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KTÓRĘDY LINIA?
Wstępne stanowisko komisji doraźnej

DZIEŃ DZIECKA
Pierwsza część relacji ze zorganizowanych 
z tej okazji imprez

SPORT
Wyniki rywalizacji w zawodach  
Spotkań z Białą Damą
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-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

PROSTO  Z  RATUSZA

Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

426/  STEK Z ŁOSOSIA Z GRILLA - frytki, surówka z białej kapusty .................................................. 19,00 zł
401/  KOTLET DE’VOLAILLE - frytki, zestaw surówek ........................................................................ 15,50 zł
483/  KOTLET SCHABOWY panierowany - frytki,,zestaw surówek .................................................... 14,00 zł
482/  STEK Z GRILLA z sosem czosnkowym - ziemniaki grillowane, zestaw surówek ................... 16,00 zł
481/  MEDALIONY ZAPIEKANE z serem i pieczarkami – ryż curry, zestaw surówek ..................... 20,50 zł
445/  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/  MARGHERITA - z sosem pomidorowym, serem i oregano ..........................................................   7,50 zł
540/  DONNA - z szynką i pieczarkami ................................................................................................. 11,50 zł
542/  FARMERSKA - z szynką, salami, bekonem i kabanosem .......................................................... 15,50 zł
549/  MEXICANA - z kukurydzą, papryką, fasolą, cebulą, czosnkiem i oliwkami na ostro .................. 15,50 zł
559/  RZEŹNICKA - z szynką, salami, kabanosem, cebulą i pepperoni ............................................... 15,50 zł
552/  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 !!!
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

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061 8170 595
www.restauracja-casablanca.pl

e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

+48(...)61 8 170 595
AUTO DO WYNAJĘCIA NA ŚLUBY 

I INNE UROCZYSTOŚCI
TEL KOM 509 574 574

Bnin, ul. Jeziorna 17,  
tel. (061) 898 02 89, fax (061) 898-02 06
e-mail: biuro@mcs.az.pl 

TARTAK W BNINIE OFERUJE
WIĘŹBE DACHOWĄ I DREWNO KONSTRUKCYJNE

PODŁOGI I PARKIETY
DREWNO OPAŁOWE

• KOMPLEKSOWA USŁUGA MONTAZU I  DORADZTWA
• PRZECIERAMY,IMPREGNUJEMY I SUSZYMY DREWNO

Wakacje w ChorwacjiWakacje w Chorwacji
W atrakcyjnych cenach  
od czerwca do września
W atrakcyjnych cenach  
od czerwca do września
tel. 00385 52 573 581
lub. (071) 389 57 91
tel. kom. 0602 676 260

(Chorwacja - rozmowy pro-
wadzone w języku polskim)
(Chorwacja - rozmowy pro-
wadzone w języku polskim)

PUNKT ZASILANIA W ROBAKOWIE

31 maja w siedzibie spółki ENEA wice-
burmistrz Hieronim Urbanek spotkał się z 
dyrektorem Dariuszem Strzeleckim z 
Zakładu Dystrybucji Energii wspomnia-
nej spółki oraz dyrektor zarządzającą 
Kamilą Zębik i architektem Tomaszem 
Marczewskim, przedstawicielami firmy 
KJS Inwest. Rozmowy dotyczyły bu-
dowy Głównego Punktu Zasilania w 
miejscowości Robakowo. Inwestycja 
taka jest niezbędna dla aktywizacji 
terenów w okolicach Robakowa. Po 
dyskusji zrezygnowano z umiejscawia-
nia obiektu na terenach należących do 
firmy KJS. ENEA prowadzi rozmowy 
na temat innej lokalizacji punktu z 
właścicielami gruntów. Po rozwiąza-
niu spraw lokalizacyjnych budowa może 
ruszyć za rok.

RONDO W ROBAKOWIE

Wstępnego odbioru ronda na skrzyżo-
waniu ulic Poznańska i Szkolna w Robako-
wie dokonano 4 czerwca br. W wizji lokalnej 
brali udział reprezentujący Urząd Miejski w 
Kórniku wiceburmistrz Hieronim Urbanek, 
Mirosław Stachowiak, oraz radny Janusz 
Wojtuś. Obecni byli także przedstawiciel 
Zarządu Dróg Powiatowych Marek Nowicki 
i przedstawiciele wykonawcy. Omówiono 
sprawy poprawek. Oficjalne otwarcie pla-
nowane jest na 20 czerwca.

ZEBRANIE W BORÓWCU

Także 4 czerwca wiceburmistrz Hie-
ronim Urbanek uczestniczył w zebraniu 
wiejskim w Borówcu. Najszerzej poruszano 

tematy: kanalizacji, remontu ul. Szkolnej 
(tuż przed wydaniem tego numeru firma 
SKANSKA wykonała fragment asfaltowej 
nawierzchni), oświetlenia, budowy tymcza-
sowego chodnika wzdłóż drogi powiatowej 

oraz remontu tej drogi od Ronda w Borówcu 
do granicy wsi w Kamionkach. 

ROZMAWIALI O REWITALIZACJI

W dniu 5 czerwca Burmistrz Jerzy 
Lechnerowski spotkał się w Urzędzie 
Gminy z Panią prof. dr Gabrielą  Lorenc 
- Plucińską – dyrektorem Instytutu PAN 
w Kórniku i Panem dr  Zbigniewem 
Kaliszem - dyrektorem Biblioteki Kórni-
ckiej, w sprawie wspólnego programu 
rewitalizacji miasta i zespołu zamkowo 
– parkowego. Na spotkanie zaproszeni 
zostali dr Andreas Billert – pracownik 
naukowy Uniwersytetu Europejskiego 
VIADRINA (specjalista ds. rewitalizacji) 
praz Pan Stefan Wojciechowski, który 
przed kilkoma laty opracował wstępną 
koncepcję zagospodarowania rynku w 
Kórniku. Ustalono, że powinien zostać 
powołany zespół ds. rewitalizacji miasta, 

który powinien zająć się tym tematem pod 
względem merytorycznym. Prace zespołu  
muszą przebiegać tak, aby w roku przy-
szłym można było złożyć wniosek o środki 
unijne na to zadanie. 

ROZMOWY Z MARSZAŁKIEM

 W  tym samym dniu Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski spotkał się w 
Urzędzie Marszałkowskim z Panem 
Marszałkiem Markiem Woźniakiem. 
Przedmiotem rozmów były głównie 
dwie sprawy:

- rewitalizacja miasta Kórnika,
- organizacja w Kórniku między-

narodowej konferencji dotyczącej 
planowania przestrzennego.

Marszałek poparł działania gminy 
w tych tematach, deklarując wszelką 
pomoc, przede wszystkim organiza-
cyjną. 

Konferencja dotycząca planowania 
przestrzennego byłaby kontynuacją ubie-
głorocznej konferencji w Berlinie zorgani-
zowanej  przez Urząd Marszałkowski oraz   
Region Brandenburski

ROZMOWY Z NADLEśNICTWEM

Wiceburmistrz Hieronim Urbanek prze-
prowadził rozmowy z nadleśniczym Mie-
czysławem Kasprzykiem z Nadleśnictwa 
Babki.

Poruszono 2 sprawy: 
– zamianę gruntów parkingu na Pro-

wencie należących do Lasów Państwowych 
na inne należące do Gminy Kórnik i uregu-
lowanie spraw własnościowych terenów 
parkingu

- sprawę opracowania studium i planu 
zagospodarowania terenów po dawnej 
jednostce wojskowej w Czołowie (obręb 
geodezyjny Skrzynki). Obecnie tereny te są 
własnością Lasów Państwowych. Opr. ŁG 

Nowa nawierzchnia na ul. Szkolnej w Borówcu

Informujemy, iż realizacja projektu 
„Budowa sieci wodociągowej od miej-
scowości Orkowo w gminie Śrem do wsi 
Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w 
gminie Kórnik” finansowanego w 75% ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego oraz w 10% z budżetu państwa 
w I półroczu br. przebiegała prawidłowo. 
Zgodnie z założeniami wszystkie prace za-
planowane na kwiecień i maj zostały właś-
ciwie i terminowo wykonane, co daje nam 
podstawę do złożenia kolejnego wniosku 
o zwrot poniesionych nakładów. Do końca 
maja położone zostało 2,25 km sieci od Or-

kowa do Czmońca. Prace montażowe sieci 
w Czmońcu zakończą się w lipcu br.

Pierwszy złożony przez Gminę wniosek 
o zwrot kosztów poniesionych w związku 
z Projektem w latach 2005-2006 został 
pozytywnie rozpatrzony przez Wielkopolski 
Urząd Wojewódzki i na jego podstawie 
otrzymaliśmy na początku czerwca kwotę 
41.722,50 PLN ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego – czyli 
refundację 75% poniesionych dotychczas 
nakładów na tę inwestycję.

Na III kwartał br. zaplanowano roboty 
ziemne i montażowe sieci wodociągowej 
nie tylko w Czmońcu, ale także w Trzykol-
nych Młynach i w Radzewie.

ZMIANY GODZIN PRACY I URZĘDU 
SKARBOWEGO W POZNANIU

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skar-
bowego w Poznaniu, uprzejmie informuje, 
iż od dnia 4 czerwca 2007 roku, tutejszy 
Urząd będzie czynny w poniedziałki w 
godz. od 8.00 do 18.00. W pozostałe dni 
tygodnia czas pracy Urzędu nie ulega 
zmianie tj. od wtorku do piątku w godz. 
od 7.00 do 15.00.

Powyższe dotyczy siedziby Urzędu w 
Poznaniu przy ul. Chłapowskiego 17/18 
oraz w Swarzędzu przy ul. Dworcowej 7.

p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego
mgr. Jacek Przybylski
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DYSTRYBUCJA I PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ: Barbara Kłodzińska
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 10.00-14.00 tel./fax: (61) 8170-147 (siedziba redakcji).
Piątek, telefon kontaktowy: (61) 819 00 02

Przepraszam pana  
Jerzego Lechnerowskiego  

- Burmistrza Gminy Kórnik -  
za nieprawdziwe zarzucenie mu przeze mnie 
przyjęcia korzyści majątkowej, czego dokona-
łem w dniu 22.08.2006 r. w obecności radnych 

Rady Miejskiej w Kórniku  
w lokalu „CASABLANCA”.  

W związku z powyższym przyznaję, że stwier-
dzenie wyżej wskazane było kłamliwe, obraźli-

we, zniesławiające i godzące w dobre imię  
Jerzego Lechnerowskiego.

Stefan Zimiński

Kolejna Sesja RM odbyła się 30 
maja 2007 roku w sali Domu Strażaka 
w Kórniku.

Po otwarciu obrad, wyborze sekretarza 
przyjęto protokół z poprzedniej sesji. W tym 
punkcie nastąpiła dyskusja nad jednym z 
zapisów w omawianym dokumencie. Radny 
Janusz Wojtuś poruszył sprawę słów wice-
burmistrza Hieronima Urbanka dotyczących 
finansowania inwestycji kanalizacyjnych w 
północno zachodniej części gminy. Wicebur-
mistrz udzielił wyczerpujących wyjaśnień.

W kolejnym punkcie prezes Stowarzy-
szenia Klaudynka przedstawiła informację o 
sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie 
gminy Kórnik. Przy tej okazji zaprezento-
wano szczegóły pomysłu utworzenie przy 
Urzędzie Miejskim posady rzecznika osób 
niepełnosprawnych. Swoją wizję roli rzecz-
nika przedstawiła Anita Grzelak-Wachowiak 

– kandydatka na to stanowiska przedstawio-
na przez stowarzyszenie. Więcej o pomyśle 
pisaliśmy już w poprzednim numerze.

Po odczytaniu sprawozdań z prac ko-
misji RM przystąpiono do rozpatrywania 
projektów uchwał. Z programu wykreślono 
sprawę udzielenia pomocy finansowej 
Miastu Poznań na realizację zadania  w 
zakresie kultury. Dofinansowanie miało do-
tyczyć budowanego właśnie za budynkiem 
Teatru Wielkiego w Poznaniu pomnika  ku 
czci bohaterów AK. Radni zastanawiali się 
na komisjach, czy należy przekazywać pie-
niądze na pomnik w Poznaniu, gdy można 
te fundusze zagospodarować na podobne 
cele w Gminie Kórnik.   

W kolejnej uchwale zadecydowano o 
zmianie budżetu Gminy Kórnik na 2007r. 

Następną decyzją rady Gmina Kórnik 
wyraziła wolę udzielenia pomocy finanso-

wej Powiatowi Poznańskiemu na realizację 
zadania inwestycyjnego: projekt budowlany 
drogi powiatowej 2489P Koninko-Kamionki 
w kwocie 200.000 zł. Inwestycję prowadzić 
będzie Zarząd Dróg Powiatowych.

Dzięki kolejnej uchwale gmina ma szan-
sę na dofinansowanie z środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie 
inwestycyjne „Budowa całorocznego wielo-
funkcyjnego boiska sportowego na terenie 
OSiR w Kórniku”. W budżecie na zadanie 
zaplanowano kwotę 502.910 zł. Być może 
uda się otrzymać dofinansowanie w wyso-
kości 200.000 zł.

Dalej przyjęto „Gminny Program Prze-
ciwdziałania Narkomanii na lata 2007 
– 2010”. 

Nazwano także  ulice w Szczytnikach:
SASANKOWĄ – mającą swój początek 

od ulicy Szczególnej i biegnąca do działek 
oznaczonych  nr 214/1 i 214/11, której pod-
stawę stanowi droga oznaczona działkami nr 
205/12, część działki nr 214/13, 211/9.

SZAŁWIOWĄ – mającą swój początek 
od ulicy Sasankowej i biegnąca do ulicy 
Sasankowej, której podstawę stanowi dro-
ga oznaczona działkami nr 211/31 i część 
działki nr 214/13.

SZAROTKOWĄ – mającą swój początek 
od ulicy Sasankowej i biegnąca do ulicy 
Miętowej, której podstawę stanowi droga 
oznaczona działką nr 207/19.

MIĘTOWĄ – mającą swój początek od 
ulicy Szczególnej i biegnąca do działki ozna-
czonej nr 209/1, której podstawę stanowi 
droga oznaczona działką nr 207/19.

MIĘDZYLESIE – mającą swój początek 
od ulicy Szczególnej i biegnąca do ulicy 
Miętowej, której podstawę stanowi droga 
oznaczona działkami nr 207/24 i 208/12, 

BRATKOWĄ – mającą swój początek 
od ulicy Szczególnej i biegnąca do ulicy 
Sasankowej, której podstawę stanowi droga 
oznaczona działkami nr 204/7 i 205/4, 

Dokonano zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Kórnik, dotyczącej fragmentu 
miejscowości Biernatki, zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
we wsi Robakowo,  oraz kilkunastu zmian 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (dokończenie na str. 7) 

IX SeSja Rady MIejSkIej w kóRnIku

Członkowie Komisji, po zapoznaniu się 
z materiałami, opracowaniami i wstępnymi 
opiniami mieszkańców uznali, że planowa-
ny przez inwestora przebieg linii elektro-
energetycznej przez miejscowości objęte 
pracami komisji jest dla całej społeczności 
gminy Kórnik wysoce niekorzystny, ponie-
waż degradując atrakcyjne tereny przewi-
dziane pod budownictwo mieszkaniowe 
powoduje wieloletnie, teraz częściowo 
nieuchwytne straty w przychodach gminy. 
Ponadto obniża efektywność inwestycji 
gminnych na terenach przylegających do 
linii oraz wpływa negatywnie na wizerunek 
gminy zarówno u obecnych jak i potencjal-
nych mieszkańców.

W interesie całej gminy leży więc do-
prowadzenie do minimalizacji negatywnego 
oddziaływania planowanej inwestycji. W 
toku prac członkowie komisji zapoznali się 
między innymi z materiałami historycznymi 
na temat możliwości modyfikacji przebiegu 
inwestycji i uznali, że uchwała nr 515 z 
31 listopada 2005 roku daje możliwość 
zaprojektowania przebiegu o najmniejszej 
możliwej szkodliwości.

Członkowie komisji wzięli pod uwagę 
również opinię o przebiegu zawartą w po-
nad tysiącu uwag do studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Kórnik – obręb Borówiec, Ka-
mionki, Szczytniki i Koninko, które wpłynęły 
na ręce Pana Burmistrza Jerzego Lechne-
rowskiego w kwietniu 2006 roku.

Członkowie komisji uznali, że grupa 
osób, które wyraziły swoje zdanie na temat 
planowanego przebiegu linii wysokiego na-
pięcia, stanowi wyraźny, merytoryczny głos 
społeczności zamieszkującej na terenach 
objętych pracami komisji i w związku z tym 
postanowili podzielić zdanie społeczności 
ujawnione w uwagach. 

Dla przypomnienia – uwagi do ww. 
studium były opinią mieszkańców opartą 
na idei „schowania” linii w głębi lasu, po-
prowadzenia jej leśnymi duktami od granicy 
gminy Kórnik 

z gminą Mosina aż do Skrzynek i kon-
centrowały się na następujących kwestiach 
(cytaty):

- „linia elektroenergetyczna zostanie po-
prowadzona jak najdalej od osiedli miesz-
kalnych i w żadnym wypadku i w żadnym 
miejscu nie po tzw. „starej trasie””,

- „linia zostanie poprowadzona w odle-
głości około 800 m od osiedla Długiego”,

- „na jedynym obszarze, na jakim linia 
ze względów terenowych musi zostać po-

prowadzona pomiędzy miejscowościami 
Borówiec i Mościenica zostanie ona popro-
wadzona w środku 

300 m pasa lasu w Borówcu”,
- „linia zostanie połączona z Gminą 

Mosina w taki sposób, aby ominięte zostało 
osiedle w Daszewicach, co automatycznie 
spowoduje ominięcie osiedla Przy Lesie”.

Członkowie komisji uznali ponadto, 
że w miejscach, w których ze względów 
terenowych nie ma możliwości dokonania 
korekty przebiegu linii (Skrzynki), należy 
stronom pomóc w doprowadzeniu do wypłat 
odszkodowań zgodnych z wartością całej 
nieruchomości.

Powyższe stanowisko ma być  punktem 
wyjścia w rozmowach z przedstawicielami 
poszczególnych grup mieszkańców a w 
dalszej kolejności – także z inwestorem.

Członkowie komisji doraźnej
ds. przebiegu linii elektroenergetycznej

Irena Kaczmarek
Magdalena Kosakowska

Michał Stecki
Małgorzata Walkowiak

Seweryn Waligóra

wSTĘPne STanOwISkO kOMISjI dORaŹnej dS. PRZeBIeGu LInII eLekTROeneRGeTyCZnej  
2X400 kV + 2X220 kV na TeRenIe GMIny kóRnIk na OBSZaRZe OBjĘTyM  

OBRĘBaMI GeOdeZyjnyMI SkRZynkI, BORówIeC, kaMIOnkI 
PRZed SPOTkanIaMI Z PRZedSTawICIeLaMI GRuP InTeReSów

ZAPROSZENIE 
DLA PRZEDSTAWICIELI GRUP MIESZKAŃCÓW

NA SPOTKANIE Z CZŁONKAMI KOMISJI DORAŹNEJ DS.PRZEBIEGU LINII 
ELEKTROENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY KÓRNIK 
OBRĘB GEODEZYJNY SKRZYNKI, BORÓWIEC, KAMIONKI

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
Praca naszej komisji powoli dobiega końca. Na dzień 20.06.2007 roku komisja 

zaplanowała spotkania 
z przedstawicielami tzw. grup interesu, na którym pragniemy poznać zdanie poszcze-

gólnych grup mieszkańców na temat naszej wstępnej opinii o - najlepszym z punktu 
widzenia całej społeczności gminnej - przebiegu linii energetycznej.

W związku z tym wnioskujemy o sformułowanie na piśmie oceny naszego stanowiska wraz 
z uzasadnieniem w odniesieniu do obszaru, na którym Państwo zamieszkujecie (objętość do 
1 strony A4)  i przedłożenie jej w biurze Rady Miejskiej w Bninie przed spotkaniem.

Prosimy o przybycie na spotkanie (wg harmonogramu) w maksymalnie 6-osobowych 
grupach, w tym dwie osoby wydelegowane do prezentacji stanowiska.

Jeśli wśród mieszkańców są grupy, których nasza komisja nie zdefiniowała i które 
w związku z tym nie znalazły się w harmonogramie spotkań, prosimy o zgłoszenie się 
ich przedstawicieli do 19.06 w biurze RM.

Treść naszego wstępnego stanowiska oraz najważniejsze materiały, które posłużyły 
nam do jego sformułowania można odebrać u sołtysów wsi leżących w obrębie geode-
zyjnym Skrzynki, Borówiec i Kamionki lub w biurze RM w Bninie
Harmonogram spotkań 20.06.2007 w biurze RM w Bninie przedstawia się następująco:

14:00 rolnicy z Kamionek   14:30 os. Przy Lesie
15:00 os. Długie (środek)   15:30 os. Długie (przy lesie)
16:00 Stowarzyszenie Lasem 1000  16:30 Borówiec
17:00 Mościenica   17:30 Skrzynki
18:00 pozostałe grupy  
Przedstawicieli poszczególnych grup prosimy o telefoniczne potwierdzenie terminu 

spotkania do dnia 19.06.2007.
Telefon do biura Rady Miejskiej 0-61/817-277

Z poważaniem
Członkowie komisji doraźnej
ds. przebiegu linii elektroenergetycznej

Irena Kaczmarek
Magdalena Kosakowska
Michał Stecki
Małgorzata Walkowiak
Seweryn Waligóra

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 Rogaliń-
skiego Parku Krajobrazowego  

w miejscowości Czmoniec:
- rozpoczęcie imprezy, powitanie gości,
- uroczyste otwarcie ścieżki edukacyj-

no-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
1330-1500 

występy: orkiestry, chóru, zespołu 
muzycznego

1500-1700 
zabawy, gry, turnieje

1700-1900 
ognisko – pieczenie kiełbasek, dzika

1900

zabawa taneczna 
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KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 54

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

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

U NAs CZYsTO, sOLIDNIE I TANIO

PROMOCJa

transport GratIs
na terenie Kórnika
z a p r a s z a m y

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk– blachę cynkowaną

– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
 Wod-Kan i C.o.
– art. elektryczne

oraz inne materiały budowlane

poleca:
– płyty gipsowe 
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
 ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd. 

