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DOŻYNKI GMINNE 2007
Święto rolników w Kamionkach

INWESTYCJE
Kolejna część sprawozdania z wykonania
budżetu

150 LAT W KÓRNIKU
Jubileusz Sióstr Miłosierdzia

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

Jubileusz działkowców

Program Lider dla Wsi

Uroczyście obchodzono w dniu
18 września br. powstanie Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „KONINKO”. Jest to
największy na terenie gminy Kórnik ogród
działkowy
( ponad 800 działek ). Został on utworzony na terenie byłego Kombinatu PGR
Kórnik, który przekazał grunty nieodpłatnie w wieczyste użytkowanie Związkowi
Ogrodów Działkowych. W imieniu władz
samorządowych życzenia i gratulacje działkowcom przekazali Przewodnicząca Rady
Miejskiej Irena Kaczmarek i Burmistrz Jerzy
Lechnerowski.

23 sierpnia odbyło się spotkanie gminnego koła Stowarzyszenia Sołtysów.
Oprócz członków organizacji, na spotkaniu obecny był wiceburmistrz Hieronim
Urbanek, który odpowiedział na pytania
zebranych, dotyczące przede wszystkim
spraw bezpieczeństwa.
Przedstawił także możliwości wynikające z Programu Lider, który przeprowadzany
jest pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego i dotyczy inwestycji związanych z poprawą warunków życia ludności wiejskiej.
Szerzej o programie opowiedział dyr.
Jacek Wieja z Departamentu Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
Omówił on zasady funkcjonowania
funduszu, i poinformował, że w 2008 roku
istnieje możliwość pozyskania dofinansowania wysokości 42,6 euro w przeliczeniu
na głowę jednego mieszkańca zamieszkującego na obszarze wiejskim.
Na spotkanie stowarzyszenia zaproszono także przedstawiciela Policji. Omówiono
sprawy bezpieczeństwa i kontaktu z funkcjonariuszami.
Wraz z przewodniczącą Ireną Kaczmarek zaplanowano spotkanie władz
stowarzyszenia z prezydium RM w celu
omówienia kontaktów między Radą Miejską
i sołtysami.

Rozmowy o oczyszczalniach

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

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

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061 8 170 595

22 sierpnia w Urzędzie miejskim odbyło
się spotkanie wiceburmistrza Hieronima
Urbanka i kierownika Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa UM Antoniego
Kalisza z p. prezes Spółki Wodnej Inez Bejmowicz. Omawiano propozycje rozwiązań i
zaawansowanie prac dotyczących budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków w
miejscowościach Żerniki i Szczodrzykowo. Przedyskutowano kwestie związane
z ilością oczyszczalni, kosztami budowy,
cenami związanymi z eksploatacją.
Obecnie prowadzone będą rozmowy z
zainteresowanymi mieszkańcami i wspólnotami mieszkaniowymi. W przypadku pozytywnych rozstrzygnięć p. prezes Bejmowicz
zadeklarowała możliwość rozpoczęcia prac
budowlanych jeszcze w tym roku.

Wybitny Wielkopolanin
W sobotę 25 sierpnia w Pałacu Dzia-

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

łyńskich odbyła się uroczystość wręczenia
Kryształowego Pucharu Polski oraz Złotego
Medalu Fundacji Zakłady Kórnickie, a także
ceremonia uhonorowania prof. dr hab. Andrzeja Legockiego Tytułem Wybitnego Wielkopolanina. Organizatorami wydarzenia, w
którym wziął udział wiceburmistrz Hieronim
Urbanek była Kapituła Stowarzyszenia
Ruchu Regionalnego Wielkopolan oraz
Redakcja „Naszej Wielkopolski”.
Zagospodarowanie przy
ul. Woźniaka
Trwają prace dotyczące planów zagospodarowania terenów położonych przy
ul. Woźniaka – przy wlocie do Kórnika od
strony Poznania i Mosiny.
Na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Kórniku dyskutowano już o ogólnych zasadach zabudowy tych terenów
jednak wszelkie decyzje wstrzymano dla
lepszego zapoznania się z zagadnieniem.
Jak się dowiedzieliśmy w Urzędzie Miejskim w Kórniku, zainteresowanie tymi
terenami wykazuje kilka znanych firm
(znane sieci supermarketów), które chcą
tu wybudować obiekty handlowe. Jedna z
tych firm przestawiła nawet projekt zabudowy tych terenów. Sprawa ta omawiana
będzie szczegółowo na obradach Komisji
Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej
w dniu 3 września o godzinie 13:00. W
programie spotkania przewidziano „zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami
dotyczącymi planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kórnik w rejonie
ul. Woźniaka i Poznańskiej w Kórniku”.
Planowany jest udział właścicieli nieruchomości objętych planem oraz projektanta. ŁG

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

ZAPRASZAMY

426/
401/
483/
482/
481/
445/

Wszystkie dzieci w wieku od 2 do 12 lat do udziału w XXX Wielkim
Festynie Rowerowym Dla Dzieci
Oraz wszystkich sympatyków kolarstwa na:
X Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza Kórnika
w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i kobiet oraz II Memoriał
Franciszka Przecinkowskiego.
Zawody odbędą się 2 września 2007 roku na RYNKU w Kórniku
ulicami: Plac Niepodległości (start, meta), Średzka, 20 Października,
Ks. Jabłońskiego, Wojska Polskiego i Pocztową.

