegu linii traci więc cała
społeczność - to bezwarunkowo udało się
komisji udowodnić. Jak zaznaczono wyraźnie, badając historyczny aspekt inwestycji
nie próbowano doszukiwać się osób, które
odpowiadają za świadome lub nieświadome
doprowadzenie do udowodnionych strat.
Określenie istotności problemu nie przybliżyło jednak ani na krok do ostatecznych
rozwiązań i celu istnienia komisji. A właśnie
o konkrety – o propozycje alternatywnych
przebiegów, o wskazanie optymalnych
rozwiązań pytali komisję podczas spotkań
radni i zniecierpliwieni mieszkańcy.
Jak przyznali członkowie komisji – takich
konkretów jeszcze nie ma. Ich zdaniem
niezbędne jest powołanie silnej grupy negocjacyjnej, popartej fachowcami w dziedzinie
prawa (prowadzone są rozmowy z renomowanymi kancelariami prawnymi) i negocjacji.
Ze względu na powagę problemu i środki
zaangażowane przez PSE wydaje się to
słuszna droga. Jednak przed przystąpieniem
do wspomnianych negocjacji należałoby
określić – jakie są konkretne cele tych działań i jaki jest ten optymalny przebieg linii, który komisja ma do końca czerwca „odnaleźć”.
Na razie nie wiadomo na jakiej podstawie

piątka radnych będzie starała się osiągnąć
zamierzony cel. Przedstawiona analiza
nie zawiera elementów porównawczych z
potencjalnymi obszarami oddziaływania linii
wzdłuż alternatywnych tras.
Rozważając możliwe teoretycznie
przebiegi nie trudno jest wskazać (choć
komisja oficjalnie we wnioskach o tym nie
wspomina) kilka wariantów, które już zresztą w różnych konfiguracjach pojawiały się
w burzliwych dyskusjach z PSE.
Rozpatrując alternatywny przebieg
linii na obszarze Kamionek nie trudno
wyciągnąć wniosek, że w interesie całej
społeczności tej wsi (i chyba nie tylko) jest
pociągnięcie linii jak najdalej na zachód, w
lesie.. Uda się dzięki temu wyjść na przeciw
oczekiwaniom części radnych z Gminy
Mosina, którzy w rozmowach z kórnicką
komisją wyrazili zdanie, że na ich terenie
linia powinna iść także jak najgłębiej w
lesie. Przy takim rozwiązaniu, oprócz argumentów ekonomicznych jakimi kierować
się będzie PSE pojawić się mogą jeszcze
tylko pytania o aspekt ekologiczny (np. ze
strony Lasów Państwowych).
O wiele trudniejsze będzie znalezienie
alternatywy dla starego przebiegu w Borówcu. „Odginając” przebieg w jakimkolwiek kierunku (np. w kierunku Mościenicy)
przerzuca się problem i udowodnione we
wnioskach uciążliwości innym mieszkańcom. I tu pojawia się oczywisty konflikt
interesów, gdyż jak pokazała historia protestów, mieszkańcy „obdarowani” linią w
wyniku przesunięć nie chcą z oczywistych
powodów takiego prezentu, podobnie jak
ci obecnie mieszkający w zasięgu oddziaływania linii przy starej trasie.
Należy postawić pytanie czym kierować się przy rozstrzyganiu kwestii – „komu
postawić słupy?”. Odpowiednim kryterium
nie wydaje się prosty szacunek zysków i
strat ekonomicznych, który podpowiadałby
przesuwanie trasy tam, gdzie zyski gminy
są mniejsze, z korzyścią dla bogatszych
mieszkańców (na szczęście nikt oficjalnie
nie promuje takiego kryterium wyboru trasy). Równie nieodpowiednie zdaje się być
kryterium ilości zainteresowanych danym
rozwiązaniem („budujmy u nich, bo nas jest
więcej i nie chcemy tego problemu u nas”).
Rozstrzygane problemy mają nie tylko wymiar
materialny, ale także społeczny i moralny.
Jak widać, już na tym najniższym poziomie, wśród sąsiadów, negocjacje będą
trudne i niestety - w każdej konfiguracji ktoś
będzie poszkodowany.
Należy jednak podejmować konkretne
decyzje i działania szybko i stanowczo.
Jeśli przedstawiciele Gminy Kórnik nie
znajdą rozwiązania i nie wynegocjują na
czas z PSE swoich warunków (z odszkodowaniami dla dotkniętych niedogodnościami włącznie)– może być za późno, by
od słupów uratować nawet Kamionki. W
związku z Euro 2012 można spodziewać
się stworzenia przez władze centralne ułatwień proceduralnych w przeprowadzaniu
poważnych, wielkich inwestycji (tzw. „spec
ustawy”), która może ułatwić nie tylko budowę stadionów, ale także linii wysokiego
napięcia. ŁG
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– wizyta w Szlachęcinie

Ideal

PŁYTKI CERAMICZNE

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8

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

CZYNNE:

W PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 14.00-20.00
SOBOTA 9.00-16.00
tel. 061 8171 388, 605 548 427

Kupię gospodarstwo rolne
w gminie Kórnik, Zaniemyśl
wzgl. Środa Wlkp.

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

TYNKI

Kontakt:

607 786 551

MASZYNOWE

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany
tel. 602 220 560
oferuje:

- wykonanie projektów wszyskich obiektów,
- wydawanie opinii rzeczoznawcy budowl.,
- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa
budowlanego.
Polecam bezpłatne konsultacje
przedprojektowe
Zapraszam

tel. (61) 8171 127
Kupię dom do 400 tyś.
zł w Kórniku
lub okolicy
bez pośrednika

tel. 061 862 72 62
kom. 508 151 903

Tel.

a

603 613 479

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA
ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH

USŁUGI W RAMACH KONTRAKTU
Z NFZ
Rejestracja: tel. (61) 8190-425
Budynek Ośrodka Zdrowia I piętro - pokój 205

– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
Wod-Kan i C.O.
– art. elektryczne
Bnin, ul. Śremska 10A

Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane
transport GRATIS
na terenie Kórnika
zapraszamy

Jak wynika z planów inwestycyjnych Aquanetu, oczyszczalnia ścieków
w Borówcu ma być modernizowana.
Obecnie istniejący obiekt, dzięki zmianom dostosowującym do standardów
unijnych stać się ma mniej uciążliwym
dla pobliskich mieszkańców. Niezbędne
jest także zwiększenie przepustowości
oczyszczalni, która umożliwi podłączenie do niej nowych sieci obsługujących
nieskanalizowane dotychczas wsie.
By unaocznić zainteresowanym, w
jakim kierunku będzie się modernizować
borówiecki obiekt zorganizowano wyjazd
do oczyszczalni w Szlachęcinie i Koziegłowach,
na który zaproszeni zostali
członkowie stowarzyszeń
KTOŚ i Przyjazny Borówiec oraz władze samorządowe.
Z zaproszenia skorzystała część radnych,
reprezentanci wspomnianych stowarzyszeń
i zarazem mieszkańcy
Borówca, a także grupa
mieszkańców Mościenicy.
Do przedstawicieli UM Kórnik, w trakcie zwiedzania
szlachęcińskiego obiektu
dołączył burmistrz Jerzy
Lechnerowski.
Wizyta nie była przypadkowa, gdyż istniejący
tu obiekt najbardziej, z pośród okolicznych oczyszczalni zbliżony jest skalą do obiektu w
Borówcu. Nowoczesne elementy kompleksu powstały po modernizacji (właściwie
totalnej przebudowie) starszych części
oczyszczalni. Kompleks w Szlachęcinie
zajmuje dużo więcej miejsca niż ten w
Borówcu, jednak przedstawiciele Aquanetu
zapewniali, że podobna inwestycja zmieści
się na obszarze obecnie użytkowanym
przez nich w Gminie Kórnik.
Zwiedzający mogli prześledzić cały
cykl oczyszczania. W nowoczesnej zlewni
(podobna ma powstać przy oczyszczalni

w Borówcu) wszystko jest skomputeryzowane. Nowoczesne urządzenia kontrolują
skład i stan przywożonych nieczystości.
Zastosowane rozwiązania (m.in. karty chip
dla firm przewozowych) usprawniają pracę.
Można było wejść do każdej części obiektu,
sprawdzić standard zastosowanych rozwiązań, lub po prostu skontrolować w jakim
stopniu nieprzyjemny zapach może stanowić uciążliwość. Otoczenie obiektów utrzymane jest wzorcowo, wnętrza są czyste.
Na pewno pogoda nie sprzyjała przykrym
zapachom (deszcz i niezbyt ciepło) jednak
uciążliwość ograniczała się do niewielkich

przestrzeni w obrębie kilku obiektów,
tylko bezpośrednio przy urządzeniach
oczyszczających. Jacek Szymański
– mistrz Wydziału Oczyszczalni Ścieków
odpowiadał na każde pytanie dotyczące
technologii i praktyki pracy kompleksu.
Najbardziej zainteresowani mogli zajrzeć do wnętrza pracujących maszyn,
a odważniejsi dotknąć wyizolowanych
osadów. Kolejnym etapem wyjazdu była
wizyta w Koziegłowach. Z gośćmi rozmawiał prezes zarządu Aquanetu Paweł
Chudziński oraz Mirosława Szafrańska

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

sklep „Mat-Bud”



AKTUALNOŚCI

REKLAMY

Plany przebudowy oczyszczalni w Borówcu

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
	ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd.
tel. (61) 898 03 35

nr 10/2007

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku do dnia 09 czerwca 2007
r. wywieszone zostały niżej wymienione wykazy dotyczące sprzedaży:
- 5 nieruchomości niezabudowanych położonych w Kórniku, przeznaczonych
pod budowę garaży, zbywanych w drodze przetargu ustnego
- 1 nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Konarskie, przeznaczonej do łączności gospodarczej z działką sąsiednią, zbywanej w drodze
bezprzetargowej
- 1 nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Konarskie, przeznaczonej do łączności gospodarczej z działką sąsiednią, zbywanej w drodze
bezprzetargowej
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411
wew. 674.

nr 10/2007

– Kierownik Zakładu Ścieków.
Z zaprezentowanych informacji wynika,
że podobnie jak w Szlachęcinie ma być za
jakiś czas w Borówcu. Najistotniejszym
krokiem w kierunku zmniejszenia uciążliwości ma być likwidacja poletek osadowych
i pełna hermetyzacja przebudowanego
obiektu (w większym jeszcze zakresie
niż w Szlachęcinie). Istotne będzie także
zmodernizowanie i rozbudowa części biologicznej oczyszczalni. Powstać mają dwa
niezależne obiegi oczyszczania co ułatwi
eksploatacje i zmniejszy ryzyko przestojów
w razie awarii.
Inwestycja ma kosztować około 24 miliony
złotych, z czego połowę
pokryć ma Aquanet, który
także starać się będzie o
pozostałą kwotę z Funduszu Spójności UE.
Harmonogram prac
przewiduje fazę projektową (do połowy 2008 roku)
i wykonanie inwestycji ( do
połowy 2011r.)
Szczególnie zainteresowani (w tym mieszkańcy
działek, które wydzielono
przy borówieckiej oczyszczalni) pytali o możliwość całkowitej likwidacji
obiektu. Przedstawiciele
Aquanetu zapewnili, że
wykonane już wyceny kilku
rozwiązań wskazują, że
tłoczenie ścieków z Kórnika do Poznania (możliwe technicznie) byłoby dwukrotnie droższe niż przebudowa i
eksploatacja zmodernizowanego obiektu.
Trzeba tu dodać, że zmodernizowana
oczyszczalnia w Borówcu docelowo ma
przyjmować ścieki z tzw. Aglomeracji
Kórnickiej, czyli z południowo wschodniej
części gminy (np. nie z Robakowa, Żernik
czy Szczodrzykowa), ale także z części
gminy Mosina (m.in. Daszewice). Jest
to podyktowane warunkami terenowymi
i trudnościami z ewentualnym tłoczeniem
ścieków przez Wartę do Mosiny.
Przedstawiciele Aquanetu zapewnili, że
przy okazji modernizacji muszą powstać
drogi dojazdowe (szczególnie ze względu
na budowę na terenie oczyszczalni zlewni
ścieków). Przedstawiono także schematyczne plany rozbudowy systemu wodnokanalizacyjnego terenów Aglomeracji
Kórnickiej na najbliższe lata.
W drodze powrotnej część grupy udała
się do Dziećmierowa, by zobaczyć jak
wygląda przepompownia w systemie kanalizacyjnym. Podobne obiekty muszą powstać
wzdłuż nowobudowanych kolektorów kanalizacyjnych. Jak można się było naocznie
przekonać, jedynym widocznym elementem
takiej przepompowni jest niewielki wyłożony „pozbrukiem” placyk z małą skrzynką
zawierającą aparaturę sterującą.
ŁG



Tel. 061 819 04 63

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

Aleksandra Grześkowiak
tel. 0609 12 10 57

Przemysław Barczyński radca prawny
tel. 0668 23 74 96

uprzejmie informują
o świadczeniu pomocy prawnej
w zakresie:

- prawo cywilne
- prawo gospodarcze
- prawo handlowe i prawo spółek
- prawo pracy - prawo administracyjne

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Środa Wlkp., ul. 17 Września 2

PILNIE POSZUKUJĘ

sprzedawczyni do sklepu mięsno-wędliniarskiego
w Kórniku

TEL. 692 507 376

UBEZPIECZENIA
Komunikacyjne pojazdów
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

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

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

Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych
przedsiębiorstw
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