Bnin, ul. Śremska 10A tel. (61) 898 03 35
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NZOZ „BEDENT” sTOMATOLOGIA
ZAPRAsZA UBEZPIECZONYCH 

UsŁUGI W RAMACH kONTRAkTU  
Z NfZ

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

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

PŁYTKI CERAMICZNE

CZYNNE: 
W PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK  14.00-20.00

SOBOTA  9.00-16.00
tel. 061 8171 388, 605 548 427

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8

tel. (61) 8171 127
a

Firma zatrudni
kierowcę

kat. C+E
na 8-godzinny
dzień pracy

tel. 602 111 810

Poszukujemy świadków 
pobicia mężczyzny  

w dniu 26.05.07  
w godz. 2200-2300  
na podzamczu  

w Kórniku
Prosimy o kontakt tel.

697 480 282

KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ

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

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2007 r. kadencji ławników sądów po-
wszechnych, działając na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z 2001 r. z późniejszymi 
zmianami ) Burmistrz Gminy Kórnik uprzejmie informuje, że dnia 30 czerwca 2007 r. 
mija termin zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego 
w Poznaniu oraz Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że :
Ławnikiem może być, ten kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatel-
skich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgła-

szają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Do zgłoszenia kandydat na ławnika załącza 3 aktualne fotografie, informację 

z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciw 
niemu postępowanie karne, oraz zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak prze-
ciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, 
organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestro-
wane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co 
najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze.

Ławników wybierają rady gmin – w głosowaniu tajnym, najpóźniej w październiku 
roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

Osoby zainteresowane kandydowaniem mogą odbierać druki i je składać w Biurze 
Rady Miejskiej w Kórniku-Bninie ul. Rynek 1 oraz Urzędzie Miejskim w Kórniku  Pl. 
Niepodległości 1 - pok. 8 – parter.  

Druki są również do pobrania na stronie www.ms.gov.pl.

Kórnik, dnia 5 czerwca 2007 r.
Burmistrz Gminy

Jerzy Lechnerowski

Pani Monice Taciak
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Babci
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd  
oraz współpracownicy Banku Spółdzielczego  

w Kórniku

Pani Marii Chomicz
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Teściowej
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd  
oraz współpracownicy Banku Spółdzielczego  

w Kórniku

(dokończenie ze str. 4) 
w zakresie budowy kanalizacji na te-

renach wsi Borówiec. W przypadku tych 
ostatnich zmian, były one istotne dla budowy 
kanalizacji w Borówcu, gdyż dotychczasowe 
plany przewidywały kanalizację grawita-
cyjną, podczas gdy planowana instalacja 
oparta jest na tłoczeniu. Przystąpiono do 
sporządzenia zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach.

Ostatni punkt dotyczył wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa.

Jak czytamy w uzasadnieniu przyjętej 
po długiej dyskusji uchwały „Pismem wnie-
sionym w dniu 26.03.2007 r., skierowanym 
do Rady Miejskiej w Kórniku, Pan Krzysztof 
Kukliński wezwał do usunięcia naruszenia 
prawa dokonanego uchwałą nr XI/160/2003 
z dnia 25.06.2003 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Kórnik, we wsiach Kamionki, 
Borowiec, Skrzynki, w części dotyczącej loka-
lizacji napowietrznej dwutorowej linii elektro-
energetycznej wysokiego napięcia 2x400kV 
+ 2x220kV, po trasie istniejącej linii wysokiego 
napięcia 220 kV Plewiska – Konin. 

W wezwaniu podniósł szereg zarzutów, 
w tym m.in.:

-pogwałcenia art. 8 europejskiej konwen-
cji praw człowieka i podstawowych wolności            
nakazującego chronić życie prywatne, 
rodzinne, dom i korespondencję.

-pogwałcenie Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej (...),

-pogwałcenie Konwencji o Prawach 
Dziecka (..), 

-niezgodność z zapisami prawa miej-
scowego.

W wezwaniu znalazły się też informacje 
o szkodliwości linii WN dla zdrowia osób 
mieszkających w pobliżu inwestycji zrealizo-
wanej na trasie wyznaczonej w zaskarżonej 
uchwale.

Wezwanie do usunięcia naruszenia 
prawa nie może być uwzględnione i to z 
przyczyn formalnych. Legitymowanym do 
skierowania wezwania do usunięcia na-
ruszenia prawa w świetle uregulowań art. 
101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 
może być jedynie podmiot, którego interes 
lub uprawnienie zostały naruszone. Nieru-
chomość, będąca własnością kierującego 
przedmiotowe wezwanie położona jest 
poza granicami zatwierdzenia planu. Zatem 
ustalenia planu nie dotykają jego interesu 
prawnego.” 

W przeczytanym w trakcie dyskusji piś-
mie autor wezwania próbował udowodnić, że 
jest osobą, której interes prawny lub upraw-
nienia są jednak naruszane. Radni nie dali 
się przekonać i niejednogłośnie nieuwzględ-
nili wezwania Krzysztofa Kuklińskiego. 

W ostatniej części mieszkaniec ulicy 
Poznańskiej w Kórniku wyraził swój protest 
wobec metod współpracy z mieszkańcami, 
jakie przy badaniach geologicznych sto-
sowała wykonująca je firma. Mieszkaniec 
ów nie zezwolił firmie na wykorzystywanie 
swoich prywatnych terenów, gdyż jej przed-
stawiciele nie legitymowali się żadnym wiary-
godnym upoważnieniem. Mimo to wtargnięto 
na jego posesję. Opr. ŁG 
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Firma zatrudni pracownika  
magazynowego

Kontakt telefoniczny:
(061) 8980 171 wzg. 607 786 551 w godz. 800-1600

SO
ŁE

C
K

IE

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

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

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

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

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

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

Przemysłowe i domowe  
maszyny do szycia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i używanych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

60-123 Poznań, ul. Albańska 10
tel./fax (061) 865 11 27, (061) 661 57 36

kom. 0602 806 693
www.sintex.pl      sintex@sintex.pl 

godz. otwarcia: 9.00–17.00
Adres domowy: Koninko, ul. Granatowa12

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

Komunikacyjne pojazdów  
OC, AC
Majątkowe
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych 
przedsiębiorstw

UBEZPIECZENIA

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

• znajomość gospodarki magazynowej • obsługa 
komputera • uprawnienia do obsługi wózków  

widłowych • dyspozycyjność, odpowiedzialność,  
rzetelność.

TFP Sp. z o.o.
zakład produkujący  

tekturę falistą i opakowania  
w Kórniku 

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

Praca 3 zmianowa.
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 
Redakcja nie posiada informacji na temat szczegółów oferty.

GąDKI
Jak wskazuje sołtys Tadeusz Olejni-

czak, mieszkańcom Gądek doskwiera 
brak utwardzonej nawierzchni na lokal-
nych ulicach. Drogi będzie jednak można 
utwardzić dopiero wtedy, gdy zostanie wy-
konana kanalizacja. Projekt na kanalizacje 
burzową jest już wykonany od trzech lat. 
Zdaniem sołtysa Ścieki mogłaby odbierać 
oczyszczalnia przy zakładzie przetwór-
czym przejętym przez Sokołów. Niewiado-
mo jednak, czy będzie taka możliwość.

Największe problemy z nawierzchnią 
widoczne są na ul. Kwiatowe. Głównym 
powodem są przejeżdżające tędy ciężkie 
samochody, korzystające z usług umiej-
scowionej tu firmy montującej tachometry. 
W ostatnim czasie jeden z takich pojazdów 
zniszczył płot do posesji znajdującej się w 
pobliżu wspomnianej firmy. 

Nie pomaga ograniczenie prędkości do 
20 km na godzinę, który często ignorowany 
jest przez kierowców ciężarówek. Pędzące 
pojazdy nie tylko wzburzają tumany kurzu, 
ale przede wszystkim stano-
wią niebezpieczeństwo dla 
innych użytkowników drogi. 

Mieszkańcy mają preten-
sje, że Straż Miejska i Policja 
nie pilnują, by nie przekra-
czano ustalonej szybkości.

Zwracają też uwagę na to, 
że podczas remontu grunto-
wej nawierzchni wykonawcy 
powinni wyrównywać ją, a 
nie tylko łatać dziury. Choć 
z drugiej strony zbyt równa 
nawierzchnia zachęca kie-
rowców do szybkiej jazdy... 
Sołtys wskazuje też, iż gdy 
wykonywano chodnik na ul. 
Kwiatowej został on ułożony 
za wysoko i także nawierzch-
nię jezdni niepotrzebnie pod-
wyższono.

Sołtys skarży się także, że na ulicy 
Akacjowej nie jest skoszona trawa i nie 
są wycięte krzewy. Znajdujące się koło 
tej ulicy teren należy do Rabena. Miesz-
kańcom przeszkadzają także dochodzące 
z kierunku tej firmy odgłosy. Zdaniem 
Tadeusza Olejniczaka powinny powstać 
ekrany akustyczne ograniczające uciąż-
liwość hałasu. Mieszkańcy oczekują też 
na dokończenie realizowanej przez gminę 
budowy chodnika na tej ulicy.

W kwietniu sołtys zorganizował prace 
porządkowe wykonane przez mieszkań-
ców na ulicy Zbożowej. Dodaje przy tym, 
że konieczne jest tu jeszcze skoszenie 
trawy. 

Rada Sołecka Gądek wspólnie z rada-
mi sołeckimi z Dachowy, Robakowa-Osied-
la, Robakowa-Wsi przygotowała imprezę 
z okazji Dnia Dziecka, która odbyła się 2 
czerwca koło szkoły w Robakowie.

Sołtys Tadeusz Olejniczak swoją 
funkcję pełni po raz pierwszy. Podkreśla, 
że został sołtysem, gdyż chcieli tego 

mieszkańcy. W swojej kadencji będzie 
starać się o przeprowadzenie potrzeb-
nych inwestycji, czyli budowy kanalizacji 
i utwardzenia dróg.

ROBAKOWO OSIEDLE
Teresa Szczepaniak kandydując w wy-

borach sołeckich w Robakowie – Osiedlu 
chciała się sprawdzić, przekonać się, że 
jeszcze coś potrafi. Wygrała wybory. Nadal 
podkreśla, iż nie chce mieszkańcom dawać 
obietnic bez pokrycia. Zdaje sobie sprawę 
z tego, iż sołtys ma ograniczone możli-
wości działania i część spraw leży poza 
jego kompetencjami. Z drugiej zaś strony 
pragnie coś zdziałać dla swojej miejscowo-
ści. Stara się o dobrą współpracę z miej-
scowymi radnymi : Januszem Wojtusiem, 
Andrzejem Surdykiem a także burmistrzem 
i Urzędem Miejskim. W przekazywaniu 
informacji mieszkańcom korzysta ze stro-
ny internetowej założonej i prowadzonej 
przez młodych mieszkańców. Zależy jej na 
integracji mieszkańców Robakowa-Osiedla 

i sąsiednich wsi. Służył temu festyn para-
fialny oraz impreza z okazji Dnia Dziecka, 
która miała miejsce 2 czerwca.

Sołtys Teresa Szczepamiak wskazuje 
na stały problem – braku utwardzonej na-
wierzchni na ulicach. Wskazuje, że akurat 
po wyrównaniu nie jest on zły, ale wystarczą 
niewielkie opady, by uległ pogorszeniu. 
Zdaje sobie sprawę, że drogi będą mogły 
być utwardzone po wybudowaniu kanaliza-
cji, co może nastąpić dopiero po 2013 roku. 
Tymczasem mieszkańcy ulic Szerokiej i 
Nowina liczą na środki unijne, dzięki którym 
w przyszłym roku ich ulice mogłyby zostać 
wyłożone asfaltem. 

W II półroczu tego roku w Robako-
wie–Osiedlu mają być ustawione tablice 
z planem wsi, sfinansowane z funduszy 
gminnych i sołeckich. Z inicjatywą ich posta-
wienia wystąpiła jeszcze poprzednia sołtys 
– Alina Staniecka Wilczak. Jest też zapo-
wiedź z Urzędu Miejskiego, że wsi zostanie 
przekazana nowa tablica ogłoszeniowa.

W kwietniu odbyło się w Robakowie-

Osiedlu zebranie wiejskie z udziałem 
burmistrza. Mieszkańcy zwrócili na nim m. 
in. uwagę na brak przedszkola, świetlicy, 
apteki. Burmistrz stwierdził, że przedszkole 
i aptekę powinny stworzyć prywatne osoby. 
Natomiast świetlica nie będzie budowana, 
a jej rolę pełni  Gimnazjum. Sołtys Teresa 
Szczepaniak podkreśla, iż współpraca z 
dyrektorką szkoły układa się bardzo dobrze. 
Dzięki temu Odbywają się w budynku szko-
ły różne imprezy i zebrania.

ROBAKOWO WIEś
W Robakowie-Wsi stopniowo przyby-

wa utwardzonych dróg. Ułatwieniem dla 
ruchu kołowego staje się pobudowane 
rondo na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej 
ze szkolną. Brakuje jeszcze pobocza od 
ul. Poznańskiej do Zbożowej. Jest jedka 
szansa, że i to pobocze zostanie w nie-
dalekiej przyszłości wykonane. W trybie 
przyspieszonym kórnicki samorząd ma 
sfinansować wykonanie projektu chodnika 
- od bloku przy ulicy Poznańskiej do zre-
alizowanego ronda. Projekt obejmuje też 
wykonanie wiaty autobusowej w kierunku 
do Szczodrzykowa. 

W tym roku z gminnych 
funduszy ma być przeznaczo-
ne 150 tys. zł na rozpoczęcie 
utwardzania ulic Wiejskiej i 
Szerokiej. Są czynione stara-
nia o pozyskanie dalszej czę-
ści pieniędzy na tę inwestycje 
z środków unijnych. Jeżeli 
nie udałoby się ich pozyskać, 
wówczas pieniądze będą 
musiały znaleźć się w gminnej 
kasie w przyszłym roku. 

Sołtys Stefan Sosnow-
ski krytycznie wypowiada 
się na temat równania dróg. 
Uważa, że odbywa się ono 
zbyt późno. Jego zdaniem 
przetarg na te prace powinien 
być rozstrzygany już zimą. 
Mieszkańcy wyrównali już 
ulicę Wiejską we własnym 

zakresie. Nie chcieliby, żeby była równana 
też ulica Żernicka, bo będą to spóźnione 
prace. Sołtys zwraca uwagę, iż zbyt równe 
drogi gruntowe zachęcają kierowców do 
zbyt szybkiej jazdy...

W przyszłym roku Ochotnicza Straż 
Pożarna w Robakowie będzie obchodzić 
100-lecie swojego istnienia. Za pewien czas 
będzie mieć nową remizę w budynku po 
byłej GS, zakupionym przez władze gminy 
za 45 tys. zł. Dotychczasowa remiza przy 
ul. Szkolnej zostanie zburzona. 

Sołtys Stefan Sosnowski informuje też, 
że do świetlicy wiejskiej dokupiono sprzęt 
sportowy i czajnik bezprzewodowy. Zapla-
nowano także malowanie opłotowania oraz 
masztów na flagi wieszane z okazji świąt 
państwowych.

Rada Sołecka oprócz współudziału 
w organizacji imprezy z okazji Dnia 
Dziecka, kwotą 300 zł dofinansowała też 
wyjazd dzieci z Przedszkola w Szczod-
rzykowie do Ogrodu Zoologicznego koło 
Gorzowa.

Opr. RW

WIEŚCI SOŁECKIE

Jedna z fatalnych dróg w Gądkach
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Przedstawiane pozycje książkowe 

dostępne są w Bibliotece Publicznej  
w Kórniku

DLA DOROSŁYCH

AVERY CORMAN  
„ROZWÓD DOSKONAŁY”

Czy można 
s i ę  r o z w i e ś ć 
doskonale? W 
b ia ł ych  ręka-
wiczkach? Bez 
ofiar i perturbacji 
emocjonalnych 
dziecka? Teo-
retycznie tak. 
Wszystko na to 
wskazywało. Ka-
ren i Rob to inte-
ligentni i ambitni 

ludzie, których podzieliły plany własnej 
kariery. Każde szukało spełnienia na 
innych polach, a zrozumienia w kręgu 
zupełnie innych osób. Rozeszli się 
zgodnie. Majątek został podzielony zu-
pełnie bezkonfliktowo. Dziecko również. 
Tommy długo nie mógł się odnaleźć w 
roli syna rozwiedzionych rodziców, szu-
kał swojego miejsca, siebie w świecie 
złamanym na pół. Przerzucany między 
domami, wybrał ścieżkę, która okazała 
się zupełnie inna niż oczekiwania ro-
dziców. 

Ta historia ma kompromisowy happy 
end, ale droga do niego nie była bynaj-
mniej doskonała. 

Avery Corman, znakomity obserwa-
tor relacji międzyludzkich, szczerze i 
otwarcie opisał pęknięcie, które z sądu 
przenosi się na życie młodego człowie-
ka... MG

DLA DZIECI

SEBASTIAN SARNA „KUBUSIOWE 
OPOWIASTKI”

Bohaterem 
książeczki jest 
Kubuś, który 
ma prawie pięć 
lat i głowę peł-
ną niezwykłych 
pomysłów. Za-
bawne historyj-
ki z jego życia 

rozśmieszą każdego przedszkolaka. 
Będą wspaniałą lekturą do poduszki.  
KK

wIeLkIe 
PRZeBOje 

wSZeCH CZaSów
W bieżącym odcinku chciałbym 

serdecznie zaprosić wszystkich uważ-
nych czytelników niniejszego kącika 
melomana do małego quizu. Aby wygrać 
płytę z prezentowanymi tutaj dotychczas 
wielkimi przebojami muzyki klasycznej 
i rozrywkowo-jazzowej, wystarczy krót-
ko odpowiedzieć na 8 prostych pytań. 
Pytania te, choć nieco rozbudowane, 
wymagają odpowiedzi zawierającej 
dokładnie tylko jedno słowo. Pamiętaj-
my więc, wystarczy podać tylko jedno 
właściwe słowo...

Do wzięcia udziału w konkursie nie jest 
potrzebna żadna wielka wiedza muzyczna. 
Wystarczą wiadomości zawarte w ośmiu 
ostatnich artykułach, które Kórnicznanin 
zamieszcza w tej rubryce począwszy od te-
gorocznego numeru 4 (z 23 lutego 2007r.). 
Z drugiej strony pytania są tak przemyślane, 
aby znalezienie odpowiedzi w encyklope-
diach (nawet komputerowych) było trudne, 
jeśli w ogóle możliwe. A więc... na miejsca, 
gotowi, start!

1) W latach 30-tych XX wieku rozwinął 
się w Stanach Zjednoczonych styl jazzo-
wy, który dziś jest uważany za klasykę 
tego gatunku. Była to era wspaniałych 
orkiestr, które zwykło się zwać big-ban-
dami. Były to też czasy największego 
zbliżenia muzyki rozrywkowej i jazzu 
oraz gwałtownego rozwoju muzycznego 
show biznesu. Jakim amerykańskim ter-
minem określamy ten styl, który poza tym 
oznacza także pewien specyficzny rodzaj 
pulsacji rytmicznej?

2) Georg Friedrich Haendel był czoło-
wym kompozytorem angielskiego baroku. 
Choć przez całe życie walczył o utrzymanie 
opery, zasłynął głównie jako mistrz orato-
riów. Forma ta jest, jak wiemy, pokrewna 
operze, tyle że pozbawiona akcji scenicz-
nej. Są to więc rozbudowane i wieloczęścio-
we dzieła pisane głównie (jak zresztą cała 
muzyka baroku) ku chwale Boga. Częścią 
jakiego wielkiego i znanego oratorium jest 
słynne Alleluja G. F. Haendla, przy którym 
ludzie zwykle wstają z miejsc?

3) Jednym z ważniejszych elementów 
jazzu jest improwizacja. Sztukę tą można 
przyrównać do komponowania na żywo, 
czyli do gry na instrumencie połączonej 
jednocześnie z aktem twórczym. Świet-
nymi improwizatorami byli dawniej m. in. 
Jan Sebastian Bach i Fryderyk Chopin, 
jednak umiejętność ta w muzyce kla-
sycznej dziś już wygasła. Jaki sposób 
śpiewania, polegający na zastąpieniu 
tekstu nie mającymi znaczenia sylabami, 
umożliwił wokalistom jazzowym swobod-
ną improwizację?

4) Wolfgang Amadeusz Mozart uczył 
się gry na skrzypcach i klawesynie pod 
kierunkiem swego ojca Leopolda, który sam 
był niezłym muzykiem dworskim. Również 
starsza siostra Amadeusza, Anna Maria 
była uzdolnioną klawesynistką pobierającą 
naukę u ojca. Wkrótce cała trójka rozpoczę-
ła wojaże koncertując w Paryżu, Londynie, 
Wiedniu, Hadze, Brukseli i wielu innych 
miastach Europy. Ile lat miał młody Mozart, 
kiedy rozpoczął zawodowe życie muzyka 
koncertowego?

5) Ragtime jest powszechnie uznawany 
za pierwszy styl jazzowy, choć nie wszyscy 
się z tym zgadzają. Dlaczego? Bo brakuje 
w nim tego, co wydaje się być w jazzie 
najistotniejsze – elementu improwizacji. 
Jednak niewątpliwie był on bezpośrednim 
przodkiem stylu nowoorleańskiego, jak i 
całej współczesnej muzyki rozrywkowej. 
Oryginalne kompozycje ragtimowe (np. 
takich twórców jak Scott Joplin) były prze-
znaczone tylko na jeden solowy instrument. 
Jaki?

6) Ludwig van Beethoven skomponował 
w swoim życiu 9 symfonii. Niektóre zostały 
zatytułowane. I tak np. III symfonia Es-dur 
zwie się Eroica, VI F-dur – Pastoralna itp. 
Również V symfonia c-moll ma swoją na-
zwę od tragicznego unisonowego motywu, 
który przewija się przez wszystkie części 
tego dzieła. Motyw ten to chyba najsłyn-
niejsze 4 nuty w całej historii muzyki. Sam 
kompozytor wyraził się o nim, że puka on 
do naszych wrót. Ale co niesie ze sobą? 
Co symbolizuje?

