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DWIE SESJE
Kolejne uchwały i oświadczenie
w sprawie linii wysokiego napięcia

Fot. Jarek Wojciechowski

KĄPIELISKO JUŻ DZIAŁA
Na Błoniach można pływać i zdobyć kartę
pływacką

KOMBUS
Nowe autobusy i plany inwestycyjne

Zgromadzenie AQUANET S.A.

-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

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

SATER planuje rozbudowę?

061 8 170 595

Podczas zgromadzenia wspólników
spółki SATER, które odbyło się 27 czerwca Gminę Kórnik reprezentowała pani
mecenas Józefa Cieślak. Spółka
zanotowała w poprzednim roku
stratę w wysokości 1 132 495,60 zł.
Jak wynikało z rozmów z zarządem
spółki, strata ta miałaby być pokryta ... z zysków wypracowanych w
przyszłości. Wynika z tego jasno,
że wbrew woli wspólnika – Gminy
Kórnik planowana jest dalsza rozbudowa i eksploatacja składowiska
odpadów w Czmoniu.
Podczas głosowania pełnomocnik Gminy Kórnik głosowała przeciwko absolutorium dla zarządu i
przeciwko planom uwzględniającym
rozbudowę. Niemniej większością głosów
absolutorium zostało udzielone. Jednocześnie poinformowano zarząd i wspólnika, że w
programie najbliższej sesji Rady Miejskiej w
Kórniku znajdzie się uchwała o wyrażeniu
zgody na rozwiązanie spółki Sater Kórnik.

www.restauracja-casablanca.pl
e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl
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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

Wystawa nagrobków w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego
(przy cmentarzu)
www.bartocha-kamieniarstwo.pl

27 czerwca odbyło się zgromadzenie akcjonariuszy spółki AQUANET SA. Przedmiotem
spotkania było zatwierdzenie bilansu, sprawozdania zarządu, rady nadzorczej oraz udzielenie absolutorium organom spółki. Zarówno
bilans, jak i sprawozdania zostały zatwierdzone,
a przedstawiciele akcjonariuszy udzielili absolutorium radzie nadzorczej i zarządowi.
Głównym tematem dyskusji „w wolnych
głosach” była wprowadzona przez spółkę
opłata abonamentowa za rozmieszczenie
hydrantów na terenach administrowanych
przez akcjonariuszy. Opłaty te zróżnicowane są ze względu na ilość urządzeń obsługiwanych w danej gminie. W przypadku
Gminy Kórnik za 591 hydrantów płacić
mamy około 150 tys. zł.
Reprezentujący naszą gminę wiceburmistrz Hieronim Urbanek przedstawił
przewodniczącemu zgromadzenia i zarządowi spółki stanowisko, w którym Gmina
Kórnik jako akcjonariusz podważa potrzebę
funkcjonowania tak dużej liczby hydrantów
na naszym terenie. Zakwestionował także
wysokość opłat za jeden hydrant i poinformował, że gmina nie zamierza ponosić tak
wysokich opłat rocznych z tego tytułu.
W związku z opłatami powstała w naszej
gminie komisja złożona z członków Referatu Inwestycji i OSP Kórnik, która ma za
zadanie weryfikację potrzeb istnienia tak
dużej ilości hydrantów.
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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

Zgromadzenie KOMBUS-u
Podczas zgromadzenia spółki KOMBUS, które odbyło się 28 czerwca omówiono sytuację finansową spółki oraz plany
na najbliższy rok. Niestety, w kolejnym

nr 14/2007

roku, nasz lokalny przewoźnik zanotował
stratę, tym razem w wysokości 204.716,90.
Zdaniem burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, który reprezentuje Gminę Kórnik
jako udziałowca spółki, zbyt późno wprowadzono zmianę cen biletów. Powodem straty
finansowej jest także niska stawka za tzw.
wozokilometr, która obecnie wynosi 4,16
zł i jak wynika z informacji KOMBUSu odbiega od średniej stawki za podobne usługi
w kraju, która wynosi 4,50 zł. Burmistrz
stwierdził, że przy pracach nad przyszłorocznym budżetem rozważone zostanie
zwiększenie stawki.
Rozwój obszarów wiejskich
28 czerwca na roboczym spotkaniu w
Urzędzie Miejskim w Kórniku przebywał
dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim
Mateusz Klemenski. Podczas rozmowy z
wiceburmistrzem Hieronimem Urbankiem
omówiono tryb przyznawania pomocy finansowej w zakresie objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Kórnik
przygotowuje się do procedury składania
wniosków na:
- remonty świetlic wiejskich
- centrum sportowo-rekreacyjne w
Kamionkach
- kanalizację
- segregację odpadów
Rondo w Robakowie
W dniu 2 lipca zostało uroczyście otwarte
rondo w Robakowie na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Szkolnej. Uroczystego przecięcia
wstęgi dokonał Jan Grabkowski Starosta Poznański razem z burmistrzem Kórnika Jerzym

GPZ w Robakowie

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

Kolejne spotkanie dotyczące głównego
punktu zasilającego energią elektryczną w
Robakowie odbyło się 5 lipca w Urzędzie
Miejskim w Kórniku. Dyrektor Zakładu Zarządzania i Dystrybucji Energii Kazimierz
Pawlicki oraz jego współpracownicy wraz z
przedstawicielami Gminy Kórnik analizowali
kilka lokalizacji GPZ. Trwają negocjacje z
właścicielami omawianych nieruchomości
Poznański Obszar Metropolitalny
Na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego wiceburmistrz Hieronim
Urbanek wziął udział w konferencji pod
tytułem „Poznański Obszar Metropolitalny
- delimitacja – struktura – znaczenie”. Jak
można przeczytać na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego Prace nad wytyczeniem POM podjęło w 2006 roku Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w
Poznaniu. Jego przedstawiciele zapoznali
uczestników konferencji z zasadami i kryteriami, na podstawie których wyznaczano
granice POM. Pod uwagę wzięto czynniki
społeczne, gospodarcze, dostępność do metropolii oraz uwarunkowania przyrodnicze.
W projekcie przedstawionym do konsultacji
POM obejmuje 45 gmin wraz z Poznaniem.
W jego skład wchodzi 25 miast, z czego 10
powiatowych. Łączna powierzchnia obszaru
wynosi 6 tys. 206 km kwadratowych (20,8
proc. powierzchni województwa), które zamieszkuje 39 proc. ludności Wielkopolski.
Dowozy pracownicze
11 lipca odbyło się spotkanie wiceburmistrza Hieronima Urbanka z przedstawicielami firmy H&M. Głównym tematem rozmów
była kwestia transportu osób zatrudnionych w firmach mieszczących
się na terenach firmy Panattoni w
okolicach Koninka. Przedstawiciele
KOMBUSu mają przedstawić możliwości i warunki wykonywania tego
zadania.
S-11 prace jeszcze potrwają

Lechnerowskim. Inwestycja została sfinansowana z funduszy publiczno-prywatnych. Ogólny
koszt budowy wyniósł niecałe 1.4 miliona
złotych z czego gmina Kórnik przekazał 250
tysięcy złotych, natomiast 450 tysięcy złotych
zapłaciła prywatna firma, która ma siedzibę w
tej okolicy. Pozostałą część inwestycji sfinansował Powiat Poznański. W ramach tej inwestycji
została dokonana przebudowa sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. Została
również wybudowana kanalizacja deszczowa,
oświetlenie drogowe oraz zatoka autobusowa i
droga dojazdowa do spółdzielni rolniczej.

O przeciągających się pracach
nad przebudową „trasy katowickiej”
rozmawiał 11 lipca wiceburmistrz
Hieronim Urbanek z dyrektorem
Markiem Napierałą z Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Jak wynika z
informacji planowane na październik zakończenie pierwszego etapu zadania (Krzesiny
– Skrzynki) nastąpi dopiero w czerwcu 2008
roku. W przeciągu najbliższych 2-3 miesięcy
mają rozpocząć się prace nad budową węzła
„Kórnik 1” (połączenie nowej obwodnicy na
Śrem i Mosinę z trasą S-11 nieopodal kórnickiej gazowni). Zakończenie prac na odcinku
od Skrzynek do węzła „Kórnik 2” planowane
jest na październik 2009.
(dokończenie na str. 4)



Konkursy na dyrektorów
W czerwcu br przeprowadzono konkursy na
dyrektorów trzech placówek oświatowych naszej
gminy: przedszkoli w Szczodrzykowie i Kórniku
oraz Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku. Zarówno dotychczasowa
dyrektor przedszkola z Kórnika Barbara Zarzeczna, jak i dotychczasowa dyrektor placówki ze
Szczodrzykowa Magdalena Jankowiak uzyskały
wymaganą ilość głosów i będą miały powierzone
stanowisko na kolejne 5 lat. Procedura konkursowa nie wyłoniła dyrektora Kórnickiej SP nr 1.
Burmistrz powierzy stanowisko dyrektora na
okres jednego roku pani Danucie Zwierzyńskiej
– dotychczasowej dyrektor szkoły.
Konkursu na opracowanie
produktu turystycznego
Poznania dla młodych ludzi
rozstrzygnięty
W czerwcu br. rozstrzygnięty został Konkursu na opracowanie produktu turystycznego
Poznania dla młodych ludzi. Konkurs został
zorganizowany przez Poznańską Lokalną
Organizację Turystyczną, której członkiem jest
także gmina Kórnik. W Komisji konkursowej
gminę reprezentowała p. Anna Liebert. Na
konkurs wpłynęło trzynaście prac konkursowych, z czego wymogom regulaminu odpowiadało sześć. Jury dokonało jednak oceny
wszystkich prac, a ocena każdej pracy była
dokonywana indywidualnie przez każdego
członka Jury. Jury postanowiło jednogłośnie:
- nie przyznać nagrody głównej za I miejsce ponieważ żadna z prac nie przedstawia
na tyle kompleksowego i nowatorskiego
pomysłu, aby w pełni zadowalający sposób
spełnić oczekiwania organizatora konkursu;
- przyznać dwa równorzędne wyróżnienia za prace: „Akcja TEJzaurus”, „Poznań
– miasto Lecha”;
- przyznać dwie nagrody specjalne „za
szczególną oryginalność pomysłu”, zaprezentowaną w pracach: „Indywidualne wycieczki
sportowymi samochodami po aglomeracji poznańskiej”, „Poznań – miasto fotogeniczne”;
- ponadto Jury postanowiło udzielić dwóch
rekomendacji „za trafne rozpoznanie potrzeb
młodych ludzi, przybywających do Poznania”
następującym pracom: „Komunikacja marketingowa i tanie noclegi”, „Świetlica studencka”.

X i XI Sesja
Rady Miejskiej
w Kórniku
W środę 27 czerwca 2007 roku o
godz. 13:00 w sali Domu Strażaka w
Kórniku odbyła się kolejna Sesja rady
Miejskiej w Kórniku
Po niezbędnych formalnościach i
sprawozdaniach z działalności międzysesyjnej nastąpiła ceremonia wręczenia
Wyróżnień Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kórniku dla najlepszych uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
gminy Kórnik. Osobne puchary ufundował
z tej okazji także Marek Serwatkiewicz
– przewodniczący Komisji Oświaty Rady
Powiatu Poznańskiego.
Podczas obrad postanowiono, by
z programu usunąć punkty dotyczące
sprzedaży dwóch nieruchomości (jednej
w Pierzchnie a drugiej w Radzewie) oraz
zmiany Uchwały nr XXX/340/2004 Rady
Miejskiej w Kórniku z dnia 25 sierpnia
2004r.
Jednocześnie zadecydowano o zmianach w składach osobowych komisji Rady
Miejskiej.
W komisji Ochrony Środowiska Adama
Lewandowskiego zastąpiła Julia Bartkowiak. Radny Lewandowski zasilił Komisję
Rozwoju Gospodarczego a Julia Bartkowiak opuściła Komisję Oświaty. Irena
Kaczmarek została członkiem Komisji
Budżetu i Finansów.
Wprowadzono zmiany w tegorocznym
budżecie. Najistotniejszą pozycją było
umniejszenie planowanych wydatków
na budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Kórniku. Gmina Kórnik ciągle
czeka na termin składania wniosków o
fundusze europejskie oraz listę potrzebnych dokumentów i wytyczne, co do formy
wniosku. Początkowo mówiło się, że wnioski składane będą w pierwszym kwartale
2007 roku, dziś już wiadomo, że nastąpi
to najwcześniej w czwartym. Burmistrz
zaproponował więc przeznaczenie części
kwoty zarezerwowanej dla Centrum na
inne potrzebne inwestycje (między innymi

na drogi 300 tys. zł, wykup gruntów i nieruchomości 100 tys. zł, opracowania geodezyjne 50 tys. zł, obsługę adwokacką, w
tym związaną ze sprawą linii wysokiego
napięcia 35 tys. zł i prace oczyszczające
jezioro 35 tys. zł). Dzięki kolejnym 15 tys.
zł z budżetu gminy (25 tys. przekazano na
ten cel już wcześniej) Posterunek Policji
w Kórniku (obsługujący również Kleszczewo) wzbogaci się o nieużywany radiowóz
( Opel rocznik 2005). Samochód miał być
współfinansowany z Policją, ale Komenda
nie zdołała znaleźć funduszy. Zamówiony
i wyposażony samochód czekał bezczynnie u producenta.
Istotną pozycją w zmianach budżetowych było także przeznaczenie w długoterminowych planach 2 200 tys. zł na
nowe autobusy dla KOMBUSu.
Radni zadecydowali o przekazaniu
5 tys. zł na pomnik Polskiego Państwa
Podziemnego i Armii Krajowej. Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg
Wielkopolska wystosował w marcu tego
roku pismo do Gminy Kórnik prosząc
o dofinansowanie budowy tego monumentu. Pomnik poświęcony obrońcom
Ojczyzny stanie w Poznaniu, w parku za
Operą, między ulicą Wieniawskiego i aleją
Niepodległości, naprzeciw kościoła Ojców Dominikanów. Odsłonięcie pomnika
planuje się na 27 września 2007r. w 68.
rocznicę powstania Polskiego Państwa
Podziemnego. Budowę Pomnika realizuje w imieniu Miasta Poznania – Zarząd
Zieleni Miejskiej.
Zgodnie z uchwalonymi jeszcze w
poprzedniej kadencji Rady Miejskiej przepisami udzielono dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków. Instytutowi PAN przyznano pomoc wysokości 30 tys. złotych na
usunięcie przyczyn zawilgocenia murów
i likwidacji jego skutków budynku przy ul.
Prowent 4 w Kórniku, także Kazimierzowi
Socha postanowiono przekazać 30 tys.
złotych na wymianę gontowego pokrycia
dachowego oraz naprawę pęknięć elewacji budynku przy Placu Powstańców
Wielkopolskich 6 (tzw. Stara Poczta).
Jako konsekwencja wejścia Gminy
Kórnik do spółki AQUANET specjalną

Oświadczenie nr 1/2007Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 11 lipca 2007 r.
w sprawie: zajęcia stanowiska odnośnie przebiegu linii elektroenergetycznej
2x400 KV + 2x220 KV na terenie gminy
Kórnik na obszarze objętym obrębami
geodezyjnymi Skrzynki, Borówiec, Kamionki
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uchwałą nastąpiło wyrażenie zgody na
wniesienie przez Gminę Kórnik wkładu
niepieniężnego do spółki z siedzibą w
Poznaniu. Przekazanie majątku (mienia
komunalnego w postaci sieci oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych)
podwyższyło udziału Gminy Kórnik
w kapitale zakładowym AQUANET
S.A. o akcje wartości 51 222 225 zł,
Mimo pozytywnych opinii komisji nie
doszło do podjęcia uchwały dotyczącej
sprzedaży nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym oraz pomieszczeniami przynależnymi przy bnińskim
rynku. Przypomnijmy, że wspomniany
budynek już od dawna powinien być rozebrany ze względu na wskazania Nadzoru
Budowlanego. Radni nie uznali za stosowne wprowadzić do tegorocznego budżetu
kwoty na remont a teraz nie zdecydowali
się na sprzedaż nieruchomości.
Przystąpiono do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów działalności
gospodarczej w Żernikach a także do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów
oraz usług w tejże wsi.
Powołano także zespół opiniujący
kandydatów na ławników do sądów
powszechnych. W skład zespołu weszli: M.Walkowiak (przewodnicząca),
A.Regulski, A.Lewandowski J.Wojtuś.
Radni przedłużyli czas działania
doraźnej Komisji ds. przebiegu linii elektroenergetycznej 2x400 kV + 2x220 kV
na terenie Gminy Kórnik na obszarze objętym obrębami geodezyjnymi Skrzynki,
Borówiec, Kamionki. Komisja ma nadal
zajmować się sprawą spornej inwestycji
do września br.
Nie przyjęto natomiast deklaracji,
którą proponowała wpisać do porządku
obrad Komisja doraźna. Radni zadecydowali, że przedstawiony im krótko przed
sesją dokument wymaga dłuższej analizy
i szerszej dyskusji.
Z tego powodu
W dniu 11 lipca odbyła się kolejna
– tym razem nadzwyczajna sesja, na
której jedynym omawianym punktem
oświadczenie mające wytyczyć kierunki
negocjacji przebiegu spornej linii wysokiego napięcia z PSE.
Oto jego treść:
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Na podstawie § 26 ust.2 pkt 3 Statutu
Gminy Kórnik zatwierdzonego uchwałą
nr III/20/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r.
Rady Miejskiej w Kórniku, (Dz.Urz.Woj.
Wlkp.z 2003,nr24,poz.418 ze zmianami)
Rada Miejska popiera wypracowane
przez Komisję ds. przebiegu linii elektro-
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energetycznej 2x400 KV + 2x220 KV na
terenie gminy Kórnik na obszarze objętym
obrębami geodezyjnymi Skrzynki, Borówiec, Kamionki stanowisko , iż zasadne
jest by:
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 możliwie najlepszego technicznie połączenia
z istniejącym słupem 58.
4.
Przeprowadzono na obszarze
Borówca i Skrzynek w miejscu napowietrznej linii wysokiego napięcia kabel
pod ziemią.
5.
W miejscach, w których ze
względów terenowych lub też technicznych
nie ma możliwości dokonania korekty
przebiegu linii lub przejścia na kabel podziemny Inwestor wypłacił mieszkańcom
uznanym za strony 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.
Dążąc do jak najszybszego zrealizowania zamierzenia budowlanego przez
PSE SA Rada Miejska dopuszcza możliwość ustalenia w porozumieniu z Inwestorem innego alternatywnego przebiegu linii
elektroenergetycznej 2x400 KV + 2x220
KV na terenie gminy Kórnik, uwzględniającego założenia określone w punktach 1
do 6 niniejszego stanowiska.
Po dyskusji przyjęto oświadczenie
jednogłośnie. Dodany do wstępnego
projektu ostatni fragment wzbudził krytykę
części zebranych (m. in. Członków Rady
Sołeckiej z Mościenicy).
Deklaracja wydaje się być krokiem w
dobrym kierunku, gdyż stanowi swego
rodzaju kompromis wypracowany przez
większość zainteresowanych mieszkańców.
Nie mniej nie wiadomo jak do propozycji odniesie się PSE i jak potoczą
się ewentualne negocjacje. Trzeba także zaznaczyć, że „kabel” nie załatwia
wszystkich problemów. Budowa tego typu
linii w formie kabla podziemnego i jego
funkcjonowanie nie jest obojętna dla środowiska i wymaga olbrzymich nakładów
i specjalnych urządzeń.
Opr. ŁG

Program XII Sesji
Rady Miejskiej w Kórniku

RADA MIEJSKA

RADA MIEJSKA

(dokończenie ze str. 3)

która odbędzie się 25 lipca 2007r. o godz. 1300
w sali Domu Strażaka w Kórniku
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X i XI Sesji RM.
4. Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .
6. Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie
międzysesyjnym .
7. Wystąpienie przedstawiciela spółki Amest.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie
stanowiska w następujących sprawach:
a/ wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Sater
Kórnik Sp. z o.o
b/ zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2007r.,
c/ ze skargi M.Majorczyk,
d/ ze skargi PSE,
e/ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w rejonie ulic:
Poznańskiej
i Woźniaka, obręb Kórnik,
f/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Błażejewku,
g/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kórnik obręb geodezyjny Bnin, Biernatki, Dębiec, Prusinowo,
h/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kórnik w Robakowie w
rejonie ulic Szkolnej, Polnej, Szerokiej,
i/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
zabudowy mieszkaniowej, usługowej w Kórniku
– w rejonie ulic Wiatracznej, Wróblewskiego i
20 Października,
j/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
zabudowy mieszkaniowej, usługowej w Kórniku
– w rejonie ulic Staszica, Kochanowskiego,
Stodolnej a drogą S11,
k/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla fragmentu wsi
Kamionki – działka nr ewid. 141,
l/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle
Kresowe” Kamionki,
ł/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy przemysłowo – składowej
w Żernikach,
m/ nadania nazw ulicom w Kamionkach.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
		
