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Parafiada Borówiec

Sportowe sukcesy szkół
Gminy Kórnik

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

Wakacje w Chorwacji
W atrakcyjnych cenach
od czerwca do września

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

Sekretarz gminy Leszek Książek wziął
udział w podsumowaniu IV edycji międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego szkół powiatu poznańskiego, za rok
2006/2007, które odbyło się 13 czerwca
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. W
Rankingu sklasyfikowano 60 szkół podstawowych i 38 gimnazjów. W kategorii Szkół
Podstawowych gmina Kórnik zajęła miejsce
I, a w kategorii gimnazjów miejsce III.
Dzień później, 14 czerwca br. burmistrz Jerzy Lechnerowski uczestniczył w
podsumowaniu konkursu „Na najbardziej
usportowioną szkołę” w gminie Kórnik w
roku szkolnym 2006/2007. Podsumowanie
współzawodnictwa sportowego szkół naszej gminy odbyło się w tym roku już po raz
32. Konkurs „Na najbardziej usportowioną
szkołę” w kategorii Szkół Podstawowych
wygrała Szkoła Podstawowa nr 2 w Bninie.
W kategorii gimnazjów zwyciężyło Gimnazjum w Kórniku. Doceniając sukcesy,
burmistrz postanowił przekazać wszystkim
szkołom nagrody finansowe do 3000 zł,
które przeznaczone będą na zakup sprzętu
sportowego.
Więcej o sukcesach szkolnych sportowców czytaj na stronie 30-33.

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061 8 170 595
STEK Z ŁOSOSIA Z GRILLA - frytki, surówka z białej kapusty .................................................. 19,00 zł
KOTLET DE’VOLAILLE - frytki, zestaw surówek ........................................................................ 15,50 zł
KOTLET SCHABOWY panierowany - frytki,,zestaw surówek .................................................... 14,00 zł
STEK Z GRILLA z sosem czosnkowym - ziemniaki grillowane, zestaw surówek ................... 16,00 zł
MEDALIONY ZAPIEKANE z serem i pieczarkami – ryż curry, zestaw surówek ..................... 20,50 zł
ZRAZ WOŁOWY ZAWIJANY – sos pieczeniowy, pyzy drożdżowe, buraczki ........................... 16,50 zł

!!! Na Państwa życzenie każdą pizzę specjalnie przygotujemy: !!!
na ostro • na grubym cieście • przykrytą drugim ciastem
• mocno wypieczoną lub bladą • z sosem czosnkowym i /lub keczupem
532/
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542/
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MARGHERITA - z sosem pomidorowym, serem i oregano .......................................................... 7,50 zł
DONNA - z szynką i pieczarkami ................................................................................................. 11,50 zł
FARMERSKA - z szynką, salami, bekonem i kabanosem .......................................................... 15,50 zł
MEXICANA - z kukurydzą, papryką, fasolą, cebulą, czosnkiem i oliwkami na ostro .................. 15,50 zł
RZEŹNICKA - z szynką, salami, kabanosem, cebulą i pepperoni ............................................... 15,50 zł
DOMOWA – grube ciasto z szynką, salami, bekonem, kabanosem, kurczakiem i pieczarkami .17,50 zł

ODBIÓR WŁASNY = 10% RABATU
Zamów jednorazowo za 35 zł,
a otrzymasz 1L soku owocowego za 1 grosz !!!
367/ SAŁATKA GRECKA - sałatka z sałaty, pomidora, ogórka, cebuli z serem feta i oliwkami ......... 9,00 zł
512/ SPAGHETTI BOLOGNESE - spaghetti z sosem bolońskim ....................................................... 8,50 zł
516/ SPAGHETTI EXTRA - w sosie bolońskim ze śmietaną zapiekane z serem ............................... 11,50 zł
521/ LASAGNE - zapiekanka z mięsem pod beszamelem .................................................................. 12,00 zł
525/ TORTELLINI TRE FORMAGGIO .................................................................................................. 13,50 zł
7/ KEBAB W BUŁCE .............................................................................................................................. 9,00 zł
77/ KEBAB MENU .................................................................................................................................. 15,00 zł

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

Święto wędkarzy
W dniu 24 czerwca br. 60-lecie swego
istnienia obchodziło Kórnickie Koło Wędkarskie. W imprezie zorganizowanej z tej
okazji w Ośrodku Sportu i Rekreacji na
kórnickich Błoniach wziął udział Burmistrz
Jerzy Lechenrowski. W tym dniu można
było także obejrzeć trofea, wystawę sprzętu
wędkarskiego i dawnego sprzętu kłusowniczego. Więcej czytaj na str. 16.
Sztandar dla łomnickiej szkoły
W dniu 15 czerwca br. w Łomnicy
(gmina Zbąszyń) odbyła się uroczystość
wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich.
Przypomnijmy, że wyróżniona szkoła
była kwaterą Kompanii Kórnickiej, która
podczas Powstania Wielkopolskiego w
okolicach Zbąszynia bohatersko walczyła
o niepodległość Polski. Na uroczystości
Gminę Kórnik reprezentowały delegacje:
władz samorządowych, Stowarzyszenia,
PKPS-u oraz poczty sztandarowe ze Szkoły
Podstawowej nr 2 i Gimnazjum w Kórniku,
poczet sztandarowy Związku Kombatantów.
Wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą powstańców złożyli: przewodnicząca
Rady Irena Karczmarek i sekretarz gminy
Leszek Książek.

10-lecie parku
W dniach 22-23 czerwca br. trwały
obchody 10 rocznicy powołania RogalińskiegoParku Krajobrazowego, których
organizatorami byłi: Dyrektor Parków
Krajobrazowych i Burmistrz Gminy Kórnik.
Pierwszego dnia w Błażejewku odbyło się
sympozjum popularno naukowe, którego
uczestnicy mieli także okazję zwiedzenia
zamku i arboretum w Kórniku. Drugi dzień
obchodów 10-lecia Parku rozpoczął się
oficjalnym otwarciem ścieżki edukacyjnoprzyrodniczej „Bobrowy Szlak” w Czmońcu.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:
Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk – Wicewojewoda Wielkopolski i Jerzy Lechnerowski
– Burmistrz Gminy Kórnik. Więcej str. 9.

Zjazd Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów

www.restauracja-casablanca.pl
e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl
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fotografii trójwymiarowej i sami wykonają
prace, które później staną się ozdobą kolejnej wystawy. Więcej informacji
www.kornik.3d.farna.pl

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

organy (zarząd, rada, komisja rewizyjna),
majątek. W kwestii podziału liczby głosów
poszczególnych gmin zaproponowano 1
głos na każde 5 tys. mieszkańców (Gmina
Kórnik miałaby 3 głosy) z zastrzeżeniem,
że Poznań nie będzie miał bezwzględnej
wiekszości.

Zakończenie roku szkolnego
W dniu 22 czerwca br. we wszystkich
placówkach oświatowych w naszej gminie
odbyły się akademie z okazji zakończenia
roku szkolnego. W uroczystościach tych
wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych: sekretarz gminy Leszek Książek, skarbnik gminy Katarzyna Szamałek,
radni oraz pracownicy Referatu Oświaty i
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w
Kórniku.
Biała Dama w 3D
W dniu 14 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Na salonach Białej Damy”. Zgromadzone w „Klaudynówce”
trójwymiarowe zdjęcia można oglądać do
31 sierpnia br. W otwarciu wystawy uczestniczył burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Przez najbliższe miesiące prowadzone
będą zajęcia dla młodzieży, na których
zainteresowanie poznawać będą tajniki
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W dniu 15 czerwca br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski wziął udział w zorganizowanym w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
Zjeździe Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Burmistrz, jako delegat gminy Kórnik, został
wybrany na stanowisko Przewodniczącego
Komisji Ochrony Środowiska i Obszarów
Wiejskich.
Podczas spotkania przyjęto dokumenty
związane z budżetem organizacji, stanowisko popierające utrzymanie biur paszportowych przy jednostkach organizacyjnych
powiatów a także w sprawie rozwiązań
usprawniających funkcjonowanie oświaty
(wzrost nakładów, podwyżki, zmiana algorytmu naliczania subwencji)
Aglomeracja Poznańska
O utworzeniu Celowego Związku Gmin,
który zająłby się gospodarką odpadami
członków Aglomeracji Poznańskiej rozmawiano na spotkaniu, które odbyło się
22 i 23 czerwca br. W rozmowach wziął
udział wiceburmistrz Hieronim Urbanek.
Omówiono takie zagadnienia jak: zakres,
tryb działania, czas trwania związku,

Kontrola jednostek
pomocniczych
Na przełomie maja i czerwca br.
w trzynastu jednostkach organizacyjnych Gminy Kórnik: szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach,
Ośrodku Pomocy Społecznej, Bibliotece
Publicznej, Ośrodku Sportu i Rekreacji
oraz „Kórniczaninie”, na zlecenie Burmistrza Gminy, został przeprowadzony
audyt finansowy za 2006 rok. Zadaniem
tego audytu było dokonanie oceny działalności finansowej oraz efektywności,
skuteczności i racjonalności systemu
kontroli wewnętrznej jednostek. Wymóg takiego działania wynika z ustawy
o finansach publicznych.
W dniu 26 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Kórniku odbyło się podsumowanie
audytu.
(dokończenie na str. 4)



WYRÓŻNIENIA DLA UCZNIÓW

Spotkanie społecznego
komitetu
Również 26 czerwca br. w Biurze
Rady w Bninie spotkali się członkowie
„Społecznego Komitetu Rozwoju Miasta
i Gminy Kórnik”. W spotkaniu udział
wzięli także: przewodnicząca Rady Irena
Karczmarek i burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Zgromadzenia spółek
Zgodnie z wymogami prawa dopełniono obowiązku przeprowadzenia w pierwszej połowie roku zgromadzeń spółek.
W dniu 25 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
WODKOM Kórnik, na którym burmistrz
Jerzy Lechnerowski udzielił absolutorium
Zarządowi Spółki i członkom Rady Nadzorczej. Zysk Spółki za rok 2006 wyniósł
65.956,91 zł.
Burmistrz zobowiązał Zarząd Spółki
do przedstawienia w terminie do końca
sierpnia br. planów prowadzenia gospodarki odpadami w naszej gminie.
W dniu 26 czerwca br. w Sali Sesyjnej
Urzędu Wojewódzkiego odbyło się Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia WOKiSS.
Podczas Zgromadzenia Burmistrza
reprezentował sekretarz gminy Leszek
Książek.
Tuż przed wydaniem tego numeru
Kórniczanina odbyły się zgromadzenia
Spółek KOMBUS, SATER oraz AQUANET. Więcej na ten temat w kolejnym
numerze naszego pisma.
Opr. Anna Liebert i ŁG

Podczas czerwcowej Sesji Rady Miejskiej w Kórniku uhonorowano uczniów,
którzy w roku szkolnym 2006/07 zdobyli
najwyższe średnie ocen. Dyplomy i nagrody rzeczowe zdobyli:
Szkoła Podstawowa nr. 1 w Kórniku
Olga Półchłopek (najlepsza średnia wśród
uczniów szkół naszej gminy)
Tomasz Miara
Alicja Starosta
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku/Bninie
Angelika Tórz
Larysa Jankowska
Małgorzata Matuszewska
Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie
Joanna Rakoniewska
Karolina Szarkowicz
Mikołaj Zakrzewski

Szkoła Podstawowa w Radzewie
Jarosław Stachowiak
Kinga Sznura
Gimnazjum w Kórniku
Andrzej Wlazły
Krystian Laszewicz
Karol Woźnicki
Gimnazjum w Robakowie
Natalia Madajczak
Daria Maciejewska
Grzegorz Pałasiewicz
Kilkoro z wyżej wymienionych uczniów
zdobyło wyróżnienia za reprezentowanie
placówek oświatowych na konkursach na
szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Podobne wyróżnienie otrzymali również:
Filip Kujawa, Piotr Miara, Karolina Piechowiak, Filip Surdyk. Opr. ŁG

WYDAWCA: Gmina Kórnik - Kórnicki Ośrodek Informacji i Wydawnictw

Szanowni Państwo!
Właśnie kończy się ważny etap
pracy naszej komisji. Podejmując się w
grudniu ubiegłego roku zadania, które polegać miało m.in. na rekomendacji Radzie
Miejskiej najlepszego rozwiązania kwestii
słupów wysokiego napięcia, nie zdawaliśmy
sobie sprawy z obszerności zagadnienia,
niuansów i niespodzianek jakie na nas
czekały. Wiedząc, że zadanie nie będzie
łatwe, od początku kierowaliśmy się przekonaniem, iż trzeba zrobić wszystko - jeśli
istnieje choćby cień szansy - by ochronić
maksymalnie duży obszar naszej gminy
przed „elektrycznym potworem”. Przekopaliśmy się przez tony dokumentów, rozmawialiśmy z inwestorem, kontaktowaliśmy
się z sąsiednią gminą i zasięgaliśmy opinii
ekspertów. Na większości naszych komisji
spotykaliśmy się oraz – nierzadko burzliwie – dyskutowaliśmy z mieszkańcami.
Wierzyliśmy i nadal wierzymy, że zasada
maksymalnej jawności naszej pracy, czyste
intencje w połączeniu z racjonalnym osądem to jedyny i zarazem najlepszy sposób
na wiarygodność i dokonywanie słusznych
wyborów.
Na niedawnych spotkaniach z mieszkańcami, które zorganizowaliśmy w celu
konfrontacji naszego wstępnego stanowiska z całą społecznością okręgów objętych
pracami komisji, pojawili się przedstawiciele wszystkich zaproszonych wsi. Dzięki
tym, czasem trudnym rozmowom, mogło
powstać ostateczne stanowisko komisji na
temat najlepszego możliwego przebiegu
linii.

Deklaracja, którą publikujemy obok, ma
być prezentowana podczas rozmów z inwestorem – wierzymy, że nasze argumenty
okażą się dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych na tyle ważkie, że dzięki nim będziemy mogli szybko i z poczuciem sukcesu
po obu stronach zakończyć negocjacje.
Zwracamy się równocześnie do mieszkańców, którzy wzięli udział w spotkaniach z grupami interesu z prośbą o pisemne wyrażenie
swojej opinii o projekcie deklaracji i dostarczenie jej do poniedziałku 02.07.2007 do godziny
14:00 do biura Rady Miejskiej, lub wysłanie jej
e-mailem na adres kdl@kornik.pl.
Na najbliższą komisję zaprosiliśmy
wszystkich Radnych, by zreferować im nasze stanowisko. Liczymy, że Radni przyjmą
deklarację, która ma być od tego czasu
oficjalnym głosem społeczności gminnej.
Wierzymy, że będzie to głos silny i pewny
swoich racji – wszyscy chcemy przecież
gminy pięknej, mądrze gospodarowanej
i przyjaznej dla obecnych oraz przyszłych
mieszkańców.
Nie przestajemy pracować i mamy
nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli
przekazać Państwu dobre wiadomości po
rozmowach z inwestorem.

BZ WBK dla
„Klaudynki”
Fundacja banku BZ WBK o pięknej
nazwie „Bank Dziecięcych Uśmiechów”
przekazała 3 tys. złotych dla Kórnickiego
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”.
Miłą uroczystość wręczenia symbolicznego „czeku” odbyła się 26 czerwca w siedzibie Klaudynki przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Kórniku.
Pieniądze wykorzystane zostaną na
dofinansowanie letniego wypoczynku
i rehabilitacji. ŁG

Z wyrazami szacunku
Członkowie komisji doraźnej
ds. przebiegu linii elektroenergetycznej
Irena Kaczmarek
Magdalena Kosakowska
Michał Stecki
Małgorzata Walkowiak
Seweryn Waligóra

Projekt Deklaracji
Rady Miejskiej w Kórniku
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RADA MIEJSKA

(dokończenie ze str. 3)
W spotkaniu tym uczestniczyły panie
przeprowadzające audyt: Iwona Jankowska
i Grażyna Szmygin oraz Jerzy Lechnerowski - Burmistrz Gminy, Katarzyna Szamałek
– Skarbnik Gminy oraz kierownicy jednostek i księgowi.
Bardzo pozytywnie zostały ocenione
przedszkola, OPS oraz Biblioteka Publiczna.

ADRES REDAKCJI:
Kórnik, Rynek 1, tel./fax (61) 8170-147
korniczanin@kornik.pl
KONTO: 70907600082001000707000001
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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

w sprawie przebiegu linii elektroenergetycznej 2x400 KV + 2x220 KV na terenie
gminy Kórnik na obszarze objętym obrębami geodezyjnymi Skrzynki, Borówiec,
Kamionki
Na podstawie § 26 ust.2 pkt 2 statutu gminy zatwierdzonego uchwałą nr
III/20/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. Rady Miejskiej w Kórniku, (Dz. U. Woj. Wlkp.
Nr, poz. ) Rada Miejska postanawia, iż samozobowiązuje się do postępowania
w sprawie przebiegu linii elektroenergetycznej 2x400 KV + 2x220 KV na terenie
gminy Kórnik na obszarze objętym obrębami geodezyjnymi Skrzynki, Borówiec,
Kamionki, tak aby:
1. Linia wchodziła do Gminy Kórnik z Gminy Mosina na terenach leśnych w
odległości nie mniejszej niż 800 m od istniejących zabudowań.
2. Nastąpiła rozbiórka słupów od 48 do 52 i przeprowadzono linię od granicy
z Gminą Mosina lasem w odległości nie mniejszej niż 800 m od istniejących
zabudowań.
3. Kontynuowano tą inwestycję duktami leśnymi (na wysokości os. Długiego
w odległości nie mniejszej od istniejących zabudowań niż 800 m), aż do możliwe
najlepszego technicznie połączenia z istniejącym słupem 58.
4. W trakcie negocjacji z Inwestorem zabiegać o przeprowadzenie
na obszarze Borówca (pomiędzy słupami 58 – 62) w miejscu napowietrznej
linii wysokiego napięcia kabla pod ziemią.
5. W miejscach, w których ze względów terenowych lub też technicznych
nie ma możliwości dokonania korekty przebiegu linii Inwestor wypłacił mieszkańcom odszkodowania zgodne z wartością całej nieruchomości.
6. Podjęte zostały niezwłoczne konsultacje z Gminą Mosina celem wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie najlepszego, z punktu widzenia interesów
obu gmin, połączenia linii.
7. Jak najszybciej podjęto negocjacje z Inwestorem mające na celu sfinalizowanie zamierzenia budowlanego wg powyższych założeń.

Uwaga Mieszkańcy
Gminy Kórnik
Od dnia 27 czerwca można składać
w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kórniku
wnioski na dofinansowanie

demontażu
i unieszkodliwiania
wyrobów azbestowych.
Dofinansowanie wynosić będzie
70% kosztów (30% pokrywać będą
wnioskodawcy).
Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania i formy składania
wniosków otrzymać można w wyżej
wymienionym referacie (pokój 201
w UM Kórnik).

Dyżury redakcyjne: poniedziałek godz. 11.00-13.00, czwartek godz. 10.00-12.00 / tel. (61) 8170-147
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w mundurkach
Granatowe dżinsowe kamizelki i tuniki
– takie mundurki będą nosić od września
uczniowie większości szkół
z gminy Kórnik. Obowiązek
jednolitego stroju podczas
zajęć lekcyjnych od nowego
roku szkolnego wprowadził
minister edukacji.

Ideal

PŁYTKI CERAMICZNE

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8
CZYNNE:

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

KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ

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

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

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

TYNKI

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

Firma zatrudni

kierowcę
kat. C+E
na 8-godzinny
dzień pracy

tel. 602 111 810

MASZYNOWE

tel. (61) 819-01-46

TIPSY!!!