7) Standard w muzyce jazzowej to utwór 
powszechnie znany jazzmanom, który służy 
im jako kanwa do kolektywnej improwizacji. 
Nierzadko takie wspólne muzykowanie 
odbywa się bez żadnego przygotowania, 
jak to ma miejsce na tzw. jam sessions. 
W muzyce rozrywkowej niezapomniane 
przeboje wiodą inny żywot. Są nagrywane 
przez coraz to nowych artystów jako tzw. 
remake’i (przeróbki). A same przeboje? 
Jakim angielskim słowem nazywamy te 
ponadczasowe hity?

8) W roku 1967 ukazał się wielki prze-
bój zespołu Procol Harum A whiter shade 
of pale (Bielszy odcień bieli). Nagranie to 
stało się zwiastunem nowej mody w muzyce 
rockowej zwanej barok-rock. Fascynacja 
osiągnięciami baroku przejawiała się też 
w twórczości takich zespołów jak: Jethro 
Tull, Emerson Lake and Palmer, czy Focus. 
Wspomniany przebój świadomie nawiązy-
wał (choć nie był plagiatem) do słynnej Arii 
na strunie G (2 część III suity D-dur), którą 
napisał ... No właśnie, kto?

Zygmunt Szram

Odpowiedzi na pytania wraz z adresem 
uczestnika konkursu prosimy przesyłać na 
adres Redakcji Kórniczanina (ul. Rynek 1 
62-035 Kórnik) do dnia 30 czerwca 2007. 
Nagrody muzyczne rozlosujemy wśród 
osób, które najlepiej odpowiedzą na kon-
kursowe pytania. (red) 
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I SPORTOwO
Prawie 130 dzieci z bnińskiego przed-

szkola wzięło udział w grach, zabawach 
i konkurencjach sportowych przygoto-
wanych specjalnie dla nich z okazji Dnia 
Dziecka na kórnickich Błoniach. 

1 czerwca od wielu lat obchodzony 
jest jako Dzień Dziecka. W tym dniu grupa 
Listeczków, Śnieżynek, Kwiatków, Pro-
myczków i Słoneczek z Przedszkola „Cztery 
Pory Roku” w Bninie z Prowentu wypłynęła 
statkiem na kórnickie Błonie.

Każdy przedszkolak miał na szyi zawią-
zaną kolorową chustę. Na maluchy czekała 
moc zabaw, konkursów i gier. Wszystkie 
dzieci bardzo chętnie brały udział w spor-
towych konkurencjach, a było ich nie mało. 
Wyścig z jajkiem na łyżce, skoki w workach, 
kręcenie hula-hop czy rzut woreczkiem do 
celu sprawiły, że wśród przedszkolaków 
zagościł duch prawdziwej rywalizacji. 
Jednak tak naprawdę nie było wygranych 
czy przegranych, bo przecież w tym dniu 
świętowały wszystkie dzieci. 

Po sportowych zmaganiach przyszedł 
czas na pieczone kiełbaski. Dla maluchów 
przygotowano jeszcze jedną atrakcję 
– pokaz sprzętu strażackiego. Oj działo 
się, działo! BM

1 czerwca boisko wiejskie w Szczod-
rzykowie rozbrzmiewało muzyką, śmie-
chem, okrzykami i radością. Wszystko to 
za sprawą Sołtysów, Rad Sołeckich oraz 
Radnych wsi Runowo i Szczodrzykowo, 
którzy zorganizowali festyn dla wszyst-
kich dzieci z okazji ich święta. 

W programie festynu przewidziano licz-
ne atrakcje, konkursy z nagrodami, zabawę 
przy dobrej muzyce i mnóstwo łakoci.

Dzieci mogły stać się prawdziwymi arty-
stami malarzami i rzeźbiarzami, wystąpić na 
scenie śpiewając ulubioną piosenkę, zmie-
rzyć się w zawodach sportowych, a także 
zmienić swój image w „gabinecie twarzy”. 
Dużym powodzeniem cieszyła się prezen-
tacja Straży Pożarnej i Straży Miejskiej oraz 
dwie konkurencje sprawnościowe: gaszenie 
pożaru i przeciąganie liny strażackiej, które 
dostarczyły wszystkim dużo radości. 

Dla młodzieży przygotowano maraton 
sportowy, który wymagał od nich refleksu, 
siły i sportowego zacięcia. 

Pozostawiono dzieciom pełną swobodę 
wyboru prób i gier, ich rodzaj i kolejność 
oraz wyboru ćwiczeń.   Nad sprawnym 
i bezpiecznym przebiegiem konkurencji 
sportowych czuwali nauczyciele nauczania 
początkowego i wychowania fizycznego ze 
Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie 
oraz rodzice. Zwieńczeniem sportowych 
zmagań było wręczenie nagród ufundowa-
nych przez sponsorów i Rady Sołeckie za 
zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego 
miejsca w poszczególnych konkurencjach 
oraz nagród pocieszenia. Każdy uczestnik 
otrzymał choćby drobną nagrodę za udział 
w poszczególnych konkurencjach oraz swój 
szczęśliwy numerek, który upoważniał go 
do wzięcia udziału w losowaniu nagrody 
głównej oraz wielu innych nagród rzeczo-
wych w czasie podsumowania tego dnia.

Dla wyczerpanych i osłabionych wysił-
kiem fizycznym przygotowano świeży chleb 
ze smalcem, kiszony ogórek, drożdżówkę, 
lody, batoniki i pyszne soki.

O godzinie 17:00 do wspólnej zaba-
wy dołączyło wielu dorosłych. Całość 
zakończyła się wspólnym grillowaniem, 
ogniskiem i zabawą w radosnej, beztroskiej 
atmosferze.

Ten dzień był dla nas wszystkich zarów-
no małych , jak i tych dużych i całkiem doro-
słych dzieci, jedną z wielu okazji do wspól-
nej zabawy, rysowania, konkurowania, do 
bycia razem, do bycia sobie równym.

Na koniec pragniemy serdecznie po-
dziękować wszystkim dzięki którym  ten 
dzień był tak wyjątkowy. 

 Dziękujemy sponsorom: Firmie JA-
GROL  Sp.z o.o., WODKOM Kórnik, firmie 
MUNTIL, Agencji Reklamowej NEXUS, 
panom Maciejowi i Tomaszowi Małeckim, 
Zbigniewowi Jakubowskiemu, Monice 
Heigenbarth, Mariuszowi Starzakowi, Ja-
ckowi i Alicji Niżnik oraz Włodzimierzowi 
Matuszakowi.

Słowa podziękowania kierujemy również 
do pani Dyrektor Barbary Pietrali za pomoc 
w organizacji festynu, a w szczególności do 
nauczycieli Szkoły Podstawowej w Szczod-
rzykowie za społeczny wkład pracy i prze-
prowadzenie konkurencji sportowych: pani 
Renacie Kozłowskiej, Barbarze Gromadziń-
skiej, Danucie Nogajewskiej, Katarzynie 
Jakubowskiej, Agnieszce Araszkiewicz 
oraz panu Józefowi Taciakowi-opiekuno-
wi świetlicy wiejskiej w Szczodrzykowie  
a także trzem wspaniałym wolontariuszkom 
ze Stowarzyszenia Klaudynka.

Dziękujemy także wszystkim osobom tu 
niewymienionym - rodzicom za zaangażo-
wanie i pomoc.                                                                       

Iwona Cupryjak

„dnIa CZeRwCa PIeRwSZeGO 
dZIeCkIeM MOżna naZwać każdeGO...”

Już po raz piąty Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku 
przygotowała festyn zatytułowany „Wio-
senna przygoda ze sztuką i sportem”, 
który odbył się 2 czerwca na terenie kór-
nickiego OSiRu. 

Na festyn składa-
ły się trzy elementy: 
sportowy, plastyczny 
i muzyczny. Jego ce-
lem było zapewnie-
nie zabawy dzieciom 
wraz z ich rodzinami 
oraz integrację spo-
łeczności lokalnej ze 
środowiskiem szkol-
nym. Organizatorzy 
zapewniają, że naj-
bardziej zależało im na stworzeniu dobrego 
kontaktu pomiędzy dziećmi, rodzicami i peda-

gogami. Mimo, że frekwencja nie była bardzo 
wysoka (problemy z dojazdem do OSiRu) 
to osoby zaangażowane w organizację tej 
imprezy mają nadzieję, że chociaż w jakimś 
stopniu udało im się osiągnąć zakładany cel. 

Okazji ku temu było 
nie mało. 

W „Krainie Rado-
ści”, w której królowa-
ły tęczowe barwy farb, 
kredek, jak grzyby po 
deszczu powstawały 
kolorowe domki ma-
lowane przez dzieci. 
Do każdego domku 
prowadziła kwiecista 
droga, a niezwykłą 
krainę otaczały egzo-

tyczne palmy. Mieszkańcy „Krainy Radości” 
malowali sobie twarze, dzięki czemu wyróż-

niali się z tłumu. 
Uczestnicy festynu mogli wziąć udział 

w zabawnie brzmiących konkurencji spor-
towych, wśród których znalazły się m.in. 
„przeprawy przez rzekę”, „dzielni skoczko-
wie”, gimnastyka z ziemniakami” czy „zbijanie 
piramidy”. Chętni mogli spróbować swoich sił 
w przeciąganiu liny i rozgrywkach w siatków-
kę, a także w zabawach z chustą, które miały 
integrować dzieci i dorosłych. 

Organizatorzy zadbali również o oprawę 
muzyczną imprezy. Na scenie wystąpiły 
„Triolki”. Należy wspomnieć, że do „Triolek” 
należą uczennice, które startują w różnych 
konkursach muzycznych i zajmują w nich czo-
łowe miejsca. Pokaz taneczny przygotowały 
młodsze i starsze dzieci z grupy „Hajdasz”. 

Poza tym każdy kto zakupił bilet wstępu 
otrzymał kupon konkursowy, który brał udział 
w losowaniu fantów. Spragnieni i głodni 
korzystali z kawiarenki, w której dostępne 
były wypieki, grochówka i kiełbaski z grilla 
przygotowane przez rodziców. 

Jak zapewniają organizatorzy, kolejny 
festyn odbędzie się w przyszłym roku. BM

„jedynka”  
ZORGanIZOwała feSTyn
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PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNA

FILIA  W  KÓRNIKU
 

 Informuje rodziców   uczniów 
kończących w roku szkolnym 

2006/2007  klasę V szkoły podsta-
wowej, klasę II gimnazjum  

i klasę II LO w Kórniku, którzy 
mają opinię o dysleksji  rozwojo-

wej 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.
 

Szczegółowych  informacji udziela 
sekretariat poradni 

• w godz.  8.30  do 12.30. w ponie-
działek, środę, piątek  i od 12.00 do 
16.00  we wtorek  i czwartek  (go-

dziny 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.

Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe, 
w bieżącym roku, obchodziło jubileusz 20-
lecia działalności  odnowienia po przerwie 
spowodowanej wojną i niedemokratycznymi 
rządami, które działalności takich orga-
nizacji jak bractwa kurkowe w Polsce nie 
przewidywały. Tym większe są zasługi Kór-
nicko-Bnińskiego  Bractwa Kurkowego, że 
po kilku latach negocjacji z władzami PRL, 
doprowadziło ono do rejestracji stowarzy-
szenia. Kórnicko-Bnińskie Bractwo 
Kurkowe zostało zarejestrowane w 
Polsce jako pierwsze w Polsce po 
II wojnie światowej. Dało to impuls 
do odnowienia całego ruchu kurko-
wego w kraju. Obchody jubileuszu 
nawiązujące do fundatorki bractwa 
kurkowego Teofili Szołdrskiej Potu-
lickiej odbyły się 26 maja w ramach 
„Kórnickich Spotkań z Białą Damą”. 
Z tego powodu turniej zielonoświąt-
kowy o tytuł króla kurkowego został 
przesunięty.

Bracia Kurkowi spotkali się 9 
czerwca przed kaplicą w Bninie gdyż 
ustępujący król kurkowy Grzegorz 
Kuszak jest mieszkańcem Bnina. 
Na turniej przybył on specjalnie z Norwegii 
gdzie obecnie pracuje. Braci powitał i wpro-
wadził do świątyni ks. Bolesław Dolata. Dla 
zebranych Msza święta miała szczególną 
wymowę bowiem wygłoszona homilia 
nawiązywała do  Patrona Bractwa ks. ka-
nonika Szczepana Janasika oraz  kapelana 
bractwa śp. ks. kanonika Andrzeja Błaszaka 
też Bninianina. Po mszy na grobie Patrona 
złożono  wiązankę kwiatów. Portret patrona 
w wersji malarskiej został powieszony w 

siedzibie bractwa
Turniej odbył się w Skrzynkach, na 

strzelnicy, która w maju 2007 uzyskała 
licencję strzelnicy sportowej, i  spełnia 
wszystkie wymogi bezpieczeństwa stawia-
ne takim obiektom. Po zaciętej rywalizacji  
strzałem najbliższym środka tarczy popi-
sał się Zdzisław Jakubowski z Poznania. 
Tytuł pierwszego rycerza uzyskał Czesław 
Matysiak. Najlepszym strzelcem turnieju 

został Wojciech Antczak, który uzyskał 
tytuł drugiego rycerza. W otwartym turnieju 
towarzyskim zwyciężył Andrzej Hałupka, 
który uzyskał maksymalna ilość punktów 
w strzelaniu do tarczy sportowej.

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz 
przekazanie insygniów królewskich odbyło 
się w odnowionym budynku strzelnicy.  Król 
kurkowy, oprócz tytułu zdobył pamiątkową 
tarczę malowaną przez Marka Fludrę oraz 
pamiątkowy medal. Będzie reprezentował 

nasze bractwo we wszystkich turniejach w 
kraju i za granicą. Przekazany został rów-
nież pamiątkowy diadem żonie Zdzisława, 
Aleksandrze. 

Zdzisław Jakubowski (l.43) mieszka w 
Poznaniu i członkiem Kórnicko-Bnińskiego 
Bractwa Kurkowego jest od dwóch lat. Jest 
mechanikiem samochodowym i od 1996 
prowadzi swój warsztat w okolicach Ronda 
Obornickiego. To jego pierwsze zwycięstwo 

w bractwie kurkowym i jest z tego 
bardzo dumny.

Aleksandra Jakubowska, przybyła 
na uroczystość intronizacji męża na 
króla kurkowego w Kórniku, ze swoją 
dziesięciomiesięczna wnuczką też 
Aleksandrą z Poznania. Zawodowo 
zajmuje się projektowaniem, kon-
strukcją i nadzorowaniem produkcji w 
firmie odzieżowej „LARA” w Pozna-
niu. W rozmowie ze mną, wyznała, że 
mąż jest bardzo zadowolony a nawet 
dumny, że jest członkiem tak szacow-
nej organizacji. Jej również udziela 
się taki nastrój. Po raz pierwszy 
osobiście zetknęła się z bractwem 
kurkowym podczas spotkania z okazji 

święta kobiet. Spotkała się wtedy z żonami 
innych braci kurkowych była poruszona 
miłym i szczerym przyjęciem do tak miłe-
go i kulturalnego grona. Czuje się bardzo 
zaszczycona i wzruszona tym, że dane jej 
jest być w historycznej roli wraz z mężem 
królem kurkowym AD 2007/2008. Zamie-
rza poznać swoje obowiązki jako królowa 
bractwa kurkowego i dobrze wpisać się  
w historyczną tradycję KBBK.

K. Krawiarz  

ZdZISław jakuBOwSkI kRóLeM kuRkOwyM 
„juBILeuSZOwyM” ad 2007/2008Od 1 do 30 czerwca 2007 r. zostanie 

przeprowadzone „Badanie struktury 
gospodarstw rolnych”. Badanie, rea-
lizowane we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej, ma dostarczyć informacji 
o gospodarstwach rolnych w zakresie 
osób w nich pracujących, użytkowania 
gruntów, powierzchni zasiewów, pogło-
wia zwierząt gospodarskich, wyposaże-
nia w sprzęt rolniczy, zużycia nawozów 
mineralnych i organicznych, działalności 
pozarolniczej prowadzonej w gospodar-
stwie oraz struktury dochodów. Dane sta-
tystyczne uzyskane w badaniu, zarówno 
w Wielkopolsce, jak i w kraju, posłużą do 
analiz i ocen polskiego rolnictwa.

Jest to badanie reprezentacyjne i w 
województwie wielkopolskim obejmie  
ok. 16,5 tys. gospodarstw indywidu-
alnych oraz ponad 730 gospodarstw 
rolnych jednostek prawnych. Realizacja 
badania odbywać się będzie czterema 
metodami:

 
1. Drogą internetową – pomiędzy  

1 a 5 czerwca wszystkie wylosowane go-
spodarstwa mają możliwość dokonania 
samopisu poprzez wypełnienie aktywne-
go formularza R-SGR umieszczonego na 
stronie internetowej GUS http://  www.
stat.gov.pl. Jeśli nie skorzystają z tej for-
my, pracownicy Urzędu Statystycznego 
w Poznaniu lub przeszkoleni ankieterzy 
nawiążą z nimi kontakt w celu przepro-
wadzenia badania inną metodą:

 
2. Telefonicznie poprzez tzw. tele-

ankieterów – metoda CATI. Pomiędzy 
1 a 13 czerwca  ok. 75 teleankieterów 
(pracowników Urzędu Statystycznego 
w Poznaniu) przeprowadzi telewywiad 
z użytkownikami  ok. 3500 gospodarstw 
rolnych. 

3. Wywiad przeprowadzony przez 
ankieterów terenowych. Do gospodarstw 
rolnych wylosowanych do udziału w ba-
daniu tą metodą (ok. 13 tys.) w dniach 
od 16 do 30 czerwca 2007 r. zawitają   
przeszkoleni ankieterzy terenowi (ok. 
380 osób).

4. Samospisu poprzez wypełnienie 
formularza papierowego. Samospisu 
dokonają jednostki prawne będące użyt-
kownikami gospodarstw rolnych.

Do wszystkich wylosowanych go-
spodarstw wysłano listy z informacją 
o badaniu i sposobie realizacji w ich 
gospodarstwie. 

Udział w badaniu jest obowiązkowy, 

co oznacza, że użytkownicy gospodarstw 
rolnych  są zobowiązani do udzielania 
wyczerpujących i zgodnych z prawdą 
odpowiedzi na pytania zawarte w kwe-
stionariuszu R-SGR.

Wszystkie dane zbierane i groma-
dzone w badaniu struktury gospodarstw 
rolnych są poufne, podlegają szcze-
gólnej ochronie i objęte są tajemnicą 
statystyczną. 

WAżNIEJSZE DANE O ROLNICTWIE 
WIELKOPOLSKI

Województwo wielkopolskie zajmuje 
obszar 2982,7 tys. ha, tj. 9,5% powierzchni 
kraju. W ogólnej powierzchni województwa 
(według granic administracyjnych) w 2006 
r. użytki rolne stanowiły 57,7% powierzchni 
(w kraju 51,0%) tj. 1720,2 tys. ha. Według 
Narodowego Spisu Rolnego’2002 w 
województwie wielkopolskim było 202,1 
tys. gospodarstw rolnych, co stawiało ten 
region na 7. miejscu w kraju z udziałem 
6,9%.  Ma to niewątpliwie związek z inną 
niż w kraju strukturą gospodarstw. Choć 
nadal najliczniejszą grupą są gospodar-
stwa do 5 ha, to stanowi ona tylko 59,4% 
zbiorowości, podczas gdy w kraju ogółem 
72,4%. W 2002 r. powierzchnia użytków 
rolnych tych gospodarstw stanowiła zale-
dwie 8,8% powierzchni użytków rolnych 
ogółu gospodarstw Wielkopolski (w kraju 
– 18,7%). Średnia wielkość gospodarstw 
w 2002 r. wynosiła 9,91 ha powierzchni 
ogólnej i 9,00 powierzchni użytków rolnych 
(w kraju 5,76 ha).

Powierzchnia zasiewów w 2006 r. 
wynosiła 1488,2 tys. ha i stanowiła 98,0% 
powierzchni gruntów rolnych. Zasiewy 
naszego województwa stanowiły 13,0% 
powierzchni zasiewów w kraju.

W grudniu 2006 r. pogłowie bydła w 
województwie wielkopolskim wynosiło  
731,0 tys. sztuk i stanowiło 13,8% stada 
krajowego. Wielkopolska zajmuje 3 miej-
sce w kraju pod względem  liczebności  
stada bydła.

Pogłowie owiec w Wielkopolsce wy-
nosiło 35,5 tys. sztuk i stanowiło  11,8% 
pogłowia owiec w kraju. Stado owiec 
Wielkopolski jest 2 pod względem liczeb-
ności w kraju. 

W końcu marca 2007 r. pogłowie 
trzody chlewnej w naszym województwie 
wynosiło 5441,7 tys. sztuk. Wielkopol-
ska zajmuje 1 miejsce pod względem 
liczebności stada świń, udział w pogłowiu 
krajowym wynosi 30,2%.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

SeRwIS POGOdy  
dLa ROLnIków  

w InTeRneCIe 

Rolnicy z Wielkopolski, w tym oczywiście 
z gminy Kórnik mogą korzystać z interneto-
wego serwisu pogodowego. Wystarczy, że 
wejdą na stronę www.agrometeo.pl, aby 
sprawdzić najnowszą prognozę. Na mapce 
województwa wielkopolskiego należy wy-
brać powiat poznański, a na kolejnej gminę 
Kórnik. Na stronie pojawią się szczegółowe 
informacje dotyczące pogody uaktualniane 
co kilka godzin, a wśród nich m.in. tempe-
raturę, opady, zachmurzenie, wilgotność 
powietrza. Serwis zawiera również informa-
cje na temat tego, kiedy przewidywane są 
najbliższe opady z określeniem prawdopo-
dobnej godziny ich występowania. 