Irena Kaczmarek



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

MASZYNOWE

tel. (61) 819-01-46

TIPSY ŻELOWE!!!

kat. C+E
na 8-godzinny
dzień pracy

tel. 602 111 810

Promocyjne
ceny wakacyjne
A jeśli zostaniesz
konsultantką
AVON-u
tipsy 40% taniej
tel. 0783 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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komisji oceniającej przed zakupem stan
techniczny pojazdów. Autobusy przebyły
do dzisiaj tj. do piątku 13-go lipca ponad
13 000 km, w tym 10 razy Mercedes przejechał trasę do Warszawy. Oszczędność
w zużyciu paliwa przerosła nasze oczekiwania. Mercedes spala o 20 % mniej
… PIOTRA PLEWKI,
PREZESA KÓRNICKIEGO oleju napędowego od naszego flagowego
autobusu turystycznego Jelcz Ewa.
PRZEDSIĘBIORSTWA
Opinie niektórych pasażerów i pracowAUTOBUSOWEGO
ników KOMBUSU nie są jednoznaczne i
„KOMBUS”
pełne zachwytu. Dlaczego nie ma klimaty- Przedsiębiorstwo zacji i rozkładanych foteli ? Przydałyby się
„KOMBUS” zakupiło większe kufry bagażowe! Dlaczego nie auniedawno dwa autobu- tobus turystyczny z pełnym wyposażeniem?
sy. Jakie to pojazdy i To chyba najczęstsze uwagi i pytania, które
co zadecydowało o ich do mnie kierowano. Uważam, że najpierw
spółka powinna odnawiać tabor do tych
wyborze?
Spółka zakupiła obydwa autobusy z zadań, dla obsługi których ją powołano.
własnych środków. Pierwszy to Merce- Podkreślam też, że opisane autobusy zades 407 wyprodukowany w 1993 roku. kupione były ze środków własnych spółki,
Może on przewozić, podobnie jak eks- a przeznaczone przez samorząd 800 000
ploatowane miejskie Mercedesy prawie zł po rozstrzygnięciu przetargu pozwolą
100 pasażerów, w tym 51 na miejscach na wymianę na młodsze kolejnych kilku
siedzących. Drugi pojazd to MAN 412 z pojazdów.
- Na czerwcowej sesji RM burmistrz
1994 roku, który przewozić może niespełna 90 pasażerów, w tym 42 na miejscach Jerzy Lechnerowski poinformował, że
siedzących. Autobusy w odróżnieniu spółka KOMBUS jeszcze w tym roku
od typowo miejskich posiadają wysokie zakupi dwa kolejne, tym razem zupełnie
miękkie fotele, półki na podręczny ba- nowe autobusy. Czy już wiadomo jakie
gaż, zasłony na okna oraz nieduże kufry to będą pojazdy i jaki będzie koszt ich
bagażowe. Jeden z nich ma podwójne i zakupu?
Zakup nowych autobusów to odpoprzyciemniane szyby. Autobusy zakupione zostały w Niemczech za łączną kwotę wiedź samorządu na oczekiwania pasażerów, któ46.000 EURO.
rzy codziennie
Trafiły do zaw godzinach
jezdni 2 czerwszczytu spęca. Mercedes
dzają w prze407 wyjechał
pełnionych
na trasę w poautobusach 30
łowie czerwca,
do 45 minut.
ale nie linią NB
Przygotowydo Poznania, a
wany przetarg
do Warszawy.
dotyczy dostaMAN zarejewy pojazdów
strowany nieco
15-metrowych,
później wozi
niskopodłokórniczan od
gowych, które
23 czerwca.
O wyborze
Nowy autobus KOMBUS-u mogą zabierać
do 150 pasatego typu autobusów zadecydowały uniwersalne możli- żerów. Autobusy muszą posiadać rampę
wości ich użytkowania. Zamiarem zarządu wjazdową dla osób niepełnosprawnych
był zakup takich autobusów, które będą i miejsce do mocowania wózków innadawały się do przewozów liniowych np. walidzkich. Autobusy będą trzyosiowe,
między Zaniemyślem, a Poznaniem, jak i na z układem centralnego smarowania,
przewozy turystyczne na mniej odległych retarderem oraz systemem ABS i ASR.
trasach. Poza jednym sędziwym Jelczem Każdy ma mieć troje podwójnych drzwi
„KOMBUS” nie dysponuje autobusami do i automatyczną skrzynię biegów. Kwota
przewozów szkolnych wycieczek, natomiast przeznaczona z budżetu gminy na zakup
dwa zakupione pojazdy mogą wozić pasa- dwóch fabrycznie nowych pojazdów z
żerów i po gminie i po Szlaku Piastowskim. terminami płatności w latach 2008 i 2009
Bardzo ważną cechą, która wpłynęła na to 2 200 000 zł.
Rozmawiała: Barbara Morasz
zakup tych właśnie pojazdów, jest dużo niższe zużycie paliwa, niż w eksploatowanych
siedmiu miejskich Mercedesach.
UWAGA PASAŻEROWIE!
- Czy nowe nabytki przedsiębiorstwa
Nowe ceny biletów miesięcznych
sprawdzają się w eksploatacji i jakie są
będą obowiązywać od sierpnia, a ceny
opinie na ich temat?
biletów jednorazowych po przeprograWedług mnie sprawdzają się znakomimowaniu kas fiskalnych w autobusach,
cie. Świadczyć może o tym choćby ilość
przejechanych kilometrów, co dowodzi
nawet już pod koniec lipca.
niezawodności marek i trafnym wyborze
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Nasz Czytelnik - Marcin Cyranik
- zwrócił się do Redakcji Kórniczanina o wyjaśnienie na łamach naszej
gazety następującej sprawy:
„W okresie wakacyjnym przestały
kursować niektóre autobusy linii NB”
pisze nasz Czytelnik „Pasażerowie nie
zostali o tym poinformowani. Dyspozytor
twierdzi, że są to <kursy szkolne>, ale w
legendzie do rozkładu jazdy jest napisane <kurs przez szkołę podstawową>.
Nigdzie nie jest napisane, że te autobusy
nie jeżdżą w okresie ferii szkolnych. Dotyczy to autobusów wyjeżdżających do
Poznania z Kórnika o godz. 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30 i wracających do
Kórnika z Poznania (Rondo Kaponiera)
dwadzieścia minut po pełnej godzinie
oraz autobusu NB wyjeżdżającego z
Kórnika o godzinie 5:45.
Skąd pasażerowie mają wiedzieć,
że wybrane autobusy nie kursują w
wakacje?”

WYWIAD

REKLAMY

TRZY PYTANIA
DO…

Oto informacja, jaką w tej sprawie
otrzymaliśmy od KOMBUS-u
„Autobusy o wymienionych w rozkładzie godzinach rzeczywiście nie jeżdżą
od 1-go lipca. Informacja o ich zawieszeniu była umieszczana (jak co roku) we
wszystkich autobusach już od połowy
czerwca w formie ogłoszeń. Zgadzamy
się ze skarżącym pasażerem, że taka
sama jasna informacja powinna wynikać
z rozkładu jazdy na przystankach. W
ciągu najbliższych paru dni zostaną wydrukowane i zawieszone nowe rozkłady
jazdy. Tych, których zdezorientował brak
informacji przepraszamy, a autorowi pisma z uwagami dziękujemy.
Zarząd KPA KOMBUS”

Rady Sołeckie wsi Robakowo Wieś,
Robakowo Osiedle, Gądki i Dachowa
organizują

OTWARTY TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ
DRÓŻYN 7-osobowych
Który odbędzie się 11 sierpnia na boiskach przy Gimnazjum w Robakowie
Rozgrywki odbywać się będą w
dwóch kategoriach wiekowych: 8-12 lat
i 13-16 lat.
Drużyny prosimy zgłaszać u radnego
Janusza Wojtusia, Robakowo, ul. Szeroka 31 tel. 500 079 145
ograniczona ilość miejsc – decyduje
kolejność zgłoszeń



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

TEL. 0503 147 282
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

0602 69 72 19

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



Prawie 20 osób więcej niż
dotychczas będą mogli obsłużyć
pracownicy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w
Poznaniu dzięki wydłużonemu
czasowi pracy i zwiększeniu
liczby etatów. Zmiany zostaną
wprowadzone od 23 lipca.
Ze statystyk starostwa wynika,
że w ubiegłym roku mieszkańcy
powiatu poznańskiego rejestrowali
około 3000 pojazdów miesięcznie,
czyli prawie 36000 aut rocznie.
W tym roku ilość rejestrowanych
samochodów wzrosła już do 4000
na miesiąc i ciągle rośnie. – To powoduje, że musimy zacząć działać
już dziś, bo jeśli tego nie zrobimy to
petenci będą zmuszeni czekać w kolejkach
jeszcze dłużej niż dotychczas – tłumaczył
na konferencji prasowej Jan Grabkowski,
starosta poznański.

drugiej połowy lipca wprowadza zmiany.
– Przede wszystkim wydłużone zostaną
godziny pracy stanowisk, w których odbywa
się rejestracja pojazdów. Teraz możliwe to
będzie od 8.00 do 18.15 od poniedziałku

Pierwszy
rejs

Kontakt:

UBEZPIECZENIA

więcej petentów

Wydział Komunikacji Starostwa chcąc
wyjść naprzeciw oczekiwaniom petentów,
którzy obecnie przez kilka godzin czekają
w długiej kolejce, aby zarejestrować pojazd lub odebrać dowód rejestracyjny, od
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Dziś jest motolotniarzem i konstruktorem.
Od kilku lat pracuje nad ultralekkim samolotem własnej konstrukcji. Po śmierci
wspólnika prace stanęły, ale jak obiecuje
pan Rajmund – samolot powstanie.
Łódź, na której jako pierwszy przepłynął
pod nowym mostem zaprojektował i zrobił
sam. Jest uniwersalna, posiada składany żagiel i „dopinany” miecz, możliwość
dołączenia silnika i użycia wioseł. Idąc z
postępem używa do budowy łodzi także
laminatów.

Nowy most na ul. Woźniaka już gotowy. Przy okazji budowy obwodnicy
udało się przebudować przepust między
jeziorami. Miło nam donieść Czytelnikom Kórniczanina, że miało już miejsce
pierwsze po wykonaniu inwestycji przepłynięcie tym wodnym szlakiem.
Dokonał tego znany w Kórniku rzePrzypomnijmy, że budowa przepustu
mieślnik Rajmund Rakoniewski.
kosztowała Gminę Kórnik 630 tys. zł. Po„Po Jeziorze
czątkowo inwestor
Kórnickim żegluję
budujący obwodjuż od 1968 roku”
nicę nie zakładał
mówi pan Rajmund
takiej inwestycji.
„ Przez około 15 lat
S t a r a n i a k ó r n inie było tu poza
ckiego samorządu
moją żaglówką indoprowadziły ostanej. Teraz są chyba
tecznie do powstatylko cztery”. Jak
nia tej ważnej dla
podkreśla znając
turystyki wodnej
doskonale nasz
inwestycji.
akwen „nasze jeNa razie nie
Pierwsze przepłynięcie pod mostem przebudowano ruzioro jest ciekawe
dla żeglarzy choć
rociągu przy mosttrudne. Jeśli ktoś da sobie tutaj radę to ku, co uniemożliwia przepływanie nieco
poradzi sobie w każdych warunkach”.
większym łodziom. Kajakiem lub mniejszą
Rakoniewski mówi, że z wykształ- jednostką spokojnie można już teraz przecenia jest „samochodziarzem”. Od ojca pływać.
kołodzieja nauczył się jednak wielu innych
Obecnie czynione są starania o pożyczumiejętności, a równie wielu nauczył się kę w wysokości 700 tys. zł na dodatkową
sam. Jak wspomina, to życie wymogło, że instalację piętrzącą wodę i oczyszczenie
trzeba było umieć zrobić wszystko. Dziś jest połączeń między jeziorami. Jest to w intereszkutnikiem, stolarzem a jak trzeba także i sie gminy, gdyż pożyczka z Wojewódzkiego
kołodziejem. Pół żartem wymienia, że robił Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarjuż w życiu pełen wachlarz zamówień „od ki Wodnej może być umorzona w 25 %.
kołyski - do trumny”. Część swych umieJak wykazują badania woda w naszych
jętności zawdzięcza pasjom – lotnictwu i wodach coraz czystsza. Zachęcamy do
żeglarstwu. Bakcyla lotniczego złapał w czynnego odpoczynku nad jeziorami w
wojsku, gdzie odbył kurs spadochronowy. naszej gminie. ŁG
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do piątku – poinformowała Małgorzata
Kaniewska, dyrektor Wydziału Komunikacji.
– Poza tym, zwiększymy liczbę stanowisk
i zamierzamy utworzyć 6 nowych etatów.
Urzędnicy pracować będą na dwie zmiany
– dodała.
Obecnie uruchomionych jest 6
stanowisk, przy których dziennie
obsługuje się około 180 osób. W
kolejce trzeba czekać średnio 2
godziny. Dzięki zmianom prawie
20 osób więcej dziennie będzie
mogło załatwić swoje sprawy w tym
wydziale i skróci się ich czas oczekiwania. – W zależności od natężenia
ruchu uruchamiane będą wszystkie
stanowiska do obsługi interesantów
– stwierdziła Kaniewska. Zwiększenie ilości stanowisk związane jest
także z doposażeniem wydziału w
sprzęt komputerowy i modernizacją
sieci.
Nowe godziny pracy Wydziału
Komunikacji wprowadzane są tymczasowo i
na próbę. Kiedy jednak okaże się, że w godzinach popołudniowych znacznie wzrośnie
liczba petentów to będą one obowiązywać
już na stałe. Barbara Morasz

INFORMACJE

REKLAMY

ŚRUTOWNIK
TARCZOWY
KUPIĘ

Obsłużą

Jubileusz

Kórnickich
Sióstr
Miłosierdzia
Pod koniec sierpnia tego roku minie
dokładnie 150 lat od dnia sprowadzenia
do Kórnika Sióstr Miłosierdzia. Z tej okazji planowa jest skromna uroczystość,
której głównym punktem będzie msza
święta w intencji zgromadzenia.
Tłem dla tej przemiłej uroczystości jest
proces o zasiedzenie „domu Sióstr” toczący
się już w drugiej instancji.
Przypomnijmy, że zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia chciało uregulować sprawy
własnościowe domu, w którym od lat mieszkają i działają, i w którym niegdyś mieściła
się prowadzona przez nie ochronka i szpitalik. Sąd pierwszej instancji przyznał im
prawo do zasiedzenia, mimo wniosków
uczestnika procesu – Fundacji Zakłady
Kórnickie, która odmawiała Siostrom praw
do własności nieruchomości.
Od korzystnego dla Zgromadzenia
wyroku pierwszej instancji odwołała się
strona – przedstawiciel Skarbu Państwa i
wspomniany uczestnik – Fundacja Zakłady
Kórnickie.
Sprawa w wyższej instancji pewnie
potrwa długo – a dom wymaga remontu
i opieki.
Życzymy Siostrom z Kórnika co najmniej
kolejnych 150 lat owocnej pracy w naszym
mieście. Więcej o historii i teraźniejszości
Kórnickiego „domu Sióstr” w kolejnym
numerze Kórniczanina.
ŁG



Wraz z rozpoczęciem wakacji uruchomiono strzeżone kąpielisko przy kórnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Codziennie przez 8 godzin nad bezpieczeństwem
kąpiących się czuwa ratownik.

Jan Wójkiewicz, kierownik kórnickiego
OSiRu przyznaje, że strzeżone kąpielisko
miało być uruchomione już w ubiegłym
roku. – Wtedy jednak zbyt późno wykonano
badania czystości wody i nie udało nam się
w odpowiednim czasie uzyskać wszystkich
niezbędnych pozwoleń od WOPR – tłumaczy. – W tym roku wszelkie zezwolenia
zdobyliśmy przed sezonem, dlatego teraz
mieszkańcy i turyści mogą korzystać bez
obaw z tego miejsca – dodaje.
Kąpielisko na Błoniach strzeżone jest
we wszystkie dni tygodnia, aż do końca wakacji w godzinach od 10:00 do 18:00. W tym
czasie nad bezpieczeństwem kąpiących
się czuwa ratownik w pomarańczowym
stroju. Wszystkie osoby, które zamierzają
korzystać z tego miejsca powinny zapoznać
się z regulaminem, który umieszczono na
specjalnej tablicy tuż przy plaży. Na naszych łamach podajemy najważniejsze jego
postanowienia. Przede wszystkim korzystanie z kąpieliska jest bezpłatne. Dzieci do 7
roku życia mogą przebywać na tym terenie

Ekomątwa ponownie
zamontowana
Na początku lipca powtórnie zainstalowano w wodach Jeziora Kórnickiego
urządzenie oczyszczające wodny akwen
zwane ekomątwą. Mimo opóźnienia
montażu ma ono działać bez zakłóceń.
Ekomątwę po raz pierwszy zainstalowano w ubiegłym roku. W ciągu 4 miesięcy
jej pracy znacznie poprawił się stan wody
w kórnickim zbiorniku. Urządzenia na okres
zimowy rozmontowano. Ponownie miały być
zainstalowane w końcu maja tego roku. Ze
względu na wysoki stan wody spowodowany
dużymi opadami i budową przepustu (zapora
piętrząca wodę w jeziorze) termin przesunął

i kąpać się wyłącznie pod opieką dorosłych.
Jeden z ważniejszych punktów regulaminu
przypomina, że „zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie
alkoholu oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
na terenie kąpieliska”. Zdarza się, że zakaz
ten niestety bywa lekceważony. Tuż przed
uruchomieniem kąpieliska strzeżonego
doszło do tragicznego wypadku. Utonął
mężczyzna, który pływał po znacznym
spożyciu alkoholu. To najlepszy dowód na
to, że taki punkt w regulaminie kąpieliska
jest konieczny. Poza tym nie wolno śmiecić na plaży, skakać z pomostów i na nich
leżakować oraz niszczyć urządzeń znajdujących się na terenie kąpieliska. Każdy kto
uszkodzi jakikolwiek sprzęt będzie pokrywał
koszty naprawy. Osoby, które będą łamać
postanowienia regulaminowe mogą zostać
usunięte z plaży.
Przy kórnickich Błoniach uruchomiono
również płatną wypożyczalnię sprzętu
wodnego. Chętni do dyspozycji mają łodzie,
kajaki i rowery wodne. Istnieje także możliwość zdobycia u ratownika uprawnień pływackich, czyli karty pływackiej i specjalnej
karty pływackiej tzw. „żółtego czepka”, która
uprawnia nas do wypłynięcia na otwartych
akwenach wodnych za boje.
Barbara Morasz

się na lipiec. – Mimo opóźnienia cykl pracy
ekomątwy nie będzie zakłócony – stwierdza
Szymon Szydłowski z Referatu Inwestycji
UM w Kórniku.
Urządzenie oczyszczające punktowo
zbiornik montowane jest tylko na pewien okres,
dlatego efekt jego działania może być również
okresowy. - Ekomątwa będzie wykorzystywana przez wiele lat. Ta technologia powoduje, że
oczyszczanie jeziora musi odbywać się stale.
Przerwy w działaniu urządzenia następują
tylko zimą – tłumaczy Szydłowski.
W tym sezonie dwie pompy umieszczono
w metalowych kratach ochraniających przed
zniszczeniem. W ubiegłym roku „ciekawscy”
próbowali zepsuć osłonki pomp, dlatego teraz
je zabezpieczono.
Ekomątwa będzie oczyszczać jezioro do
końca października. Barbara Morasz
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KARTA PŁYWACKA
Wymagania według WOPR:
- przepłynięcie w wodzie stojącej
200m w dowolny sposób i w dowolnym
czasie, w tym przynajmniej 50m na
plecach,
- wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7m,
- przepłynięcie pod lustrem wody
przynajmniej 5m w wodzie stojącej.