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

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

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050
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Wykonanie nawierzchni boiska i
założenie instalacji gazowej w budynku
świetlicy wiejskiej - to dwie największe
tegoroczne inwestycje w Konarskim.
W kwietniu tego roku mieszkańcy w czynie społecznym przetransportowali ziemię
na połowę boiska, udostępniając własny
sprzęt (ładowarkę, przyczepę, spychacz,
równiarkę). Sołtys Józef Bartkowiak podkreśla, że chętnie brali udział w tej pracy.
Na nawiezionej ziemią połowie boiska posiano trawę. Prace na drugiej części boiska
przewidziano na następny rok. Mieszkańcy
Konarskiego liczą, że gdy boisko będzie
spełniało odpowiednie warunki do gry, będą
mogły odbywać się na nim mecze między
poszczególnymi wsiami kórnickiej gminy, a
nawet międzygminne. Konarskie posiada
własną drużynę piłkarską o nazwie „Kolorowi”. Dysponuje ona kompletami ubiorów
piłkarskich dla 12 zawodników.
Młodzi mieszkańcy Konarskiego mogą
korzystać ze świetlicy. Do ich dyspozycji
są stoły: bilardowy, do tenisa stołowego,
piłkarzyki, telewizor i gry. Ze względu na
brak odpowiedniego zabezpieczenia nie
ma tu komputera. W tym roku z funduszy
gminnych wykonana będzie w budynku
instalacja gazowa. Świetlica ta jest mała i
nie posiada zaplecza socjalnego, dlatego
część członków Rady Sołeckiej uważa, że
należałoby wybudować nową.
W związku z budową obwodnicy Konarskie zyskuje korzystne położenie i szansę
na szybki rozwój. – Już teraz występuje
duże zainteresowanie kupnem działek, nie
tylko pod budownictwo mieszkaniowe, ale
i dla rolnictwa – tłumaczy sołtys. Wieś ta
jest bowiem nadal typowo rolnicza. Działki
będą dzielone i nabywane w oparciu o studium zagospodarowania przestrzennego
dla tej wsi.
Rada Sołecka przygotowuje się do
zorganizowania Dnia Dziecka. Impreza
odbędzie się 17 czerwca. Podczas niej
będą miały miejsce rozgrywki sportowe
m.in. mecz piłkarski o puchar sołtysa. W
imprezie weźmie udział około 40 dzieci.
Każdy uczestnik rozgrywek zostanie nagrodzony słodyczami. Organizacja imprezy
będzie opłacona z funduszy sołeckich, a jej
koszt to 1200 zł.
Robert Wrzesiński
Informujemy, że zdjęcia, które ilustrowały artykuł „Ogrody Semiramidy
w kórnickiej Pro Sinfonice” w poprzednim numerze Kórniczanina (nr 9/2007,
str. 19) są autorstwa p. Antoniego Hoffmanna. Redakcja przeprasza autora za
publikację zdjęć bez podania imienia
i nazwiska twórcy.
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Kronika kryminalna
Nie zachował bezpiecznej odległości
2 maja o godz. 9.25, na drodze krajowej
nr 11, w miejscowości Skrzynki kierowca
hondy civic nie zachował bezpiecznej
odległości i zderzył się z volkswagenem
golfem.
Uszkodził inny pojazd
2 maja o godz.16.30, na trasie katowickiej
w miejscowości Koninko, kierujący scanią
nieprawidłowo zabezpieczył przewożony
ładunek i uszkodził volkswagena passata.
Zderzył się z oplem
4 maja o godz.12.50, w Kórniku na ulicy Zamkowej kierowca samochodu marki citroen
jumper zderzył się z oplem omega.
Uderzył w hyundaia
9 maja o godz. 13.30, na krajowej „jedenastce” kierujący pojazdem wolnobieżnym
(równiarką), w wyniku nieprawidłowego
manewru zmiany pasa ruchu doprowadził
do zderzenia z hyundaiem atos.
Uszkodził ekran akustyczny
10 maja o godz. 12.00 w Gądkach, kierowca peugeota nie dostosował prędkości do
panujących warunków atmosferycznych i
wpadł w poślizg uszkadzając ekran akustyczny.

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Zabezpieczali rajd
4 maja na terenie kórnickiego podzamcza
Straż Miejska zadbała o porządek podczas
rajdu samochodowego „MINI” Morrisów.
W imprezie wzięło udział około 40 załóg
samochodowych.
Kontrole umów
Strażnicy miejscy przeprowadzają rutynowe
kontrole wśród mieszkańców gminy. Sprawdzają czy dane gospodarstwo domowe posiada aktualne umowy na wywóz odpadów,
nieczystości płynnych itp.

INFORMACJE

REKLAMY

Rozwija się
w szybkim
tempie

Kobiety i mężczyźni
potrzebni do pracy
w ogrodnictwie (szklarnie)
Dachowa 1, Gądki

Wjechał w przekop
13 maja o godz. 13.20 w miejscowości
Borówiec na ulicy Grzybowej, kierujący seatem leonem wjechał w przekop wykonany
w poprzek drogi i uszkodził pojazd.
Kradzieże
W okresie od 1 do 14 maja dokonano 9
kradzieży.
• 5 maja Komisariat Policji w Kórniku powiadomiono o kradzieży z włamaniem do
ciągnika siodłowego i rowera górskiego
w miejscowości Dachowa.
• 7 maja zgłoszono kradzież komputera
oraz odtwarzacza MP 3 z otwartego domu
jednorodzinnego w Robakowie, motoroweru Romet w Gądkach i samochodu marki
citroen C2 w miejscowości Gądki z parkingu
niestrzeżonego .
• 8 maja w miejscowości Kamionki doszło
do kradzieży renault megane.
• 9 maja w miejscowości Gądki sprawca dokonał kradzieży młota wyburzeniowego.
• 10 maja Komisariat Policji w Kórniku został
powiadomiony o usiłowaniu kradzieży z włamaniem do sklepu ogrodniczego w miejscowości Kórnik. Zebrała: Barbara Morasz

Mandat za złe parkowanie
9 maja strażnicy ukarali mandatem kierowcę
pojazdu ciężarowego (mieszkańca Bydgoszczy), który w Kórniku na Placu Browarowym
zaparkował pojazd i tym samym zatamował
ruch drogowy.
Wyrzucał śmieci do lasu
10 maja patrol SM ukarał mandatem mieszkańca Błażejewa za wyrzucenie śmieci do
pobliskiego lasu. Mężczyzna zobowiązał się
do usunięcia odpadów.
Zebrała: Barbara Morasz

W dniach 7-8 i 10 maja kontrolę gospodarki odpadami przeprowadzono w
Kromolicach. Funkcjonariusze SM ukarali
mandatem dwóch mieszkańców tej wsi za
brak odpowiedniego zbiornika do ścieków,
a w stosunku do jednej z mieszkanek
Kromolic sporządzono wniosek do Sądu
(kobieta odmówiła okazania dowodu
tożsamości i wpuszczenia strażników na
teren posesji).
10 maja tym razem w Biernatkach strażnicy ukarali mandatem mieszkankę wsi za
brak nadzoru i doprowadzenie do wylewania się nieczystości z szamba.
Zabezpieczali miejsce wypadku
W dniu 9 maja w Dziećmierowie Straż Miejska zabezpieczała miejsce kolizji drogowej
do czasu przyjazdu Policji z Poznania.



wzdłuż brzegu
Piękne majowe dni to czas, w którym
Kórnik oblegany jest przez turystów.
W ostatni weekend
parking na Prowencie był przepełniony. Zdesperowani
amatorzy majówek
parkowali nawet na
ostrym zakręcie przy
głównej drodze.
Czego szukają u
nas turyści – wiadomo: Zamek Kórnicki i
Kórnickie Arboretum.
Poza tym jak mantra brzmi wielokrotnie
powtarzany cytat z
aktualizowanej właśnie Strategii Rozwoju
„Kórnik to rozwinięta
gospodarka, atrakcyjne miejsce zamieszkania i wypoczynku,
wspaniałe zabytki”.
A jak jest na prawdę? Co widzi turysta,
gdy na chwilę zboczy z utartego szlaku
i zajrzy w miejsca, które powinny być
wizytówką miasta i gminy?
Ci pasjonaci spacerów, którzy zabłądzili w ubiegłą niedziele na brzeg jeziora
niedaleko kórnickiego rynku napotkali
coś niespotykanego – czerwono zabarwioną wodę i wozy straży pożarnej
przeznaczone działań w przypadku
chemicznych zanieczyszczeń.
Dlaczego woda była czerwona?
Część gapiów stawiała na barwnik z
dwóch czerwonych foteli tapicerowanych, które od ponad 3 tygodni pławią się
w wodzie tuż przy brzegu. Inni twierdzili,
że powodem jest proszek z pojemnika,
który leżał porzucony przy hałdzie gruzu
na nabrzeżu. Strażacy nie stwierdzili bezpośredniego zagrożenia, wzięli próbki
i odjechali. Dzień
później próbki wody
pobrał Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska. Brak
ostatecznych ustaleń, ale można się
domyślać, że mógł
być to proszek (nadmanganian potasu?),
który służy miedzy
innymi do dezynfekcji (np. takich obiektów jak apteki).
Cokolwiek jednak
było powodem – cała
sytuacja to skandal!
Brzeg jeziora,
zgodnie z prawem
wodnym powinien
być dostępny do użytkowania dla wszystkich. Nie można ingerować w linię brzego-

wą – np. wyrzucać śmieci (jakichkolwiek
– w tym organicznych) na brzeg. Niekorzystne dla ekosystemu i zabronione jest
niekontrolowane usuwanie roślinności
wodnej i brzegowej.
A jak wygląda praktyka w naszej
gminie? Wystarczy spojrzeć na zamieszczone obok i na okładce zdjęcia, by być

pewnym, że jest źle. Hałdy gruzu, popiół,
dzikie „kompostowniki” i spalarnie od-

padów organicznych, usuwane trzciny,
usypywane lub niwelowane brzegi, bu-

telki, pojemniki i worki –pozostałości po
łowiących ryby ...

Oczywiście nie wszędzie jest brudno,
gdyż wielu (nie obawiam się powiedzieć
że większość) właścicieli nadbrzeżnych
terenów dba o otoczenie swoich posesji.
Ale jak widać nie wszyscy.
W prywatnej rozmowie można usłyszeć o szczegółach niecnych procederów. Jeden z mieszkańców mówi otwarcie „Moja sąsiadka,
pani X robi właśnie
remont swojej kamienicy i wynajęła
pana Y (w miejscu
X i Y padają konkretne nazwiska),
by wywiózł gruz na
nabrzeże. Widziałem
jak to wczoraj przez
kilka godzin robił”.
„Czy powtórzy pan
to straży miejskiej?”
„Co to, to nie – ja nie
będę donosił...”.
I tak właśnie, przy
milczącym przyzwoleniu powstała kupa
gruzu, przy której
doszło do skażenia
wody. Ale miejsc,
gdzie brzeg jest zaśmiecony jest więcej.
Kto jest temu winien? Na pewno wszyscy ci, którzy śmiecą. Trudno uwierzyć,
by kupy popiołów, stosy gałęzi lub ściętej
trawy pochodziły z innych niż nadbrzeżne
posesji. Szczególnie, że do niektórych
miejsc dojście jest utrudnione (nielegalne
płoty wchodzące w jezioro lub podmokły
teren). Któż inny jest odpowiedzialny za
nielegalne „kształtowanie” brzegu? Wiele
śmieci pozostaje po łowiących ryby (celowo nie nazywam ich wędkarzami).
Ale winni są także włodarze gminy
służby miejskie, które nie potrafią znaleźć i ukarać winnych, oraz stanowczą
postawa przeciwdziałać podobnym
praktykom – nie wspominając już o posprzątaniu terenów komunalnych.
Możliwa do wykonania, zgodna z prawem procedura „egzekucyjna” wyglądać
może mniej więcej
tak: na początku, po
stwierdzeniu, że na
danej posesji brak
utrzymanego porządku stosuje się
upomnienie. Gdy
sytuacja nie ulegnie zmianie można
ukarać mandatem.
Jeśli to nie pomoże,
a sąd grodzki uzna
że sprawa jest nazbyt błaha dla jego
powagi, można wydać nakaz przywrócenia obszaru do
porządku („do stanu
pozwalającego na
użytkowanie zgodnie
z przeznaczonym sposobem”). Kiedy i
to nie pomoże, można ukarać karą do 5
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tys. zł, a gdy ukarany nie zapłaci podwoić
karę. A gdy to nie poskutkuje sprzątnąć i
obciążyć ukaranego kosztami.
Prawie zawsze procedurę można
przeciągać odwołaniami. Jednak jak się
dowiedzieliśmy, dotychczas UM Kórnik
stosował bardzo liberalną praktykę,
prawie zawsze poprzestając na upomnieniach... i mamy skutki.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
10

Spacerem

Dzikie wysypiska to także problem
innych brzegów i innych terenów w naszej
gminie. Wstydzić się możemy za wiele
miejsc, ale szczególnie boli niszczenie
najbardziej urokliwych zakątków.
By było lepiej konieczna jest rewolucja w świadomości grupy mieszkańców,
a zarazem starania służb sprzątających
i twarde egzekwowanie przez Urząd
Miejski i podległe służby przepisów o
utrzymaniu porządku.
ŁG
Na marginesie tekstu o porządku nad
jeziorem muszę wspomnieć o problemie
na jaki zwrócił uwagę redakcji jeden z radnych. To wstyd, w jakim stanie znajduje
się pomnik „Harcerskiej Lilijki”, który stoi
za restauracją „Biała Dama”. Ten dawno
nie odnawiany monument stoi w dzikich
zaroślach, obok walają się śmieci, butelki
po wódce i ... odchody. Piękna to wizytówka miasta, położona w samym jego
centrum, 100 metrów od ratusza ...

