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Fot. ŁG - Krzykacz Władysław Stefan Grzyb i jedno z wcieleń Białej Damy

Kórnickie Spotkania z Białą Damą

Spotkanie w sprawie rzecznika

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

Wakacje w Chorwacji
W atrakcyjnych cenach
od czerwca do września

- rozmowy protel. 00385 52 573 581 (Chorwacja
wadzone w języku polskim)
lub. (071) 389 57 91
tel. kom. 0602 676 260

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

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

Z inicjatywy przedstawicieli stowarzyszenia Klaudynka, 15 maja odbyło się spotkanie
z przedstawicielami kórnickiego samorządu
w sprawie utworzenia w naszej gminie stanowiska Gminnego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. By zaopiniować tę propozycję, do
siedziby stowarzyszenia zaproszeni zostali
m.in. przewodnicząca RM Irena Kaczmarek,
oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski. Zebrani
potwierdzili pozytywne zdanie o idei. Stowarzyszenie proponuje, aby rzecznik był
zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Kórniku
na pełen etat. Przedyskutowano także jego
rolę i zadania, które powinien wykonywać. Po
spotkaniu pozostały do omówienia kwestie
techniczne, jak choćby siedziba instytucji
rzecznika. Więcej o rzeczniku czytaj w dalszej
części Kórniczanina.

przez tą spółkę. Szacunkowy koszt budowy
to 1 600 tys. zł netto. Prezes Christopdo 5
czerwca przedstawić ma ofertę i harmonogram. Decyzje o budowie zapadną po
przedstawieniu i przeanalizowaniu propozycji spółki.
30 milionów dla Gminy Kórnik
23 maja, w obecności wiceburmistrza
Hieronima Urbanka i przedstawiciela inwestora, dyrektora Marka Bereżeckiego, odbył
się odbiór techniczny trzech odcinków dróg
serwisowych wybudowanych przy okazji
przebudowy trasy „katowickiej”. Jeden
odcinek położony jest w okolicach Jaryszek
(km), drogi dochodzi do „węzła Gądki” ( km),
a trzeci położony w okolicach Żernik ( km)
stanowi przedłużenie ulicy Ostrowskiej w
Poznaniu do drogi 431. Początkowo „serwisówki” biec miały blisko S-11, jednak na

Spotkanie
z wicemarszałkiem
Na zaproszenie burmistrzów przybył do Kórnika wicemarszałek Leszek
Wojtasiak. Głównym tematem dyskusji
podczas spotkania były inwestycje realizowane przez Gminę Kórnik i ewentualna możliwość ich dofinansowania
przez Urząd Marszałkowski.
Możemy już z przyjemnoiścią
donieść o dofinansowaniu w kwocie
ponad 360 tys. zł budowanego właśnie
przepustu między jeziorami na trasie
powstającej obwodnicy miasta. Wspomniano przy tej okazji o wniosku złożonym do podlegającego marszałkowi
Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych w sprawie pomocy
finansowej przy realizacji systemu piętrzącego przy przepuście (szacunkowo
potrzebna kwota to 700 tys. zł).
W kontekście Euro 2012 ciekawym
tematem stała się koncepcja przebudowy trasy „S5”, która w planach przebiega przez naszą gminę (od planowanego węzła na autostradzie na północy
poprzez budowany węzeł „Kórnik 1”). Brak
jednak na razie konkretnych decyzji w tej
sprawie na szczeblu centralnym.
270 lamp w Borówcu
Na temat inwestycji oświetleniowych
w Borówcu (w okolicach ulic Poznańskiej,
Szkolnej i Kempingowej) rozmawiano na
spotkaniu, jakie odbyło się 22 maja w UM w
Kórniku. Gośćmi urzędu byli tego dnia: Piotr
Christop, prezes spółki Zakład Oświetlenia
Drogowego, oraz Karol Kucharski kierownik
działu rozwoju i zarządzania majątkiem sieciowym Zakładu Dystrybucji Energii rejonu
Września spółki ENEA.
Gmina Kórnik wykonała projekt, uzyskała uzgodnienia i pozwolenie na budowę
skablowanej sieci 270 lamp. Prowadzone
rozmowy dotyczyły wykonania inwestycji
przez ZOD i późniejszą eksploatację sieci

nr 11/2007

Nowy węzeł na autostradzie
Również 23 maja w Urzędzie Miejskim
w Kórniku gościł Grzegorz Ratajczak
dyrektor Biura Regionalnego firmy Scott
Wilson. Wizyta miała związek z planowaną
budową nowego węzła na autostradzie
w okolicach Kleszczewa. Przedstawione
przez wiceburmistrza Hieronima Urbanka
stanowisko Gminy Kórnik popiera budowę
węzła wraz z budową łącznika drogowego
z węzłem „Kórnik 1” na trasie „katowickiej”.
Łącznik ten przewidziany jest w planach
budowy drogi S5.
H&M chce specjalnej strefy
ekonomicznej
Podczas Komisji Budżetu i Finansów,
która odbyła się 24 maja, propozycję
utworzenia w naszej gminie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej ponowił przedstawiciel
firmy H&M Robert Prządka. Wraz z nim o
szczegółach propozycji opowiadała
Małgorzata Wężyk Topolska. Jak
wyjaśniono, w przypadku powstania
takiej strefy, znajdujące się w niej firmy
zwolnione mogą być z podatku dochodowego. Zwolnienie dotyczyć może
jedynie nowych inwestycji i nowych
form działalności, a nie istniejących
już podmiotów, (więc nie dotyczyłyby
niedawno otwartego centrum dystrybucyjnego wnioskodawcy). Gmina nie
traci innych podatków płaconych przez
podmioty znajdujące się w strefie,
w tym podatku od nieruchomości, a
jedynie udział z podatku dochodowego
od osób prawnych (trudny na razie
do oszacowania). Strefa jest jednak
zachętą dla inwestorów.
Decyzja o utworzeniu strefy należy
do Rady Ministrów. Niezbędne jest
jednak pozytywne zaopiniowanie pomysłu przez miejscową Radę Miejską.
Dyskusje trwają.

Dyrektor Bereżecki i wiceburmistrz Urbanek
podczas odbioruinwestycji wartej
30 milionów złotych

podstawie porozumienia Gminy Kórnik z
Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, drogi w obecnym kształcie – czyli
odsunięte od „katowickiej”, umożliwiają aktywizację gospodarczą północnych obszarów gminy, przewidzianą w strategii rozwoju
gminy i planach zagospodarowania.
Urząd Miejski w Kórniku wykonał koncepcję oraz projekt budowlany wspomnianych dróg i mostu na Kopli.
GDDKiA dokonała wykupu gruntów
(szacunkowo za sumę 10 milionów złotych)
oraz wykonała inwestycję (koszt całkowity
budowy wspomnianych dróg serwisowych
i mostu zamknął się kwotą około 18 900
tys. zł). Już teraz, po odbiorze technicznym
Gmina Kórnik została eksploatatorem powstałych dróg. Po przekazaniu dokumentacji i zakończeniu procedur własnościowych
cały, warty około 30 milionów złotych majątek przejdzie na własność naszej gminy.

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

ISO dla Urzędu?

Przedstawiciele Centrum Kształcenia Ustawicznego „Mercury” zaproponowali przeprowadzenie procedury opracowania i wdrożenia w kórnickim Urzędzie
Miejskim Systemu Zarządzania Jakością,
zgodnego z wymaganiami normy PN-EN
ISO 9001:2001. Pod tą niewiele mówiącą
nazwą kryje się międzynarodowa norma
określająca wymagania organizacyjne,
jakie powinno spełnić przedsiębiorstwo,
aby w sprawnie działającej i udokumentowanej organizacji świadczyć usługi wysokiej
jakości – spełniające wymagania klienta
(w tym wypadku mieszkańca), który dzięki
temu ma mieć gwarancję, że organizacja prowadzona jest w sposób sprawny,
skuteczny, efektywny i zorientowany na
potrzeby swoich klientów.
Uzyskanie ISO jest znaczącym argumentem w pozyskiwaniu środków i negocjacjach z potencjalnymi inwestorami.
Przeprowadzono już wstępny audyt w
tej sprawie.
(dokończenie na str. 4)



Przed przebudową
ul. Poznańskiej w Borówcu
25 maja w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych, na zaproszenie dyrektora Marka
Nowickiego doszło do spotkania na którym
omawiano zagadnienia związane z realizacją przebudowy drogi przy ul. Poznańskiej
w Borówcu.
Obecni byli także Marek Borowczak,
Włodzimierz Dudlik projektujący sieć kanalizacji deszczowej oraz Karol Beszterda
kierownik działu technicznego Aquanetu.
Gminę Kórnik reprezentował wiceburmistrz
Hieronim Urbanek.
Przedyskutowano aspekt techniczny
przebudowy sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i budowę kolektora sanitarnego i
deszczowego oraz harmonogram realizacji
poszczególnych zadań. Opr. ŁG
Wizyta gości z Königstein
W dniach od 25 do 27 maja br. gościła w
naszej gminie delegacja z partnerskiej gminy
Königstein w Niemczech. Delegacja, poza
tym, iż na bieżąco brała udział w imprezach
wpisanych w „Kórnickie Spotkania z Białą
Damą”, prowadziła również rozmowy z władzami gminy, które dotyczyły wizji naszej
dalszej współpracy. W związku z kreowaniem
owej wizji, w sobotę – 26 maja – przedstawiciele Stowarzyszenia koordynującego po
stronie niemieckiej współpracę oraz burmistrz
Königstein p. Leonhard Helm spotkali się z
burmistrzem Jerzym Lechnerowskim, wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem, przewodniczącą Rady Miejskiej Ireną Kaczmarek,
przedstawicielami kórnickiego liceum oraz
pracownikami Urzędu Miejskiego. Spotkanie
zostało poświęcone omówieniu zasad kooperacji, jak również wskazaniu konkretnych
rozwiązań, które w ramach międzygminnego
partnerstwa moglibyśmy poczynić w ciągu
najbliższego roku. Decyzje w kwestii pomysłów, które zrodziły się podczas opisywanych
rozmów, zostaną podjęte przez władze obu
gmin najdalej do końca września.
Sławomir Hinc

KONKURS NA STANOWISKO DS. EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
Burmistrz Gminy Kórnik
na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm. ) ogłasza konkurs na
stanowisko ds. eksploatacji infrastruktury technicznej w Urzędzie Miejskim
w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.
I. Wymagania niezbędne kandydata:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) posiada wykształcenie wyższe techniczne (kierunek budownictwo)
7) znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office
II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1) znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji
samorządowej, oraz prawa budowlanego
2) komunikatywność
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1. Prowadzenie spraw z zakresu inwestycji gminnych.
2. Znajomość procedur związanych z procesem inwestycyjnym.
3. Wydawanie decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii.
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 11 czerwca 2007 r, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) do godziny
15.30. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:
„Konkurs na stanowisko ds. eksploatacji infrastruktury technicznej w Urzędzie
Miejskim w Kórniku.” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich
złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej
określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 12 czerwca 2007r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej
w Urzędzie Miejskim w Kórniku.
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Segregacja
odpadów

w Gminie Kórnik
Od kilku miesięcy zmienia się powoli
formuła odbioru posegregowanych odpadów z naszych domów. Dotychczas
istniała możliwość odstawienia ich do
stojących w kilkudziesięciu miejscach
gminy pojemników. Od niedawna zobowiązano licencjonowane firmy zajmujące
się przewozem odpadów do odbioru segregowanych śmieci z naszych domów,
czyli u źródła.
W pewnym okresie mieliśmy w Kórniku
i okolicach 45 zestawów pojemników do
segregacji (plus 40 na szkło).
Wszyscy wiemy jak wyglądała praktyka
ich użytkowania. Zdarzało się, że obsługująca akcję segregacji firma spóźniała
się z opróżnianiem i pojemniki kipiały z
przepełnienia.