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

532/
540/
542/
549/
559/
552/

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

PROGRAM ZAWODÓW

14.15 - start dzieci do lat 4 – dystans 100 m.
14.25 - start dzieci do lat 6 – dystans 300 m 14.35 - start dzieci do lat 8
– dystans 800 m
14.45 - start dzieci do lat 10–dystans 1600 m
14.55 - start dzieci do lat 12 – (kat. Żak) dystans 5 km (4 okr.)
15.10 - wyścig kategorii Młodzik - dystans 15 km (12 okr.)
15.35 - wyścig Kobiet (Open) juniorka mł. i młodziczka - dystans 15 km
(12 okr.)
16.00 - wyścig juniorów młodszych – dystans 20 km ( 16 okrążeń)
16.35 - wyścig juniorów – dystans 25 km ( 20 okrążeń)
17.20 – Wyścig VIP oraz przyjaciół Franciszka Przecinkowskiego (4 okr.)
17.30 - Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród

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
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INFORMACJE

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,
położonych w KÓRNIKU, zapisanych
w księdze wieczystej Nr KW 26 103 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Środzie Wlkp., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki
o numerach:
1. 495/73 o pow. 37 m2
		
- cena wywoławcza 3.900,00 zł,
(słownie złotych :trzy tysiące dziewięćset 00/100)
2. 495/74 o pow. 37 m2
		
- cena wywoławcza 3.900,00 zł,
(słownie złotych :trzy tysiące dziewięćset 00/100)
3. 495/75 o pow. 37 m2
		
- cena wywoławcza 3.900,00 zł,
(słownie złotych :trzy tysiące dziewięćset 00/100)
4. 495/77 i 493/104 o łącznej pow. 37 m2 - cena wywoławcza 3.900,00 zł,
(słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset 00/100)
5. 495/78 i 493/103 o łącznej pow. 37 m2 - cena wywoławcza 3.900,00 zł,
(słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset 00/100)

Urząd Miejski w Kórniku informuje, iż od
dnia 27 sierpnia 2007 roku do końca grudnia
2007 roku formalności związane z wymianą
dowodów osobistych (przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów) będzie można
załatwić od poniedziałku do piątku od godz.
8.00 do 17.30.

Przetarg odbędzie się dnia 19 września 2007 r. o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy ul. Plac Niepodległości 1
● Cena postąpienia wynosi nie mniej niż 40,00 zł
● Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacać do dnia 11
września 2007 r. na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 82 1610
1188 0027 5062 2000 0002.
● Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone
na poczet ceny nabycia.
● W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia
umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
● Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie, nie
później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
● Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.

Szanowni Państwo !
Uprzejmie
zawiadamiam,
że w dniu
1 września 2007
roku (sobota)
o godz. 10.00,
w 68 rocznicę
wybuchu II wojny
światowej, zostaną
złożone kwiaty
przed tablicą
upamiętniającą
rozstrzelanych w
dniu 20.X.1939 roku.

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU
BEZ PODANIA PRZYCZYN.

Zapraszam
do wzięcia udziału
w tej patriotycznej
uroczystości.

Bliższe informacje, można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.204, tel. (0-61) 81-70-411.

Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

WYDAWCA: Gmina Kórnik - Kórnicki Ośrodek Informacji i Wydawnictw

ADRES REDAKCJI:
Kórnik, Rynek 1, tel./fax (61) 8170-147
korniczanin@kornik.pl
KONTO: 70907600082001000707000001
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Nie publikujemy listów nie
podpisanych.

opracowanie koncepcji na budowę drogi powiatowej relacji
Koninko-Szczytniki-Kamionki

nr 16/2007

budżet
Gminy

remont chodnika ul. Reja, ul. Potulickiej, ul. Patriotów w
Kórniku

wartość umowy

zaawansowanie robót- uwagi

880 000

645 904,66

zadanie zostało wykonane

29 524

29 524,00

zadanie zostało wykonane
opracowanie projektu do 30.08. 2007r. Wykonanie
chodnika nastąpi po dostarczeniu dokumentacji
projektowej i kosztorysu inwestorskiego oraz
zabezpieczeniu niezbędnych środków finansowych

17 500,00 koszt
wykonania
dokumentacji

remont chodnika ul. Poznańskiej w Kórniku
200 000

ogłoszono przetarg-składanie ofert 12.09.2007r.

opracowanie koncepcji budowy ronda na skrzyżowaniu ul.
Mieczewskiej, Mostowej i Poznańskiej w Kamionkach