Czekają na
inwestycje
- Stan dróg i brak chęci mieszkańców do segregacji odpadów to główne
problemy naszej wsi – tłumaczy Jan
Szymaniak, sołtys Błażejewa. Okazuje
się, że jego słowa nie są „wyssane z
palca”.

wsi. Zadbał, aby zostało przeprowadzone
wiosenne sprzątanie. Problem stanowią
śmieci, których ludzie nie segregują
przed wrzuceniem do pojemników.
- Śmieci przywożą tu osoby spoza wsi
i prawdopodobnie podrzucają je nocą
– twierdzi sołtys. W celu rozwiązania
tej kwestii Rada Sołecka zwróciła się z
pismem o zlikwidowanie pojemników.
Sołtys wskazuje również na to, że konieczne jest zadbanie o porządek wokół

Domu Ludowego. Przypomina, iż budynek ten został zbudowany przed wojną,
a otwarty w 1947 roku. W uroczystości
jego otwarcia uczestniczył sam Stanisław
Mikołajczyk. Stąd też nazwa ulicy, przy
której znajduje się ten dom. Obecnie
wymaga on remontu. Należy położyć
nową podłogę i dach. Trzeba też wykonać elewację. Jednak w tym roku prace
te nie będą jeszcze wykonane.
Robert Wrzesiński

Błażejewo liczy obecnie około 300
mieszkańców. Są to głównie rolnicy
indywidualni, ale żyją tu także osoby
pracujące w innych branżach.
Tegoroczny budżet sołecki Błażejewa
to 6100 zł. Taki budżet nie pozwoli na
rozwiązanie wszystkich problemów pojawiających się we wsi.
Największym z nich jest stan dróg. Te
będą mogły być utwardzone dopiero po
założeniu kanalizacji, co ma nastąpić w
2013 roku. Tymczasem w trakcie roztopów
błażejewskie ulice są w fatalnym stanie.
Sołtys stwierdza, że najgorsza sytuacja
występuje na ulicach: Stanisława Mikołajczyka, Leśnej, Krótkiej, Polnej i Rybackiej.
Mieszkańcy czekają na równiarki, które
wyrównają ulice po roztopach. W kwietniu
bieżącego roku we własnym zakresie dwa
razy równali ulice Mikołajczyka i Polną.
Na ulicę Mikołajczyka dodatkowo oprócz
wody z roztopów lała się ta z niesprawnego przepustu.
Sołtys Jan Szymaniak dużą wagę
przywiązuje do utrzymania porządku we
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Brak kanalizacji, chodnika przy głównej trasie i fatalny stan dróg to główne
problemy Błażejewka, które wymienia
Andrzej Duda, sołtys wsi. Największe
szanse dla miejscowości sołtys upatruje
w Euro 2012.

Dzień
Strażaka
Dzień 4 maja 2007 roku był szczególnym dniem dla strażaków z Gminy Kórnik.
W dnu patrona pożarnictwa, św. Floriana
odbyły się wspólne obchody Dnia Strażaka.
Stawili się druhowie z wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej naszej
gminy. Gośćmi honorowymi byli włodarze
miasta i gminy: burmistrz z zastępcą, przewodnicząca Rady Miejskiej i radni.

Bąkowski Tomasz (OSP Kamionki)
Łuczak Dorota (OSP Kamionki)
Lange Renata (OSP Kamionki)
Brylewski Jakub (OSP Czmoń)
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
Lechnerowski Jerzy
Urbanek Hieronim
Kudła Sebastian (OSP Czmoń)
Jankowski Mieczysław (OSP Radzewo)
Dota Grzegorz (OSP Robakowo)
Dota Stefan (OSP Robakowo)
Orlewicz-Kulas Monika (OSP Kórnik)
Alankiewicz Sławomir (OSP Szczytniki)

Jednym z głównych problemów Błażejewka jest brak kanalizacji. Sołtys przyznaje, że przez to nie może być w pełni realizowany program ochrony Jeziora Bnińskiego.
Aquanet planuje wykonać kanalizację w tej
miejscowości w latach 2007-2013.

Lekcja
w TAMES
W dniu 25 kwietnia br. Grupa młodzieży w
raz z opiekunami z Zespołu Szkół Zawodowych
im. S. Chudoby w Śremie odwiedziła firmę
„TAMES” w Kórniku. Właściciele firmy umożliwili
przyszłym szwaczkom prześledzenie całego
cyklu produkcyjnego, począwszy od krojowni,
gdzie zaprezentowano nowoczesne urządzenia
do obróbki delikatnych tkanin. Później pokazano szwalnię, aż do brakarni i pakowalni.
Właśnie ten ostatni dział wzbudził wśród
dziewcząt największe zainteresowanie, bo
tutaj miały możliwość obejrzenia produktów

finalnych, które przeznaczone są dla kontrahentów włoskich.
Wizyta w Kórniku była swoistą lekcją,
młodzież zdana na naukę zawodu w warsztatach szkolnych nie zawsze wyposażonych
w nowoczesny sprzęt, tutaj miała możliwość
zapoznania się z różnymi typami specjalistycznych maszyn. Przybliżono im również jak
w przyszłości może wyglądać ich praca, gdyż
przy wyborze zawodu nie zawsze zdają sobie
z tego sprawę.
Już poza programem wizyty, dodatkowo
zaprezentowano bezobsługowe, sterowane
komputerowo maszyny wyrabiające rajstopy.
Miłym zakończeniem pobytu w Kórniku
było zwiedzanie Zamku. Sadzić należy, że tego
typu inicjatywa może zachęcić młodych ludzi do
nauki zawodu. TMS

Kolejny problem to brak chodnika, zapewniającego bezpieczne przejście dzieci
do przystanku autobusowego. Dotyczy
to 500-metrowego odcinka przy ruchliwej
drodze Zaniemyśl – Bnin. Z jednej jej strony
znajduje się żywopłot, a z drugiej rów. Dzieci, które poruszają się poboczem zmuszone
są uciekać do rowu przed pojazdami. Brak
chodnika może przyczynić się do tragedii.
W tamtym miejscu przydałaby się także
lampa, aby kierowcy o zmroku widzieli, że
ktoś idzie poboczem.
Fatalny stan dróg istniejącego już
osiedla rekreacyjnego to także problem.
Wymagają one wyrównywania i podsypywania. Należy je również oświetlić. Sołtys
Andrzej Duda postuluje, aby ograniczono
na nich prędkość poruszania się pojazdów
do 20 km na godzinę, gdyż zbyt szybko
jeżdżące samochody niszczą nawierzchnię
i powodują niebezpieczeństwo.
Błażejewko jest wsią o charakterze rekreacyjnym. Z jej około 150 mieszkańców,
większość jest zatrudniona w Ośrodku
Szkoleniowo-Wypoczynkowym, które istnieje już od prawie 40 lat. Sołtys wskazuje,
że ośrodek mógłby przyjąć gości podczas
Mistrzostw Euro 2012, zarówno kibiców,
jak i piłkarzy. – Przecież ośrodek od wielu
lat nazywa się Wielkopolskim Centrum
Szkolenia Piłkarskiego – tłumaczy Andrzej
Duda. Ze względu na jakość i ilość obiektów sportowych oraz noclegowych są tutaj
organizowane turnieje ogólnopolskie i międzynarodowe, a także obozy piłkarskie w
różnej kategorii wiekowej. Wśród obiektów
sportowych znajdują się cztery boiska do
piłki nożnej. Sołtys wspomina, że gościli tu
m.in. kibice z Anglii, Holandii. W celu przyjęcia gości ośrodek planuje przeprowadzić
inwestycje. Liczy przy tym na wsparcie ze
strony gminnych władz samorządowych.
Rada Sołecka Błażejewka planuje
zorganizować 2 czerwca imprezę z okazji
Dnia Dziecka. Dzieci będą mogły popływać
łodzią motorową i wziąć udział w konkursach. Robert Wrzesiński
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Obchody zainaugurowano mszą świętą w Kórnickiej Kolegiacie. Po liturgii w
uroczystym pochodzie, w takt wygrywany
przez kórnicką, Harcerską Orkiestrę Dętą
przemaszerowano wokół rynku i dalej w
kierunku strażackiej remizy przy ul. Steckiego. W długim szpalerze szły poczty
sztandarowe, goście i grupy strażaków
– od najmłodszych do seniorów. Atrakcją
był udział kawalkady wozów strażackich,
której ozdobą był stary wóz konny.
W strażnicy odbyła się cześć oficjalna. Prezes Oddziału
Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP
dh. Piotr Plewka
odczytał żywot św.
Floriana. Głos zabrali goście, którzy
w serdecznych słowach składali życzenia i gratulacje
strażakom.
Podniosłym akcentem stało się poświęcenie przez ks. Proboszcza Jerzego
Kędzierskiego figury patrona straży, która
stanęła przy kórnickiej strażnicy.
Na końcu części oficjalnej, z rak Ewy
Sieroń, członka Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poznaniu
odznaczenia przyjęli:
Odznakę Wzorowy Strażak
Bąkowska Renata (OSP Kamionki)

Grochowicz Włodzimierz (OSP Szczytniki)
Bartkowiak Julia (OSP Radzewo)
Duszczak Witold (OSP Radzewo)
Kozicz Jakub (OSP Czmoń)
Lejman Marcin (OSP Kórnik)
Iwaszczuk Marcin (OSP Kórnik)
Maliczak Grzegorz (OSP Kórnik)
Sobolewski Sławomir (OSP Szczytniki)
Jankowiak Waldemar (OSP Szczytniki)
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pozarnictwa
Walerczyk Paweł
(OSP Kórnik)
Andrzejczak Janusz
(OSP Kórnik)
Piórkowski Rafał
(OSP Kórnik)
Kudła Paweł (OSP
Czmoń)
Sarnowski Sławomir (OSP Kórnik)
Karaś Zbigniew
(OSP Kórnik)
Kozicz Tadeusz
(OSP Czmoń)
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
Łakomy Stefan (OSP Kórnik)
Sieroń Henryk (OSP Kórnik)
Kuberacki Andrzej (OSP Kórnik)
Orlewicz Leszek (OSP Kórnik)
Palczyk Mieczysław (OSP Kórnik)
Opr. ŁG
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IV Gminny
Konkurs Wiedzy
W dniu 11.05.2007r. już po raz czwarty
zorganizowany został Gminny Konkurs
Wiedzy „Gmina Kórnik – historia i teraźniejszość”. Patronat nad konkursem objął
Burmistrz Jerzy Lechnerowski. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa
nr 2 w Kórniku.
Konkurs adresowany był do uczniów
klasy IV- VI szkół podstawowych gminy
Kórnik.
Tematem konkursu była historia i współczesność Kórnika i Bnina (zabytki architektury, rzeźby i malarstwa, ważne i znaczące
obiekty gminy, znaczące postacie, sztuka
ludowa, rękodzieło artystyczne, literatura i
czasopisma lokalne).
Uczestnicy konkursy brali udział w
dwóch etapach - szkolnym i gminnym.
Eliminacje szkolne wyłoniły 3 uczestników z każdej szkoły, którzy wykazali się
najlepszą wiedzą. Uczniowie ci przeszli
do etapu gminnego, który odbywał się w
Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku.
Uczestników konkursu i zaproszonych
gości powitali: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku pani Zofia Talarczyk i
„Biała Dama”, która uważnie przysłuchiwała
się odpowiedziom uczestników konkursu.
Konkurs składał się z 7 zadań. Zadania
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Konkurs

„Bramy Miast”
- Kórnik
nagrodzony

OŚWIATA

AKTUALNOŚCI

Problemy
i walory
Błażejewka

W rozstrzygniętym konkursie „Bramy
Miast”, organizowanym przez AMS, w
kategorii „Najlepsze wykorzystanie USP w
promocji”, zwyciężyło opracowanie przygotowane dla miasta Kórnik przez zespół
autorski: dr Magdalena Florek, dr Karolina
Janiszewska i Aleksander Bąk.
W swoim uzasadnieniu jury uznało, że
to unikatowa w skali kraju koncepcja pokazująca proces dochodzenia do USP (unique
selling proposition – unikalna cecha, wyróżnik miasta) niedużej miejscowości.
Dr Magdalena Florek i dr Karolina Janiszewska są wykładowcami w Katedrze
Handlu i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalizującymi się
w marketingu terytorialnym i zarządzaniu
marką. Aleksander Bąk jest niezależnym
specjalistą w zakresie projektowania i kowww.kornik.pl
munikacji wizualnej.

były bardzo różne i o różnych stopniach
trudności. Uczestnicy konkursu rozwiązywali np. testy, krzyżówki, szkicowali znane
zabytki Kórnika i Bnina, czy uzupełniali
podane teksty.
Dzieci wykazały się bardzo dobrą znajomością naszej gminy, a różnice w punktacji
po każdym zadaniu były niewielkie.
Ostatecznie zwyciężyła drużyna ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku, w
składzie Weronika Cyra, Patrycja Gabska
i Alicja Starosta. NNB
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10 maja w Szkole Podstawowej
w Szczodrzykowie pod patronatem
Burmistrza Gminy Kórnik, pana Jerzego Lechnerowskiego, po raz kolejny
zorganizowany został Konkurs Wiedzy
Ogólnej „SUPERMÓZGI ‘2007”, w którym
biorą udział czteroosobowe drużyny

z siedmiu kategorii tematycznych: Gramatyki i Ortografii, Przyrody, Świata, Sportu,
Historii, Legend i Mitów oraz Matematyki
Dzięki zaznaczeniu poprawnej odpowiedzi wybranej spośród czterech podanych
każda drużyna mogła zdobyć 1 punkt. W
obu turach było w sumie do zdobycia 70
punktów.
Po podliczeniu zdobyczy punktowych
z obu tur ze zwycięstwa mogli się cieszyć
gospodarze (62 pkt.); dzięki wspaniałej
postawie w drugiej części konkursu drugie
miejsce zajęło Puszczykowo (57), Kórnik

uczniów z klas piątych i szóstych.
Tym razem do rywalizacji przystąpiły
cztery szkoły: SP nr 1 z Kórnika (w składzie:
Alicja Starosta, Adam Lubiński, Tomasz
Miara, Jakub Olkowski), SP nr 1 z Puszczykowa (Jan Mruczyk, Paula Nowacka,
Daria Szczublewska, Adrianna Woroch),
SP z Radzewa (Kinga Sznura, Wanda
Woźniak, Jarosław Stachowiak, Sebastian
Stempniak) oraz gospodarze, czyli SP ze
Szczodrzykowa (Dawid Błaszczyk, Hubert
Jóskowiak, Adrian Lewandowicz, Mikołaj
Zakrzewski).
Uczestnicy konkursu mogli porównać
swoją wiedzę z rówieśnikami, a przy okazji
sprawdzić siebie, odpowiadając na pytania