Promocyjne
ceny wakacyjne
A jeśli zostaniesz
konsultantką
AVON-u
tipsy 40% taniej
tel. 0786 702 863

tel. (61) 8171 127

Tel.

a

603 613 479

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA
ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH

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

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



Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane
transport GRATIS
na terenie Kórnika
zapraszamy

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
	ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd.
tel. (61) 898 03 35
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Jednolite stroje szkolne
będą obowiązywać w szkołach podstawowych i w gimnazjach, natomiast w szkołach
ponadgimnazjalnych o wprowadzeniu mundurków może
zdecydować dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii rady
rodziców. W kórnickim Liceum
Ogólnokształcącym nie podjęto jednak decyzji o obowiązkowych mundurkach.

takiego mundurka szybko uległa zmianie
– powiedziała Marzena Dominiak, dyrektor
Gimnazjum w Kórniku.
Dżinsowy mundurek wybrano również
w robakowskim gimnazjum i bnińskiej podstawówce. – W naszej szkole chłopcy będą
ubrani w granatowe, dżinsowe kamizelki z
logo szkoły, a dziewczęta dżinsowe tuniki

Mundurki kórnickiego gimnazjum

bez rękawów – tłumaczy Zofia Talarczyk,
Wybór wzoru dokonany
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Bninie.
Najwcześniej wzór mundurka został wy- Granatowe bawełniane bezrękawniki i tuniki
brany w Szkole Podstawowej
w Radzewie. Tam już w kwietniu rodzice wraz z dyrektorem
i przy aprobacie uczniów
dokonali wyboru projektu
mundurka, którym będzie bluza dżinsowa z odpinanymi
rękawami. Pozostałe szkoły w
naszej gminie decyzje podejmowały pod koniec maja lub
w czerwcu. Z reguły wyboru
wzoru dokonywano poprzez
głosowanie z udziałem rodziców, uczniów i dyrekcji. W
przypadku doboru zakładu
krawieckiego, który zajmie się
szyciem mundurków szkoły
kierowały się przeważnie jego Mundurek SP Szczodrzykowo
umiejscowieniem. Najczęściej
wybierano te zakłady, które znajdowały się będą obowiązywać także w Szkole Podstaw danej miejscowości.
wowej w Szczodrzykowie. – Dziewczynki
W wielu szkołach od września uczniowie mają do wyboru nawet dwa kroje swojego
będą nosić granatowe, przeważnie dżin- mundurka – stwierdza Barbara Pietrala,
sowe kamizelki, bezrękawniki lub tuniki z dyrektor szkoły. W podstawówce w Kórnilogo szkoły. – Początkowo spotkałam się ku codziennym strojem szkolnym będzie
z niechęcią gimnazjalistów do szkolnego dłuższa granatowa bluzka z białym kołniemundurka. Jednak, gdy okazało się, że rzykiem dla dziewczynki i granatowa bluza
będzie to dżinsowy bezrękawnik, który z ciemnym kołnierzykiem dla chłopca.
można było przymierzyć to opinia na temat
- Spotykamy się z negatywnymi opi-

Bnińskie bez
zastrzeżeń,
Kórnickie
warunkowo
W drugiej połowie czerwca Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu ogłosiła listę jezior
i zbiorników wodnych, w których można
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niami rodziców na temat wzoru mundurka,
ale zdajemy sobie sprawę z tego, że ilu
rodziców tyle gustów – powiedziała Dorota Przybylska, wicedyrektor kórnickiej
„jedynki”.

AKTUALNOŚCI

REKLAMY

Od września

Minister wymyślił, rodzice płacą
Obowiązkowy mundurek od września
to dodatkowy wydatek dla
rodziców. Koszt jednolitego
stroju ucznia w gminie Kórnik to około 40-50 złotych.
W niektórych szkołach cenę
mundurka zróżnicowano w
zależności od rozmiaru i
od tego czy będzie on dla
chłopca czy dziewczynki
(różnice w kroju i długości).
Niektóre placówki edukacyjne
wyszły na przeciw problemom finansowym rodziców,
którzy przed rozpoczęciem
roku szkolnego ponoszą i tak
zwykle ogromne koszty. W
Gimnazjum w Kórniku dyrekcja wybrała projekt stroju, ale
wybór miejsca, gdzie będzie
on miał być uszyty pozostawiła rodzicom.
– Opiekunowie mogą wybrać zakład krawiecki, który zaproponowaliśmy lub po
prostu we własnym zakresie,
ale według obowiązującego
wzoru uszyć taki mundurek
– tłumaczy Marzena Dominiak, dyrektor kórnickiego
gimnazjum.
Najubożsi uczniowie mogą
uzyskać także pomoc finansową na zakup mundurka od
państwa. Zgodnie z rozporządzeniem ministra uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów pochodzący z najuboższych rodzin (o dochodach
nie przekraczających 351 zł
na jedną osobę w rodzinie)
otrzymają jednorazowo 50 zł
na zakup jednolitego stroju.
Wnioski o sfinansowanie zakupu mundurka rodzice muszą składać w
szkole, w której dziecko będzie się uczyć
w nowym roku. Mogą to robić rodzice,
nauczyciele lub pracownicy socjalni. Terminy składania wniosków ustalą wójtowie,
burmistrzowie i prezydenci miast.
Gotowe mundurki uczniowie kórnickich
szkół będą mogli odbierać w drugiej połowie
wakacji.
Barbara Morasz

kąpać się bez obaw.
Znalazły się na niej dwa jeziora położone w gminie Kórnik. Jezioro Bnińskie
dopuszczono do kąpieli bez żadnych
zastrzeżeń. W Jeziorze Kórnickim kąpiel
jest dozwolona, ale warunkowo, gdyż
przekroczone są niektóre wskaźniki
zanieczyszczeń, ale nie mają one znaczenia dla zdrowia ludzi. Wpływają jedynie na mało estetyczny wygląd jeziora
(mętna woda i pływające glony).
BM



Firma zatrudni pracownika
magazynowego

• znajomość gospodarki magazynowej • obsługa
komputera • uprawnienia do obsługi wózków
widłowych • dyspozycyjność, odpowiedzialność,
rzetelność.

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

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

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

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

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

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

Emerytalne
Grupowe
Indywidualne
Biznesowe
Dla małych i dużych
przedsiębiorstw
Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC
Dojazd do klienta bezpłatny!

Koszuty 61
Tel. 061 28 77 120, tel. Kom. 069 126 77 27

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

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

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050
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Rogaliński Park Krajobrazowy został się w piątek 22 czerwca wykładem profesora
utworzony w 1997 roku. W dniach 22 i 23 Jerzego Karga z Stacji Badawczej Polskiej
czerwca tego roku na terenach parku w Akademii Nauk w sąsiadującym z Rogalińmiejscowości Czmoniec zorganizowano skim Parku im. D. Chłapowskiego. Omówił
jubileusz 10-lecia jego powstania.
on walory i wyjątkowość parku-jubilata, krótko
Główną ideą, jaka przyświecała twórcą wskazując także zagrożenia czyhające na
parku była ochrona występującego tu, jego przyrodę i możliwości zaradzenia im.
jednego z największych w Europie skupisk
W dyskusji po wykładzie wziął udział mięwielowiekowych dębów szypułkowych. dzy innymi Wojewódzki Konserwator PrzyroIstotne było także występowanie na tym terenie licznych starorzeczy, cennych
siedlisk, a także wartości
historyczno – kulturowe
dorzecza Warty.
Część warciańskiej pradoliny, jaką zajmuje park
to niemal 13 tys. ha. Jego
zasięg obejmuje części
gmin: Mosina, Brodnica,
Śrem i Kórnik.
Dęby są symbolem
Wielkopolski – kojarzone są
z kolebką państwa Polskiego. To największe skupisko
starych drzew tego gatunku
(liczących nawet do 600 lat)
w Europie. Ostatnie badania wskazują, że jest ich ponad 1400, z czego 860 to pomniki przyrody. dy dr Jerzy Ptaszyk, a także gość honorowy
Obwody wielu drzew sięgają nawet 10 m. obchodów Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk
Najsłynniejsze są: trzy rosnące w przypała- – Wicewojewoda Wielkopolski. Oprócz
cowym parku w Rogalinie “Lech”, “Czech” i nich obecni byli naukowcy, przedstawiciele
“Rus” o obwodach 930, 810 i 670 cm oraz parków narodowych z całej Polski, leśnicy i
“Edward” o obwodzie 650 cm rosnący na samorządowcy. Kolejna część naukowego
zboczu doliny Warty.
Bardzo istotny dla
ochrony dębów jest rezerwat “Krajkowo”, który
obejmuje ponad 160 ha,
w tym największe lęgowiska czapli siwej w
Wielkopolsce, położone
malowniczo miedzy Czaplim Bagnem a Małym
Bagnem i Wartą.
Rogaliński Park
Krajobrazowy to także
ostoja dla wielu ptaków
zagrożonych wymarciem,
jego starorzecza i zalewy miejscem tarliska
wielu gatunków ryb, a
same dęby siedliskiem
dla wielu rzadkich w Pol- Jedna z prac konkursowych. Fot. Jarosław Wojciechowski
sce, a nawet w Europie gatunków owadów spotkania odbyła się w pięknym Kórnickim
i pajęczaków w tym Kozioroga Dębosza. W Parku. Tu o osobliwościach i naukowych
dolinie Warty rośnie wiele rzadkich, ginących osiągnięciach opowiadał dr Tomasz Bojargatunków roślin, wśród nich goździk siny. czuk. Uczestnicy sympozjum popołudnie
W celu jego ochrony utworzono rezerwat spędzili w siedzibie Kórnicko-Bnińskiego
“Goździk siny w Grzybnie”.
Bractwa Kurkowego, gdzie oprócz towaChronione bobry upodobały sobie ostat- rzyskiego spotkania odbyło się specjalne
nio tereny parku przechodząc na „dębową strzelanie z okazji jubileuszu.
dietę”.
Kolejny dzień przeznaczony był dla
szerszej publiczności. Rano uroczyście otUroczystości jubileuszowe, których warto gotową już od kilku miesięcy ścieżkę
głównymi organizatorami byli Dyrektor Ze- edukacyjną „Bobrowy Szlak” w Czmońcu.
społu Parków Krajobrazowych Województwa Tradycyjną wstęgę przecięła pani WicewoWielkopolskiego Janusz Łakomiec i Burmistrz jewoda Wielkopolski oraz Burmistrz Gminy
Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski rozpoczęły Kórnik.
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10-lecie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego
Malownicza trasa po nadwarciańskich
łąkach i lasach Czmońca zaopatrzona została w piękne tablice, na których zebrano
wademekum informacji o florze, faunie i
innych elementach przyrody tych terenów.
Na oddanym do użytku w zeszłym
roku boisku w Czmońcu odbyła się plenerowa impreza jubileuszowa. Współorganizatorzy, – czyli gminy, na terenach,
których rozciąga się park
(Śrem, Brodnica, Mosina
i Kórnik)zapewnili moc
atrakcji, w tym występy
uzdolnionych dzieci i młodzieży, orkiestry dętej ze
Śremu, chóru „Moniuszko”,
mecz piłki nożnej, zawody
strzeleckie. Nie zabrakło
kulinarnych niespodzianek
– pyszna grochówka przygotowana przez żołnierzy i
pieczony na ruszcie dzik to
tylko dwie z nich.
Niebywałą atrakcją
była także możliwość krótkiego rejsu stateczkiem
„Bajka”(ze Śremu), dzięki
któremu można było od
strony rzeki podziwiać wpół
dzikie brzegi meandrującej przez lasy i łąki
Warty. Udanej zabawie nie przeszkodziła
kapryśna pogoda.
Przy okazji 10-lecia zorganizowano
konkurs, którego patronem medialnym
była także nasza redakcja. Wzięło w
nim udział 40 uczestników, w większości ze
szkół podstawowych
i gimnazjów. Niemal
1/3 prac pochodziła ze
Szkoły Podstawowej
w Szczodrzykowie. Ta
szkoła właśnie zgarnęła
wszystkie nagrody w
kategorii prac rysunkowych i malarskich. Wyróżnieni zostali: Michalina Gwizdek i Martyna
Kieliszek (I miejsce),
Krzysztof Białkowski (I
miejsce) i Luiza Korcz
(II miejsce). Bardzo
ciekawe i różnorodne
były prace fotograficzne. Tu nie jednogłośnie
nagrodzono Daniela Ciężkiego z SP im
Arkadego Fiedlera z Czapur (I miejsce),
Miłosza Jaszczaka z Gimnazjum nr 2 im
Jakuba Krathofera Krotowskiego z Mosiny
(II miejsce) i Annę Janik z Gimnazjum
w Pecnej (II miejsce)
W kategoriach fotografii szkół ponadpodstawowych i „open” w szranki konkursowe stanęło tylko po dwóch uczestników.
Prace jednak były bardzo ciekawe, dlatego
doceniono nagrodami Wiktorię Bukowy z
LO w Śremie, Jakuba Szarzyńskiego z V LO
im Klaudyny Potockiej w Poznaniu, a także
Dariusza Żabińskiego ze Śremu i Jarosława
Wojciechowskiego z Kórnika. Opr. ŁG



INACZEJ

Międzyszkolny Rajd Młodych Bibliotekarzy Gminy Kórnik na stałe zagościł w
majowej tradycji obchodów Dni Bibliotek
i Bibliotekarza. Coroczna impreza skupia
tzw. „aktywy biblioteczne” i redakcje gazetek szkolnych, czyli wszystkich uczniów,
którzy angażują się do pracy w swoich
macierzystych szkolnych bibliotekach.
Celem wspólnych wyjazdów jest poznawanie ciekawych ludzi i miejsc w naszym
regionie, związanych z książką, nauką,
kulturą i sztuką, a więc tym wszystkim , co
składa się na rzetelne wychowanie młodego
człowieka w duchu humanizmu. Zajęcia
organizowane podczas wycieczek dostarczają uczestnikom, z jednej strony dużą
dawkę wrażeń estetycznych, chwilę refleksji
i zadumy nad dokonaniami przeszłych
pokoleń, z drugiej zaś są okazją do poznania najnowszych zdobyczy współczesnej
techniki, które dawno już wkroczyły do
szacownych murów przybytków kultury.
Niezaprzeczalnym walorem „Rajdu” jest
też silna integracja środowisk szkolnych naszej
gminy, na jego szlaku spotykają się bowiem
uczniowie i nauczyciele wszystkich szkół podstawowych, a poprzednio również gimnazjów.
W dotychczasowych edycjach „Rajdu”
uczestnicy odwiedzili kórnickie ośrodki kultury
i nauki, jakimi są Biblioteka Kórnicka PAN,
Zamek, Biblioteka Publiczna, Biblioteka Instytutu Dendrologii PAN, następnie największe
biblioteki Poznania (Raczyńskich i UAM wraz
z filiami), wreszcie zwiedzali muzea, archiwa
oraz okolicznościowe i tematyczne wystawy.
Nadmienić należy, że wizyty te nie ograniczały się do typowego „zwiedzania”, były raczej
„zaglądaniem od zaplecza” do zakamarków
niedostępnych dla przeciętnego użytkownika,
odsłaniających tajniki „sztuki”.

Dzień Dziecka w kórnickiej
„dwójce”

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 2
w Kórniku odbywał się dwuetapowo. Najpierw,
bo 19 maja, świętowali uczniowie klas IV – VI
na urokliwym terenie Domu Dziecka w Kórniku
– Bninie. Nauczyciele wuefiści – Małgorzata
Iszkuło i Jacek Ogonowski przygotowali
bogaty program sportowy w myśl hasła „dla
każdego coś miłego”. Uczniowie mogli wziąć
udział w przeróżnych konkurencjach dających
im możliwość sprawdzenia swej sprawności
fizycznej i uczestniczenia w zdrowej rywalizacji. Uczestnicy zawodów spróbowali swych sił
między innymi w biegu długim i sztafetowym,
na torze przeszkód, w trójskoku z miejsca,
w rzutach do kosza i strzelaniu z wiatrówki.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali wspaniałe nagrody, a wszyscy uczestnicy
zabawy drobne upominki.
Wielką niespodzianką była wspólna
biesiada. Do stołu zasiedli nauczyciele i uczniowie, racząc się chrupiącymi kiełbaskami z
grilla. Ta wspaniała uczta mogła się odbyć
dzięki sponsorowi - Zakładom Mięsnym
Sokółów z Robakowa, którym tą drogą
wyrażamy swoją wdzięczność. Na deser
zaserwowano drożdżówki i napoje chłodzące ufundowane przez Radę Rodziców.
Jednak niezaprzeczalnym gwoździem
programu był mecz w piłkę siatkową rozegrany między drużynami nauczycieli i uczniów. Emocje sięgały zenitu, zwłaszcza, że
losy pojedynku do końca się ważyły, bo gra
była niezwykle wyrównana, a zawodnicy z
wielkim poświęceniem zdobywali punkty dla

swych zespołów. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem nauczycieli.
Równie udana okazała się impreza z okazji
Dnia Dziecka zorganizowana dnia 2 czerwca
przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego
przy współudziale dyrekcji Domu Dziecka.
Uczniowie klas 0 –III brali udział w konkurencjach przygotowanych przez panie Jolantę Ratajczak i Izabellę Biernacką, w których przeprowadzeniu pomagali również rodzice. Dzieci z
wielkim przejęciem i zaangażowaniem rzucały
woreczkami do celu, strzelały piłką do bramki,
skakały w dal i przez skakankę, rzucały piłką
lekarską. Ponadto nasi milusińscy mogli wziąć
udział w warsztatach plastycznych, przebiec
tor przeszkód oraz skorzystać z malowania
twarzy. Te atrakcje zapewniła dyrekcja Domu
Dziecka. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody
i zostały poczęstowane smaczną grochówką,
drożdżówkami i napojami.
Zarówno jedna jak i druga impreza dowiodły po raz kolejny, jak ważne są kontakty
uczniów i nauczycieli na łonie natury, poza
klasą szkolną. Wówczas, nieograniczeni
szkolnymi normami, poznajemy się na nowo i
są to dla obu stron całkiem nowe, czasem nieoczekiwane i zaskakujące doświadczenia.
Aby dopełnić relację z tak udanych
imprez, należy jeszcze dodać, że towarzyszyła nam wspaniała pogoda i przyjazna,
pełna życzliwości atmosfera ze strony
gospodarzy – Dyrekcji Domu Dziecka oraz
jego wychowawcy, p. Janusza Kropińskiego. Dziękujemy!!! Ewa Nowaczyk

Magisterskie
witraże

W odróżnieniu od sakralnych, które związane są z ukształtowaną symboliką i charakterem, witraż w innych budynkach wymaga
innego podejścia.
Jak podkreśliła komisja egzaminacyjna,
bardzo trudnym zadaniem było uwzględnienie formalnego, urzędowego charakteru
budynku, nowoczesnych, powstałych po
przebudowie elementów (patio) oraz zachowanie kompozycji i kolorów herbów.
Artystka wywiązała się z zadania znakomicie i uzyskała bardzo pozytywną ocenę.
Praca magisterska pani Katarzyny
składała się z trzech elementów. Oprócz
witrażu wykonała serię rysunków a także opracowała pisemnie temat „Witraże
w kościołach dekanatu śremskiego”.
Gratulujemy. Opr. ŁG

W trakcie renowacji kórnickiego ratusza, okna od strony jeziora wzbogaciły
się o piękne witraże przedstawiające
herby Kórnika i Bnina. Niewielu wie, że
witraże te są częścią pracy magisterskiej, jaką obroniła niedawno Katarzyna
Stępniak Warteresiewicz.
Ratusz zaprojektowany został na początku XX stulecia w stylu neobarokowym.
By zachować zasady stylu, w którym witraże nie konkurowały z otoczeniem, artystka
nie wprowadzała, oprócz barwnych herbów
do neutralnego tła dodatkowych kolorów.