Serwis ma pomagać w organizowaniu 
pracy w gospodarstwie rolnym. Powstał dzięki 
współpracy Akademii Rolniczej w Poznaniu  
z Uniwersytetem Warszawskim. BM

BadanIe STRukTuRy GOSPOdaRSTw ROLnyCH

ŚwIĘTO najMłOdSZyCH 
w BORówCu   

Dzień Dziecka, jak wiadomo przypada 
1czerwca, ale w Borówcu obchodzono go 
nieco później, bo w niedziele 3 czerwca. 
Tego dnia najmłodsi mieszkańcy tej pięknej 
miejscowości spotkali się na boisku przed 
dawną szkołą. Tam bowiem stowarzyszenie 
SENIOR wraz z sołtysem i radą sołecką 
przygotowały festyn dla wszystkich dzie-
ci. Był nadmuchany zamek-zjeżdżalnia, 
który cieszył się ogromnym zainteresowa-
niem. Dzieci przecież uwielbiają wspinaczkę  
i zjeżdżanie z ,,górki na pazurki’’. Kórnicka 
straż pożarna przyjechała pięknym, czer-
wonym wozem bojowym. Strażacy pozwolili 
dzieciom obejrzeć swoje auto ze wszystkich 
stron a nawet spróbować jak działają węże 
podczas gaszenia pożaru. Nie zabrakło też 
strażników porządku czyli policjantów, którzy 
tym razem wystąpili w trochę innej roli niż zwy-
kle. Nie pouczali ani nie wypisywali mandatów, 
lecz rozmawiali, objaśniali, sadzali dzieci do 
samochodu i uśmiechali się przyjacielsko.

Utalentowane dzieci z Kórnika pod kie-
rownikiem pani Lidii Jakubowskiej zaprezen-
towały swoje zdolności wokalne.  Wystąpiła 

też wokalistka Paulina Chudzińska.
Mocnych wrażeń innego rodzaju dostar-

czyły występy POLSKIEJ AKADEMII
JIU-JISTU i UCZNIOWSKIEGO KLUBU 

SPORTOWEGO SZAKAL JEŻYCE czyli 
prościej występu TEKWONDO.

Pokazy przygotowali trenerzy Krzysztof 
Witczak i Andrzej Bartosiewisz. Wiele dzieci 
rozpoznało wśród zawodników swoich star-
szych a czasem nawet młodszych kolegów.

Zgromadzone na boisku dzieci mogły się 
też dowiedzieć jak nauczyć psa posłuszeństwa 
i wykonywania poleceń opiekuna. Pani Dorota 
Buchalska przywiozła bowiem zwierzaki wraz 
z opiekunami ze szkółki w Tulcach.

Podczas gier i zabaw dzieci mogły 
wykazać się zręcznością, refleksem lub 
po prostu porównać się z rówieśnikami. 
Każdy uczestnik zabawy dostał nagrodę. 
Nikt nie był tez głodny. Kiełbaskami z 
rusztu smakowały na świeżym powietrzu 
znakomicie, a panie z koła SENIOR za-
chęcały do konsumpcji. Opychano się też 
chipsami i czekoladą z jajek niespodzianek. 
Pragnienie można było ugasić napojem z 
gazem lub bez.

Na koniec dla ochłody wszystkie dzieci 
zostały poczęstowane lodami.

Podczas festynu cały czas grała mu-

zyka. Pan sołtys osobiście pilnował żeby 
wszystko przebiegało w należytym porząd-
ku. Pan Paweł Morszner dwoił się i troił żeby 
być wszędzie tam gdzie go potrzebowano, 
podobnie jak pani Janina Kosmowska z 
koła SENIOR. O paniach zawsze chętnych 
do pomocy trzeba wspomnieć, bo to one 
są dobrymi duchami wszystkich imprez w 
Borówcu.

Całość prowadziła Barbara Fluder.
Piękna impreza dla dzieci mogła się 

odbyć dzięki zaangażowanymi ofiarnych 
ludzi, ale przede wszystkim dzięki pomocy 
sponsorów , którym organizatorzy składają 
serdeczne podziękowania.  

 
 Nasi darczyńcy to:        

1. DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUK-
CYJNO-HANDLOWO - USŁUGOWEGO SENMAX  
W BORÓWCU
2. PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 
ATCO Z POZNANIA
3. PAN MACIEJ DANYLUK Z BORÓWCA
4. PAN MACIEJ  CZECHOWICZ Z BORÓWCA
5. PAN DARIUSZ SZCZEPAŃSKI - FIRMA BIL CUP 
POZNAŃ
6. AQUANET POZNAŃ
7. SKLEP MAŁGOSIA UL. GŁÓWNA W BORÓWCU
8. URZĄD MIEJSKI W KÓRNIKU
9. STRAŻ POŻARNA
10. POLICJA                        Barbara Fluder



14 nr 12/2007 nr 12/2007 15

 Nasze Towarzystwo 
w tym roku obchodziło 
17–to  lecie swojej dzia-
łalności, liczy 44 członków 
zwyczajnych + 3 honoro-
wych.

Zarząd  pracował w na-
stępującym składzie: przewodnicząca 
- Krystyna Janicka zastępca - Hanna Straus 
, sekretarz - Małgorzata Smolarkiewicz  Ma-
liszewska, skarbnik - Maria Serwatkiewicz, 
oraz  członkowie zarządu: Henryka Adam-
ska, Eugenia Marciniak, Anna Nowaczyk, 
Agnieszka Szyc i Szczepan Antkowiak.

Komisja Rewizyjna pracowała w skła-
dzie: Izabela Waszak, Tadeusz Przybylski 
i Ewa Madalińska  - Soczyńska.

 Siedzibą  naszą  jest  kórnicki ratusz, 
to  oficjalny adres, natomiast tak naprawdę  
wszystko związane z działalnością KTPS –u  
odbywa się w mieszkaniach prywatnych, bo 
nie posiadamy własnego lokum.

Nasze Towarzystwo w ubr  otrzymało  
status OPP - organizacji pożytku publicz-
nego.

Są to duże  przywileje ale też  nie mniej-
sze  obowiązki.

 Mamy za sobą  drugi  rok zbiórki 1% 
podatku od osób fizycznych  i  pierwsze 
sprawozdanie do ministerstwa  pracy i po-
lityki społecznej,  złożyliśmy je  w terminie 
do 31 marca br.

CELE I ZAKRES DZIAŁALNOść
Podstawowym celem naszej działal-

ności  jest niezależna pomoc społeczna 
osobom znajdującym się w  trudnej sytuacji 
życiowej

  1. Opieka wychowawcza i społeczna 
  2. Edukacyjna opieka wychowawcza 

dla dzieci i młodzieży szczególnie ze śro-
dowisk zagrożonych patologią  i  wyklucze-
niem społecznym 

  3. Rehabilitacja osób niepełnospraw-
nych 

  4. Pomoc rzeczowa ,finansowa ,psy-
chologiczna ,medyczna i prawna dla osób 
w trudnej sytuacji życiowej.

 Pomagamy  przede wszystkim  miesz-
kańcom   gminy Kórnik w sporadycznych 
przypadkach także spoza Kórnika.

Prowadzimy nieodpłatną działalność 
statutową  opartą  na pracy wolontariuszy,  
-nie zatrudniamy pracowników i nie  prowa-
dzimy działalności gospodarczej. 

 Naszym podopiecznym dzieciom or-
ganizujemy letnie wakacje są to kolonie 
lub obozy, zaś w okresie gwiazdkowym i 
wielkanocnym  urządzamy imprezy świą-
teczne. 

Pomagamy w zakupie podręczników 
szkolnych, opłacamy zakup  biletów  mie-
sięcznych lub jednorazowych. Płacimy za 
rehabilitację dzieci niepełnosprawnych ,po-

możemy czasem uregulować należność za 
media, chorym - w zakupie leków  i środków 
opatrunkowych. Działania ta  podejmujemy 
w wyjątkowych sytuacjach, nigdy obligato-
ryjnie i zawsze bezgotówkowo tj  przelewem 
bankowym na konto wierzyciela. 

Zajmujemy się  zbiórką  odzieży, mebli, 
sprzętu gospodarstwa domowego, dzięki 
temu  wiele rodzin otrzymało używany, ale 
sprawny sprzęt  potrzebny dla domu.

FINANSE KTPS-U 
 Źródłem finansowania naszej działal-

ności są:
 składki członkowskie ,  dotacje ,  wpłaty 

z tyt 1%   i   darowizny   
Składki członkowskie: 
od lat w nie zmienionej wysokości tj:  

20 zł rocznie dla członków KTPS - dla 
rencistów i emerytów zmniejszone o 50 % 
,stanowią one  niewielką część  naszego  
budżetu  ( 0,8 % )

Dotacje:
stanowiły 52% dochodu
Otrzymywaliśmy je  z UM  na trzy  za-

dania - w sumie - 31.092 zł  
 W tym roku w drodze konkursu gmina  

powierzyła nam również  trzy  zadania jak 
poprzednio, zwiększając środki na wypo-
czynek letni o 200 zł , na pomoc rodzinom 
zagrożonym  o 2,500 zł  natomiast   na 
rehabilitacje dzieci niepełnosprawnych  
otrzymaliśmy mniej  o 3.087- zł 

wpłaty z tyt. 1 % podatku  
od osób fizycznych na OPP  to wielkość  

( 5,8   %) naszego budżetu .
 W roku 2006 ze swojego prawa sko-

rzystało 41 podatników i była to kwota 
3.487,74,- zł  w tym roku zrobiło to 62 
podatników i  wzbogaciła nasze konto o  
4.212 zł. 

  Wszystkim osobom które  zadały sobie 
dodatkowy trud przy wypełnianiu  zeznania 
podatkowego ,pofatygowały się do banku 
lub na pocztę aby przekazać nam  swój 1 
%  jeszcze  raz  dziękujemy                              

Darowizny pieniężne:  
stanowiły  (41 %) budżetu
jest to druga,  znacząca, pozycja do-

chodu.
 I tu słowa szczególnej wdzięczności kie-

ruje do osób i firm które regularnie dokonują 
wpłat na nasze konto : są to  pracownicy 
Zamku, Biblioteki Kórnickiej  i Instytutu  
Polskiej Akademii Nauk, pracownicy Kór-
nickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego 
„KOMBUS”

Firma „Wibex „ z Borówca oraz Kance-
laria Notarialna Joanny Jaśkowiak. 

 Wspomagają nas finansowo, gdy o taka 
pomoc się zwrócimy  : Bank Spółdzielczy w 
Kórniku , TFP  Dziećmierowo, Fundacja Za-
kłady Kórnickie ,Elewarr  Gądki ,Hotel Da-
glezja i Pan  Stanisław Jeziorski  z Czmońca  
wymienionym serdecznie dziękujemy.                   

 Dziękujemy  również  wszystkim 
osobom, które wrzucają datki do naszych 
skarbonek

  tj: klientom sklepu p. Marii Pepel z 
Bnina  oraz klientom Punktu Sprzedaży 
Roślin” Kulas” przy trasie katowickiej,  z po-
wodów oczywistych wszyscy ci darczyńcy 
pozostaną  anonimowi.                     

  Pomoc rzeczowa
-  którą  nie szacujemy na złotówki a  

za którą serdecznie dziękujemy naszym  
ofiarodawcom ,bo bez ich pomocy dużo  
droższe były by kolonie, gwiazdka, czy 
inne akcje. Dzięki  ofiarności niektórych 
właścicieli sklepów  mamy przybory szkol-
ne, artykuły papiernicze , kredki pisaki itp. 
wykorzystujemy  te materiały na zajęciach   
plastycznych  z  kolonistami. 

 Apteki, Zamkowa i Średzka uzupełniają  
nam  kolonijną apteczkę. 

Panie   Elżbieta Kerber  i  Ewa  Robińska  
przekazują  drobne gadzety na nagrody. 

 Firma  Foto RMC Bogumiły  i Romana  
Czechoskich  wykonuje dziesiątki zdjęć 
z naszych imprez, oczywiście  wszystko 
gratis.

 Firma „Polaris” Artura Hoffmanna  
zapewnia nam  nagłośnienie, Ochotnicza  
Straż Pożarna udostępnia salę gdy jest 
taka potrzeba.

 Cieszymy  się względami poznańskich 
artystów   z  Kabaretu A- trzy  oraz  Mariana 
Sobkowiaka i Katarzyny Przybylak którzy 
od dwóch lat  bezinteresownie  dają oprawę 
artystyczną imprez organizowanych dla 
naszych  dzieci .

Wszystkim serdecznie dziękujemy za 
dotychczasową pomoc.

Wypoczynek Letni 2006 rok 
zorganizowaliśmy 14 dniowy turnus 

kolonijny  dla 48 uczestników.
Dzieci wypoczywały w miejscowości 

Wojków- w Kotlinie Jeleniogórskiej.
Dzięki temu, że mieliśmy autokar z 

Kombusu dzieci zobaczyły dużo cieka-
wych miejsc. Akcja LATO 2006 kosztowała  
28.188 zł w przeliczeniu na jednego uczest-
nika to 587 zł 

Wakacje, za tak niewielkie  pieniądze 
można zrobić  dlatego , że nie płacimy 
wynagrodzenia kadrze, oni pracują  bez 
zapłaty  i w tym miejscu  składam  stokrot-
ne dzięki  kierowniczce kolonii  koleżance 
Małgorzacie Smolerkiewicz - Maliszewskiej 
oraz wychowawcom :Irenie Żyto, Robertowi 
Jankowskiemu, Agnieszce Szyc  z Kórnika  
oraz Piotrowi Jankowskiemu z Poznania.

Tego lata wyjeżdżamy na kolonie 5 
sierpnia również w okolice Kowar . 

Jesteśmy w trakcie tworzenia listy 
uczestników i załatwiania wszelkich for-
malności. Na tegoroczne wakacje prócz 
dofinansowania z gminy w kwocie  20.000 
zł otrzymaliśmy 951,- ,-zł z Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu.

Listy kandydatów na kolonie są długie, 
zostały przygotowane przez pedagogów 
szkolnych, mamy jeszcze zgłoszenia od 
sołtysów. Niestety mamy ograniczoną 
liczbę miejsc i musimy starannie wybierać 
dzieci,  kierując się zasadą zmienności i  
nie powielania pomocy dla tych samych 
osób.                                                

SPRawOZdanIe (SkRóCOne)    
kóRnICkIeGO TOwaRZySTwa POMOCy SPOłeCZnej  

Z dZIałaLnOŚCI w OkReSIe  
Od 1 CZeRwCa 2006 R  dO 31  Maja 2007 R

 Imprezy świąteczne  - Gwiazdka  2006   
i Wielkanoc  2007 

  Przed Świętami Bożego Narodzenia  
zabraliśmy dzieci do kina IMAX w Cen-
trum Plaza w Poznaniu. Dzieci,  a było 
ich 140, obejrzały film flora i fauna wyspy 
Galapagos . 

Była to wielka atrakcja dla dzieci  bo kino 
to jest kinem trójwymiarowym i  większość z 
dzieci  była w takim kinie po raz pierwszy. 

Po  seansie czekał   św.  Mikołaj z pacz-
ką słodyczy dla każdego, paczki ufundowali 
Maria i Wojciech Przychodzccy, którym 
serdecznie dziękujemy. 

 Dzięki naszym staraniom dyrekcja 
kina zwolniła nas z opłaty za bilety wstępu 
,natomiast koszt wynajmu trzech autokarów  
pokryliśmy z  własnych  środków i była to 
kwota  1.300 zł .

Dzięki zaangażowaniu Teresy Lubin-
skiej nauczycielki ze SP nr 1 oraz Anetty 
Szarzyńskiej z kórnickiego Gimnazjum 
bogatsze święta gwiazdkowe miało ponad  
40 rodzin dla których zebrano produkty 
żywnościowe .Dziękuję serdecznie  paniom 
nauczycielkom i  młodzieży szkolnej  za ten  
wspaniały dar serca . 

Po raz pierwszy w tym roku  zorganizo-
waliśmy zajączka wielkanocnego spełniając 
oczekiwania naszych małych podopiecz-
nych. 120 –tu dzieciom zafundowaliśmy 
wyjazd na wystawę  „ DINOZAURY „ Dzieci 
obejrzały film i makiety prehistorycznych 
zwierząt oraz wysłuchały prelekcji na 
temat życia przed milionami lat. KTPS po-
niósł  całkowite koszty imprezy – autokary 
,bilety wstępu i przewodnicy razem około 
2.300 zł.   

  Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

Nasze Towarzystwo włączyło się bardzo 
aktywnie w organizację  15  Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, uznaliśmy, 
że nie możemy stać z boku jak gra cała 
Polska. 

Zarejestrowaliśmy własny sztab, chęt-
nych wolontariuszy  80  osób  kwestujących  
do puszek zaangażowała  Komendantka  
ZHP Krystyna Antkowiak .

Zebrano 21.306 zł + 45 euro + 5 do-
larów.

 Jako szef kórnickiego sztabu spotkałam 
się ze zrozumieniem i wyjątkową życzliwoś-
cią firm do których zwracaliśmy się o pomoc 
finansową na organizację Finału WOŚP. 

Mamy satysfakcję, że Kórnik doło-
żył swoją cegiełkę w ogólno narodową 
zbiórkę a tegoroczna, przeznaczona 
jest na program walki z cukrzycą oraz 
program „Ratujemy i uczymy ratować”. 
Fundacja Jurka Owsiaka przekazała 
sprzęt do  nauki ratowania ofiar wypad-
ków, takie zestawy  (podręcznik do nauki 
udzielania pierwszej pomocy, maski do 
sztucznego oddychania oraz fantomy, 
każdy  komplet  wart około 5.000,- zł)  
trafiły do SP nr 2 w Bninie oraz SP w 
Szczodrzykowie.  Fundacja na własny 
koszt przeszkoliła nasze nauczycielki, 
które uczą dzieci  jak zachować się w 
razie wypadku.                                         

 Plany  na najbliższe miesiące:
  1 zajęcia z rehabilitantem dla trójki  

dzieci (przewidywany minimalny koszt  
6.672,-)

  2. zakup  leków dla 5 letniego  Kamila  
z Borówca  wydamy 1.800 - zł (środki  po-
zyskane z  Fundacji „Polsat”)

3. kolonie letnie  dla  48 uczestników w 
tym 4 osoby kadry + pielęgniarka - szacun-
kowy  koszt 29.000 zł  

4.Będziemy nadal opłacać zakup 
biletów miesięcznych  dla uczniów szkół  
ponad gimnazjalnych koszt-do końca br  

około 1.300 ,- zł 
5. Dla dwuletniego dziecka, osoby  prze-

bywającej w więzieniu  będziemy wypłacać  
co miesiąc po  200 zł  zapomogi przez okres 
6 –ciu miesięcy .

6.  gwiazdkowe spotkania przy choince 
-przewidywany koszt około 2.000 ,-zł

7.  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy koszt około 5.500 ,-zł

8.  Zajączek na Wielkanoc  to wydatek 
około  2.300,- zł

9.  Jesteśmy po wstępnych rozmowach 
nt uruchomienia centrum wsparcia dla 
dzieci z nadpobudliwością psychorucho-
wą czyli z ADHD. Jak wszystko potoczy 
się pomyślnie to w przyszłym roku takie 
centrum powinno  zacząć działać.  Znajdą  
tam  wszechstronną pomoc dziecko  i jego 
rodzice .

 Dzisiaj nie jestem w stanie podać nawet 
przybliżonej wielkości kosztów.

 Kończąc pragnę podziękować  wszyst-
kim  członkom Towarzystwa, członkom 
zarządu i Komisji Rewizyjnej za pracę .

Członkom honorowym, szczególnie 
Pani Teresie Radowicz za wielki wkład 
pracy na rzecz  KTPS-u.

Słowa podziękowania kieruje także do 
wszystkich innych osób ,które pomagały  
nam w realizacji różnych  zadań , dziękując 
im za wsparcie finansowe i rzeczowe  a 
czasem też za dobre słowo.

Słowa podziękowania kieruje do władz 
samorządowych i  do Pana  burmistrza.

Dziękuję naszym podopiecznym, tym 
dużym  i małym  za danie nam szansy da-
wania, bo  to przecież jest sensem życia .

Życzę wszystkim  naszym członkom, 
szanownym darczyńcom, sympatykom i 
podopiecznym dużo zdrowia i szczęścia oraz 
wszelkiej pomyślności. 

Krystyna Janicka 

Koncert „Wspomnienie”, który mogliśmy 
wysłuchać w niedzielę 27 maja w Zamku Kór-
nickim to artystyczny hołd oddany twórcom 
epoki dzieci kwiatów, którzy odeszli często 
zbyt przedwcześnie, ale 
zdążyli pozostawić po sobie 
niezapomniane i niezwykle 
ekspresyjne utwory. Swój 
bunt i ból, który w każdym 
czasie porusza i nie zosta-
wia nas obojętnymi. Utwory 
takie, jak „Kim właściwie jest 
ta piękna pani” czy „Opadły 
mgły” Edwarda Stachury, 
„Tears in heaven” Erica 
Claptona i Willa Jenning-
sa, „Mercedes Benz” Janis 
Joplin, „Dni, których jeszcze 
nie znamy” Marka Grechuty, 
„Wish you were here” Roge-
ra Watersa i Davida Gilmo-
ura, „Jaskółka uwięziona” J.Kepskiego i K. 
Szemiotha czy „Dreamer” Ozzy Osbournea  
- to już klasyka poszczególnych gatunków.

Przemawia do nas jednak na nowo w 
kolejnej próbie jej zestawienia i interpretacji. 
To jeden głos artystów, który mimo różnic 
kultur i języków, jest podobnie czytelny, 

wywołuje zadumę nad losem i refleksję nad 
przepływającym czasem.

Klamrą poetycką koncertu  była napisana 
specjalnie do tego zestawu utworów poezja, któ-

ra przywołuje miniony nastrój i 
towarzyszące mu emocje. Dla 
wielu z nas przywołuje własne 
przeżycia okresu dorastania i 
młodości. Piosenki te towa-
rzyszyły bowiem pokoleniu 
młodych w latach 60 i 70 
ubiegłego stulecia. 

Konfrontacja uznanej 
klasyki z jej nową interpre-
tacją jest na pewno śmiałym 
posunięciem, jak też prze-
aranżowanie utworów na 
gitary. Zobaczyliśmy dwoje 
gitarzystów i wokalistów: 
Niemkę Bettinę Arnold i 
Tomasza Kilarskiego oraz 

wprowadzającego magnetyczny nastrój poezji 
Wojciecha Kopcińskiego. Udało im się włączyć 
widzów do wspólnej zabawy, a zarazem za-
dumy nad pokoleniem hippisów – warto było 
przyjść i się przekonać. Na koncert zaprosiło 
Stowarzyszenie Teatralne Legion. 