(53) zajął ostatecznie trzecie miejsce, a
na czwartej pozycji zakończyło rywalizację
Radzewo (50).
W trakcie trwania całego konkursu
wśród zawodników panowała atmosfera
pełna skupienia, każda drużyna starała
się wypaść jak najlepiej, wykazując się
naprawdę rozległą wiedzą.
Na zakończenie wszystkie drużyny
zostały uhonorowane nagrodami książkowymi, medalami i dyplomami, które wraz
z panią dyrektor Barbarą Pietralą wręczał
Sekretarz Urzędu Gminy Kórnik pan Leszek
Książek.
Tekst i zdjęcia:
Andrzej Szymankiewicz

ZAPROSZENIE
W sobotę, dnia 26 maja 2007 roku, około godziny 19.30
na podzamczu
Kórnickiego Zamku
w atmosferze święta BIAŁEJ DAMY i w towarzystwie zespołu NO TO CO
odbędzie się promocja albumu
KÓRNIK – skarbiec kultury i przyrody
ze zdjęciami
CHRISTIANA PARMA
oraz tekstami
WANDY KARKUCIŃSKIEJ, TOMASZA BOJARCZUKA,
KRZYSZTOFA BUDZYNIA, JACKA KOWALSKIEGO,
KAZIMIERZA KRAWIARZA, MIKOŁAJA POTOCKIEGO
i STANISŁAWA SIERPOWSKIEGO
Wydawca Albumu zapowiedział najbardziej promocyjne ceny,
a Autorzy przyjazne i bezpłatne dedykacje
WYDAWCA
PARMA PRESS
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REDAKTOR
STANISŁAW SIERPOWSKI

Majówka

REKLAMY
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SUPERMÓZGI
’2007

w Skrzynkach
W dniu 3 maj 2007 roku do Skrzynek
zjechali goście z całej gminy, by wraz z
mieszkańcami tej niewielkiej wsi spotkać
się na „majówce”. Gospodarze spotkania zadbali, by nie zabrakło zarówno
strawy dla ducha, jak i dla ciała.
Miłą uroczystość zainaugurowano
przy kapliczce Matki Boskiej, którą przed
kilkoma laty przeniesiono do centrum wsi
ze skrzyżowania z trasą „katowicką”. Pod
odnowioną figurą odbyło się nabożeństwo
majowe, któremu przewodniczył ks. Mirosław Skórnicki.
Pomysłodawczynią majówki i nabożeństwa była pani Róża Dudzińska, która
po kilku ciepłych słowach podziękowań
dla współorganizatorów i gości zaprosiła
wszystkich na wspólną biesiadę.
Szeroko rozstawione stoły stały już
gotowe na terenie posiadłości państwa
Mandziaków. Rzesza zgromadzonych
(wśród których znaleźli się trzej kapłani
kórnickiej parafii, burmistrz, radni z panią
przewodniczącą RM oraz sołtysi) zajadała
się pysznym ciastem, swojskimi wyrobami
mięsnym i bigosem. Zabawa przy skocznej
muzyce trwała jeszcze długo tej nocy.
ŁG

VIII Przegląd Małych Form Teatralnych
organizowany przez Gimnazjum w
Robakowie odbędzie się w dniach od 21
do 23 maja. Codziennie w godzinach od
9.00 do 12.00 w przyziemiach Kórnickiego
Zamku grupy teatralne z 23
gimnazjów województwa wielkopolskiego
będzie prezentować inscenizacje
fragmentów szkolnych lektur. Finał konkursu odbędzie się w sobotę 26 maja,
początek o godz. 10.00.
Patronat honorowy nad imprezą objęli:
Wojewoda Wielkopolski, Starosta
Poznański, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, Wielkopolski Kurator Oświaty i
Dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników teatru.
Dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum
w Robakowie

nr 10/2007

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

AUTO-MERC
WypoŻyczalnia samochodów

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

nr 10/2007

osobowych i dostawczych
tel./fax (061) 898 03
kom. 660-762-870
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Kórnik
ul. Średzka 17
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książek znajdujących się w księgozbiorze
kórnickiej biblioteki. Hobbystki przyniosły
ze sobą swoje wyroby. Czytelnicy mogli
obejrzeć: frywolitki wykonane przez Marię
Rakoniewską, hafty krzyżykowe Jadwigi
Złotej, obrazy Iwony Przybylskiej, wyroby
dziewiarskie Genowefy Mirochny czy biżuterię Joanny Płóciennik.

Kursy prawa jazdy: kat A, B,
B+E, C, C+E,.

Przyjdź do nas!

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).

Pokażemy Tobie jak schudnąć

10 kg w miesiąc!

Rolletic pomaga:

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka
w Kórniku
ul. Średzka 20,
Instytut Dendrologii

- uzyskać szczupłą i kształtną sylwetkę
- zredukować tkankę tłuszczową
- zlikwidować cellulit
- wzmocnić mięśnie
- uelastycznić skórę
- poprawić krążenie krwi
- poprawić przemianę materii
- pobudzić pozytywną energię Twojego ciała

Tel. 0602 631 288
lub 061 28 28 760
Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. od 1200 do 1700
Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców
Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy

Studio Zdrowia Rolletic
ul. Szkolna 8, Kórnik. Tel. 698 40 99 86

KARCHER
CZYSZCZENIE:

WYKŁADZIN I DYWANÓW
TAPICERKI MEBLOWEJ
SAMOCHODOWEJ

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

PRACOWNIA KRAWIECKA

A&A

Miejsce na
Twoją
reklamę

* GARNITURY DAMSKIE
* KOSTIUMY
* SZYCIE MIAROWE
-spodnie, spódnice, bluzki
* GORSETY
SZYBKO - TANIO - FACHOWO
Zapraszamy!

tel. (61) 817-10-17
kom. 0606-461-245
Szczytniki, ul. Jeziorna 9

tel. 604 26 17 39

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

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:

NOWOŚĆ - tipsy szklane

SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!
KOSMETYKA

● Tipsy - brokaty, cyrkonie, hologramy - gratis
● zabiegi pielęgnacyjne na twarz, profesjonalny makijaż
● manicure, pedicure

Nowe godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00
16

Biblioteka obchodziła swoje święto

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
nr 10/2007

Prezentacja księgozbioru, zapoznanie się z pracą bibliotekarza, spotkania,
warsztaty, niespodzianki, a nawet bezpłatny kurs obsługi komputera
i Internetu – takie atrakcje
przygotowała dla czytelników
Biblioteka Publiczna w Kórniku
w „Tygodniu Bibliotek”.

Hasło przewodnie wtorkowego popołudnia w bibliotece brzmiało „Moje hobby”.
Na spotkanie przy kawie przybyły czytel-

Obchody „Tygodnia Bibliotek”
rozpoczęły się 7 maja i trwały do
11 maja. Hasło przewodnie tegorocznego święta brzmiało „Biblioteka mojego wieku”. Odnosi się
ono nie do różnic pokoleniowych
czy generacyjnych, ale wskazuje
na to, że instytucja taka jak biblioteka jest dla wszystkich, którzy
szanują książkę bez względu na
wiek. Z tego powodu program
„Tygodnia Bibliotek” został tak
skonstruowany, aby mogli wziąć
w nim udział nie tylko młodzi
czytelnicy, ale i starsi.
Już pierwszego dnia obchodów, w poniedziałek 34 uczniów klas 5-6 ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku wzięło udział
w „Spotkaniu z regionem”. Zapoznali się
ze zbiorami regionalnymi zebranymi we
wnętrzach czytelni. Chętnie oglądali przewodniki, foldery i inne pozycje książkowe
związane z Kórnikiem m. in. Kronikę Miasta
Kórnika od 1945 roku.
Tego dnia rozpoczął się również bezpłatny kurs obsługi komputera i Internetu
dla dorosłych. Liczba chętnych do uczestnictwa w szkoleniu (zgłosiło się 21 osób) zdecydowanie przerosła możliwości sprzętowe
biblioteki, dlatego kursantów podzielono
na kilka grup. – Nie spodziewaliśmy, że
tak wiele osób będzie zainteresowanych
kursem – mówi Danuta Nestorowicz,
dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku.
Pani dyrektor zaznacza, że większość
uczestników kursu nigdy nie korzystała z
komputera. – Planujemy zorganizowanie
kolejnych szkoleń w tym zakresie – tłumaczy Nestorowicz.
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niczki, które w wolnych chwilach wykonują
robótki ręczne, biżuterię i malują obrazy.
Nierzadko pomysły na prace czerpią z
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OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

W środowy poranek 28 uczniów z klasy 3b Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku
wzięło udział w warsztatach zatytułowanych „Co może gazeta”. – Celem zajęć
było pokazanie dzieciom do czego oprócz
oczywiście czytania może służyć gazeta
– mówi Krystyna Knasiak, pracownik
biblioteki, prowadząca warsztaty. Uczniowie wykonywali papierowe róże, a jako
materiał posłużyły im stare, niepotrzebne
już gazety. W ciągu kilkudziesięciu minut
uczestnicy warsztatów „wyczarowali”
prawdziwe cudeńka.
Po południu bibliotekarze bibliotek
szkolnych, publicznych i naukowych spotkali się z burmistrzem Jerzym
Lechnerowskim i przewodniczącą RM Ireną Kaczmarek w
kórnickim Zamku. Zaproszeni
goście obejrzeli najciekawsze
i najstarsze starodruki oraz egzemplarze książek znajdujące
się w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN, które przybliżyła
Danuta Zagartowska. Zapoznawali się również z organizacją
pracy w bibliotece naukowej.
Po uzyskaniu sporej dawki
wiedzy uczestnicy przeszli do
podziemi zamkowych. Tam
Danuta Nestorowicz, dyrektor
Biblioteki Publicznej wraz z
przedstawicielami kórnickich
władz wyróżniła i nagrodziła
najlepszych bibliotekarzy oraz
czytelników.
Przedostatni dzień obchodów „Tygodnia Bibliotek” należał przede
wszystkim do (dokończenie na str. 18)
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- A co tam u SENIORA w Borówcu,
Panie Henryku?
-Mospanie. Zawiodłem się srodze,
boś Asan nie był w sobotnie popołudnie,
5maja w naszym kościółku. A odprawiała
się tu prawdziwa uczta duchowa. Boć
pilnie baczymy w Borówcu, by najpiękniejsze zdarzenia z naszej historyji- bogatej i
takoż hojnej przez krew i blizny dla Europy
- nie uległy przedawnieniu. Co mówię
- zapomnieniu Ano. Tak też było z 216
rocznicą uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Nasza koleżanka z Robakowa
podjęła trud przygotowania wieczornicy
z tej okazji.
- A co to Panie Henryku, sami nie
mogliście ...
- Nie kpij Waść. Wszak nie ważne kto
pielęgnuje kwiaty w ogrodzie byle piękne
były i zachwycały barwami i różnorodnością. I tak splendor dzieła gospodarza
nobilituje. Toć nie o to tu chodzi.
Że zaś 3maj to kolejna rocznica Konstytucji i święto naszej patronki, Królowej
Polski, to i wieczornica tym dwom zdarzeniom poświęcona była. Jako się rzekło:
uczta- wypełniona była wspominkami
z historyji, poezją pełną zadumy i pięknym śpiewem robakowskiego chóru.
Z urokliwej poezji powiało majem i
pięknem naszej ojczyzny, a patronkę
uczczono śpiewem Ave Maria i Czarna
Madonną. Szczególnie urzekł mnie głos
filigranowej wykonawczyni Ave Maria.
Potęga głosu niewspółmierna do postury
wykonawczyni, wypełniła całą świątynie
wypełnionym hołdem naszej patronce.
Chór, z najpotężniejszym dyrygentem
jakiego widziałem w ostatnich trzech
kwartałach- też zaprezentował się wspaniale. Całe szczęście, że nasz kościółek
to nie licha budowla, bo gdy chór śpiewał
to zdało się, iż śpiew strop uniesie.
Poezję zaś - i tu pstryczek w stronę
Waści- prezentowała borówiecka młodzież: Kasia, Monika, Bartek i Przemek.
Z Robakowa zaś Ania, a katechizm polskiego dziecka - przypomniał najmłodszy
robakowianin w dialogu z narratorką. Wieczornice zakończył wspólny śpiew “Boże
coś Polskę”, który zawsze wywołuje we
mnie dziwne wzruszenie. Zapewne stąd
to, iż pamiętam czasy, gdy śpiewaliśmy
z całą mocą „racz nam wrócić Panie”...
I wrócił.
Wieczornica pozostawiła w nas poczucie piękna i dumy. Zdało mi się że: pojesteśmy lepsi niż: przed wieczornicą.
- Ze skruchą wyznam- Panie Henryku- że nie mogę sobie darować, iż nie
uczestniczyłem w tej wieczornicy. Ja i
moje wnuki. Obiecuje jednak poprawę.
Wszystkim nam potrzebne jest wywołanie z pamięci tego co piękne i dobre,
z czego możemy być dumni i co z pietyzmem winniśmy pielęgnować. Jak kwiaty
w ogrodzie. HENRYK

Piątek był dniem niespodzianek
dla czytelników. Każdy kto w tym dniu
odwiedził bibliotekę mógł poczęstować
się kawą, herbatą i słodkościami, a
także wziąć udział w losowaniu upominków.
Przez cały tydzień czytelnicy mieli możliwość zapoznania się z codzienną pracą
bibliotekarza, księgozbiorem, katalogami
w Internecie. Spotkaniom towarzyszyły
wystawy książek regionalnych i hobbystycznych.
Patronat medialny nad „Tygodniem
Bibliotek” sprawował dwutygodnik „Kórniczanin”.
Barbara Morasz

Wystawa nagrobków w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego
(przy cmentarzu)
www.bartocha-kamieniarstwo.pl
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Bezpłatne
szkolenia
komputerowe
Internet
dla Twojej wsi