Tegoroczna rajdowa wyprawa (czwarta)
wiodła ścieżką filmową. Młodzi bibliotekarze
gościli w siedzibie Telewizji Polskiej Oddział
w Poznaniu (gdzie niektórzy „przymierzali”
się do fotela prezentera Teleskopu), Studiu
Filmów Animowanych oraz uczestniczyli
w projekcji filmów Anime, a następnie
warsztatach plastycznych w Kinie ARS
Fundacji Wspierania Twórczości.
Międzyszkolny Rajd Młodych Bibliotekarzy Gminy Kórnik to edukacja na wielu
płaszczyznach, służy wspólnemu dobru,
jakim jest podnoszenie poziomu wiedzy i
kultury u dzieci. T.Lubińska, SP 1 Kórnik
Fot.: I.Kalisz, SP Szczodrzykowo
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WIELKIE
PRZEBOJE

WSZECH CZASÓW
My, Polacy chyba nie w pełni zdajemy
sobie sprawę jak wielkim kompozytorem
był Fryderyk Chopin. A przecież jego
imię jest bardziej znane na świecie niż
nawet imię naszego kraju. Nie każdy
mieszkaniec naszego globu wie, gdzie
leży Polska i jak nazywa się jej stolica.
Muzyka Chopina
jest natomiast znana i podziwiana
wszędzie – pod
każdą długością i
szerokością geograficzną. Nieliczne wyjątki to ludzie
z kategorii tych,
którzy nie postrzegają lub nie chcą
postrzegać całego
dziedzictwa kulturowego ludzkości
(i którzy przy tej
okazji pozbawili
też kultury samych
siebie).
Bliski znajomy
opowiadał mi, że
podczas swych
wakacji w Hiszpa- Fryderyk Chopin
nii odwiedził jeden
z tamtejszych sklepów muzycznych.
Jego witryna pełna była popiersi największych kompozytorów świata. Ponad nimi
widniały trzy większe rzeźby najznakomitszych geniuszy muzyki: Bacha, Mozarta
i Beethovena. Na samym szczycie zaś
stało jedno, największe popiersie najwybitniejszego twórcy wszech czasów.
Była to podobizna Fryderyka Chopina.
Na amerykańskiej liście największych
geniuszy ludzkości II tysiąclecia nazwisko Chopina odnajdziemy w pierwszej
szóstce obok takich postaci jak Szekspir
czy Dante.
O Chopinie można bez końca, tym
bardziej, że koleje jego życia zostały dość
szczegółowo poznane. Wiadomo, że
urodził się w roku 1810 w Żelazowej Woli
koło Warszawy, a zmarł 39 lat później w
Paryżu, że jest sztandarową postacią
całego późnego romantyzmu w ogóle, że
pisał głównie na fortepian, którego to instrumentu był niezrównanym wirtuozem,
że scalił w swej twórczości tradycje mu-

zyki europejskiej z elementami polskiego
folkloru, że był gorącym patriotą itd. To
wszystko wiadomo, ale mnie najbardziej
interesuje, co czuł w swym sercu, gdy pisał swoje utwory. Prawdy te można odnaleźć tylko w jego muzyce, a jest tam istna
burza ludzkich namiętności i bezkresna
paleta naszych uczuć. „Naszych” – bo
wszyscy ludzie mają takie same serca
i podobnie odczuwają. Nie jest to więc
jakaś niezrozumiała muzyka z kosmosu
- jeśli tylko chcemy odnajdziemy w niej
także samych siebie.
Słynna Etiuda c-moll „Rewolucyjna”
op. 10 nr 12 nie zawdzięcza swej nazwy
kompozytorowi.
Chopin generalnie
nie był zwolennikiem nadawania
swym utworom jakichś znaczeń programowych. Wiadomo jednak, że
etiudę tą stworzył
w czasie trwania
powstania listopadowego, którego
dzieje i późniejszy upadek bardzo
przeżywał. Także
burzliwy i gwałtowny charakter tego
dzieła mówi sam
za siebie. Miano
nasunęło się więc
samo.
Z muzyki rozrywkowej proponuję dziś utwór, który evergreen’em nie
jest, choć przekonany jestem, że nim
będzie. Jest bowiem jeszcze trochę
młody. Ma za to „silne plecy”, czyli super nośnik jakim jest dobry film. Chodzi
mi tu o obraz z 1996 roku pt. Mission
impossible. Muzyka z tego filmu była w
roku następnym wielkim hitem i została
nominowana do nagrody Grammy w kategorii najlepszych osiągnięć instrumentalnych stylu pop. Co ciekawe, nie jest
ona oryginalną kompozycją, lecz przeróbką utworu argentyńskiego pianisty i
kompozytora Lalo Schifrin’a. Oryginał
został napisany w rzadkim metrum na
5/4, a remiks filmowej ścieżki dźwiękowej na zwykłe 4/4, co jednak okazało
się być udanym zabiegiem dodającym
nagraniu dynamiki i drapieżności. Dokonali tego dwaj członkowie zespołu U2:
Adam Clayton i Larry Mullen. Utworu
tego mogę słuchać w nieskończoność.
A Wy?
Zygmunt Szram

W numerze 11/2007 w rubryce „Wielkie przeboje wszech czasów”
błędnie pozostawiliśmy podpis pod zdjęciem z numeru poprzedniego.
Oczywiście czarnoskóry trębacz z fotografii nazywa się Louis Armstrong.
Za pomyłkę przepraszamy. Redakcja.
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RECENZJE
KSIĄŻEK
Przedstawiane pozycje książkowe
dostępne są w Bibliotece Publicznej
w Kórniku
DLA DOROSŁYCH
JOSE FRECHES
„JEDWABNA CESARZOWA.
CZ.I NEFRYTOWY KSIĘŻYC”

KULTURA

KULTURA

EDUKACJA

“Nefrytowy księżyc”
to pierwsza część trylogii „Jedwabna cesarzowa”, powieść, której
tłem są wielobarwne,
kipiące od intryg starożytne Chiny. VII wiek
to czas przemian. W
samym środku upalnego lata przywódca indyjskiego buddyzmu wyrusza na świętym
koniu do Tybetu. Nie zjawia się jednak na
spotkaniu głów trzech największych kościołów. Znika gdzieś po drodze, a wraz z
nim święte relikwie. W tym samym czasie
dziewczyna o turkusowych oczach, piękna
i ambitna Wu Zhao, cesarska nałożnica,
poślubia młodego władcę Gaozonga z
dynastii Tang, zaś młody mężczyzna imieniem Pięć Zakazów wyrusza do klasztoru
w Peszawarze, by odzyskać dla swojego
mistrza niezwykle ważny manuskrypt. Ku
swojemu zdumieniu otrzymuje nie tylko
bezcenny dokument, ale dostaje pod opiekę bliźnięta, które mają być reinkarnacjami
mitycznych bóstw, założycieli Tybetu.
W kolejnym numerze „Kórniczanina”
zaprezentujemy drugą część trylogii
„Oczy Buddy”. MG
DLA DZIECI
KATHERINE PETERSON
„MOST DO TERABITHII”
Terabithia to sekretna kraina, do której można dostać się jedynie za
pomocą zaczarowanej
liny zawieszonej dawno
temu na drzewie rosnącym na brzegu rzeki.
Władcami tej twierdzy
w środku lasu są Jess i
Leslie. Terabithia jest ich
tajemnicą. Strzegą jej i
walczą o nią. Jednak pewnego dnia wydarzy
się coś, co wszystko zmieni.
Na podstawie “Mostu do Terabithii”
powstał film, zrealizowany przez producentów „Opowieści z Narnii”, do którego
zdjęcia kręcono w Nowej Zelandii, a
fascynujący świat Terabithii ożywili montażyści „Władcy Pierścieni”.
Katherine Paterson stworzyła niezapomnianą książkę o przyjaźni i potędze
wyobraźni, o odwadze i walce o swoje
miejsce w świecie, o przełamywaniu
barier i o byciu sobą. KK
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Dnia 2 czerwca 2007 roku o godzinie
16.00 po raz pierwszy zorganizowaliśmy
w Żernikach Dzień Rodziny.
Wcześniej na zebraniu Rady Sołeckiej
omawialiśmy program uroczystości. Zaproponowano, aby połączyć Dzień Dziecka,
Matki, Ojca i zorganizować Dzień Rodziny. Tak się też stało.
Panie Teresa Jankowiak i Aleksandra
Majewska ugotowały
bardzo smaczną grochówkę. Pani Monika
Jankowiak i Daniel
Kulza upiekli ciasto
do kawy. Były też
lody i słodkie napoje. Każde dziecko
otrzymało prezent.
Chyba największą radość sprawił dzieciom
Pan Marcin Przybył, gdy wraz ze swoimi
pracownikami przyprowadził trzy koniki.
Dzieci do woli mogły na nich jeździć. Na
zakończenie spotkania odbyło się wspólne
pieczenie kiełbasek przy ognisku.
Bardzo serdecznie dziękujemy Panu

Marcinowi Przybyłowi, dzierżawcy gospodarstwa rolnego w Żernikach, za bezinteresowne wykoszenie trawy na całej działce
przy świetlicy oraz prezenty, które podarowaliśmy dzieciom. Podziękowanie należy się
również Panu Danielowi Kulzie, który wraz z
grupą dzieci przygotował przedstawienie dla
mam i ojców. Każdy
rodzic dostał różyczkę z okazji swego
święta. Wszystkim,
którzy pomogli w
zorganizowaniu tej
uroczystości składam
serdeczne podziękowanie w imieniu
Rady Sołeckiej. Za
przygotowanie i dekorację świetlicy, za
posprzątanie po uroczystości.
Wieczór 2 czerwca 2007r. będzie długo
wspominany w naszej miejscowości. Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się
jeszcze piękniej przygotować Dzień Rodziny w Żernikach.
Sołtys K. Bogusławski

MUZYKA
Z
KÓRNIKA
PROGRAM FESTIWALU
sobota, 7 lipca, godz. 17.00
KONCERT INAUGURACYJNY
Zespół Instrumentów Dętych
Blaszanych Zamku Kórnickiego
CASTLE BRASS
w składzie
Maciej Słomian trąbka
Henryk Rzeźnik trąbka
Krzysztof Stencel róg
Zbigniew Starosta puzon
Zbigniew Wilk tuba
Dziedziniec Zamkowy
Program

OGŁOSZENIE
Na podstawie § 3 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005
r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu
przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony
zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794) Dyrektor Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
informuje
o przystąpieniu do sporządzania projektów planów ochrony dla następujących
parków krajobrazowych: Lednicki Park Krajobrazowych, Powidzki Park Krajobrazowy,
Przemęcki Park Krajobrazowy, Rogaliński Park Krajobrazowy.
Zainteresowane osoby i podmioty będą miały możliwość zapoznawania się z wynikami
prac na potrzeby sporządzenia projektów planów ochrony i z projektami planów ochrony
oraz możliwość zgłaszania do nich pisemnych uwag i wniosków w siedzibie Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.
Sporządzający projekty planów ochrony dla parków krajobrazowych, w porozumieniu z ich
wykonawcami, ustosunkuje się do zgłoszonych wniosków i uwag w odrębnym piśmie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Zespołu tj. w poniedziałki: 8:00 - 16:00, od wtorku do piątku: 7:30 - 15:30, w budynku C, pok. nr 12, tel.
061 854-13-98 lub 061 854-14-48.
Dyrektor Parków Krajobrazowych Wojcewództwa Wielkopolskiego
mgr inż. Janusz Łakomiec
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G. Rossini:
Uwertura z opery Wilhelm Tell
J. Clark:
Marsz księcia Danii
G. Verdi:
Marsz triumfalny z opery Aida
G. Verdi:
Chór niewolników z opery Nabucco
G. F. Haendel:
The Saints Hallelujah
L. Pollack:
Thats a Plenty
D. Ellington:
In a sentimental mood
H. Kuźniak:
Temat z filmu Va Banque
I. Berlin:
Alexanders Ragtime Band
F. Sinatra:
Strangers in the night
Finałowa niespodzianka
sobota, 14 lipca, godz. 17.00
ŚPIEWNE BOJE O PRZEBOJE
Magdalena Tunkiewicz sopran
Sławomir Kramm baryton

nr 13/2007

Zbigniew Wajdzik akompaniament
Arboretum, polana przy zamku
Program
Nacio Herb Brown:
Deszczowa piosenka
Nico Dostal:
Jestem zakochana, aria Cliwii z operetki Cliwia
Karol Zeller:
Piosenka Marcina z operetki Sztygar
Oscar Straus:
Walc z operetki Czar Walca
Jerry Bock:
Skrzypek na dachu
To świt, to zmrok,
duet Goudy i Tewiego
Gdybym był bogaczem,
piosenka Tewiego
Do You Love Me?
duet Goudy i Tewiego
Francesco Sartori:
Time To Say Goodbye
Frederick Loewe:
Przetańczyć całą noc z musicalu My
Fair Lady
Mitchell Leigh:
Pieśń Don Kichota z musicalu The
man of La Mancha
Andrew Lloyd:
Webber memory, z musicalu The
Cats
Franz Lehar:
Usta milczą dusza śpiewa, duet z
operetki Wesoła wdówka
George Gerschwin:
Somebody loves me,
I got Rhytm, Oh,
Lady be good
Gioacchino Rossini:
Duet na dwa koty
sobota, 21 lipca, godz. 17.00
Karol Bochański - tenor
Orkiestra Miasta Poznania przy
MPK
pod dyrekcją Jarosława Goerlicha
Arboretum, polana przy Muzeum
Dendrologii PAN

nr 13/2007

Dawca szpiku kostnego pilnie poszukiwany
Zwracamy się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli
o pomoc
Mam na imię Ania.
Od ponad roku choruję na przewlekłą białaczkę szpikową, obecnie leczę się
w Klinice Hematologii w Poznaniu, gdzie przeszłam już 6 kuracji - 6 chemioterapii.
Jak dotąd nie udało się powstrzymać choroby, pomóc mi może tylko przeszczep
szpiku kostnego.
Niestety nikt z rodziny nie może mi pomóc, chodzi o tzw. zgodność antygenową,
okazało się że mam bardzo rzadki antygen HLA.
Dotychczasowe poszukiwania dawcy w bankach dawców szpiku kostnego zarówno w Polsce , Europie jak i na świecie nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.
Zwracam się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc.
Ponieważ szpiku kostnego nie da się wytworzyć poza ludzkim organizmem,
konieczne jest znalezienie odpowiedniego dawcy, człowieka , który bezinteresownie
zechce pomóc Ani i podzielić się z nią swoim życiem i zdrowiem. Nie jest jedyną
osobą, która potrzebuje pomocy. Na przeszczep szpiku czekają tysiące ludzi.
Każdy kto odda kilka kropel swojej krwi, nawet jeśli jej nie pomoże, może okazać
się ratunkiem dla innego umierającego.
Proszę pomóżcie, niczym nie ryzykujecie, możecie podarować życie innym
ludziom.
Trzeba tylko zgłosić się do najbliższej Stacji Krwiodawstwa (Poznań ul, Marcelińska 44, PRACOWNIA HLA w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od
7:30 do 10:00, tel. 061 64 32 100), wypełnić deklarację przystąpienia do Banku Dawców. a następnie po zakwalifikowaniu przez lekarza poddać się badaniu krwi.
Badania te są bezpłatne. Polegają na pobraniu niewielkiej próbki krwi.
Dane genetyczne dawcy -w zakodowanej formie - mogą być udostępnianie
ośrodkom transplantacyjnym na całym świecie.
Tym samym dawca może zostać poproszony o oddanie szpiku jeśli okaże się,
że osoba chora poszukująca dawcy szpiku ma antygeny zgodności tkankowej takie
same jak dawca, zostanie on poproszony o oddanie szpiku. Oddawanie szpiku, jest
honorowe i zupełnie bezpieczne dla dawcy. Pobrany szpik kostny regeneruje się w
ciągu kilku tygodni, i można go oddawać wielokrotnie w ciągu całego życia.
Dawcą szpiku może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 50-55
lat. Nie może on być nosicielem wirusa HIV, WZW B i C i nie mógł też w przeszłości chorować na żółtaczkę pokarmową, gruźlicę, choroby hematologiczne i
onkologiczne.
Dawców w Polsce jest niewielu i prawdopodobieństwo jego znalezienia wynosi
jak 1:25 000. Każdy z nas może zmienić tę statystykę.

KULTURA / INFORMACJE

KULTURA

UROCZYSTOŚĆ RODZINY

Być może nie raz słyszałeś takie opinie:
....” szpik kostny pobiera się z kręgosłupa”,
„to bardzo boli”,
„pobranie szpiku to zabieg niebezpieczny i grozi niedowładem kończyn”,
„ktoś, kto raz odda szpik, musi go oddawać systematycznie do końca życia”,
„na ciele dawcy pozostają brzydkie i wielkie blizny”,
„dawca musi długo przebywać w szpitalu”
STOP !!!
To nie jest prawda - pomóż nam przełamać niewiedzę społeczeństwa na temat
oddawania szpiku kostnego, Zniszczyć mity i nieprawdziwe opowieści, które nie
służą ani chorym ani dawcom!
Musisz wiedzieć, że w sumie, na świecie swój szpik oddawało około dziesięciu
tysięcy dawców nie spokrewnionych i kilkadziesiąt tysięcy dawców rodzinnych.
W tym także malutkie dzieci. Niektórzy z nich robili to wielokrotnie. I nie miało to
żadnego negatywnego wpływu na ich życie, zdrowie i na przyszłość.
Wielu dawców szpiku również honorowo oddaje krew. Są zdrowi i żyją zupełnie
normalnie.
Udało się im przeżyć coś naprawdę niezwykłego.
To właśnie dawcy szpiku uratowali wielu chorych na białaczkę
i inne nowotwory krwi.
Pobranie szpiku jest nieskomplikowanym i bezpiecznym zabiegiem.

13

Wakacyjne
propozycje

Festyny parafialne stały się już w
okolicach Kórnika tradycją. Nie można
zapomnieć, że po raz pierwszy Parafiadę
zorganizowano w Borówcu i to właśnie
tam impreza ta ma niepowtarzalny wymiar i kształt.
Tegoroczna odbyła się 17 czerwca. Rozpoczęła ją – a jakże mogłoby być inaczejuroczysta msza święta. Mniej zorientowani
w postępach prac wokół budowanego kościoła w Borówcu byli strasznie zaskoczeni
tym, co zobaczyli i jak dużo można zrobić w
jednym roku pomiędzy imprezami. I to nie
tylko w budynku ale i na około. Festyn nie
odbywał się jak przed laty przy starej szkole,
ani też jak rok temu bezpośrednio przy wybudowanej w rekordowym tempie świątyni
ale ... w niecce nieopodal, za laskiem, nad
rzeczką w usypanym „amfiteatrze”. Obok
powstało niedawno boisko, na którym

Już od tygodnia trwają długo wyczekiwane przez wszystkich uczniów letnie
wakacje. Okres ten przede wszystkim
powinien być czasem odpoczynku.
Warto jednak niekiedy przerwać błogie lenistwo i skorzystać z propozycji
aktywnego spędzenia wakacji, które
proponują różne instytucje w naszej
gminie.

odbyły się zmagania sportowe: pomiędzy
grupami ministrantów z 6 parafii a także
między drużyną Radnych Gminy Kórnik i
księżmi i zespołów pań w dwa ognie.
W rywalizacji ministrantów bezkonkurencyjni byli gospodarze, czyli ministranci
z Borówca. Wśród nieco starszych wygrali
„Radni”, którzy otrzymali puchar przechodni
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kórniku,

a także panie z „Reszty Świata”, które pokonały reprezentantki miejscowej parafii.
Oprócz zmagań drużynowych można
było spróbować indywidualnych konkurencji, jak strzelectwo, koło fortuny, „rybi

basen”. Organizatorzy przygotowali moc
zabaw i atrakcji. Usłyszeliśmy utwory
muzyczne zaaranżowane na harmonijkę
ustną, artystów z Lwówka i gwiazdy z poznańskiego Teatru Muzycznego. Odbył się
także pokaz zwierząt z ZOO, występowały
przedszkolaki. Jak zwykle wielką popularnością cieszyły się losy loterii fantowej, z
których każdy wygrywał, a najcenniejszy

fant stanowiła wycieczka do Rzymu.
Nie obyło się bez rarytasów serwowanych rok rocznie przez Koło Seniora. Kiełbaski, grochówka, bigos, przepyszne ciasta
za każdym razem są jeszcze lepsze.