Oszacowano, że szkło, które znalazło
się w pojemnikach zanieczyszczone (czyli
niezdatne do odzysku) było w 10%, makulatura w 30%, a plastik aż w 60%. Koszty
sprzątania wokół punktów z pojemnikami do
segregacji w 2006 roku sięgały 20 tys. zł.
21 maja doszło do spotkania z firmą Remondis (reprezentowaną przez Wojciecha
Nowickiego), która dotychczas zajmowała
się pojemnikami. Samorząd Kórnika reprezentował wiceburmistrz, przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska RM Janusz
Wojtuś, kierownik Referatu Rolnictwa i
Ochrony Środowiska Antoni Kalisz. Obecny
był także prezes WODKOMu Włodzimierz
Matusiak. Zaniepokojenie budził fakt zaniedbań, jakie szczególnie od początku
roku towarzyszyły odbiorowi. Firma wyjaśniła, że stopień zanieczyszczeń odpadów
czyni akcję ekonomicznie nieopłacalną.
Gmina zadeklarowała doraźnie trzykrotnie
zwiększenie miesięcznych nakładów na
dofinansowanie akcji (z 1,5 tys. zł do 4,5
tys. zł), by odbiór trwał i był prowadzony
solidnie. Jednak od lipca opróżnianiem
pojemników ma zdaniem włodarzy miasta
zająć się spółka WODKOM.

Wysypisko w Kamionkach

Problemem była także niedbałość lub
wręcz wandalizm części użytkowników. Do
pojemników trafiały odpady segregowane w
sposób nieodpowiedni. Miejsce ustawienia
zestawów stawało się śmietniskiem, na
które trafiały także zwały pomieszanych
śmieci. Odnotowano przypadki podpaleń
plastikowych kubłów.
Dziś zniknęło z miejsc publicznych już
30% zestawów – zwykle na wniosek wzburzonych bałaganem mieszkańców. Kolejne
wnioski o likwidację punktów już trafiły do
UM w Kórniku. Ci starannie segregujący w
15 miejscach stracili możliwość tego typu
usługi. Lepiej przedstawia się sytuacja w
miejscach gdzie zestawy mają swojego
gospodarza (osiedle, szkoła, mniejsze sołectwa), który dba i pilnuje porządku.
W latach 2005/2006 odebrano w publicznych punktach ponad 700 ton śmieci (w
tym 180 ton papieru, 290 ton szkła, 16 ton
odzieży, 0,4 tony baterii 145 ton tworzyw
sztucznych).
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Nieuniknione wydaje się stopniowe
likwidowanie kolejnych punktów z pojemnikami na segregowane śmieci. Przede
wszystkim wynika to z zaniedbania ich
otoczenia. Poza tym często zdarzają się
trudne do zweryfikowania tłumaczenia
niektórych mieszkańców, że nie potrzebują
umowy na wywóz odpadów, gdyż wszystko
segregują.
Obecnie, gdy każda firma odbierająca odpady powinna zapewniać odbiór
posegregowanych odpadów, ta właśnie
formuła powinna być podstawą segregacji.
Apelujemy do mieszkańców gminy Kórnik o poważne potraktowanie możliwości
segregacji odpadów. Dzięki temu oszczędzimy środowisko i pieniądze.
Postaramy się w kolejnych numerach
Kórniczanina przybliżyć Państwu prawidłowe sposoby segregacji i korzyści z tego
wynikające.
ŁG

Powódź

AKTUALNOŚCI

Z URZĘDU

(dokończenie ze str. 3)
Całość procedur, dokumentacji i szkoleń
kosztować ma około 17 tys. zł. O ewentualnym rozpoczęciu wdrażania systemu
zadecyduje burmistrz

Po kilku upalnych dniach, wieczorem 27 maja rozpętała się burza, której towarzyszyło gradobicie i ulewny
deszcz. Miejskie ulice przypominały
rwące strumienie. Niestety – kanalizacja
deszczowa w okolicach kórnickiego
Liceum Ogólnokształcącego zatkała
się i powstało wielkie rozlewisko. W
wielu miejscach woda wdzierała się do
piwnic i suteren, i płynęła korytarzami
niżej położonych domów. Nawałnica o
dawno niewidzianej sile dokonała wielu
zniszczeń i sparaliżowała ruch.

Niewydolność kanalizacji deszczowej
wynika najprawdopodobniej z braku konserwacji. Jak wyjaśnia wiceburmistrz Hieronim
Urbanek, w wielu miejscach „deszczówka”
wybudowana została przed dziesiątkami
lat. Nikt nigdy nie zinwentaryzował tej sieci
i nie wiadomo było wiele o tym systemie. Z
tego też powodu nikt na co dzień nie dbał
by był on drożny. Dopiero jak coś się zatkało
próbowano naprawiać.
Od zeszłego roku trwa inwentaryzowanie sieci kanalizacji deszczowej w Gminie
Kórnik. Odkryto odcinki nie zaznaczone
na żadnych mapach. Po dokładnych badaniach sieć przejąć ma WODKOM, na
którego barki spaść ma zadanie utrzymywania kanalizacji deszczowej w odpowiednim
stanie technicznym.
ŁG



Ideal

PŁYTKI CERAMICZNE

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8
CZYNNE:

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

Potrzebny pracownik
na 1/2 etatu do prac
gospodarczych
z umiejętnością
spawania

tel. 602 626 107
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

Firma zatrudni

kierowcę

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

kat. C+E
na 8-godzinny
dzień pracy

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

TYNKI

tel. 602 111 810

CZYSTY

DOM I OGRÓD

„ECO”

Kompleksowe
sprzątanie
domy • działki
• mieszkania
• firmy

Kórnik, ul. Poznańska 42

tel. (061) 8190 878
509 831 858
NISKIE CENY

MASZYNOWE

tel. (61) 8171 127

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

sklep „Mat-Bud”
– 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

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
	ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd.
tel. (61) 898 03 35
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Nie przypadkowo jubileusz Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego
im. Ks. Szczepana Janasika wpleciony
został w miejscowe święto o nazwie
„Spotkania z Białą Damą”. To właśnie
Biała Dama, czyli Teofila z Działyńskich
Szołdrska-Potulicka patronowała w
roku 1745 powstaniu oddzielnych
wtedy bractw w Kórniku i Bninie. W
ciągu ponad 260 lat
od tej daty, działające
prężnie (co prawda z
przerwami z powodu
wojen i politycznych
trudności) środowisko
strzeleckie wpisało się
chlubną kartą w kroniki
historii i kultury naszego regionu.
Jak wiele stowarzyszeń i organizacji, również i Bractwa Kurkowe
nie mogły egzystować
pod rządami komunistów.
Pozornie skazane na zapomnienie, zamknięte
w muzeach, archiwach i
annałach idee żyły jednak w pamięci Braci i ich
potomków.
Przez lata pomysł
reaktywacji organizacji
wydawał się nierealny. Wytrwałe starania
zafascynowanego historią „Kurków” kórnickiego regionalisty Kazimierza Krawiarza
pozwoliły ostatecznie na wskrzeszenie
Bractwa Kurkowego w Kórniku i Bninie.
Za datę reaktywacji Bractwa przyjmuje
się dzień 17 grudnia
1987. Co ważne było to
pierwsze w Polsce zarejestrowane po II wojnie
światowej Bractwo, a w
ślad za nim, przetartym
szlakiem poszli inni.
Kolejną historyczną
datą związaną z ogólnopolskim ruchem strzeleckim, ale ściśle związaną
także z Kórnikiem jest 10
listopada 1990 roku, kiedy to w Zamku Kórnickim
miało miejsce Zjednoczenie Bractw Kurkowych Rzeczpospolitej
Polskiej.
Po 20 latach od
wskrzeszenia lokalnych
bractw w Kórickio-Bnińskie Bractwo Kurkowe w Kórniku spotkała
się zaprzyjaźniona „Brać” strzelecka z całej
Polski. Pojawili się przedstawiciele dwóch
bractw z Poznania (Poznań i Poznań
1253), Środy Wlkp., Grzebieniska, Włoszakowic, Jutrosina, Wojciechowa, Wrześni,
Swarzędza, Mosiny i Puszczykowa, Piły
a także gość specjalny, prezes Okręgu
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Poznańskiego Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP Adam Gołębiewski. Jako, że
kórniccy „Kurkowie” są członkami Europejskich zrzeszeń strzeleckich i utrzymują
bogate kontakty z zagranicą, nie mogło zabraknąć gości z zagranicy – niemieckiego
bractwa Hanower Centrum.
Obchody 20lecia zainaugurowano w
piątek 25 maja. Po prezentacji, umundurowany orszak Bractw był częścią barwnego korowodu, który przeszedł ulicami
Kórnika.

Co ciekawe, towarzysząca tegorocznemu wydarzeniu Capella Zamku Rydzyńskiego 20 lat wcześniej uświetniła uroczystą
inaugurację działalności wskrzeszonej
kórnicko-bnińskiej organizacji. Mieczysław

Leśniczak – kierownik rydzyńskiego zespołu i jego muzycy nie kryli wzruszenia, gdyż
także dwie dekady temu zaczynali wspólną
pracę artystyczną.
Sobotnie atrakcje rozpoczęły się uroczystym przemarszem Bractw z podzamcza do
Kolegiaty Kórnickiej. Strzelcom towarzyszyła znana również Kórniczanom świetna

orkiestra dęta ze Śremu.
W miejscowym kościele odprawiono
mszę świętą w intencji jubilatów. Delegacje
zaprzyjaźnionych bractw wystawiły poczty
sztandarowe. Mszę koncelebrował ks.
Eugeniusz Leosz z parafii w Robakowie
– wybrany niedawno kapelanem Bractwa.
Posługę kapłańską pełnili także Karmelici
Bosi z Poznania.
Po ustawieniu szyków, wystrzałach z
trzech armat i niemal tak samo gromkim
zaproszeniu do wspólnego marszu jakie na
cztery strony świata wykrzyczał Klikon Władysław
Stefan Grzyb, Kurkowie i
zaproszeni goście wyruszyli raźnym krokiem w
kierunku Skrzynek, gdzie
na terenie należącym do
Bractwa odbyły się zawody strzeleckie.
Siedziba strzelców
zamieniła się w części
w muzeum, w którym
prezentowano pamiątki
związane z historią organizacji. Zainteresowani
zobaczyli między innymi
oryginalny, niedawno odrestaurowany statut nadany bractwu w 1749 przez
Białą Damę. Podczas
wesołej biesiady składano życzenia i podarki.
Najgłośniej winszował
oczywiście sławny Krzykacz Miejski z Lublina. Potem był czas na
konkurencje strzeleckie.
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20 lat minęło

Odbyły się trzy turnieje:
-Turniej “XX LECIA”
Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego (nagroda
to Tarcza
jubileuszowa oraz 3
puchary).
-O nagrodę Burmistrza Gminy (nagroda to
3 puchary).
-O nagrodę Prezesa Kórnicko-Bnińskiego
Bractwa Kurkowego (Nagroda to Kur ręcznie kuty
oraz 3 puchary)
Zwycięzcami wszystkich 3 turniejów zostali w
kolejności:
I miejsca zdobył Rafał
Eichler z Bractwa Kurkowego w Środzie Wlkp.
II miejsca zdobył Marek Balcerek z Bractwa
Kurkowego z Jutrosina.
III miejsca zdobył Fabian Małecki z Bractwa Kurkowego z
Jutrosina.
W turnieju młodzieżowym I miejsce
zdobył Aleksander Nowak (Kórnik-Bnin), II
miejsce zdobył Nikodem Wojciechowski z
Kórnika, III miejsce zdobył Jakub Wojciechowski z Kórnika.
Opr. ŁG



Ośrodek
Szkoleniowo-Wypoczynkowy
BŁAŻEJEWKO Sp. z o.o.