20 000

19 520

projekt budowy drogi wraz z odwodnieniem- ul. Mieczewskiej
w Kamionkach

30 000

30 000,00
53 070zł- projekt
ul. Nowina
32102zł.- projekt
ul.Szeroka

koncepcja w trakcie realizacji, termin wykonania
15.09.2007r.
Termin wykonania projektu 31.10.2007r.

budowa drogi Dachowa -Nowina (wraz z ul. Szeroką w
Robakowie )

150 000

budowa skrzyżowania ul. Piaskowa z ul. Poznańską w
Kamionkach

91 000

73 080,10

prace zostały wykonane

projekt drogi gminnej - ul. Śierkowa w Czmoniu

15 000

14 945,00

Termin wykonania projektu 10.09.2007r.

projekt drogi gminnej w Gądkach wraz z odwodnieniem- dz.
nr 66

25 000

25 000,00

projekt w trakcie realizacji

modernizacja budynku strażnicy w Szczytnikach

40 000

wymiana dachu na budynku sali gimnastycznej przy szkole
podstawowej nr 1 w Kórniku
adaptacja pomieszczeń w budynku mieszkalnym na terenie
przedszkola oraz remont pomieszczeń w przedszkolu w
Bninie ul. Jeziorna
wymiana dachu w Gimnazjum w Robakowie

135 000
39 100

134 596,16
25 950,00 +8 032,48
Razem 33 982,48

Termin wykonania projektu 30.09.2007r.

zadanie zostanie wykonane po wykonaniu
instalacji gazowej w budynku- planowany termin
realizacji IV kwartał 2007r
zadanie w trakcie realizacji- termin wykonania do
30.09.2007r.
zadanie zostało wykonane
zadanie w trakcie realizacji- termin realizacji
30.09.2007r.

161 000

136 656,14

70 140

70 140,00

zadanie zostało wykonane

8 245

8 242,82

zadanie zostało wykonane

odwodnienie ul. Grabowej i ul. Dębowej w Kamionkach

47 435

47 424,39

zadanie w trakcie realizacji- termin wykonania
30.09.2007r.

wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Rybackiej i ul.
Mikołajczyka w Błażejewie

25 120

25 119,74

zadanie zostało wykonane

stabilizacja poziomu wody w jeziorach: Kórnickie i Skrzynki
Duże

700
000,00

wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Woźniaka od ul.
Leśnej w Kórniku do wjazdu do Mościenicy

59 100

wykonanie przyłącza elektrycznego przy rondzie w
Robakowie

12 000

budowa parkingu przy cmentarzu w Kórniku

40 000

opracowanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na
terenie gminy Kórnik
odwodnienie ulicy na os. Kresowym w Kamionkach

273 530

pierwszy przetarg nierozstrzygnięty (brak
złożonych ofert), kolejny termin składania ofert
29.08.2007r.
27847,20 + 24574,16
Razem 52 421,36
10 980,00
wartość projektu
31049,00
261 789,87

zadanie zostało wykonane
zadanie zostało wykonane
termin wykonania projektu 15.09.2007r.
w trakcie realizacji- termin wykonania 30.09.2007r.

wymiana dachu na budynku Koła Gospodyń Wiejskich

42 000

planowany termin realizacji zadania -październik
2007r.

remont dachu budynku świetlicy w Runowie

20 000

planowany termin realizacji zadania -wrzesień
2007r.

projekt i wykonanie zagospodarowania terenu na Prowencie

50 000

w trakcie zbierania ofert na wykonanie projektu

wykonanie instalacji gazowej w świetlicy w Konarskim

28 700

28 603,81

zadanie zostało wykonane

wymiana wewnętrznych linii zasilających i rozdzielnic w
budynku komunalnym (cz. mieszkalna)-Prowent 6

27 000

13 226,97

w trakcie realizacji -termin wykonania 30.09.2007r.

projekt boiska pilkarskiego na terenie OSiR w Kórniku

Dyżury redakcyjne: poniedziałek godz. 11.00-13.00, czwartek godz. 10.00-12.00 / tel. (61) 8170-147
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rodzaj zadania

budowa całorocznego wielofunkcyjnego boiska sportoego
na terenie OSiR w Kórniku

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

wane przez ten referat. W wykazie nie ujęto
bieżących działań w zakresie remontów dróg
i niektórych innych prac remontowych.

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ REFERAT EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W 2007R.

modernizacja pomieszczeń - Prowent 6

DRUK: Drukarnia Dorota Jańczyk - Kardasz,
ul. Kopernika 73, 62-041 Puszczykowo
NAKŁAD: 1400 egz.
REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski, tel. (61) 8170-147,
SEKRETARZ REDAKCJI: Barbara Morasz, tel. (61) 8170-147,
korniczanin@kornik.pl
KSIĘGOWOŚĆ: Jolanta Ratajczak
WSPÓŁPRACA: Halina Danieluk, Anna Rauk, Helena Tomaszewska,
Izabela Moskal, Robert Wrzesiński
SKŁAD I ŁAMANIE: J.W.

awansowanie zadań wykonywanych przez
Referat Infrastruktury Technicznej UM w
Kórniku. Nie są to wszystkie prace wykony-

budowa przepustu na drodze wojewódzkiej 434

Podatek VAT w wysokości 22% zostanie doliczony do ceny uzyskanej w
przetargu.
WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE I PRZEZNACZONE SĄ
W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY POD ZABUDOWĘ GARAŻAMI.