Anna Łazuka-Witek

LeGIOn ZaPROSIł na „wSPOMnIeŃ” CZaR
STOWARZYSZENIE TEATRALNE 
LEGION ZAPRASZA KÓRNICKą 

MŁODZIEż NA WARSZTATY

W dniach 13 sierpień – 26 sierpień 
2007 na Prowencie w Kórniku odbędą 
się warsztaty artystyczne Stowarzyszenie 
Teatralnego Legion. Uzdolnioną młodzież 
kórnicką zapraszamy do uczestnictwa.

Jeżeli grasz na jakimś instrumencie, 
śpiewasz, recytujesz, tańczysz, bierzesz 
udział w teatrzyku szkolnym czy też inte-
resujesz się teatrem – odwiedź nas!

Codziennie w dn. 13 - 26 sierpień 
2007, od godziny 10.00 rano odbywać 
się będą na Prowencie w Kórniku zajęcia 
grupowe, na które zapraszamy naszych 
gości: aktorskie, muzyczne, śpiewu, 
taneczne.

Udział w zajęciach warsztatowych 
jest bezpłatny.

Anna Łazuka-Witek
061/8171490
0696984694

annawitek@aol.com
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Kórnik 
ul. średzka 17

WypoŻyczalnia samochodów
 osobowych i dostawczych

AUTO-MERC

tel./fax (061) 898 03 50
kom. 660-762-870 

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

oraz tralki gięte

62-330 Nekla, ul. Dworcowa 24
tel. (061) 438-63-10, (061) 437-20-71, kom. 0605-337-088
www.kowalstwo-nekla.pl, e-mail: stalmet@kowalstwo-nekla.pl
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HARCERSKA AKCJA LETNIA 2007
W SETNĄ ROCZNICĘ ŚWIATOWEGO  

SKAUTINGU
PROMOCJA!! LATO 2007!!

POBIEROWO 16 – 28.07.2007
- od pierwszego obozu skautowego 15.07 – 9.08 1907 na wyspie Brownsea blisko 
miliard ludzi na całym świecie miało okazję przeżyć skautową przygodę;
- i Ty możesz przeżyć niesamowite spotkanie z przyrodą i przygodą w duchu har-
cerskim, w kompleksie lasów nad morzem w Pobierowie – 16 – 28.07.2007.

Dzięki wspaniałym warunkom naturalnym – w starym sosnowym lesie baza obozowa 
jest bardzo atrakcyjna:

1. noclegi w namiotach (podwyższane „10”) łóżka „kanadyjki”, materace, półki 
2. kuchnia z nowoczesnym wyposażeniem w drewnianym budynku,
3. magazyn z lodówkami, zawsze super zaprowiantowany,
4. bieżąca woda ciepła i zimna (umywalnie i prysznice),
5. krąg ogniskowy na wydemce,
6. ambulatorium i fachowa obsługa medyczna,
7. kompetentna merytoryczna kadra wychowawcza i gospodarcza.

Zapewniamy!!
- ciekawy, sprawdzony skautowy program i harcerską niepowtarzalna atmosferę,
- wycieczki autokarowe i piesze po Wybrzeżu Zachodnim,
- cztery wspaniałe posiłki dziennie.

Uwaga!!
- uczestnikami mogą być zuchy, harcerki, harcerze oraz dzieci nie zrzeszone,
- zapisy od zaraz do końca maja w siedzibie Komendy Hufca (Sadyba) ul. Po-
znańska 34a we wtorki i czwartki od 19.00 – 20.00 – tylko osobiście,
- szczegółowe informacje dla zainteresowanych rodziców również w w/w termi-
nach osobiście lub telefonicznie: 0618190818, 668320302,
- odbiór kart kwalifikacyjnych przy zapisach,
- zebranie dla rodziców – z uwagi na ważne sprawy - 19.06.2007 

Zaprasza
Komenda Hufca 

Związku Harcerstwa Polskiego
im. Tytusa hr. Działyńskiego 

w Kórniku

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
 O G Ł A S Z A

I przetarg ofertowy nieograniczony 
na wynajem lokalu użytkowego, poło-
żonego przy ul. Wodnej w KÓRNIKU, 
zapisanego w księdze wieczystej Nr KW 
23 122 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Środzie Wlkp., znajdującego się na 
działce oznaczonej w ewidencji gruntów 
numerem 280/1:

1.  lokal użytkowy o pow. 46,63 m2 (w 
skład wchodzą trzy pomieszczenia o po-
wierzchni 4,34 m2, 6,34 m2, 35,95 m2)

- cena wywoławcza 250,00 zł,
(słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt 

00/100)
Lokal wyposażony jest w instalację 

elektryczną.
Dopuszcza się wynajem lokalu użyt-

kowego na każdą nieuciążliwą działalność 
gospodarczą (oprócz zabronionych pra-
wem) pod warunkiem, iż własnym stara-
niem i na własne ryzyko najemca uzyska 
konieczne zezwolenia oraz akceptację 
Burmistrza do prowadzenia wskazanej 
działalności.

Formularz ofertowy można odebrać 
do dnia 13 lipca 2007r. w Urzędzie Miej-
skim w Kórniku – Referacie Gospodarki 
Nieruchomościami pok. 203 w godz. 9.00 
– 14.00.

Podatek VAT w wysokości 22% zo-
stanie doliczony do ceny uzyskanej w 
przetargu.

Warunki przetargu:
• Oferta winna być złożona w zamknię-

tej kopercie do dnia 16 lipca 2007r do godz. 
9.30 w Urzędzie Miejskim w Kórniku pok. 
nr 9 (Biuro Obsługi Mieszkańca). Koperta 
musi być opatrzona adresem Oferenta jak 
również dopiskiem „PRZETARG OFERTO-
WY NA LOKAL UŻYTKOWY”

• Oferent składa oświadczenie, ze 
zapoznał się z warunkami przetargu i nie 
wnosi zastrzeżeń. 

Oferty nie spełniające ww. wymogów 
lub złożone poza obowiązującym trybem 
bądź po terminie składania ofert, nie będą 
rozpatrywane. 

Informacje ogólne:
1. Szczegółowych informacji w sprawie 

niezbędnej dokumentacji oraz warunków 
przetargu udziela: Łukasz Ryks – p. o. 
Kierownika Referatu Gospodarki Nieru-
chomościami pok. nr 204 tel. 061 817 04 
11 wew. 618

2. W celu obejrzenia lokalu należy 
zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Kórniku 
- Referat Gospodarki Mieszkaniowej pok. 
602 tel. 061 817 04 11 wew. 672

Otwarcie Ofert: odbędzie się w dniu 
16 lipca 2007r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Kórniku 

przy ul. Plac Niepodległości 1 – sala 
konferencyjna

Kryteria oceny ofert:
Zamawiający będzie oceniał oferty 

wg następującego kryterium: cena czyn-
szu za jeden miesiąc (bez podatku VAT) 
– 100%,

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ UNIE-
WAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA 
PRZYCZYN. 

Stowarzyszenie Klaudynka serdecznie zaprasza na  
II Festyn Rekreacyjny „Razem możemy więcej”

Sobota 30.06.2007 godz. 10-15
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku ul. Leśna 6 (Błonie)
 

W programie:
- rejs statkiem „Anna-Maria”
- zabawy i gry sprawnościowe
- konkurs plastyczny
- spotkanie z Apollino
- wizyta Małego ZOO
- przejażdżki bryczką
- poczęstunek

W Festynie wezmą udział goście – członkowie zaprzyjaźnionego  
Stowarzyszenia ze Swarzędza i Murowanej Gośliny

DOJAZD: 9.15 z Rynku w Bninie, 9.25 z Rynku w Kórniku 
POWRÓT: ok15.00

IN
FO

R
M

A
C

JE



18 nr 12/2007 nr 12/2007 19

W słoneczną niedzielę 27 maja 2007r. 
z balkonu pięknie odrestaurowanego 
ratusza w Kórniku rozbrzmiewały akordy 
hejnałów ratuszowych miast Wielkopolski 
oraz zaprzyjaźnionego Krakowa, Lublina, 
Zamościa, Łęcznej i Kołobrzegu.

Najwcześniej, bo juz 25 maja w go-
dzinach wieczornych zawitał do Kórnika 
Władysław Stefan Grzyb – Kanclerz 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miłoś-
ników Hejnałów Miejskich w Lublinie oraz 
członkinie zarządu tego stowarzyszenia - 
Magdalena i Małgorzata Cioć. Byli oni przez 
piątek i sobotę gośćmi Kór-
nicko-Bnińskiego Bractwa 
Kurkowego. W sobotę zja-
wił się w naszym mieście 
znany hejnalista z Kościoła 
Mariackiego w Krakowie 
– Zygmunt Rozum z synem 
Maksymilianem (flecista). 
W niedzielę zameldowali 
swoje przybycie w biurze 
panoramy, obsługiwanym 
przez Danutę Sobkowiak i 
Zofię Kozłowską, hejnaliści 
z Rogoźna, Wągrowca, 
Kórnika, Ostrzeszowa, Po-
znania, Kościana, Środy 
Wlkp. - wraz z Orkiestrą 
Dętą przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Przy-
był tez Chór Towarzystwa 
Muzycznego im. Henryka 
Wieniawskiego w Poznaniu pod dyrekcją 
Katarzyny Matelskiej.

Kórniccy hejnaliści – Szymon Kozłow-
ski  i Filip Domagała, o godzinie 11:00 z 
balkonu restauracji Biała Dama wykonali 
hejnały Kórnika i Panoramy Wielkopolskiej. 
Redaktorzy poznańskiego Teleskopu prze-
prowadzili wywiad z uczestnikami i filmowali 
hejnalistów Krakowa, Rogoźna i Wągrowca, 
grających hejnały swoich miast.

Przed Kolegiatą Kórnicką Hejnał Pano-
ramy odegrali trębacze z Krakowa, Rogoź-
na, Ostrzeszowa, Wagrowca i Kórnika pod 

dyrekcją kapelmistrza Jacka Kozłowskiego. 
W czasie mszy św. o godzinie 12:30 śpiewał 
chór z Poznania, podczas Podniesienia 
hejnaliści odegrali Hejnał Panoramy, a na 
zakończenie mszy św. – pieśń-intradę „Być 
Bliżej Ciebie”.

We mszy św. uczestniczył też kanclerz 
– klikon (krzykacz) w odświętnej liberii z 
flagą i dzwonkiem, którego używał pod-
czas Podniesienia. Po mszy św. Chór 
Towarzystwa Muzycznego im Henryka Wie-
niawskiego pod dyr. Katarzyny Matelskiej 
koncertował przez 30 minut przy ołtarzu 

głównym. Zasadnicza część imprezy roz-
poczęła się przy ratuszu o godzinie 15:00 
koncertem Orkiestry Dętej OSP ze Środy 
Wlkp. pod dyrekcją Macieja Madanowskie-
go. Koncert uświetniła swoimi występami 
grupa taneczna dziewcząt ze Środy Wlkp. 
Koncert główny  IV Wielkopolskiej Pano-
ramy Hejnałów Ratuszowych odbył się z 
balkonu ratusza kórnickiego. Imprezę otwo-
rzył burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski 
oraz Kanclerz Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Miłośników Hejnałów Miejskich  
- Władysław Stefan Grzyb. Konferansjerem 

koncertu był prof. Władysław Chałupka. 
Występy hejnalistów przeplatane były 
muzyką w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP 
ze Środy Wlkp. Hejnaliści wykonali oprócz 
hejnałów własnych miast, również hejnały 
miast, które nie mają trębaczy i przysłały 
na imprezę tylko nuty. Zygmunt Rozum z 
Krakowa odegrał dodatkowo hejnały Za-
mościa i Myślenic; trębacze kórniccy (Szy-
mon Kozłowski i Filip Domagała) – hejnały 
Łęcznej, Rawicza, Opalenicy, Trzcianki; 
Szymon Kozłowski odegrał hejnał Gniezna i 
Grodziska; trębacz z Kościana – P. Drozda 

wykonał hejnały Kalisza, 
Kołobrzegu, Swarzędza, 
Krotoszyna i Konina.

Hejnał Obornik i Ple-
szewa wykonał trębacz 
z Rogoźna – J. Filoda, a 
Koźmina – hejnalista z 
Ostrzeszowa.

Kórnicki hejnał, któ-
ry słyszymy codziennie 
o godzinie 12:00, skom-
ponowany przez Jerze-
go Noskowiaka, odegrali 
Szymon Kozłowski i Filip 
Domagała.

Nalezy zauważyć, że 
najmłodszy zespół hejna-
listów stanowili chłopcy w 
wieku 13-14 lat z Wągrow-
ca: Paweł Rożek, Damian 
Malinowski i Łukasz Bu-

dzyński.
Na zakończenie w wykonaniu wszyst-

kich hejnalistów zabrzmiał Hejnał Pano-
ramy. Uroczysty poczęstunek połączony z 
wręczeniem statuetek i upominków odbył 
się w restauracji Biała Dama.

Komitet  organizacyjny Panoramy two-
rzyli: Jacek Kozłowski, Wł. Chałupka, 

P. Guzik, R. Rakoniewski, M. Marciniak, 
M. Ratajczak, J. Wybieralski, A. Zwierzyń-
ski, D. Sobkowiak, Z. Kozłowska.

Opracował  January Wybieralski

HEJNAŁY IV WIELKOPOLSKIEJ PANORAMY ODEGRANE

PRACOWNIA KRAWIECKA 
a&a

Szczytniki, ul. Jeziorna 9

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

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

Zapraszamy!

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

     SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!
KOSMETYKA

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

MYJNIA 
SAMOCHODOWA
Zaprasza i oferuje!

• Fachowa obsługa
• Najlepsza jakość
• Najlepsze środki  
myjące i piorące

• Sprzęt firmy KARCHER
• Pranie tapicerki  

welurowej i skórzanej
• Poczekalnia - kawa gratis

dla każdego Klienta
CZYNNE:

pon.-sobota  
8.00-20.00

niedz.  
9.00-15.00 (na telefon)

Konkurencyjne ceny!
NASZĄ WIZYTÓWKĄ  
JEST DOKŁADNOŚĆ 

I SZYBKOŚĆ!

Kórnik, ul. Stodolna 1, 
tel. 601-402-641, 

889-303-193

TROPICAL SUNTROPICAL SUN

Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00

NOWOŚĆ - tipsy szklane

Nowe godziny otwarcia

OŚRODEK  
SZKOLENIA  

ZAWODOWEGO
 A.KACZMAREK   

 Przewóz towarów niebezpiecznych  
- ADR - wózki widłowe  

• spawanie • i inne w/g potrzeb
Rozpoczyna się nabór na kurs podstawowy  

i dodatkowy dokształcający kierowców  
wykonujących transport drogowy - przewóz 

osób i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).  

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka
w Kórniku

ul. Średzka 20,
Instytut Dendrologii 

Tel. 0602 631 288  
lub 061 28 28 760

Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. od 1200 do 1700

Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców
Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy

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

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

przyjęcia Weselne w Błażejewku
w Restauracji „Pod Muszelką”  

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

zapewniają 
niepowtarzalne wrażenia.

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)

 
Na Państwa życzenie zajmujemy się również przygotowaniem

• oprawy muzycznej,
• kompozycji kwiatowych i innych dekoracji,

• specjalnych atrakcji np. pokazu sztucznych ognii.
 

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

tel/fax. (061) 8170-161, 8170-177
www.blazejewko.com.pl,  

e-mail: blazejewko@poznan.home.pl

KARCHER
CZYSZCZENIE:

WYKŁADZIN I DYWANÓW

TAPICERKI MEBLOWEJ

SAMOCHODOWEJ

tel. 604 26 17 39

Produkcja  
i montaż  
płotów  

betonowych
tel. 

606 642 050

Uczestnicy Panoramy

Hejnaliści z Kórnika
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Pierwsze dni czerwca rozbrzmiewały 
w Skrzynkach,  naszej małej wiosce, 
śmiechem i wielką radościa! święto 
dzieci uczczono tutaj należycie! 

1 czerwca najmłodsi mieszkańcy Skrzy-
nek zebrali się na terenie nowo powstałego 

przedszkola „Śpiewający Włóczykije”, 
gdzie razem z przyszłymi przedszkolakami 
bawili się i ucztowali. Tego dnia można 
było zwiedzić przedszkole, porozmawiać 
z wychowawcami, a przede wszystkim 
zabawić się w towarzystwie rówieśników! 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Naj-
więcej śmiechu przyniosła wszystkim praca 
plastyczna, wykonywana wspólnie przez 
dzieci i rodziców. Był też gość specjalny! 
Jak przystało na przedszkole muzyczne 
zaproszono pasjonata muzyki! Pan Roman 
Szkudlarek pokazał dzieciom różne rodzaje 
harmonijek ustnych, opowiedział o nich i 
oczywiście zagrał! Niektórym maluchom 
tak spodobał się ten pierwszy dzień w 
przedszkolu, że trudno było namówić je do 

powrotu do domu.
Tak bawili się najmłodsi, ale nie zapo-

mniano też o starszych dzieciach! Sołtys 
naszej wsi Beata Bruczyńska zadbała o 
wszystkich! W sobotnie popołudnie zorgani-
zowała spotkanie przy ognisku! Były pyszne 

pieczone kiełbaski i mnóstwo słodkości! 
W konkursach sportowych i artystycznych 
można było zdobyć ciekawe nagrody! Chy-
ba nikt nie odszedł z pustymi rękoma, czy 
smutną miną!

Cieszymy się, że w naszej małej wiosce 
też się dużo dzieje! DZIEŃ DZIECKA był 
świetną okazją do spotkania i integracji, 
wspólnej zabawy i radości! 

* Sołtys Beata Bruczyńska dziękuje 
firmie Wielkoformatowa Drukarnia Cyfrowa 
LABO PRINT za sponsorowanie słodyczy 
i napojów;

* Przedszkole „Śpiewający włóczykije” 
nadal zaprasza dzieci – są jeszcze wolne 
miejsca w drugiej grupie! E.D.I.

Mała wIeŚ – wIeLka RadOŚć

Fot. D. Ziętek
Nasza sala pomieściła  sporą gromadkę rozbawionych dzieci!
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Hotel RODAN
centrum tenisowe

w Skrzynkach k/ Kórnika 
                       

zatrudni
pracowników obsługi hotelu

mile widziana znajomość języków obcych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
aplikacji CV oraz listu motywacyjnego na adres:

hotel.rodan@interia.pl
lub 

Hotel Rodan Skrzynki
ul. Poznańska 5d, 62-035 Kórnik  

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

www.bartocha-kamieniarstwo.pl

PROFI POŻYCZKA
- PIENIąDZE, KTÓRE DOSTANIESZ

▪ od 1 500 zł do 20 000 zł
▪ bez żyrantów
▪ bez opłat wstępnych
▪ możliwość odłożenia  
  spłat rat

BIURO REGIONALNE 
061 650 27 24

ZADZWOŃ 0801 700 999
całkowita opłata za 1 rozmowę 0,35 zł

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

P.H.U. MOTOOIL

Poszukujemy dyspozycyjnych osób do dzia-
łu wykończeniowego. Niezbędna jest chęć 
nauki, mile widziana umiejętność klejenia 
folii i wykańczania wydruków. Praca jest  
na terenie Poznania.Tel: 516 041-080  

w godzinach 9:30-16:30 pn-pt

Szukamy osób  
na stanowisko  
POMOCNIK  
DRUKARZA.  

Niezbędna jest chęć
nauki, oraz podsta-
wowowa znajomość 
programów graficz-
nych i zagadnień
poligraficznych. 

Praca jest na terenie 
Poznania.  

Tel: 516 041-080  
w

godzinach  
9:30-16:30 pn-pt

nIe daLI SIĘ 
ZwIeŚć  

POMyŚLnOŚCI
24 maja 2007 r. kierownictwo Pro 

Sinfoniki opublikowało wyniki tego-
rocznego Ogólnopolskiego Turnieju 
Muzycznego poświęconego Polskiej 
Szkole Kompozytorskiej. Kórnicki Klub 
im. Mieczysława Karłowicza, działający 
od 32 lat przy Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Jadwigi Zamoyskiej osiągnął  
I Miejsce z wyróżnieniem

Kórnicki Klub rozważał w turniejowych 
szrankach o życiu i dziełach Karola Szyma-
nowskiego  ( 1892-1937). 

W bogatym i dostojnym wnętrzu 
gościnnej restauracji „Nestor” w Kórniku, 
grupa rapsodyczna, złożona z młodych 
uzdolnionych adeptów klubowych, ale z 
udziałem księdza – katechety, nauczyciela 
matematyki, studenta z Nowego Jorku, 
męża i córki założycielki Klubu i Opiekunki 
– prof. Teresy Rogozi Olejnik, deliberowali 
o tym, jak tworzyła się nowoczesna polska 
muzyka współczesna najwyższych świato-
wych lotów, jak Szymanowski wprowadził 
te muzykę do skarbnicy światowej, gdzie 
dotąd królowali wyłącznie Johannes 
Brahms, Ryszard Strauss, Ryszard Wag-
ner, Gustaw Mahler, Antoni Dworzak, 
Maurice Ravel, Bela Bartok, George 
Enescu. Szymanowski zajaśniał w sposób 
nadzwyczajny.

W tym roku, prezes Pro Sinfoniki, 
Alojzy Andrzej Łuczak, przyjął koncepcję, 
aby dzieła turniejowe współtworzyli na-
uczyciele i rodzice jako wykonawcy. Jak 
z rogu obfitości pojawili się na scenie pro 
Sinfoniki dostojni nauczyciele i dostojni 
rodzice a w pewnym Klubie wystąpiła 
nawet dyrektorka szkoły wykonując pieśń 
solową ze śpiewnika „Lato” Zygmunta 
Noskowskiego.

Tegoroczny Turniej przebiegał na 
wysokim poziomie, uczestniczyło w nim 
15 jednostek Pro Sinfoniki. Turniej ukazał 
złożony proces powstawania profesjonal-
nej muzyki – nowoczesnej i współczesnej. 
Prosinfonikowcy z Kórnika są dumni z 
uzyskania tak wysokiej lokaty. Ale Kórni-
czanie nie dają się zwieść pomyślności, 
nie chcą spocząć na laurach. Już dzisiaj 
myślą o zaproszeniu, jesienią tego roku, 
jednego z najwyżej lokowanych skrzypków 
– laureatów ostatniego XIII Międzynaro-
dowego Konkursu Skrzypcowego im. H. 
Wieniawskiego jaki odbył się w Poznaniu, 
w październiku 2006 r. Znów będzie wy-
darzenie! 