święto miasta

pilnie zatrudni recepcjonistkę i barmankę
Telefony kontaktowe:

603 051 776 lub (061) 81 70 161

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

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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Biała Dama dzierżąca w dłoni klucze
do miasta, znane gwiazdy na scenie,
prezentacje lokalnych grup artystycznych, barwne korowody liczne imprezy
sportowe i pokaz sztucznych ogni – tak
najkrócej można opisać to co działo się
w ubiegły weekend podczas czternastych już Kórnickich Spotkań z Białą
Damą.
Święto miasta rozpoczęło się w piątkowe popołudnie na podzamczu od inscenizacji przygotowanej przez uczniów
bnińskiej podstawówki. Zatytułowano ją „U
Białej Damy”. Następnie burmistrz Jerzy
Lechnerowski ogłosił wyniki konkursu na
Białą Damę. Została nią Agnieszka Kijak.
Burmistrz przekazał Białej Damie klucze
do miasta. W ten sposób oddał na czas
wielkiego świętowania władzę w ręce
personifikacji ducha, pięknego symbolu
miasta, którego pierwowzorem była można
właścicielka Kórnika i Bnina Teofila z Działyńskich, Szołdrska-Potulicka. Do Białej
Damy dołączyła księżniczka z Königstein,
partnerskiej gminy Kórnika Anika I, jej dama
Karolina oraz przedstawiciele niemieckiej
delegacji. Obie damy wsiadły do powozu i
wraz z nimi, spod sceny wyruszył w stronę
kórnickiego rynku długi korowód. Na jego
czele znajdowała się straż pożarna, za
nią kroczyła kórnicka Harcerska Orkiestra
Dęta, powóz z Białą Damą i księżniczką z
Königstein, burmistrzowie, nieliczna reprezentacja radnych (3 z 15: przewodnicząca
Irena Kaczmarek, Julia Bartkowiak i Andrzej Regulski), przedstawiciele kórnickich
szkół, organizacji kulturalnych, sportowych,
bractw kurkowych i goście z kraju i za granicy. Korowód okrążył rynek i powrócił na
podzamcze. Na scenie zagrała „Capella
Zamku Rydzyńskiego”, a po niej zaśpiewała
Paulina Chudzińska. Wieczór zakończył się
koncertem bluesowo- rockowym zespołu
ANIMA i „Tańcem z ogniem” w wykonaniu
leszczyńskiej grupy „Doll in Art”. (BM )
Przedpołudnie słonecznej soboty 26
maja należało do Bractw Kurkowych, które
uczciły 20 rocznicę wznowienia działalności
kórnicko bnińskiego bractwa. W godzinach
popołudniowych natomiast przyszła pora
na występy młodych talentów z naszej
gminy.
Kórnickie prezentacje
Coroczne Kórnickie Prezentacje rozpoczęły się odegranym z zamkowego
okna przez Szymona Kozłowskiego i Filipa
Domagałę Hejnałem Kórnika. Na scenę,
razem z burmistrzem wyszła Biała Dama
w kolejnym w ciągu dwóch dni wcieleniu.
Tym razem, z powodu „abdykacji” poprzedniczki w rolę Teofili z obrazu wcieliła się
Małgorzata Taciak, która powitała wszystkich zebranych na podzamczu miłośników
muzyki i tańca.
Pierwsze zaprezentowały się dzieci z
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Przedszkola nr 2 w Kórniku, wykonując
taniec wielkopolski „Maryneczka”, prezentację przygotowała pani Elżbieta Rzepczyńsk. Nieco inny charakter miał występ
grupy „BRAWO” działającej przy Urzędzie
Miejskim w Kórniku. Zespół skupia 20 tancerzy w wieku od 5 do 12 lat. Najmłodszą
uczestniczką pokazu była Ola Mieloch.
Zespół występował kilkukrotnie podczas
tegorocznych Kórnickich Prezentacji i wykonał tańce: „O McDonald”, walca, Dare
Chihuahua oraz Sambę.
Chór “Tutti Santi”, który od ponad 10
lat działa przy parafii p.w. Wszystkich
Świętych w Kórniku zaprosił wszystkich do
wysłuchania żywiołowego koncertu, zadedykowanego wszystkim mamom w dniu ich
święta. Chórem kieruje dyrygent Dobrochna
Martenka. W czasie swojej dziesięcioletniej
działalności „Tutti Santi” brało udział w różnych festiwalach i przeglądach. Tym razem
usłyszeliśmy utwory: „Po co błądzić ciągle”,
„Mama z lodami”, „Słowo MAMA”, „Na łące”,
„Cudownych rodziców mam”, „Gdy klęczę
przed Tobą”
Po chórze przyszedł czas na popisy
solowe. Patrycja Wybieralska zaśpiewała
piosenkę „A ja mam psa”. Patrycję wokalnie
przygotowała pani Jolanta Ratajczak.
Beata Norkiewicz zaprezentowała utwór
„Laleczka z saskiej porcelany” . Towarzyszył jej występowi taniec Julii Wilczewskiej.
Beatę prowadzi muzycznie pani Urszula
Smoczyńska.
Kinga Hoza zaspiewała piosenkę do
słów „Pełny luz” do słów Anny Bernat i muzyki Krystyny Kwiatkowskiej. Na co dzień
uczy się śpiewu w szczodrzykowskiej podstawówce pod okiem pani Lidii Jarmuszkiewicz. Marcin Borysewicz zaśpiewał „Hej
Zuzanna”. Przygotowaniem muzycznym
solisty zajmuje się Izabela Biernacka.
Joanna Siwecka, wykonała piosenkę do
sł. J. Wasylika i muzyki K. Napieralskiego
zatytułowaną „Budzik żandarm”. Prezentację przygotowała pani Teresa Stencel.
Tomek Miara zaśpiewał „Deszczowy
rock and roll” do słów Katarzyny Rymar i
muzyki Zbigniewa Aładowicza.
Oliwia Ratajczak wykonał piosenkę
„Pięknie żyć” do muzyki Justyny i słów
Anny Bernat . Oliwię przygotowuje Jolanta
Ratajczak
Zuzanna Zięta zaprezentowała piosenkę do słów Joanny Stach i Zbigniewa Aładowicza zatytułowaną „Zanim zbudzi się”.
Po serii solistów wystąpił zespół wokalny
„TRIOLKI” w składzie Joanna Niewiedział,
Dominika Skowronska i Daniela Sarnow,
którzy wykonali piosenkę „Bieszczady” do
słów i muzyki A Starzec.
Gwiazdy
Po występach kórnickich dzieci i młodzieży zaprezentowała swe umiejętności
grupa REAN. Zespół tancerzy i akrobatów przedstawiany przez konferansjera
Andrzeja Dylczyka imponowała układami
choreograficznymi do skocznej muzyki
oraz niesamowitym wygimnastykowaniem
i poczuciem rytmu. Do zabawy zaproszono także najmłodszych i starszych. Pod

przewodnictwem członków grupy mogli
oni poczuć klimat różnych zakątków świata
poprzez tańce i zabawy.
Zaraz po grupie REAN na scenę wszedł
popularny STAN TUTAJ, a na twarzach
zgromadzonych fanów tego kabareciarza
„o stu głosach i o stu włosach” zagościł
uśmiech. Niewybredne czasem dowcipy
nawiązujące do obecnej sytuacji politycznej
i znanych postaci świata show bussinesu
komik przeplatał piosenkami z muzyką na
bazie znanych przebojów ale z własnym
tekstem.
Starsi słuchacze z rozrzewnieniem
przypomnieli sobie stare przeboje kolejnej
gwiazdy sobotniego wieczoru – grupy
NO TO CO. Formacja, która istnieje od
końca lat 60tych przedstawiła wiązankę
swoich największych przebojów. Folkowo
rock’n’rollowy klimat przypomniał starszym
minione prywatki a młodszym dał okazję
do tańca.
Po tym skocznym preludium przyszedł
czas na kulminację, czyli występ zespołu
Łzy. Scena zawirowała barwnymi światłami, a z głośników popłynęły przebojowe
utwory jak „Agnieszka”, „Narcyz” czy „Oczy
szeroko zamknięte”. Anna Wyszkoni i jej
koledzy nagrodzeni zostali burzą oklasków
i nie mogło obyć się bez bisów.
Gdy zgasły światła sceny, w blasku
świec na scenę weszła biała dama. Gdy
zjawa udała się do wnętrz pałacu pożegnała
ją kanonada fajerwerków które, (tym razem
przy niezbyt dobrze dobranej muzyce) rozświetliły niebo nad zamkiem i dostarczyły
widzom wielu wizualnych wrażeń.
Dla najbardziej wytrwałych była jeszcze
zabawa taneczna.

KULTURA

REKLAMY

Majowe

Wyzwania dla organizatorów
Organizatorzy stanęli przed nie lada wyzwaniem, by po kilku latach przerwy znów
przenieść tę wielka imprezę pod Zamek.
Wiązało to się niestety z niedogodnościami dla mieszkańców samego podzamcza
(szczególnie hałas). Na słowa uznania
zasługuje sprawne i szybkie posprzątanie
terenu imprezy i okolic, choć mniej zdyscyplinowani widzowie zostawili po sobie
wiele nieporządku. Mimo początkowych
problemów również ochrona w większości
przypadków panowała nad sytuacją na
terenie imprezy, choć i tu nie obyło się bez
kilku niezbędnych interwencji.
Gorzej z bezpieczeństwem (np. rozbijane przez grupkę chuliganów butelki) było w
innych zakątkach miasta i choćby na rynku,
gdzie jeszcze długo tętniło życie nocne
powinno pojawić się więcej funkcjonariuszy.
Niemałym problemem był też wzmożony,
ze względu na zamknięcie drogi na Mosinę
ruch na ul. Zamkowej.
Opr. ŁG
Relację z pozostałych imprez oraz
szczegóły zmagań sportowych, które
odbyły się podczas Kórnickich Spotkań
z Białą Damą 2007 opublikujemy za dwa
tygodnie



Bzy, azalie i różaneczniki przyciągnęły prawie 8000 osób w dwa majowe
weekendy do kórnickiego Arboretum. Na
zwiedzających czekały także muzyczne
atrakcje.
Imprezy takie jak „Kiedy zakwitną białe
bzy” i „Dni azalii i różaneczników” wpisały się już na stałe w kalendarz imprez
edukacyjno-przyrodniczych Arboretum
Kórnickiego.
Pierwsza z nich miała miejsce 12 i 13
maja. Zwiedzający mogli nie tylko podziwiać
w tych dniach kwitnące bzy, ale również
wysłuchać koncertu zespołu „Dimitris
Zorbas”.

Chciałbym złożyć podziękowania
za pomoc i zaangażowanie w organizację
„Kórnickich Spotkań z Białą Damą”
wszystkim osobom i instytucjom
biorącym czynny udział w tej imprezie.
Szczególne słowa podziękowania kieruję do
p. Zbigniewa Kalisza, p.Tadeusza Chwalnego
– dyrekcji Biblioteki Kórnickiej,
p. Gabrielii Lorenc – Plucińskiej oraz p. Tomasza Bojarczuka
– z Instytutu Dendrologii.
Tegoroczne „Kórnickie Spotkania z Białą Damą” odbyły się
między innymi dzięki pomocy Sponsorów.
Dziękuję firmie TFP, Kompanii Piwowarskiej, PZU,
Restauracji Biała Dama, P.P.H.U Tames, firmie Grześkowiak,
spółce Aquanet oraz firmie Małeccy.
Głosowi Wielkopolskiemu, Kórniczaninowi i Radio Merkury
słowa podziękowania za objęcie „Kórnickich Spotkań…”
patronatem medialnym.
Burmistrz
Jerzy Lechnerowski
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Kórnik

Skarbiec kultury
i przyrody
Doczekaliśmy się nareszcie godnego
sławy Kórnik albumu w całości traktującego
o naszym mieście i jego okolicach.
Wydawnictwo pod redakcją Stanisława
Sierpowskiego, który napisał także wstęp
do albumu podzielone zostało na sześć
kolejnych części zatytułowanych: Zamek,
Biblioteka, Arboretum, Kórnik, Bnin, Okolice. Autorami poszczególnych partii są w
kolejności: Mikołaj Potocki, Wanda Karkucińska, Tomasz Bojarczuk, Kazimierz
Krawiarz, Jacek Kowalski oraz Krzysztof
Budzyń. Tych nazwisk w większości nie
trzeba reklamować! Co ważne, napisane
przez autorów ciekawe i zwięzłe informacje
wydrukowano nie tylko po polsku ale także
w językach niemieckim i angielskim.