SPECJALNA KARTA PŁYWACKA
„ŻÓŁTY CZEPEK”
Wymagania według WOPR (tylko
osoby pełnoletnie i z zaświadczeniem
lekarskim):
- należy przepłynąć w wodzie
stojącej 1500m i wykazać się znajomością co najmniej dwóch stylów, w
tym należy przepłynąć 200m stylem
grzbietowym,
- wykonać skok do wody z wysokości co najmniej 0,7m,
- przepłynąć 15m pod lustrem wody
z nurkowaniem na głębokość 3m.

VI ŚWIATOWY ZLOT
MŁODZIEŻY POLONIJNEJ
„Orle Gniazdo 2007”

Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy
w Błażejewko gości VI Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo 2007”.
Uczestnicy – młodzież w wieku 18-26 lat
z całego świata - bawią się, zwiedzają Wielkopolskę i pracują w grupach na warsztatach tematycznych - pod kierownictwem
doświadczonych instruktorów - w grupach
zainteresowań (krajoznawcze, plastyczne,
muzyczne, taneczne, teatralne, dziennikarskie, rzemiosła ludowego, liderów młodzieżowego ruchu polonijnego).
Atrakcja są koncerty, występy teatralne i
prezentacja rodzimej kultury i folkloru.
Więcej na temat Zlotu w kolejnym numerze Kórniczanina.
ŁG
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ZŁOTY JUBILEUSZ KOŁA PSZCZELARZY W KÓRNIKU (1957-2007)
Pszczelarstwo, w historii człowieka, odgrywa ważną rolę. Dostarcza bowiem człowiekowi unikalnych produktów (miodów, pierzgi,
propolisu, mleczka pszczelego, wosku),
oraz niezwykłych wrażeń dzięki obcowaniu
z owadami wyposażonymi w groźne żądła i
wyraźnie zaznaczoną społeczną organizacją.
Biblijne określenie „ziemi obiecanej-mlekiem i
miodem” płynącej sięga korzeniami starożytności. W Polsce początkowo bartnictwo a od
połowy XIX wieku pszczelarstwo cieszy się
zasłużonym szacunkiem. Ludzie zajmujący
się pszczołami stanowią grupę wybraną i
chronioną prawem. W Polsce za zniszczenie
barci lub kradzież pszczół groziła kara śmierci.
Produkty pozyskiwane od rodzin pszczelich
trafiały na stoły królewskie i książęce w postaci
miodu, miodów pitnych i magicznego światła
świec woskowych. Wosk pszczeli miał nawet
moc władzy, gdyż wszystkie pieczęcie na
dokumentach aż do końca XVIII odciskano
w wosku. Polska była jednym z największych
producentów i eksporterów tych produktów
w Europie.
Początek nowoczesnego pszczelarstwa
związany jest z działalnością księdza Jana
Dzierżona (1811-1906) z Łowkowic koło
Kluczborka. Kontynuatorami tych tradycji jest
pszczelarstwo kórnickie.
Inicjatorem reaktywowania Koła
Pszczelarzy w Kórniku był Jan Taczkowski. W 1956 roku
nawiązał kontakt z
sekcją pszczelarska
działającą przy Wojewódzkim Zarządzie Gminnych Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Poznaniu. Zorientował się
tam o tendencjach
panujących w innych
kołach w Wielkopolsce. Z inicjatywy
Jana Taczkowskiego
oraz dziewięciu innych pszczelarzy postanowiono reaktywować istniejące po wojnie koło
pszczelarzy. Po trzech nieudanych próbach
spotkania, dnia 15 czerwca 1957 r., w sali
kina „Zorza” w Kórniku odbyło się zebranie
założycielskie. Uczestniczył w nim prezes
Powiatowego Związku Pszczelarzy w Śremie
Stanisław Mułkowski. W zebraniu tym również uczestniczyli: Jan Taczkowski, Ludwik
Konował, Jan Słoma, Jan Zwierzyński, Leon
Smoczyński, Kazimierz Sznura, Bernard
Zandecki, Lucjan Nowicki i Zenon Kandulski. Stanisław Mułkowski wygłosił referat, w
którym obszernie omówił przyczyny rozpadu
Związku Pszczelarzy w 1949 r. Omówił również nowe zadania związku oraz sytuacje
panującą w pszczelarstwie nie zrzeszonym.
Zwrócił uwagę na duży spadek liczby rodzin
pszczelich spowodowany inwazją chorób. W
dyskusji poruszono także sprawy związane z
funkcjonowaniem spółdzielni pszczelarskich
oraz dawnym mieniem związku. Podjęto
uchwałę o reaktywowaniu Koła Pszczelarzy w Kórniku. Dokonano również wyboru
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zarządu tegoż koła. Funkcje prezesa powierzono Janowi Taczkowskiemu, vice prezesa
Ludwikowi Konowałowi, sekretarza Janowi
Słomie a skarbnika Janowi Zwierzyńskiemu.
Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie: Leon Smoczyński (przewodniczący),
Kazimierz Sznura i Bernard Zandecki (jako
członkowie). Zastępcami wybrano Lucjana
Nowickiego i Zenona Kandulskiego. Z protokołu z tego zebrania, napisanego przez Jana
Słomę dowiadujemy się że wysokość składki
członkowskiej podwyższono do 3 złotych
miesięcznie z przeznaczeniem na cele Koła
w Kórniku. Postanowiono jednomyślnie, że
zebrania koła będą odbywać się w trzecią
niedzielę miesiąca. Zebranie zakończono
podniośle przedwojennym hasłem „Cześć
Pszczelarstwu”.
Uroczystość jubileuszowa 50-lecia Koła
Pszczelarzy w Kórniku
Dnia 8 lipca 2007 r. Zarząd Koła Pszczelarzy w Kórniku, zaprosił członków koła i gości
na uroczystą Mszę św. w Kolegiacie Kórnickiej
którą sprawowali ks. kanonik Jerzy Kędzierski i
kapelan Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy
ks. Zbigniew Zieliński. Zarząd Koła ofiarował
koszyk z darami w postaci miodu, pierzgi,
pyłku i świec woskowych. Zapachniało nimi
w kościele jak bukietem ziół miododajnych.

W swojej homilii ks. proboszcz nawiązał do
ewangelii mówiącej o pokoju, jakże każdemu
dzisiaj potrzebnemu. Pszczelarzom i ich rodzinom podziękował za dary oraz błogosławił ich
trudną pracę, życząc następnych jubileuszy.
Część oficjalna odbyła się w restauracji
„Biała Dama”. Spotkanie otworzył Jan Socha
– prezes Koła Pszczelarzy w Kórniku. W
imieniu zarządu powitał gości: prezesa Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy Ryszarda
Pilarskiego oraz jego zastępcę Mariana Sikorę,
równocześnie opiekuna Koła w Kórniku, ks.
kanonika Jerzego Kędzierskiego, kapelana
Pszczelarzy ks. Zbigniewa Zielinskiego,
burmistrza Miasta i Gminy Jerzego Lechnerowskiego oraz Kazimierza Krawiarza, który
przygotował na jubileusz opracowanie poświęcone pszczelarstwu na Ziemi Kórnickiej.
Jan Socha w swoim krótkim wystąpieniu
przypomniał osiągnięcia ostatnich lat i zamierzenia na najbliższy rok. Koło Pszczelarzy
w Kórniku liczy obecnie 44 członków którzy
posiadają 922 pszczele rodziny. Najmłodszym
stażem członkiem Koła jest 24 letni Michał

Wróbel, który przejął pasiekę po swoim wuju
Kazimierzu Urbaniaku.
Ryszard Pilarski – prezes WZP dziękując za zaproszenie i życząc owocnej pracy
wspomniał, że w Wielkopolsce istnieje około
50 Kół Pszczelarzy. W większości reaktywowały się 50 lat temu, ale uroczysty jubileusz
jest obchodzony tylko w Kórniku. Każdy z
pszczelarzy, uczestników jubileuszowego
spotkania otrzymał książkę Jerzego Wilde i
Elżbiety Gogolewskiej pt. „Polubić Pszczoły”
oraz 2 płyty DVD wyprodukowane w Niemczech z tłumaczeniem dr Benedykta Polaczka
dostarczone przez dystrybutora A. J. Kasztelewiczów poświęcone wychowowi matek
pszczelich i rotacyjnej hodowli pszczół, których
zakup sfinansował Urząd Miejski w Kórniku
z niewielkim udziałem ze środków własnych
Koła Pszczelarzy w Kórniku.
Jerzy Lechnerowski – Burmistrz Miasta i
Gminy przekazał na ręce zarządu życzenia i
wręczył okolicznościowy puchar. Podziękował
pszczelarzom za współudział w organizacji
dożynek i targów zdrowej żywności. Na ręce
prezesa Jana Sochy przekazał okolicznościowy list z sentencją „Miód to nie tylko słodkie
smarowidło, ale także eliksir życia”.
Po pysznym wspólnym obiedzie dłuższe
wystąpienie miał Kazimierz Krawiarz. Przedstawił zarys dziejów
pszczelarstwa na Ziemi Kórnickiej. Wspomniał o początkach
pszczelarstwa, dziejach pasieki Majętności Kórnickiej prowadzonej przez Marcina
Łuczaka, o próbach
zorganizowania Koła
po II wojnie światowej,
wreszcie o powstaniu
Koła Pszczelarzy w
1957 r. W wystąpieniu omówił również
ważne wydarzenia w
50-letniej historii Koła
wraz z prezentacją 16
sylwetek zasłużonych pszczelarzy. Opracowanie jest przygotowywane do wydania, jako
dorobek Koła Pszczelarzy w jubileuszowym
roku.
Zasłużeni pszczelarze Koła otrzymali wysokie odznaczenia wręczone przez prezesa
WZP . Długoletni prezes Koła Władysław
Chmielewski otrzymał Medal ks. Jana Dzierżona. Złote odznaki Związku Pszczelarstwa
otrzymali: Stefan Słoma i Walenty Duszczak.
Srebrną odznakę otrzymał Janusz Chmielewski.
W podziękowaniu za współpracę i pomoc,
prezes Koła wręczył przedstawicielom WZP
albumy „Kórnik skarbiec kultury i przyrody” wydane przez Christiana Parmę a zaproszonym
gościom książke-album pt. „Pszczoła to Ja”.
Tradycyjnie na pamiątkę jubileuszu wszyscy uczestnicy „dali się” fotografować. Spotkania pszczelarzy zakończono tradycyjnym
toastem „miodem pitnym” tym razem złotym
trójniakiem Bernardyńskim.
Też tam byłem i .....życzę „Sto Lat!!”
Kazimierz Krawiarz

KULTURA
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Konkurs fotograficzny„Powiat
z perspektywy”
Ogłoszenie konkursu: 6 czerwca 2007 r.
Zakończenie konkursu: 30 lipca 2007 r.
Starostwo Powiatowe w
Poznaniu ogłasza konkurs
fotograficzny „Powiat z perspektywy”, adresowany do
wszystkich fotografów – amatorów, zamieszkujących na
terenie powiatu poznańskiego lub miasta Poznania.
Tematyka konkursu zakłada wykonanie zdjęć ujmujących różne oblicza powiatu,
z rozmaitych perspektyw – widziane oczyma mieszkańca,
turysty, inwestora, dziecka
czy przyjezdnego… Liczymy,
że zdjęcia, które powstaną
pozwolą odkryć na nowo
przyrodnicze atrakcje, zabytki,
malownicze zakątki, a także
stworzą obraz powiatu poznańskiego stale rozwijającego się pod względem gospodarczym
i inwestycyjnym. Czekamy na ciekawe ujęcia
Konkurs plastyczny
„Trzy pory roku wśród drzew”
rozstrzygnięty
Idea konkursu zrodziła się w 2006 roku.
Podczas spotkania z dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych została omówiona
tematyka i formy prac dla poszczególnych
grup wiekowych. Na tej podstawie powstał
Regulamin konkursu, który został zatwierdzony uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego w dniu 23 października 2006 r.
Celem konkursu jest przede wszystkim
edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży ze
szkół powiatu poznańskiego. Tematyka z
zakresu ochrony przyrody ma kształtować
wrażliwość na piękno drzew zmieniających
się wraz z porami roku, a także ma pobudzać
do podejmowania działań na rzecz ochrony
ekosystemów leśnych i parkowych.
W konkursie wzięli udział uczniowie z
34 szkół z terenu powiatu poznańskiego,
którzy wykonali ponad 100 prac.
W dniu 31 maja 2007 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas
którego zostały wytypowane nagrodzone
prace. W skład Komisji wchodzili: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Przewodnicząca
Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Janusz Napierała, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, Marek Serwatkiewicz,
Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Małgorzata Waligórska z Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
oraz Tadeusz Pasek z Wydziału Edukacji.
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów
przez Jana Grabkowskiego, Starostę Poznańskiego i Wicestarostę Tomasza Łubińskiego,
odbyło się w dniu 19 czerwca br. Lista nagro-
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przyrody, zespołów zabytkowych, elementów
infrastruktury – dróg, kolei, prezentacje interesującej zabudowy przemysłowej, nowoczesnych obiektów biurowych i przedsiębiorstw.
Pokażmy, że powiat poznański to jeden z
największych powiatów w Polsce, nie tylko
pod względem terytorialnym i ludnościowym.
Jego położenie - w samym sercu Wielkopolski,
stanowi o jego atutach, skupiając wszystkie te

cechy, z których słynie region.
Czarno - białe lub barwne odbitki należy
dostarczyć wydrukowane na papierze - obodzonych prac przedstawia się następująco:
I. W grupie uczniów klas 1-3 szkoły
podstawowej nagrody otrzymali:
• za zajęcie I miejsca Jacek Karolczak
ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy,
• za zajęcie dwóch równorzędnych II
miejsc Zofia Szwajkowska i Martyna Sztangret ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy oraz
Katarzyna Karolczak i Mateusz Rozumek ze
Szkoły Specjalnej w Stęszewie,
• za zajęcie dwóch równorzędnych III
miejsc Weronika Waligóra i Kinga Keller
ze Szkoły Podstawowej w Ziminie oraz
Aleksandra Kaczorowska ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.
W związku z zajęciem I miejsca przez
ucznia Szkoły Podstawowej w Kobylnicy,
szkoła ta otrzymuje również nagrodę pieniężną na zakup sprzętu dydaktycznego.
II. W grupie uczniów klas 4-6 szkoły
podstawowej nagrody otrzymali:
• za zajęcie I miejsca Karolina Łucka z
kl. V Szkoły Podstawowej w Jerzykowie,
• za zajęcie dwóch równorzędnych II miejsc
Joanna Żurawska i Marta Nowak ze Szkoły
Podstawowej w Węglewie oraz Anna Wysocka
ze Szkoły Podstawowej w Dobieżynie,
• za zajęcie trzech równorzędnych III
miejsc Katarzyna Kaczmarek ze Szkoły
Podstawowej w Swarzędzu oraz Klaudia
Grajewska ze Szkoły Podstawowej w
Kostrzynie oraz Maria Olewicz ze Szkoły
Podstawowej w Buku.
W związku z zajęciem I miejsca przez
uczennicę Szkoły Podstawowej w Jerzykowie, szkoła ta otrzymuje również nagrodę
pieniężną na zakup sprzętu dydaktycznego.
III. W grupie uczniów klas gimnazjalnych
nagrody otrzymali:

wiązkowo wraz z ich zapisem na dyskietce lub
płycie CD. Każdy z uczestników może przesłać
maksymalnie do 3 niepublikowanych i niewystawianych zdjęć. Szczegółowe informacje
zawarte są w regulaminie konkursu, z którym
zapoznać się można na stronie internetowej
www.powiat.poznan.pl. Nagrodą główną
w konkursie jest aparat lustrzanka cyfrowa:
NIKON D70 s. Jury przyzna również dwa
wyróżnienia w postaci sprzętu
elektronicznego.
Prace należy dostarczyć
osobiście do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu lub nadesłać do dnia
30 lipca 2007 r. na adres
organizatora: Starostwo
Powiatowe w Poznaniu,
Wydział Promocji, Kultury i
Współpracy z Zagranicą, ul.
Jackowskiego 18, 60 – 509
Poznań, z dopiskiem „Powiat
z perspektywy.” O włączeniu
do konkursu decyduje data
stempla pocztowego.
Odkryjmy powiat na nowo
- z nowej perspektywy!
Zachęcamy do udziału!
Katarzyna Strzyż
Wydział Promocji, Kultury
i Współpracy z Zagranicą
• za zajęcie I miejsca Kamila Batura z
Gimnazjum w Buku,
• za zajęcie dwóch równorzędnych II
miejsc Joanna Szczepaniak z Gimnazjum
w Robakowie oraz Agnieszka Tomczak z
Gimnazjum w Mosinie,
• za zajęcie trzech równorzędnych III
miejsc Agata Chochlińska z Gimnazjum w
Robakowie i Natalia Szudarek z Gimnazjum
w Murowanej Goślinie oraz Agata Ćwik i
Marcin Ćwik z Gimnazjum we Wronczynie.
W związku z zajęciem I miejsca przez
uczennicę Gimnazjum w Buku, szkoła ta
otrzymuje również nagrodę pieniężną na
zakup sprzętu dydaktycznego.
IV. W grupie uczniów klas ponadgimnazjalnych nagrody otrzymali:
• za zajęcie I miejsca Przemysław Grzęda
z Zespołu Szkół w Pobiedziskach-Letnisku,
• za zajęcie II miejsca Anna Waszak z
Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku,
• za zajęcie dwóch równorzędnych III
miejsc Arkadiusz Gliniecki i Katarzyna Klamecka z Zespołu Szkół w Bolechowie.
W związku z zajęciem I miejsca przez
ucznia Zespołu Szkół w Pobiedziskach-Letnisku, szkoła ta otrzymuje również nagrodę
pieniężną na zakup sprzętu dydaktycznego.
Podczas uroczystości wręczenia nagród
Starosta Poznański przedstawił propozycję
następnego konkursu o tematyce: Proekologiczne zachowania dzieci i młodzieży w
życiu codziennym – „Dbamy i chronimy
środowisko na co dzień”, zachęcając równocześnie do udziału w nim.
Agata Sibila
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
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KONKURS
Zapraszamy do udziału w drugiej edycji
ogólnopolskiego konkursu AKCJA AKACJA
o tytuł Niezwykłej Polki organizowanego we
współpracy z Fundacją „Przyjaciółka”. Każda
osoba lub organizacja może wytypować
swoją kandydatkę do konkursu – wystarczy
wysłać zgłoszenie wraz z uzasadnieniem
swojego wyboru. W każdym województwie
wybieramy kobiety, które w sposób wyjątkowy
przyczyniły się do rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego i wspólnot lokalnych.
Do konkursu zgłaszać można wszystkie
kobiety, bez względu na wiek, wykonywany
zawód, pochodzenie i wykształcenie. Liczy
się pasja oraz praca na rzecz społeczności
lokalnych. Szukamy kobiet charyzmatycznych, aktywnych, które potrafią zachęcić do
działania swoje środowisko.