Prezentujemy drugą część sprawozdania
z wykonania budżetu inwestycyjnego 2007 w
Gminie Kórnik. W tym numerze wykaz i za-

INFORMACJE

Inwestycje - ciąg dalszy

DOWODY DO 17.30

nr 16/2007

502 910
13420

projekt-9 760,00

wykonano projekt -wystąpiono do Ministra Sportu z
wnioskiem o dofinansowanie zadania

projekt-13 420,00

wykonano projekt
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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

MASZYNOWE

tel. (61) 819-01-46

tel. (61) 8171 127

Tel.

a

603 613 479

Zakład Doświadczalny PAN
w Kórniku, ul. Średzka 20
zatrudni na umowę o dzieło

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA

tel. 061 817 01 55

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

ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH

USŁUGI W RAMACH KONTRAKTU
Z NFZ

dozorcę

sklep „Mat-Bud”
– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
Wod-Kan i C.O.
– art. elektryczne
Bnin, ul. Śremska 10A
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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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Zły stan dróg, brak ostatecznej Mieszkańcy nowych domów będą się todecyzji w sprawie przebiegu linii, pili podczas ulew i wiosennych roztopów
bezmyślność niektórych mieszkańców tak ja osoby zamieszkujące ulice: Konwawyrzucających śmieci tam, gdzie na liową, Stokrotkową, Liliową. Pani sołtys
pewno nie powinny się znaleźć – to uważa, że konieczne jest wstrzymanie
główne problemy Kamionek.
podziału gruntów. - Najpierw należy upoMieszkańcy Kamionek od wielu lat rządkować infrastrukturę, czyli wykonać
jako jeden z najważniejszych problemów drogi, oświetlenie na już istniejących
koniecznych do rozwiązania wymieniają ulicach. Deweloperzy i osoby dokonujące
utwardzenie dróg i budowę pobocza na podziału gruntów „umywają ręce”, a proulicy Poznańskiej. Małgorzata Walko- blem wraca do gminy jak „piłeczka pingwiak, sołtys wsi i radna kórnickiej RM pongowa” – komentuje obecna sytuację
powiedziała nam, że na tej ulicy dzieją się Małgorzata Walkowiak. - Nikogo nie chcę
„dantejskie” sceny. Rano ludzie spieszą obrazić, jednak spotykam się z roszczesię do pracy. Po poniową postawą nołudniu wracają do
wych mieszkańców,
domów i rozwijają
którzy nie umieją
„kosmiczne” pręddostrzec plusów
kości. Wymuszażycia na wsi, tylko
ją pierwszeństwo,
s a m e n e g a t y w y.
wyprzedzają „na
Nie dociera do nich,
trzeciego”. - Matże w ciągu roku nie
ka z dzieckiem,
zostaną wykonane
która znajdzie się
dla nich chodniki
na tej drodze na
i drogi. Ponadto
pewno nie może
muszą liczyć się
czuć się bezpieczz konsekwencjanie - stwierdza
mi tego, że jeżeli
Walkowiak. Krytykupują działkę na
kuje instytucje, a
łące, to zostaną zazwłaszcza poznańlani – dodaje. Pani
skie Starostwo
sołtys wskazuje poPowiatowe za dozytywny przykład
tychczasowy brak
dewelopera – pana
reakcji na ten proGrzegorczyka, któblem. Pani sołtys
ry współfinansuje z
wierzy jednak, że
gminą wykonanie
zostanie on rozwiąinfrastruktury na
zany, gdyż powiat
swoich osiedlach –
zamierza przekaW jednym z miejsc, gdzie do niedawna w Ka- Długim i Przylesie.
zać gminie 200 000 mionkach stały pojemniki do segregacji odpadów Na os. Przylesie
nadal podrzuca się worki ze śmieciami. Nie wy- deweloper wykonuzł na to zadanie.
Mieszkańcy cieszą starcza apel o czystość, informacje o monitoringu. je oświetlenie.
Niezła wizytówka mieszkańców przy samym
się z każdej nowo
W Kamionkach
wjeździe na osiedle ...
utwardzonej drousunięto pojemniki
ŁG
gi w Kamionkach.
do segregacji odW tym roku utwardzono ulicę Łąkową padów, gdyż śmieci porzucano obok
prowadzącą do os. Kresowego. Prace nich albo w lesie. Małgorzata Walkowiak
prowadzono również na samym osiedlu. podkreśla, że za śmiecących porządki
Nawierzchnię ma także ul. Platanowa będą musieli robić inni mieszkańcy wsi.
prowadząca do os. Północnego. Zapla- - Dla mnie nie do przyjęcia jest sytuacja,
nowano też utwardzić ulicę Kamienną w której ludzi stać na działki, domy, a nie
wiodącą do os. Długiego.
stać na wywóz kubła ze śmieciami – mówi
Kolejny problem nieustannie nurtujący oburzona pani sołtys. - Przecież mogą
mieszkańców wsi to brak ostatecznej de- skorzystać z oferty WOD KOM, „Przecyzji w spawie przebiegu linii elektroener- mysława” i innych firm, które wywożą
getycznej. Mieszkańcy oczekują rozmów śmieci dwa razy w miesiącu w zależności
z PSE i rozwiązania tej kwestii.
od potrzeb oraz dają worki do sortowania
Małgorzata Walkowiak krytykuje to, odpadów – stwierdza.
że w Kamionkach nowe ulice i osiedla w
Małgorzata Walkowiak wyraża jednak
Kamionkach wznoszone są na łąkach. Jej zadowolenie, że są osoby, które nie tylko
zdaniem nie powinny one być tam w ogóle krytykują, stojąc z boku, lecz aktywnie
budowane. W czasie kopania fundamen- działają na rzecz Kamionek. - Jestem
tów zostają zrywane dreny, co jeszcze zadowolona ze współpracy z czteroosobardziej pogarsza sytuacje. Zdaniem bową Radą Sołecką oraz grupą ludzi nas
pani sołtys nie wyciągnięto wniosków z wspierających – tłumaczy.
dotychczasowych błędów planistycznych.
Robert Wrzesiński
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XIV Sesja
Rady Miejskiej
w Kórniku,