Autorem zdjęć, które – jak to w albumach
bywa – odgrywają tu najważniejszą rolę
jest Christian Parma. Nie sposób w kilku
słowach oddać piękno albumu. Pełno tu
obrazów miejsc znanych, ale pokazanych
w wyjątkowym świetle poranka lub w blasku
odbitym od śnieżnej kołderki, czy zaskakujących wyrazem ujęć miejsc z pozoru
nieciekawych, a jakże w pięknych. Jest też
mnóstwo historycznych nawiązań, rarytasów
na co dzień ukrytych w sejfach biblioteki lub
odnalezionych w babcinej komodzie.
Pozycja warta polecenia każdemu
mieszkańcowi naszej gminy. ŁG

WIELKIE
PRZEBOJE

WSZECH CZASÓW
Żaden z wielkich trębaczy jazzu tradycyjnego nie zdobył takiej sławy i popularności jak Louis Armstrong (zwany Satchmo).
Czy inni, jak choćby Joe King Oliver lub Bix
Beiderbecke nie dorównywali mu techniką
i siłą inwencji? Niekoniecznie, ale dla nich
los był mniej łaskawy. Armstrongowi dopisało szczęście. Żył długo, wiele nagrywał,
a ponadto zrobił jeszcze drugą karierę jako
wokalista. Jego oryginalny, chrapliwy głos
i wrodzona muzykalność zapewniły mu
dostatek i światowe
uznanie.
Satchmo urodził
się w roku 1900
(zmarł w 1971) w
mieście powszechnie uważanym za
kolebkę jazzu - Nowym Orleanie. Jego
dziadkowie byli murzyńskimi niewolnikami, rodzice tanią
siłą roboczą (rozeszli się zaraz po jego
przyjściu na świat).
Wychowywała go Louis Armstrong
zatłoczona ulica portowego miasta nad
rzeką Missisipi. Gry na kornecie zaczął się
uczyć w poprawczaku. Był roznosicielem
gazet, śmieciarzem, węglarzem, chłopcem na posyłki, mleczarzem, tragarzem
i muzykantem w nocnych spelunach.
Szybko został jednak zauważony i później
zatrudniany w najlepszych zespołach. Były
to takie formacje jak: zespół Kid’a Ory,
Tuxedo Brass Band, Creole Jazz Band,
orkiestra Fletcher’a Henderson’a i inne.
Założył także swoje zespoły: Hot Five,
Hot Seven czy wreszcie All Stars (czyli
Same Gwiazdy, bo rzeczywiście z samych
„gwiazd” się składał).
Miłością jego życia była zawsze trąbka,
zresztą posłuchajmy jego własnych słów:
„Kiedy biorę ten instrument... świat pozostaje poza mną... to jest mój sposób życia
i całe moje życie! Kocham te dźwięki. Dlatego staram się, żeby brzmiały jak należy

Uwaga
Sprzedaż detaliczna albumu
Księgarnia w Kórniku,
Pl. Niepodległości
Księgarnia w Śremie,
Pl. 20 Października
Księgarnia w Śremie,
ul. Chłapowskiego
DYSTRYBUCJA HURTOWA
Krzysztof Budzyń
0601 613 662, 061 28 34 566
budzyn@pnx.pl
Faktury VAT
Dowóz gratis

nr 11/2007

nr 11/2007

i ... dlatego byłem 4 razy żonaty... To, co
gramy to życie i zwykłe sprawy... Całkiem
bez różnicy, czy gramy dla przyjemności
lub na występie, czy gdzieś na podwórzu
lub dla wprawy... Tak, jestem szczęśliwy
– pracuję dla dobrej sprawy i gram dla
największych i dla najmniejszych ludzi. A
oczekuję tylko oklasków. To wszystko czego
trzeba. Bo ja mam swoje życie, a oni swoje
kategorie...”. Cóż, chciałbym mieć ucznia o
takim nastawieniu emocjonalnym.
Niewątpliwie Armstrong nie stałby się
tak sławny, gdyby nie jego kariera piosenkarska. To właśnie jemu przypisuje się
wynalezienie śpiewu w stylu scat. Podobno
kiedyś w trakcie nagrania zapomniał tekstu
i zaśpiewał jakiś fragment na dowolnie zmyślonych, nic nie znaczących sylabach. Stało
się to zaczątkiem
traktowania głosu
ludzkiego jak instrumentu muzycznego
(a przecież to zawsze instrumenty
były narzędziem
imitującym ludzki śpiew). Pomysł
chwycił, gdyż dawał
wokalistom jazzowym możliwość
swobodnej, nieograniczonej tekstem improwizacji.
Technikę tą doprowadziła później do
perfekcji wielka Ella
Fitzgerald. Dziś polecam niezapomniany
przebój What a wonderfull world, gdzie
Armstrong prezentuje się jako piosenkarz
o stylu bardziej rozrywkowym.
Z klasyki zaś proponuję kolejny utwór
Beethovena Fur Elise (Dla Elizy). Jest to bagatela w formie ronda na fortepian powstała
w 1808 roku. Twórczość fortepianowa to
osobny i pokaźny rozdział spuścizny tego
kompozytora, gdyż jak wiadomo był on także wybitnym wirtuozem tego instrumentu.
Nie wiadomo na pewno komu przeznaczony był ten utwór. Najprawdopodobniej jego
pierwotny tytuł brzmiał Fur Therese (Dla
Teresy). Chodzi tu o Teresę von Malfatti,
jedną z większych miłości Beethovena.
Zaręczyny z nią zostały zerwane w 2 lata
po napisaniu tej bagateli i było to największe rozczarowanie w prywatnym życiu
kompozytora.
Zygmunt Szram

RECENZJE
KSIĄŻEK
Przedstawiane pozycje książkowe
dostępne są w Bibliotece Publicznej
w Kórniku

KULTURA

KULTURA

Tłumy
w Arboretum

W kolejny majowy weekend 19 i 20 maja
po raz czternasty odbyły się „Dni azalii i
różaneczników”. Podczas tego święta
przewodnicy oprowadzali turystów po parku
i prezentowali najciekawsze okazy drzew
i krzewów wśród, których oczywiście nie
mogło zabraknąć azalii i różaneczników.
Pracownicy Instytutu Dendrologii PAN w
Kórniku udzielali zwiedzającym porad i
wskazówek dotyczących pielęgnacji tych
krzewów. – Azalie i różaneczniki wymagają
specyficznych warunków, dlatego nie są
łatwe w uprawie. Potrzebują przede wszystkim kwaśnej gleby i wysokiej wilgotności
powietrza – tłumaczy dr Tomasz Bojarczuk,
pracownik Instytutu. W niedzielne popołudnie na polanie przy Instytucie wystąpiła
grupa „Freak of jazz”.
Pracownicy Arboretum zapraszają na
kolejną imprezę, która odbędzie się jesienią
w dniach 20 i 21 października. BM

DLA DOROSŁYCH
M.J. ROSE
„SZKARŁATNE PIĘTNO”
Książka opisuje grupę kobiet silnych, zuchwałych i dominujących, które
zakładają tajny
seks klub o nazwie Szkarłatne
Stowarzyszenie.
Kiedy jeden ze
zwerbowanych
przez nie mężczyzn ginie w
niewyjaśnionych
okolicznościach, członkinie klubu odchodzą od zmysłów. Wkrótce do redakcji
„New York Timesa” trafia zdjęcie jego
martwego ciała. Zszokowane i przerażone kobiety zwracają się z prośbą o
pomoc do doktor Morgan Snow, cenionej nowojorskiej terapeutki seksuologa.
Równolegle ze sesjami terapeutycznymi
trwa intensywne śledztwo, którym kieruje
detektyw Noah Jordain. Gdy ginie drugi,
a potem trzeci mężczyzna, doktor Snow
zostaje wciągnięta w mroczne sekrety
swych pacjentek i w przerażający wyścig
z czasem, by powstrzymać zabójcę przed
kolejną zbrodnią... MG

DLA DZIECI
CORNELIA FUNKE
„ŁOWCY DUCHÓW - LODOWATY
TROP”
„Lodowaty
trop” to kolejna
ks i ą żk a z se r i i
„Łowcy duchów”.
W piwnicy Tomka
zamieszkał oślizgły duch. Chłopiec
panicznie się go
boi. Przyjaciółka
babci Tomka - Leokadia Parzydło,
doświadczona łowczyni duchów, oferuje
mu swoją pomoc w pozbyciu się ducha.
Gdy jednak poznają ducha bliżej, sprawy zaczynają się nieco komplikować.
Okazuje się bowiem, że Hugo - bo tak
ma na imię duch - sam potrzebuje pomocy. KK
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FILIA W KÓRNIKU
Informuje rodziców uczniów

kończących w roku szkolnym
2006/2007 klasę V szkoły podstawowej, klasę II gimnazjum
i klasę II LO w Kórniku, którzy
mają opinię o dysleksji rozwojowej bez zaleceń na sprawdzian lub
egzamin, iż termin uaktualnienia
opinii upływa 30 września 2007 r.
Zainteresowane osoby prosimy
o zgłoszenie się do dnia 15.09.2007r.
wraz z udokumentowaniem pracy
samokształceniowej ucznia.

w chacie „U Kowola”
Wszyscy trzymaliśmy kciuki za ładną
pogodę w dniu 18 maja 2007, kiedy to miała
odbyć się wycieczka dzieci z Przedszkola w
Szczodrzykowie do Kluczewa. W tym roku
przedszkolnym tematem przewodnim edukacji jest ekologia oraz poznawanie przyrody,
dlatego też dzięki hojności sponsorów została
zaplanowana wycieczka do gospodarstwa
agroturystycznego. Po przyjeździe nasze
dzieci powitał wujek Krzysiu, który gwarą
wielkopolską zaprosił wszystkich uczestników
do swojego gospodarstwa. W międzyczasie
dzieci miały możliwość przejażdżki dwukonną
bryczką,. Od pokoleń w rodzinie wuja Krzysia
mężczyźni trudnili się kowalstwem, dlatego
też przedszkolaki zostały zaproszone do
starego warsztatu, gdzie podczas kucia
podkowy mogły zapoznać się z tym rzemiosłem. Dzieci miały też możliwość zapoznania
się z przędzeniem wełny oraz sposobem
robienia masła. Z godziny na godzinę pogoda się poprawiała i dzieci mogły spędzić
dużo czasu w obejściu gospodarstwa, gdzie
mogły zobaczyć i spróbować dojenia krowy i
kozy oraz pobawić się z innymi zwierzętami
domowymi. Kolejną atrakcją, która bardzo
podobała się naszym podopiecznym była

możliwość pobawienia się zabawkami z
dawnych czasów. Na zakończenie dzieci
zjadły upieczone na ognisku kiełbaski oraz
mogły skosztować zrobionego wcześniej
masła, maślanki i białego sera. Organizatorzy i uczestnicy wycieczki chcieliby z całego
serca podziękować wszystkim Firmom oraz
Osobom prywatnym za hojność i wsparcie
podczas organizacji wycieczki i wszystkich
imprez dla dzieci naszego przedszkola w tym
roku przedszkolnym.
Pomogli nam:
- Sołtys wsi Robakowo osiedle
T.Szczepaniak
- Sołtys wsi Robakowo wieś S. Sosnowski
- Sołtys wsi Dachowa – P.Pacholski
- Sołtys wsi Pierzchno – D. Lesiński
- Radny J. Wojtuś
- Radny A. Surdyk
- Firma Bostop – Poznań
- Firma CD – Partner Poznań
- Usługi Transportowe R. Bukczyński
– Kórnik – Bnin
- Firma Jagrol - Pierzchno
- PPHU Mar-Piek P. Kowalewski – Kórnik
- GS – Kórnik
- General Logistics Systems Poland
Sp. z o.o. - Gądki
- Kwiaty i Upominki U Gabi – Robakowo
- P.W. Roas A. Surdyk – Robakowo
Rada Rodziców Przedszkola w
Szczodrzykowie

REKLAMY

OŚWIATA

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA

Wizyta

Szczegółowych informacji udziela
sekretariat poradni
• w godz. 8.30 do 12.30. w poniedziałek, środę, piątek i od 12.00 do
16.00 we wtorek i czwartek (godziny pracy ważne do 23.06.2007 r.)
• od 25.06. 2007 r. od poniedziałku
do piątku w godz. 8.30 do 12.30
Przerwa wakacyjna od 23.07.2007
do 24.08.2007 r.