Lubisz biegać? Chcesz poznać ciekawych ludzi
i wspólnie z nimi trenować?
Wszystkich zainteresowanych sportem i czynną

INFORMACJE

Z POWIATU

KRÓTKO
Z POWIATU

rekreacją zapraszamy do współtworzenia nowego
stowarzyszenia pod nazwą Klub Sportowy Brylant
Kórnik.
Kontakt z inicjatorem akcji
Krzysztofem Buszkiewiczem:
tel. 604640306, Kórnik, ul. Dworcowa 9

Niezwykłe Polki, to kobiety które:
- są liderkami w swoim środowisku
- działają społecznie
- w wyniku prowadzonych działań widocznie
zmieniają swoje otocznie
- promują otwartość i tolerancję
- realizują innowacyjne projekty
- inspirują i angażują do działania innych
Główną nagrodą będą drzewka akacji,
które posadzone w miejscach publicznych,
będą symbolizować wkład kobiet w rozwój
środowiska lokalnego. Nagrody w postaci
zestawów kosmetyków ufundowała firma
Oriflame. Dodatkowo w województwie Wielkopolskim nagrodę w postaci warsztatów
dla laureatek ufundował Ośrodek Rozwoju
Osobistego Babiląd.
W ubiegłym roku spośród 14 kandydatek
z wielkopolski komisja wyłoniła 3 laureatki.
Zwyciężyła Pani Joanna Mikołajczak z Wolsztyna. Posadzona przez nią Akacja rośnie
nadal w poznańskim parku cytadela.
W tym roku patronat honorowy nad konkursem sprawują Pani Prezydentowa Maria
Kaczyńska oraz Pani Róża Thun, Szefowa
Komisji Europejskiej.
Partnerami AKCJI AKACJA są: Fundacja
„Przyjaciółka”, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) – Polska, Fundacja
im. Henricha Bölla, Akademia Rozwoju
Filantropii oraz Fundacja FEMINOTEKA.
Koordynatorką w Wielkopolsce jest Katarzyna Gajewska ze Stowarzyszenia Kobiet
KONSOLA, tel.: 500 074 381.
Patronat medialny - Portal NGO.PL.
Zgłoszenia do konkursu można wysyłać
na adres mailowo: konkurs@akcjaakacja.org.
pl lub konsola@free.art.pl, faksem: (22) 825
40 83, 409 53 83 lub pocztą: Fundacja Partners Polska, ul.Górnickiego 3 lok. 10A, 02-063
Warszawa (z dopiskiem Niezwykła Polka) do
dnia 15 sierpnia 2007 roku – formularz oraz
regulamin konkursu dostępny jest na stronie
www.akcjaakacja.org.pl .
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WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać nieruchomości niezabudowane, będące własnością Gminy Kórnik – mienie komunalne,
położone w Kórniku obręb Bnin,
zapisane w księdze wieczystej Nr KW 25 066 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.
oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerze:
332/1 o pow. 637 m2
za cenę wywoławczą 95.000,00 zł
(słownie złotych: dziewięćdziesiąt-pięć-tysięcy 00/100)

332/2 o pow. 644 m2
za cenę wywoławczą 97.000,00 zł
(słownie złotych: dziewięćdziesiąt-siedem-tysięcy 00/100)
Wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie
z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy.
Nieruchomości będą sprzedane w drodze przetargu licytacyjnego, nieograniczonego.
Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym
ogłoszeniu.
Nieruchomości nie są obciążone oraz nie są przedmiotem żadnego zobowiązania, natomiast przez w.w działki przebiega sieć wodociągowa w związku z tym przy sprzedaży zostanie
ustalone na rzecz Spółki Aquanet prawo nieodpłatnego użytkowania nieruchomości z wpisem
do księgi wieczystej.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
upływa dnia 27 sierpnia 2007 r.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
na okres 21 dni tj. 16 lipca 2007 r. do 6 sierpnia 2007 r. oraz podlega podaniu w prasie lokalnej. Po dniu 27 sierpnia zostanie ogłoszony termin przetargu na sprzedaż przedmiotowych
nieruchomości.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Referat Gospodarki Nieruchomościami
tel. 81-70-411 wew. 674
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wiolonczeliści
w Kórnickim Zamku
Młodzi artyści przyjechali do Kórnika
30 czerwca 2007roku, zaraz po odbytym
III Mistrzowskim Kursie Wiolonczelowym. Kurs miał miejsce w Dworku w
Chalinie w dniach 23 –29 czerwca, gdzie
pod okiem wspaniałych mistrzów prof.
Pawła Bombika, Stanisława Pokorskiego, Macieja Łazuka, kształciło się 24
uczestników z całej Polski.
Kórnicki występ był Koncertem Finałowym III Mistrzowskiego Kursu Wiolonczelowego w Chalinie. Organizatorami koncertu było Wielkopolskie Biuro Koncertowe,

PRACA Z MŁODZIEŻĄ
NA WARSZTATACH
ARTYSTYCZNYCH
KÓRNICKIE STOWARZYSZENIE TEATRALNE
LEGION ZAPRASZA
13 – 26 sierpień,
szkoła w Bninie
Stowarzyszenie Teatralne Legion organizuje jak co roku warsztaty artystyczne w
dn.13 – 26 sierpień, w szkole w Bninie. Zajęcia warsztatowe dla młodzieży kórnickiej
są bezpłatne, dzięki wsparciu finansowemu
Gminy Kórnik oraz Zakładom Fundacji
Kórnickiej. Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy.
Przygotowujemy nową premierę „Przebudzenie” wg prozy Włodzimierza Wysockiego „Życie bez snu”, z piosenkami
Włodzimierza Wysockiego i Jacka Kaczmarskiego. To opowieść o zniewoleniu
człowieka, zniewoleniu przez system komunistyczny, w którym nie tak dawno jeszcze
wielu z nas przyszło żyć. To metaforycznie
dom wariatów w Moskwie. To bunt zniewalanych: „Wyrwij murom zęby krat! Zerwij
kajdany, połam bat!” To krzyk ich duszy tak
autentyczny i silny, że aż wołający jakby ze
środka słuchacza.
U Wysockiego to również brak wiary w
historyczne zmiany. To śmieszna groteska,
w której na ratunek rodzaju ludzkiego przychodzą zwierzęta. Barwne widowisko pełne
tańca i śpiewu.
W naszym „Przebudzeniu”, pisanym już
z pozycji wolności, to ostrzeżenie przed
zagrożeniami w budowaniu nowego ładu
w Europie. To ostrzeżenie, że w każdym
zorganizowanym systemie istnieje zawsze
groźba, gdzieś w szczegółach, zagubienia
narodu czy jednostki w biurokratycznym
świecie. „A mury rosną, rosną, rosną/Łańcuch kołysze się u nóg”.
To spektakl o wolności, „którą stale
trzeba zdobywać, nie można jej tylko posia-
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Fundacja im. A. Kaweckiej i Poznańska
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II St.
Prowadzącym koncert był Adam Banaszak, który powitał gości między innymi
dyrektora Zamku, burmistrza Kórnika,
przedstawicieli Fundacji, Starostwa Powiatu Poznańskiego i licznych sponsorów,
dzięki którym ta impreza mogła się odbyć.
Złożył im podziękowania jak również Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego,
a za użyczenie fortepianu dyrekcji Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II St. w
Poznaniu.
Przy fortepianie zasiadł Paweł Mazur,
by akompaniować ósemce finalistów Kursu. Wiolonczeliści wystąpili z wybranymi
utworami według następującej kolejności.
Jako pierwszy popisywał się Filip Syska
(G. Walentini, Sonata E-dur cz.1,2,5), dalej
Rachela Wasilewska z Krakowa ( H. Eccles,
Sonata g-moll cz.2), Robert Wojnowski (

Romberg – Koncert D-dur op. 3 cz1), później Małgosia Kasprzak, najmłodsza uczestniczka (G. Goltermann, Etiuda – Kaprys),
Karolina Napiwodzka (D. Popper, Rapsodia
węgierska), Jan Czaja (J. Brams, Sonata
e-moll cz.1), Joanna Paluszkiewicz (A. Szałowski, Aria i burleska) i Zofia Łodygowska
(A Piazzolla, Le Grand Tango).
Wspaniały występ laureatów, potwierdził słowa prowadzącego, który mówił, że
III Mistrzowski Kurs Wiolonczelowy miał
bardzo wysoki poziom. Wiolonczela to
wspaniały instrument, który śpiewa, płacze,
stąd też słuchacze byli zachwyceni nie byle
jakim jego brzmieniem i profesjonalnym
wykonaniem młodych artystów, którzy są
utalentowani i choć bardzo młodzi zdobyli
wiele nagród, konkursów, wyróżnień oraz
niektórzy (Zofia Łodygowska) stypendium
na zagraniczną uczelnię.
Halina Danieluk

dać” (Jan Paweł II). O wolności do życia w
prawdzie i godności, o wolności do wiary,
do Boga. Tych wartości, bez których świat
nadal pozostaje pusty.
Uczestnicząca w warsztatach młodzież
będzie miała okazję zaprezentować się w
tym przedstawieniu na kórnickim Zamku,
25 sierpnia (godz.18).
26 sierpnia, również na kórnickim gościnnym Zamku (godz.19) Stowarzyszenie
Teatralne Legion pokaże spektakl „Dar i
zmaganie. Walka o Morskie Oko. Hrabia
Władysław Zamoyski i jego Górale” w przypadającą wrześniową rocznicę wygrania
przez hrabiego Władysława Zamoyskiego
20-letniego procesu o Morskie Oko.
Scenariusz oparty został na pamiętniku tatrzańskiego leśnika, Władysława
Bieńkowskiego, można więc prześledzić
spisane przez naocznego świadka i uczestnika zmagania o jeden z najpiękniejszych
polskich zakątków, i dar jego odzyskania.
Zawdzięczamy te dary jednemu z wybitnych
Wielkopolan, hrabiemu Władysławowi Zamoyskiemu. Temu, który ofiarował narodowi
polskiemu zarówno dobra kórnickie, jak
również Zakopane i Morskie Oko, i który
zanotował potem: „Dziś najszczęśliwszy
dzień w moim życiu. Nie mam już nic”.
Zmagania o Morskie Oko wpisane jest
w spektaklu w liturgię dziejów Karola Wojtyły z poematu „Myśląc Ojczyzna”. Poemat
ten przemawia do nas i do naszych serc
szczególnie, będąc wyrazem wielkiego
umiłowania Ojczyzny przez Papieża Jana
Pawła II, który pojmował ją „jak skarb” z
wciąż aktualnym pytaniem: „Pytam wciąż,
jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia”.
I tej refleksji nie powinno nam zabraknąć, korzystającym z tego dziedzictwa,
by pytania prasy po śmierci hrabiego Zamoyskiego nigdy już nie powróciły: „Czy
ci rząd za twe
dary głośno podziękował? Czy cię
stawiał za przykład dla obywateli? Czy
rozgłosił twe imię? – Dałeś, a więc wzięli”
(wiersz Ojca Wisławy Szymborskiej opublikowany w piśmie polityczno-satyrycznym
„Mucha”).

Dzięki wsparciu finansowemu Gminy
Kórnik planowany jest wyjazd do Zakopanego na 105 rocznicę wygrania procesu o
Morskie Oko Stowarzyszenia Teatralnego
Legion z dwoma przedstawieniami: „Dar i
zmaganie” z góralskim przesłaniem: Hej,
Zamoyskiego imię nigdy nie zaginie. Hej,
ani na wirsycku, ani na dolinie, oraz Misterium Pasyjnym „Cierpienie”, będącym
apostołowaniem naszej młodzieży wszędzie tam, gdzie przebywa.
Naszą Pasję zobaczyć będzie można w
kościele parafialnym w Bninie, 19 sierpnia,
po Mszy św. o godz.11.15.
Anna Łazuka-Witek

Rozwiązanie
quizu
dla melomanów
Prawidłowe odpowiedzi:
1) Swing 2) Mesjasz 3) Scat
4) Sześć 5) Fortepian 6) Przeznaczenie (lub los) 7) Evergreen
8) Bach
Prawidłowych odpowiedzi udzielili: Olga Półchłopek, Maria Taciak,
Anika O. Czerniak, Jan Gulczyński,
Tomasz Szyc, Artur Stelmach, Marta Przybył. Siedem wymienionych
osób, oraz Monika Szymaszek
(jedna pomyłka w pytaniu nr. 6)
otrzymują nagrody w formie płyt,
które wyślemy pocztą.
Gratulujemy.
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WIELKIE
PRZEBOJE

WSZECH CZASÓW
Często ludzie uskarżają się, że
owszem, kochają muzykę, ale matka
natura nie dała im słuchu. Zawsze zastanawiam się wtedy o czym właściwie
jest mowa, bo słuch muzyczny nie jest
pojęciem jednorodnym i składa się z
kilku rodzajów: słuchu dynamicznego , tembrowego,
wysokościowego,
analitycznego,
harmonicznego
itp. Oznaczają one
zdolności człowieka do rozpoznawania większych
lub mniejszych
różnic w takich
elementach jak:
głośność dźwięk ó w, i c h b a r w a ,
wysokość, liczba,
charakter współbrzmień itd. Zdolności te, jak i ich
wzajemne proporcje są różne
u każdego człowieka
Kiedy ktoś
mówi, że mu „słoń
n a u c h o n a d e p - Ella Fitzgerald
nął” to myślę, że najczęściej ma na
myśli słuch wysokościowy, choć jego
dar tylko w małym stopniu wpływa na
posiadane zdolności muzyczne, a jego
brak w żaden sposób nie przeszkadza
w odbiorze muzyki. Tylko kilka procent
ludzi jest pod tym względem pokrzywdzonych przez naturę. Nie potrafią oni
czysto zaśpiewać żadnej piosenki i nie
są w stanie się tego nauczyć. Jednak
nie każdy kto fałszuje w kościele ma
kłopoty słuchowe. Najczęstszym powodem jest zła emisji głosu.
Ponad 80% całej naszej populacji
p o s i a d a s ł u c h r e l a t y w n y. P o z w a l a
on rozpoznawać różnicę wysokości
dźwięków z dokładnością do 1 półtonu
i może być doskonalony specjalnymi
ćwiczeniami (solfeż). Można go doprowadzić do perfekcji, jednak kilka
kolejnych procent ludzi wcale nie musi
ćwiczyć, a dźwięki rozróżniają po prostu „z powietrza”. Mogą wstać rano
i zaśpiewać bezwzględną wysokość
każdego żądanego dźwięku. Posiadają
oni tzw. słuch absolutny.
Amerykańska piosenkarka jazzowa,
Ella Fitzgerald (1917 – 1996) zwana
First Lady of Song (Pierwszą Damą
Piosenki), przychodząc na próby swego big-bandu głosem podawała „a” dla
orkiestry, do którego muzycy stroili swe
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instrumenty. Matka natura obdarowała
ją nie tylko słuchem absolutnym, głęboką i ciepłą barwą głosu, 5-oktawową
skalą wokalną, wspaniałym
poczuciem rytmu, ale jeszcze czymś
znacznie więcej – wyjątkową wrażliwością muzyczną. Dodajmy do tego
jeszcze wirtuozerię techniczną, , perfekcję intonacyjną, a nade wszystko
umiejętność pięknego, swobodnego improwizowania, a zrozumiemy dlaczego
przez wielu ludzi (w tym także przeze
mnie) jest ona uważana za największą
wokalistkę nie tylko jazzu. Była współtwórczynią śpiewu techniką scat, którą
doprowadziła do
absolutnego mistrzostwa. Nie ma
dzisiaj w Stanach
Zjednoczonych
żadnej wokalistki lub wokalisty,
dla których nie
byłaby ona jeśli nie wzorcem,
to przynajmniej
niepodważalnym
autorytetem. Nauka śpiewu dla
młodych adeptów
piosenkarstwa polega tam głównie
na analizie i przyswojeniu sobie
technik wzorowanych na wielkiej
Elli. Nie dotyczy
to chyba tylko polskich wokalistek
– im wystarcza sam talent i zgrabne
nogi...
Śliczny evergreen Dream a little
dream of me został po raz pierwszy
n a g r a n y p r z e z o r k i e s t r ę Wa y n e ’ a
King’a (śpiewał Ernie Birchill) w 1931
roku. Najlepsze wykonania wyśpiewali:
Frankie Laine (1950), Doris Day (1957),
zespół The Mamas & the Papas
(1968r. – 7 mln. sprzedanych płyt) oraz
Ella Fitzgerald w duecie z Louis’em
Armstrong’iem. Właśnie tą ostatnią
wersję chciałbym Państwu szczególnie
polecić. Zaręczam, że jest się czym
zachwycić. Jeśli ktoś tego nie czuje,
niech nie obarcza winą swego słuchu
– raczej duszę...
Najwyższym wzlotem duszy charakteryzuje się też Nokturn Es-dur (op.
9 nr 2) naszego „Frycka” Chopina, jak
zwali go najbliżsi. Te dwa utwory łączy
moim skromnym zdaniem coś wspólnego. Podobieństwa tego trzeba szukać
jedynie w warstwie „klimatycznej”. Odczuwam tu jakiś pomost emocjonalny
między ludźmi z dwóch różnych stuleci.
Łączy on przeszłość z przyszłością i
ukazuje, że tak naprawdę tworzywo naszych serc pozostało wciąż takie same.
Tą przepiękną melodię zna i kocha cały
świat. Czy aby na pewno znasz ją też
Ty? Zygmunt Szram

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

KULTURA

KULTURA

Młodzi

DLA DOROSŁYCH
JOSE FRECHES
„JEDWABNA CESARZOWA. CZ.II
OCZY BUDDY”

Akcja książki toczy się w starożytnych
Chinach w VII wieku, w samym sercu
dziwnej wojny religijnej, w której orężem
nie jest stal, a jedwab, cenniejszy od
złota i szlachetnych kamieni. Pięć Zakazów, młody uczeń przywódcy chińskiego
buddyzmu, zakochuje się bez pamięci w
chrześcijance Umarze. Młodzi wybierają
ucieczkę i szukają schronienia u pięknej
cesarzowej Wu Zhao, której największym
marzeniem jest zastąpić męża na tronie
i samej władać Chinami.
W kolejnym numerze „Kórniczanina”
zaprezentujemy trzecią już część trylogii
zatytułowaną „Uzurpatorka”. MG

DLA DZIECI
JÓZEF WACZKÓW
„DOBRE OBYCZAJE”

„Dobre obyczaje” to książeczka z
pięknymi, kolorowymi ilustracjami, która zaprasza dzieci w niezwykłą i pełną
przygód podróż do Krainy Dobrych
Obyczajów. Czytając ją, najmłodsi mogą
dowiedzieć się jak należy zachowywać
się w domu, w gościnie, w szkole i na
ulicy; pozwoli zrozumieć też, dlaczego
zawsze należy dbać o czystość i porządek. KK
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OGŁOSZENIE PŁATNE

PODZIĘKOWANIE
ZA WSPÓŁPRACĘ W PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU
III FESTYNU PARAFIALNEGO W KÓRNIKU
III Festyn Parafialny w Kórniku przeszedł do historii. Podobnie jak w ubiegłych latach spotkanie było bardzo udane. Dopisała
pogoda, uczestnicy i nie brakowało atrakcji. Do organizatorów docierały bardzo pozytywne głosy zadowolonych: kórniczan i nie
tylko, bo nie zabrakło mieszkańców sąsiednich miejscowości. Chyba wszyscy bardzo dobrze się bawili.
Mamy jednak świadomość, że nie dałoby się zorganizować takiego spotkania, gdyby nie życzliwość bardzo wielu ludzi, którzy włączyli się w to wspólne dzieło. Ta pomoc miała różny wymiar: wsparcie finansowe, użyczony sprzęt, ofiarowane nagrody
rzeczowe czy też wreszcie bezinteresownie poświęcony czas i siły.
Wszystkim firmom, instytucjom i osobom prywatnym za życzliwość i okazane dobro chcielibyśmy podziękować!
Bóg zapłać!
Wszystko wskazuje na to, że przyszłym roku znów odbędzie się festyn. Ufamy, że także będziemy mogli liczyć na pomoc.
ks. Jerzy Kędzierski i Komitet Organizacyjny.

Darczyńcy III Festynu Parafialnego
Urząd Miasta i Gminy w Kórniku
Dotacja na realizację zadania w
kwocie 3000 zł

Biuro rachunkowe AZARO
Maciej Marciniak

Sklep firmowy „JES”
Janusz Stachowiak

TFP sp. z o.o.