Pamiętamy ks. prałata dra Tadeusza 
Jabłońskiego (1922-1995) – zasłużonego 
proboszcza naszej Kórnickiej Kolegiaty, 
wielkiego przyjaciela Pro Sinfoniki, które-
go tradycje wspierania Klubu podjął ks. 
Proboszcz Jerzy Kędzierski, w pełni po-
pierający nasz ruch. To samo czyni ksiądz 
katecheta Mirosław Skórnicki .

Marian Janusz Strenk
Fot. Antoni Hoffmann
Na zdjęciu: Opiekunka Klubu gratuluje księdzu – katechecie udanego występu w tegorocznym turnieju. 
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Autostrada Eksploatacja S.A., spółka powołana do eksploatacji i poboru opłat na autostradzie A2, poszukuje 
kandydatów na stanowisko:

KASJER 
(praca w Punkcie Poboru Opłat w Nagradowicach gmina Kleszczewo)

Wymagania:
• wykształcenie minimum zasadnicze – zawodowe, mile widziane wykształcenie średnie,
• mile widziane doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta,
• atutem będzie doświadczenie w pracy związanej z obsługą kasy fiskalnej,
• dokładność, sumienność
• komunikatywność, kultura osobista oraz duża motywacja do pracy.

Firma oferuje:
• Dobre warunki zatrudnienia – praca na pełen etat na podstawie umowy o pracę
• Pełen pakiet socjalny ( wczasy pod gruszą, bony świąteczne, opieka medyczna)
• Profesjonalne szkolenia i możliwość rozwoju
• Pracę w firmie z dużą przyszłością

Pisemne oferty (cv i list motywacyjny) wraz ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów 
zatrudnienia prosimy przekazać ogłoszenia na adres:

Autostrada Eksploatacja S.A. 
ul. Głogowska 431

60-004 Poznań
kadry@aesa.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

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

POwIaT ORGanIZuje kOnkuRS fOTOGRafICZny

„Powiat z perspektywy” to tytuł kolejnego konkursu, tym razem fotogra-
ficznego ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.  

Konkurs ten adresowany jest do wszystkich fotografów-amatorów, którzy 
mieszkają na terenie powiatu poznańskiego lub Poznania. Organizatorzy oczekują 
zdjęć przedstawiających

różne oblicza powiatu, z rozmaitych perspektyw, czyli widziane oczyma 
mieszkańca, turysty, inwestora, dziecka lub przyjezdnego. Mogą prezentować 
nowo przyrodnicze atrakcje, zabytki, malownicze zakątki, elementy infrastruktury 
- drogi, kolej, zabudowę przemysłową, nowoczesne obiekty biurowe i przedsię-
biorstwa. 

Na czarno-białe lub barwne odbitki organizatorzy czekają do 30 lipca. Należy 
dostarczyć je wydrukowane na papierze wraz z ich zapisem na dyskietce lub 
płycie CD. Każdy z uczestników może przesłać max do 3 niepublikowanych i 
niewystawianych zdjęć. Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie 
konkursu, który znajduje się na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl. 

Główna nagroda w konkursie to wysokiej klasy aparat fotograficzny typu 
lustrzanka cyfrowa: NIKON D70 s. Jury przyzna również dwa wyróżnienia w 
postaci sprzętu elektronicznego. 

Prace należy dostarczyć osobiście do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu lub nadesłać na adres organizatora (decyduje data stempla pocztowego): 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Promocji, Kultury i Współpracy  
z Zagranicą, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań,  

z dopiskiem „Powiat z perspektywy.” 
BM

Mając na uwadze cenny czas  
Podatników oraz pragnąc budować 

pozytywne relacje na linii  
Urząd - Podatnik,  

Naczelnik Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Poznaniu zaprasza 
na nową stronę internetową, gdzie 
znajdą Państwo bieżące informacje 
związane z obowiązującym prawem 
podatkowym oraz funkcjonowaniem 

tut. Urzędu.

Nowy adres strony: 
www.pus.poznan.pl

kóRnICkI MaRaTOn  
na LednICĘ

Coroczne spotkania młodzieży nad 
Jeziorem Lednickim gromadzą tysiące 
ludzi z całej Polski. Charyzmatyczny 
duszpasterz – Ojciec Jan Góra dba, by 
kolejne lata przynosiły nowe wydarzenia 
towarzyszące modlitwom i liturgii pod 
bramą-rybą. Od kilku lat odbywa się 
maraton lednicki poświęcony pamięci 
Papieża Polaka. W tym roku organi-
zacją maratonu zajął się kórniczanin 
– Krzysztof Buszkiewicz.

2 czerwca, około południa pod Po-
znańskimi Krzyżami na Placu Mickiewi-
cza zaczęli gromadzić się organizatorzy 
i uczestnicy. Na starcie stanęło ponad 
120 biegaczy z całej Polski i w różnym 
wieku. Przed biegiem odbyło się uroczy-
ste powitanie, zapalono specjalny znicz 
(wyprodukowany przez firmę z naszej 
gminy), który niesiony przez biegaczy 
przebył potem całą trasę, odmówiono 
modlitwę, w niebo pofrunęły balony w 
kolorach papieskich. 

I wystartowali...
Wśród biegaczy byli również miesz-

kańcy naszej gminy. Towarzyski charakter 
maratonu i szczytne idee, jakie leżały u 
podstaw biegu i całej „Lednicy” odsunęły na 
daleki plan jakąkolwiek rywalizację. Różny 
poziom zawodników powodował jednak 
czasem rozciąganie się „peletonu”. 

Nie tylko udział biegaczy z Kórnika po-
woduje, że tegoroczny maraton na Lednicę 
można nazwać kórnickim. Większość osób 

zaangażowanych w organizację i obsługę 
trasy to „nasi” ludzie. 

Co kilka kilometrów trzeba było rozsta-
wić stoły, rozlać w kubeczki wodę, przygo-
tować pożywne przekąski dla 120 osób, 
posprzątać i ruszyć dalej, do kolejnego 
punktu. W kilku miejscach pomocą służyli 
miejscowi parafianie. 

Niesamowicie podniosły był moment 
finiszu. Było już ciemno. Trwały radosne 
śpiewy i modlitwy zgromadzonych tysięcy 

młodych ludzi. Cała grupa maratończyków, 
zaopatrzona w pochodnie i flagi z herbami 
rodzimych miejscowości jak zagon husarii 
wbiegł na wzgórze pod „rybą”, witana burzą 
oklasków tysięcy rąk i radosnymi okrzykami 
z tysięcy gardeł. 

Na czele oczywiście flaga Kórnika i 
główny organizator – Krzysztof Buszkie-
wicz. Biegaczy, którzy w tej doniosłej chwili 
zapomnieli o zmęczeniu po ponad 40 kilo-
metrach powitał gorąco ojciec Góra. Pobło-
gosławił maratończyków i ich pamiątkowe 

medale (jednym z nich zresztą sam został 
udekorowany). Kolejne gromkie oklaski po-
żegnały uczestników biegu, którzy udali się 
na posiłek (przygotowany także przez firmę 
z naszej gminy). A po odebraniu dyplomów 
i odpoczynku – kórnickimi autobusami odje-
chali do Poznania. Również przedstawiciel 
Redakcji Kórniczanina, zaproszony jako 
fotoreporter miał przyjemność pomagać w 
obsłudze biegaczy i razem z maratończy-
kami przebyć ostatnie 6 kilometrów pod 

samą bramę-rybę. 

Podziękowania za pomoc w organi-
zacji i finansowaniu maratonu należą się 
między innymi:

Burmistrzowi Jerzemu Lechnerow-
skiemu

Firmie KOMBUS
Maciejowi Małeckiemu
Firmie Produkt Plus (Kozanecki-Be-

gier-Słabolepszy Spółka Jawna)
Firmie Komet (Jacek i Paweł Przy-

bylski)
Zbigniewowi Grześkowiakowi i firmie 

Świeże Surówki Grześkowiak
Piotrowi Kowalewskiemu (MAR-PIEK)
Jarosławowi Powąsce (Wyłączny dys-

trybutor firmy ADIDAS na Wielkopolskę)
Ks. Mirosławowi Skórnickiemu (za na-

głośnienie przy Krzyżach)
Pani Danucie Jankowiak i wszystkim zaan-

gażowanym w organizację i obsługę trasy

Gratulujemy organizatorom i mamy na-
dzieję, że Maraton Lednicki również za rok,  
i przez długie lata pozostanie bardzo kórni-
cki.     ŁG

Ojciech Góra wita maratończyków pod bramą - rybą

Dopiero 12 miejsce w powiecie po-
znańskim zajęli szóstoklasiści z gminy 
Kórnik pod względem ilości punktów 
zdobytych na sprawdzianie podsumo-
wującym wiedzę ze szkoły podstawowej. 
Wyniki tego sprawdzianu ogłoszono pod 
koniec maja. 

Uczniowie klas szóstych swój pierwszy 
poważniejszy egzamin napisali 12 kwiet-
nia. Wówczas podczas godzinnego testu 
musieli wykazać się wiedzą z wszystkich 
przedmiotów i umiejętnościami nabytymi 
przez sześć lat nauki w podstawówce. 
Sprawdzian ten był powszechny i obowiąz-
kowy. Maksymalnie uczeń mógł zdobyć 
40 punktów. Punktacja ta zostanie wpi-
sana na świadectwo ukończenia szkoły, 
a dodatkowo każdy otrzyma rozpisaną 
liczbę punktów za umiejętności z danej 
dziedziny. 

28 maja Okręgowa Komisja Egza-
minacyjna w Poznaniu ogłosiła wyniki 
sprawdzianu. 

W naszej gminie przystąpiło do niego 
175 uczniów z 4 szkół podstawowych. 
Okazuje się, że szóstoklasiści z gminy 
Kórnik nie wypadli najlepiej na tle swoich 
kolegów z innych szkół. Jeśli weźmiemy 
pod uwagę cały okręg, do którego należy 

nie tylko województwo wielkopolskie, ale 
też lubuskie i zachodniopomorskie to nie 
jest jeszcze najgorzej. Średnia punktów 
zdobyta przez uczniów w tym okręgu to 
25,96, a wśród szóstoklasistów w naszej 
gminie to 25, 8. Jeśli jednak pod lupę weź-
miemy wyniki w województwie wielkopol-
skim i powiecie poznańskim to uczniowie z 
gminy Kórnik nie wypadają już tak dobrze. 
Średnia dla województwa oraz powiatu 
jest taka sama i wynosi 26,12 punktów. 
W powiecie poznańskim na 17 gmin na-
leżących do tego powiatu gmina Kórnik 
uplasowała się dopiero na 12 pozycji pod 
względem średniej punktów zdobytych 
przez uczniów szkół w poszczególnych 
gminach. Pierwsze miejsce w powiecie 
zajęła gmina Suchy Las (28,42 p.), drugie 
- Komorniki 

(27,86 p.), a trzecie – Luboń (27,38 p.). 
W pozostałych gminach, które wyprzedziły 
Kórnik (były to: Puszczykowo, Czerwonak, 
Dopiewo, Mosina, Swarzędz, Tarnowo 
Podgórne, Rokietnica, Stęszew) średnia 
wyniosła nieco ponad 26 punktów. Tylko 
szóstoklasiści z gminy Buk, Kleszczewo, 
Kostrzyn, Murowana Goślina i Pobiedzi-
ska uzyskali gorsze wyniki niż w gminie 
Kórnik. 

Sprawdziany te oceniano biorąc pod 
uwagę kilka elementów: czytanie, pisanie, 
rozumowanie, korzystanie z informacji i wy-
korzystanie wiedzy w praktyce. W przypad-
ku większości kryteriów uczniowie z naszej 
gminy mieścili się w pierwszej dziesiątce 
zajmując 8 lub 9 miejsce. Szóstoklasiści 
z kórnickiej gminy wypadli świetnie pod 
względem umiejętności korzystania z infor-
macji. Tu zajęli 3 miejsce w powiecie. 

Niestety nie możemy przedstawić oficjal-
nych wyników sprawdzianu klas szóstych 
z poszczególnych szkół podstawowych w 
naszej gminie, gdyż OKE utajniło te dane. 
OKE niejawność wyników tłumaczy tym, 
że nie chce dopuścić do sytuacji iż będą 
powstawały rankingi szkół. Nieoficjalnie 
udało nam się jednak dowiedzieć, że nie-
które podstawówki z naszej gminy uzyskały 
średnią punktów wyższą niż średnia woje-
wództwa czy powiatu. Jednak tegoroczni 
szóstoklasiści wypadli gorzej niż ich koledzy 
i koleżanki w ubiegłym roku. 

Obecnie dyrektorzy szkół szczegółowo 
analizują wyniki sprawdzianu i konstruują 
wnioski. 

- Słabszy wynik to niekoniecznie wina 
nauczycieli – broni pedagogów Marek 
Serwatkiewicz, dyrektor SP w Radzewie. 
Jednak bez odpowiedniego podejścia 
nauczyciela do nauczania i chęci ucznia 
do zdobywania wiedzy wynik takich testów 
nigdy nie będzie zadowalający. 

Barbara Morasz

SZóSTOkLaSIŚCI wyPadLI  
nIe najLePIej
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Nieprawidłowe manewry przyczyną 
zderzenia 

4 czerwca o godz. 11.50 w miejscowości 
Kórnik kierujący samochodem volvo wraz 
z naczepą ginter w wyniku nieprawidłowego 
manewru zderzył się z samochodem oso-
bowym marki opel vectra.   
 Z kolei 5 czerwca o godz.19.00 w Kórniku 
przy Placu Niepodległości  kierowca fiata 
seicento w trakcie manewru cofania dopro-
wadził do zderzenia z alfą romeo.   
11 czerwca o godz. 19.45 w Kórniku 
na ulicy Wojska Polskiego kierujący 
samochodem iveco podczas nieprawid-
łowego manewru cofania zderzył się z 
prawidłowo zaparkowanym  pojazdem 
marki fiat ducato i spowodował jego 
uszkodzenie. 

Kierowca na „podwójnym gazie”
10 czerwca o godz. 1.05 na terenie POD w 
Żernikach, kierowca volkswagena polo bę-
dąc w stanie nietrzeźwości nie dostosował 
prędkości do warunków ruchu i uderzył w 
słup latarni powodując jego uszkodzenie. 

Obecnie trwają czynności dochodzeniowe 
w powyższej sprawie. 

Kradzieże 
• 29 maja Komisariat Policji w Kórniku zo-
stał powiadomiony o kradzieży motocykla 
w Kórniku na szkodę mieszkańca gminy 
Kórnik. W wyniku podjętych czynności 
ustalono i zatrzymano czterech sprawców, 
a motocykl odzyskano.
• 30 maja kórniccy policjanci otrzymali 
informację o kradzieży w miejscowości 
Trzykolne Młyny drewnianych elementów 
bramy o wartości 300 zł na szkodę miesz-
kańca gminy Kórnik. 
• 1 czerwca mieszkanka Kórnika powia-
domiła o kradzieży wózka dziecięcego o 
wartości 1000 zł. W wyniku podjętych czyn-
ności zostały zatrzymane dwie nieletnie 
sprawczynie powyższej kradzieży. Zajmie 
się nimi Sąd Rodzinny w Środzie Wlkp.  
• 2 czerwca Komisariat Policji w Kórniku 
powiadomiono o kradzieży z włamaniem 
do pomieszczenia gospodarczego w miej-
scowości Błażejewko, skąd sprawca ukradł 

narzędzia ogrodnicze o łącznej wartości 
około 800 zł. 
• 4 czerwca w miejscowości Czmoniec do-
szło do kradzieży opryskiwacza rolniczego 
„AGROLA”
• 5 czerwca kórniccy funkcjonariusze zostali 
powiadomieni o kradzieży z włamaniem 
do samochodu marki renault  megan o 
wartości około 25 000zł  w miejscowości 
Borówiec, z terenu ogrodzonej  posesji. 
• 6 czerwca w miejscowości Kórnik doszło 
do  kradzieży wózka dziecięcego „Comko” 
o wartości 550 zł. 
• 7 czerwca w miejscowości Szczytniki z 
terenu nie ogrodzonej posesji sprawca 
dokonał kradzieży 56 worków cementu o 
wartości około 800 zł na szkodę mieszkań-
ca Poznania. 
• 7 czerwca Komisariat Policji w Kórniku 
został powiadomiony o włamaniu do sa-
mochodu marki KIA i kradzieży radiood-
twarzacza CD. Zdarzenie miało miejsce w 
Kórniku, a wartość strat to około 900 zł na 
szkodę mieszkańca Kórnika. 
• 11 czerwca kórniccy policjanci otrzymali 
zgłoszenie o kradzieży niwelatora „TOP-
KON” z terenu budowy w miejscowości 
Gądki o wartości 2000 zł na szkodę firmy 
ze Śląska. Opr. BM

kROnIka kRyMInaLna

STRAż MIEJSKA INFORMUJE 

Z NOTATNIKA SŁUżBOWEGO  
STRAżY MIEJSKIEJ

Odwieźli do schroniska 
W okresie od 29 maja do 12 czerwca 
strażnicy miejscy pochwycili 4 bezpańskie 
psy w Gądkach, Kórniku, Prusinowie. 
Zwierzęta te przewieziono do schroniska 
w Swarzędzu. 

Odwieźli do miejsca zamieszkania 
29 maja około godz. 19 w Kórniku strażnicy 
miejscy zaopiekowali się osobą niepełno-
sprawną (głuchoniemy). Mężczyznę prze-
wieziono do miejsca zamieszkania. 

Ukarali za brak umów
30 maja w Gądkach patrol SM ukarał man-
datem właściciela nieruchomości za brak 
jakichkolwiek dokumentów potwierdzają-
cych prowadzenie właściwej gospodarki 
śmieciami i ściekami. 

Wręczyli mandaty za picie alkoholu
30 maja w Kórniku Straż Miejska ukarała 
mandatami 3 mieszkańców Kórnika za 
spożywanie alkoholu w miejscu publicz-
nym. 

Interweniowali w sprawie hałasu
30 maja w Kórniku strażnicy interweniowali 
w sprawie głośnych huków, występujących 
w sadach. Właściciele używają specjal-

nych urządzeń hukowych w celu odstra-
szania ptaków,  zwłaszcza szpaków. Nie 
stwierdzono, aby te urządzenia naruszały 
ciszę nocną. 

Zabezpieczali procesję Bożego Ciała 
7 czerwca strażnicy miejscy wraz  
z funkcjonariuszami policji zabezpieczali 
przemarsz procesji Bożego Ciała przez 
kórnicki rynek. 

Przewieźli na komisariat nietrzeźwego 
rowerzystę 

8 czerwca w Koninku patrol SM zatrzymał 
nietrzeźwego rowerzystę. Mężczyznę 
przewieziono na Komisariatu Policji w 
Kórniku. Opracowanie: BM
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Y 50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMPUTEROWE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

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

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

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

tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

WYKONUJą BADANIA USG:
* JAMY BRZUSZNEJ
* TARCZYCY
* JąDER
* PIERSI
* CIążY

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

radiologicznego

PRYWATNE GABINETY DIAGNOSTYKI 
USG  W śREMIE 

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

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwartek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, kÓRNIk
Tel. 0502 773 552

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

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

USŁUGI INSTALACYJNE  
WOD-KAN, C.O., GAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZYNNE:

ELLMEDELLMED

STOMATOLOGIA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

tel. dom. (061) 2857953, lub (061) 8170356,  
tel. kom. 0605781862

TAPICERSTWO
MEBLOWO-SAMOCHODOWE

W naszym gronie powitaliśmy 
„milusińskich” urodzonych w mieiącu 
marcu 2007 r.

1. Jankowiak Aleksandra ur. w Poznaniu 
zam.Czmoniec

2. Gogulski Franciszek ur. w Poznaniu zam.
Borówiec

3. Adamska Joanna ur. w Poznaniu zam.
Dachowa

4. Steinitz Maria ur. w Środzie Wlkp. zam.
Szczodrzykowo

5. Fogt Paweł ur. w Kórniku zam.Kórnik
6. Kaźmierczak Sebastiani ur w Środzie 

Wlkp. zam.Kromolice
7. Zawalska Magdalena ur. w Poznaniu 

zam.Kamionki
8. Rozmiarek Jakub ur. w Śremie zam.

Czołowo
9. Bartkowiak Joanna ur. w Śremie zam.

Biernatki
1o.Błaszak Andrzej ur. w Śremie zam.

Kórnik
11.Chęciek Igor ur w Środzie Wlkp. zam.

Szczodrzykowo
12.Musiołowski Antoni ur. w Poznaniu zam.

Kórnik
13.Płatkiewicz Milena ur. w Poznaniu zam.

Kórnik
14 Michalska Małgorzata ur. w Poznaniu 

zam.Koninko
15.Rupocińska Paulina ur. w Poznaniu 

zam.Koninko
16.Ratuszna Zuzanna ur. w Poznaniu zam.

Błażejewo
17.Szymkowiak Kinga ur.w Poznaniu zam.

Żerniki
18 Przywecka Matylda ur. w Poznaniu zam.

Kórnik
19.Olejniczak Alicja ur. w Śremie zam.

Konarskie
20.Ciszak Gabriela  ur. w Poznaniu zam.

Kórnik
21. Markiewicz Konstanty ur. w Poznaniu 

zam.Kórnik
22. Jasińska Oliwi aur. w Poznaniu zam.

Runowo
23. Bugzel Marika ur. w Poznaniu zam.

Dziećmierowo
24. Gieżycka Sandra ur. w Śremie zam.

Kórnik
25.  Woelke Stanisław ur. w Poznaniu zam.

Robakowo
26.   Krawczyń Anna ur. w Poznaniu zam.

Kórnik
27. Kaźmierczak Maciej ur. w Poznaniu 

zam.Szczytniki
28. Łakomy Marta ur. w Śremie zam.

Kórnik
29. Barancewicz Martyna ur. w Poznaniu 

zam.Borówiec
30. Czyżak Mikołaj ur. w Poznaniu zam.

Żerniki
31. Radziejewski Milan ur. w Poznaniu zam.