Wielki wkład pracy włożono w przygotowanie otoczenia. Powstała scena, trybuny,
boiskoze specjalnym drenażem. Ale to nie
koniec, gdyż tereny wokół kościoła mają
być jeszcze atrakcyjniejsze. Trybuny amfiteatru będą wyższe, jeziorko oczyszczone,
powstanie plenerowa droga krzyżowa.
Wielkie dzieło budowy nowej parafii – tej
materialnej i duchowej trwa. Opr. ŁG

W dniu 5 lipca około godziny 17:30 wystąpi na kórnickim rynku
(Plac Niepodległości) obok Restauracji Biała Dama

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Stowarzyszenie Teatralne „LEGION”
zaprasza kórnicką młodzież na warsztaty
artystyczne, które odbędą się w dniach
13-26 sierpnia 2007 w SP nr 2 w Bninie.
Jeżeli grasz na jakimś instrumencie, śpiewasz, recytujesz, tańczysz, występujesz
w teatrzyku szkolnym lub interesujesz
się teatrem możesz wziąć udział w spotkaniach. Przez dwa tygodnie od godz.
10.00 rano trwać będą zajęcia grupowe
(aktorskie, muzyczne, śpiewu, taneczne),
w których udział wezmą także zaproszeni goście. Warsztaty te są bezpłatne.
Chętni mogą się zapisywać u pani Anny
Łazuki-Witek pod numerem telefonu (061)
8171-490, 0 696-984-694 lub mailowo
annawitek@aol.com
ZAJĘCIA W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W Bibliotece w Kórniku najprawdopodobniej od lipca odbywać się będą „Wtorkowe spotkania plastyczne”. Szczegółowe
informacje od lipca pod numerem tel. (061)
8 170-021.
W Filii Biblioteki w Bninie zajęcia rozpoczynają się 11 lipca i potrwają do końca
sierpnia. W środy i czwartki od godz. 9.00
do 11.00 dzieci wysłuchają czytanych
przez pracowników książek, przewidziane są gry, zabawy i wykonywanie prac
plastycznych.
HARCERSKA AKCJA LETNIA
W dniach 16-28 sierpnia 2007 roku
odbywać się będzie obóz w Pobierowie,
zorganizowany przez Komendę Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego im. Tytusa
hr. Działyńskiego w Kórniku. Uczestnikami
będą zuchy, harcerki, harcerze i dzieci nie
zrzeszone.

zespół pieśni i tańca TISZAKECSKE z Węgier.
Krótki występ będzie forma wdzięczności zespołu
za gościnę w naszym mieście.
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PÓŁKOLONIE NA OSiRZE
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku
organizuje dla dzieci i młodzieży szkolnej
Nieobozową Akcję Letnią 2007. Zajęcia
odbywać się będą od 2 lipca do 24 sierpnia, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 do 13.00 na terenie OSiR Kórnik.
Chętnych na teren ośrodka dowozi autobus, który odjeżdżać będzie o godz. 9.00
z przystanku przy Gimnazjum w Kórniku, a
o 9.10 z rynku w Bninie. W programie gry,
zabawy oraz wycieczki i wyjazdy na basen.
Zajęcia na terenie OSiRu są bezpłatne,
natomiast odpłatny jest wyjazd na basen
(bilet wstępu).

nr 13/2007
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WYPOCZYNEK DLA PODOPIECZNYCH
KTPS
42 młodych podopiecznych Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej
wyjedzie 5 sierpnia na dwutygodniowy
wypoczynek do Ośrodka „Wojków” w
Kotlinie Jeleniogórskiej. W programie
wyjazdu są zajęcia na sali gimnastycznej, gry, zabawy, spotkania przy ognisku
oraz wycieczki do ciekawych miejsc i
obiektów. Wypoczynek dla podopiecznych jest bezpłatny. Łączny koszt akcji
letniej KTPS to prawie 30 tys. zł. (środki
z UM w Kórniku – 20 tys. zł, z Kuratorium
Oświaty w Poznaniu – 951 zł, środki
własne stowarzyszenia i pozyskane w
ramach 1% - 9 tys. zł).
PROPOZYCJE LETNIE „KLAUDYNKI”
• II Festyn Rekreacyjny „Razem możemy więcej” odbędzie się 30 czerwca
w godz. 10.00-15.00 na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Kórniku. Szczegółowe
informacje na stronie 16.
• 14 lipca - wycieczka do Gruszczyny
k/ Swarzędza i udział w „VI Powiatowych
Igrzyskach Sprawnych Inaczej”
• 25 lipca-31 lipca - I Turnus Półkolonii

Letnich w Kórniku „Klaudynkowe Spotkania
Twórcze”
• II połowa sierpnia- II Turnus Półkolonii
Letnich w Kórniku „Klaudynkowe Spotkania
Twórcze”
WAKACYJNE DYŻURY PRZEDSZKOLI
25 - 30 czerwca - dyżur pełni Przedszkole nr 2 Kórnik- Bnin (dla dzieci z tego
przedszkola)
2 - 13 lipca - dyżur pełni Przedszkole
w Szczodrzykowie (dla dzieci z wszystkich
przedszkoli)
1 - 14 sierpnia - dyżur pełni Przedszkole
nr 2 Kórnik- Bnin (dla dzieci z wszystkich
przedszkoli)
16 - 31 sierpnia - dyżur pełni Przedszkole nr 1 Kórnik (dla dzieci ze wszystkich
przedszkoli)
W czasie dyżurów obowiązuje zasada
zgłoszenia min. 10 dzieci i brak odpisu za
żywienie w razie nieobecności zgłoszonego
dziecka. W przypadku zgłoszenia mniejszej
ilości dzieci dyżuru w danych dniach nie
będzie, a przedszkole będzie nieczynne.
W zajęciach podczas dyżurów mogą wziąć
udział te dzieci, które uczęszczają do przedszkola. Zebrała: Barbara Morasz

INFORMACJE

KULTURA

Parafiada
w Borówcu

Informacja
Uprzejmie informuję Czytelników, że w miesiącach lipcu i sierpniu b.r. Biblioteka Publiczna w Kórniku i Filia w Kórniku/Bninie będą czynne w godzinach:
Kórnik
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

11.00 - 17.00
11.00 - 17.00
8.00 - 15.00
8.00 - 15.00
11.00 - 17.00

Bnin
8.00 - 15.00
8.00 - 15.00
11.00 - 17.00
11.00 - 17.00
8.00 - 15.00

Zapraszam również Czytelników do zapoznania się z naszym katalogiem
w Internecie pod adresem: www.biblioteka.kornik.pl
Dyrektor Biblioteki
Danuta Nestorowicz

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowanie
Pani Katarzynie Szablewkiej oraz Panu Krystianowi Szklarkowi
za bezinteresowne zaangażowanie w organizację kursu obsługi komputera
i Internetu
oraz jego przeprowadzenie w Bibliotece Publicznej w Kórniku.
Kurs zorganizowany został dla czytelników i mieszkańców w ramach
obchodów
Tygodnia Bibliotek przebiegającego pod hasłem
„Biblioteka mojego wieku”.
Danuta Nestorowicz
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku
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wędkarskiego
koła
Wędkarze z Koło nr 19 Kórnik PZW
uroczyście obchodzili 60-lecie istnienia
koła w niedzielę 24 czerwca na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Najpierw zorganizowano zawody wędkarskie, w których uczestniczyło 17 trzyosobowych reprezentacji z zaprzyjaźnionych
kół oraz ponad trzydziestu zawodników
z kórnickiego koła, czyli w sumie ponad
80 wędkarzy. Sędzią
głównym był Roman
Mytko, a sędziami
zawodów: Paweł
Domański, Marcin
Jarzyna, Paweł Boiński.
Po zawodach licznie zebrani widzowie
mieli okazję zobaczyć
pokaz ratownictwa lądowego – udzielanie
pierwszej pomocy
medycznej w wykonaniu strażaków z
OSP Kórnik, prowadzony przez Pawła
Walerczyka. Dużą
atrakcją była loteria
fantowa z 300 nagrodami. Jedną z nich
był żywy królik. Główną nagrodę – rower
wylosowała Małgorzata Wójkiewicz.
W części oficjalnej prezes Mirosław
Grewling powitał przybyłych gości: burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, przewodniczącą Rady Miejskiej –Irenę Kaczmarek,
dyrektora Zarządu Okręgu PZW – Andrzeja
Kuligowskiego, komendanta Zawodowej
Straży Rybackiej na powiat poznański
– Macieja Piotra. Przypomniał krótko historię koła.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski w swoim
wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że wędkarze są bardzo lubiani. Podziękował za
bardzo dobrą współpracę z samorządem
w dziedzinie ochrony środowiska. Poinformował o tym, iż niedługo otwarty zostanie
przepust pomiędzy Jeziorami Kórnickim i
Skrzyneckim Dużym. Serdeczne życzenia
złożyła również przewodnicząca RM – Irena
Kaczmarek. Andrzej Kuligowski zaznaczył,
że 60 lat to bardzo wiele. Przypomniał,
że kórnickie koło powstało jeszcze przed
utworzeniem w 1950 roku Okręgu PZW w
Poznaniu. Przekazał dla koła okolicznościową paterę. Przedstawiciele 17 wędkarskich
kół na ręce prezesa Mirosława Grewlinga
złożyli serdeczne gratulacje.
Odznakę „Za zasługi dla Wędkarstwa
Wielkopolskiego” otrzymali: Artur Gruszczyński, Eugeniusz Mańczak, Piotr Grochowski, Kazimierz Słabolepszy, Andrzej
Nowaczyk.
Uhonorowano sponsorów tej uroczy-
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stości, którymi byli: Urząd Miejski, firma
„Komet” – Jacek Przybylski, „Anmed”– Wojciech Przychodzki, Roman Korcz, Instalatorstwo Elektryczne – Piotr Piechowiak,
Marian Bosiacki, firma wędliniarska – Grzegorz Dworczak, Michał Walczak – Anna
Maria Przewozy, firma Euro-Astra, Danuta
Słoma, transport samochodowy – Krzysztof
Kaźmierczak, hurtownia kosmetyków – Jarosław Powąska, firma „Inpakt” – Dariusz
Żurkowski, solarium – Agata Żebrowska,
firma „Targo Rem”, Piotr Wicik, wulkanizacja i sprzedaż opon – Artur Gruszczyński,
Surówki Sznura i Grześkowiak, sklep
wędkarsko-zoologiczny – Renata Miszczyk,
„Langraf” – Andrzej Tomasz Latanowicz,
zakład transportowy – Hieronim Kałek , Mo-

nika Orlewicz-Kulas – usługowo-handlowy
zakład pogrzebowy, firma handlowa T. M.
Małeccy, Katarzyna Grewling, Jan Bartosik, Marek Wójkiewicz, Krzysztof Miara,
Stefan Siekierski, Stanisław Gorzałczany,
Alicja Poprawska, Tomasz Dominiak, BS
Kórnik, Apteka – ul. Średzka, Piekarnia
Kórnicka – ul. Dworcowa, Artur Hoffmann,
OSiR Kórnik, Roman Mytko, Paweł Boiński,
Danuta Karaś, Piotr Modrowski, Krzysztof

Paciorkowski, Marcin Gromadziński, kwiaciarnia „Płomyk” - Elżbieta Walerczyk, OSP
Kórnik. Prezes Mirosław Grewling wszystkim sponsorom składa podziękowania za
wsparcie koła.
Pamiątkowe puchary otrzymali byli
prezesi i obecny prezes: Marek Duszczak
(najstarszy), Stefan Siekierski, Marian
Dominiak, Ireneusz Ciszak, Mirosław
Grewling. Najstarszemu wędkarzowi – 96letniego Wincentemu Wójkiewiczowi przyznano statuetkę. W jego imieniu odebrała
ją rodzina, gdyż pan Wincenty gorzej się
poczuł i nie mógł być na uroczystości.
Ogłoszono wyniki zawodów. Klasyfikacja miała miejsce w grupie kórnickich
wędkarzy oraz z zaprzyjaźnionych kół.
Wśród gości w
grupie juniorów
I miejsce zajął Marek Ciszewski (Książ
Wlkp.), II miejsce
Mateusz Fechner
(Stęszew), III miejsce Paweł Jankowski
(Rataje). W kategorii
seniorów pierwsze
miejsce zajął Jan Ratajczak (Czempiń),
drugie Ryszard Wicher (Środa Wlkp.),
trzecie Stanisław
Pawlak .
W grupie kórnickich wędkarzy pośród juniorów najlepszy był Kamil Rossa,
drugi Rafał Stachowiak, a trzeci Robert Zięta. W kategorii
kobiet – Helena Nowakowska. W grupie
seniorów I miejsce zajął Leszek Gubański,
II miejsce Rafał Kujawa, a III Eugeniusz
Mańczak.
Jubileuszowej uroczystości towarzyszyła okolicznościowa wystawa prezentująca
osiągnięcia koła i sprzęt jakim łowili kiedyś
wędkarze.
Robert Wrzesiński

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

REKLAMY

KULTURA

60 lat

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

AUTO-MERC
WypoŻyczalnia samochodów

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
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62-330 Nekla, ul. Dworcowa 24
tel. (061) 438-63-10, (061) 437-20-71, kom. 0605-337-088
www.kowalstwo-nekla.pl, e-mail: stalmet@kowalstwo-nekla.pl
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osobowych i dostawczych
tel./fax (061) 898 03
kom. 660-762-870

50

Kórnik
ul. Średzka 17
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Kursy prawa jazdy: kat A, B,
B+E, C, C+E,.

Przewóz towarów niebezpiecznych
- ADR - wózki widłowe
• spawanie • i inne w/g potrzeb
Rozpoczyna się nabór na kurs podstawowy
i dodatkowy dokształcający kierowców
wykonujących transport drogowy - przewóz
osób i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka
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

KÓRNICKI FESTYN PARAFIALNY
Koncert zespołu „Przyjaciele św. Franciszka”, chóru „Tutti Santi”, zjeżdżalnia
pnumatyczna , eurobunge, loteria fantowa,
Koło Fortuny, pokaz pierwszej pomocy czy
strzelanie z wiatrówki – to tylko kilka przykładów atrakcji, które czekały na tych, którzy
zdecydowali się wziąć udział w kolejnym
Festynie Parafialnym w Kórniku.
Odbywające się już po raz trzeci parafialne
święto w niedzielę 24 czerwca zgromadziło
wielu mieszkańców Kórnika i okolicznych
miejscowości. Słoneczna pogoda i moc atrakcji z godziny na godzinę przyciągały coraz więcej osób na parking za domem parafialnym.
Organizatorzy zadbali, aby zarówno dzieci, jak
i dorośli mogli znaleźć coś dla siebie.
Dlaczego właśnie festyn? – Kościół to
nie tylko miejsce spotkania z Bogiem, ale też
miejsce gdzie istnieje i funkcjonuje wspólnota
parafialna, która ma także potrzebę rozrywki
i zabawy – tłumaczy ks. Mirosław Skórnicki,
wikariusz z kórnickiej parafii i jeden z organizatorów.
Otwarcia festynu dokonał ksiądz proboszcz Jerzy Kędzierski. - Istnieje powiedzenie, że do trzech razy sztuka. Sądzę, że

festynu losy zostały rozprowadzone w rekordowym tempie. Wielu uczestników zakupiło
ich ogromną ilość, dlatego po każdym wylosowanym numerku publiczność nerwowo
przeglądała trzymane w dłoniach papierowe
kartoniki. Emocji było niemało, bo wśród
głównych nagród znalazła się wycieczka za-

Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców
Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy

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

Produkcja
i montaż
płotów
betonowych

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

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

tel.
606 642 050

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

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

NOWOŚĆ - tipsy szklane

SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!
Promocja wakacyjna od 2 do 5 lipca - 1 min. - 60 gr
KOSMETYKA

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

Nowe godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00
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PRACOWNIA KRAWIECKA

A&A

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

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

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
nr 13/2007

tym razem sztuka wzniesie się na szczyty
– powiedział.
Parafiada rozpoczęła się od zabaw i konkursów dla dzieci. Najmłodsi wraz z rodzicami
chętnie zgłaszali się do licznych konkurencji
wśród, których znalazło się m.in. bandażowanie określonej części ciała papierem
toaletowym, rzut piłką do celu czy ugryzienie
jabłka zawieszonego na nitce. Następnie na
scenie zaprezentował się chór dziecięcy „Tutti
Santi” i kórnickie „Triolki”. Po dziecięcych występach przyszedł czas na wspólne biesiadne
śpiewanie dorosłych i koncert akordeonistów.
W międzyczasie odbywały się licytacje
komputerowych karykatur księży i obrazów
autorstwa wychowanków bnińskiego Domu
Dziecka, ogłaszano zwycięzców konkursów i
wręczano nagrody. Wieczorem na scenie pojawił się zespół „Przyjaciele św. Franciszka” z
Krakowa. Piosenki religijne w niecodziennych
aranżacjach rozruszały młodszą i straszą
część publiczności.
Adrenalina niezwykle skoczyła w górę,
gdy rozpoczęto losowanie głównych nagród
w loterii fantowej. Podczas tegorocznego
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graniczna, aparat cyfrowy i miniwieża.
Przez cały dzień trwała także rywalizacja
przy Kole Fortuny. Uczestnik zabawy miał 3
rzuty lotką do kręcącego się koła. Punkty z pól,
w które trafił były zliczane. Osoba, która uzbierała największą ilość punktów zdobyła główną
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OŚRODEK
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ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