MAPEI
P.P.H.U. MAR-PIEK
Piotr Kowalewski

„PARTNER”
Krystyna, Leon Śliwińscy

Przetwórstwo Owoców i Warzyw
Zbigniew i Marcin Grześkowiak
Kórnik-Bnin
ARGE HOCHTIEF POLSKA sp.
z o.o.
PORR (POLSKA) S.A.
Poznań
KING CROSS MARCELIN
Poznań
Bank Zachodni WBK S.A.
MEDITERRANEUM
Biuro podróży
Poznań
JAGROL
Pierzchno
Joanna Jaśkowiak
Kancelaria notarialna
Banku Spółdzielczego w Kórniku
RABEN Sp. z o.o.
Gądki
TAMES
Mariola i Stanisław Taczkowscy
AKON S.C.
Pniewy
Biuro Kompleksowej Obsługi Inwestycji „Studio ML”
Maciej Łabno
Maria i Wojciech Przychodzcy
Firma Handlowa
T.M. Małeccy sp. j.
Zbigniew Staszczyk
Kancelaria adwokacka
Śrem

Kamieniarstwo – Kaczmarek
Bnin
RUSSEL
Sklep spożywczy

Sklep odzieżowy
Nina Taciak

Sklep wędliniarski
Leszek Król

Sklep odzieżowy
Halina Słabolepsza

P.P.H.U.
Robert i Agnieszka Polscy

Sklep obuwniczy i zakład szewski
Adam Grzegorowski

Sklep nabiałowy „OSCYPEK”

APUS
Jolanta Stępniak

Salonik fryzjerski damsko-męski
Aleksandra Bednarek

Sadownictwo Jańczyk

Sklep ogólnospożywczy
Regina Kuberacka

Transport samochodowy
Maciej Matysiak
Bar - Rożen
Stanisław Gorzałczany
F.H. ROLNIK s.j.
Mikołów

Apteka „ŚREDZKA”

Sklep spożywczy
Ewelina Wawrzyniak

TREKO
Mariusz Łasiński

Firma handlowa „NASTI”
Justyna Kujawa
Działalność handlowa
Marzena Wartecka
Solarium Studio „SUN”

Motel-restauracja „NESTOR”
HENKI – producent artykułów reklamowych
Ewa Ossowska
KOMET
Jacek i Paweł Przybylscy
Hotel „DAGLEZJA” Kórnik
Pracownia złotniczo-konserwatorska
Krzysztof Buszkiewicz

Gabinet kosmetyczny
Maria Ellmann

Sklep odzieżowy
Ewelina Kapusta

Pracownia krawiecka „KAŚKA”
Justyna Nowaczyk

Sklep „SHOP PRACZ”
Małgorzata Jabłońska

PPHU MEBLO-STYL s.c. Wiesław i
Andrzej Duszczak

Sklep „ELEGANT”
Zofia Maciejewska

Sklep „DORI”
Dorota Maniszewska

Zakład Doświadczalny PAN
„Auto Rachuba Serwis” P.U.H.

Firma Złotniczo-Jubilerska
Grzegorz Błaszak

Fryzjer męski
Jerzy Witczak

Firma Handlowa Eksport-Import
Maria i Andrzej Starosta

Kwiaciarnia „Stokrotka”

Sklep monopolowy
Monika i Tomasz Andrzejczak

Salon Urody „SYLWIA”
Sylwia Kanciak

Sklep „TRIUMPH”
Ewelina Dominiak

Wodociągi Kórnickie i Usługi
Komunalne
WODKOM KÓRNIK Sp. z o.o.

Robert Taciak
Apteka „ZAMKOWA”
Barbara Miara
Sklep warzywniczy
Renia Kowalska
Sklep wielobranżowy „abc”
Ewa Robińska

Gminna Spółdzielnia Kórnik

Księgarnia

KPA KOMBUS
Czołowo

Galeria „W GALOPIE”
Drogeria Lehmman-Zwierzyński

Restauracja „Kórnicka” s.c.
Maria i Czesław Matysiak

Kwiaciarnia „Śnieżynka”

Andrzej Bystry
Rzeźnictwo
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AUTO RACHUBA P.U.H.
Serwis samochodowy

Gospodarstwo rolne
Wiesław Korcz
Trzebisławki

„GAMA-ART”
Anna Błaszkowiak

Jerzy Lechnerowski

Studio „EDEN” – fryzjer – solarium
– gabinet – kosmetyczny

PERI Polska Sp. z o.o.
Oddział PERI Poznań

Sklep „MATI”
Marcin Schulz

Zakład szklarski
Jacek Nowak

Sklep „TEKASZ”
Karol Szczepaniak

PRODUCT PLUS s.j.
Kleszczewo

P.H. ALPO
Alicja Poprawska

Solarium Agata Żebrowska
Kwiaciarnia „PŁOMYK”
Elżbieta Walerczyk
„ATOPIK”
Krzysztof Miara
Ferma Drobiu
Daniel Pachura
Kępa Wielka

Spółdzielnia Rolnicza Miąskowo
HAND–MIĘS
Sklep Wielobranżowy
ENE-DUE
Katarzyna Ciastowska
Pasieka „Pod borem”
Franciszek Nowak

Ferma Drobiu
Norbert Pachura
Błociszewo

Centrum stomatologii „ELLMED”

Gospodarstwo Rolne
Elżbieta i Zbigniew Gabscy
Trzebisławki

Dom Dziecka w Bninie

HEDAN Usługi Cateringowe
Trzebisławki
Fermy Drobiu
Woźniak Sp. z o.o.
Żylice 35 A

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

AUTO-MERC

Krzysztof Słabolepszy
Stanisław Pietrala

WypoŻyczalnia samochodów

Gazeta Wyborcza
OSP Kórnik
ZHP Hufiec Kórnik

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
Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców
Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy

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

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

• KOMPLEKSOWA USŁUGA MONTAZU I DORADZTWA
• PRZECIERAMY,IMPREGNUJEMY I SUSZYMY DREWNO
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
18

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 14/2007

festiwal „muzyka z kórnika”rozpoczęty
Już po raz trzeci zorganizowano Letni
Festiwal „Muzyka z Kórnika”. Koncert
inauguracyjny odbył się 7 lipca w zamkowo-parkowej scenerii.
Podczas pierwszego koncertu wystąpił Zespół Instrumentów Dętych Blaszanych
Zamku Kórnickiego CASTLE
BRASS. Muzycy w składzie:
Maciej Słomian,
Henryk Rzeźnik,
Zbigniew Starosta, Zbigniew
Wilk i Marta Murawska wykonują
utwory na trąbkach, rogu, puzonie i tubie. Mogą
pochwalić się
bogatym i bardzo zróżnicowanym repertuarem, o czym przekonali się uczestnicy
koncertu. Mimo
silnego wiatru,
który przewracał
stojaki do nut i
niegroźnego
deszczu koncert
przebiegał bez
zakłóceń. Z zamkowego balkonu zabrzmiały
m.in. Uwertura z
opery „Wilhelm
Tell” Rossiniego,
Marsz triumfalny
z opery „Aida”
Verdiego, „The
Saints Hallelujah” Haendla czy tematy z
filmu „Va Banque”, polskich seriali „Janosik” i „M jak
miłość”, które
publiczność nagradzała gromkimi brawami.
Kolejny koncert z cyklu „Muzyka z Kórnika”
odbył się 14 lipca
na polanie przy
zamku.
Około 120
osób zgromadziło się na pięknej polanie „pod
czarną sosną”
w Arboretum
Kórnickim. Tym
razem pogoda
była upalna a jedynym nawiązaniem do deszczu
sprzed tygodnia
była „Deszczowa
piosenka”, która
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rozpoczęła koncert zatytułowany „Śpiewne
boje o przeboje”.
Tytułowe przeboje stanowił wybór najpopularniejszych utworów operetkowych.
Usłyszeliśmy między innymi: Jestem zakochana z operetki
Cliwia, Piosenkę
Marcina z operetki Sztygar, Walc
z operetki Czar
Wa l c a , w y b ó r
nieśmiertelnych
przebojów z operetki Skrzypek na
dachu (To świt,
to zmrok, duet
Goudy i Tewiego,
Gdybym był bogaczem, piosenka Tewiego, Do
You Love Me?),
Przetańczyć całą
noc z musicalu My Fair Lady, Pieśń Don
Kichota z musicalu The man of La Mancha,
Memory z musicalu The Cats,
Usta milczą dusza śpiewa czyli
popularny duet z
operetki Wesoła
wdówka, Somebody loves me,
I got Rhytm, Oh,
Lady be good
niezapomnianego Gershwina,
Duet na dwa koty
Rossiniego i na
koniec – Time To
Say Goodbye.
Publiczność gromkimi oklaskami nagradzała po wielokroć artystów Magdalenę
Tunkiewicz (sopran) i Sławomira
Olgierda Kramma (baryton)
oraz Zbigniewa
Wajdzika który
akompaniował
im na keyboardzie.
Koncert prowadził jak zwykle dyrektor artystyczny festiwalu
Tomasz Raczkiewicz, który
barwnymi słowy
i garścią anegdot
przeprowadził
widzów przez
historię operetki.
Zapraszamy na
kolejne koncerty
z cyklu Muzyka
z Kórnika.
Opr. BM i ŁG

Program kolejnych
koncertów:
sobota, 21 lipca, godz. 17.00
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OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

Karol Bochański tenor
Orkiestra Miasta Poznania przy MPK
pod dyrekcją Jarosława Goerlicha
Arboretum, polana przy Muzeum Dendrologii PAN
sobota, 4 sierpnia, godz. 17.00
W.A. MOZART:
BASTIEN I BASTIENNE
Obsada:
Natalia S. Gawlick Bastien
Anika Benkov Bastienne
Cecilia MacArthur Colas
Barbara S. Gawlick Kierownictwo
artystyczne
Ralf Yusuf Gawlick fortepian
Zamek w Kórniku
niedziela, 5 sierpnia, godz. 19.00
MUSICA ANTIQUA
w wykonaniu zespołu Liquescentes
w składzie:
Karolina Piotrowska Sobczak
Beata Kalinowska
Anna Vorbrodt
Hanna Pych
Agnieszka Łysakowska
Henryk Kasperczak lutnia
Kościół Parafialny p.w. Wszystkich
Świętych w Kórniku
niedziela, 12 sierpnia, godz. 17.00
Koncert zespołu Frank Prus Trio
w składzie:
Franciszek Prus akordeon
Andrzej Kocyba kontrabas, gitara
basowa
Łukasz Wojtas instrumenty perkusyjne
Arboretum
sobota, 18 sierpnia, godz. 17.00
Koncert zespołu Kwartet Aulos
w składzie:
Dorota Karaniewicz-Biedny flet
Mariusz Dziedziniewicz obój
Krzysztof Mayer klarnet
Dariusz Rybacki fagot
Arboretum, polana przy zamku
Więcej www.muzykazkornika.pl
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W dniach od 6 do 9 lipca br. delegacja
z gminy Kórnik przebywała na zaproszenie
stowarzyszenia „Königstein-Kórnik” oraz
burmistrza gminy Königstein Leonharda
Helma w niemieckiej gminie Königstein.
Władze samorządowe reprezentowali:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kórniku
Irena Kaczmarek i Sekretarz Gminy Kórnik
Leszek Książek.
Głównym celem wizyty był udział w
uroczystościach związanych ze świętem
miasta, zwanym „Burgfestem”. Jednym z
najpiękniejszych punktów programu związanych z obchodami święta miasta była

koronacja nowowybranej księżniczki Bettiny
II i uroczyste przekazanie jej kluczy do bram
miasta przez burmistrza Königstein.
Dla naszej delegacji najważniejszym
wydarzeniem był pochód, w którym corocznie udział biorą przebrani w stroje historyczne przedstawiciele licznych organizacji i
stowarzyszeń. Od zeszłego roku w pochodzie uczestniczą również przedstawiciele
naszej gminy z „Białą Damą” na czele, która
zawsze wzbudza ogromne zainteresowanie
i sympatię mieszkańców Königstein.
Owocem tej wizyty było także zawiązanie się komitetu założycielskiego stowa-

rzyszenia, które po stronie polskiej koordynować ma dalszą współpracę z partnerską
gminą. Serdeczność i otwartość przyjaciół
z Königstein, którzy od kilku lat dbają o
wymianę kulturalną i wzajemną promocję
obu miast wymaga również zaangażowania
po naszej stronie.
16 lipca w budynku kórnickiego LO
odbyło się pierwsze zebranie zainteresowanych współpracą w polskim stowarzyszeniu. Omówiono propozycje zapisów w
powstającym statucie i plany na najbliższą
przyszłość. Wszystkich zainteresowanych
współpracą i pracami stowarzyszenia prosimy o kontakt z Redakcją Kórniczanina lub
Referatem Promocji Gminy UM Kórnik.
MMB i ŁG

KULTURA

REKLAMY

Wizyta delegacji z Kórnika w partnerskiej
gminie Königstein w Niemczech

• Gotówka do 50 tyś. bez poręczycieli
• Wypłata „od ręki”
• Super niskie oprocentowanie od

KÓRNIK

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

8,5%

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

Miejsce na Twoją reklamę
Biała Dama z orszakiem i niemieckie księżniczki

Magda Matelska Bogajczyk
gratuluje Betinie II

HISTORIA W KADRZE - BNIŃSKA SZKOŁA ROK 1909
Poniższe zdjęcie przedstawia uczniów
szkoły podstawowej w Bninie z roku 1909.
W pierwszym rzędzie, trzeci od prawej
to Stanisław Serba z Bnina, późniejszy

PROFI POŻYCZKA

półkownik Wojska Polskiego, uczestnik
Powstania Wielkopolskiego, Wojny PolskoBolszewickiej i Wojny Obronnej 1939.
Ktokolwiek rozpoznaje którąś z postaci

na fotografii lub zna historię z nią związaną proszony jest o kontakt z Redakcją
Kórniczanina lub p. Julianem Serbą (tel.
061 817 11 17)

- PIENIĄDZE, KTÓRE DOSTANIESZ

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

Pracowników magazynu
Miejsce pracy: Gądki k/Poznań
Osoby do sprzątania
Miejsce pracy: Antoninek k/Poznań
Możliwość pracy w pełnym
Wymiarze godzin lub tylko w weekendy
Kierowca kat C
Miejsce pracy: Poznań

ZADZWOŃ 0801 700 999

Operatorów maszyn
Miejsce pracy: Poznań

BIURO REGIONALNE
061 650 27 24

Kontakt: Manpower
ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań
tel: +48 61 86450 24, fax: +48 61 86542 19
E-mail: poznan@manpower.waw.pl
www.manpower.waw.pl

całkowita opłata za 1 rozmowę 0,35 zł
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Manpower dla jednego ze swoich Klientów
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

nr 14/2007

nr 14/2007
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Dla Ireneusza Ciszaka wędkarstwo stało
się pasją. Urodził się 7 listopada 1934 roku
koło Leszna, w miejscowości Świerczyna.
Gdy miał 3,5 roku, kuzynowie zabierali
nauczyli go wędkować. Wtedy „połknął”
wędkarskiego bakcyla. Kiedy w kwietniu 1947
roku w Kórniku powstało koło PZW, wstąpił do
organizacji, która liczyła wtedy 17 członków.
Można powiedzieć, iż był jednym ze współzałożycieli Koła. Pełnił w nim różne funkcje.
Przez dwie kadencje był przewodniczącym
Straży Ochrony przyrody, dwie kadencje
był przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego.
W 1976 roku, gdy funkcję prezesa pełnił
Bronisław Grabowski, pan Ireneusz został
wiceprezesem. Następnie po śmierci Bronisława Grabowskiego wędkarze powierzyli
mu funkcję prezesa, którą pełnił przez 8 lat.
A historia organizacji była ciekawa.
Dzisiaj może już humorystycznie brzmi
to jak wędkarze na złość władzom postanowili organizować zawody w dniu 1 maja.
Władze pytały dlaczego największa organizacja w Kórniku nie uczestniczy w pochodzie
pierwszomajowym. Bronisław Grabowski
tłumaczył, że przecież wędkarze nie mogą
maszerować z wędkami przez miasto...
Pan Ireneusz negatywnie ustosunkowany do systemu komunistycznego starał
się wychowywać młodzież, by umiała ona
dostrzegać to, co jest złe w otaczającej ją
rzeczywistości. Podkreśla, że PZW przed
laty odgrywał ważną rolę wychowawczą.
Starsi wędkarze byli autorytetem dla tych
młodych. W czasie, gdy pełnił funkcję prezesa
koło było najliczniejsze, gdyż skupiało 486
członków, w tym 8 kobiet. Pan Ireneusz przez
kilkanaście lat był delegatem na Okręgowy
Zjazd Delegatów.
Ireneusz Ciszak do dzisiaj jest aktywny
w kórnickim kole PZW, pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Posiada
jedno z najwyższych odznaczeń PZW – Złotą
Odznakę z Wieńcami. Jednak jego życiorys
jest bardzo ciekawy nie tylko ze względu na
działalność w PZW.
Przedwojenne lata
Do Kórnika rodzice Pana Ireneusza przeprowadzili się, gdy miał 3,5 roku. Jego rodzina
zamieszkała u państwa Jachników w centrum
kórnickiego Rynku. Zapamiętał przedwojennego burmistrza Kórnika – Wolniewicza, który
w soboty z żoną przechadzał się po mieście.
Burmistrz zwykł zapamiętywać, gdzie jest
nieporządek. Następnie pan Grzempa – pracownik pomocniczy administracji ratusza,
(czyli po prostu woźny miejski) szedł w to
miejsce i zwracał uwagę właścicielom posesji,
by zrobili porządek.
Okupacja hitlerowska
Pan Ireneusz przypomina sobie, że we
wrześniu w 1939 roku niebo było czyste.
Dzieci chowały się w krzakach, by móc obserwować, gdzie lecę niemieckie samoloty.
A one kierowały się na Krzesiny, Piotrowo i
dokonywały nalotu.
Kilkuletni Ireneusz z kolegami – Romanem Jachnikiem i Leonem Skubackim (obaj
już nie żyją) 20 października 1939 roku usa-
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dowiwszy się na strychu był świadkiem, jak
esesmani prowadzili na rozstrzelanie Alfonsa
Ellmanna – właściciela restauracji i hotelu.
Ireneusz musiał pójść do niemieckiej trzyletniej szkoły, która mieściła się w prywatnym
budynku w Bninie.
Kiedy Niemcy mieli budować lotnisko w
Kórniku, Ireneusz z kolegą Jerzym Szlejmanem zakradli się na tamten teren i z niemieckiego gazika ukradli radiostację, która został
wykorzystana po wojnie...
Pod koniec jesieni 1944 roku Niemiec o
nazwisku Arm wyrzucił wszystkich mieszkańców domu państwa Jachników, w którym
mieszkała rodzina pana Ireneusza. Zamieszkali w Dębcu - w domu po wysiedlonych
rolnikach.
Powojenna konspiracja
Po wojnie Ireneusz należał do harcerstwa,
ale z czasem znalazł się poza tym oficjalnym
nurtem tej organizacji. Wstąpił w szeregi konspiracyjnego, związanego z organizacją Wolność i Niezawisłość, kontynuującego tradycje
Armii Krajowej. Jego konspiracja zaczęła

się na dobre w 1947 roku po sfałszowanych
wyborach do Sejmu. Ukradziona Niemcom
radiostacja wykorzystano do innych celów.
Wujek kolegi Ireneusza, Mariana Woźniaka
przed wojną służył w KOP jako radiotelegrafista. Przerobił on radiostację, a Ireneusz na
tokarce wykonał szpulki, napędy z dynama
od roweru. Z taką zagłuszarką Ireneusz
Ciszak i Marian Woźniak zaczęli chodzić i
zagłuszać „kołchoźniki” – propagandowe
lokalny radiowęzeł. Konspiratorów wspierał
ks. Grabowski, który jako kapelan AK musiał
uciekać z Podhala. Ireneusz Ciszak znalazł
się w konspiracyjnej „trójce” wraz z Kazimierzem Wilczyńskim i Jerzym Szlejmanem.
Zajmowali się kolportażem ulotek.
W wojsku
Ponieważ już wcześniej uprawiał kolarstwo, idąc do wojska trafił do Warszawy,
gdzie mógł kontynuować treningi. Wcielono
go do Departamentu Ochrony Ministerstwa
i Rządu. Podczas służby jeszcze bardziej
znienawidził system komunistyczny. Opowiada, że widział rozpustę ówczesnych władz.
Pewnego razu jako wędkarz został wezwany