AKTUALNOŚCI

REKLAMY

Kamionki borykają się
z problemami

odbędzie się 05 września 2007r.
o godz. 13 00 w sali Domu Strażaka
w Kórniku
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII i XIII
Sesji RM.
4. Informacje Przewodniczącej Rady
o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej .
6. Wręczenie aktów powierzenia stanowiska dyrektorom szkół i przedszkoli z
terenu gminy Kórnik.
7. Sprawozdania Komisji Rady z prac
w okresie międzysesyjnym .
8. Rozpatrzenie projektów uchwał
lub zajęcie stanowiska w następujących
sprawach:
a/ określenia wysokości zobowiązań,
które przekraczają kwotę określoną na
zadania inwestycyjne w budżecie 2007
roku, do której Burmistrz Gminy Kórnik
może zaciągnąć zobowiązania w zakresie
realizacji inwestycji,
b/ zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę
Kórnik wkładu niepieniężnego do Aquanet
S.A. z siedzibą w Poznaniu,
c/ ze skargi p. Bożeny Majorczyk,
d/ ze skargi p. Bożeny Majorczyk,
e/ ze skargi p. Bożeny Majorczyk,
f/ ze skargi rodziców dzieci niepełnosprawnych,
g/ nadania nazw ulicom w Błażejewie,
h/ nadania nazwy ulicy w Robakowie,
i/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, działka o
nr ewid. 33,w Szczytnikach,
j/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szczytnikach,
działka nr ewid. 32/1,
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
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów budownictwa
mieszkaniowego zabudowy usługowej w
Robakowie, działki nr ewid.320/5, 320/6,
321/1 i 322/1,
ł/ przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług
w Robakowie, działka nr ewid.118/23,
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski. Informacje.
11. Zakończenie sesji.
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KOMPLEKSOWE USŁUGI
BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE
Piotr Michalak

Tel. 781 823 126, 603 052 679

ZAPROSZENIE

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

ZAKŁAD
OGÓLNOBUDOWLANY
zatrudni pracowników w zawodzie

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

Uroczystości odbywają się w Kórniku w dniu 15 września 2007 r.

Kontakt:

0602 69 72 19

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

Program uroczystości:

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)