nagrodę, czyli zestaw kina domowego.
Wielu mieszkańców współzawodniczyło
ze sobą w zawodach strzeleckich, szachowych, warcabach i konkurencjach sprawnościowych. Każdy mógł również zobaczyć pokaz
pierwszej pomocy w wykonaniu ratowników
z Automobilklubu w Poznaniu i sprzętu służb
mundurowych. Wokół placu znajdowały się
liczne stoiska z książkami, wikliną, witrażami i ozdobami malowanymi na szkle przez
podopiecznych z Domu Dziecka w Bninie,
karykaturami, obrazami itd.
Ponadto przygotowano liczne atrakcje dla
dzieci. Najmłodsi zjeżdżali na pneumatycznej
zjeżdżalni, próbowali swoich sił na rodeo,
malowali twarze, skakali na eurobunge i przyglądali się pokazowi modeli latających.
Spragnieni i głodni mogli wypić coś chłodnego i posilić się domowym jadłem. Bigos,
kiełbasa, kaszanka pyszności z grilla, chleb
ze smalcem i ogórkiem, gzik, frytki, domowe
ciasta i lody – takie jedzonko serwowały te
osoby, które postanowiły pomóc w organizacji
festynu.
III Kórnicka Parafiada zakończyła się
Apelem Jasnogórskim. W jej przygotowanie
włączyło się prawie 70 osób. Podczas tegorocznego festynu zebrano około 22 tysiące
złotych. Dochód ten zostanie przeznaczony
na budowę kolejnej części ogrodzenia kórnickiego cmentarza.
Barbara Morasz
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w Kórniku (9 lipca 1921 roku)
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Kórnicki zamek przez prawie VI wieków
swego istnienia był świadkiem wiekopomnych
wydarzeń, w tym również wizyt głów państwa
polskiego. W czasach staropolskich gościli
tu m.in. śpieszący na koronację do Krakowa
Henryk Walezy, a w 1623 roku przybył z
wizytą Zygmunta III Wazy z królewiczem
Władysławem. Tradycję takich odwiedzin
kontynuowano również po odzyskaniu niepodległości. Jednym z pierwszych podobnych
rangą wydarzeń był przyjazd Naczelnika
Państwa odrodzonej Rzeczpospolitej. Józef
Piłsudski przybył na zamek kórnicki dnia 9 lipca 1921 roku. Jako, że jesteśmy w przededniu
rocznicy tychże wydarzeń, warto czytelnikom
Kórniczanina przybliżyć przebieg wizyty i
okoliczności jej towarzyszące.
W lipcu 1921 roku Naczelnik Państwa
i Naczelny Wódz prowadził trzydniową
grę wojenną w Nakle nad Notecią. Po jej
zakończeniu odbył Piłsudski objazd po Wielkopolsce. Gościł m.in. w Samostrzelu, Iwnie
i właśnie w Kórniku. Sama wizyta odbyła się
najprawdopodobniej z inicjatywy i zaproszenia generała Leona Skierskiego i pułkownika
Stachiewicza, którzy stacjonowali w Kórniku
wraz ze sztabem trzeciej armii (kwaterując
notabene na piętrze w zamku, gdzie obecnie gromadzone są cimelia oraz druki XVII
wieczne). Przyjęcie Marszałka wraz z towarzyszącą mu generalicją miało miejsce na
rynku. Głowa państwa została powitana przez
Bractwo Kurkowe oraz tutejszą ludność. Po
wyjściu z samochodu został Piłsudski powitany przez burmistrza, za którym stał skromnie Władysław Zamoyski. Oprócz samego
Naczelnika w skład delegacji weszli także:
generałowie Kazimierz Raszewski, Zygmunt Zieliński, Tadeusz Rozwadowski, oraz
pułkownikowie: Franciszek Kleeberg i Julian
Stachiewicz. Najprawdopodobniej inicjatywa
co do spotkania i wizyty wyszła ze środowiska Marszałka. Świadczyć mogą o tym
słowa wypowiedziane zaraz po powitaniu, do
Władysława Zamoyskiego „...przyjechałem
podziękować za brata...”(Bronisław Piłsudski
będąc na emigracji w Paryżu często korzystał
ze wsparcia Władysława Zamoyskiego), na
co Zamoyski odparł, że zawsze widział w
nim rodaka, po czym zaprosił go w gościnę
słowami „Proszę do mojej matki na zamek”.
Według relacji Stanisława Małeckiego goście
drogę z rynku na zamek pokonali pieszo. Na
czele pochodu szedł Władysław Zamoyski
i marszałek Piłsudski, za nimi sztab, przed
nimi chmara dzieci, a obok nich dwóch
leśniczych jako straż honorowa. Całość wywoływała podobno komiczne wrażenie jakby
pan włości kórnickich i Naczelnik Państwa
zostali aresztowani. Po przybyciu na zamek
zostali oni pierw poproszeni na podwieczorek, który przyniesiono z Hotelu Victoria
(obecnie El-Med), gdzie kwaterowała reszta
sztabu trzeciej armii. Po posiłku Marszałek
udał się do generałowej Zamoyskiej, gdzie
według jednej z zachowanych relacji miała
się odbyć dekoracja Orderem Odrodzenia
Polski – Polonia Restituta, jednak z tym
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zagadnieniem związana jest zupełnie inna
opowieść. Wystarczy jedynie wspomnieć, że
żadna dekoracja wtedy miejsca nie miała co
potwierdzają akta zachowane w Bibliotece
Kórnickiej, a cała ta legenda została dorobiona później. Podczas tego spotkania oprócz
generałowej Zamoyskiej obecni byli również
Władysław Zamoyski, oraz córka Generałowej Maria. Rozmowy toczyły się głównie
wokół tematu sześciotomowych pamiętników
generała Zamoyskiego, o których Marszałek
wiedział, że wyszły w opracowaniu wdowy,
a którym miał przypisywać wielką wartość
jako dokumentom źródłowym do okresu
powstania 1830/31 roku. Sędziwa wówczas
wdowa, urodzona w wolnej Warszawie w
roku 1831 roku, stamtąd wywieziona będąc
niemowlęciem, miała szczęście wrócić po 90
latach do wolnej już stolicy. Rozmowie przy-

słuchiwała się, jak już wspomniałem, córka
Jadwigi – Maria, uzdolniona plastycznie. W
czasie tej krótkiej rozmowy Naszkicowała ona
sylwetkę i portret marszałka Piłsudskiego, nie
przetrwał on jednak wojennej zawieruchy i nie
dotrwał do naszych czasów. Gdy rozmowy
dobiegły końca, w pokoju córki Generałowej
– Marii – odbyła się narada i zebranie sztabu
manewrów wojskowych, w których najprawdopodobniej wzięło udział aż 25 oficerów.
Około godziny 22 wszyscy uczestnicy zostali
zaproszeni na uroczysty posiłek w Sali Herbowej. Według relacji składał się on z 5 dań,
ale do popicia podano jedynie czystą wodę.
Hrabia Zamoyski zauważył, że bez popicia
jedzenie idzie gościom dość opornie więc powstał i zwrócił się do Marszałka, że polskiego
wina nie mają, a na obce szkoda im pieniędzy.
Podczas kolacji doszło do burzliwej wymiany zdań z Zofią z Działyńskich Grocholską
która ubolewała, że ofiara wojenna jej syna
i męża nie pozwoliły na rozszerzenie granic
Rzeczpospolitej. Sam Piłsudski skwitował
to stwierdzeniem, że każdy chciałby, żeby
to właśnie jego majątek znajdował się po

polskiej stronie. Napięta już sytuację podsycił
jeszcze sam Władysław Zamoyski stwierdzając, że każdy polski majątek stanowi część
Polski.
Po tym spóźnionym obiedzie Hrabia w
świetle lamp oprowadzał gości po swoich
włościach (w zachowanych relacjach z wizyty
Józefa Piłsudskiego następuje jedna drobna
nieścisłość, według relacji adiutanta Marszałka – Stefana Stablewskiego, zwiedzanie
zamku i jego zbiorów miało miejsce przed
obiadokolacją, a nie po niej), nie szczędząc
zresztą osobie Józefa Piłsudskiego uszczypliwych uwag. Wprawdzie tytułował go
Naczelnikiem Państwa, ale już przy obrazie
Henryka Walezego dał do zrozumienia swojemu współrozmówcy, że też sroce spod ogona
nie wypadł i przypomniał Piłsudskiemu, że
oto portret króla Henryka Walezego. Mój
pradziad wojewoda poznański eskortował
króla od Paryża i pierwszy nocleg w Polsce
spędził na zamku kórnickim. Pan Marszałek
widzi, że Kórnik gościł już głowę państwa.
Motyw kresów wschodnich przewinął się
jeszcze raz w późniejszych rozmowach, gdy
Zamoyski pokazując Piłsudskiemu kolekcję
pasów słuckich zaczął ubolewać, że Słuck
znalazł się poza granicami Polski, co Marszałek ripostował komentarzem – Pociesz
się Pan, tych pasów już tam nie robią. Do
kolejnej wymiany zdań doszło pod portretami
cara Piotra Wielkiego, którego Naczelnik
Państwa nazwał wielkim człowiekiem, na co
Zamoyski zareagował, że owszem wielka to
to była, ale... świnia. Z kolei zwrócił uwagę
Marszałek na portret Pocieja, na co syn Generałowej zwrócił uwagę, że już wtedy takich
opilców na posłów wybierano. Po tych kilku
żartach nastrój zelżał, ale był to już koniec
wizyty w Kórniku. Piłsudski wraz ze swoją
świta złożyli pamiątkowe wpisy w księdze
gości w Czarnej Sali. O godzinie pierwszej w
nocy opuszczał Naczelnik w świetle pochodni
szpaleru Bractwa Kurkowego rozstawionych
aż do podzamcza. Samochody odwiozły
gości wraz z gospodarzem na stację kolejową, gdzie tym razem Marszałek ugościł
Władysława Zamoyskiego herbatą. Wkrótce
potem pociąg odjechał, a kórnicki gospodarz
powrócił na zamek.
Mam nadzieję, że tym krótkim tekstem
w godny sposób uświetniłem to pamiętane
już tylko przez najstarszych mieszkańców
Kórnika wydarzenie. Nie znalazło ono zresztą
nigdy większego oddźwięku w literaturze
historycznej, pomijane jest nawet przez biografów marszałka Piłsudskiego. Inna sprawa,
że wizyta nie miała żadnego większego celu,
była czysto kurtuazyjna, trwała też tylko kilka
godzin. Wielce prawdopodobnym, że gdyby
nie dwie zachowane w Bibliotece Kórnickiej
relacje, (wieloletniego pracownika zamku
kórnickiego – Stanisława Małeckiego, oraz
towarzyszącego wówczas Naczelnikowi
– Stefana Stablewskiego), na których opierałem się pisząc to krótkie wspomnienie,
zapewne wydarzenie to uległoby w końcu
zapomnieniu. Grzegorz Kubacki
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„Przyroda człowiekowi, człowiek przyrodzie” - pod tym hasłem 5 czerwca w Dniu
Ochrony Środowiska odbył się jubileuszowy
X Turniej Ekologiczny. Został on zorganizowany w Czmońcu z wykorzystaniem
przyrodniczych i krajobrazowych walorów
Rogalińskiego Parku Krajobrazowego,
nadwarciańskich łęgów oraz nowej ścieżki
dydaktycznej „Bobrowy Szlak”. Jego organizatorkami były panie dyr. Zofia Talarczyk
i Agnieszka Półchłopek ze Szkoły
Podstawowej nr 2, zaś przewodnikiem po okolicach Czmońca i
gospodarzem terenu sołtys wsi,
pan Zbigniew Tomaszewski.
W imprezie brała udział
pięćdziesięcioosobowa grupa
uczniów z czterech szkół podstawowych gminy, nauczyciele
oraz grono zaproszonych gości
- przedstawiciele Aquanetu,
Instytutu Dendrologii PAN, Wielkopolskiego Parku Narodowego,
Parków Krajobrazowych, KTOŚ,
Nadleśnictwa Babki, Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli, Starostwa Powiatowego, Wodociągów Kórnickich oraz kórnickiego urzędu i
samorządu.
W pierwszej części turnieju uczestnicy
i goście mieli okazję poznać walory ścieżki dydaktycznej zatopionej w
malowniczym krajobrazie nadwarciańskich łęgów, natomiast
dwuosobowe szkolne drużyny
przy każdej z 10 tablic informacyjnych wykonywały zadania
praktyczne lub odpowiadały na
wylosowane przez siebie pytania.
Uczniowie musieli wykazać się
zarówno dużą wiedzą jak i umiejętnościami, rozpoznając gatunki
drzew i ptaków, badając próbki
wody, rozwiązując krzyżówkę,
określając wiek drzew czy segregując odpady na czas. Najlepiej
poradzili sobie z turniejowymi
konkurencjami uczniowie SP nr
2 Angelika Tórz i Małgorzata Matuszewska
(32 punkty), następnie Karolina Szarkowicz
i Mikołaj Zakrzewski z SP w Szczodrzykowie (29 punktów). Trzecią lokatę zajęły
Weronika Graś i Weronika Cyra z SP nr
1(28 punktów), a kolejną Ewelina Staniszewska i Jarosław Stachowiak z SP w
Radzewie (25 punktów). Nad przebiegiem
turnieju czuwała komisja w składzie: prof.
dr hab. Władysław Bugała z Instytutu Dendrologii PAN (przewodniczący), Gabriela

Wojciechowska z ODN w Poznaniu oraz
Andrzej Purcel z Wielkopolskiego Parku
Narodowego.
Po trzygodzinnym spacerze oraz
posileniu się uczestnicy przystąpili do
drugiej części turnieju, podczas której
prezentowane były szkolne Raporty
Ekologiczne opracowane na podstawie
realizowanego projektu monitoringu
ekologicznego gminy. Prezentacjom towa-

rzyszyły przygotowane szkolne wystawy
zdjęć i plakatów, które pokazywały, jak
wiele jest miejsc zaśmieconych i zanieczyszczonych w naszej gminie. Uczniowie

mówili o złej jakości wód, przygotowali
również pakiet praktycznych propozycji
poprawy stanu naszego środowiska. W
tej części najlepsze okazały się szkoły z
Bnina i Szczodrzykowa, a drugie lokaty
przypadły szkole SP1 i szkole z Radzewa.
Bez względu jednak na minimalne różnice
punktowe, jak podkreślił p. prof. Bugała,
przygotowanie wszystkich uczestników
oraz poziom opracowanych raportów był
wysoki. Najbardziej oczekiwanym przez

młodzież momentem było wręczanie
nagród ufundowanych przez sponsorów.
Uczniowie za swoją wiedzę otrzymali
odtwarzacze MP3, plecaki, szczoteczki
elektryczne do higieny jamy ustnej, myszki bezprzewodowe ufundowane przez
gminę zaś ich szkoły cenne pakiety edukacyjne ufundowane przez Aquanet S.A.
oraz inne pomoce dydaktyczne. Całość
imprezy zakończyła inscenizacja „Las”
w wykonaniu uczniów SP nr 2,
którą przygotowała p. Elżbieta
Kubicka.
Na zakończenie warto dodać,
że celem wszystkich dotychczasowych turniejów była integracja
młodzieży, nauczycieli, przedstawicieli samorządu i instytucji
wokół problemów ekologicznych
naszej gminy. Po tych 10 latach
sądzimy, że się nam to udało,
ponieważ w gminie segreguje
się odpady, rośnie dbałość o
stan jezior, czystość terenów i
zdrowy styl życia. Oczywiście,
jak pokazują raporty i wystawa
jest jeszcze wiele do zrobienia,
ale ludzi dobrej ekologicznej woli, jest
coraz więcej.
Dzięki inwestycji w szkolną edukacje
ekologiczną próbujemy wychować pokolenie młodych ludzi świadomych
faktu, że jakość środowiska, w
którym żyją przekłada się na
jakość ich życia.
Ze wszech miar budujące jest
śledzenie dalszych losów byłych
uczestników turniejów ekologicznych. Okazuje się, że wielu z
nich kształci się na kierunkach
przyrodniczych – są biologami,
rolnikami, nauczycielami, animatorami ruchów ekologicznych.
Na zakończenie w sposób
szczególny wypada podkreślić
rolę i zaangażowanie wspaniałych jurorów, którzy na przestrzeni 10 lat z wielką życzliwością
oceniali zmagania uczestników, przekazując im równocześnie wiedzę.
Wspomnieć również należy o gronie
sympatyków i sponsorów, dla których edukacja ekologiczna i przyrodnicza młodzieży
jest inwestycją w przyszłość naszej Ziemi.
Musimy bowiem mieć świadomość, że „jesteśmy tu na chwilę ...”, a po nas przyjdą
następne pokolenia.
Za to wszystko jako organizatorzy serdecznie dziękujemy. Agnieszka Półchłopek

Obchody Dnia
Dziecka cd.
W Szczytnikach w niedzielę 3 czerwca
2007r. Sołtys, Rada Sołecka, Ochotnicza
Straż Pożarna przy pomocy młodzieży
zorganizowały Dzień Dziecka.
Początek zabawy to wspólny taniec, który
miał przełamać lody nieśmiałości. Udział w
zabawie pod bacznym okiem rodziców miały
zapewnione wszystkie dzieci, których frekwencja nie zawiodła. Dzięki sponsorom wszystkie
dzieci dostały po soczku i lodzie. Jedną z
atrakcji była bezpłatna przejażdżka bryczką.
Impreza bogata była w konkursy. Mamy nadzieję, że dzieci się nie zawiodły i w następnym
roku też nas zaszczycą obecnością.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli
w organizacji. Sołtys

• Komisji Ochrony Środowiska Gminy
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Kórnik i jej przewodniczącemu panu Januszowi Wojtusiowi
• Firmie AQUANET S.A.
• Panu Zbigniewowi Tomaszewskiemu
sołtysowi Czmońca
• Panu Antoniemu Kaliszowi kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska
Gminy Kórnik

Rada Sołecka wsi Błażejewo z okazji
Dnia Dziecka również pamiętała o swoich
najmłodszych. Dzieci zostały zaproszone
na dzień 2 czerwca do Domu Ludowego.
Po powitaniu i życzeniach skierowanych
do nich przez sołtysa, dzieci zostały obdarowane słodyczami. Dzień Dziecka odbył
się w Błażejewie po raz pierwszy. Organizatorzy obawiali się niskiej frekwencji, lecz
obawy okazały się płonne. Rozdano 53
paczki. Dzieci tak licznym przybyciem udowodniły, iż warto dla nich coś organizować
– one nie zawiodą.
Jeszcze raz dziękując im za przybycie,
sołtys w imieniu Rady Sołeckiej obiecał
Dzień Dziecka w przyszłości bardziej
uatrakcyjnić. J. Sz.
Również w Dębcu zorganizowano Dzień
Dziecka. Najmłodsi bawili się wspaniale,
brali udział w różnego rodzaju konkursach
i grach. Były nagrody a dla każdego ciepły
posiłek z grilla i lody.
Tydzień później w świetlicy wiejskiej
odbyła się zabawa taneczna nazwana
„czerwcówką”. Wszyscy świetnie się ba-

• Pani Lucjanie Kużnickiej – Tylendzie
prezesowi TFP Sp. z o.o
• Pani Małgorzacie Bierła prezesowi
KTOŚ
• Dyrekcji Wielkopolskiego Parku
Narodowego
• Dyrekcji Nadleśnictwa Babki
• Panu Stanisławowi Jeziorskiemu

nr 13/2007

Tradycyjnie już, także w gościnnej Restauracji Biała Dama świętowano Dzień
Dziecka. Dzięki sponsorom: Urzędowi
Miejskiemu w Kórniku, kórnickiemu Bankowi
Spółdzielczemu oraz firmie Łobza podopieczni Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Oso-

nr 13/2007

TRZY PYTANIA
DO…
… JUSTYNY KUEHN,
PSYCHOLOGA Z PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W MOSINIE,
FILIA W KÓRNIKU
- Do kogo adresowane są „Dni
Przedszkolaka” organizowane przez
poradnię?

bom z Niepełnosprawnością Intelektualną
i Ruchową „Klaudynka” bawili się wesoło
przy słodkościach i muzyce a także otrzymali
prezenty. Oprawą „rozrywkową” wydarzenia
zajęły się Alina Stanecka Wilczak oraz Anna
Paprocka wraz z kórnickim gimnazjalnym
kółkiem teatralnym, które prowadzi.
Opr. ŁG

Podziękowania
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2
w Kórniku i organizatorzy X Turnieju
Ekologicznego wyrażają serdecznie
podziękowania za pomoc oraz ufundowanie turniejowych nagród następującym
sponsorom:

wili przy muzyce i różnych konkurencjach.
Zabawa bardzo się udała.
Rada Sołecka

KULTURA

EKOLOGIA

X TURNIEJ EKOLOGICZNY GMINY KÓRNIK

Przepiękne tereny ośrodka szkoleniowo
wypoczynkowego w Błażejewku gościły tym
razem gości specjalnych – dzieci i rodziców
zaproszonych przez Radę Sołecką Błażejewka na piknik z okazji Dnia Dziecka. Oczywiście nie zapomniano też o mamach, które
swoje święto obchodziły trochę wcześniej.
Niewątpliwą atrakcję była możliwość
rejsu motorówką po jeziorze, przejażdżka
Quadami (pojazdy terenowe podobne do
motocykla, ale 4 kołowe), a także gry i zabawy z nagrodami. Stoły pełne były smako-