przez generała Popławskiego, by towarzyszyć mu podczas łowienia ryb w ośrodku
w Łańsku.. Tam widział jak w luksusach
wypoczywają premier Cyrankiewicz i jemu
podobni komunistyczni dygnitarze. Będąc w
wojsku przekazał konspiracyjnej organizacji
plany obiektów wojskowych oraz obiektów
rządowych w Konstancinie, Natolinie.
Po wydarzeniach Poznańskiego Czerwca
w 1956 roku na zajęciach politycznych zapytał
jak to może być, że PZPR będąca przewodnia
siłą narodu spowodowała, że strzelano do
robotników. Porucznik wyprowadził go z sali,
przekazał w ręce oficera Informacji Wojskowej. Został skazany przez sąd doraźny i już
na drugi dzień , bez pożegnanie z kolegami,
znalazł się za karą w Prudniku.
Praca
Na szczęście pobyt Ireneusza w Prudniku nie trwał długo i po przejściu do cywila
podjął pracę. Uczył się zawodu tokarza, ale
jego krytyczna postawa wobec systemu komunistycznego spowodowała, że nie mógł
kontynuować edukacji w technikum.
Pracował w Poznańskiej Bazie Remontu
Obrabiarek (byłych zakładach Hensch), która
została przejęta przez Zakłady Cegielskiego.
Jednak, gdy pojawił się na nich napis zakład
Józefa Stalina nie chciał być zatrudniony
w firmie noszącej takie imię. Podjął pracę
w zakładach „TOR” Technicznej Obsługi
Rolnictwa, a potem Poznańskiej fabryce
Maszyn Żniwnych. W 1958 roku podjął
pracę w utworzonym z TOR Przemysłowym
Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu,
gdzie przepracował 35 lat do przejścia na
emeryturę. 21 lipca 1965 roku uzyskał tytuł
mistrza w zakresie tokarstwa.
Legalna i konspiracyjna „Solidarność”
W sierpniu 1980 roku Ireneusz Ciszak
był współzałożycielem „NSZZ „Solidarność”
w Wielkopolsce. Wspomina barak nad Maltą,
w którym zebrali się Janusz Pałubicki, Zdzisław Rozwalak, Julian Zydorek i inni. Byli oni
bacznie obserwowani przez funkcjonariuszy
SB. Pan Ireneusz został z czasem przewodniczącym Komisji Zakładowej „Solidarności”.
W tej związkowej działalności dostrzegł
kontynuację konspiracyjnej pracy w WiN. W
stanie wojennym pomagał rodzinie Zbigniewa
Steckiego, aresztowanego za zwołanie w
Instytucie Dendrologii PAN zebrania potępiającego stan wojenny.
Przypomnijmy, że Ireneusz Ciszak w 1989
roku był wiceprzewodniczącym Komitetu
Obywatelskiego i w czasie wyborów jako
przewodniczący Komisji Wyborczej pilnował,
by przebiegały one zgodnie z prawem. Nadal
stara się być aktyny społecznie, wskazując to,
co należy poprawiać. Zajmuje się propagowaniem wśród młodzieży historii konspiracji
kórnickiej i wielkopolskiej. Jest członkiem
Wielkopolskiego Związku Solidarności Polskich Kombatantów w Poznaniu. Podkreśla,
że wżenił się w patriotyczną rodzinę. Dziadek
jego żony - pani Lidii – Melchior z synem
Władysławem walczyli w szeregach kompani
kórnickiej w Powstaniu Wielkopolskim, natomiast drugi syn Franciszek był uczestnikiem
wojny polsko-bolszewickiej.
Robert Wrzesiński
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Quiz
o Kórniku
Zapraszamy do wzięcia udziału w
quizie związanym z historią naszego
miasta i okolicy. Pytania związane są
ściśle z treścią albumu pod redakcją Stanisława Sierpowskiego z pięknymi zdjęciami Christiana Parmy, który niedawno
ukazał się na rynku księgarskim.
Dwa egzemplarze tego albumu
rozlosowane zostaną wśród osób, które
do 20 sierpnia dostarczą do redakcji
Kórniczanina (62-035 Kórnik, ul. Rynek
1) prawidłowe odpowiedzi na poniższe
pytania, które ułożyli Ewelina Nowak i
Mikołaj Potocki.
Sponsorem nagród jest Krzysztof
Budzyń.

Katastrofa
lotnicza nad
Kórnikiem
Pan Stanisław Warchulski z Łabuni za
pośrednictwem Redakcji Kórniczanina
zwraca się do mieszkańców Kórnika i okolic
o informacje na temat katastrofy lotniczej,
która miała miejsce 25 sierpnia 1959 roku.
Tego dnia dwa samoloty typu LIM-2 ze
stacjonującego na lotnisku w Krzesinach
62 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego im. Powstańców Wielkopolskich zderzyły się i
spadły na terenie naszej gminy. Obaj piloci
zginęli. Jednym z nich był ppor. Jan Kulka
– cioteczny brat pana Stanisława. Ponieważ pilot był półsierotą wychowywał się w

rodzinie Warchulskich. Po tragedii wszystkie informacje na temat zdarzenia zostały
utajnione. Nawet dziś nie udało się rodzinie
otrzymać informacji na temat dokładnego
miejsca, gdzie zginął ich krewny.
„Wiem, że to dawne lata i już mało ludzi
może coś wiedzieć na ten temat” pisze
w swoim liście do redakcji pan Stanisław
„Jeśli jednak udałoby się Państwu zdobyć
jakieś wiadomości na ten temat byłbym
bardzo wdzięczny. Pragnął bym bowiem
odwiedzić to miejsce, zapalić świeczkę,
pomodlić się.”
Bardzo prosimy wszystkich Państwa,
którzy mogą pomóc w ustaleniu miejsca,
gdzie w 1959 r. spadł samolot Jana Kulki
proszeni są o kontakt z Redakcją Kórniczanina (Kórnik, ul. Rynek 1, 061 8170147 lub
0601179596, korniczanin@kornik.pl) lub
bezpośrednio ze Satnisławem Warchulskim
(Stasis008@wp.pl). ŁG

CZYTELNICY PISZĄ / KONKURS

CIEKAWI LUDZIE

Życiowe pasje Ireneusza Ciszaka

1. Najstarszym obiektem na terenie
Arboretum Kórnickiego jest pawilon
z ośmiokątną rotundą. W jakim celu
wykorzystywano pawilon parkowy za
czasów Teofilii z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej?
2. Zabytkowy ratusz w Bninie zdobi
iglica z herbem. Jaki to herb i do jakiej
rodziny należał?
3. W zbiorach Biblioteki Kórnickiej
znajduje się wiele autografów znanych
osób w tym największych poetów polskich. Autografy jakich dzieł Adama
Mickiewicza znajdują się w zbiorach
Biblioteki Kórnickiej?
4. Sufit pokoju hrabianki Marii Zamoyskiej zdobi sztukateria z wzorem
arabskim i inskrypcja w języku staroarabskim. Jak brzmi treść napisu (w j.
polskim) i jakie zdarzenie upamiętnia?
5. Przez wiele lat fasadę kościoła
kórnickiego zdobiła płyta nagrobna z
wyobrażeniem jednego z właścicieli Kórnika. Kogo przedstawiał nagrobek?
6. Przy wjeździe do Czmonia znajduje się pomnik działacza ruchu robotniczego, który przez wiele lat znajdował
się w jednym z poznańskich parków.
Kogo przedstawia pomnik znajdujący
się przy wjeździe do Czmonia?
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O ludzkiej
pamięci
Odwiedzam Kórnik co roku.
Zwykle późnym listopadem, by
przede wszystkim pójść na cmentarz
i pozbierać wypalone już, liczne znicze
i zwiędłe kwiaty z rodzinnych grobów.
W Kórniku pochowani są moi rodzice
i babcie. Odwiedzam na cmentarzu także
dwie przyjaciółki z dzieciństwa. Znajomych,
wśród których wyrastałam.
„- Przyjechała pani odwiedzić rodziców,
prawda?
- Moi rodzice już nie żyją...
- Przecież ja wiem, ale idzie pani na
cmentarz. My wiemy kto pani jest... Pani
miała wspaniałych rodziców”
Taka rozmowa nigdzie indziej, poza
moim ukochanym Kórnikiem nie mogłaby
mi się przydarzyć. Jestem wygnańcem, od
prawie 20 lat poza krajem. Polski i Kórnika
z mojego serca nikt nie może jednak wygnać. Mimo pracy i asymilacji w Kanadzie
ciągle jesteśmy „jedną nogą” tu, w Kórniku,
który dla naszych dzieci jest synonimem

POLSKI.
Od trzech lat staram się o kupno mieszkania po rodzicach. Zaproponowaliśmy dyrekcji Instytutu Dendrologii, który rozporządza obecnie mieszkaniami pracowniczymi,
kupno tego mieszkania po cenie bieżącej,
rynkowej. Nie chcemy nic za darmo. Chcemy móc przyjeżdżać do Kórnika i być tak jak
do tej pory u siebie. Pragniemy umożliwić
naszym dzieciom studia w Polsce. Wszyscy
czworo mówią i piszą po polsku, czują się
Polakami. Mają z mieszkaniem na Parkowej związane poczucie bezpieczeństwa w
Polsce i wiele wspomnień po ukochanych
dziadkach. Staramy się o to mieszkanie za
ich namową. Niestety władze Instytutu stale
nam tej sprzedaży odmawiają, mimo korzystnej dla Instytutu oferty ceny rynkowej.
Dlaczego są podejmowane takie decyzje?
Tak niekorzystne dla samego Instytutu?
Mamy poparcie sąsiadów z budynku, przyjaciół, władz miasta. Miasto uhonorowało
moją mamę, Annę Stecką tytułem Honorowej Mieszkanki Kórnika. Zawsze mówiła,
że jest to jej najważniejsze wyróżnienie.
Kórniczanie nazwali jedną z ulic imieniem
prof. Zbigniewa Steckiego, mojego ojca.
Chcemy na Parkowej 19 pozostać.
Klara Balabuch
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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

Nie dostosował prędkości
29 czerwca o godz. 19.00, na drodze krajowej nr 11 przy skrzyżowaniu z drogą nr 434
kierowca mazdy nie dostosował prędkości
do warunków ruchu i uderzył w seata toledo,
który z kolei uderzył w stojący za nim pojazd
marki opel vectra.

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

ELLMED

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Uszkodził ogrodzenie
30 czerwca o godz. 12.10 w Robakowie,
kierowca ciężarówki w wyniku nieprawidłowego manewru cofania uszkodził ogrodzenie posesji.

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

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

P.H.U. MOTOOIL

czynne:

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

Usługi instalacyjne

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

Kierowcy na „podwójnym gazie”
W okresie ostatnich trzech tygodni kórniccy
policjanci zatrzymali trzech nietrzeźwych
kierowców. Pierwszego zatrzymano na gorącym uczynku 30 czerwca w miejscowości
Runowo. Nietrzeźwy kierowca małego fiata
miał prawie 1,6 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu. Drugiego funkcjonariusze
Ogniwa Prewencji KP Kórnik zatrzymali 6
lipca w Kórniku. W ręce policji wpadł kolejny
kierowca małego fiata, który miał prawie
0,6 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.
W trybie przyspieszonym w tym samym
dniu stanął przed Sądem Rejonowym w
Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO
STRAŻY MIEJSKIEJ

wod-kan, c.o., gaz

Drobne naprawy, kompleksowe remonty

Zderzył się z ciężarówką i uciekł
29 czerwca o godz. 15.00, na drodze
krajowej nr 11 w Jaryszkach, kierujący
samochodem marki audi podczas włączania się do ruchu zderzył się z pojazdem
ciężarowym, który następnie oddalił się z
miejsca zdarzenia.

nowoczesnym urządzeniem japońskim

Kontrolowali prędkość
W okresie od 26 czerwca do 16 lipca strażnicy miejscy wraz z policją przeprowadzili
dwie kontrole radarowe. Pierwsza z nich
miała miejsce 27 czerwca w Borówcu.
Wówczas ukarano mandatami dwóch
kierowców, którzy przekroczyli prędkość o
co najmniej 30km/h. Druga odbyła się 12
lipca w Biernatkach. Tym razem ukarano
czterech kierowców.
Interweniowali w sprawie kaczek
27 czerwca w Żernikach strażnicy miejscy
interweniowali w związku ze zgłoszeniem
dotyczącym kaczek. Zwierzęta te przechodziły na sąsiednią posesję, co nie podobało
się właścicielom tej działki. Sprawę wyjaśniono na miejscu.

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

OPTYK

Ukarali za brak szamba
29 czerwca w Konarskim Straż Miejska
„wlepiła” mandat właścicielowi jednej z
posesji za brak szamba.

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552

Zaopiekowali się czworonogami
Strażnicy miejscy zaopiekowali się trze-

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

nr 14/2007

nr 14/2007

Środzie Wlkp. Trzeciego kórniccy policjanci
zatrzymali w dniu 14 lipca w Radzewie.
Kierowca opla miał prawie 1,6 ‰ alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Napadli na stację benzynową
1 lipca Komisariat Policji w Kórniku został
powiadomiony o dokonanym napadzie na
pracowników stacji paliw Shell w Jaryszkach. Trzech zamaskowanych sprawców
przy użyciu przedmiotu przypominającego
broń doprowadziło do stanu bezbronności
pracowników, a następnie zabrali pieniądze
z kasy oraz ukradli również kilka innych
przedmiotów.
Wymusił pierwszeństwo
3 lipca o godz. 14.50 przy skrzyżowaniu
drogi nr 11 z drogą nr 434, kierujący
samochodem marki daewoo nie udzielił
pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do
zderzenia z fiatem 126p.
Jechał zbyt blisko
10 lipca o godz. 10.15 na Placu Niepodległości w Kórniku, kierowca citroena nie
zachował bezpiecznej odległości i zderzył
się z poprzedzającym go pojazdem volkswagenem golfem.
Podobne zdarzenie miało miejsce 12 lipca
w Skrzynkach. O godz. 8.05 kierujący
samochodem marki ford orion nie zachował bezpiecznej odległości i doprowadził
do zderzenia z samochodem marki ford
mondeo.
ma bezdomnymi psami. Jednego z nich
pochwycono 2 lipca w Skrzynkach, a dwa
pozostałe 10 lipca w Biernatkach. Zwierzęta
przewieziono do schroniska.
„Wlepili” mandat za brak nadzoru
4 lipca patrol SM ukarał mandatem mieszkańca Szczodrzykowa za brak nadzoru przy
trzymaniu psa.
Ukarali niesfornego kierowcę
4 lipca Straż Miejska wręczyła mandat
kierowcy pojazdu (mieszkaniec Bnina) za
jazdę autem bez zapiętych pasów i brak
dokumentów podczas kontroli.
Interweniowali w sprawie wylewanych
nieczystości
5 lipca strażnicy interweniowali w okolicach
Koninka w związku ze zgłoszeniem, że
pojazd asenizacyjny wylewa nieczystości
do rzeki. Faktu takiego jednak nie potwierdzono.
Wezwali karetkę
7 lipca w Kórniku, patrol SM zaopiekował
się leżącym na ulicy mężczyzną. Na miejsce zdarzenia wezwano karetkę pogotowia,
która przewiozła go do szpitala.

Uderzyła w sarnę
11 lipca o godz. 15.20 na drodze między Kórnikiem a Czmoniem, kierująca
oplem vectrą uderzyła w przebiegającą
przez drogę sarnę. Pojazd uległ uszkodzeniu.

INFORMACJE

REKLAMY
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Źle cofał
11 lipca o godz. 11.15 w Koninku, kierowca
samochodu ciężarowego volvo w wyniku
nieprawidłowego manewru cofania uderzył
w opla vectrę.

Kradzieże
• 26 czerwca Komisariat Policji w Kórniku
został powiadomiony przez mieszkańca
gminy Mosina o kradzieży telefonu komórkowego o wartości 330zł na terenie OSiR
w Kórniku.
• 28 czerwca mieszkaniec Gniewa zgłosił
kradzież sprzętu budowlanego w miejscowości Szczytniki o wartości 860 zł.
• 7 lipca kórniccy policjanci odebrali zgłoszenie o włamaniu do domku w miejscowości Błażejewko i kradzieży z niego telefonu
komórkowego.
• 8 lipca w miejscowości Kórnik nieznany
sprawca dokonał kradzieży telefonu komórkowego o wartości 350 zł na szkodę
mieszkańca Kórnika.
• 13 lipca Komisariat Policji w Kórniku został
powiadomiony przez mieszkańca Gądek
o dokonanej kradzieży samochodu marki
mercedes sprinter w miejscowości Gądki
o wartości 40 000 zł.
• 14 lipca mieszkaniec Kromolic zgłosił
włamanie do samochodu i kradzież z niego
radioodtwarzacza. Łączna wartość strat o
wartości 1500 zł.
Opr. BM
Ukarali za złe parkowanie
Strażnicy w ostatnim czasie „wlepili”
mandaty za nieprawidłowe parkowanie
pięciu kierowcom. Pierwszego z nich
(mieszkaniec Śremu) zatrzymano 9
lipca w Kórniku, drugiego (mieszkaniec Osin) następnego dnia w Bninie.
Kolejnych dwóch (mieszkańcy Wrześni
i Środy Wlkp.) „wpadło” 12 lipca w Kórniku, a ostatniemu wręczono mandat
13 lipca.
Zatrzymali uciekającego kierowcę
10 lipca strażnicy wraz z policją zatrzymali
w lesie uciekającego pojazdem kierowcę.
Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna
nie posiadał żadnych dokumentów. Sprawę
prowadzi policja.
Interweniowali w Kamionkach
13 lipca patrol SM wraz z pracownikami UM interweniował w Kamionkach w
związku ze zgłoszeniem dotyczącym
zsypywania śmieci w pobliskim lasku. Na
miejscu potwierdzono fakt zsypywania
i sprawcę. Ustalono termin usunięcia
śmieci i potwierdzenia tego odpowiednimi
dokumentami.
Opr. BM
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Danske Project

Danske Project

Sprzątaczki

Pracowników
do magazynu budowlanego

zatrudni

Miejsce pracy DANIA
Wymagania:
prawo jazdy
znajomość j. angielskiego
w stopniu podstawowym
solidność
pracowitość

Miejsce pracy DANIA
Wymagania:
mile widziana znajomość j. angielskiego
w stopniu podstawowym
solidność
pracowitość

Oferujemy
umowę o pracę
wyżywienie
zakwaterowanie
wyjazd na co najmniej 3 miesiące

Oferujemy
umowę o pracę
zakwaterowanie
wyjazd na co najmniej 3 miesiące

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:

e-mail: piotr.brylewski@wp.pl

e-mail: piotr.brylewski@wp.pl

lub tel. +48 604432426
lub +45 20717459

lub tel. +48 604432426
lub +45 20717459

Future Building Company
Zaniemyśl
Zatrudni:

- murarzy
- pomocników murarzy
- elektryków
- hydraulików
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

Miejsce na Twoją reklamę
SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE
I PRZEMYSŁOWE
AUTOMATYKA DO BRAM
Autoryzowany przedstawiciel SEA
DB SERVICE

Tel. (61) 814-31-21
Kom. 512-102-577
Kom. 509-928-671
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zatrudni

Firma

„EFEKT SERWIS”

zatrudni od zaraz
operatorów wózków widłowych - (RABEN, RHENUS)
pracowników magazynowych (H&M),
Kontakt:
Poznań ul. Taczaka 24, p.208., II piętro

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

KAMIEŃ ŁUPANY

ogrodzenia, kaskady, elewacje,
płoty, wodospady, ogrody
i nawodnienia

TEL. 697-698-835
Przyjmę osobę dynamiczną, obowiązkową, lubiącą
pracę z ludźmi i sprzedaż, posiadającą wykształcenie
min. średnie, do pracy w nowo powstałej stacji
benzynowej w Kórniku. Oferujemy uczciwe warunki
zatrudnienia, elastyczny system pracy.
Kontakt: MZ TRADE
ul. Krauthodera 11, 62-035 Kórnik,

tel. 061 898 00 19

nr 14/2007

Szanowny Pan
Burmistrz Gminy KóRnik
Jerzy Lechnerowski
My niżej podpisani rodzice dzieci mających rozpocząć naukę w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku - Bninie, zwracamy się z
prośba o utworzenie dwóch klas pierwszych
w tejże szkole.
Nasza argumentacja za takim rozwiązaniem jest następująca:
Liczba dzieci zapisanych do tej pory do
klasy pierwszej przekracza maksymalną
liczbę uczniów jednego oddziału przewidzianą w statucie szkoły, a wiec klasa będzie zbyt liczna, co z pewnością przekładać
się może na niewłaściwy poziom nauczania
z przyczyn jak najbardziej obiektywnych,
nawet przy zachowaniu przez pedagoga
wszelkiej możliwej staranności.
Nasze obawy wzmacnia fakt, iż w liczbie
zapisanych dzieci jest kilkoro ze
zdiagnozowanym ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej, określany
w literaturze jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi).
Praca z dzieckiem nadpobudliwym jest
czasochłonna i obciążająca, wymaga wielo
zaangażowania ze strony nauczyciela.