Chcesz nauczyć się obsługi komputera oraz poznać tajniki Internetu?
Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń, które
w ramach unijnego projektu prowadzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług z Poznania. Dodatkowym ułatwieniem dla
wszystkich uczestników jest fakt, że
szkolenia odbywają się na terenie całej
Wielkopolski, w specjalnych przystosowanych do tego interBusach.
Projekt „www.interwieś.pl - internet dla
Twojej wsi. Wykorzystaj wiedzę dostępną w
Internecie” rozpoczął się w ubiegłym roku.
Szkolenia współfinansowane są przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet pań-

działalności gospodarczej. Rolnicy, którzy
otrzymają certyfikat ukończenia kursu, będą
przygotowani do tego, by otworzyć kawiarenkę-poradnię internetową i świadczyć
drobne usługi doradcze dla innych rolników
w zakresie obsługi komputera i internetu.
Szkolenia odbywają się w specjalnych autobusach przerobionych na multimedialną
salę szkoleniową z 15 komputerami. Autobusy jeździć będą równolegle “od wsi do
wsi”, według ustalonego harmonogramu
szkoleń. Każdy etap szkolenia trwać będzie 5 dni. Grupa szkolona w pierwszym
etapie poddana zostanie intensywnemu
szkoleniu praktycznemu i na podstawie wyników pracy wyłonieni zostaną liderzy (200
osób), którzy przejdą szkolenie z zakresu
prowadzenia działalności gospodarczej,
instrumentów finansowania przedsiębiorstwa, zarządzania zasobami ludzkimi,
marketingu, etc. To ta grupa założy kawiarenki-poradnie, a docelowo zatrudnić w
nich będzie mogła przeszkolonych, którzy
nie przeszli do drugiego etapu. Uczestnictwo w szkoleniu nie wymaga rezygnacji
z dotychczasowego trybu zarobkowania.
Nie ma także konieczności odchodzenia z
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3-Maj
w Borówcu

(dokończenie ze str. 17)
najmłodszych, zaledwie kilkuletnich
czytelników. W czwartek 12-osobowa
grupa przedszkolaków z borówieckiego Przedszkola „Skrzaty” odwiedziła
kórnicką Bibliotekę Publiczną. 3 i 4latki zapoznawały się z literaturą przeznaczoną dla najmłodszych, a także
słuchały czytanych im bajek. Dzieci
zachwycone były ilością regałów i książek, które znajdują się w bibliotece. Dla
maluchów przygotowano jeszcze jedną
atrakcję – spotkanie z Mirosławą Woźną, autorką bajek dla dzieci. Pisarka
prezentowała swoje utwory, czytała
przedszkolakom bajki i podpisywała
książeczki, które dzieci otrzymały od
niej w prezencie.

Na zdjęciu uczestnicy jednego ze szkoleń komputerowych
w ramach programu www.interwies.pl

stwa, w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Wykonawcą projektu jest Wyższa
Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu. Głównym celem projektu jest przede wszystkim
umożliwienie rolnikom dostępu do internetu
i jego zasobów, by stali się bardziej konkurencyjni na rynku pracy i bez problemów
mogli odejść z rolnictwa do innej branży.
Podczas szkoleń uczestnicy poznają
niezbędne informacje o tym jak założyć
własną firmę, jak wypełniać dokumenty,
korzystać z unijnych funduszy oraz poznają
podstawowe przepisy prawne związane z
działalnością gospodarczą.
Projekt www.interwies.pl to cykl szkoleń
z zakresu efektywnej i praktycznej obsługi internetu oraz prowadzenia własnej

rolnictwa. Wystarczy decyzja o udziale w
projekcie, który pozwoli na zdobycie wielu
ciekawych informacji.
Jeśli chcesz wziąć udział w szkoleniu
zgłoś się do biura projektu pod tel. 061
843 47 96, 842 70 20. Więcej informacji na
stronie www.interwies.pl.
• Wyższa Szkoła Handlu i Usług jest
uczelnią niepaństwową, założoną w 1997
roku przez Wielkopolskie Zrzeszenie
Handlu i Usług. WSHiU działa na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym z
dnia 27.07.2005 r. Partnerem WSHiU od
początku jej działalności jest Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu, która została
stworzona również dzięki inicjatywnie poznańskich kupców.
WSHIU
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Pejzaż w akwareli

Elżbiety
Wiśniewskiej

W Galerii ,,Klaudynówka” przy Zamku
Kórnickim zagościła znów wystawa malarska. Nosi ona tytuł ,,Impresje na temat pejzażu”- autorstwa Elżbiety Wiśniewskiej,
artystki malującej techniką akwareli.
Elżbieta Wiśniewska studiowała i zdobyła dyplom na Wydziale Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Studia podyplomowe ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów
Plastyków i Stowarzyszenia Historyków
Sztuki oraz Ekologicznego Stowarzyszenia
Środowisk Twórczych Eko-art. w Poznaniu.
Pełni też funkcję kuratora ogólnopolskich
konkursów i wystaw. Swoje prace prezentowała na 37 wystawach indywidualnych i
ponad 60 zbiorowych w kraju i za granicą.
Dlaczego maluje akwarelą? Malarka
mówi na ten temat tak: ,,Akwarela jest
techniką trudną-wymaga zdecydowania
i błyskawicznego refleksu. Szacunek jaki
żywię do tej techniki wynika z konieczności

nieustannego zmagania się mego charakteru z oczywistą zmiennością natury. Lubię
papierowe podłoże, które w akwarelach
egzystuje własnym życiem, z którym artysta
musi się spotkać w akcie kreacji”.
Inspiracją dla twórczości Elżbiety Wiśniewskiej są góry, wybrzeże morskie, rzeki,
łąki i pola. Stąd wśród tytułów Jej prac znajdują się : ,,Rozlewiska nad Bugiem”, ,,Kurhan”,
,,Bory Tucholskie,” ,,Góry Wałbrzyskie”, ,,Karkonosze”. Nie są one jednak wizerunkiem
konkretnego miejsca. W akwarelach składa
też hołd naturze i przestrzeni o czym świadczą
takie prace jak: ,,Burza”, ,,Wiosenne roztopy”,
,,Zielony wiatr”, ,,Fala”, ,,Wydmy”. Posługuje
się grą świateł i cieni, grą barw wielu odcieni
zieleni i błękitów, które przyczyniają się do
tego, że pejzaż robi wrażenie.
Lucjan Hanak w recenzji, tak mówi o
Jej pejzażach: ,,...powstają z tęsknoty do
natury, w której słońce odgrywa niewielką
rolę. Są rozpoznawalne, wyabstrahowane i zimne, atmosferycznie realistyczne,
klimatologicznie poszarzałe, przyrodniczo
znostalgizowane.....”
Warto spotkać się z malarstwem Elżbiety Wiśniewskiej, by przeżyć fascynację Jej
twórczością, gdyż jak stwierdza: ,, ..malując
dla siebie, maluję dla innych”.
Wystawę przygotował pracownik Kórnickiego Zamku – Mirosław Kwieciński i
będzie ona czynna do końca czerwca.
Halina Danieluk

Wiadomości
KTPS-u
ZEBRANIE KTPS
Zarząd KTPS zaprasza członków i sympatyków na zebranie sprawozdawcze w
dniu 31 maja 2007 r., o godz. 19.00, w Sali Ratusza w Bninie. Obok sprawozdania z
działalności w ubiegłym roku, zostaną przedstawione plany na rok 2007. Serdecznie
zapraszamy!
INFORMACJE KTPS
Z satysfakcją pragniemy poinformować, iż tegoroczna Akcja 1 % podatku wzbogaciła konto naszego Towarzystwo o kwotę 4.212 ,- wpłaciło nam 62 podatników .
Środki te zostaną wykorzystane na potrzeby dla uzdolnionych uczniów ( stypendia
,podręczniki i przybory szkolne )
Wszystkim darczyńcom, którzy zadali sobie dodatkowy trud przy wypełnianiu zeznań podatkowych i wybrali się do banku, aby wpłacić 1 % podatku na konto KTPS
- w imieniu Zarządu i podopiecznych składam wyrazy wdzięczności i podziękowania .
Krystyna Janicka, przewodnicząca KTPS
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Mozart

w kadrze zaklęty
W Zamku Kórnickim w dniu 12 maja
br. odbył się niecodzienny koncert. Było
to LVI spotkanie z cyklu Akademia Pieśni
Polskiej zorganizowane przez Fundację
im. A. Kaweckiej, Zamek Kórnicki i CAMFILM. Koncert nosił tytuł ,,Mozart w kadrze
zaklęty”.

Szymon Musiał

Wolfgang Amadeusz Mozart austriacki
kompozytor okresu klasycyzmu, jeden z geniuszów twórczych w dziejach muzyki , zasłynął jako ,,cudowne dziecko”. Jego twórczość,
w której zespolił elementy muzyki włoskiej
i niemieckiej cechuje niezwykłe bogactwo
inwencji, doskonałość formy, głębia wyrazu i
wdzięk melodyki. W swym dorobku posiada
ponad 600 utworów. Są to dzieła sceniczne,
symfonie, serenady, divertimenta, koncerty,
sonaty, kwartety smyczkowe, pieśni.
Koncert, który miał miejsce w zamkowych
podwojach, dzięki Telewizyjnemu Studiu Filmów Animowanych w Poznaniu, był wyjątkowy, bo w programie znalazły się zrealizowane
przez Studio miniatury filmowe do muzyki
Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Był to najnowszy dorobek realizatorów i
drugi pokaz ich ciekawego pomysłu i niezwykłego podejścia do muzyki Mozarta. Uczestnicy koncertu podziwiali impresje filmowe
do utworów kompozytora m.in. do Reqviem,
Lacrimosa, Eine Kleine Nachtmusik, do divertimento d-dur I frag. i Alleluja, napisanego
dla jednego z najsłynniejszych kastratów
owych czasów, ze śpiewem Ewy Werner. Była
też muzyka na żywo w wykonaniu Szymona
Musiała, który zagrał na fortepianie sonaty, a
na zakończenie Marsz królewski.
Wizualizacja muzyki była wspaniałym
przeżyciem dla słuchaczy. Twórczość tego
typu powstaje przede wszystkim w celu umuzykalniania dzieci i młodzieży. Szkoda tylko,
że w Polsce powstaje 4-5 animowanych bajek
rocznie, gdy np. we Francji 18. Wykonanie
filmu animowanego trwa około 8 miesięcy.
Powstające w Polsce filmy animowane są
bardzo dobre i zdobywają nagrody w kraju
i za granicą.
Na zakończenie koncertu Tomasz Raczkiewicz powiedział, że nie jest to ostatnie
spotkanie z animowaną muzyką, a na 2
czerwca z okazji Dnia Dziecka zaprosił do
zamku całe rodziny. Na zaproszenie Fundacji, ze Stanów Zjednoczonych przyjedzie
z koncertem rodzina Borowskich i będzie
to spotkanie przystępne, nadające się do
rodzinnego odbioru. Halina Danieluk
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WIELKIE
PRZEBOJE

WSZECH CZASÓW
Ludwig van Beethoven (1770-1827) to
postać niezwykle barwna i ciekawa. Geniusz
muzyczny najwyższego formatu, którego
twórczość przekracza ramy klasycyzmu i
zwiastuje nową epokę – romantyzm. Choć
zaliczamy jest do słynnej trójki klasyków
wiedeńskich, lepiej byłoby nie klasyfikować
jego muzyki w ogóle – tak bardzo nadał jej
Beethoven swój osobisty charakter i tak
bardzo łamie ona wszelkie dotychczasowe
wzory i kanony. Sztuka
tego kompozytora jest
wyrazem jego tragicznych przeżyć i walki z
przeciwnościami losu,
które można jednak
bohatersko przezwyciężyć, aby ostatecznie głosić radość i afirmację życia. Jednym z
ciosów, który nieomal
nie załamał Beethovena, była jego stopniowa utrata słuchu.
Choroba rozpoczęła
się, gdy miał 28 lat i
po kilkunastu latach
doprowadziła do całkowitej głuchoty. Mimo
to artysta komponował Ludwig van Beethoven
dalej, nawet wtedy kiedy już w ogóle nie
słyszał. Mało tego, właśnie wtedy stworzył
swe najlepsze dzieła.
Utworem, który symbolizuje zmagania
człowieka z losem jest jego V symfonia
c-moll op. 67 (zwana symfonią przeznaczenia). Motyw otwierający I część Allegro con
brio (którą wybieramy jako wielki przebój)
jest wszystkim doskonale znany – to chyba
najsłynniejsze 4 dźwięki w całej historii
muzyki. Przewija się on w różnych odmianach przez wszystkie 4 części symfonii.
Beethoven wyraził się o nim, że „tak puka
przeznaczenie do wrót”. Mimo swego tragicznego wydźwięku, w finale rozbrzmiewa
triumfalna pieśń zwycięstwa.
Chyba żaden inny styl jazzowy nie
wywarł tak wielkiego wpływu na muzykę
rozrywkową, jak swing. W latach 30-tych

nastąpiła taka wymiana między obydwoma
nurtami, jakiej nigdy wcześniej, ani później
nie notowano. Wiele utworów kompozytorów jazzowych (takich jak Duke Ellington,
Fats Waller czy Count Basie) było później
śpiewanych przez piosenkarzy rozrywkowych i odwrotnie – piosenki z musicali,
rewii i filmów muzycznych pisanych przez
twórców z Tin Pan Alley (Cole Porter, Irving Berlin, Jerome Kern i inni) trafiało do
repertuaru orkiestr jazzowych Benny Goodmana, Harry Jamesa czy Woody Hermana.
Niewątpliwy wpływ na gwałtowny rozwój
muzyki rozrywkowej i show businessu w
ogóle miało w tym czasie uprzednie powstanie przemysłu fonograficznego, a później
radia. Mass media niemal od razu przejęły
„pałeczkę” i zaczęły sterować gustami
szerokiej publiczności,
co zresztą czynią niestety do dzisiaj, coraz
bardziej pogrążając
się w rozpowszechnianiu kiczu i szmiry.
Muzyką zaczął rządzić
pieniądz, ale to temat
na osobny artykuł.
Utwór Mack the
knife powstał w roku
1929 napisany przez
niemieckiego kompozytora Kurta Weila.
Zostałby zapewne
zapomniany, gdyby
nie interpretacja amerykańskiego piosenkarza Bobby Darina,
który uczynił z niego
najpopularniejszy przebój lat 50-tych (wg
czasopisma Billboard). Po nim śpiewali
go m.in. Frank Sinatra i Ella Fitzgerald. W
ten sposób stał się nie tylko evergreen’em
muzyki rozrywkowej, ale także standardem
jazzowym. Wszystkie wykonania tego
utworu miały jednak jedną cechę wspólną:
swingowały. Oznacza to, że przenikała je
owa charakterystyczna, jakby kołysząca
się pulsacja rytmiczna - wywodząca się z
jazzu, ale szybko przechwycona dla potrzeb
komercji. Tak zresztą dzieje się zawsze.
Najpierw powstają nie akceptowane przez
nikogo nowe wzorce słuchowe, aby po
upływie pewnego czasu stać się kurą znoszącą złote jaja. Tyle, że ich twórca, tak
jak przysłowiowa kura, zazwyczaj na tym
nie zarabia...
Zygmunt Szram

KSIĄŻKI MIESIĄCA w Bibliotece
Publicznej w Bninie
King S. – Komórka
Harris T. – Hannibal po drugiej stronie maski
Roberts N. – Cienie nocy
Budnitz J. – Gdybym Ci kiedyś powiedziała
Rodriguez D. – Szkoła piękności w Kabulu
Chmielewska J. – Zapalniczka
Patterson J. – Mary, Mary
Coben H. – Obiecaj mi
Twardowski J. – Autobiografia
Shisler N. - Kruchość
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RECENZJE
KSIĄŻEK
Przedstawiane pozycje książkowe
dostępne są w Bibliotece Publicznej
w Kórniku

KULTURA

KULTURA

,, Mój pejzaż to synteza
przeżyć i wrażeń wizualnych....” E.W.