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

Kochamy
nasze mamy

Bnińskie przedszkolaki pamiętały o
święcie swoich mam. Najmłodsze 3latki zaprosiły mamy na występy. Dzieci
śpiewały piosenki i recytowały wierszyki.
Wręczyły także laurki. Bez zastanowienia
odpowiadały, dlaczego kochają swoje
mamy. Przedszkolaki przygotowały również
konkurs. Każda z obecnych mam musiała
odgadnąć, który z portretów narysowanych
przez dzieci przedstawia właśnie ją. Niektóre panie miały problem z odnalezieniem
siebie wśród rysunków przedszkolaków,
ale większość bezbłędnie wskazała swoją
podobiznę. Przy kawie i ciastku mamy miło
spędziły czas ze swoimi pociechami. BM
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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
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osobowych i dostawczych
tel./fax (061) 898 03
kom. 660-762-870

50

Kórnik
ul. Średzka 17
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Kórnickie
prezentacje
Podzamcze 26.05.2007
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Fot. Pokaz ogni - Jarosław Wojciechowski

Kórnicka Biała Dama
w towarzystwie księżniczki Aniki I z Königstein

Spotkania
z Białą Damą
2007

OŚWIATA

AKTUALNOŚCI

KARCHER
CZYSZCZENIE:

WYKŁADZIN I DYWANÓW
TAPICERKI MEBLOWEJ
SAMOCHODOWEJ

tel. 604 26 17 39
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Przyjęcia Weselne w Błażejewku
w Restauracji „Pod Muszelką”

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

malowniczo położoną nad brzegiem Jeziora Bnińskiego
w przepięknym otoczeniu parkowo – leśnym
zapewniają

niepowtarzalne wrażenia.

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).

Przyjęcia Weselne w Naszej Restauracji to:
•sala dla 200 gości,
• niepowtarzalna dekoracja sali i stołu weselnego,
• miła i fachowa obsługa,
• atrakcyjne i bogate menu,
• idealna sceneria do zdjęć ślubnych (na miejscu!)
• pokoje gościnne w hotelu „Merkury”,
• apartament dla Młodej Pary (gratis)

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

Na Państwa życzenie zajmujemy się również przygotowaniem
• oprawy muzycznej,
• kompozycji kwiatowych i innych dekoracji,

Tel. 0602 631 288
lub 061 28 28 760
Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. od 1200 do 1700

• specjalnych atrakcji np. pokazu sztucznych ognii.

„Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Błażejewko” Sp. z o.o.
w Błażejewku, 62-035 Kórnik

Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców
Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy

www.blazejewko.com.pl,
e-mail: blazejewko@poznan.home.pl

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

tel/fax. (061) 8170-161, 8170-177

PRACOWNIA KRAWIECKA

A&A

* 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

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

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

Rada Aglomeracji Poznańskiej
powołana
Współpraca pomiędzy jednostkami samorządu aglomeracji poznańskiej nabiera
tempa. Projekt Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego, zainicjowany razem
z Ryszardem Grobelnym, Prezydentem
Miasta Poznania, spotkał się z dużym
zainteresowaniem i aprobatą ze strony
wójtów i burmistrzów naszego regionu.
Jednym z elementów wspólnego działania
jest powołanie Rady Aglomeracji, której
patronują prof. Marek Ziółkowski, Wicemarszałek Senatu RP, Tadeusz Dziuba,
Wojewoda Wielkopolski, Marek Woźniak,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Powołanie Rady Aglomeracji przyczyni się
do skuteczniejszego rozwiązywania spraw
i problemów ważnych dla mieszkańców
całego naszego regionu.
Uroczyste podpisanie „Porozumienia o
współpracy pomiędzy samorządami aglomeracji poznańskiej” odbyło się 15 maja 2007
roku o godzinie 11.00 w Sali Renesansowej
Ratusza na Starym Rynku w Poznaniu.

miejsce druhowi Jakubowi Przybylskiemu z
OSP Tarnowo Podgórne, a III miejsce druhowi
Grzegorzowi Przepiórce z OSP Kostrzyn.
Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody
mają Komendant Miejski Państwowej Straży
Pożarnej, dla strażaków zawodowych, oraz
Wójt/Burmistrz gminy wspólnie z zarządem
gminnym Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP dla strażaków - ochotników.
Zgłaszający przedstawiają odpowiednio po
jednym kandydacie z jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej, mających siedzibę na terenie powiatu
poznańskiego i jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej z terenu gminy należącej do powiatu
poznańskiego.
Na podstawie kart zgłoszeń, Komisja przyznaje tytuł “Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego” jednemu kandydatowi z Państwowej
Straży Pożarnej i jednemu kandydatowi z
OSP. Ponadto Komisja przyznaje nagrody
pieniężne: jedną dla strażaka PSP oraz I, II i III
dla strażaków z OSP.
Tomasz Morawski
Gabinet Starosty

„Strażak Roku Powiatu
Poznańskiego”
Aspirant Roman Rembielak z posterunku
PSP w Mosinie, w kategorii strażaków zawodowych oraz druh Łukasz Figler z OSP Luboń,
w kategorii strażaków-ochotników, zostali „Strażakami Roku Powiatu Poznańskiego”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się podczas
obchodów dnia św. Floriana, patrona strażaków,
4 maja 2007 roku, w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Poznaniu. Wyróżnienia
w imieniu Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego, wręczył Janusz Napierała, Członek
Zarządu Powiatu Poznańskiego.
W konkursie brali udział funkcjonariusze
Państwowej Straży Pożarnej, pełniący służbę
na terenie powiatu poznańskiego oraz strażacy-ochotnicy z jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej.

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
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MYJNIA
SAMOCHODOWA

KRÓTKO
Z POWIATU

Z POWIATU

REKLAMY

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

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 11/2007

Konkurs „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” zorganizowany został już siódmy raz.
Wyróżnieni otrzymali nagrody pieniężne i okolicznościowe dyplomy, podpisane przez Starostę Poznańskiego. Warto dodać, że w kategorii
Ochotnicza Straż Pożarna przyznano także II

nr 11/2007
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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)

AUTO - CZĘŚCI
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

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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
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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

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

Pomysł powołania rzecznika pojawił
się w marcu. Od początku popierał go
burmistrz oraz kórniccy radni, a zwłaszcza
zaangażowani w prace Komisji Oświaty i
Polityki Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej. - Ustanowienie takiego stanowiska i
opracowanie odpowiedniego gminnego programu pomocy osobom niepełnosprawnym
stworzy nowe możliwości pomocy osobom
dotkniętym przez los i ułatwi pozyskiwanie funduszy z różnych źródeł – twierdzi
Bogdan Wesołek, przewodniczący Komisji
Rewizyjnej i członek Komisji Oświaty. Pomysł ten również spodobał się Kórnickiemu
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”. - Myślę, że dzięki rzecznikowi

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 11/2007

niepełnosprawni łatwiej i szybciej uzyskają
porady i wskazówki, które pomogą im w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykają
się w życiu codziennym – zauważa Anetta
Szarzyńska, prezes „Klaudynki”.
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych działałby przy Urzędzie Miejskim.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski podkreśla
jednak, że byłoby to stanowisko niezależne.
Zapewnił, że zajmie się sprawami organizacyjnymi. Aby powołać rzecznika niezbędna
jest również zgoda Rady Miejskiej.
Na majowej sesji RM Anetta Szarzyńska, prezes kórnickiej „Klaudynki” zaprezentowała działalność stowarzyszenia i
przedstawiła sytuację osób niepełnosprawnych w gminie Kórnik. Następnie Anita
Grzelak-Wachowiak, kandydatka na rzecznika, rekomendowana przez „Klaudynkę”
omówiła propozycję zakresu obowiązków
i specyfikę pracy rzecznika.
Dowiadujemy się, że osoba na tym
stanowisku będzie przede wszystkim zajmować się „tworzeniem i monitorowaniem
programu poprawy życia osób niepełnosprawnych w gminie Kórnik”. Okazuje się
również, że zakres obowiązków rzecznika
będzie bardzo szeroki. Gminny Rzecznik

Osób Niepełnosprawnych miałby zajmować
się m.in. rozpatrywaniem skarg, pomocą
i wskazywaniem trybu interwencyjnego
w przypadkach naruszania praw osób
niepełnosprawnych, inicjowaniem, opiniowaniem i uczestniczeniem w tworzeniu
aktów prawa lokalnego, dotyczących osób
niepełnosprawnych, pomocą w wyborze
placówki oświatowej i rehabilitacyjnej,
monitorowaniem dowozów do szkół dzieci
niepełnosprawnych oraz decyzji dotyczących kierowania dzieci na nauczanie
indywidualne i specjalne itd.
O potrzebie powołania rzecznika świadczy choćby liczba osób niepełnosprawnych
w naszej gminie. Z szacunkowych obliczeń
kórnickiego OPS wynika, że gminę Kórnik
zamieszkuje ponad 300 osób z różnym
stopniem niepełnosprawności lub upośledzenia, w tym 30 dzieci.
Warto dodać, że jeśli przy kórnickim
Urzędzie Miejskim powołany zostanie
rzecznik osób niepełnosprawnych to gmina
Kórnik będzie pierwszą gminą w powiecie
poznańskim i jedną z nielicznych w całej
Polsce, w której w strukturach urzędowych
funkcjonować będzie takie stanowisko.
Barbara Morasz

„Klaudynka” na pikniku w Jaszkowie

P.H.U. MOTOOIL

czynne:

Drobne naprawy, kompleksowe remonty

Pomoc w uzyskaniu sprzętu ortopedycznego, dostosowaniu mieszkania
do potrzeb osób niepełnosprawnych, w
wyborze placówek oświatowych, rehabilitacyjnych czy interwencje w różnych
instytucjach – to tylko kilka punktów z
długiej listy zadań Gminnego Rzecznika
Osób Niepełnosprawnych, który zostanie powołany w naszej gminie najprawdopodobniej latem bieżącego roku.

NOWINKI KLAUDYNKI

REKLAMY

50

%

Niepełnosprawni będą mieli rzecznika?

Kolejne niezapomniane chwile przeżyli podopieczni Kórnickiego
Stowarzyszenia Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka”. W piątek 25 maja udali się na V
Majowy Piknik „Olimpiad Specjalnych”
oraz Wielkopolskiego Forum Organizacji
Osób Niepełnosprawnych, który odbył
się w Jaszkowie koło Śremu na terenie
Centrum Hippiki.
Przybyłych gości powitał prezes sekcji
Gepard „Olimpiad Specjalnych” w Śremie
– Maciej Maćkowiak. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonała prezes Oddziału
Regionalnego „Olimpiad Specjalnych”
– Helena Czechowska-Januszkiewicz.
Podkreśliła wkład w organizację imprezy sekcji Gepard oraz pań z Rady
Opiekuńczo-Doradczej przy Oddziale
Regionalnym. Były one zaangażowane w
prowadzenie 9 konkurencji podczas tego
pikniku. Jego organizację wsparli: Urząd
Miejski w Śremie, Starostwo Powiatowe
w Śremie, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, dotacje uzyskano także z Urzędu Miasta Poznania,
PFRON-u, Urzędu Gminy Brodnica..
W imprezie wzięło udział 430 niepełnosprawnych z 29 sekcji „Olimpiad Specjalnych” oraz stowarzyszeń skupionych
w Wielkopolskim Forum Organizacji Osób
Niepełnosprawnych.
Zebrani obejrzeli występ zespołu tanecznego „Etna” ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Śremie.

nr 11/2007

Niepełnosprawni współzawodniczyli ze
sobą w 9 konkurencjach rekreacyjno-sportowych m.in. rzut podkowami, strzelanie
do miniaturowej bramki. Nagradzano ich
upominkami. Do ich dyspozycji był także
statek wycieczkowy „Bajka”. Pod koniec
imprezy odbyła się wspólna zabawa przy
muzyce
Prezes „Klaudynki” – Anetta Szarzyńska
podkreśliła, że Stowarzyszenie po raz pierwszy uczestniczyło w tym pikniku.
Robert Wrzesiński
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Szybko * tanio * fachowo

poszukuje kobiet i mężczyzn
na stanowisko pracownik fizyczny
do działu produkcji i magazynu.
Praca 3 zmianowa.

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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

Odpowiedzi z dopiskiem „praca-produkcja”
prosimy przesyłać na adres: TFP Sp. z o.o.
Dziećmierowo, ul. Katowicka 26,
62-035 Kórnik, lub e-mail: praca2@tfp.com.pl

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika
tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW

Redakcja nie posiada informacji na temat szczegółów oferty.