Godz. 11.00 - msza św. w Kolegiacie Kórnickiej poświęcona zmarłym żołnierzom 31 dywizjonu
Rakietowego OPK, środowisku rodzin związanych z 31 kdrOP, poległym i zmarłym żołnierzom
7 psk wlkp.,zmarłym członkom Stowarzyszenia Kawaleryjskiego oraz środowisku rodzin
Stowarzyszenia.
W mszy św. uczestniczy Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych, liturgię odprawia
ks. płk Józef Srogosz w asyście księży z Borówca i Kórnika.
Uczestniczą również poczty sztandarowe organizacji, stowarzyszeń i szkół zaproszone i przybyłe na
uroczystości.
Godz. 12.10 - przemarsz uczestników mszy św. z orkiestrą na podzamcze Zamku Kórnickiego
gdzie odbywać się będzie uroczystość wręczenia sztandarów.
Godz. 12.30 - uroczystość wręczenia sztandarów Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy Oraz
Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego OP i Stowarzyszeniu
Kawaleryjskiemu im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich przez Społeczny
Komitet Honorowy Fundacji Sztandaru w obecności rodziców chrzestnych sztandarów,
fundatorów, delegacji i pocztów sztandarowych organizacji, związków i stowarzyszeń przybyłych
na uroczystość, pododdziału honorowego 31 dywizjonu, zaproszonych gości, byłych żołnierzy
31 dr OPK, rodzin żołnierzy, społeczeństwa i młodzieży. Uroczystość przebiegać będzie w
znacznym stopniu w oparciu o Ceremoniał Wojskowy.
Godz. 13.45 - przemarsz spod Zamku przez miasto na ul. Staszica 8 pod tablicę pamiątkową
poświęconą żołnierzom 31 dywizjonu rakietowego OP z orkiestrą Sił Powietrznych na czele
w formie parady.
Godz. 14.15 - uroczystość pod tablicą pamiątkową na ul. Staszica związana z dorocznym Świętem
31 kórnickiego dywizjonu rakietowego OP :
- odczytanie rozkazu dowódcy dywizjonu,
- wystąpienia okolicznościowe gości dywizjonu,
- złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą pamiątkową przez delegacje i osoby prywatne,
- defilada ,
- zakończenie uroczystości oficjalnej.
Godz. 15.15 - okolicznościowe spotkanie w restauracji Biała Dama byłych żołnierzy 31 dr OPK,
członków Stowarzyszenia Rakietowców i Stowarzyszenia Kawaleryjskiego, dowództwa 31 kdr
OP ze Społecznym Komitetem Honorowym Fundacji Sztandaru, fundatorami sztandarów i
zaproszonych gości dywizjonu i Stowarzyszeń.
Spotkanie odbywa się w obecności pocztów sztandarowych obu Stowarzyszeń
i mawymiar podziękowania za działalność, która doprowadziła do ufundowania
i wręczenia sztandarów.
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Wycieczka rowerowa na
Drapałkę
Chcąc przybliżyć historię
II Wojny Światowej na
kórnickiej ziemi
Stowarzyszenie Aktywna
Mościenica oraz Sołtys wsi
zapraszają na :
Wycieczkę rowerową na
Drapałkę
(była leśniczówka,
okolica obserwatorium
astronomicznego)
Zbiórka 02 września 2007
Godzina 14.00
pod lasem przy Os.
Wczasowym
Powrót ok. 16.30
i wspólne ognisko
z kiełbaskami na ul
Jesiennej 7

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w uroczystości.

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050
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W kilku wsiach gminy Kórnik pojawiły
się nowe tablice informacyjne z planami
miejscowości.
Niestety są one zupełnie nieczytelne.
Przykładem może być pokazany na zdjęciu
plan Kamionek. By dostrzec na niej nazwy
ulic należałoby użyć lornetki lub drabiny. A
przecież można by powiększyć plan – choćby kosztem zielonej plamy lasu. Podobny i
chyba jeszcze mniej czytelny plan zafundowano Mościenicy. Niestety – pomysł może
dobry, a wykonanie fatalne i zmarnowane
pieniądze. ŁG

na uroczystości poświęcenia i wręczenia sztandarów Stowarzyszeniu Byłych
Żołnierzy Oraz Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego
OP i Stowarzyszeniu Kawaleryjskiemu im. 7 Pułku Strzelców Konnych
Wielkopolskich oraz obchodom
Święta 31 kórnickiego dywizjonu rakietowego OP .

lub do przyuczenia w w/w zawodzie.

UBEZPIECZENIA

Dowódca 31 kórnickiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Oraz Sympatyków
31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej.
Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich
mają zaszczyt zaprosić byłych żołnierzy 31 dywizjonu rakietowego OPK,
członków Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Oraz Sympatyków 31 Kórnickiego
Dywizjonu Rakietowego, byłych żołnierzy 28, 29, 30, 32 dywizjonów
rakietowych OPK, 76 i 77 dywizjonu rakietowego OP, aktualnie pełniących
służbę w 76 i 77 dywizjonie rakietowym OP, byłych oficerów i podoficerów
79 Samodzielnego Poznańskiego Pułku Rakietowego OPK, żołnierzy innych
formacji Sił Zbrojnych, którzy zamieszkują na naszym terenie, kombatantów
Wojska Polskiego gdziekolwiek walczyli w czasie II wojny światowej i
gdziekolwiek służyli po jej zakończeniu. Mieszkańców Kórnika, Bnina,
gminy Kórnik, Śremu, Środy Wlkp., Mosiny, Kostrzyna, Zaniemyśla, Poznania
i każdego innego miejsca w Polsce. Zapraszamy młodzież szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów, harcerzy, członków organizacji społecznych, stowarzyszeń i
związków