łyków, w tym swojskiego ciasta, truskawek,
a obok skwierczały kiełbaski na grillu.
Do sukcesu imprezy, oprócz pięknej
pogody przyczynili się takze sponsorzy:
„Osrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Błażejewko” Sp. z o.o.
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Firma Transportowa R. Duda
Firma Transportowa Piotr Sójka
Taczała – Kuliński. Sprzedaż części
samochodowych Bnin
p. Elżbieta i Roman Mądry
p. Bogdan Barański
Sołtys i Rada Sołecka wsi Błażejewko.
Opr. ŁG

„Dni Przedszkolaka” adresowane są
przede wszystkim do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, czyli od 3 do 6 lat. Rodzice i opiekunowie maluchów do końca lipca
będą mogli uzyskać porady psychologiczne
odnośnie problemów wychowawczych lub
edukacyjnych. Dni te organizowane są
właśnie w czasie wakacji, gdyż wówczas
rodzice zdecydowanie więcej czasu przebywają ze swoimi pociechami, obserwują
je i łatwiej mogą dostrzec niepokojące
zachowania.
- Z jakimi problemami mogą zgłaszać
się rodzice?
Zakres problemów, z jakimi mogą
zgłaszać się do nas rodzice jest bardzo
szeroki. Podczas „Dni Przedszkolaka”
m.in. prezentujemy, jak wygląda rozwój
przedszkolaka od trzylatka do sześciolatka.
Będziemy strać się pomagać opiekunom
i udzielać im wskazówek, co mają robić i
mówić, aby dzieci ich słuchały, w jaki sposób zorganizować pociechom wolny czas,
jakie gry i zabawy zaproponować np. gdy
chcemy zorganizować przyjęcie urodzinowe dla trzylatka, czterolatka, pięciolatka
i sześciolatka. Rodzice mogą zgłaszać
się do nas z tym co ich zaniepokoiło w
zachowaniu dziecka np. nadruchliwość,
problemy z mową. Tłumaczymy opiekunom, że niezwykle ważna w wychowaniu
dziecka nadpobudliwego jest spójność
wychowawcza obojga rodziców, czyli takie
samo podejście do dziecka i reakcje na jego
zachowanie. Tylko spójność wychowawcza
pozwoli maluchowi płynnie przejść przez
kolejne fazy rozwoju. Wydajemy także
opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju
dziecka z niepełnosprawnością.
Mamy nadzieję, że zorganizowane
„Dni Przedszkolaka” w naszej poradni pozwolą opiekunom lepiej zrozumieć swoje
pociechy.
- W jaki sposób można zapisać się,
aby uzyskać poradę?
Opiekunowie zapisują się telefoniczne
pod numerem (061) 8-170-907 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz.
8.00-11.30, natomiast we wtorki w godz.
12.00-15.30. Podczas zapisów warto podać
i krótko opisać problem, z którym zamierzamy przyjść.
Rozmawiała: Barbara Morasz
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zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

Kronika kryminalna

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

Odnaleźli skradzione auto
16 czerwca w Koninku kórniccy funkcjonariusze odnaleźli skradzioną na terenie
Poznania skodę.

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

ELLMED

Jechali na „podwójnym gazie”
W okresie ostatnich dwóch tygodni policjanci z kórnickiego komisariatu zatrzymali
trzech nietrzeźwych kierowców.
Pierwszego z nich funkcjonariusze Ogniwa
Prewencji KP Kórnik złapali 17 czerwca w
Kórniku. Mężczyzna, który kierował oplem
miał prawie 2 ‰ alkoholu w wydychanym
powietrzu. Kolejnego nietrzeźwego kierowcę zatrzymali w tym samym dniu, w Kórniku,
również kierującego oplem, który miał 1
‰ alkoholu we krwi. Trzeciego pijanego
kierowcę
funkcjonariusze zatrzymali 23 czerwca w
miejscowości Szczodrzykowo. Mężczyzna

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

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

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO
STRAŻY MIEJSKIEJ

czynne:

Kontrolowali prędkość
13 czerwca w Kórniku, strażnicy miejscy
wraz z funkcjonariuszem policji kontrolowali miejsca, w których najczęściej przekraczana jest prędkość przez kierowców.
Mandaty wręczono kilku osobom. Większość łamiących przepisy to mieszkańcy
Kórnika.

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

U S G w Śremie

Prywatne gabinety diagnostyki
ul. Staszica 1 („KO-MED” HCP)
przyjęcia: pon.-pt. 8.00-12.00
tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955
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C Z A S P R O M O C J I O G R A N I C Z O N Y

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

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

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

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

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

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

Zatrzymali sprawców
16 czerwca funkcjonariusze z Sekcji Zabezpieczenia Miasta KMP w Poznaniu zatrzymali trzech sprawców gróźb karalnych
kierowanych pod adresem mieszkańca
Kórnika. Zdarzenie miało miejsce w autobusie linii Kórnik – Poznań.

nowoczesnym urządzeniem japońskim

Doprowadzili nietrzeźwego
13 czerwca w Biernatkach Straż Miejska
interweniowała w związku z informacją o
leżącym przy drodze nietrzeźwym. Mężczyznę doprowadzono do domu i przekazano rodzinie.
Ukarali mandatem za złe parkowanie
14 czerwca w Kórniku strażnicy
ukarali mandatem kierowcę pojazdu
(mieszkaniec Jezior Wielkich) za
parkowanie w miejscu zabronionym.
Następnego dnia w Bninie „wlepili”
mandat mieszkańcowi Jaszkowa za
złe parkowanie. Kolejny mandat za

kierujący samochodem BMW miał prawie 1
‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.
Nie dostosował prędkości
17 czerwca o godz. 18.30 na ulicy Śremskiej w Kórniku-Bninie kierujący oplem nie
dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, nie opanował pojazdu i
zjechał do przydrożnego rowu, a następnie
uszkodził ogrodzenie.
Jechał zbyt blisko
18 czerwca o godz. 20.00 na skrzyżowaniu krajowej „jedenastki” z drogą nr 434
kierowca opla nie zachował bezpiecznej
odległości pomiędzy pojazdami i uderzył w
tył poprzedzającego go również opla.
Uderzył w dzika
20 czerwca o godz.4.00 na trasie między
Kórnikiem a Czmoniem kierujący renault
laguną uderzył w przebiegającego przez
jezdnię dzika. Samochód uległ uszkodzeniu.
Kradzieże
• 13 czerwca Komisariat Policji w Kórniku
został powiadomiony o kradzieży paliwa
wartości 3500 zł na stacji Shell przez kieparkowanie w miejscu zabronionym w
Kórniku wręczyli 22 czerwca mieszkańcowi Dziećmierowa.
Interweniowali w „REMONDISIE”
15 czerwca Straż Miejska próbowała
skontaktować się z firmą „REMONDIS” z Poznania w związku z ciągle
przepełnionymi pojemnikami do
segregacji odpadów m.in. w Kamionkach, Kórniku. Niestety próby były
bezskuteczne.

Przyjęli zgłoszenie pogryzionego
przez psa
20 czerwca do siedziby SM zgłosił się
mężczyzna (mieszkaniec Kórnika),
który oświadczył, że został pogryziony
przez psa w Radzewie. Pogryzienie
potwierdzono na miejscu. Właściciel
psa został ukarany mandatem, a
zwierzę skierowano na obserwację
weterynaryjną.
Pochwycili psa
21 czerwca w Czmońcu strażnicy pochwycili błąkającego się czworonoga i
przewieźli go do schroniska.

Wylegitymowali młodą osobę
15 czerwca patrol SM interweniował na
osiedlu przy ulicy Śremskiej w Bninie w
związku ze zgłoszeniem o hałaśliwie zachowującej się młodzieży. Po wylegitymowaniu jednej z osób pozostali zachowywali
się spokojnie.

„Wlepili” mandat za brak umów
22 czerwca patrol SM ukarał 3 mieszkańców Kromolic za brak umów na wywóz
nieczystości.

Ukarali za nie opróżnianie szamba
18 czerwca strażnicy ukarali mandatem
mieszkańca Biernatek za nie wywożenie
szamba. Nie opróżnianie powodowało
częste wylewanie się fakaliów i smród w
okolicy.

Zabezpieczali obchody jubileuszu
23 czerwca strażnicy zabezpieczali wraz
z policjantami w Czmońcu przebieg obchodów 10-lecia powstania Rogalińskiego
Parku Krajobrazowego.
Opracowanie: BM

Restauracja Biała Dama

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

ŚRUTOWNIK
TARCZOWY
KUPIĘ

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552

TEL. 0503 147 282

Tel. 061 8170 216

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

nr 13/2007

nr 13/2007

INFORMACJE

REKLAMY

50

%

rującego samochodem marki VW. W tym
samym dniu mieszkaniec Biernatek zgłosił
kradzież rur aluminiowych od deszczowni
wartości 450 zł.
• 14 czerwca mieszkaniec Borówca zgłosił
kórnickiej policji kradzież samochodu marki
renault megane o wartości około 64 000
zł na szkodę firmy. Auto to odnaleziono
6 dni później w stanie uszkodzonym w
miejscowości Szczytniki. Także 14 czerwca z parkingu przed firmą w miejscowości
Robakowo nieznany sprawca dokonał kradzieży samochodu marki volkswagen golf
o wartości 20 000 zł na szkodę mieszkańca
Środy Wlkp.
• 16 czerwca Komisariat Policji w Kórniku
został powiadomiony o kradzieży auta
volkswagen w miejscowości Gądki o wartości około 25 000 zł.
• 19 czerwca mieszkanka Poznania zgłosiła kradzież samochodu marki nissan w
miejscowości Kórnik o wartości 12 000 zł.
W tym samym dniu przedstawiciel firmy
z Zawiercia zgłosił kradzież rusztowań z
terenu budowy przy krajowej trasie nr 11
w miejscowości Gądki. Wartość strat to
18 500 zł.
• 21 czerwca mieszkaniec Biernatek powiadomił kórnicki komisariat o włamaniu do
małego fiata i kradzieży z niego akcesorii
samochodowych o wartości około 500 zł.
Opr. BM

zatrudni
kelnera lub kelnerkę
oraz pomoc kuchenną
na umowę o pracę
25

Kórnicki Zamek był miejscem
dwóch sympatycznych koncertów, które zakończyły kolejny
rok nauki gry na fortepianie i
keybordzie dzieci i młodzieży z
naszej gminy i nie tylko.
Pierwszy koncert miał miejsce 18 czerwca. Bohaterami
wieczoru byli wychowankowie
Alicji Gandeckiej-Kurek oraz
Małgorzaty Gandeckiej. Kształceni przez panie pianistki i pianiści reprezentują różny poziom
gry – co oczywiste patrząc na
ich zróżnicowany wiek i czas
jaki poświęcili dotychczas nauce
gry a instrumencie. Nie mniej
- u wszystkich widać zaangażowanie i wrażliwość muzyczną. Zgromadzonej tego dnia
publiczności zaprezentowali
się: Daria Leszczyńska, Julka
Gandecka, Kajtek Jaśkowiak,
Marysia Woźna, Olga Nowak,
Joasia Siwecka, Marysia Kwiatkowska, Basia Wojciechowska,
Zosia Jakubowska, Magda Lipowska, Franek Gandecki, Jaś
Kwiatkowski, Tereska Kowalska,
Ania Siwecka

Pies
w podróży
Wyjeżdżając ze swoim czworonogiem
na wakacje powinniśmy wiedzieć, jakich
zasad należy przestrzegać, aby jazda
samochodem lub podróż innymi środkami lokomocji była bezpieczna zarówno
dla nas, jak i pupila. Nasz pies to także
pasażer, który wymaga odpowiedniego
przygotowania do wyjazdu.
Tuż przed podróżą
Psa warto przyzwyczajać do jazdy samochodem już od szczeniaka. Uchroni go to w
przyszłości od stresu związanego z podróżą.
Przed dłuższym wyjazdem należy się udać
z naszym pupilem do lekarza weterynarii.
Systematyczne odrobaczanie i szczepienie
przeciwko wściekliźnie jest sprawą ważną i
oczywistą, ale przed podróżą powinniśmy
upewnić się, czy nie należy tych czynności
powtórzyć. W okresie letnim wzmożoną aktywność wykazują pchły i kleszcze. Możemy
zaoszczędzić cierpienia psu, jeśli wcześnie
wykonamy zabiegi profilaktyczne, stosując
odpowiednie preparaty. Na rynku dostępne są ich różne formy np. spray, obroża.
Wiele czworonogów cierpi na chorobę
lokomocyjną, której objawy mogą być dla
nich kłopotliwe (ślinienie, wymioty, drżenie,
duszności). Warto skonsultować się z lekarzem weterynarii, który może doradzić, jak
zapobiec takim dolegliwościom. Pamiętajmy,
że nie należy karmić psa tuż przed podróżą.
Jest to szczególnie istotne w przypadku
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Kilka dni później, 22 czerwca również
w holu zamkowym zagrali uczniowie
Zygmunta Szrama. Tym razem
oprócz pianistów zagrali także
keyboardziści. Młodzi muzycy mieli
za sobą od kilku miesięcy do kilku
lat nauki. Pan Zygmunt, gospodarz
wieczoru zadbał o bezstresową
atmosferę, która pomogła adeptom „klawiszy” w zaprezentowaniu
swoich umiejętności w repertuarze
klasycznym i rozrywkowym. Jak
zwykle na „koniec roku” uczniowie
otrzymali świadectwa, a nauczyciel
oprócz kwiatów otrzymał powody
do dumy z wychowanków.
Na tym koncercie zagrali: Wojciech Słabolepszy, Weronika Roemer, Maria Warteresiewicz, Artur
Stelmach, Jakub Lehmann, Jan
Gulczyński, Marta Przybył, Beata
Norkiewicz, Paweł Walerczyk,
Anna Warteresiewicz, Tomasz
Szyc, Maciej Królikowski, Żaklin
Grząślewicz, Maria Taciak, Olga
Półchłopek, Tomasz Zwierzyński,
Beata Zwierzyńska, Marta Lehmann
Na koniec koncertu wystąpił gość
specjalny Paweł Rudny, uczeń II
klasy Państwowej Szkoły Muzycznej
II stopnia. Opr. ŁG

psów cierpiących na chorobę lokomocyjną.
Właściciel musi mieć podczas podróży przy
sobie aktualną książeczkę zdrowia psa. W
przypadku wyjazdu za granicę wymagany
jest paszport, dostępny wyłącznie u wyznaczonych lekarzy weterynarii. Lekarz uprawniony sprawdzi czy zwierzę spełnia wymogi
prawne w zakresie identyfikacji, a jeśli nie,
to wykona odpowiednie zabiegi. Dokumenty
te są dowodem na to, że zwierzak należy do
nas, jest zdrowy i zaszczepiony.
Podczas podróży
Właściciel pupila powinien pamiętać
o wielu istotnych sprawach, zależnych od
tego jakim środkiem lokomocji będzie się
poruszać.
Podróż samochodem
Ważne jest, abyśmy pamiętali, że psa
nie wolno zostawiać zamkniętego w aucie
stojącym na pełnym słońcu. Mają one słabe
mechanizmy utrzymujące temperaturę ciała
na jednakowym poziomie, a przegrzanie
może spowodować udar cieplny. W duży
upał psy krótkonose mogą dostać udaru
nawet w trakcie jazdy wietrzonym samochodem. Przy słonecznej pogodzie lepiej
odłożyć podróż na godziny wieczorne lub
wczesnym rankiem. W drodze powinno się
często zatrzymywać, pozwolić, zwierzęciu
napić się wody i trochę pospacerować.
Zanim otworzymy drzwi, przypnijmy smycz.
Wiele psów wybiega z samochodu wprost
pod koła nadjeżdżających pojazdów. W
trakcie jazdy nie pozwalajmy czworonogowi wyglądać przez okno, gdyż grozi to
zawianiem, przeziębieniem lub zapaleniem
uszu. Niedopuszczalne jest również podró-

żowanie bezpośrednio po kąpieli, z wilgotną
sierścią. Lekki powiew od uchylonej szyby
może spowodować przeziębienie, a nawet
zapalenie płuc.
Podróż pociągiem
Niezależnie od tego, jakim pociągiem
jedziemy, dla psa wykupujemy bilet ze zniżką
50% na pociąg osobowy. Pies musi być na
smyczy i w kagańcu. Jeśli współpasażerowie
protestowaliby przeciwko obecności psa to
konduktor jest obowiązany znaleźć nam
inne miejsce. Nie wolno przewozić psów w
wagonach z miejscami do leżenia, a w wagonie sypialnym tylko wtedy, gdy wykupujemy
cały przedział.
Przelot samolotem
Podczas lotu pies musi być umieszczony
w klatkę podróżną, na tyle obszerną, by mógł
się w niej położyć i obrócić. Przepisy IATA
(międzynarodowe stowarzyszenie przewoźników lotniczych) mówią o tym, że właściciel
może lecieć z psem o wadze do 5 kilogramów. Trzeba tylko zarezerwować dla niego
wcześniej miejsce (na pokładzie samolotu
może przebywać tylko jeden pies). Większe
psy lecą w specjalnym luku, przystosowanym do przewożenia zwierząt, co zawsze
jest dla nich strasznym przeżyciem. Luk jest
wprawdzie klimatyzowany, ale panuje tam
huk, a start i lądowanie z reguły wywołują
niemiłe odczucia. Nie ma też nikogo, kto by
przytulił i pocieszył. W porozumieniu z lekarzem warto podać psu coś na uspokojenie.
Za przelot psa samolotem płacimy jak za
nadbagaż według wagi. Jeśli pies leci sam,
jako bagaż, opłaty są dużo wyższe.
Zebrała: Barbara Morasz
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SKAUTOWY WSCHÓD SŁOŃCA
1 SIERPNIA 2007 ROKU
„JEDEN ŚWIAT – JEDNO PRZYRZECZENIE”
W STULECIE ŚWIATOWEGO RUCHU SKAUTOWEGO
RÓWNIEŻ W KÓRNICKIM ŚRODOWISKU
Sto lat to kilka pokoleń, wiele wydarzeń, wiele zmian. To skautowy udział
w budowaniu lepszego świata.
1 sierpnia 1907 roku o wschodzie słońca gen. Robert Baden – Powell obwieścił początek skautingu na pierwszym skautowym obozie.
Od tego czasu mija sto lat, blisko miliard ludzi na całym świecie miało okazję
żyć w duchu Prawa i Przyrzeczenia Skautowego, przeżyć skautową przygodę.
I my młodzi, starsi i jeszcze trochę starsi, których połączyła myśl Baden – Powella – twórcy skautingu uczcimy i będziemy przeżywać to wielkie wydarzenie.
1 sierpnia 2007 roku o wschodzie słońca (czasu lokalnego) członkowie organizacji skautowych, a więc i ZHP będą wspólnie przeżywać moment wejścia
naszego ruchu w drugie stulecie.
Najważniejszym, niepowtarzalnym wydarzeniem będzie wspólne ODNOWIENIE SKAUTOWEGO PRZYRZECZENIA. W wielu miejscach świata?
W różnych krajach?
Na obozie? Na górskim szlaku? Nad morzem? Na centralnym placu miasta?
Na leśnej polanie?
Kto czuje się choć w części harcerką, harcerzem i złożył Przyrzeczenie
(to jest bardzo ważne!) sądzę, że zechce dołączyć do nas, aby wspólnie przeżyć „Skautowy Wschód Słońca” i Odnowić Harcerskie Przyrzeczenie.
Razem zaśpiewajmy „sto lat”, zapalmy sto świec, wypiszmy
sto pomyślnych życzeń na przyszłość.
Do zobaczenia!
Z wyrazami szacunku
i harcerskim Czuwaj!