„Klaudynka”

na Igrzyskach
w Gruszczynie
Puchar, pamiątkowe dyplomy i medale zdobyli podopieczni
kórnickiej „Klaudynki” na VI Powiatowych Igrzyskach „Sprawnych Inaczej”, które odbyły się
14 lipca w Gruszczynie koło
Swarzędza.
Pod kierunkiem Małgorzaty
Chmielewskiej, wiceprezes stowarzyszenia pojechało w sumie
32 podopiecznych. Igrzyska połączone z plenerem malarskim
zorganizowało Stowarzyszenie
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka ze Swarzędza.
Wsparły ich m.in. władze powiatu
poznańskiego. Oprócz tych dwóch stowarzyszeń wzięły udział jeszcze cztery reprezentacje:
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w
Komornikach, Goślińskie
Stowarzyszenie Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych
z Murowanej Gośliny, Warsztat Terapii Zajęciowej
„Pawełek” z Owińsk, Warsztat Terapii Zajęciowej z
Dopiewa i Dom Pomocy
Maltańskiej z Puszczykowa. W igrzyskach wzięło
udział w sumie około 140
uczestników.

nr 14/2007

Można z nim pracować tylko bezpośrednio,
asystując mu. Indywidualizacja pracy z
uczniem, to nie tylko zmiana podejścia do
ucznia, lecz także mniejsze klasy. Właśnie
argument zmniejszania liczebności klas, w
których są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, znajduje się wśród
głównych zaleceń specjalistów zajmujących
się tym zagadnieniem. W tym też zakresie
przewidziana jest w statucie szkoły jak też
w przepisach regulujących organizację
nauczania w szkołach (Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2U01 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół), nie tylko
maksymalna liczba uczniów w jednej klasie,
ale tez możliwości utworzenia klas integracyjnych o zmniejszonej liczbie uczniów.
Nasza sytuacja wpisuje się właśnie w konieczność zastosowania takich rozwiązań,
i to ze względu na dobro wszystkich dzieci
mających rozpocząć na naukę.
Jedynym argumentem, jaki do tej pory
był przedstawiany za utworzeniem tak licznej klasy, są względy finansowe, co z uwagi
na okoliczności, jest w naszej ocenie niesłuszne i krzywdzące, a argument ten powinien być z pewnością wzięty pod uwagę, ale
dopiero po uwzględnieniu dobra dzieci, bo

to ich dobro powinno motywować działania
władz szkolnych i samorządowych.
Według naszej wiedzy szkoła posiada
zarówno warunki lokalowe jak i kadrowe
do sprostania naszym oczekiwaniom i
potrzebom dzieci.
Zwracamy uwagę na fakt, że obawy tu
przedstawiane istnieją po stronie wszystkich rodziców, a nasza prośba nie ma na
celu dyskryminowanie kogokolwiek.
Dlatego też, mając na uwadze powyższe, zwracamy się do Pana Burmistrza,
jako tez do organu prowadzącego szkołę,
a więc osoby władnej do podjęcia stosownych decyzji, o dokonanie podziału grupy
tegorocznych pierwszoklasistów na dwa
oddziały, z zachowaniem możliwości
słusznych zasad tego podziału. Nasza
prośba ma oparcie zarówno na podstawach
słuszności i dobra dzieci jak też w przepisach prawnych dotyczących oświaty.
Prosimy o uwzględnienie naszej prośby.

Drużyny przemaszerowały w rytm „Marsza
Radetzkiego”. Przewodnicząca SPDST im.
Leszka Grajka – Barbara Kucharska powitała
przybyłych gości, wśród których byli: burmistrz
Swarzędza Bożena Szydłowska, przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Choryński, radni
powiatu i gminy, darczyńcy, rodzice, którzy

warsztaty terapii zajęciowej biorące udział w
igrzyskach. Zespół przy akompaniamencie
gitary zaśpiewał pieśń „Oto jest dzień”. Poczet
flagowy wciągnął flagą olimpijską na maszt.
Został odśpiewany hymn olimpijski - „Dalej wesoło”. Zapłonął ogień olimpijski, a przysięgę złożył Michał Ogoniak. Pani burmistrz Swarzędza
życzyła uczestnikom imprezy dużo
zabawy, radości i uśmiechu. Radna
powiatowa Barbara Antoniewicz
życzyła wspaniałej rywalizacji.
Uczestnicy startowali w 16 konkurencjach oraz wzięli udział w plenerze plastycznym. Przygotowano
także przejażdżkę bryczką i końmi.
Strzeleckie Bractwo Kurkowe ze
Swarzędza zorganizowało zawody
strzeleckie z karabinka pneumatycznego.
Po rozgrywkach każda reprezentacja otrzymała puchar, dyplom oraz
pamiątkowe medale. Dla „Klaudynki”
puchar odebrali jej przedstawiciele z
Małgorzatą Chmielewską na czele.
Ogłoszono wyniki zawodów strzeleckich.
Bracia kurkowi wręczyli dyplomy i medale.
W pierwszej premiowanej
dziesiątce znalazło się troje
przedstawicieli „Klaudynki”:
I miejsce zajął Piotr Socha,
siódme Tomasz Mazurczak, a dziesiąte Emilia
Mika.
Na zakończenie w kręgu odśpiewano piosenkę
„Jaka siła”. Następnie w
sadzie państwa Elżbiety
i Stefana Hayto odbyło
się spotkanie integracyjne
ze wspólnym posiłkiem i
zabawą.
Robert Wrzesiński

kibicowali swoim dzieciom. Radny powiatowy
Ryszard Pomin przedstawił stowarzyszenia i

CZYTELNICY PISZĄ / KULTURA

REKLAMY

Kórnik, dnia 02.07. 2007 r.

22 czytelne podpisy do wiadomości Redakcji Kórniczanina
Do wiadomości:
1. Przewodniczący- Komisji Oświaty i
Polityki RM
2. Dyrektor Szkoły nr 2 w Kórniku
3. Redakcja dwutygodnika ,,Kórniczanin”
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STONE-CENTRUM

Szybko * tanio * fachowo
tel. dom. (061) 893 94 99, tel. kom. 0507 160 878
PUNKT SPRZEDAŻY
KÓRNIK PLAC GS, UL. ŚREDZKA 17, TEL. 0604 275 135

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

Godz. otwarcia:
pn, wt, czw, pt 900-1700
środa 1200-1900
sob 900-1300

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
Zatrudnimy młodych, dynamicznych

PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH
Wymagania:
• komunikatywność • wykształcenie min.
średnie, • prawo jazdy • dyspozycyjność
Oferty prosimy kierować na adres:
Future Fabryka Mebli, 63-020 Zaniemyśl, Łękno 8A,
lub e-mail: future.zamowienia@neostrada.pl

† duży wybór nagrobków gotowych
† projektowanie i realizacje zamówień
indywidualnych
† duży wybór dodatków
† bardzo duży wybór parapetów z
granitu

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

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

Hotel Daglezja w Kórniku
zatrudni recepcjonistkę i kelnerkę

mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany
tel. 602 220 560
oferuje:
- wykonanie projektów wszyskich
obiektów,
- wydawanie opinii rzeczoznawcy
budowl.,
- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa
budowlanego.
Polecam bezpłatne konsultacje
przedprojektowe
Zapraszam

INSTALACJA
co-wod-kan i gaz
oczyszczalnie
przydomowe
tel. 664 001 556

Miejsce
na Twoją
reklamę

OGŁOSZENIA / REKLAMY

PARAPETY, BLATY

Pralki * lodówki
zmywarki przepŁywowe
ogrzewacze wody * lady chŁodnicze
witryny

BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH

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

zatrudni:

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

tel. 061/ 8179100

* Sprzedam ROVER MG-ZR 1.4, 16V, 2000 r. przebieg 65.000 km. Tel. 508 191 206
* Sprzedam PUNTO, 75 KM, poj. 1200, 1996 r. przebieg 177.000 km. Czarne. Tel. 504 045 075
* Przyjmę do pracy dorywczo do ogrodu - Bnin. Tel. 790 243 931
* Pracująca, niepaląca para wynajmie mieszkanie (1-2 pokoje) w Kórniku. Kontakt: Kuba 506-391-294
* Zatrudnię stolarzy i murarzy. Tel. 0600 952 369
* Poszukuję opiekunki do dziecka z prawem jazdy. Tel. 601 749 784
* Poszukuję opiekunki do dziecka (1,5 roku) w Kórniku. Tel. 601 54 03 54
* Sprzedam 2 opony nowe 13 - 100 zł/szt. - 4 opony używane zimowe 13 - 50 zł/szt. - 1 obręcz 13 - 50 zł. Tel. 061 8170 167
* Sprzedam meble i inne drobne rzeczy domowe. Tel. 061 8171 807
* Poszukuję mieszkania 2-pokojowego w TBS w Kórniku. Tel. 061 817 19 71 w godz 19.00-20.00
* Kupię lub wynajmę lokal na sklep do 30 m2 w Kórniku - centrum. Tel. 696 077 774
* Firma zatrudni emeryta lub rencistę II grupy na stanowisko stróża - Kórnik i okolice. Zgłoszenia: tel. 061 8170 352
* Przyjmę krawcową i chałupniczki. Tel 061 817 10 17, kom. 606 461 245
* Wynajmę dom wolnostojący (ok. 100 m2) na działalność biurową, gospodarczą. Stan bardzo dobry. Tel. 8171 858, 0692 551 592
* Przyjmę ziemię. Każdą ilość. Tel. 501 167 122
* 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

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

NAGROBKI

Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm

Wymagania:

2007

* znajomość języka obcego * wysoka kultura osobista
* wykształcenie min. średnie,
Oferty prosimy składać osobiście w recepcji
Kórnik ul. Woźniaka 7
lub e-mail: dyrekcja@hoteldaglezja.pl
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Uhonorowanie najbardziej zasłużonych strażaków, pokazy sprawnościowe i zabawa taneczna – tak wyglądały
obchody 60-lecia istnienia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Czmoniu, które odbyły
się 8 lipca przy czmońskiej strażnicy.
Zbigniew Kowalski, obecny prezes OSP Czmoń przyznaje, że z
jednostką związanych jest lub była
większość mieszkańców wsi. – Bycie
strażakiem ochotnikiem to służba lokalnej społeczności i swojej rodzinie,
w myśl maksymy „Bogu na chwałę,
bliźniemu na ratunek” – tłumaczy
prezes Kowalski. – To właśnie dzięki
temu nasza służba trwa już 60 lat
– dodaje.
Historia czmońskiej straży rozpoczyna się w grudniu 1946 roku.
Wtedy to powstał pomysł utworzenia
jednostki. Swoją działalność rozpoczęła pół roku później, a dokładnie 9 lipca
1947 roku. Powołano zarząd, a pierwszym
prezesem został Władysław Niemier. Do
jednostki należało wówczas 19 strażaków,
którzy dysponowali sikawką konną, wężami, bosakami i tłumikami ręcznymi. W latach
60-tych OSP Czmoń podlegało Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, od
której w zamian za konną sikawkę czmoń-

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w skład,
której wchodzi 8 chłopców i 8 dziewcząt.
Uroczystości rocznicowe, w których
udział wzięli nie tylko strażacy, ich rodziny i mieszkańcy
Czmonia, ale również
przedstawiciele lokalnych władz rozpoczęły
się od Mszy św. koncelebrowanej przez
ks. Romana Janickiego z Niepruszewa,

kapelana strażaków powiatu poznańskiego.
Następnie gości powitał Zbigniew Kowalski, prezes czmońskiej straży. Odznaczył
on najstarszych strażaków z rodzimej
jednostki. Pamiątkowe medale otrzymali:
Wojciech Taciak, Leon Sznura, Jan Niemier
i Arkadiusz Kalarus. Z rąk Ewy Sieroń,
członka Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Złoty Znak Związku
odebrał Wojciech Taciak. Srebrny Medal za
Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali Jacek i
Władysław Wyrzykiewicz, Brązowe Medale
za Zasługi dla Pożarnictwa wręczono: Sebastianowi Kudła, Tadeuszowi
Szałamacha, Bronisławowi Pawlisiakowi, Bogumiłowi Szymańskiemu,
Rafałowi Baneckiemu i Eugeniuszowi Kamiń. Tytuł „Wzorowego
Strażaka” przyznano: Łukaszowi
Kolasińskiemu oraz Maciejowi i
Tomaszowi Kowalskiemu.
Po uhonorowaniu najlepszych
strażaków dziewczęta z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zaprezentowały tzw. „bojówkę na mokro”,
a członkowie OSP Mosina pokaz
ratownictwa drogowego i pierwszej
pomocy. Pokazali, jak ratuje się
człowieka uwięzionego w samochodzie.
Do pokazu posłużył im stary „maluch”, w
którym bez większych problemów udało się
rozciąć karoserię.
Dzieci chętnie korzystały ze zjeżdżalni
pneumatycznej i dmuchanego zamku. Wieczorem do tańca przygrywał zespół „BENIBEX”,
a mieszkańcy mogli spróbować grochówki i
potraw z grilla. Barbara Morasz

Autostrada Eksploatacja S.A., spółka powołana do eksploatacji i poboru opłat na autostradzie A2, poszukuje
kandydatów na stanowisko:
KASJER
(praca w Punkcie Poboru Opłat w Nagradowicach gmina Kleszczewo)
Wymagania:
• wykształcenie minimum zasadnicze – zawodowe, mile widziane wykształcenie średnie,
• mile widziane doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta,
• atutem będzie doświadczenie w pracy związanej z obsługą kasy fiskalnej,
• dokładność, sumienność
• komunikatywność, kultura osobista oraz duża motywacja do pracy.
Firma oferuje:
• Dobre warunki zatrudnienia – praca na pełen etat na podstawie umowy o pracę
• Pełen pakiet socjalny ( wczasy pod gruszą, bony świąteczne, opieka medyczna)
• Profesjonalne szkolenia i możliwość rozwoju
• Pracę w firmie z dużą przyszłością
Pisemne oferty (cv i list motywacyjny) wraz ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów
zatrudnienia prosimy przekazać ogłoszenia na adres:
Autostrada Eksploatacja S.A.
ul. Głogowska 431
60-004 Poznań
kadry@aesa.pl
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
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uczniowie szkół z Zbrudzewa, Kórnika, Bnina
i Szczodrzykowa. Słowa uznania oraz podziękowania należą się mieszkańcom Czmońca
naturalne rozlewisko. Tak to wspólnym wy- a w szczególności pp S.J. Jezierskim oraz
siłkiem gminy Kórnik, Nadleśnictwa Babki, młodzieży pod kierunkiem p. Tomasza Rozsołectwa Czmoniec oraz Zespołu Parków miarka za szczególne zaangażowanie się w
Narodowych Województwa Wielkopolskiego organizacje imprezy. Sponsorzy przekazali
powstała ścieżka edukacyjna. Niezwykłe 11 tysięcy złotych oraz towar wartości 1000
zainteresowanie i zaangażowanie w propa- zł na zorganizowanie festynu towarzyszącego
gowaniu przyrody zostało zauważone przez otwarciu szlaku turystycznego w Czmońcu.
Ministerstwo Środowiska i sołtys Czmońca Ofiarność tych ludzi napawa optymizmem,
wraz z p. Antonim Kaliszem z Urzędu Miej- że okoliczna przyroda będzie promowana.
skiego zostali zaproszeni na przełomie roku Trud i starania sołtysa Zbigniewa Tomaszew2006/2007 do udziału w warsztatach, które skiego został uwieńczony sukcesem. Mamy
nadzieję, że „SZLAK BOBROWY” znajdzie
odbyły się:
- w Sielinku, połączone z sesją terenową się w programach szkół gminy Kórnik i każdy
w Rogalińskim Parku Krajobrazowym w uczeń pozna jego uroki.
Zapraszamy na trasę ścieżki edukacyjCzmońcu,
- w Lądzie k/ Konina, by zapoznać się z no- przyrodniczej rodziców, dzieci, krewnych
i znajomych.
Nadwarciańskim Parkiem Narodowym
Działalności sołtysa Czmońca przyświe- W Płotkach k/ Piły, gdzie wizytowano
Dolinę Noteci. Celem tych warsztatów było ca myśl przekazana już w 1835 roku przez
opracowanie programów ochrony i zarzą- Generała Dezyderego Chłapowskiego, który
dzania siedliskami przyrodniczymi i sied- w „Książce o rolnictwie” pisze:
„Kiedy kto kocha swój kraj,
liskami gatunków na obszarach NATURA
to nie tylko o nim myśli,
2000 oraz wybranymi gatunkami objętymi
aby z niego ciągnąć zyski ale i o tym,
„Dyrektywą Ptasią i Siedliskową” projak go podziwiać, upiększać,
ozdobić”.
W organizacji obchodów
10-lecia utworzenia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego
w Czmońcu pomogli:
burmistrzowie gmin Śrem,
Brodnica, Puszczykowo, Mosina Kórnik oraz Zespół Parków Krajobrazowych Woj.
Wlkp., Kórnicko- Bnińskie
Bractwo Kurkowe, dyrektor
Kórnickich Wodociągów- p.
Występ chóru z okazji 10-lecia parku Matuszak, właściciele i pracownicy Ośrodka Wypoczynkowego w Błażejewku
wadzonego we współpracy z Królestwem
- śremski Klub Rowerowy „ Żwawe
Wielkiej Brytanii i Królestwem Niderlandów
w ramach środków przejściowych Unii Euro- Dziadki”, Chór Moniuszko ze Śremu i zespół
pejskiej dla Polski - Transition Facility 20004. „Orleanie” z Jutrosina, chór „TUTTI Santi” z
W trakcie warsztatów sołtys Zbigniew Toma- Kornika, Zespół taneczny „Brawo”, szkolna
szewski dzięki entuzjastycznym przekazom Tańca „ Pasja” p. Agnieszce Półchłopek i uczo życiu i występowaniu bobrów na swoim niom Szkoły Podstawowej w Bninie, dzieciom
terenie został nazwany przez botanika p. ze Szkoły Podstawowej w Zbrudzewie, p.
prof. Janinę Borysiak z UAM w Poznaniu „ Antoniemu Kaliszowi i pracownikom Referatu
Ochrony Środowiska UM w Kórniku, p. Lucysołtysem od bobrów”.
Przed otwarciem ścieżki edukacyjnej w nie Pepel, firmie „Kombus”, PP J.S Jeziorskim
Czmońcu zorganizowany został konkurs z Czmońca, Panom Tomaszowi Rozmiarkowi
rysunków, fotografii, malarstwa o tematyce i Zbigniewowi Skopkowi z Czmońca, Bank
przyrodniczej. Zespół Parków Krajobra- Spółdzielczy i Bank PKO w Korniku, Firmie
zowych Woj. Wlkp. oraz gminy leżące w „ Surówki Grześkowiak”, Fundacja Zakłady
granicach Rogalińskiego Parku Krajobra- Kornickie, firmom „Irmal”, Koncept”, Spec”,
zowego: Śrem, Mosina, Puszczykowo i firmie „Arkoch” z Zbrudzewa i „Kolita”, CaKornik pokryły koszty konkursu oraz prze- meleo” ze Śremu, Spółka Wodna i Stacja
kazały materiały promocyjne na konferencję Diagnostyczna z Śremu, Centrum Meblowe
poprzedzającą oficjalne otwarcie ścieżki. z Kórnika, panowie Józef Zawitaj , Przybył z
Uroczystość otwarcia szlaku turystycznego Skupu Złomu GS Kórnik, firma „Cynk” i Stacja
odbyła się 23 czerwca 2007 roku. Atrakcją Diagnostyczna ze Śremu, pp Ciachowscy z
tej imprezy było m.in. przejażdżka statkiem Dolska, p. dr Tomasz Bojarczuk, Maciej Mapo Warcie ufundowana przez gminę Śrem, łecki z Kórnika Kasyno JW ze Śremu, Policja
pierwszy rajd rowerowy zorganizowany przez w Kórniku, Zakład Cukierniczy Blaszczak z
Śremski Klub Rowerowy „Żwawe Dziadki”, Puszczykowa, obsługa strzelnicy z Tulec oraz
w którym uczestniczyły razem z dorosłymi ksiądz Bolesław Dolata z parafii Bnin.
Serdeczne podziękowania za okazaną
także dzieci i młodzież, występy Orkiestry
Dętej, chóru Moniuszko ze Śremu, zespołu pomoc materialną, finansową, składa sołtys
ludowego „Orleanie” z Jutrosina. Na scenie oraz Rada Sołecka wsi Czmoniec.
ARA
z programami ekologicznymi wystąpili także