Nieczytelne
tablice

INFORMACJE

REKLAMY

TYNKI MASZYNOWE
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Szlifierz i tokarz
dwa nowe kierunki kształcenia
Od kilku lat szkoły ponadgimnazjalne
powiatu poznańskiego kształcą młodzież w
zawodach poszukiwanych przez wielkopolskich
pracodawców. Florysta i mechatronik to tylko
dwa z najbardziej znanych przykładów. Teraz do
tej listy dołączy jeszcze jeden zawód - operator
obrabiarek skrawających. W odpowiedzi na
zapotrzebowanie koncernu SKF, największego
na świecie dostawcy produktów, rozwiązań
oraz usług w przemyśle łożyskowym, uszczelnieniowym oraz przemysłach związanych z
ruchem obrotowym, który w Poznaniu działa
na bazie dawnej Fabryki Łożysk Tocznych, w
roku szkolnym 2007/2008, w ZS nr 1 w Swarzędzu, powiat poznański uruchamia kształcenie
przyszłych szlifierzy metali i tokarzy. Nauka
przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych zawodowych odbywać się będzie
w Swarzędzu, a zajęcia praktyczne w fabryce
SKF Poznań oraz Poznańskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.
Podpisanie porozumienia, pomiędzy powiatem poznańskim a SKF Poznań Spółka Akcyjna, na podstawie którego odbywać się będzie

Uroczyste podpisanie porozumienia.

nauka wspomnianego powyżej zawodu, miało
miejsce 12 czerwca 2007 roku w siedzibie firmy
SKF Poznań, przy ul. Nieszawskiej 15.
Współpraca powiatu poznańskiego z koncernem SKF to kolejny, po VW Poznań, dobry
przykład działań, którego celem jest stworzenie
polskiej młodzieży korzystnych warunków nauki
i pracy w kraju.
Tomasz Morawski
Gabinet Starosty
Sukcesy projektów z powiatu
poznańskiego
„Najlepsza inwestycja w człowieka
2007”
Zaledwie 60 projektów z całej Polski (na kilka
tysięcy realizowanych) zostało nagrodzonych w
prestiżowym konkursie „Dobre praktyki EFS” i
uzyskało zaszczytny tytuł „Najlepsza inwestycja
w człowieka 2007”. Konkurs ten zorganizowało
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wśród
laureatów znalazły się dwa projekty z powiatu poznańskiego. Jeden powstał i został zrealizowany
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, drugi napisała i zrealizowała, od lat współpracująca z
powiatem, organizacja pozarządowa – Fundacja
im. Królowej Polski św. Jadwigi. Obydwa projekty
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Zygmunt Jeżewski, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Poznaniu i Andrzej Markiewicz,
prezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi
z Puszczykowa odbierają dyplomy uprawniające do posługiwania sie tytułem „Najlepsza
Inwestycja w Człowieka 2007”

przeszły przez gęste sito weryfikacji i pokonały
olbrzymią konkurencję.
Statuetki oraz dyplomy, uprawniające do
posługiwania się tytułem „Najlepsza Inwestycja
w Człowieka 2007 r.” odebrali w Warszawie
Dyrektor PUP w Poznaniu Zygmunt Jeżewski
oraz prezes Fundacji, Andrzej Markiewicz.
Nagrody wręczyli Grażyna Gęsicka, Minister
Rozwoju Regionalnego oraz Nicolaus van der
Pas, Dyrektor Generalny EFS.

gnięcia życiowego i zawodowego sukcesu
przez osoby niepełnosprawne mówili sami
niepełnosprawni – ludzie sukcesu. Ponadto
wyświetlano nakręcone przez fundację filmy
o ich codziennym życiu. Na spotkania w całej
Polsce przybyło łącznie ponad 5000 osób.
Po poniedziałkowej ceremonii prezes,
Andrzej Markiewicz, powiedział: - W całej Polsce, od Kołobrzegu po Zakopane, od Krosna
Odrzańskiego po Janów Lubelski spotkaliśmy
się z życzliwością lokalnych władz i mediów.
Nasz sukces jest także ich sukcesem, bardzo
im za całe zaangażowanie dziękuję.
Tomasz Mika
Fundacja im Królowej Polski
św. Jadwigi z Puszczykowa
Rondo w Robakowie
Wygodniejszy i bezpieczniejszy, taki w
dwóch słowach będzie przejazd przez skrzyżowanie ulicy Poznańskiej i Szkolnej w Robakowie. Wszystko dzięki oddaniu do użytku
nowego ronda, które powstało w rejonie charakteryzującym się dużym natężeniem ruchu.
Przyczyną tego są zlokalizowane w tej części
gminy Kórnik inwestycje oraz rozwijające się
osiedla domków jednorodzinnych. Drugiego
czerwca 2007 roku, Jan Grabkowski, Starosta
Poznański, wspólnie z Jerzym Lechnerowskim,
Burmistrzem Miasta i Gminy Kórnik, przecięli