Miejsce na Twoją reklamę

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

PŁYTKI CERAMICZNE
PŁYTKI ELEWACYJNE • KLEJE • FUGI

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
HENRYK MOSTOWSKI
wykonuje usługi:

• 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

Miejsce na Twoją
reklamę

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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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 11/2007

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

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

* Prywatne przedszkole zatrudni absolwentkę lub studentkę wychowania przedszkolnego. Tel. 669 015 131
* Zatrudnię przedszkolankę w prywatnym przedszkolu w Robakowie. Tel. 665 379 916
* PRACA - asystentka stomatologiczna, rejestratorka CSiSO ELLMED. Tel. 602748232
* Potrzebna biała sukienka dla 6-letniej szczupłej dziewczynki do sypania kwiatów. tel. 880 270 657
* Wydzierżawię grunt 0,5 h przy hotelu (trasa 431). Tel. 510 290 716
* Sprzedam tanio maszynę do produkcji butelek. Tel. 602 626 107
* Malowanie, szpachlowanie, płytki nida-gips, klinkier, ocieplenia, itp. Tel. 669 352 426
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, gramofon, płyty 78 obr, skrzypce, militaria, starocie. Tel. 0601 308 880
* Hotel - Restauracja „Daglezja” w Kórniku zatrudni kelnerów i kucharza. Tel. 510 290 719, 510 290 716
* Wykonam usługi instalacyjne wod.-kan oraz łazienki. Tel. 607 341 475
* Sprzedam Ford Escort 1300, rocznik 1994, benzyna, bordowy. Cena 3500 zł do negocjacji. Tel. 512 384 527 w Kórniku
* Sprzedam mieszkanie 55 m2 Kórnik - Bnin, bardzo ładne z garażem lub bez. Tel. 601 578 180
* Sprzedam Fiat Cinquecento 700, rok prod. 1993, kolor zielony. Tel. 691 574 198
* Działkę budowlaną w Kórniku lub okolicy kupię. Tel. 609 621 524
* Uwaga! Pilnie poszukujemy mieszkania za odstępne w Kórniku lub okolicy. Tel. 509 247 232, 606 806 010
* 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 półrocznej dziewczynki od października lub listopada. Tel. 509 574 574
* 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
* 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

2007

Rabaty

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

oferuje swoje usługi

nr 11/2007

OGŁOSZENIA / REKLAMY

zakład produkujący
tekturę falistą i opakowania
w Kórniku

Pralki * lodówki
zmywarki przepŁywowe
ogrzewacze wody * lady chŁodnicze
witryny

KANCELARIA
Finansowa

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

TFP Sp. z o.o.

Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm

Ilość edycji ogłoszenia
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Po raz kolejny dużym sukcesem
zakończył się występ młodych solistek i solisty z Kórnika na IX Przeglądzie Artystycznym „Chartynka 2007”
w Poznaniu.
Przegląd odbył się 26 maja w poznańskim
Domu Kultury „Orle Gniazdo”. Solistów z
Kórnika przygotowywała Lidia Jakubowska.
Najlepszych z nich można było usłyszeć
podczas koncertu finalistów.
Adrianna Przybył w grupie wokalnej od
11 do 13 lat uzyskała wyróżnienie. Wykonała
piosenkę „Bolek i Lolek - rock and roll”. Beata Norkiewicz w grupie wokalnej do 10 lat
także uzyskała wyróżnienie, a zaśpiewała
„Dziecięce marzenia”. Jedyny chłopiec w
reprezentacji Kórnika – Marcin Borysiewicz
występujący w grupie do 10 lat wykonał utwór
„Dorośli zmieńcie świat”. Piosenka ta bardzo
spodobała się widowni, a jej wykonanie
nagrodzono gromkimi brawami. Prowadzący koncert Karol Napieralski zauważył, że
piosenka ta mogłaby być hymnem Europy.
Największy sukces odniosła Zuzanna Zięta,
która wystąpiła w grupie wokalnej od 11 do
13 lat. Zaśpiewała „Dziecięce marzenia”, za
które otrzymała główną nagrodę.
Ponadto w Przeglądzie wystąpiły solistki
reprezentujące Urząd Miejski w Kórniku. W
grupie wokalnej do 10 lat: Wirginia Piątek,

FINAŁOWY

Oliwia Ratajczak, Joanna Siwicka i Patrycja Wybieralska. W grupie wokalnej od 14
do 16 lat śpiewała Anna Jarmuszkiewicz.
Urząd Miejski reprezentował również zespół
wokalny „Triolki”.
Lidia Jakubowska podkreśla, iż w tym roku
jej podopieczni zaprezentowali się lepiej niż
w ubiegłym. Młodzi wokaliści śpiewają coraz
lepiej, gdyż występują w różnych konkursach,
festiwalach. Niedawno na Wielkopolskim Festiwalu Piosenki „Śpiewak” w Środzie Wlkp.
pięć osób z Kórnika zostało wyróżnionych
i nagrodzonych. Przygotowująca młodych
artystów Lidia Jakubowska zwraca uwagę na
to, że w wyławianiu talentów pomagają jej nauczyciele, a ona pracuje nad doskonaleniem
ich umiejętności wokalnych.
Na IX Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym „Chartynka 2007” spotkali się, jak
co roku młodzi artyści, którzy występowali w
dwóch kategoriach: taniec i śpiew. Wzięło w
nim udział ok. 160 wykonawców reprezentujących, oprócz Kórnika, Czapury, Mosinę,
Biedrusko, Wysogotowo, Tulce, Poznań.
Organizatorami imprezy byli: Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” i Dom
Kultury „Orle Gniazdo”. Zarówno soliści,
jak i zespoły wokalne prezentowały wysoki
poziom wykonawczy.
Robert Wrzesiński

„Alchemika” P. Coelho.
Jury w składzie: Daniela Popławska i
Grażyna Borkowska-Kropielnicka (Teatr
Nowy w Poznaniu) miało szalenie trudne zadanie wyłonienia zwycięzców, gdyż wszystkie przedstawienia były naprawdę wspaniale
Dni 21-23 maja były czasem zmagań przygotowane, zarówno pod względem
z lekturami szkolnymi nie tylko na lekcjach oprawy scenograficznej, jak i przygotowania
języka polskiego, ale także na deskach samych aktorów przez nauczycieli poszczeteatralnych. Już po raz ósmy Gimnazjum gólnych gimnazjów. Ostatecznie I miejsce
w Robakowie wraz z Zamkiem Kórnickim przyznano exequo Gimnazjum z Krzykos
za spektakl „Wyspiańskizorganizowało prawdziwą
lekcja” wg „Wyzwolenia”(
ucztę dla oka i ucha nie Jacek Mikołajczak
świetny Jacek Mikołajczak
tylko gimnazjalistom, ale
w roli Konrada) oraz Gimwszystkim tym, którzy konazjum nr 43 z Poznania
chają teatr. W dniu finału
za „Lilije” i „Świtezianki”
26 maja do ostatecznych
(kapitalna charakteryzarozgrywek aktorskich stacja aktorów!). Miejsce II
nęły 4 gimnazjalne zespoprzypadło przedstawieniu
ły: z Krzykos, z Murowanej
na podstawie fragmenGośliny (Gimnazjum nr 1),
tów powieści „Chłopi” Wł.
z Poznania (Gimnazjum
Reymonta, gdzie aktorzy
nr 43) oraz z Wrześni
(uczniowie z Wrześni)
(Gimnazjum nr 2). Zespoły
doskonale posługiwali
zaprezentowały szerosię gwarą wiejską. Zeki wachlarz tematyczny
spół z Murowanej Gośliny
lektur szkolnych z kilku
prezentujący fragmenty
epok literackich. Licznie
„Małego Księcia” i „Alzgromadzona publiczność
chemika”
otrzymał
III miejsce. Wszystkie
(dostawiano krzesła!) obejrzała scenki
rodem z wiejskiej chałupy („Chłopi” Włady- zespoły dostały cenne nagrody książkowe
sława Reymonta), po czym przeniosła się do i upominki.
W konkursowe szranki stanęło 25
szkolnej klasy, by usłyszeć dialog Konrada z
Maskami z „Wyzwolenia”. Następne insceni- zespołów z 23 gimnazjów województwa
zacje dotarły nad jezioro Świteź, gdzie wi- wielkopolskiego. W inscenizacjach przydzowie mogli usłyszeć „Lilije” i „Świteziankę” gotowanych przez młodzież wystąpiło 190
A. Mickiewicza w nieco innej interpretacji, młodych aktorów, z których jury nagrodziło
niż tradycyjna oraz w „Najdłuższą podróż” 45, a wyróżniło 34 uczniów-aktorów.
Izabella Moskal
wg „Małego Księcia” A. de Saint- Exupery i
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Kontrole

placów zabaw
Jeszcze przed wakacjami zostanie
skontrolowany stan techniczny urządzeń na placach zabaw znajdujących się
na terenie gminy Kórnik.
Po wielu tragicznych zdarzeniach w całym
kraju, gdzie na placach zabaw wypadkowi
uległy dzieci, Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego wydał już w ubiegłym roku
zarządzenie, w którym zlecił zarządcom lub
właścicielom placów zabaw przeprowadzenie
przeglądów technicznych obiektów. Kontrole
te mają na celu zapobieganie wypadkom
i polegają na sprawdzeniu prawidłowego
funkcjonowania urządzeń, wyposażenia,
nawierzchni i ewentualnej naprawie.
Na terenie Kórnika znajdują się dwa
place zabaw: przy ulicy Szkolnej (popularnie
nazywany Ogródkiem Jordanowskim) i ulicy
Lipowej (Bnin). Na podstawie zarządzenia
burmistrza z
18 kwietnia 2007 roku administrowanie
tymi miejscami powierzono firmie Wodociągi
Kórnickie i Usługi Komunalne. „WODKOM”
ma obowiązek utrzymania placu w dobrym
stanie technicznym, przeprowadzania okresowych kontroli stanu urządzeń zabawowych
i utrzymania czystości i zieleni na tym terenie.
– Do tej pory naprawiono ogrodzenie wokół
Ogródka Jordanowskiego, a kontrole stanu
technicznego urządzeń przeprowadzimy w
czerwcu – tłumaczy Włodzimierz Matuszak,
prezes „WODKOM-u”. – Z kolei na placu
zabaw przy ulicy Lipowej zdemontowano
zepsute i zniszczone urządzenia – dodaje.
W przypadku placów zabaw na wsiach
kontrolami stanu urządzeń zajmują się sołtysowie, na podstawie tzw. umowy użyczenia,
w której użyczającym urządzenia zabawowe
jest gmina Kórnik, a odbierającym je sołtys
danej wsi. Obecnie takie umowy są podpisane ze sołtysami Borówca i Żernik.
Place zabaw znajdują się również w
Kamionkach i Biernatkach. Małgorzata
Walkowiak, sołtys Kamionek poinformowała
nas, że kontrola zostanie przeprowadzona
jeszcze przed Dniem Dziecka. – Urządzenia
te zakupiono w ubiegłym roku. Posiadają
odpowiednie atesty, dlatego nie powinno być
problemu z ich stanem technicznym – twierdzi
Walkowiak.
W Biernatkach dopiero kompletowany jest
sprzęt na placu, ale Anna Plucińska, sołtys
wsi zapewnia, że zwraca się uwagę na stan
techniczny wszelkich urządzeń montowanych
na tym terenie. Barbara Morasz
Uwaga Mieszkańcy
Gminy Kórnik!
Prosimy o zgłaszanie do końca
czerwca br. w Urzędzie Stanu Cywilnego miejscowego Urzędu Miejskiego
par małżeńskich, które zawarły związek
małżeński w 1957 roku.
Pragniemy zgodnie z tradycją pragniemy uhonorować i uczcić jubilatów na
wspólnym spotkaniu.
USC w Kórniku
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Kronika kryminalna
Uderzył w zwierzynę
15 maja o godz. 23.30, na drodze nr 434
między Kórnikiem a Czmoniem kierowca hondy civic uderzył w przebiegającą
przez drogę zwierzynę leśną. Pojazd uległ
uszkodzeniu.
Zły manewr
21 maja o godz. 19.50, w miejscowości
Błażejewo, kierujący samochodem ford
mondeo podczas nieprawidłowo wykonywanego manewru wyprzedzania, doprowadził do zderzenia z opelem astrą, w wyniku
czego kierujący tym pojazdem uderzył w
inny pojazd.
Nie dostosował prędkości
23 maja o godz. 13.35 w Kórniku, kierowca
renault nie dostosował prędkości do warunków ruchu i zderzył się z fiatem punto.
Uszkodzeniu uległ jeden z pojazdów.
Wymusili pierwszeństwo
24 maja o godz. 6.40 w miejscowości Robakowo, kierowca osobowego fiata seicento
nie udzielił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z fiatem punto. Samochody zostały
uszkodzone.
26 maja o godz. 23.55 w Kórniku, kierujący
samochodem osobowym marki ford fiesta
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z opelem vectrą.
Jechał zbyt blisko
24 maja o godz. 10.15 na krajowej „jedenastce” w Gądkach, kierowca opla astry nie
zachował bezpiecznej odległości pomiędzy
pojazdami i zderzył się z volkswagenem
passatem.
STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO
STRAŻY MIEJSKIEJ
Interwencja na bnińskim osiedlu
15 maja w związku ze zgłoszeniem o bójce
patrol SM interweniował na osiedlu przy
ulicy Śremskiej w Bninie. Na miejscu strażnicy napotkali grupę młodzieży siedzącą
na ławkach przed blokiem nr 32. Żadnych
incydentów jednak nie stwierdzono.
Mandaty za złe parkowanie
16 maja w Kórniku patrol SM ukarał mandatem kierowcę pojazdu, który nie zastosował się do zakazu postoju i zaparkował
swój pojazd w sposób uniemożliwiający
ruch pieszych po chodniku. Tego dnia na
pl. Niepodległości w Kórniku strażnicy próbowali ukarać kierowcę pojazdu (mieszkaniec Runowa) za parkowanie pojazdem w
miejscu zabronionym. Kierowca odmówił
przyjęcia mandatu, dlatego sprawa trafi
do sądu.
25 maja w Bninie ukarano mandatem kierowcę pojazdu (mieszkaniec Poznania) za
parkowanie w miejscu zabronionym.
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Uderzyła w przebiegającego psa
25 maja o godz. 7.00 w Kórniku, kierująca samochodem marki fiat uno uderzyła
w przebiegającego przez drogę psa.
Funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanych
15 maja kórniccy policjanci zatrzymali
w Kórniku nieletnią z Domu Dziecka w
Bninie w celu doprowadzenia jej do Sądu
Rejonowego w Poznaniu.
16 maja funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Kórniku dokonali zatrzymania w Kórniku
dwóch poszukiwanych osób w celu ustalenia miejsca pobytu. Pierwszą była mieszkanka Nowego Dworu Mazowieckiego,
a drugą mieszkaniec Biernatek.