DLA DOROSŁYCH
EUGENIUSZ KUŹNIEWSKI, JANINA
AUGUSTYN-PUZIEWICZ
„PRZYRODA APTEKĄ. JAK ROZPOZNAĆ I STOSOWAĆ ZIOŁA”
Po książkę tę
powinni sięgnąć
ludzie zmęczeni, zestresowani,
skarżący się na
złe samopoczucie
- czyli większość
z nas. Jej autorzy przekonują,
że bliski kontakt
z naturą ma moc
uzdrowicielską,
dostarcza spokoju, radości, a zarazem leczy. Ukazują
niezwykłe bogactwo właściwości leczniczych otaczających nas roślin i zachęcają do zabrania tego kompendium
na wycieczkę do parku, na łąkę czy do
lasu. Zestawiono w nim rośliny lecznicze
występujące w naszym klimacie, wraz z
nazwami ludowymi oraz informacjami,
przy jakich schorzeniach należy je stosować. MG

DLA DZIECI
PAUL McCARTNEY, GEOFF DUNBAR, PHILIP ARDAGH
„WYSOKO W CHMURACH”
„Wysoko w
chmurach” to pięknie ilustrowana
opowieść o wolności i przyjaźni,
niosąca również
ważne przesłanie
ekologiczne.
Wiewiórek
Wiórek stracił
mamę i dom w
wyniku niszczycielskich działań okrutnej
i przebiegłej Grety, która wykorzystuje
zwierzęta do niewolniczej pracy we
fabrykach.
Wiórek postanawia więc odnaleźć
legendarną wyspę Animalię, gdzie
wszystkie zwierzęta są równe, wolne i
szczęśliwe. Razem ze swoim zielonym
przyjacielem Żabikiem i wiewiórką
Wilhelminą wyrusza w pełną przygód
misję uwolnienia zwierząt spod władzy
Grety. KK
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zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

ELLMED

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe
Grzegorz Kowalski

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

czynne:

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

U S G w Śremie

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

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

ul. Wschodnia 5 (przy szkole ekonomicznej)
przyjęcia: wtorek od 16.00, czwartek od 19.00
tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

wykonują badania USG:
* jamy brzusznej
* tarczycy
* jąder
* piersi
* ciąży

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;
* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;
* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwa
radiologicznego
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C Z A S P R O M O C J I O G R A N I C Z O N Y

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 10/2007

dn.1.05.07r.

Jak co roku wierni z rejonu Kórnika,
ale nie tylko, spotkali się 1 maja w Robakowie na uroczystościach odpustowych
ku czci św. Józefa Rzemieślnika.
W tym roku uroczystą sumę odpustową
celebrował ostatni wikariusz z Tulec a obecnie
proboszcz w Chodzieży
– ksiądz Andrzej Ziółkowski. Celebrans przypomniał zebranym postać
świętego Józefa. Mówił
o bezrobociu, wyjazdach
za granicę za chlebem.
Zachęcał do naśladowania
Tego prostego, skromnego
rzemieślnika z Nazaretu.
W uroczystej
Mszy św. wzięli udział
księża z dekanatu kórnickiego, przedstawiciele
władz gminnych, powiatowych, delegacja rzemiosła, dzieci pierwszokomunijne i licznie
zgromadzeni wierni.
Po popołudniowym nabożeństwie
ku czci świętego Józefa rozpoczął się
pierwszy na naszym terenie festyn „majówka”. Niestety pogoda nie okazała
się łaskawą dla organizatorów plenerowej imprezy.
Choć było chłodno i słonko
pokazywało się rzadko,
setki osób brało udział
w integracyjnej zabawie
na boisku obok szkoły.
Atrakcji nie brakowało.
Szczególnie dzieci bawiły
się znakomicie. Najodważniejsi skakali na Bugi lub
zjeżdżali z nadmuchanego
zamku. Mniejsze dzieci
skakały na gumowej poduszce lub brały udział w
konkurencjach zręcznościowych. Można było tez
zakręcić kołem fortuny i
odebrać wylosowane nagrody.
Nad całością zabawy dla dzieci i nie tylko,
czuwała Pani wodzirej Alicja Drzewińska.
Burmistrz Miasta i Gminy
w Kórniku
zaprasza na
turniej brydżowy
„O Laur Kwitnącej Magnolii”
Turniej odbędzie się 19 maja 2007r.
O godz. 10.00 w domu Strażaka w
Kórniku
(ul. 20 Października 93)
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Kibice podziwiali zmagania siatkarzy
o puchar Proboszcza z Robakowa. Bezkonkurencyjna okazała się miejscowa
drużyna DYNAMIX, drugie miejsce zajął
JAGROL, trzecie młodzież z miejscowego
gimnazjum a czwarte Amatorzy Borówiec
i czwarte młodzież z Gimnazjum w Robakowie.
Wszyscy otrzymali puchar.
Uczestnicy majówki mogli raczyć się
domowym jadłem czyli grochówką, schabowym z surówką, kiełbasą czy kaszanką
własnego wyrobu. Amatorzy słodkich
wypieków na pewno byli zadowoleni,

gdyż wybór smacznych ciast był ogromny
(upiekły go chętne rodziny z parafii) a
panie z uśmiechem proponowały coraz to
nowe smakołyki. Kto chciał się rozgrzać

mógł zatańczyć przy skocznych rytmach
zespołu Rytm Jarosława Pepety.
Cały czas prowadzona była sprzedaż
Program turnieju:
• godz. 09.00 – 10.00 Zapisy
• godz. 10.00 – 13.00 I Sesja
• godz. 13.00 – 14.00 Przerwa
• godz. 14.00 – 16.00 II Sesja
• godz. 16.30 Ogłoszenie wyników,
wręczenie nagród
Wpisowe 50 zł od pary

losów, a wystawione na widok publiczny
cenne nagrody stanowiły dodatkową
zachętę. Można było wygrać zestaw rynien, trzy rowery, monitor do komputera,
zestawy narzędzi, wiertarki, garnki, krzesła
a nawet żywego królika. Losowanie odbywało się o 20:00, co parę minut do skutku.
Emocji nie brakowało.
O godz. 21 odśpiewano Apel Jasnogórski. Najwytrwalsi tancerze mogli jeszcze
kilka minut skakać po trawie i majówka
się skończyła. Następna będzie dopiero
za rok.
CARITAS Parafialny, Rada Ekonomiczna i Duszpasterska,
Panowie Radni i Sołtysi
naszego terenu, włożyli
wiele trudu w przygotowanie i przeprowadzenie festynu-majówki.
Korzystając z łamów
prasowych serdecznie
dziękujemy wszystkim,
dzięki którym imprezę
można było zorganizować, czyli sponsorom
a szczególnie: Urząd
Miasta i Gminy, Sołectwa
wsi: Robakowo wieś, Robakowo osiedle, Dachowa, Gądki, B.S.Szczęśni,
Tektura Falista-Kórnik,
W.R.Nowak, T.JózefiakSpółdzielnia, CZPM
J.M.Czerwińscy, L.P.Sikorscy, ElewarGądki, D.S.Kęsy, J.Kurek, E.F.Krzyżaniak,
J. Gatkowski, hurtownia kosmetyków
J.Powąska-Kórnik, firma Małecki-Kórnik, R.Dziliński, Z.Tic,
rzeźnia Sokołów-Pozmit,
A.M.Osiński, M.Zwiernik,
firma Luma-Poznań,
auto-mijnia A.KorytowskiPoznań, G.Błaszak,
Kórnik, E.Majchrzycka,
J,Mikołajczyk, firma
Grześkowiak –Bnin,
M.H.Wardakowie, LUKPOL R.Lorens, Studio
ML M.Łabno, wszystkim
miejscowym Paniom za
placki.
Wszystkim za wszystko serdeczne staropolskie:
Bóg zapłać! Zapraszamy
za rok!

KULTURA

REKLAMY

50

%

Odpust
i majówka
w Robakowie

Red. Barbara Fluder,
ks. Prob. Eugeniusz
Leosz. Michał Zygmunt.
Zdjęcia Mariusz Andrzejewski
i Tobiasz Kaźmierski
Nagrody:
• I miejsce – 1.000 zł + puchar
• II miejsce – 700 zł
• III miejsce – 500 zł
• IV miejsce – 300 zł
Dla najlepszej pary kórnickiej: 100 zł
Uwaga: Na miejscu możliwość skorzystania z posiłku (obiad 10.00 zł)
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Zatrudni osobę do działu
administracyjno - księgowego.

Szybko * tanio * fachowo
tel. dom. (061) 893 94 99, tel. kom. 0507 160 878

Wymagania:
- wykształcenie średnie
- min. 5 letnie doświadczenie w pracy
na stanowisku o podobnym profilu
- referencje

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

Oferty pisemne prosimy składać na adres:

W.C.Z.L ANMED
Ul. Kołłątaja 4, 62-035 Kórnik

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW

PŁYTKI CERAMICZNE
PŁYTKI ELEWACYJNE • KLEJE • FUGI
Rabaty

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

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY

Pracownia Krawiecka

CENTRUM KREDYTOWE „AGI”
PIERWSZY KREDYT GOTÓWKOWY NA OŚWIADCZENIE
Z ZABEZPIECZENIEM-POJAZD
DLA UMÓW O PRACE, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
EMERYTÓW, RENCISTÓW, ROLNIKÓW
KREDYTY SAMOCHODOWE, GOTÓWKOWE,
KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE
PROMOCJA – PROCEDURA UPROSZCZONA NA WSZYSTKIE
PRODUKTY DO KOŃCA STYCZNIA

• wywiązanie więźby dachowej • pokrycia każdym rodzajem
dachówki • pokrycia blachą dachówkową - trapez • pokrycia
papą termozgrzewalną, gonty papowe • opierzenia dekarskie
• montaż okien dachowych • ocieplenia budynków i dachów

ZAPRASZAMY W GODZINACH OD 8.30- 17.30
ŚRODA WLKP. OŚRODEK KULTURY TEL. 061-285-67-67
606-103-637

tel. 061 819-83-70, kom. 0608-039-310, 0600-988-617

   

USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

MONIKA ORLEWICZ-KULAS

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

ul. 20 Października 93, 62-035 KÓRNIK
tel. 0609-848-998 /24h/
www.orlewicz.pl
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Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę.
Pogotowie krawieckie.
tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112
Robakowo, ul. Ogrodowa 30

11 RÓŻNYCH BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU

HENRYK MOSTOWSKI
wykonuje usługi:

Restauracja
„Biała Dama”
zaprasza wszystkie dzieci na
darmową watę cukrową
w godz. 12.00 – 18.00
AUTO - CZĘŚCI

KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ
PRZEWÓZ TRUMIEN I ZWŁOK GRATIS!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

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

tel. (61) 819-01-46

nr 10/2007

NOWO OTWARTY SKLEP Z CZĘŚCIAMI MOTORYZACYJNYMI
SZEROKA OFERTA, CENY KONKURENCYJNE
ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. 800-1800, SOBOTA 900-1400
KÓRNIK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18
TEL. 0694 340 529, 061 8171 725