SZLAK BOBROWY OTWARTY
Wokół Czmońca i okolicy rozprzestrzenia się piękny krajobraz przyrodniczy, w
przeszłości mało znany, wręcz zapomniany
należący do Rogalinskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie gminy Kórnik zajmuje
434 ha, a starorzecze Warty, które leży
sołectwie Czmoniec w całości obejmuje
170 ha. Dawna urzędowa nazwa niemiecka
Czmońca to Schönthal czyli Piękna Dolina.
Właśnie te okolice są oczkiem w głowie
sołtysa Czmońca p. Zbigniewa Tomaszewskiego, który zamieszkuje tam od 11 lat i od
2002 roku pełni funkcję sołtysa. Zachwycony
okoliczną przyrodą marzył, by przybliżyć ten
cudowny, naturalny krajobraz mieszkańcom
gminy Kórnik, a wieś Czmoniec poprzez
walory przyrodniczo-turystyczne była znana i
podziwiana przez wielu miłośników przyrody.
Na początku tym terenem zainteresowały się
dzieci z poznańskich przedszkoli w ramach
akcji w Internecie pod hasłem” Wielkanoc
w Czmońcu”. Były zachwyceni okolicą,
gościnnością mieszkańców, poznawali uroki
życia na wsi. Terenami w okolicy Czmońca zainteresowała się także
jedna z poznańskich uczelni
wyższych, która poprosiła
sołtysa o zagospodarowanie
2-dniowego czasu dla grupy
studentów i profesorów ze
Stanów Zjednoczonych, którzy wizytowali uczelnię. Po
zwiedzeniu Rogalina, Zamku
oraz Arboretum w Kórniku
zawitali do Czmońca. Sołtys
zorganizował dla nich spacer
po Rogalińskim Parku Krajobrazowym, gdzie po drodze
mieli szczęście spotkać bobra. Zainteresowały się również tą piękną
okolicą szkoły gminy Kórnik oraz gminy
Śrem m.in. ze Zbrudzewa, skąd pochodzi
sołtys Zbigniew Tomaszewski. W 9 rocznicę
powstania Rogalińskiego Parku Krajobrazowego zrodziła się myśl, by 10 rocznica była
obchodzona na terenie Czmońca. Zaczęli
zjeżdżać tu przedstawiciele różnych instytucji m.in. z Nadleśnictwa Babki, ze Starostwa
Powiatu Poznańskiego, z Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, z Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy
Karg z Turwi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kórniku. Pomysł sołtysa Czmońca,
co do obchodów rocznicowych oraz utworzenia ścieżki edukacyjno-przyrodniczej został
zaakceptowany pozytywnie i rozpoczęto
przygotowania. Sołtys jako główny pomysłodawca przedsięwzięcia podjął się trudu
opracowania strategii szlaku i z pomocą
kierownika Referatu Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Urzędu Miejskiego p. Antoniego
Kalisza opracowali plan obchodów rocznicowych. W Parku Krajobrazowym w Czmońcu
wytyczono 4 kilometrową ścieżkę dydaktyczną, rozpoczynająca się we wsi Czmoniec.
Posiada ona 9 tablic informacyjnych a trasa
biegnie przez kompleksy leśne, obszary
łąk nadrzecznych z szypułkowymi dębami,
skąd rozciąga się niepowtarzalny widok na
występujące tam starorzecze Warty oraz jej
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Działają
już 60 lat

scy strażacy otrzymali motopompę do ciągnika i odpowiednie węże. W latach 80-tych
jednostka rozpoczęła starania o własny
lokal. Kółka rolnicze przekazały teren, a
dzięki pomocy władz lokalnych i udziałowi
mieszkańców wybudowano strażnicę, która
stała się małym centrum kulturalnym we
wsi. W 2002 roku straż otrzymała od OSP
Kórnik samochód gaśniczy Star, uzupełniono pozostały sprzęt i umundurowanie. Do
OSP Czmoń należy obecnie 32 strażaków
czynnych i 5 honorowych. Działa również
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Umiejętności zdobyte w szkole procentują w dorosłym życiu. Tajniki gry w tenisa
stołowego poznała będąc uczennicą Szkoły
Podstawowej w Radzewie. Wraz z siostrą
bliźniaczką kontynuowała grę w tenisa
stołowego w Liceum Ogólnokształcącym
w Kórniku.
W latach 19881991 Mariola i
Wioletta Bałęczne
odnosiły sukcesy
w tej dyscyplinie
sportu w powiecie
i województwie.
Między innymi
zdobyły w zawodach drużynowych
medal brązowy za
trzecie miejsce i
złoty za mistrzostwo województwa w
kategorii szkół średnich. Indywidualnie
też należały do czołówki w województwie. Wioletta była druga a Mariola piąta.
Obydwie siostry z rodzinami mieszkają w
Czmońcu. Mariola- obecnie Tomaszewska ( żona sołtysa ) pracuje w Pierwszym
Urzędzie Skarbowym w Poznaniu. Pod
koniec maja 2007 roku reprezentowała
swój zakład pracy na Mistrzostwach Polski Izb Skarbowych, które odbyły się w
Centniewie w woj. pomorskim. Wygrała
konkurencję tenisa stołowego, zdobywając puchar, medal, pamiątkowy dyplom i
jednocześnie przyczyniła się również do
tego, że Poznań zajął drugie miejsce w
punktacji zespołowej. W oczach swojego
Zakładu uzyskała uznanie, odebrała gratulacje od naczelnika Pierwszego Urzędu
Skarbowego w Poznaniu. Ponadto za
godne reprezentowanie otrzymała gratyfikacje w postaci nagrody pieniężnej.
Gratulujemy.
Zaznaczyć także trzeba, że kiedy siostrom- bliźniaczkom czas pozwala nadal
grają w tenisa stołowego w zawodach
organizowanych w Szkole Podstawowej
w Radzewie.

NA PARAFIADZIE MOCOWALI
SIĘ ZE SZTANGĄ
Już po raz trzeci w trakcie Kórnickiej
„Parafiady” odbyły się konkurencje siłowe.
Tym razem Panie miały za zadanie
unosić rękoma 2 hantelki o wadze 5 kg.
Bezkonkurencyjna była (już po raz trzeci) pani Agnieszka Jaskuła z Kórnika, która
wycisnęła 61 razy. Kolejne miejsca zajęły:
2. Agnieszka Modrowska- Kórnik- 44
razy
3. Joanna Olejnik- Kórnik- 41 razy
4. Olga Stelmach-Kornik 41 razy
5. Anna Serafiniak-Bnin- 40 razy
6. Sylwia Kubik- Środa Wlkp- 36 razy
Mężczyźni w leżeniu unosili sztangę
27 kg. Walka była niezwykle zacięta a
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konkurencję wygrał mieszkaniec Kostrzyna
p. Radosław Żurek, wykonując zadanie
63 razy.
2. Maciej Zimniak- Kórnik- 56 razy
3. Grzegorz Hajdrych -Śrem- 41 razy
4. Piotr Kozłowski-Kórnik- 40 razy
5. Marek Jasiewicz- Kórnik- 38 razy
6. Wojciech Niemier -Kórnik- 27 razy.
Wiele emocji sprawiła konkurencja
układania z literek hasła: „Kto ćwiczy całe
życie, ten czuje się znakomicie” na czas.
Wbrew pozorom nie było to takie proste
zadanie.
W tej konkurencji zwyciężyła Agata Kozłowska z Kórnika z czasem 50,67 sek.
2. Dorota Przybylska -Kórnik - 51,65
sek.
3. Magdalena Zasiewicz-Kórnik-54,78
sek.
4. Anna Grocholska-Poznań-55,47
sek.
5. Gabriela Nowak-Kórnik-59,91 sek.
6. Joanna Olejnik- Kórnik- 60,01 sek.

KOLARSTWO
KOLEJNE SUKCESY
WYCHOWANKÓW LIMARO
Mateusz Taciak medalistą Mistrzostw Polski wśród kolarskiej
Elity
Podczas Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym dla seniorów rozegranych w Kielcach doskonałą formę
zaprezentował zawodnik Kórnickiego
Limaro Mateusz Taciak. Padczas jazdy
indywidualnej na czas na dystansie
45km. Mateusz osiągną trzeci czas dnia

TYTUŁ DOKTORA DLA
NAUCZYCIELKI Z LICEUM
Nauczycielka historii Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku 25 czerwca 2007
obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Historii
UAM uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.
W Kórniku z tytułami naukowymi jest
wiele osób pracujących w placówkach
naukowych.
Pani KATARZYNA CZACHOWSKA jest
jedyną, która zdobyła ten tytuł jako zwykła
nauczycielka pracująca w szkole i nie będąc
na żadnych studiach doktoranckich.
Tytuł pracy doktorskiej to: „Generałowa Jadwiga Zamoyska - 1831-1923”.
Dotychczas nie było żadnej biografii na
ten temat a sentyment do regionalizmu
spowodował, że wybrała właśnie Jadwigę Zamoyską. Pracowała nad tym przez
6 lat, zbierając materiały z różnych źródeł
a przede wszystkim z Biblioteki Kórnickiej, Biblioteki Książąt Czartoryskich w
Krakowie i Ossolineum we Wrocławiu.
Nie łatwo było pogodzić pracę w szkole z
pisaniem pracy naukowej. Nie korzystała
z żadnych ulg godząc pracę nauczyciela
z poszukiwaniem materiałów i pisaniem
pracy doktorskiej. Jest wdzięczna pracownikom Biblioteki Kórnickiej za pomoc
w udostępnianiu źródeł. Promotorem jej
pracy był niezwykle wymagający naukowiec UAM prof. dr hab. Witold Molik.
Recenzentami Jej dokonań byli: prof.
Lech Trzeciakowski i prof. Kazimierz
Karolczak. Podziwiamy nauczycielkę
za podjęty trud uwieńczony sukcesem
i gratulujemy uzyskania tytułu doktora.
Pani Katarzyna Czachowska dołączyła
do grona tych absolwentów szkoły, którzy
w przeszłości uzyskali różnego rodzaju
tytuły naukowe.
ARA

(55 min 11 sek. – średnia 49 km/h) ze
stratą zaledwie 16 sek. do zwyciezcy,
byłego medalisty Mistrzostw Świata
Łukasza Bodnara z najlepszej Polskiej
grupy zawodowej Uniqa Action. Drugi
na mecie uplasował się inny doskonały
zawodowiec starszy od Mateusza o 10
lat Jarosław Rębiewski z grupy CCC
Polsat (8 sek. przed Mateuszem). Nasz
zawodnik okazał się największą rewelacją Mistrzostw, gdyż nikt nie liczył na
to że najmłodszy uczestnik „czasówki”
(pierwszy rok wśród kolarskiej elity),

może pokrzyżować plany najlepszym w
drodze do podium, tym bardziej że na co
dzień Mateusz startuje we Francji, i jego
forma dla kolarzy z krajowej czołówki
jest dużą niewiadomą. Zawodnicy na
czas startują pojedynczo w odstępach
co 1 min. Taciak na trasę wyruszył
jako piąty z kolei a na metę przyjechał

nr 14/2007

jako drogi, doganiając na trasie trzech
rywali, min najlepszego górala (zielona
koszulka) z Tour de Pologne i wicemistrza Polski z przed dwóch lat Bartosza
Huzarskiego z Uniqa Action, oraz byłego
medalistę Mistrzostw Polski Krzysztofa
Ciesielskiego z DHL Autor. W Kielcach
rozegrano również wyścig ze startu
wspólnego gdzie Kórniczanin zajął
również doskonałe 11 miejsce wśród
najlepszych Polskich zawodowców,
potwierdzając tym samym, że potrafi
być groźny nie tylko na czas.

sek. na 200m ze startu lotnego (rekord
życiowy).

Tomasz Schmidt
Wicemistrzem Europy

Zwycięstwo Pary
Kosciuszko – Rajkowski
w Pucharze Polski
na torze

Podczas Mistrzostw Europy do lat 23
rozgrywanych w Niemieckim Cottbus,
ogromny sukces osiągnął wychowanek
Limaro Tomasz Schmidt, który w konkurencji sprintu olimpijskiego (drużyna
3 osobowa) zdobył srebrny medal,
przegrywając w biegu finałowym o złoty
medal z Francuzami. Tomek jeszcze
bardzo dobrze wypadł w konkurencjach
indywidualnych gdzie zajął 9 miejsce w
Keirinie oraz m w spincie z czasem 10,60

Najlepsi mali piłkarze
z Wielkopolski
wyłonieni podczas
finału w Błażejewku
Wielkopolski finał VII Turnieju Piłki Nożnej
„Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku
odbył się 18 czerwca w Błażejewku. Był to
już trzynasty wojewódzki finał Turnieju,
podczas którego drużyny walczyły o
możliwość reprezentowania województwa podczas wakacyjnych półfinałów.
W województwie wielkopolskim do
Turnieju zgłosiło się ok. 1 200 dziesięciolatków i młodszych dzieci.
W finale walczyły reprezentacje
wszystkich powiatów – łącznie 10
najlepszych zespołów z całego województwa (w tym 4 drużyny dziewczynek). Wyłoniono zwycięskie drużyny,
które wyjadą na półfinałowe letnie
obozy sportowe. W skład reprezentacji województwa – co jest bardzo
ważne - wchodzą zarówno dzieci z
wygranej drużyny, jak również najlepsi
zawodnicy z innych zespołów, których
specjalni trenerzy – selekcjonerzy
dostrzegli w trakcie rozgrywek. Dzięki
temu powstają silne reprezentacje wojewódzkie, a indywidualności, wyłonione ze
słabszych zespołów, mają możliwość grania
w kolejnych etapach Turnieju. Taki system
wzmacniania drużyn obowiązuje w całym
Turnieju. W rozgrywkach zwyciężyli:
Drużyny chłopców: I miejsce – UKS
Kania Gostyń, II miejsce – SP Sieraków, III
miejsce – KUKS Kalisz, IV miejsce – Lider
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Brązowy medal
Łukasza Kuchty
Występujący od tego sezonu w KTK
Kalisz wychowanek limaro Łukasz Kuchta
podczas Mistrzostw Polski na torze w Łodzi zdobył br azowy medal w drużynowym
Sprincie Olimpijskim wraz z Tomkiem
Schmidtem i Michałem Nawrockim

Bardzo dobry występ odnotowali
zawodnicy UKS Jedynka Limaro Kórnik
podczas Pucharu Polski na najtrudniejszym Polskim torze we Wrocławiu,
gdzie w wyścigu Amerykańskim parami
zwyciężyli Kacper Rajkowski i Michał
Kościuszko. W wyścigu Drużynowym
na 3 km. nasi zawodnicy w składzie
SW. Wyniki rozstrzygających meczów:
Gostyń / Sieraków 4:1; KUKS Kalisz / Lider
SW 3:2.
Drużyny dziewczynek: I miejsce – SP
Kluczewo, II miejsce – SP Gulcz, III miejsce
– Olimpijczyk Poznań, IV miejsce – SP 8
Krotoszyn.
Królowie strzelców: Martyna Woś, SP
Kluczewo, 9 bramek; Mateusz Mucha Klub
UKS Kania Gostyń, 7 bramek.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary
ufundowane przez Tymbark, PZPN i Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Drużyny
chłopców UKS Kania Gostyń i dziewczynek
SP Kluczewo, wzmocnione wyłonionymi
z innych drużyn indywidualnościami,
wyjadą w wakacje na półfinałowy obóz
sportowy. Reprezentacja woj. wielkopolskiego zmierzy się w walce o wejście do

Daniel Adamski, Przemysław Duraj,
Kacper Rajkowski i Adam Piasecki,
zajęli trzecie miejsce, natomiast w
konkurencji sprintu drużynowego zespół w składzie Rajkowski, Kościuszko
i Duraj zajęli czwarte miejsce tracąc
do podium zaledwie 0,02 sek. Bardzo
dobrze zapowiadał się również wyścig
d y s t a n s o w y, w k t ó r y m c a ł a p i ą t k a
naszych zawodników zakwalifikowała
się do finału w którym startowało 20
zawodników. Niestety Przemek Duraj
uczestniczył w kraksie i połamał rower
a najlepiej wypadli Adamski – 6m, Rajkowski – 9m i Kościuszko 12m.

SPORT

SPORT

MISTRZYNI POLSKI IZB
SKARBOWYCH MIESZKA
W CZMOŃCU

Międzywojewódzkie Mistzostwa Młodzików
Odbyły się tego lata w zachodniopomorskim Golczewie gdzie z zawodników UKS Jedynka Limaro najlepiej
zaprezentowały się dziewczyny, a w
szczególności najmłodsza uczestniczka
całej imprezy Wiktoria Żegleń zajmując
na czas 5 miejsce, natomiast w wyścigu
ze startu wspólnego również 5 miejsce
zajęła Paula Dutkiewicz a Wiktoria była
tym razem 10. HS
finału z reprezentacją woj. łódzkiego. Zwycięzcy wielkiego finału (21 – 23 września)
- drużyna dziewczynek i chłopców - wyjadą
do Barcelony na Camp Nou.
Więcej informacji na temat Turnieju na
stronie www.zpodworkanastadion.pl
Organizatorem Turnieju jest Polski
Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym - Tymbark.
Patroni medialni: RMF Maxxx,
Piłka Nożna, HUGO, interia.pl, interklasa.pl, wychowaniefizyczne.pl
Turniej „Z podwórka na stadion” organizowany jest od 2001r. W pierwszych
edycjach rozgrywany był na etapach:
gminnym, powiatowym i wojewódzkim
- kończył się obozami sportowymi,
podczas których wygrywały najsilniejsze
reprezentacje wojewódzkie. W 2005r.
formuła Turnieju została wzbogacona
o finał ogólnopolski. W rozgrywkach finałowych, do których docierają najlepsi,
wyłaniani są Mistrzowie Polski w kategorii dziewcząt (w ub. roku zwyciężyła
reprezentacja woj. śląskiego) i chłopców
(w ub. roku zwyciężyła reprezentacja
woj. małopolskiego). Dotychczas w
Turnieju udział wzięło ponad 5700
drużyn z całej Polski. W organizację
VII edycji Turnieju po raz pierwszy w
roli sponsora głównego zaangażowała się
Firma Tymbark. Dzięki temu realizowane są
dodatkowe działania, które uatrakcyjniają
Turniej (m.in. zaproszenie do współpracy
Jakuba Błaszczykowskiego, dodatkowe konkursy, atrakcje podczas półfinałów i finału),
powstała również strona internetowa (dzięki
której otrzymaliśmy ten tekst przyp. red)
www.zpodworkanastadion.pl
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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) ksiądz, dawny proboszcz
parafii bnińskiej, patron Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, 8) obszar o
powierzchni płaskiej lub lekko falistej,
9) I wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Kórniku, 10) kórnicki klub sportowy,
14) imię Schwarzeneggera, 18) sztuka
wymowy, krasomówstwo, 19) prezes
spółki Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne „Wodkom” w Kórniku, 20) łapie
fale na dachu, 24) eunuch, 28) wieś w
naszej gminie, na południowy zachód
od Kórnika, sołtysem jest tam Dawid
Bartkowiak, 29) wieś w naszej gminie,
niedaleko Szczytnik, sołtysem jest tam
Jan Jankowiak, 30) w przysłowiu „nie
wie lewica, co czyni…”.

Pionowo: 1) wcielenie Emilii Krakowskiej w
serialu „Chłopi”, 2) bohaterka piosenki Kiepury,
3) bezwietrzna pogoda na morzu, 4) legendarny założyciel Krakowa, 5) pora rozjaśniania
się nieba, 6) ptak, owoc albo pasta do butów,
7) biała w Kórniku, 11) nauka o świetle, 12)
wysokość człowieka, 13) niszczycielski wir
powietrzny, 15) potrawa ze zwiniętego w rulon
mięsa, 16) szachraj, 17) Tadeusz, satyryk
telewizyjny, 21) wielka bieda, 22) piosenkarka
pochodzenia greckiego, 23) jedna z elektrod,
24) opał lżejszy od węgla, 25) logiczność, 26)
miejsce walk bokserów, 27) ślad.
Litery w polach z dodatkową numeracją
(w prawej dolnej części), uszeregowane w
kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie
– przysłowie.

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 12/2007:
„KOGO NIE SZANUJĄ, TEGO PSAMI WYSZCZUJĄ”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Halina Konował z Kórnika.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
17-go sierpnia 2007 r.
Materiały prosimy dostarczać do 10-go sierpnia 2007 r.
nr 14/2007