Kórniku został powiadomiony przez mieszkańca Lubonia o kradzieży w Robakowie
samochodu seat toledo.
• 19 maja mieszkaniec Kórnika zgłosił
kradzież telefonu komórkowego. W tym
samym dniu Komisariat Policji w Kórniku
został powiadomiony przez mieszkańca
Kórnika o włamaniu do pomieszczenia
piwnicznego i kradzieży z niego roweru
górskiego.
• 25 maja zgłoszono włamanie do samochodu marki mercedes w Skrzynkach i kradzież
z niego sprzętu RTV.
• 27 maja Komisariat Policji w Kórniku
został powiadomiony przez mieszkańca
Jarosławca o usiłowaniu kradzieży w miejscowości Kórnik samochodu volkswagen
passat.
Opracowanie: BM

INFORMACJE

KULTURA

Sukces solistów na „Chartynce”

Groził młodemu chłopakowi
17 maja mieszkaniec Runowa powiadomił
Komisariat Policji w Kórniku o tym, że określona osoba kierowała pod adresem jego
syna groźby karalne.
Kradzieże
• 15 maja Komisariat Policji w Kórniku został
powiadomiony o kradzieży z włamaniem
do magazynu znajdującego się na terenie
Kórnika i kradzieży z niego materiałów
budowlanych.
• 16 maja mieszkaniec Kórnika zgłosił
kradzież w Kórniku dwóch samochodów
osobowych marki volkswagen golf i ford
focus.
• 18 maja mieszkaniec Poznania powiadomił
kórnicką policję o kradzieży w Kamionkach
samochodu osobowego marki volkswagen
golf. W tym samym dniu Komisariat Policji w
Ostrzeżenie dla właściciela sklepu
17 maja strażnicy miejscy interweniowali w
Szczytnikach w związku ze spożywaniem
alkoholu przez klientów sklepu w miejscu
zabronionym i zezwalanie na ten proceder przez właściciela. Przeprowadzono
rozmowę ostrzegawczą z właścicielem
sklepu. W następnym przypadku fakt ten
zostanie zgłoszony do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przemocy.
Z Pyrkiem bezpieczniej na drodze
19 maja funkcjonariusze SM uczestniczyli
wraz z policjantami w akcji „ Z Pyrkiem
bezpieczniej na drodze” w Szczodrzykowie. Uczniowie tamtejszej szkoły wręczali
kierowcom cytryny za nadmierną prędkość
jazdy lub dyplomy za prawidłową jazdę.
Skontrolowano w sumie 26 kierowców. Aż
21 z nich otrzymało cytryny za przekroczenie dozwolonej prędkości.
Nietoperz przyczyną interwencji
22 maja Straż Miejska interweniowała w
sklepie z prasą przy ulicy Poznańskiej
w Kórniku. Przyczyną interwencji był ...
nietoperz. Po schwytaniu przeniesiono wystraszone zwierzę na pobliskie drzewo.

Ukarani za wylewanie ścieków
23 maja w Kamionkach patrol SM ukarał
mandatem 2 właścicieli posesji za wylewanie ścieków w miejsca do tego nie
przeznaczone (pola i łąki) oraz za brak
stosownych dokumentów potwierdzających ich wywóz.
24 maja ukarano mandatem mieszkankę Kromolic za wylewanie ścieków na
pobliską łąkę i brak stosownych umów
(rachunków) na prowadzenie właściwej
gospodarki ściekowo-śmieciowej.
Otrzymał mandat za zanieczyszczanie
drogi
24 maja w Szczodrzykowie strażnicy miejscy zatrzymali kierowcę cystreny, z której
wylewał się olej roślinny zanieczyszczając
drogę. Kierowca, którym był mieszkaniec
Śremu za to przewinienie został ukarany
mandatem.
„Pomysłowi” kórniczanie
24 maja w Kórniku funkcjonariusze SM
nakazali dopłynąć do brzegu 4 nieletnim,
którzy zbudowali tratwę z desek oraz styropianu i próbowali pływać nią po jeziorze. W
przypadku dwóch braci przeprowadzono
rozmowę z ich rodzicami oraz nakazano
rozebrać tratwę. Opracowanie: BM
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Dla wielu uczniów- gimnazjalistów
był to pierwszy start na dużym stadionie
lekkoatletycznym z bieżnią tartanową. Na
stadionie Olimpii w Poznaniu w Półfinałach
Mistrzostw Wielkopolski w lekkiej atletyce
szkół gimnazjalnych startowało ponad 700
osób. Walczyli o udział w finale wojewódzkim, w którym wystąpią najlepsi lekkoatleci
z 8 rejonów Wielkopolski ( 30.05.2007 )
Awans wywalczyli:
- Robert Sobolewski z Gimnazjum w
Robakowie w rzucie dyskiem z wynikiem
33,59 m zajmując pierwsze miejsce oraz
sztafeta 4x100m chłopców z Gimnazjum
w Kórniku.- 49,16 sek
- Weronika Jakubowska Gimnazjum
Kórnik w skoku wzwyż skacząc na wysokość 145 cm zajęła drugie miejsce.
Zdobywcy miejsc trzecich:
- Weronika Szmańda z Gimnazjum Kórnik na 300m ppł z czasem 46,49 sek.
- Łukasz Koralewski z Gimnazjum w
Kórniku 300 m ppł - czas 44,12 sek.
- Klaudia Jaskuła z Gimnazjum w Robakowie w rzucie dyskiem – 19,38 m
Ponadto dobre wyniki uzyskali uczniowie poprawiając znacznie swoje rekordy
życiowe zajmując miejsca od 4 – 5 .
Z Gimnazjum Kórnik: Magdalena Stępniak – skok wzwyż 140 cm, Marta Lehmann–rzut oszczepem 24,37 m Maciej
Jankowiak – pchnięcie kula -12,48 m
,Agnieszka Waszak z czasem 54,60 sek i
Łukasz Niemier 44,97 sek na 300 m p pł.,
oraz sztafeta szwedzka dziewcząt – czas
2:44,41 sek a także gimnazjaliści z Robakowa startujący w pchnięciu kulą Adela
Michałowska – 9,57 m. i Piotr Gubański
uzyskując 12,22 m.

SZTAFETOWY BIEG
NA ORIENTACJĘ
Jesienią biegali indywidualnie a 23
maja 2007 drużynowo w Wojewódzkich
Sztafetowych Biegach na Orientację. W
Mochach koło Wolsztyna startowali po raz
pierwszy reprezentanci naszej gminy w tej
dyscyplinie sportu. W nieznanym terenie,
z mapą w ręku i z chipem na palcu biegali
po lesie szukając punktów kontrolnych na
zmianę trzy osoby ze szkoły. Liczył się czas
pokonania trasy i potwierdzenie wszystkich
punktów kontrolnych. W zależności od typu
szkoły biegano na różnych dystansach i
szukano sześć, siedem lub osiem punktów,
które należało zaliczyć w właściwej kolejności. Bieg na orientację jest sportem , który
wymaga od uczestnika nie tylko pewnego
wysiłku ale także wiedzy i umiejętności
poruszania się z mapą w terenie.
Najlepiej spisała się sztafeta dziewcząt
z Gimnazjum w Kórniku w składzie: Magdalena Stępniak, Karolina Walkowiak, Weronika Jakubowska zajmując bardzo dobre XIII
miejsce na kilkudziesiąt startujacych szkół
gimnazjalnych. Niestety chłopcy z tej szkoły
nie zaliczyli punktów kontrolnych i sztafeta
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została zdyskwalifikowana. Mądrze biegli
uczniowie z Gimnazjum w Robakowie.
Zarówno dziewczęta jak i chłopcy zajęli
XVIII miejsca. Dzielnie walczyli uczniowie
z Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie.
Zaliczyli prawidłowo wszystkie punkty i
przybiegli: dziewczęta na XXI miejscu a
chłopcy na XIII.
Wśród punktowanych szkół znaleźli
się także kórniccy licealiści zajmując XX
miejsce.
Niestety startujące licealistki zostały
zdyskwalifikowane, ponieważ uczennica
biegająca na ostatniej zmianie nie zaliczyła
jednego punktu.
Na tych zawodach ważna jest korelacja
kilku przedmiotów w szkole a szczególnie z
geografii, biologii i wychowania fizycznego.
Wiadomości i umiejętności muszą iść w
parze z inteligentnym myśleniem , również
sprytem a wtedy osiąga się sukcesy w tej
dyscyplinie sportu.
Wszystkie nasze sztafety, które pokonały prawidłowo trasę zdobyły cenne
punkty do współzawodnictwa szkół w
województwie wielkopolskim. W zawodach wojewódzkich punktuje się tylko 60
szkół.