P.H.U. MOTOOIL

* Poszukuję opiekunki do dziecka w Borówcu. Tel. 606172 770 i 664 027 101
* Potrzebny emeryt lub rencista „złota rączka”. Tel. 693 807 517
* Potrzebna opiekunka do półtorarocznej dziewczynki od października lub listopada. Tel. 509 574 574
* Sprzedam letni domek nad jeziorem w Błażejewie. Tel. 501 523 226
* Tanie telewizory używane, nowe sprzedam. Tel. 501 303 758
* Kupię działkę pod zabudowę nad jeziorem lub dom do remontu w okolicach Kórnika. Tel. 503 581 748
* Odstąpię mieszkanie 47m2 (TBS) os. Krasickiego w Kórniku. Tel. 601 678 148
* Sprzedam czerwoną dachówkę z rozbiórki ok. 1300 sztuk, 0,90 zł za sztukę. Tel. 607 626 347
* Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1329m2 w Czerlejnie niedaleko Kostrzyna Wlkp. Tel. 061 897 85 83
* Potrzebna pani do pracy w sklepie spożywczym na terenie Borówca. Tel. 504 218 110, 502 710 567
* Zatrudnię sprzedawcę do sklepu spożywczego. Tel. 061 28 77 120
* Sprzedam sprężarkę 120 l, 0,8 bar. Cena do uzgodnienia. Tel. 0600 769 610 – Robakowo
* Kupię działkę budowlaną w Kórniku. Tel 696 614 983
* Pianino sprzedam. Tel 696 614 983
* Sprzedam szafę typu „komandor”, wys. 2,5 m x 4 m. Cena do uzgodnienia. Tel. 663 087 998
* Sprzedam garaż blaszany 6x3 m - cena do uzgodnienia. Tel. 663 087 998
* Wynajmę kawalerkę Kórnik, okolice Kórnika - chętnie nieumeblowaną. Tel. 602 182 386 lub 061 286 40 64
* Wynajmę mieszkanie osobom samotnym lub małżeństwu bezdzietnemu. Tel. 061 8171 652
* Przyjmę zlecenie na położenie cegły klinkierowej. Tel. 509 518 955
* Kołobrzeg Grzybno – wynajem pokoi 800m od morza. Tanio! Tel. 606 253114
* Wynajmę lokal na działalność gospodarczą, bądź inną o pow. 32 m² z mediami, Bnin, tel. 061 8171 776
* Murarzy, płytkarzy, malarzy, szpachlarzy do pracy w Polsce i za granicą, tel. 600 952 369
* Sprzedam piłę do drewna oraz silniki elektryczne różne (3 sztuki). Tel. 607 573 303
* Sprzedam włoski gastronomiczny ekspres do kawy, młynek i filtr Brita w komplecie, 380 V tel. 061 8198 432
* Szukam opiekunki do dziecka – dziewczynka 9 miesięcy – od września. Tel. 889 872 639
* Sprzedam ogrodzoną działkę budowlaną o pow. 1000 m² w Sulęcinku. Tel. 604 891 854
* Oddam w wynajem lokal 50m², Kórnik, ul Wojska Polskiego. Tel. 606 876 929
* Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 061 8190 587
* Sprzedam nowy garaż blaszany o wymiarach 6x3 m – 1200 zł. Tel. 663 087 998
* Sprzedam wózek dziecięcy trójfunkcyjny w dobrym stanie, granatowo-beżowy, 320zł. Tel. 504 125 104
* Sprzedam wózek głęboki, spacerowy „TAKO EXCLUSIV”, stan idealny, kolor czerwony. Tel. 600 275 200
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Szczodrzykowo, ul. Dworcowa 23
62–035 Kórnik
tel./fax (061) 817 10 71

W dniu 1 czerwca br

OGŁOSZENIA / REKLAMY

ANMED

Pralki * lodówki
zmywarki przepŁywowe
ogrzewacze wody * lady chŁodnicze
witryny

Dzień Dziecka

nr 10/2007

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

WIELKOPOLSKIE CENTRUM
ZAOPATRZENIA LECZNICTWA

Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm

Ilość edycji ogłoszenia
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KANCELARIA
Finansowa

Maturzyści
zmagają się
z egzaminami
79 osób przystąpiło w tym roku do
egzaminów maturalnych w kórnickim
Liceum Ogólnokształcącym. Matury
potrwają do końca maja.

oferuje swoje usługi
- prowadzenie wszystkich

Pisemne matury rozpoczęły się w piątek
4 maja egzaminem z języka polskiego.
Abiturienci mieli maksymalnie 180 minut
na udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące określonego tekstu i napisanie
wypracowania. Po weekendowej przerwie
przyszedł czas na języki obce. Tradycyjnie

form księgowości
- prowadzenie kadr
- pisanie biznesplanów
- prowadzenie rejestrów

już najwięcej osób, bo 55 wybrało angielski. Na kolejnym miejscu znalazł się język
niemiecki, na który zdecydowało się 21
kórnickich maturzystów. Abiturienci obowiązkowo zdawali pisemnie jeszcze jeden
przedmiot. Tutaj największą popularnością
cieszyła się zdecydowanie geografia. Do
egzaminu z tego przedmiotu przystąpiło 45
osób. Poza geografią maturzyści chętnie
wybierali WOS i matematykę. Ostatnie
pisemne matury w kórnickim ogólniaku
odbędą się 21 maja. Nadal trwają egzaminy ustne.
Każdy uczeń musi zdać obowiązkowo
3 przedmioty pisemnie, w tym język polski,
język obcy i wybrany przez siebie przedmiot oraz 2 ustnie (język polski i obcy). Do
zaliczenia wystarczy zdobyć 30 procent
punktów ze wszystkich testów.
BM

OŚWIATA / KULTURA

REKLAMY

Trzy pytania
do...

VAT dla rolników

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

… HALINY KALISZ,
DYREKTORA LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KÓRNIKU

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

w XXIX Wielkim Festynie Rowerowym Dla Dzieci,
w którym każdy uczestnik otrzyma upominek.
2. Wszystkich sympatyków kolarstwa na:

X Ogólnopolski Wyścig kolarski na Rowerach Górskich
o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik
w kategorii młodzik i młodziczka.

Zawody odbędą się 20 maja 2007r. na stadionie OSiR w Kórniku
Program zawodów :

Forma zatrudnienia:
umowa o pracę.

13.00 – 14.00 zapisy dzieci na stadionie w obecności rodziców lub opiekunów
(prosimy zabrać 4 agrafki)
14.30 start dzieci do lat 4
- dystans 100m
14.40 start dzieci do lat 6
- dystans 250m
14.50 start dzieci do lat 8
- dystans 400 m
15.00 start dzieci do lat 10
- dystans 800m
15.10 start dzieci do lat 12
– dystans1600m
15.20 wyścig kategorii młodzik
- dystans 7,5 km
16.00 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Osoby zainteresowane
proszone są o zgłaszanie się
w godzinach
11:00 - 18:00
w siedzibie firmy:

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe
Urząd Miejski w Kórniku
UKS Jedynka Kórnik
Wielkopolski Związek Kolarski

Firma “Sznura”
zakłady Biernatki
zatrudni
kobiety i mężczyzn
na stanowiska:
• pracownik produkcji
(praca na nocnej zmianie)
• magazynier
(wymagane uprawnienia na
wózek widłowy)
• kierowca kat. C

PRS “Sznura”
Biernatki, ul. Aleja Flensa 51
62-035 Kórnik
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Sponsorzy:
Urząd Miejski w Kórniku, Starostwo Powiatowe, B.C.M. „Nowatex – Puszczykowo”, „auto Handel” R. Kolasa, Firma „Polaris” „SHIMANO”- R&P Pawlak, Motel
– Restauracja NESTOR, Firma - LIMARO, Firma „Rowery Antkowiak”

nr 10/2007

- Jak przebiegają tegoroczne matury
w kórnickim ogólniaku?
Egzaminy maturalne w tym roku przebiegają bardzo spokojnie. Wszystkie
arkusze egzaminacyjne otrzymujemy w
odpowiednich ilościach i w stanie nienaruszonym.
Do tej pory nie zanotowaliśmy żadnych
incydentów. Muszę przyznać, że abiturienci
są bardzo zdyscyplinowani i wiedzą jakich
zasad są zobowiązani przestrzegać podczas trwania egzaminu.
- Które przedmioty najchętniej wybierają maturzyści i czy wielu z nich
zdecydowało się zdawać dodatkowo
inne przedmioty?
Poza obowiązkowym językiem polskim uczniowie najchętniej wybierali
wśród języków obcych język angielski
i język niemiecki. Tylko jedna osoba
zdecydowała się podejść do pisemnego egzaminu z języka francuskiego.
Bardzo dużą popularnością wśród
maturzystów cieszyła się geografia,
wiedza o społeczeństwie, matematyka,
biologia. Trochę mniej abiturientów
w porównaniu z rokiem ubiegłym wybrało
historię. Tylko kilka osób zdecydowało
się na podejście do pisemnego egzaminu
z czwartego dodatkowego przedmiotu.
- Matury powodują prawdziwy zamęt
w życiu szkoły. Jakie zmiany wprowadzono w organizacji planu zajęć
szkolnych podczas trwania egzaminów
maturalnych?
Matury zdecydowanie dezorganizują
pracę szkoły i dotychczasowy stały plan zajęć. Podczas pisemnego języka polskiego
w liceum nie odbywały żadne inne lekcje.
W pozostałych przypadkach część zajęć
szkolnych miała miejsce według planu,
a inne odwoływano.
Rozmawiała: Barbara Morasz
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Wielkopolska
Panorama
Hejnałów
Ratuszowych
w Kórniku
27 maja 2007r. w ramach Kórnickich
Spotkań z „Białą Damą” Orkiestra Harcerska IV Drużyny im. Księcia Józefa
Poniatowskiego wraz z kapelmistrzem
druhem Jackiem Kozłowskim, przy
współudziale Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich parafii pod wezwaniem
Wszystkich Świętych w Kórniku oraz
Kołem Przyjaciół Harcerstwa i Kręgu
Harcerzy Seniorów, organizują przed
ratuszem w Kórniku IV Wielkopolską
Panoramę Hejnałów Ratuszowych.
Patronat honorowy nad imprezą obejmują: Burmistrz Kórnika – Jerzy Lechnerowski oraz Kanclerz Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Miłośników Hejnałów Miejskich z siedzibą w Lublinie – p. Władysław
Stefan Grzyb.

W panoramie gośćmi honorowymi będą
hejnaliści z Krakowa, Lublina i Zamościa,
a Wielkopolskę reprezentować będą przedstawiciele Poznania, Rogoźna, Murowanej
Gośliny, Grodziska, Ostrzeszowa, Śremu,
Środy, Kościana, Ostrowa, Wągrowca i
Kórnika. Wyżej wymienieni hejnaliści wykonają dodatkowo hejnały Konina, Kalisza,
Opalenicy, Trzcianki, Gniezna, Obornik,
Swarzędza, Pleszewa, Koźmina, Krotoszyna oraz Łęcznej i Myślenic.
O godzinie 12:15 przed Kolegiatą Kórnicką wszyscy uczestnicy odegrają hejnał
panoramy, a następnie wezmą udział we
mszy św. O godz. 12:30.
Główna część imprezy rozpocznie się
o godzinie 15:00 przed ratuszem. Zainauguruje ją koncert Orkiestry Dętej OSP ze
Środy Wlkp. Koncert główny Panoramy
wykonywany będzie z balkonu ratusza od
godziny 15:30.
Biuro IV Wielkopolskiej Panoramy
Hejnałów Ratuszowych będzie czynne
w ratuszu w Kórniku od godziny 9:00
do 14:30. na tę niecodzienną imprezę
serdecznie zapraszamy mieszkańców
Kórnika, Bnina i okolicy oraz zwiedzających w tym dniu zamek i park gości z
całej Polski.
W imieniu organizatorów
January Wybieralski
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Dobrze wypadli także gimnazjaliści z
Robakowa 41 pkt plasując się na 4 miejscu.

Po raz drugi w powiecie a pierwszy raz
w Kórniku odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Poznańskiego w piłce plażowej szkół gimnazjalnych.
Impreza odbyła się na boiskach piaskowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku
a gospodarzem zawodów było Gimnazjum
w Robakowie. Pani dyrektor Bożena
Czerniak serdecznie przyjęła uczestników
mistrzostw i oficjalnie otwarła imprezę.
Pierwszy dzień zawodów ( 10.05.2007)
pogoda nie była najlepsza. Dziewczęta rozgrywały mecze przy bez przerwy padającym
deszczu. Wśród 8 gimnazjów startujących
w finale mistrzostw Kórnik reprezentowały
dziewczęta z Robakowa, które wygrały
rywalizację w gminie z gimnazjalistkami z
Kórnika. Ostatecznie Adela Michałowska i
Justyna Dudek zajęły 5 miejsce. Wygrała
Murowana Goślina przed Tarnowem Podgórnym i Stęszewem.
W drugim dniu (11.05.2007)
przy słonecznej pogodzie ale
przy silnym wietrze walczyli
chłopcy. Mistrzowie gminy Kórnik reprezentanci Gimnazjum w
Robakowie w składzie:
Jan Dobrzyński i Błażej Andrzejewski zajęli czwarte miejsce
i zakwalifikowali się do zawodów
Rejon – Wschód. Wygrało Gimnazjum w Murowanej Goślinie
przed Mosiną i Swarzędzem.
Całość imprezy organizował
nauczyciel p. Paweł Pawlaczyk
przy pomocy p. Marcina Stanikowskiego a sędziowali mecze
sędziowie z Okręgowego Związku Piłki Siatkowej.
Medale dla 3 najlepszych zespołów
ufundowało Starostwo Powiatu Poznańskiego a wręczał prezes Szkolnego Zrzeszenia Sportowego PP.
Uczestnicy zostali ugoszczeni słodkim
pieczywem i napojami ufundowanymi przez
Gimnazjum w Robakowie.

KÓRNIK BIEGAŁ Z CAŁĄ
POLSKĄ

GIMNAZJUM KÓRNIK
W CZOŁÓWCE
Podsumowano punktację szkół na
Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w
lekkiej atletyce gimnazjów. W zawodach,
które odbyły się w Puszczykowie startowało 342 młodych lekkoatletów w tym 163
dziewczyny i 179 chłopców.
W kategorii dziewcząt na 18 sklasyfikowanych szkół, które zdobyły punkty za miejsca od 1 – 8 Gimnazjum Kórnik gromadząc
83 pkt zajęło 1 miejsce wyprzedzając m.in.
G. 2 Mosina 70 pkt i G. Kleszczewo.38 pkt
Dziewczęta z Robakowa zajęły 7 miejsce
29 pkt.
Wśród chłopców sklasyfikowano 17
szkół. Zwyciężyło Gimnazjum 2 z Mosiny
64 pkt przed Gimnazjum Kórnik 50,5 pkt
a Gimnazjum z Kostrzyna zajęło 3 miejsce
47 pkt.
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12 maja 2007 w różnych miejscowościach w kraju, również w Wielkopolsce a
także w Kórniku
odbyły się biegi rekreacyjne w ramach
akcji „ Polska biega”.
Organizacją imprezy zajął się Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Kórniku wraz z inicjatorem i zapaleńcem biegania p. Krzysztofem
Buszkiewiczem. W zorganizowany po raz
pierwszy w naszej gminie bieg zgromadził
niespodziewanie ponad 20 amatorów ruchu
na świeżym powietrzu. Biegały sportowe
rodziny a wśród nich : p. Krzysztofa Buszkiewicza, Kozłowskich z Bnina Puckich ze
Środy Wlkp, Lubińskich z Kórnika a także
p. burmistrz Jerzy Lechnerowski.