Dachowa                        
Opr. Bernadeta Szydłowska



26 nr 12/2007 nr 12/2007 27

ŚwIĘTujeMy 
60 LeCIe

 24. 06. 2007 R. Od 6.00 dO 15.00   
na OBIekTaCH OSIR kóRnIk  

na BłOnIaCH

Koło wędkarskie nr 19 w Kórniku ob-
chodzi 60 lecie swej działalności sportowej. 
Jest to koło z dużymi tradycjami. Dokumen-
ty dotyczące działalności i założenia koła, 
które posiadamy sięgają kwietnia 1947 
roku. Chcielibyśmy trochę przypomnieć 
historię: jak  nasze koło zawiązało się i 
działało w latach powojennych. Początek 
był trudny -  było tylko 17 wędkarzy. Założy-
cielem koła był kolega Rymerski Zygmunt, 
a prezesował Nowak 
Bolesław. Wody, 
które nas otaczają 
były kiedyś własnoś-
cią prywatną Pana 
Dreczkowskiego, 
a nasi wędkarze w 
zamian za łowienie 
ryb pomagali mu w 
utrzymaniu czysto-
ści i porządku nad 
wodą. Starzy  węd-
karze wspominali anegdotę, że jeden z 
kolegów nie miał ręki, więc trzymał robaka 
w ustach, by wpiąć w niego haczyk. Był to 
Pan Saturniewicz. Duże zasługi dla koła 
mieli: były Prezes Marek Duszczak i Gra-
bowski Bronisław, już  niestety nieżyjący, 
którzy udzielali się wraz z wędkarzami 
przy budowie wodociągu do przedszkola, 
stadionu na OSiR Błonie, terenu space-

rowego przy jeziorze wokół zamku. Po 
nich  w kole przodowali Ciszak Ireneusz, 
Siekierski Stefan, Dominiak Marian i Miro-
sław Grewling, który jest Prezesem do dnia 
dzisiejszego. Jesteśmy największą organi-
zacją na terenie naszej gminy. Posiadamy 
małe biuro przy ulicy Kuśnierskiej, gdzie 
spotykamy się i rozpatrujemy nasze spra-
wy. Zawdzięczamy to Panu Burmistrzowi 
Jerzemu Lechnerowskiemu, który jest nam 
bardzo przyjazny. Współpracujemy  razem 
z Gminą przy organizacji imprez i dbania o 
porządek nad wodą. Jesteśmy wiodącym 
kołem w Rejonie Śremskim. Bierzemy 
czynny udział w zawodach, imprezach or-
ganizowanych przez Koła i Zarząd Okręgu 
w Poznaniu, gdzie zawsze znajdujemy się 
na czołowych miejscach. Posiadamy także 
Klub Spinningowy, gdzie Prezesem jest 

kolega Roman Myt-
ko -  Mistrz Okręgu. 
Pochwalić możemy 
się Vice Mistrzem 
Polski w spinningu. 
Jest nim Piotr Janko-
wiak, długoletni czło-
nek naszego koła.  
W taki oto sposób 
rozsławiamy naszą 
małą miejscowość. 
Dlatego też pragnie-

my zaprosić wszystkich chętnych na naszą 
imprezę. Można tam będzie obejrzeć nasze 
trofea, wystawę sprzętu wędkarskiego i 
dawnego sprzętu kłusowniczego.  

Zapraszamy! 24. 06. 2007 r. od 6.00 
do 15.00  na obiektach OSiR Kórnik na 
Błoniach

Podpisał Prezes Koła 
Mirosław Grewling
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Ramowy program: 
14.00 – otwarcie festynu – ks. prob. Jerzy Kędzierski
14.30 – konkursy (z nagrodami) i zabawy dla dzieci 
 występ chóru dziecięcego „Tutti Santi” 
15.45 – występ Zespołu „TRIOLKI” i dzieci uzdolnionych muzycznie 
 ze SP nr 1 w Kórniku 
16.30 – wspólne biesiadne śpiewanie    
17.45 – koncert zespołu akordeonistów 
18.15 – rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród
19.00 – koncert zespołu „Przyjaciele św. Franciszka” 
 z Krakowa
20.30 – loteria fantowa – losowanie nagród specjalnych    
21.00 – zakończenie festynu i Apel Jasnogórski 

Ponadto: 
Bufet 
– grochówka; kiełbasa, kaszanka i szaszłyki z grilla; chleb ze  
smalcem i ogórkiem; bigos; gzik; frytki; pyszne domowe ciasta; lody
Atrakcje dla dzieci 
– malowanie twarzy i na szkle, karykatury, konkursy, zjeżdżalnie 
pneumatyczna i żyrafa, eurobunge,  
Loteria fantowa 
– dużo cennych nagród (wycieczka zagraniczna, aparat cyfrowy, 
sprzęt RTV i AGD ) 
Koło fortuny
 – do wygrania zestaw kina domowego
Stoiska 
– witraże, malowane ozdoby, książki i wydawnictwa muzyczne, 
obrazy 
Sport 
– strzelanie z wiatrówki, konkurencje  wytrzymałościowe i spraw-
nościowe, symultana szachowa i warcaby 
Inne 
– podnośnik z koszem, prezentacja policji, pokaz modeli latających, 
pokaz pierwszej pomocy.

Dochód przeznaczony będzie na kolejną część ogrodzenia cmentarza

W dniu festynu od 12.00 do 21.00 wyłączone będą z ruchu kołowego: ul. 20 
Października (od ul. Wróblewskiego do ul. Średzkiej), ul. Steckiego (od ul. J. 
Kantego do ul. 20 Października), ul. ks. T. Jabłońskiego 

III feSTyn PaRafIaLny
kóRnIk 24.06.2007 R. 

PLaC – PaRkInG Za dOMeM PaRafIaLnyM

na feSTynIe  
w kaMIOnkaCH

Wspaniałą zabawę mieli uczestnicy 
zorganizowanego przez OSP i Radę 
Sołecką w Kamionkach w niedzielę 10 
czerwca VIII Mini-festynu „Mama, Tata 
i Ja”. 

Sołtys Małgorzata Walkowiak podkreśla, 
że podczas festynu odbywały się wspólne 
gry i zabawy dla dzieci i rodziców. Miało 
to służyć spędzeniu wolnego czasu nie w 
domu, lecz właśnie na festynie. 

Festyn prowadził Artur Hoffman. 
Publiczność obejrzała występ iluzjo-
nisty o pseudonimie Appolino i towa-
rzyszącej mu wróżki. Dzieci bardzo 
dobrze bawiły się oglądając przedsta-
wienie taneczno-cyrkowe w wykonaniu 
szczudlark i  – Agaty Włodarczyk z 
Suwałk i żonglera – Jakuba Sobczaka 
z Rogoźna Wlkp. Młodzi ludzie ob-
serwowali pokaz żonglerki i jazdy na 
jednokołowym rowerze.  

Kolejna atrakcja miała inny charakter. 
Oto Jacek Pałasiewicz pokazał hodowane 
przez siebie w motylarni różne motyle, 
owady, węże. Młodzi ludzie mogli wziąć 
na rękę stonogę, zobaczyć karaluchy 
z Ameryki Południowej i Madagaskaru, 
modliszkę, chrabąszcza itd. 

Strażacy z OSP Kamionki zademonstro-
wali, jak gasi się samochód.

W trakcie festynu wystąpiła znana już 
w Kamionkach Wioletta Kaźmierczak ze 
Środy Wlkp.

Podczas festynu odbył się konkurs 
plastyczny, turniej piłki plażowo-siatko-
wej. Przeprowadzono mini tor przeszkód 
z czterema konkurencjami. Uczestnicy 
koła fortuny wygrywali nagrody rzeczo-
we. Były tez przejażdżki bryczką oraz 
quadem. Dzieci bawiły się m.in. na dmu-
chanej zjeżdżalni.  

Był też quiz z 10 pytaniami dotyczą-
cymi Kamionek, historii Polski i innych 
dziedzin.

Witold Procek i pan Zieliński to oso-
by, którym Małgorzata Walkowiak skła-
da podziękowania za pomoc przy or-
ganizowaniu imprezy. Dziękuje także 
całemu sztabowi osób, które przygo-
towały i przeprowadziły festyn, który 
był dofinansowany przez Urząd Miejski  
w Kórniku.

Robert Wrzesiński

PaRafIada  
BORówIeC 2007

17 CZeRwCa 

Godzina 13:00  

Uroczysta Msza Święta – amfiteatr

W programie

- Koncert utworów muzycznych na 

harmonijkach ustnych

- Występ zespołu muzycznego z 

Lwówka

- Koncert grających na flażoletach

- Występ artystów Teatru Muzyczne-

go z Poznania

- Pokaz zwierząt z Poznańskiego 

ZOO

- Zawody sprawnościowe ministran-

tów z 6 parafii

- Rywalizacja sportowa :Radni Miasta 

Kórnik – Księża

- Mecz kobiet w „Dwa ognie” Borów-

czanki – Reszta Świata

- Punkty sprawnościowe dla uczest-

ników – strzelnica, koło fortuny, „rybi 

basen”, „mundial” itd.

- Loteria fantowa – główna nagroda 

to wycieczka zagraniczna

- Punkty gastronomiczne bogato 

zaopatrzone

Wszystkich serdecznie zaprasza 

wspólnota parafialna

Pracownia Krawiecka
Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę.

Pogotowie krawieckie.
tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112

Robakowo, ul. Ogrodowa 30

Najbliżsi pożegnali zmarłych w mie-
siącu marcu 2007 r.

1. Flens Barbara lat 61 z Kórnika
2. Rozmiarek Andrzej lat 58 z Żernik
3. Urbaniak Marek lat 47 ze Szczodrzy-

kowa
4. Chłopek Tadeusz lat 43 z Robakowi
5. Jarmuszkiewicz Helena lat 86 z Bo-

rówca
6. Traczyk Tomasz lat 68 ze Skrzynek
7.Zięta Marian lat 85 z Kórnika
8. Łażewski Tadeusz lat 62 z Kórnika
9. Gęstwa Stanisław lat 93 z Gądek
10. Lech Marian lat 71 z Dachowy
11.Nowodczyński Jerzy lat 65 z Radzewa

Bernadeta Szydłowska
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W miesiącach letnich  
Kórniczanin  

ukazywać się będzie  
29.06, 20.07, 17.08, 31.08
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Ilość edycji ogłoszenia20
07

* Studentka filologii angielskiej udzieli korepetycji na każdym poziomie włącznie z konwersacjami. Tel. 503 981 063
* Zatrudnię na stałe ekspedientkę – sklep spożywczy – Jeziory Wielkie. Tel. 501 028 714
* Oddam w wynajem lokal na działalność gospodarczą 32m² z mediami. Bnin. Tel. 061 817 17 76
* Wynajmę pomieszczenie ok 100 m2 z przeznaczeniem na warsztat. Kamionki lub okolice. Tel. 0607 63 12 08
* Sprzedam P.O.D. w Kórniku z domkiem murowanym. Tel. 691 62 64 75
* Wynajmę domek w Chłopach (koło Mielna). Tel. 889 667 636
* Potrzebna rzetelna i uczciwa pani do sprzątania. Warunki do uzgodnienia. Tel. 605 624 272
* Suporeks sprzedam 24x24x59 cm. Tel. 663 709 676
* Sprzedam domek rekreacyjny w Bninie. Tel. 501 56 78 82
* Wynajmę lokal w Borówcu 75 m2 na działalność. Tel. 501 56 78 82
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, gramofon + płyty 78 obr. , skrzypce, militaria, starocie – przyjadę. Tel. 0601 308 880
* 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

TFP Sp. z o.o.
zakład produkujący  

tekturę falistą i opakowania  
w Kórniku 

poszukuje kobiet i mężczyzn  
na stanowisko 

operator maszyny.
Praca 3 zmianowa.

Dokumenty (CV i list motywacyjny) z dopiskiem „praca-operator”  
prosimy przesyłać na adres:  

TFP Sp. z o.o. Dziećmierowo, ul. Katowicka 26,
62-035 Kórnik, lub e-mail’em: praca6@tfp.com.pl 
Redakcja nie posiada informacji na temat szczegółów oferty.

KANCELARIA
Finansowa

- prowadzenie wszystkich form 

księgowości

- prowadzenie kadr

- pisanie biznesplanów

- prowadzenie rejestrów VAT dla 

rolników

oferuje swoje usługi

Tel. 061 825 02 28,  
0605 296 347

Odbieramy dokumenty  
w siedzibie klienta

ARCHITEKTONICZNA  
PRACOWNIA PROJEKTOWA

- usługi w zakresie projektowania
- adaptacje projektów

- modernizacje
- projekty wnętrz

- wykonywanie audytów energetycznych
dla termomodernizacji budynków

tel. 0-606-470-718
0-600-045-221

NAPRAWA SPRZĘTU AGD 
WSZYSTKICH fIRM
PRALKI * LODÓWKI 

ZMYWARKI PRZEPŁYWOWE 
OGRZEWACZE WODY * LADY CHŁODNICZE 

WITRYNY
SZYBKO * TANIO * fACHOWO

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

	 	 	 			
USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

MONIKA ORLEWICZ-KULAS

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

www.orlewicz.pl

* 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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 
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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

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

szczodrzykowo, ul. Dworcowa 23
62–035 Kórnik

tel./fax (061) 817 10 71

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

PŁYTKI CERAMICZNE
PŁYTKI ELEWACYJNE • KLEJE • FUGI

Rabaty

ZAKŁAD  
OGÓLNOBUDOWLANY

zatrudni pracowników w zawodzie

- DEKARZ - BLACHARZ BUDOWLANY
lub do przyuczenia w w/w zawodzie. 

W roku szkolnym 2007/2008
przyjmę uczniów do praktycznej  
nauki zawodu blacharz - dekarz

Kontakt:

0602 69 72 19
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Jak zwykle wyścigi młodych adeptów 
kolarstwa były niezwykle emocjonujące, a 
dużą niespodziankę sprawiła ekipa Olimpij-
czyka Szczekociny (odległego o 350 km od 
Kórnika), która skorzystała z zaproszenia 
trenera Taciaka i przyjechała aż ze Śląska. 
Ogółem udział wzięło 134 zawodników w 
tym dzieci od lat 4 -10 oraz zawodnicy i 
zawodniczki w kategorii Żak (11-12 lat) oraz 
Młodzik (13-14 lat). Prestiżu Kórnickiej, ju-
bileuszowej imprezie dodała jeszcze wizyta 
ekipy telewizyjnej TVP-3. Największym pe-
chowcem uznano zawodniczkę Kórnickiego 
Limaro, która prowadziła zdecydowanie w 
wyścigu młodziczek (ok. 30 sek.) ale przed 
wjazdem do stadionu upadła poczym spadł 
jej łańcuch, a następnie mocno zdenerwo-
wana nie poradziła go szybko założyć, co 
wykorzystała jej najgroźniejsza rywalka 
Natalia Chmielnicka z Biadek i to ona w 
dość szczęśliwy dla siebie sposób została 
zwycięzcą 

Zawodów o 6 sek. przed Paulą. Bardzo 
dobrze i bez przygód rozstrzygnęła swój 
wyścig jedna z najbardziej utalentowa-
nych zawodniczek młodego pokolenia, 
uczennica SP w Szczodrzykowie Wiktoria 
Żegleń - również UKS Jedynka Limaro, 
która wyścigu Żaków (11-12 lat) nie dość 
że wręcz rozgromiła wszystkie rywalki, to 
jeszcze pokonała wszystkich rówieśników 
wśród chłopców, a startowało ich blisko 
trzydziestu. W wyścigu młodzików w bar-
wach UKS Jedynka startowali chłopcy co 
kolarstwo uprawiają dopiero od niedawna, 
a najlepiej z nich pojechał Hubert Lewan-
dowicz zajmując piąte miejsce. Patryk 
Liebner był dziewiąty a Paweł Słoma 
jedenasty.  

WYNIKI: Dzieci do lat 4

1. Róża Iszkuło - Kórnik
    
Dzieci do lat 6
1. Tymoteusz Gapski - Kórnik
2. Roman Kapusta - Kórnik
3. Hubert Kuberacki - Kórnik
4. Wiktor Grocholewski - Kórnik
5. Kamil Chudy - Kórnik  

Dzieci do lat 8
1. Jakub Wronka - Biadki
2.  Dominik Kuchta -Gądki 
3. Katarzyna Ogórkiewicz - Kórnik
4. Jakub Lehman Kórnik
5. Jan Iszkuło - Kórnik
    
Dzieci do lat 10
1. Aleksandra Zwierz - Biadki
2. Klaudia Dutkiewicz - Śrem
3. Przemysław Lenkiewicz - Biadki
4. Michał Ogórkiewicz - Kornik
5. Patryk Kuberacki  - Kornik
     
 - Kat. ŻAK (11-12 lat)
1. Marcin Karbowy  - UKS Borant 

Tarnowia
2. Damian Błaszczyk  - AS Biadki
3. Michał Zwierz - AS Biadki
4. Patryk Rajkowski  - Kórnik
5. Łukasz Grzesica - Olimpijczyk 

Szczekociny
   
- Kat. ŻAK - dziewczęta
1. Wiktoria Żegleń -  UKS Jedynka 

Limaro Kórnik
2. Natalia Karbowiak – UKS Biedki
3. Patrucja Jaskuła - Kórnik
4. Weronika Szawczyk - Kórnik
5. Natalia Jaskuła - Kórnik
   
 - kat. MŁODZIK (13-14 lat)
1. Maciej Moczyński - UKS Borant 

Tarnowia
2. Radosław Zaworski – Środa Wlkp
3. Grzegorz Wiśniewski - Olimpijczyk 

Szczekociny
4. Andrzej Marciniak - UKS Borant 

Tarnowia
5. Hubert Lewandowicz - UKS Jedynka 

Limaro Kórnik
6. Kamil Piszczek - Olimpijczyk Szcze-

kociny

  - kat. MŁODZICZKA
1. Natalia Chmielnicka – UKS Biadki
2. Paula Dutkiewicz – UKS Jedynka 

Limaro Kórnik
3. Justyna Kramer – UKS Jedynka 

Limaro Kórnik

X OGóLnOPOLSkI wyŚCIG na ROweRaCH GóRSkICH  
O PuCHaR BuRMISTRZa kóRnIka 20.05.2007R.

XXIX wIeLkI feSTyn ROweROwy dLa dZIeCI
VIII MISTRZOSTwa POwIaTu POZnaŃSkIeGO  

w kOLaRSTwIe GóRSkIM

„ZaBawa nIe Zna GRanIC”

To już k i lkunastoletn ia t radycja 
rozgrywania współzawodnictwa spor-
towego dla klas czwartych i młodszych 
szkół podstawowych gminy Kórnik. Od 
kilku lat rolę gospodarzy pełni Szkoła 
Podstawowa w Szczodrzykowie. W 
skład reprezentacji szkoły wchodzili: 6 
dziewcząt ,

 6 chłopców, nauczyciel, rodzic i 
dyrektor .  Na rozpoczęcie imprezy 
odbył się konkurs na okrzyk - hasło 
propagujące sport, który wygrała Szkoła 
Podstawowa w Kórniku..

W konkurencjach dla dorosłych zwy-
ciężyła szkoła z Bnina przed Radzewem 
i Kórnikiem.

We współzawodnictwie dyrektorów 
na układanie hasła na czas „ Kto ćwi-
czy całe życie ten czuje się znakomi-
cie” zwyciężyła p. Barbara Pietrala z 
Szczodrzykowa, w drużynowym skoku 
w dal z miejsca najlepszymi byli :pp 
Jolanta Ratajczak i Jacek Ogonowski 
z Bnina a w odbijaniu piłki siatkowej 
zwyciężył duet pp Renata Madajewska 
i Beata Górna.

W zabawach w formie wyścigów 
rzędów zwyciężyła szkoła z Szczod-
rzykowa przed Bninem i Kórnikiem. W 
trójboju lekkoatletycznym ( 50m, w dal, 
p. palantowa) zarówno wśród dziewcząt 
jak i chłopców zwyciężyła SP Bnin przed 
Kórnikiem i Szczodrzykowem . 

Najwartościowsze wyniki osiągnęli:
50m    Olimpia Płóciennik – 8,27 sek 

i Karolina Kornaś – 8,40 sek obydwie z 
Bnina oraz

Filip Siejak- 8,27 sek i Dawid Szyma-
niak – 8,31 sek także z Bnina

w dal- Weronika Sobańska – 4,03 m 
z Kórnika i Joanna Marcinkowskla- 3,61 
z Bnina oraz

Marek Ciszak- 4,10 m z Bnina i Da-
mian Śnieciński – 3,88 m z Kórnika 

p. pal.  Nikol Płosaj – 25 m i Agata 
Pawlaczyk – 25 m  obydwie z Kórnika 
oraz

Hubert Kaczmarek – 40 m z Bnina 
i Krzysztof Madajewski – 40 m także 
z Kórnika.

Sztafetę 4 x 50m wśród dziewcząt 
wygrała SP Kórnik przed Szczodrzyko-
wem i Bninem a w kategorii chłopców 
Kórnik przed Radzewem .

W punktacji zespołowej zwyciężyła 
Szkoła Podstawowa z Bnina 54,5 pkt. 
Na zwycięstwo zapracowali uczniowie: 
Karolina Pankowska, Wiktoria Olejnik, 
Joanna Marcinkowska, Klaudia Suchor-
ska, Ewa Szymaniak, Oliwia Ratajczak, 
Karolina Płóciennik, Marek Ciszak, Pa-
trycjusz Auguscik, Hubert Kaczmarek, 
Filip Siejak, Dawid Szymaniak, Łukasz 
Jaskuła , Krzysztof Hajdrych wraz z dy-
rektorką - Danutą Chmielewską, rodzi-
cem - Jolantą Ratajczak i nauczycielem 
Jackiem Ogonowskim.

Drugie miejsce wywalczyła w łącznej 
punktacji Szkoła Podstawowa z Kórnika- 
53 pkt w składzie: Weronika Sobańska, 

Patrycja Jaskuła, Nikol Płosaj, Karolina 
Kornaś, Anna Toś, AgataPawlaczyk, 
Igor Idkowski, Adam Cukrowski, Patryk 
Szczepaniak, Krzysztof  Madajewski, 
Damian Śnieciński, Filip Kotecki oraz 
dyr. Danuta Zwierzyńska, r0dzic- Re-
nata Madajewska i nauczycielka Beata 
Górna.