„PRZY INNYM OGNIU,
W INNĄ NOC
- DO ZOBACZENIA
ZNÓW”

INFORMACJE

KULTURA

Młodzi muzycy w zamku

Dnia 21 czerwca
2007 roku
odszedł na wieczną wartę
Ś.P.

Druh Harcmistrz

Sławek Smoliński
WIELOLETNI
HARCERZ I ZASŁUŻONY
INSTRUKTOR,
BYŁY KOMENDANT
HUFCA, DOSKONAŁY
KWATERMISTRZ
I SKARBNIK

hm. Krystyna Antkowiak

ZWIĄZKU HARCERSTWA

• miejsce zbiórki jubileuszowej – lasy leśnictwa Łekno,
• termin – 1 sierpnia br. o wschodzie słońca; wyjazd z Kórnika autobusem o
5.00 z parkingu przy ratuszu, powrót do Kórnika również autobusem,
• zgłoszenia do dnia 25 lipca 2007 roku (to ważne!)
u pani Kamili Pawłowicz – Rolnik – tel. 0618170411
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kórniku,
u pani Heleny Tomaszewskiej – tel. 0618170277
w Biurze Rady Miejskiej w Bninie.

POLSKIEGO W KÓRNIKU.
Za swą harcerską i instruktorska
służbę odznaczony
Srebrnym Krzyżem za zasługi
dla ZHP
i wyróżniony licznymi
odznaczeniami.
Jego śmierć to niepowetowana
stratadla kórnickiego środowiska
harcerskiego.
Duchowo
będziesz zawsze z nami
Harcerscy Przyjaciele.

Najbliżsi pożegnali zmarłych w miesiącu kwietniu 2007 r.
1. Zimowski Michał lat 67
z Czmońca
2. Saturniewicz Marianna lat 96
ze Skrzynek
3. Serba Maciej lat 24
z Borówca
4. Frąckowiak Ryszard lat 56
z Borówca
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5. Kubik Pelagia lat 81
z Żernik
6. Dzirba Andrzej lat 43
z Biernatek
7. Rajkowski Józef lat 92
ze Szczodrzykowa
8. Kujawa Piotr lat 15
z Kórnika
9. Matela Stanisław lat 57
z Kórnika
10. Szmajdziński Czesław lat 68

z Borówca
11. Maciejewski Tadeusz lat 72
z Czmońca
12. Jarecki Adam lat 62
z Radzewa
13. Sabiniewicz Mariusz lat 44
z Koninka
14. Majsner Kazimierz lat 70
z Kórnika
Opr. Bernadeta Szydłowska
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Pralki * lodówki
zmywarki przepŁywowe
ogrzewacze wody * lady chŁodnicze
witryny

Zatrudni:

- murarzy
- pomocników murarzy
- elektryków
- hydraulików

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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

Oferty pisemne prosimy przesyłać na adres:
FUTURE BUILDING COMPANY - ZANIEMYŚL
Łękno 8A, 63-020 Zaniemyśl, tel. 061 28 57 922
lub e-mail: aaa.a@onet.eu

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

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

PŁYTKI CERAMICZNE
PŁYTKI ELEWACYJNE • KLEJE • FUGI
Rabaty

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

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

SPRZEDAM,

działkę budowlaną
226m2.
Biernatki-lasek,

tel.

KANCELARIA
Finansowa

501303758

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

   

MONIKA ORLEWICZ-KULAS

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

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

ul. 20 Października 93, 62-035 KÓRNIK
tel. 0609-848-998 /24h/
www.orlewicz.pl
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Kontakt:
Poznań ul. Taczaka 24, p.208., II piętro

Tel. 061-850-12-85, 512-221-853, 502-277-604

Firma “EURO-ASTAR” w Czołowie,
ul.Kórnicka 3

zatrudni:

- stolarzy i pomocników
- montażystki /ów
- pakowaczy
- szwaczki
- sprzątaczkę

tel. 061/ 8179100

W miesiącach letnich
Kórniczanin ukazywać się będzie
20.07, 17.08, 31.08

* Sprzedam ROVER MG-ZR 1.4, 16V, 2000 r. przebieg 65.000 km. Tel. 508 191 206
* PRACA - asystentka stomatologiczna–rejestratorka CSiSO ELLMED. Tel. 602748232
* Szukam z kórnika bądź okolic osobę znającą biegle niemiecki. Więcej inf.pod nr.790243931
* Zaopiekuję się dzieckiem lub posprzątam mieszkanie. Tel. 515 444 604
* Wykonam drobne prace budowlane. Tel. 0607 573 303
* 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
* 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
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USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

zatrudni od zaraz
wózków widłowych - (RABEN, RHENUS)
pracowników magazynowych (H&M),
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OGŁOSZENIA / REKLAMY

Future Building Company
Zaniemyśl

Firma

„EFEKT SERWIS”

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm

Ilość edycji ogłoszenia
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W sali Szkoły Podstawowej w Kórniku – Bninie odbyły się 11 czerwca 2007
mistrzostwa gminy w unihokju dla szkół
podstawowych. Rozgrywki w tej dyscyplinie
sportu odbywają się dopiero od kilku lat i
są niezwykle atrakcyjne. Szkoły walczyły
o prawo reprezentowania naszego środowiska w zawodach powiatowych, które
odbędą się w nowym roku szkolnym.
Grano systemem pucharowym a zawody sędziowali na przemian nauczyciele
Jacek Ogonowski z Bnina i Magdalena
Karwacka z Radzewa. Ich szkoły w roku
minionym doszły w rozgrywkach szkolnych
do zawodów rejonowych.
W eliminacjach wśród dziewcząt SP
Bnin pokonało SP Kórnik 5:0, SP Szczodrzykowo wygrało z Radzewem 3:2. W walce
o trzecie miejsce dziewczęta z Radzewa
pokonały Kórnik 6:1.
W finale dziewczęta z Szczodrzykowa
pokonały rywalki z Bnina 6:1 i zdobyły
mistrzostwo gminy. Dziewczęta p. Barbary
Jańczyk: Wiktoria Żegleń, Dominika Zych,
Aneta Stróżyńska, Weronika Graf, Ada
Szczepańska, Maria Kujawa, Ewelina Stachecka, Paulina Wojnowska, Aleksandra
Zawal, Amanda Piechowiak reprezentować
będą gminę Kórnik w zawodach powiatowych. Wśród chłopców w eliminacjach SP
Bnin pokonało SP Kórnik 6:2 i SP Radzewo
szkołę z Szczodrzykowa także 6:2. Pokonane zespoły walczyły o trzecie miejsce.
Zwyciężyła szkoła z Kórnika wygrywając
3:2 z Szczodrzykowem. Niezwykle zacięty mecz odbył się w finale pomiędzy
chłopcami z Bnina i Radzewa. Obie szkoły
reprezentowały wysokie umiejętności i ostatecznie 5:4 wygrali chłopcy z Bnina. Grali
w składzie: Marcin Sobieraj, Jakub Fludra,
Kamil Rychlewski, Mikołaj Wiadz, Jakub
Menes, Jarosław Dzirba, Maciej Górski,
Hubert Kaczmarek, Paweł Szymaniak,
Filip Siejak, Patrycjusz Auguścik. Chłopcy
p. Jacka Ogonowskiego jako mistrzowie
gminy wystąpią w zawodach powiatowych.
Gospodarze zawodów z p. dyr. Zofią Talarczyk na czele zapewnili uczestnikom
chłodne napoje oraz poczęstunek w postaci
drożdżówki. Mistrzowskie szkoły otrzymały
puchary przechodnie a wszystkie szkoły
pamiątkowe dyplomy ufundowane przez
gospodarzy imprezy.
Tym razem zawiedli sponsorzy, bo nie
było medali.

WYŁONILI MISTRZÓW
W PIŁCE RĘCZNEJ
Rozgrywki gminne w tej tak ostatnio
popularnej dyscyplinie sportu zwanej także
szczypiorniakiem odbywały się na boiskach
w Radzewie i w Robakowie.
Obecnie w piłkę ręczną gra się w halach sportowych ale niestety gmina Kórnik
jeszcze takiej nie posiada. Reprezentacje
szkół podstawowych naszej gminy walczyły
o mistrzostwo i możliwość startowania w
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zawodach wyższego szczebla na boisku
asfaltowym a gimnazja na boisku tartanowym w Robakowie ale niestety o niepełnych
wymiarach.
SZKOŁY PODSTAWOWE
Dziewczęta			
1.SP Szczodrzykowo, które wygrało z
Radzewem 3:2, z Bninem 2:1 i z Kórnikiem 4:3
Uczennice p. Barbary Jańczyk grały w
składzie: Aneta Stróżyńska, Dominika Zych,
Wiktoria Żegleń, Paulina Wojnowska, Honorata Zawal, Paulina Stachecka, Patrycja
Tomczak, Ada Szczepaniak, Weronika Graf,
Maria Kujawa, Aleksandra Grzelczak, Maja
Owczarzak, Aleksandra Zawal
2.SP Bnin wygrała z Radzewem 5:2, z
Kórnikiem 4:0
3.SP Radzewo- po remisie z Kórnikiem
3 :3 ( decydowała różnica bramek 7:11 )
4.SP Kórnik- remis z Radzewem 3:3 (
różnica bramek 5:11 )
Królem strzelców została Weronika
Żegleń z Szczodrzykowa- 8 bramek przed
Natalią Łąkowską z Bnina 6 bramek i Katarzyną Sznurą z Radzewa – 4 bramki.
Chłopcy
1. SP Bnin w składzie: Marcin Sobieraj
(11 bramek), Kamil Rychlewski (5 bramek),
Jarosław Dzirba ,Szymon Sznura, Maciej
Gorski, Jakub Fludra, Mikolaj Wiciak, Adrian
Gurtat, Marek Nowaczyk, Hubert Kaczmarek, Łukasz Kaskula, Szymon Szymanski.
Reprezentacja Bnina wygrała 3:2 z
Radzewem, 8:0 z Szczodrzykowem, 5:0
z Kórnikiem.
2. SP 1 Kórnik pokonało 6:3 Radzewo i
4:2 Szczodrzykowo
3. SP Radzewo wygrało z Szczodrzykowem 5:2
Całość imprezy przeprowadzili: nauczycielka wf p. Magdalena Karwacka i
praktykant - student AWF Gorzów Karol
Niemier. W upale niezwykle pomocne były
napoje sponsorowane przez gospodarza
SP Radzewo. Sponsorem pucharu statuetek, medali i plakietek była Firma IRMAL- Ireneusza Poduszczaka z Poznania
-Trzykolne Młyny.
GIMNAZJA
Dziewczęta z Gimnazjum w Kórniku
wygrały mecz z gimnazjalistkami z Robakowa 13 : 3 i wystąpią w zawodach powiatowych. Grały w składzie: Marta Lehmann
(1 bramka ), Beata Zwierzyńska ( 3 bramki)
, Weronika Szmanda ( 7 bramek ) Karolina
Sznura (1 bramka),Izabela Antoniewicz (1
bramka), Angelika Michalak, Kinga Wrzesińska, Anna Łuczyszyn.
Z kolei chłopcy z Gimnazjum w Robakowie pokonali rywali z Gimnazjum w Kórniku
23 : 8 Mistrzostwo gminy zdobyli: Robert
Sobolewski ( 10 bramek ), Michał Okniński
9 $ bramki ),Mateusz Matysiak ( 3 bramki ),
Mateusz Grzelczak i Sebastian Gruchociak
po 2 bramku, Marcin Promiński i Sebastian
Kapusta po 1 bramce,Piotr Maciejewski,
Rafał Kąkąl, Michał Chmielewski, Paweł
Gubański i oni będą reprezentowali nasze
środowisko w powiecie.
Zawody sędziowali nauczyciele wf
Paweł Pawlaczyk, Krzysztof Gottschlick-

dziewczęta a mecze chłopców Marcin
Stanikowski i Hubert Nowicki.

RYWALIZACJA GIMNAZJÓW
W PIŁCE NOŻNEJ
Na Błoniach odbył się mecz pomiędzy
gimnazjalistami z Robakowa i Kórnika.
Wygrało Gimnazjum w Robakowie aż
10:0 i w nowym roku szkolnym 2007/2008
będzie reprezentowało gminę Kórnik w zawodach powiatowych. Zwycięska drużyna
pod kierunkiem p. Pawła Pawlaczyka grała
w składzie: Robert Sobolewski – 2 bramki,
Mateusz Jankowski - 2 bramki, Jakub
Bortlisz-2 bramki, Mateusz Grzelczak- 1,
Tomasz Tymowicz-1, Sebastian Gruchociak-1, Michał Okniński-1. Pozostali zawodnicy grający w zespole Robakowa to:
Bartosz Witkowski, Marcin Promiński, Piotr
Maciejewski, Przemysław Michałek, Błażej
Juszczak, Radosław Gałęcki.
Mecz sędziował Adam Nowicki - pracownik OSiR w Kórniku.

Podsumowanie
działalności ZMG
SZS w roku szkolnym
2006/2007

Konkurs „ Na najbardziej usportowioną
szkołę” o puchar Burmistrza
Rok sportowy 2006/2007 dobiegł końca.
Tradycyjnie, bo już po raz 32 dyrektorzy
szkół, nauczyciele wychowania fizycznego,
działacze sportu szkolnego spotykają się w
czerwcu z burmistrzem, przedstawicielami
Rady Miejskiej,by podsumować całoroczne
współzawodnictwo sportowe szkół naszej
gminy. Organizacją imprez sportowych dla
uczniów szkół gminy Kórnik zajmuje się
Szkolny Związek Sportowy w Kórniku bez
osobowości prawnej, którego od początku
jego istnienia jestem koordynatorem a
członkami nauczyciele wychowania fizycznego i działacze sportowi. By móc wystartować w zawodach wyższego szczebla
konieczne jest organizowanie zawodów
gminnych, bo tylko najlepsza szkoła z
gminy lub najlepsi uczniowie w konkurencjach indywidualnych mogą startować w
zawodach powiatowych. W bieżącym roku
szkolnym zorganizowaliśmy 28 mistrzostw
gminnych dla szkół podstawowych, 24 imprezy dla gimnazjów. Szkoły podstawowe
uczestniczyły w 22 zawodach powiatowych
a gimnazja w 23 mistrzostwach. Byliśmy
organizatorami 12 mistrzostw powiatu w
różnych dyscyplinach a także 1 imprezy
szczebla rejonowego.W tym roku szkolnym
reprezentowaliśmy gminę we wszystkich
dyscyplinach objętych kalendarzem SZS
Wielkopolska.
Gminę Kórnik na zawodach powiatowych reprezentowali: SP Bnin 11 razy, SP
Szczodrzykowo 10 razy, SP Radzewo 9
razy , SP Kórnik 6 razy, G. Kórnik 18 razy
,G.Robakowo 15 razy.
W zawodach wojewódzkich po poko-
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naniu szczebla powiatowego startowali:
G. Kórnik 15 razy, SP Radzewo 5 razy, G.
Robakowo 6 razy, SP Szczodrzykowo 4
razy, SP Bnin 3 razy , SP Kórnik 1 raz oraz
LO Kórnik 14 razy.
Po raz pierwszy uczestniczyliśmy w niezwykle atrakcyjnych, ale trudnych biegach
na orientację ( G. Robakowo, G, Kórnik, SP
Szczodrzykowo, SP Bnin i LO Kórnik).
Od wielu lat organizujemy także imprezy lokalne a do nich należy turniej tańca,
aerobik dla klas nie tylko najwyższych ale i
najmłodszych, zabawy rekreacyjne „ Bawmy się razem” i „Zabawa nie zna granic”
a także mobilizujemy szkoły do udziału w
biegu ulicznym.
W organizacji imprez gminnych pomagają nam dziewczęta nauczycielki wf
Iwony Rauk z LO Kórnik - Młodzieżowe
Organizatorki Sportu .
Prowadzone gminne współzawodnictwo
szkół „ Na najbardziej usportowioną szkołę”
o puchar Burmistrza mobilizuje dyrekcje
szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców
do wszechstronnego rozwoju młodego
człowieka.
Organizowanie imprez gminnych w
różnych dyscyplinach daje szansę uczniom
wyróżniania się w tych, do których mają
szczególne predyspozycje.
Z kolei gimnazjalistom co roku dajemy
szansę zdobywania dodatkowych punktów
na świadectwa końcowe. Z sukcesami naszych uczniów i szkół można było zapoznać
się na bieżąco w naszym lokalnej gazecie
„ Kórniczanin”.

WYRÓŻNIENIA STAROSTY
DLA SZKÓŁ KÓRNICKICH
13 czerwca 2007 roku w sali sesyjnej
Starostwa Powiatu Poznańskiego odbyło się
uroczyste podsumowanie współzawodnictwa
sportowego szkół powiatu poznanskiego.
Obecni byli: starosta p. Jan Grabkowski,
Komisja Oświaty Rady Powiatowej, działacze
Szkolnego Zrzeszenia Sportowego powiatu
Poznańskiego z prezesem Tadeuszem Raukiem na czele, organizatorzy sportu szkolnego
wszystkich gmin w powiecie oraz dyrektorzy i
nauczyciele wychowania fizycznego.
Wśród wyróżnionych Pucharami Starosty
i pamiątkowymi dyplomami były również
szkoły z naszej gminy. Z rąk p. Starosty wyróżnienia odebrali:
- dyrektor Krzysztof Gottschlick i
przedstawicielka nauczycieli wf p. Anetta
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RYWALIZACJA SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
o puchar Burmistrza
W zawodach na terenie gminy najwięcej punktów uzyskała SP Bnin – 74,5
pkt a dalej kolejno Kórnik – 69,5 pkt,
Szczodrzykowo- 68,5 pkt i Radzewo62,5 pkt . Szkoła z Bnina zdobywała 10
razy mistrzostwo gminy, SP Radzewo
zwyciężało 8 razy, a szkoły z Kórnika i
Szczodrzykowo stawali na najwyższym
podium po 4 razy.
Z kolei w powiecie najwięcej punktów w
naszej punktacji uzyskała szkoła z Bnina65,5 reprezentując gminę 9 razy. Szkoła z
Radzewa zgromadziła 63 pkt startując 11
razy. Szczodrzykowo wystąpiło w powiecie
10 razy – w sumie 54,5 pkt a SP Kórnik
uzyskało za powiat 28,5 pkt reprezentując
gminę 6 razy.
W współzawodnictwie końcowym „Na
najbardziej usportowioną szkołę” wygrała
Szkoła Podstawowa z Bnina pod dyrekcją
p. Zofii Talarczyk uzyskując 140 pkt a
zapracowali na ten sukces głównie nauczyciele wf pp Małgorzata Iszkuło i Jacek
Ogonowski.
Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Radzewie pod kierunkiem dyr. p. Marka
Serwatkiewicza oraz nauczycielki p. Magdaleny Karwackiej uzyskując 125,5 pkt.
Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie
– dyr. p. Barbara Pietrala jest tym razem na
Szarzyńska z Gimnazjum w Kórniku za
pierwsze miejsce w powiecie.
- dyrektorka p. Zofia Talarczyk i nauczyciel
Jacek Ogonowski z Szkoły Podstawowej w
Bninie za zajęcie szóstego miejsca.
- dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego w
Kórniku wraz z nauczycielką Iwona Rauk za drugie miejsce za zdobycie najwięcej punktów dla
powiatu we współzawodnictwie wojewódzkim.
Ponadto w imieniu burmistrza dwa puchary
dla gminy Kórnik za pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych i trzecie gimnazjów
odebrał p. Leszek Książek.
Tu trzeba zaznaczyć, że Gimnazjum w
Kórniku otrzymało puchar za pierwsze miejsce
oraz Liceum Ogólnokształcące w Kórniku za
drugie miejsce już po raz czwarty, czyli od
początku istnienia konkursu. Również gmina
Kórnik z każdego podsumowania wraca z
pucharami za współzawodnictwo szkół w
powiecie. ARA

miejscu trzecim. Reprezentanci tej szkoły
pod kierunkiem pp.Barbary Jańczyk i Dariusza Śmigielskiego zgromadzili 123 pkt
a czwarte z ilością 98 pkt zajęła Szkoła
Podstawowa z Kórnika – dyr. p. Danuta
Zwierzyńska, nauczycielki pp Katarzyna
Pucek i Beata Górna.