Trasa biegu oznaczona w lesie Zwierzyniec wynosiła ok. 4 km i w różnym tempie
pokonali ją wszyscy, w tym również debiutanci. Biegały dzieci, młodzież, dorośli , którzy już dziś umawiali się na udział w „Biegu
z Białą Damą”. W każdym tego typu biegu
nie liczy się uzyskane miejsce czy czas a
ważny jest udział i jego ukończenie. Miłą
niespodziankę uczestnikom biegu sprawił
gość zaproszony przez p. Krzysztofa
Buszkiewicza jego doradca-trener Michał
Bartoszak. Znany olimpijczyk, uczestnik
wielu mistrzostw świata, biegający biegi
długie od 5 km na stadionie do maratonów
w różnych miejscach w kraju i na świecie.
Przed startem kórnickiej biegowej
przygody udzielił kilka cennych wskazówek
jak rozpoczynać bieganie, w jakim tempie
biegać, jak się odżywiać, jakie płyny należy
pić w trakcie pokonywania długich dystansów. Te cenne wskazówki przydadzą się
wszystkim a szczególnie dzieciom, młodzieży a także dorosłym. Przed startem
do lasu pokazał jak należy przeprowadzać
krótką rozgrzewkę, które mięśnie należy
szczególnie rozciągnąć, by uniknąć niepotrzebnych kontuzji.
Cała grupa amatorów biegania dla
zdrowia ruszyła z mistrzem do lasu a po

drodze były krótkie postoje urozmaicone
ćwiczeniami odprężającymi organizm.
W biegu uczestniczył również redaktor
naczelny „Kórniczanina”, który aparatem
fotograficznym dokumentował pierwsze
kroki akcji biegowej w Kórniku. Kolejna
impreza tego typu odbędzie się na jesieni
bieżącego roku a poinformujemy o dokładnej dacie na plakatach. Wierzymy, że
kolejny bieg zgromadzi jeszcze większa
liczbę uczestników.
Już dziś zapraszamy wszystkich do klubu biegacza „ Bursztyn”, który ma powstać
z inicjatywy p. Krzysztofa Buszkiewicza.
Wszelkich informacji zainteresowanym
udzieli założyciel klubu.

BIEGALI PO ZDROWIE
I MEDALE
Ponad 170 uczniów ze wszystkich szkół
gminy Kórnik biegało na Błoniach w ramach
mistrzostw, które wyłoniły jednocześnie najlepszych na zawody powiatowe w
biegach przełajowych. Zawody
otwarła dyrektorka Szkoły Podstawowej w Kórniku p. Danuta
Zwierzyńska. Trasy przygotował
OSiR wspólnie z prezesem SZS
PP p. Tadeuszem Raukiem. Nad
zdrowiem uczestników czuwała
higienistka p. Jolanta Fic.
W punktacji medalowej pierwsze miejsce zarówno wśród
dziewcząt jak i chłopców zajęli
gospodarze czyli Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku p.p. Katarzyna Gąsecka i Beata Górna.
Drugie miejsce zajęły dziewczyny z Szczodrzykowa i chłopcy
z Radzewa., trzecie miejsce
dziewczęta i chłopcy z Bnina a
czwarte dziewczęta z Radzewa i chłopcy z
Szczodrzykowa.
Indywidualnie najlepszymi byli:
Szkoły Podstawowe
Kl.IV 1. Nikol Płosaj z Kórnika i Hubert
Kaczmarek z Bnina
2. Magdalena Żyto z Kórnika i Patryk
Szczepaniak z Kórnika
3. Agata Niemier z Radzewa i Dawid
Niemier z Radzewa
4. Kinga Frąckowiak z Radzewa i Konstanty Kalisz z Radzewa
Kl. V 1. Weronika Graff z Szczodrzykowa i Jakub Wojciechowski z Kórnika
2. Marta Ignaszak z Szczodrzykowa
i Krzysztof Poprawski z Kórnika
3. Julia Słoma z Kórnika i Mikołaj Wiciak
z Bnina
Kl. VI 1. Teresa Kowalewska z Kórnika
i Mateusz Wójkiewicz z Radzewa
2. Kinga Sójka z Bnina iKamil Rozmiatrek z Radzewa
3. Larysa Jankowska z Bnina i Adrian
Maciejewski z Szczodrzykowa
4. Anna Przekota z Kórnika i Patryk
Organiściak z Radzewa
Gimnazja
1. Kl. I 1. Karina Wiatr z Kórnika i Rafał
Kąkąl z Robakowa
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2. Anna Zwierzyńska z Kórnika i Michał
Okniński z Robakowa
3. Malwina Sanocka z Kórnika i Michał
Basalak z Robakowa
4. Anita Nawrocka z Robakowa i Krzysztof Frąckowiak z Kórnika
Kl. II 1. Paulina Mruk z Robakowa i
Błażej Olejniczak z Kórnika
2. Weronika Jakubowska z Kórnika i
Filip Bruczyński z Kórnika
3. Daria Wójkiewicz z Kórnika i Mariusz
Markiewicz z Robakowa
4. Jankowska Ewa z Kórnika i Łukasz
Pawlik z Robakowa
KL. III 1. Karolina Walkowiak z Kórnika
i Dawid Płachta z Kórnika
2. Małgorzata Król z Kórnika i Wojciech
Hryciuk z Kórnika
3. Ewelina Nawarol z Kórnika i Adrian
Dryjer z Kórnika
4. Julia Laskowska z Kórnika i Mateusz
Niemier z Kórnika
W punktacji medalowe wśród dziewcząt i chłopców wygrało Gimnazjum w
Kórniku.
Puchary i medale dla szkół podstawowych sponsorował Piotr Kasprowicz z Firmy
Hollogis a dla gimnazjów osobiście wręczał
p. Jerzy Dziliński - Kombus Kórnik.
Prowadzona była również punktacja
drużynowa do współzawodnictwa gminnego (4 uczniów)
Szkoły Podstawowe
dziewczęta 1. SP Kórnik, 2. SP Szczodrzykowo, 3. SP Bnin, 4. SP Radzewo
chłopcy
1. SP Radzewo, 2. SP
Kórnik, 3. SP Szczodrzykowo, 4. SP Bnin
Gimnazja – wygrały dziewczęta
i chłopcy z Kórnika.			

PIOTR ANTKOWIAK DRUGI
W PUCHARZE POLSKI
W wyścigu ze startu wspólnego podczas
rozegranej drugiej serii Pucharu Polski w
Gostyniu. Zawodnik Kórnickiego Limaro
wykazywał się dużą aktywnością od samego początku blisko 120 kilometrowego
wyścigu, był niezwykle aktywny, biorąc
udział w każdej akcji zaczepne. Ostatecznie
w połowie dystansu od peletonu oderwała
się najpierw ósemka zawodników z wraz
z Antkowiakiem i właśnie między nimi
rozegrała się walka o zwycięstwo. Gdy wydawało się że po pięknym finiszu zwycięży
zawodnik Kórnickiego Limaro w ostatniej
chwili o błysk szprychy wyprzedzony został
na mecie przez z Krakusa Mateo Kraków.
Jednak nie ulega wątpliwości, że drugie
miejsce Piotra w tak ważnym wyścigu to
również ogromny sukces. Podczas tej
samej imprezy rozegrano również wyścig
dla kategorii młodzik. W wyścigu dziewcząt
bardzo dobrze wypadła zawodniczka UKS
Jedynka Limaro Kórnik Paula Dutkiewicz,
zajmując również drugie miejsce.

MONIKA ADAMSKA
NAJLEPSZA W KALISZU
Podczas rozegranego po raz 24 Ogól-
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KÓRNICZANIN BIEGAŁ
W MADRYCIE
Po raz pierwszy w maratonie biegowym
( 42km 195 m) w Madrycie ( Hiszpania) wystąpił kórniczanin Krzysztof Buszkiewicz.
Wraz z grupą poznańskich biegaczy, wśród
których był również prezydent Poznania
Ryszard Grobelny pokonał trasę maratonu
w czasie 4:42,20. Ze względu na ukształtowanie terenu ( górzysty profesjonaliści
biegów maratońskich uważają ją za jedną
z najtrudniejszych w Europie.
Do tego w czasie biegu temperatura
dochodziła do 30 C. Ze względu na kon-

tuzję kolana start naszego kórniczanina
stał pod znakiem zapytania ( na trzy dni
przed startem otrzymał ostatni zastrzyk w
kolano) ale upór i chęć walki nie tylko w
maratonach na terenie Polski ale i poza
nią spowodowały, że wystartował. W maratonie brało udział 7500 zawodników z
całego świata. Dla porównania największy
polski maraton w Poznaniu liczył tylko a
może aż 2500 osób. Trasa hiszpańskiego
maratonu wiodła przez centrum Madrytu i
na jego obrzeżach.
Na zdjęciu w Madrycie reklamuje swoje
miasto z flagą Kórnika. Gratulujemy woli
walki i pokonywania wszelkich trudności.
ARA

nopolskiego Kryterium Ulicznego przy
wyścigu dla elity Kalisz – Konin. Monika
nie miała sobie równych w tych zawodach
zwyciężając zdecydowanie w wyścigu
kobiet open, a czwarte miejsce zajęła inna
zawodniczka Limaro, Natalia Piasecka.
Cała ekipa Kórnickiego Limaro pokazała
się tego dnia z bardzo dobrej strony. W
wyścigu juniorów drugie miejsce zajął Piotr
Antkowiak, w wyścigu juniorów młodszych
doskonale walczył cały zespół z Kórnika
choć w końcówce zabrakło odrobinę
szczęście, a Kórniczanie Michał Kościuszko, Kacper Rajkowski i Daniel Adamski zajęli kolejno, szóste, siódme i ósme miejsce.
W wyścigu młodziczek Paula Dutkiewicz
była druga a startująca z chłopcami w
kategorii żak młodziutka Wiktoria Żegleń
zdobyła dla Kórnika trzecie miejsce.

zajmując trzecie miejsce. Na tych samych
zawodach w kategorii młodziczek czwarta
była Paula Dutkiewicz. HS

WIKTORIA TRZECIA
W WYŚCIGU O PUCHAR

Następne mecze.
W Kórniku 19 maj 2007 r. - sobota
godz. 16:00
Kotwica Kórnik - 1922 Lechia Kostrzyn
W Kórniku 26 maj 2007 r. - sobota
godz. 16:00
Kotwica Kórnik - Vitcovia Witkowo

MARSZAŁKA WIELKOPOLSKI
W rozegranej w Noskowie gm. Jaraczewo, Wielkopolskiej Próbie Kolarskiej
wystartowało ponad czterdziestu Żaków
(11-12 lat). Po raz pierwszy w tak mocno
obsadzonym wyścigu udział wzięła Wictoria
Żegleń ze SP w Szczodrzykowie i od razu
stanęła na podium tej prestiżowej imprezy,

SPORT

SPORT

PIŁKA PLAŻOWA
W KÓRNIKU

KOTWICA

Ostatnie wyniki:
05-05-2007 - Kotwica Kórnik - TPS
Winogrady Poznań 1-1 (1-0)
bramka: Jarek Lasek, zółta kartka: Łukasz Jankowiak
Po przeciętnym widowisku zremisowaliśmy, i tylko cieszy następny zdobyty
punkt.
12-05-2007 - UNIA Swarzędz - Kotwica
Kórnik 3-1
12-05-2007 - Drużyna Orlików Kotwica
Kórnik I grała turniej w Śremie (rocznik 97)
i po zaciętych bojach zajęłi 2 miejsce. W
nagrodę dostali puchar.

STADION OSiR Kórnik - WSTĘP WOLNY
WYJAZD - 03 czerwca 2007 r. - sobota
godz. 15:00
Kłos Zaniemyśl - Kotwica Kórnik
RySZARd
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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 83 (Gazownia)
w godz. od 7.00 do 22.00
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Kórnik, Rynek 1, tel. (061) 817 04 87
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Poziomo: 1) dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kórniku, 8) przewodniczący komisji
rewizyjnej OSP w Kórniku, 9) wieś w naszej
gminie, na południowy zachód od Kórnika,
10) lanca, dzida, 13) pomost lub wiadukt
służący do przeprowadzania trasy komunikacyjnej, 17) wyodrębniona graficznie
początkowa część dzieła wprowadzająca w
jego treść, 18) prezes Klubu Pro Sinfonika
im. Mieczysława Karłowicza przy Liceum
Ogólnokształcącym w Kórniku, 20) treść nie
wypowiedziana wprost, ale w taki sposób,
że można się jej domyślić, 24) kończyna
dolna, 27) I wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kórniku, 28) teren nad morzem
lub jeziorem służący do opalania się, 29)
człowiek grający w scrabble.

Pionowo: 1) kupno, 2) książeczka z wpisami
ocen studenta, 3) madrycki klub sportowy, 4)
model toyoty, 5) czarna w kominie, 6) ulica
wysadzana drzewami, 7) broń Dawida w walce z Goliatem, 11) miejscowość koło Wrześni
ze stadniną koni, 12) argument przeciw komuś, 13) autor utworów epicznych, 14) grzanka, 15) kurek, 16) zdolność, 19) przygoda
miłosna, 20) gonienie, 21) denuncjacja, 22)
związek powstający przez działanie kwasu
na alkohol, 23) klejnoty zakopane pod ziemią,
25) imię Młynarskiej, prezenterki telewizyjnej,
26) niemiecki samochód.
Litery w polach z dodatkową numeracją
(w prawej dolnej części), uszeregowane w
kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie
– przysłowie.

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 8/2007:
„SPANIEM NIKT NIE ZAROBIŁ”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Maria Kropacz z Kórnika.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
1-go czerwca 2007 r.
Materiały prosimy dostarczać do 25-go maja 2007 r.
nr 10/2007