Kolejne miejsca zajęły szkoły z 
Szczodrzykowa- 45 pkt i Radzewa- 
28,5 pkt.

Najlepsza szkoła Otrzymała puchar 
przechodni oraz wszystkie szkoły sta-
tuetki a uczniowie medale i plakietki, 

które wręczał osobiście w imieniu firmy 
p. Maciej Małecki. 

Gościnni gospodarze : pp dyr. Bar-
bara Pietrala, Barbara Jańczyk i Da-
riusz Śmigielski wraz z niezawodnymi 
uczennicami szkoły przygotowali wzo-
rowo imprezę i poczęstowali wszystkich 
domowego wypieku pieczywem oraz 
napojami.

Całość imprezy przeprowadzili dzia-
łacze SZS Anna i Tadeusz Raukowie 
oraz uczennice z LO Kórnik Magda 
Antczak, Marta Pucek wraz z swoją 
nauczycielką Iwoną Rauk. ARA
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XIII BIeG uLICZny  
Z „BIałĄ daMĄ”

Organizatorami biegu byli Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz działacze Szkolnego 
Związku Sportowego w Kórniku a sędzio-
wali nauczyciele szkół oraz dziewczęta 
kórnickiego liceum.

Tym razem trasa biegu przebiegała 
od nowego ronda budowanego przy dro-
dze na Błonie do Podzamcza w Kórniku. 
Wystartowało 80 biegaczy z różnych 
miejscowości m. in. z Wągrowca, Pozna-
nia, Śremu ale najwięcej z gminy Kórnik. 
Bieg ukończyło 79 zawodników w tym 27 
kobiet. Najstarszy uczestnik liczył 75 lat, 
najmłodszy 8 lat.

Najlepsi uczestnicy biegu otrzymali 
dyplomy, upominki rzeczowe sponsoro-
wane przez Urząd Miejski w Kórniku a 
wszyscy pozostali pamiątkowe plakietki 
i napoje.  

Mężczyźni
1. Maciej Łucyk – Poznań
2. Szymon Ginter – Śrem
3. Roman Jasiński – Kórnik
4. Błażej Wójkiewicz – Kórnik
5. Filip Kaźmierczak – Kórnik
6. Adrian Dryjer – Radzewo
Kobiety
1. Paulina Szulda – Czmoń
2. Adrianna Kędziora – Kórnik
3. Małgorzata Król – Dziećmierowo
4. Daria Kędziora – Kórnik
5. Larysa Jankowska – Prusinowo
6. Izabella Moskal – Kórnik
Dziewczynki
1. Nikol Płosaj – Kórnik
2. Julia Słoma – Bnin
3. Agata Niemier – Radzewo
Chłopcy
1. Michał Jasiński – Poznań
2. Krzysztof Poprawski
3. Hubert Kaczmarek

Ponadto nagrody otrzymali najmłodsi i 
najstarsi biegacze z gminy Kórnik:

Roksana Rumińska i Izabella Moskal 
oraz Jan Buszkiewicz i Roman Jasiński.

Wiele emocji przeżyli pozostali uczestni-
cy biegu, bowiem wśród nich rozlosowano 
20 nagród pocieszenia. Prowadzona była 
także punktacja zespołowa szkół z gminy 
Kórnik ( 5 dz. i 5 chł. )
Dziewczęta 

 1. SP Bnin    77 pkt,
 2. SP Szczodrzykowo  53 pkt 
 3. SP Kórnik  41 pkt 
 4. SP Radzewo    35 pkt

Chłopcy
1. SP Kórnik   63 pkt
2. SP Radzewo    56 pkt
3. SP Bnin    46 pkt
4. SP Szczodrzykowo  45 pkt

Niestety z Gimnazjum w Robakowie nikt 
nie startował w biegu a z Kórnika biegał  
1 chłopak i 5 dziewcząt i współzawodnictwo 
wygrało G. Kórnik. ARA

kOLaRSTwO

OGROMNY SUKCES MATEUSZA TA-
CIAKA WE FRANCJI

Podczas wyścigu TOUR DE COTE-
D*OR Kórniczanin zwyciężył w pięknym 
stylu po samotnej ucieczce z peletonu na 
trzecim etapie (132 km) tego wyścigu. Ma-
teusz najpierw kilkakrotnie próbował uciekać 
w małych grupkach od samego początku 3 
etapu, ale za każdym razem ataki kończyły 
się niepowodzeniem. Dopiero po przeje-
chaniu ok. 80 km ponownie odskoczył z 
peletonu z Francuzem Pinotem, który jak 
się później okazało na ostatnim kilkukilo-
metrowym podjeździe nie wytrzymał tempa 
narzuconego przez Taciaka, Mateusz przez 
ostatnie kilkanaście kilometrów zmuszony 
był samotnie walczyć przed doścignięciem 
przez rozpędzony peleton. Bardzo aktywna 
jazda tego dnia wychowanka Kórnickiego 

Limaro niezwykle się opłaciła, gdyż po tym 
zwycięstwie, następnego dnia Francuska 

prasa pisała:  A l*heure Polonaise oraz „La 
victoire d*etape pour Mateusz Taciak” HS
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wynIkI TuRnIeju PIłkI 
nOżnej aMaTORów 

Eliminacje piłkarskich zmagań z okazji 
Kórnickich Spotkań z Białą Damą odbyły się 
20 maja 2007. W szranki stanęło 14 drużyn 
z Gminy Kórnik i okolic. 

Do zakwalifikowały się 4 ekipy. 27 maja 
na boiskach OSiR w systemie „każdy z każ-
dym” rywalizowały zespoły reprezentujące 
Kaleje, Szczodrzykowo (Jagrol), Pierzchno 
i Bnin (II). 

Sędziowali Dariusz Smigielski i Paweł 
Pietrzak. Po pierwszej kolejce wszystko 
mogło się zdarzyć, gdyż padły dwa remi-
sy. Później jednak dzięki ambitnej grze na 
miano zwycięzców zasłużyli piłkarze ze 
Szczodrzykowa. Ostateczna klasyfikacja 
turnieju wygląda nastepująco.

1 miejsce - JAGROL SZCZODRZY-
KOWO, 

2 miejsce - BNIN II, 
3 miejsce - KALEJE, 
4 miejsce - PIERZCHNO 

SIaTkaRZe GRaLI  
O PuCHaR  

PRZewOdnICZĄCeGO 
Rady MIejSkIej w kóRnIku

Do finałowego turnieju siatkarskiego, 
zorganizowanego po raz kolejny przy 
okazji Kórnickich Spotkań z Białą Damą, 
zakwalifikowały się trzy drużyny – KTOŚ, 
ZHP KÓRNIK oraz ATOPIK.

Jak przystało na turniej finałowy walka 
była zacięta – świadczy o tym dobitnie fakt, że 
wszystkie mecze kończyły się „tie –breakami”. 
Drużyna KTOŚ jak co roku postarała się o od-
powiednia oprawę widowiska. Oprócz efektów 
dźwiękowych , zawodników „rozgrzewały” 
występy poznańskich studentek, które prezen-
towały w przerwach układy choreograficzne.

Po zakończeniu rywalizacji drużyny 
zostały nagrodzone pucharami, w tym głów-
nym trofeum – Pucharem Przewodniczącej 
Rady Miejskiej, który oczywiście wręczyła 
Irena Kaczmarek.

Ostateczne wyniki turnieju finałowego 
przedstawiają się następująco.

1 miejsce KTOŚ, 
2 miejsce - ZHP KÓRNIK, 
3 miejsce ATOPIK. 
Wyniki meczy 
ZHP KÓRNIK : ATOPIK  3:2 ( 25:16, 

20:25, 25:18, 24:26, 15:11), 
ZHP KÓRNIK : KTOŚ 2:3 (25:20, 25:16, 

13:25, 21:25, 10:15), 
ATOPIK : KTOŚ 2:3 (25:23, 16:25, 

17:25, 25:16, 16:14) 
Finał rozgrywany był na sali w SP nr2 

w Kórniku, sędziowali Róża Wachowska i 
Mariusz Szermiński

wĘdkaRZe  
RywaLIZOwaLI O PuCHaR 

BuRMISTRZa

Zgodnie z tradycją w niedzielę 10 
czerwca Koło nr 19  Kórnik PZW zorga-
nizowało zawody spławikowe o puchar 
Burmistrza na Jeziorze Kórnickim przy 
Prowencie. 

W rywalizacji uczestniczyło 11 trzyosobo-
wych drużyn z: Dolska, Czempinia, Mosiny, 
Manieczek, Energetyk–Poznań, Śremu, Ra-
taj - Poznań, Zaniemyśla, Rogalina, Kórnika 
I, Kórnika II. Każda drużyna składała się z 
dwóch seniorów i jednego juniora.

Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja 
Koła Energetyk Poznań, drugie z Koła 
Manieczki, trzecie z Mosiny. W klasyfikacji 
indywidualnej pierwsze miejsce zdobył 
Sławomir Szczęsny (Dolsk) z 9400 punk-
tów, drugie Krzysztof Kujawa (Zaniemyśl) z 
6460 punktów, trzecie Mirosław Grewling ( 
Kórnik I) z 5760 punktów, czwarte Wojciech 
Lewandowski (Energetyk Poznań) z 5720 
punktów oraz piąte Mikołaj Ławniczak (Ra-
taje Poznań) z 5520 punktów. 

Pośród zawodników była jedna dziew-
czyna – Klaudia Odważna z Koła Czempiń, 
która zdobyła 1260 punktów. Była lepsza od 
niejednego seniora!

Zwycięskiej drużynie puchar wręczył w 
imieniu nieobecnego burmistrza Jerzego 
Lechnerowskiego sekretarz gminy - Leszek 
Książek. Udekorował też medalami trzech 
najlepszych wędkarzy. Leszek Książek podzię-
kował za zaproszenie na te zawody. Wyraził 
zadowolenie, że mógł poznać wędkarzy. 

Wszyscy uczestnicy tych zawodów 
otrzymali upominki. Puchar, medale i na-
grody zostały ufundowane przez burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego.

Warto dodać, że z sukcesami startują 
w różnych zawodach juniorzy z Koła nr 19  
Kórnik PZW. Z okazji Dnia Dziecka 3 czerwca 
odbyły się Okręgowe Zawody Wędkarskie z 
udziałem kórnickiej drużyny w składzie: Ro-
bert Zięta, Mateusz Słomiński, Damian Żak. 
W kategorii do 13 lat Robert Zięta zajął drugie 
miejsce. Natomiast w kategorii od 13 do 16 lat 
I miejsce uzyskał Mateusz Słomiński, a drugi 
był Damian Żak.  Robert Wrzesiński

K  O  M  U  N  I  K  A  T

WALNE ZEBRANIE
Dnia 22-06-2007 

w piatek o godzinie 1900 
w Sali Rady Miejskiej Kórnika w Bninie 

przy ul. Rynek 1 
odbędzie się 

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE 
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

„KOTWICA KÓRNIK”. 

Wszytkich członków serdecznie zapra-
szamy. Zaległe składki członkowskie 
będzie można opłacić bezpośrednio 

przed zebraniem.
 ZARZĄD KSS “KOTWICA KÓRNIK”

kóRnICkIe SPOTkanIa Z BIałĄ daMĄ

TURNIEJ SZACHOWY-27.05.2007
Mc Zawodnik                      Ro     PZSz                                Klub                      Pkt        Śr-Buch.       Buch.    Wygr.        Progr.
1  Przybylski, Wojciech                (1)      2320                   KS POCZTOWIEC               7            22.5           32.0         7              28.0
2  Płończak 91, Dominik              (2)      2134                   WIEŻA KÓRNICKA              6            21.5           32.5         6               24.0
3  Majdan, Damian                     (13)     1800                    Baszta Żnin                         5            22.5           31.0         5               21.0
4  Duszczak, Dariusz                   (3)      2013                   WIEŻA KÓRNICKA              5            20.5           28.5         4               18.5
5  Napierała, Małgorzata            (19)     1787                    KOMANDORIA                    5            20.0           26.5         5               19.0
6  Hoffmann, Piotr                       (4)      2000                     LKS PIAST ŚREM              5            19.5           26.5         5               18.0
7  Zgarda, Jakub                         (8)      1872                    WIEŻA KÓRNICKA              5            19.0           28.0         5               20.0
8  Konieczyński, Piotr                  (7)     1926                     BASZTA ŻNIN                     4.5          21.5          29.5         4               21.0
9  Rowicki, Ireneusz                    (5)      2000                    POZNAŃ                             4.5          20.0          29.0         4               20.0
10 Duszczak 89, Jerzy               (14)     1800                    WIEŻA KÓRNICKA             4.5          19.5          26.5         4               18.0
11 Przymusinski, Tomasz            (9)      1810                    KOMANDORIA                   4              21.5          31.0        4                21.0
12 Przybylak, Łukasz                 (18)     1800                    KOMANDORIA                   4              20.0          27.5        4                19.0
13 Jankowski, Dawid                  (16)     1800                    BASZTA ŻNIN                    4              20.0          27.5        3                17.5
14 Ryś, Marek                            (15)     1800                    KOMANDORIA POZNAŃ   4             19.5           27.5        3                16.5
15 Majdan, Zygmunt                  (17)      1800                    BASZTA ŻNIN                    4             19.5           26.0        4                18.0
16 Ryś, Sebastian                      (10)      1801                   KOMANDORIA                   4             19.0           29.0        4                19.0
17 Szubert, Tomasz                   (21)      1600                   WIEŻA KÓRNICKA             4             19.0           28.5        4                14.0
18 Smoliński, Piotr                     (22)      1600                   GONIEC KOSTRZYN         4             18.0           25.5        4                16.0
19 Kuźma 92, Mateusz              (11)      1800                   WIEŻA KÓRNICKA             4             18.0           24.5        4                18.0
20 Kaczmarek, Piotr                    (6)      1975                   LKS PIAST ŚREM              3.5          18.5            25.5        3                14.5
21 Zgarda, Jarek                        (12)     1800                    WIEŻA KÓRNICKA            3.5          17.0            26.5        3                13.5
22 Graczykowski, Przemysław   (29)     1400                    WIEŻA KÓRNICKA            3.5          17.0            23.5        3                13.5
23 Kerber, Rajmund                    (23)     1600                   WIEŻA KÓRNICKA             3.5         16.0             23.0       3                12.0
24 Piasecki, Andrzej                   (20)      1600                   POZNAŃ                             3.5        16.0             22.5        3                12.5
25 Andrecka 91, Jolanta             (32)      1400                   WIEZA KÓRNICKA             3.5         13.5            17.5        3                10.0
26 Chmiest 92, Łukasz               (24)      1600                   BASZTA SZAMOTUŁY        3           19.5             25.0       3                14.0
27 Zgarda, Marek                       (28)      1400                   WIEŻA KÓRNICKA              3           18.5             25.0       3                13.0
28 Pietrowski 95, Stanisław        (31)      1400                   WIEZA KÓRNICKA              3           16.5             22.0       3                10.0
29 Sobczak 95, Jędrzej              (36)      1200                   WIEŻA KÓRNICKA              3            15.5            21.5       3                 12.0
30 Starosta 96, Krzysztof           (30)      1400                   WIEŻA KÓRNICKA              3            14.0            20.5       3                 11.0
31 Duczyc 99, Iwo                      (35)      1200                   OTSZ OSTRÓW                   3           14.0            18.5       3                  8.0
32 Szymczak, Marek                  (40)      1000                   SWARZĘDZ                          2.5        18.5            26.5       2                 11.5
33 Smoliński 98, Kuba                (27)      1400                   GONIEC KOSTRZYN           2.5        14.5            20.5       1                  6.5
   Robaszkiewicz 98, Jakub         (34)     1200                   GONIEC KOSTRZYN           2.5         14.5            20.5      1                  6.5
35 Wichtowski, Bogdan               (39)     1000                   SWARZĘDZ                          2            17.0            23.5      1                  9.0
36 Hoffmann 96, Kacper              (25)     1400                   LKS PIAST ŚREM                2            16.0            22.5      2                  8.0
37 Niemczal 98, Hubert               (26)     1400                   GONIEC KOSTRZYN           2            15.5            22.0      2                 10.0
38 Jakubczak 01, Kacper            (33)     1200                   LKS PIAST ŚREM                 2           14.0            20.5      1                   7.0
39 Sobczak 96, Tomasz               (38)     1000                  WIEŻA KÓRNICKA                2           14.0            18.5      1                   6.0
40 Piechowiak 93, Karolina         (37)     1100                   WIEŻA KÓRNICKA                2           11.5             16.0      1                   6.0
41 Pietrucha 97, Kuba                 (41)      1000                  GONIEC KOSTRZYN           1            14.5             20.0     0                   7.0

 
W turnieju szachowym zagrało:  17 osób  z Kórnika, 7 osób z Poznania, 4 osoby z Śremu, 

4 osóby z Żnina, 5 osób z Kostrzyna, 2 osoby z Swarzędza, i po jednej z Ostrowa i Szamotuł.
Nagrody finansowe i rzeczowe ufundowała Gmina Kórnik.  

TURNIEJ WARCABOWY-27.05.2007
Mc Zawodnik                                  Ro     PZSz                                 Klub                        Pkt     Śr-Buch.        Buch.    Wygr.          Progr.
1  Przybylak, Łukasz                      (1)      1700                     KOMANDORIA                     8            35.5           46.0        8              41.0
2  Piasecki, Andrzej                        (3)                                   POZNAŃ                              7.5         33.5           43.0        7              35.0
3  Owczarzak, Waldemar              (14)                                  ŚRODA                                 7           36.0            46.5        6              33.5
4  Szymczak, Marek                      (10)                                  SWARZĘDZ                         6            37.5            48.5       6              33.0
5  Chmiest 92, Łukasz                   (13)                                  BASZTA SZAMOTUŁY         5           38.0            47.5       5               27.0
6  Owczarzak 94, Adam                 (15)                                  ŚRODA                                5            32.5            42.0      4                22.5
7  Robaszkiewicz 98, Jakub            (7)                                   GONIEC                              5            32.5            41.5      4                23.0
8  Napierała, Małgorzata                 (2)                                   KOMANDORIA                    5            30.0            40.0      4                21.0
9  Smoliński, Piotr                           (4)                                   GONIEC                               5            28.5            38.5      5                22.0
10 Piechowiak 93, Karolina             (8)                                   WIEŻA KÓRNICKA              5            21.0            27.5      4                18.0
11 Kerber, Rajmund                       (12)                                   WIEŻA KÓRNICKA              4.5         37.0            47.0      4                 27.5
12 Nawrocki, Dominik                     (16)                                  DACHOWA                          4            31.5            39.5      3                20.0
13 Wichtowski, Bogdan                   (9)                                    SWARZĘDZ                        3.5         37.5            47.0      2                19.0
14 Niemczal 98, Hubert                   (5)                                   GONIEC                               3            34.5            44.5     3                21.0
15 Owczarzak 98, Witek                  (17)                                 ŚRODA                                2.5          28.0           34.5     1                15.0
16 Karusewicz 97, Adam                 (18)                                  LUBOŃ                               2.5          27.5           34.0      2                 11.5
17 Smoliński 98, Kuba                      (6)                                   GONIEC                             2.5          25.5            34.0     2                 15.5
18 Pietrucha 97, Kuba                      (11)                                  GONIEC                             2            27.5            37.0     0                  12.5
19 Alicki 01, Jan                               (19)                                  LUBOŃ                               0            4.5              11.5      0                   0.0

 
W turnieju warcabowym zagrały:  3 osoby  z Kórnika, 3 osoby z Poznania, 

5 osób z Kostrzyna, 2 osoby z Swarzędza, 3 osoby z Środy Wlkp, 2 osoby z Lubonia i 1 osoba z Szamotuł.
Turnieje przeprowadził Ryszard Bartkowiak – prezes MUKS Wieża Kórnicka.

Uczestnicy turnieju finałowego

Atakują późniejsi zwycięzcy z „KTOŚ”
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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, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 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, 62035 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
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Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 9/2007:  
„SPOKOJNY WODY NIE ZMĄCI”.  

Nagrodę książkową otrzyma p. Szczepan Matuszewski z Kórnika.  
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą. 

 

Następny numer Kórniczanina ukaże się
29-go czerwca 2007 r.  

Materiały prosimy dostarczać do 22-go czerwca 2007 r.

Poziomo: 1) Agnieszka, została laureatką 
tegorocznego konkursu na Białą Damę w 
Kórniku, 5) kareta, 8) budowla bez ścian, 
9) siostra syna, 10) Paweł, radny Rady 
Miejskiej w Kórniku, 11) rozgłos, renoma, 
14) daleko od Rzymu, 17) podpiera fasolę, 
19) eksploatuje statek, 20) kłujący chwast, 
21) najwyższe góry w Europie, 22) sekre-
tarz Gminy Kórnik, 23) usterka 25) bazar, 
rynek, 28) napój nie tylko dla maluchów, 
31) słynny Grek, 32) miejscowość w naszej 
gminie, na południe od Kórnika, sołtysem 
jest tam Jerzy Rozmiarek, 33) połykanie 
napoju, 34) pies – kosmonauta, 35) za-
wsze modny taniec.

Pionowo: 1) stała rubryka - np. z krzyżów-
ką - w czasopiśmie, 2) imię burmistrza 
Gminy Kórnik, 3) azotowy, siarkowy lub 
solny, 4) biała w Kórniku, 5) skrzynia, 6) 
pracownik szkoły wykonujący w niej czyn-
ności pomocnicze, 7) widmo, 12) szczyt w 
Tatrach, 13) pasek tkaniny służący np. do 
ozdabiania włosów, 15) państwo z Syberią, 
16) Courage w utworze Brechta, 17) szlak 
komunikacyjny, 18) kisi się z ogórkami, 
23) supeł, 24) Przemysław, kolarz UKS 
„Jedynka-Limaro” Kórnik, 26) stolica Jor-
danii, 27) Jolanta, sołtys wsi Kromolice, 
28) nakrycie na łóżko, 29) lichy obraz, 30) 
płynna przyprawa do potraw. 

 Litery w polach z dodatkową numeracją (w prawym dolnym rogu), uszeregowane  
w kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie – przysłowie.