SPORT

SPORT

MISTRZOSTWA SZKÓŁ
W UNIHOKEJU

WSPÓŁZAWODNICTWO
SPORTOWE GIMNAZJÓW
o puchar Burmistrza
W rywalizacji gimnazjów prym wiedzie
Gimnazjum w Kórniku , które w zawodach
gminnych zwyciężało 15 razy – 37 pkt.
Drugie Gimnazjum Robakowo było
mistrzem gminy 8 razy- 27 pkt.
W zawodach powiatowych Gimnazjum
z Kórnika reprezentowało gminę 18 razy i
uzyskało 144 pkt a Gimnazjum w Robakowie 14 razy gromadząc 77,5 pkt.
W punktacji ogólnej zwyciężyło Gimnazjum z Kórnika pod dyr. pp. Marzeny
Dominiak i Krzysztofa Gottschlicka.
Nauczyciele wf : Anetta Szarzyńska, Dorota Frąckowiak, Hubert Nowicki , Dawid
Pawlak wraz z uczniami uzyskali 181
pkt. Gimnazjum p. dyr. Bożeny Czerniak
z Robakowa w łącznej punktacji zajęło
drugie miejsce z ilością 104,5 pkt.
Na tą ilość punktów i uzyskane miejsce
zapracowali wraz uczniami nauczyciele
wf p.p Paweł Pawlaczyk i Marcin Stanikowski.

SPORTOWA RYWALIZACJA
SZKÓŁ GMINY KÓRNIK
W POWIECIE POZNAŃSKIM
w latach 2004-2007

Szkoły gminy Kórnik mają swoją renomę
w powiecie poznańskim a także zdobywają
punkty wśród kilkuset szkół w województwie. W powiatowym współzawodnictwie
zsumowane są punkty, które zdobywają
szkoły w 10 najlepszych dyscyplinach
sportowych.
Z kolei o miejscu gminy decyduje 20
najbardziej punktowanych dyscyplin ze
wszystkich szkół. .W tym roku szkolnym na
pierwsze miejsce gminy Kórnik w kategorii
szkół podstawowych zapracowały szkoły: 6
m Bnin, 7 m Radzewo, 8 m Szczodrzykowo
oraz 27 m Kórnik . Sklasyfikowano 60 szkół
na 69 istniejących w powiecie.
W całym powiecie niezwykle uaktywniły
się wszystkie gimnazja a niektóre gminy
posiadają ich kilka ( np.Kostrzyn – 7 szkół,
Swarzędz i Mosina po 6 gimnazjów ).
U nas na trzecie miejsce gminy Kórnik
wśród szkół gimnazjalnych mogły zapracować tylko dwa istniejące gimnazja : Gimnazjum Kórnik zajmując pierwsze miejsce
i Gimnazjum w .Robakowie- miejsce 9.
Punkty zdobyło 38 szkół gimnazjalnych na
43 w powiecie.
Szkolne Zrzeszenie Sportowe Powiatu
Poznańskiego nie prowadzi współzawodnictwa sportowego dla szkół ponadgimnazjalnych.
(dokończenie na str.32)
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SZKOŁA

a Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku po
raz kolejny znajduje się na drugim miejscu za
Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie.
Nie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne
powiatu poznańskiego a jest ich 10 rywa-

lizując ze szkołami z całej Wielkopolski
zdobywały punkty w województwie.
Jak nasze szkoły i nasza gmina wypadają na tle powiatu w ciągu trzech ostatnich
lat przedstawia poniższa tabelka:

2004/2005
miejsce
8
10
16
4

punkty
116 p
77 p
12 p
129,5 p

2005/2006
miejsce
16
5
12
4

punkty
71,5 p
138 p
91 p
151,5 p

2006/2007
miejsce
27
6
7
8

punkty
50 p
128 p
123 p
114 p

GMINA KÓRNIK

2

301,5 p

1

185 p

1

299 p

Gim. Kórnik
Gim. Robakowo

1
5

175 p
138 p

1
8

185 p
130 p

1
9

179 p
128 p

GMINA KÓRNIK
LO Kórnik

1
2

175 p

2
2

334 p

3
2

314 ,5

SP Kórnik
SP Bnin
SP Radzewo
SP Szczodrzykowo

Nawiązujemy walkę z dużymi szkołami
i gminami mającymi lepsze warunki bazowe. Uczniowie jeżdżąc na zawody po
całej Wielkopolsce poznają warunki pracy
oraz poziom sportowy innych szkół. Z roku
na rok poprawiają się warunki bazowe
naszych szkół potrzebne do bezpiecznego
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego
oraz do uprawiania sportu rekreacyjnego.
Jesienią 2006 oddana została do użytku
sala gimnastyczna w Szczodrzykowie.
Najtrudniejsze warunki na potrzeby kultury fizycznej posiadają nadal Szkoła Podstawowa w Kórniku, Gimnazjum w Kórniku i
Liceum Ogólnokształcące w Kórniku.
Nie brakuje w naszych szkołach fachowej kadry, nie brakuje im zaangażowania w
pracy z dziećmi i młodzieżą. Mamy pomoc
finansową z Urzędu Miejskiego w Kórniku
na wyjazdy reprezentacji szkół na zawody
powiatowe i wojewódzkie.
Dzięki temu możemy rywalizować i porównywać swoje umiejętności z najlepszymi
szkołami w powiecie i województwie. Mamy
również problemy a są związane z dowożeniem dzieci i młodzieży po zawodach
sprzed szkół do ich domów. Niestety zawody często kończą się późnym popołudniem,
kiedy autobusy odwożące uczniów ze szkół
już nie kursują.
W takich przypadkach nauczyciele
osobiście, na własny koszt odwożą swoich wychowanków do domów. W tym roku

szkolnym poprawiło się uczestnictwo władz
naszej gminy w imprezach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy w
Kórniku.
Prawie we wszystkich imprezach, chociażby na chwilę był obecny pan burmistrz
Jerzy Lechnerowski. Jednak nadal sportowe zmagania szkół i ich uczniów rzadko są
obserwowalne przez przedstawicieli Rady
Miejskiej. Z kolei na zawodach różnego
szczebla nasz trud organizatorski obserwowały często bratnie dusze z Kórnika
wchodzący w skład Szkolnego Zrzeszenia
Sportowego Powiatu Poznańskiego: prezes
p. Tadeusza Rauk, skarbnik p. Jerzego
Cepka, sekretarz Wanda Pawlak a także
przewodniczący Komisji Oświaty Rady
Powiatu Poznańskiego p. Marek Serwatkiewicz. Wszystkim tym, którym na sercu leży
sport dzieci i młodzieży, wspierają naszą
działalność i doceniają trud nauczycieli i
działaczy SZS serdecznie dziękuję. Gorące
podziękowania należą się także dyrektorom
wszystkich szkół naszej gminy za pomoc w
organizacji imprez gminnych, powiatowych
a także za serdeczną gościnność. Dobrze
układa nam się współpraca z Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Kórniku z pp. Janem
Wójkiewiczem, Adamem Nowickim i Ryszardem Bartkowiakiem., którzy pomagają
nam w organizacji imprez gminnych i powiatowych. Jesienią tego roku czeka nas duże
wyzwanie a jest to organizacja powiatowych

indywidualnych i sztafetowych biegów przełajowych, które odbędą się na Błoniach. W
imprezach tych co roku uczestniczą setki
uczniów reprezentujących gminy powiatu
poznańskiego. Prosimy dyrektorów szkół o
zwolnienie wszystkich naszych nauczycieli,
by mogli nie tylko sprawować opiekę nad
swoimi uczniami ale równiez pomóc w
organizacji tej imprezy. Potrzebna będzie
pomoc służb miejskich oraz Urzędu Miejskiego. Cały rok korzystamy z usług przewozowych Przedsiębiorstwa „KOMBUS”.
Dziękuję p.Jerzemu Dzilińskiemu za życzliwość, zrozumienie i fachowe kierowanie
przejazdami naszych szkół na zawody po
powiecie i całej Wielkopolsce.
Dzięki licznym sponsorom, o których piszemy przy organizacji imprez gminnych najlepsze szkoły zdobywają puchary lub statuetki a
uczniowie medale i pamiątkowe plakietki.
Nie było by tych pamiątek, gdyby nie
zabieganie o nie przez p. Marka Serwatkiewicza.
Dziękuję nauczycielom wychowania
fizycznego za przeprowadzanie imprez
gminnych, miłą atmosferę oraz godne reprezentowanie naszego środowiska.
Życzę wszystkim słonecznych wakacji
i zasłużonego wypoczynku.
Opracowała
Koordynator Sportu Szkolnego
Sekretarz ZMG SZS w Kórniku
Anna Rauk

Czerwcowy turniej szachowy w SP1 w Kórniku
14.06.2007

Mc
Zawodnik Ro
1 Starosta 96, Krzysztof
2 Toś 95, Filip
3 Ptak 95, Wiktor
4 Zięta 95, Zuzanna
5 Stelmach 96, Artur
6 Nowak 98, Mateusz
7 Sibilska 01, Bogusia
8 Jakubowski 96, Jędrzej
9 Sibilska 99, Danusia
10 Jaskuła 96, Patrycja
11 Jaskuła 95, Natalia

PZSz
1200
1200
1200
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Klu
Pkt Śr-Buch.
WIEŻA KÓRNICKA
5.5
WIEŻA KÓRNICKA
4.5
WIEŻA KÓRNICKA
4
SP 1 KÓRNIK
4
SP 1
3
SP 1
3
PRZEDSZKOLE
3
SP 1
2
SP 1
2
SP 1 KÓRNIK
1.5
SP 1
0.5

Buch.
13.5
12.0
13.5
12.5
14.5
11.5
10.0
14.5
10.5
13.0
10.0

Progr.
20.0
19.0
20.0
19.0
21.0
17.5
15.5
21.5
15.5
17.5
14.0

Wygr.
20.55
17.54
14.04
12.04
14.03
8.02
10.03
7.02
3.01
4.00
1.00

Kategoria szkół
Szkoły
Podstawowe
SP Kórnik
SP Bnin
SP Radzewo
Szczodrzykowo
GIMNAZJA
Gim. Kórnik
Gim. Robakowo
SPG
LO Kórnik

Także w województwie prowadzone
jest współzawodnictwo dla szkół z całej
Wielkopolski. W odróżnieniu od powiatu
szkoły zdobywają punkty za osiągnięcia
w zawodach rejonowych i wojewódzkich.

2003/2004

2004/2005

2006 /

2007

pkt

miejsce

pkt

miejsce

pkt

miejsce

pkt

289
352
321

12p
2p
brak
5,5p

251
372
372

23p
3,6p
brak
2,5p

340
173
187
52

11,5p
44,4p
41p
99p

160
83
157
32

50p
86p
51p
142p

39
353

94,5p
1p

280
169

10,5
35,5p

10
317

259p
7p

25
68

209
122p

5v8

64,8p

83

2005/2006

50,5p

15

222,5p

23

234,3p

Obserwując tabelę można zauważyć
postęp we współzawodnictwie prawie
wszystkich naszych szkół zarówno w punktacji jak i zdobytych miejscach.
Wśród setek sklasyfikowanych szkół
z całego województwa nasze środowisko
wypada bardzo dobrze.
W województwie najwyżej ze szkół
naszej gminy, bo na 23 miejscu wśród 219
szkół notowane jest Liceum Ogólnokształcące w Kórniku i zgromadziło 234,3 pkt czyli
najwięcej w dotychczasowej rywalizacji.
W wojewódzkim rankingu gimnazjów

na 25 miejscu ( 470 szkół ) sklasyfikowano
Gimnazjum w Kórniku – 209 pkt. Gimnazjum w Robakowie zajęło 68 miejsce i
znacznie poprawiło swój dorobek punktowy
w porównaniu z innymi latami uzyskując
122 pkt. W kategorii szkół podstawowych
najwyższe, bo 32 miejsce uzyskała Szkoła
Podstawowa z Szczodrzykowa z 142
pkt ( z powiatu tylko wyżej była notowana
SP 1 Mosina - 24 m). Jest to największe
osiągnięcie szkoły podstawowej w gminie
Kórnik w ostatnich latach. Szkoła z Bnina
na miejscu 86 z 50 pkt także poprawiła

swoją lokatę i punkty w województwie. Postęp punktowy i uzyskane miejsce uzyskały
także SP Radzewo – 51 pkt i miejsce 157
oraz SP Kórnik, która z 50 pkt zajmuje 160
miejsce. W tym roku szkolnym punkty do
współzawodnictwa sportowego na szczeblu
województwa zdobyło 506 szkół z całej
Wielkopolski.
Gratuluję szkołom i dziękuję za godne
reprezentowanie środowiska kórnickiego
w Wielkopolsce.		
Opracowała
Anna Rauk

Mistrzostwo Polski
w Taekwondo

goriach: walki, testu sprawności oraz
układów formalnych tzw. poomse. Do
klasyfikacji końcowej brano pod uwagę
wyniki ze wszystkich kategorii. W dotych-

Wielkopolski w Polsce. Kilkuletni wysiłek
zawodników zaczyna w końcu przynosić
efekty, co jest oczywistą zasługą znakomitej kadry trenerskiej – Piotra Wesołka
(IV dan) i Krzysztofa Łabutki
(II dan).

W dniach 11-13 maja w
Opolu, podczas XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych
Kontynuując dobrą passę,
– „Opolskie 2007” odbyły się
w ostatnią sobotę maja reMistrzostwa Polski Juniorów
prezentacja Klubu w składzie
Młodszych w Taekwondo
Piotr Mikołajczak, Dąbrówka
Olimpijskim. Z klubu UKS
Graczyk, Krzysztof Starosta,
TKD-Kórnik, po wywalczoMateusz Nowak i Jakub Posanych pod koniec marca
dzy zdobyła w klasyfikacji drukwalifikacjach w Dąbrowie
żynowej III miejsce w kategorii
Chełmińskiej, wzięło w nich
walk na zawodach Sponsors
udział dwóch zawodników:
Cup w Bydgoszczy. PP
Piotr Mikołajczak i Paweł
Walerczyk. Ich występ zaZapraszamy wszystkończył się niesamowitym
kich zainteresowanych
sukcesem. Piotr Mikołajczak Fot. Z pucharem, podczas zajęć w Klubie z trenerem i kolegami
uprawianiem taekwondo
w klasyfikacji generalnej (od lewej strony: trener Krzysztof Łabutka, Teresa Kowalska, Bartosz Pelczyński, Jana treningi do sali gimnauplasował się na pierwszym goda Szabelska, Mateusz Nowak, Piotr Mikołajczak, Jakub Posadzy, Adam Walerczyk, stycznej przy Szkole Podmiejscu, zdobywając tytuł Krzysztof Poprawski, Filip Góźdź)
stawowej nr 1 w Kórniku
Mistrza Polski. O krok od medalu był czasowej historii klubu jeszcze nigdy nie od września we czwartki od 18.00
Paweł Walerczyk, który ostatecznie zajął osiągnięto takich rezultatów. Klub zajął do 20.00 i soboty od 11.00 do 13.00,
czwarte miejsce.
piąte miejsce wśród klubów regionu i o r a z n a s t r o n ę i n t e r n e t o w ą k l u b u :
Zawody rozgrywano w trzech kate- znacząco przyczynił się do drugiej lokaty
www.tkdkornik.prv.pl

MIĘDZYSZKOLNY UKS „WIEŻA KÓRNICKA”
organizuje cykl turniejów szachowych w lipcu i sierpniu 2007
Miejsce: Świetlica OSiR
Czas: każdy poniedziałek od 18:00 do 20:00
Ilość rund i czas gry: 6 rund, 2*10 minut dla zawodnika.
Klasyfikacja indywidualna każdego turnieju i łączna wszystkich turniejów.
Wpisowe: 1zł od dziecka, 3zł od dorosłego.
Zapraszam do udziału wszystkich szachistów.

nr 13/2007

Poniżej przedstawiam miejsca i punkty
uzyskane przez nasze szkoły w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Szkolny Związek Sportowy
„Wielkopolska”:

miejsce

WAKACYJNE TURNIEJE SZACHOWE 2007

Dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki.
Turniej zorganizowała Pani Małgorzata Achtabowska nauczycielka SP 1 w Kórniku.
Sprzęt szachowy i sędziowanie zapewnił MUKS „Wieża Kórnicka” RB
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RAKING SZKÓŁ GMINY
KÓRNIK W WOJEWODZTWIE
w latach 2003-2007

SPORT

SPORT

(dokończenie ze str.31)
Szkołom tym przyznawane są miejsca w
powiecie w zależności od uzyskanych miejsc i
punktów w województwie. Co roku nagradzane
są tylko 3 najlepsze szkoły ponadgimnazjalne

nr 13/2007

Mistrzostwa Województwa

Wielkopolskiego Juniorów w szachach
Żerków 15-20.06.2007

Wyniki szachistów z Kórnika
Grupa C-11, Krzysztof Starosta (IV kat) 22m,
Grupa C-13, Wiktor
Ptak
(V kat) 23m,
uzyskał IV kategorię szachową
Grupa C-15, Mateusz Kuźma
(II kat)11m,
Grupa D-15, Karolina Piechowiak (V kat) 15m.
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INFORMACJE / ROZRYWKA
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Telefony alarmowe:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
w godz. od 7.00 do 22.00
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Kórnik, Rynek 1, tel. (061) 817 04 87
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Poziomo: 1) wokalistka zespołu „Łzy”,
który uświetnił tegoroczne Kórnickie
Spotkania z Białą Damą, 7) błędna lub
karakułowa, 8) Natalia, zawodniczka w
kolarstwie UKS „Jedynka-Limaro” Kórnik,
9) praca pługiem, 11) … chmur to bardzo
wysoki budynek, 15) asysta panującego,
16) Monika, zawodniczka w kolarstwie
UKS „Jedynka-Limaro” Kórnik, 18) kołysanie dziecka, zwykle przy usypianiu, 19)
dziurawka, 20) ryś stepowy, 24) wierzch
pnia, 26) prezes Koła Polskiego Związku
Wędkarskiego w Kórniku, 27) nawierzchnia drogowa z kamienia, 28) z otworem,
nakręcana na śrubę.

Pionowo: 1) krótkotrwała wycieczka, 2) rozgłos, renoma, 3) do pisania na tablicy szkolnej, 4) polecenie, 5) „Straszny…” Moniuszki,
6) biała w Kórniku, 9) proces upowszechniania wykształcenia i kultury w społeczeństwie,
10) klub sportowy w Kórniku, 12) wieś w
naszej gminie, na południowy zachód od
Kórnika, sołtysem jest tam Dawid Bartkowiak,
13) omyłka, 14) szereg czynności tworzących
całość i powtarzających się okresowo, 17)
pogoda, 20) żółty grzyb, 21) rejon, dzielnica,
22) tulipan, 23) warszawski klub sportowy, 24)
państwo z Fidelem Castro, 25) nauczycielka
wychowania fizycznego, autorka książki „Historia sportu w kórnickim liceum”.

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

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 11/2007:
„OD SWAWOLI GŁOWA BOLI”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Szczepan Matuszewski z Kórnika.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
20-go lipca 2007 r.
Materiały prosimy dostarczać do 13-go lipca 2007 r.
nr 13/2007