SAMOTNY TURYSTA
ROWERZYSTA
Z cyklu ciekawych ludzi mieszkających
w Kórniku przedstawiam sylwetkę pana KAROLA TOMASZEWSKIEGO. Ten 49 letni
kórniczanin mieszka na Osiedlu Staszica
w Kórniku.
Jest pracownikiem Przedsiębiorstwa
Tektury Faliste w Dziećmierowie. Po często
12 godzinnej pracy ma czas na uprawianie
turystyki rowerowej pokonując samotnie
po kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Jego
marzeniem i celem jest przejechanie na
rowerze tyle kilometrów ile wynosi Równik
czyli jak podaje encyklopedia 40.070 km i
368 m. Pierwszą wyprawę rowerową rozpoczął z rodziną, kiedy wraz żoną, córką i
synem w roku 1999 pokonał na rowerach
trasę z Kórnika do Otorowa. Tak mu się
spodobało, że ciągle myślami wracał do
tej wycieczki i postanowił systematycznie
jeździć na rowerze. Rozpoczął liczenie
przejechanych kilometrów poznając okolice
Kórnika , wyruszał na trasy Wielkopolski
i Kujaw. W pierwszą dłuższą podróż na
rowerze udał się w roku 2002 z Kórnika do
Inowrocławia ( skąd pochodzi). Trasę tą
pokonał do dzisiaj już 16 razy. Najdłuższe
przejażdżki rowerowe to w roku 2004 z
Inowrocławia do Włocławka - 153 km oraz
z Inowrocławia do Lichenia – 130 km.
W roku 2005 przejechał w ciągu dnia
trasę Kórnik – Gniezno i z powrotem przez
Czerniejewo.
Jeździ samotnie podziwiając okolice,
przyrodę, krajobrazy, zwiedzając m.in.
zabytki, kościoły i dworki. Nie opuszcza
przejażdżek w niedzielę ale najczęściej na
trasie krótkiej z Kórnika do Rogalina przez
Radzewice. W roku 2006 we wszystkie
niedziele od maja do października a w
2007 od marca do dzisiaj swój wolny czas

spędzał na wycieczkach rowerowych po
okolicy. Przejechał 24 tysiące kilometrów
najpierw na starym rowerze typu„ Wigant”
a gdy nie nadawał się do jazdy przerzucił
się na zwykłego „ górala”. Dotychczas zaliczył 35.244 kilometrów czyli pozostało do
pokonania „tylko” niecałe 5 tysięcy. Aktywne
rekreacyjne spędzanie wolnego czasu to
dla p. Karola przyjemność, zadowolenie,
dobre samopoczucie i satysfakcja z realizowanych marzeń. Przejechane kilometry,
ciekawe zdarzenia zapisuje skrzętnie w
swoim notatniku. Wspomina miejsce, kiedy na trasie jego podróży spotkał granice
trzech powiatów: śremskiego, średzkiego
i jarocińskiego, Poznał 150 miejscowości
w powiecie Inowrocław. Podziwiał z bliska
piękne bociany i zachwycał się naszą polską przyrodą o każdej porze roku.
Chociaż jego fanatyzm kolarski jest
akceptowany przez rodzinę jednak zdaje
sobie sprawę, że teraz poświęca jej mniej
czasu. Dzieci dorosłe rozumieją go i czasem
się dziwią, że jest w domu a nie na trasach
rowerowych. Żona p. Ewa jest z kolei zadowolona, kiedy widzi męża odprężonego,
uśmiechniętego i mniej zestresowanego.
Oby zdrowie dopisywało mu jak najdłużej
i spełniły jego marzenia i zamierzenia.
Już myśli o podróży na rowerze do Wrocławia. ARA

zawodnicy UKS Jedynka startowali w ogólnopolskim wyścigu z okazji Dni Jarocina.
Odnosząc zdecydowane zwycięstwa w e
wszystkich kategoriach wiekowych w jakich
uczestniczyli. Wśród juniorów zwyciężył
Bartosz Rajkowski. W wyścigu kobiet open
na podium stanęły aż dwie zawodniczki
Limaro Monika Adamska i Natalia Piasecka
zajmując kolejno pierwsze i trzecie miejsce.
Całkowitą dominację Limaro zakończył
się najliczniej obsadzony wyścig juniorów
młodszych, w którym wspaniała zespołowa
jazda całej drużyny zakończyła się zwycięstwem Kacpra Rajkowskiego, a Michał
Kościuszko i Daniel Adamski zajęli kolejno
miejsca trzecie i czwarte. Zawodnicy z Kórnika zwyciężyli w klasyfikacji drużynowej.

MISTRZOSTWA POLSKI
W KOLARSTWIE TOROWYM

GRAND PRIX WIELKOPOLSKI
W ramach corocznych imprezy „Kórnickich Spotkań z Białą Damą”, w dniu 19
maja br. Odbył się w Domu Strażaka turniej
brydżowy. Burmistrz Jerzy Lechnerowski
powitał zebranych oraz dokonał otwarcia
turnieju. Do zmagań turniejowych przystąpiły 34 pary, w tym zaliczane do czołowych
par w Polsce, mistrzowie świata, Europy i
kraju. Po pierwszej sesji punktacja przedstawiała się następująco według miejsc:
1. P. Małecki P Jasses 66,98 pkt
2. A. Michałowski i P. Siwinski 61,79 pkt
3. S. Janik A. Mazurek 61,52 pkt
4. R. Pałasz A. Syrek 60, 02 pkt
5. R. Mączkowski A. Meler 59,91 pkt
6. A. Nowakowski A. Witkowski 56,39 pkt

BĄZOWY MEDAL MONIKI ADAMSKIEJ
Podczas rozegranych w Łodzi Mistrzostw Polski w kolarstwie torowym dla
juniorów i juniorek, bardzo dobrze zaprezentowała się ekipa UKS Jedynka Limaro
Kórnik, a na zakończenie zawodów bardzo
dobrze zaprezentowała się Monika Adamska w wyścigu „screch” zdobywając brązowy medal. W tym samym wyścigu Natalia
Piasecka zajęła ósme miejsce. Bliscy zdobycia brązowego medalu byli również nasi
zawodnicy w wyścigu „medison” parami,
Bartosz Rajkowski i Piotr Antkowiak. Niestety trochę pech, a trochę małe doświadczenie spowodowały iż zajęli ostatecznie
szóste miejsce, mino że na metę wpadli
razem ze zwycięzcami zawodów. Był okres
że nawet przez kilka okrążeń toru przewodzili stawce. Piotr Antkowiak zajął jeszcze
ósme miejsce w konkurencji „keirin”. Bardzo
dobrze w Łódzkich Mistrzostwach wypadła
również Magdalena Wójkiewicz w wyścigu
na 2 km na dochodzenie oraz na 500m, w
obu przypadkach zajmując szóste miejsce,
przy okazji bijąc rekordy życiowe.

dziewiąte miejsce (z czasem 28.52), przegrywając jedynie ze samymi gwiazdami
światowego kolarstwa. Zwyciężył Rosjanin
Evgeny Sokolov (27.45), przed Estończykiem Tanelem Kangertem (28.31) i Litwinem
Ignatesem Konovalovasen. Szósty był
aktualny wicemistrz świata Francuz Jereme
Coppel (28.42) do którego Mateusz straci
zaledwie 10 sek. Na bardzo trudnej trasie
(góry) Kórniczanin osiągnął imponującą
prędkość ponad 48 km/h pozostawiając w
pokonanym polu ponad stu bardzo mocnych zawodników kolarskiej elity.

MAŁY WYŚCIG POKOJU

PUCHAR FRANCJI
KOLARZY ELITTE
MATEUSZ TACIAK DZIEWIĄTY
W SAINTE MENEHOULD
Bardzo dobrze podczas IV edycji Pucharu Francji (najbardziej prestiżowe zawody
w kolarstwie Francuskim dla seniorów nie

XXIX TURNIEJ O LAUR
KWITNĄCEJ MAGNOLII

licząc zawodowstwa) spisał się wychowanek Kórnickiego Limaro Mateusz Taciak.
Podczas jazdy indywidualnej na czas na
dystansie 23 km w Sainte Menehould, zajął
Ostatecznie po dwóch sesjach klasyfikacja
kolejność przedstawiała się następująco:
1. A. Nowakowski A. Witkowski 59,24 pkt
2. P. Małecki P. Jasses 58,37 pkt
3. P. Pałasz A. Synek 57,68 pkt
4. M. Woźniak T. Matelski 56,86 pkt
Po ogłoszeniu wyników burmistrz Jerzy
Lechnerowski wręczył zwycięzcom nagrody
pieniężne oraz puchary i dyplomy. Nagrodzono także kórnicką. Niestety smutną
niespodzianką był fakt, że w turnieju wzięła
udział tylko jedna para z naszej gminy.
Gdzie ci brydżyści?
Organizator dziękuje władzom gminy za
przyznane środki pieniężne. Podziękowania
należą się także wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia turnieju.
Szczególne podziękowania należą się
burmistrzowi oraz Leszkowi Orlewiczowi za
przygotowanie sali w Domu Strażaka.
Stanisław Gąska

TRZECI MIEJSCE PAULI DUTKIEWICZ
Podczas rozegranego w Tarnowie
Podgórnym 48 Małego Wyścigu Pokoju
(4 etapy), najlepiej z ekipy Limaro Kórnik
wypadła Paula Dutkiewcz, która wśród
dziewcząt w klasyfikacji generalnej wyścigu
zajęła trzecie miejsce. Warto dodać, że na
każdym etapie stawała na podium, a na
II – podczas jazdy indywidualnej na czas
zajęła drugie miejsce przegrywając ze
zwycięzcą niecałe dwie sek. HS

Obchody
10 rocznicy powołania
Rogalińskiego Parku
Krajobrazowego
PROGRAM
22 czerwca 2007r. Błażejewko
sympozjum popularno-naukowe
23 czerwca 2007r. Czmoniec
1000-1300
sesja terenowa na obszarze Rogalińskiego Parku Krajobrazowego
w miejscowości Czmoniec:
- rozpoczęcie imprezy, powitanie
gości,
- uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Bobrowy Szlak”,
- przejście ścieżką przyrodniczą,
- spotkanie na boisku w Czmońcu
- otwarcie wystawy fotograficzno –
malarsko – plastycznego „Rogaliński
Park Krajobrazowy - Bliżej Natury”
i wręczenie nagród
- występ artystyczny w wykonaniu
uczniów z gm. Kórnik
1300
poczęstunek

OGÓLNOPOLSKIE
KRYTERIUM ULICZNE
W JAROCINIE

1330-1500
występy: orkiestry, chóru, zespołu
muzycznego

PEŁNA DOMINACJA UKS JEDYNKI
LIMARO KÓRNIK
Podczas gdy w Kórniku odbywały się
Kórnickie Spotkania z Białą Damą w kolarstwie i Festyn Rowerowy dla dzieci, starsi

1700-1900
ognisko – pieczenie kiełbasek, dzika

nr 11/2007

SPORT

SPORT

LEKKOATLECI
STARTOWALI W POZNANIU

1500-1700
zabawy, gry, turnieje

1900
zabawa taneczna

nr 11/2007
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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) prezes Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie i Ruchowo
„Klaudynka”, 7) tłuszcz z ryb i ssaków
morskich, 8) wieś w naszej gminie, na
południe od Kórnika, sołtysem jest tam
Andrzej Duda, 9) drobno pokruszona
substancja, 12) proces rozpuszczania skał
(np. wapieni) przez wody powierzchniowe
i podziemne, 15) Golda…, dawny polityk
izraelski, 16) partner Sawy, 18) posłaniec,
goniec, 20) cienki, wąski pasek skórzany,
21) inaczej skos, 22) potrzebna do wjazdu
do wielu państw, np. Polakom do USA, 23)
owoc, który spadł z drzewa, 26) pieniądz
na Kubie, w Meksyku, 30) hrabia, patron
Komendy Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego w Kórniku, 31) wyświetlany
w kinie, 32) kobieta przeprowadzająca
ankietyzację.

Pionowo: 1) egoista, samolub, 2) imię
prezenterki Młynarskiej, 3) pod kranem, 4)
przyrząd do mierzenia średnic i głębokości
otworów, 5) część pierwiastka chemicznego,
6) biała w Kórniku, 10) przywódca gminy muzułmańskiej, 11) miasto koło Łodzi, 13) przewodzi Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Przyjaciół Domu Dziecka w Kórniku-Bninie,
14) lista, wykaz, 15) przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego w Radzie Miejskiej
w Kórniku, 16) pojedyncza linijka wiersza, 17)
sandacz, 18) mieszkaniec Puszczy Kurpiowskiej, 19) odtwarzał Zulu Gulę, 24) sprzedaje
kradzione rzeczy, 25) lanca, kopia, 27) autor
utworów epicznych, 28) zabieg leczniczy, 29)
wyspa niemiecka na Morzu Północnym.
Litery w polach z dodatkową numeracją
(w prawej dolnej części), uszeregowane w
kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie
– przysłowie.

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 9/2007:
w następnym numerze Kórniczanina.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
15-go czerwca 2007 r.
Materiały prosimy dostarczać do 8-go czerwca 2007 r.
nr 11/2007