„Być aktywną”
Projekt „Być Aktywną” (współfinansowany
z EFS w ramach SPO RZL), realizowany przez
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu kompleksowym wsparciem objął prawie 300 długotrwale
bezrobotnych kobiet z powiatu poznańskiego i
miasta Poznania, którym zaproponowano m.in.
Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,
szkolenia i kursy zawodowe, przygotowanie
zawodowe, a nawet dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (powstało 15 jednoosobowych firm).
- Żeby osiągnąć sukces, trzeba współdziałania: wykonawcy projektu, partnerów (w naszym
wypadku był to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), a
także odbiorców projektu. Wszystkim stronom
chcę pogratulować i podziękować – powiedział
Zygmunt Jeżewski, dyrektor PUP w Poznaniu.
Warto podkreślić, że projekt został zrealizowany ściśle według założeń wstępnych.
Działania zaplanowane w projekcie zostały tak
dostosowane, aby pomóc beneficjentkom w
pogodzeniu roli pracownika, matki i żony. Dlatego
organizowane wsparcie było w jak największym
stopniu odpowiednie do konkretnego przypadku
każdej uczestniczki.
„Pełnosprawny sukces.
Promocja nowej integracji”
Drugi nagrodzony projekt to ogólnopolska
kampania informacyjno-promocyjna „Pełnosprawny sukces. Promocja nowej integracji”,
współfinansowany z EFS oraz PFRON, realizowany przez Fundację im Królowej Polski
św. Jadwigi z Puszczykowa. W ramach projektu zrealizowano 50 konferencji informacyjno-promocyjnych o wyjątkowym charakterze.
Podczas każdej z nich o możliwościach osią-

Jan Grabkowski, Starosta Poznański i Jerzy
Lechnerowski, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
uroczyście otworzyli rondo w Robakowie.

wstęgę na nowo wybudowanym obiekcie.
Inwestycja sfinansowana została ze środków publiczno-prywatnych Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Urzędu Miasta i Gminy w
Kórniku oraz firmy K.J.S. Invest z Warszawy.
Jest ona przykładem dobrej współpracy pomiędzy samorządem powiatowym a inwestorem
prywatnym. Całkowity koszt inwestycji wyniósł
ok. 1,370 tys. zł
W ramach tego zadania wykonano m.in.
przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych,
elektroenergetycznych i wodociągowych,
wybudowano kanalizację deszczową z urządzeniami oczyszczającymi ścieki deszczowe,
zainstalowano oświetlenie, wybudowano
zatokę autobusową oraz drogę dojazdową do
spółdzielni rolniczej.
Parametry techniczne ronda:
• średnica wyspy środkowej – 24m
• średnica zewnętrzna ronda – 40m
• szerokość jezdni ronda – 5,0m
• szerokość pierścienia – 3,0m
• wyspy dzielące :
• długość – 15m
• szerokość – 2,5m
Tomasz Morawski
Gabinet Starosty
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Szkoły przygotowują się na przybycie uczniów
Już w poniedziałek 3 września szkolne ławy znów zapełnią się. Zanim jednak
to nastąpi w wielu szkołach na terenie
gminy Kórnik kilka tygodni wcześniej
rozpoczęły się gorączkowe przygotowania i remonty.
Prawie w każdej placówce oświatowej w wakacje odbywały się remonty. Obejmowały one nie tylko drobne
naprawy i malowanie sal, ale także
kompleksowe prace i przebudowy.
W Szkole Podstawowej nr 1 w
Kórniku wymieniono część drzwi na
te z doświetleniem.
– Korytarze w naszej szkole są
dość ciemne, nie dochodzi do nich
naturalne światło, stąd pomysł wstawienia drzwi z doświetleniem – tłumaczy Danuta Zwierzyńska, dyrektor SP
nr 1. Poza tym malowano kuchnię i
łazienki, położono papę na dachu i
porządkowano teren wokół szkoły.
W Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie
przede wszystkim przygotowywano się do
instalacji nowego sprzętu w pracowni komputerowej. Dzięki projektowi „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego placówka
otrzymała 10 komputerów wraz ze serwerem,
laptopem, projektorem i skanerem.
W radzewskiej podstawówce dokonano
adaptacji pomieszczeń znajdujących się na
piętrze. Dawny strych przystosowano do potrzeb biblioteki szkolnej, a stary pokój nauczycielski na potrzeby spółdzielni uczniowskiej.
Wykonano również remont pomieszczeń,
które wykorzystane będą przez przedszkole.
Uczniowie z Radzewa od września będą
poznawać tajniki informatyki na 10 nowych
komputerach, które szkoła otrzymała podobnie jak podstawówka w Szczodrzykowie z
unijnych funduszy.
Gimnazjaliści z Robakowa po wakacjach będą mogli używać nowych prysznicy.
Poza tym podczas wakacji wyremontowano
ogrodzenie wokół szkoły i rozbudowano
centrum medialne biblioteki powiększając je
o 4 komputery.
W kórnickim gimnazjum poza malowaniem sal i korytarzy, dokonano wymiany
zaworów przy grzejnikach, elektroniki przy
piecu ogrzewającym namiot, a także przęseł
ogrodzenia.
Gimnazjum od nowego roku szkolnego
rozpocznie realizację projektu pod nazwą
„Miasteczko Ruchu Drogowego”. W tym celu
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
wyposażył już placówkę w motorower, a najpóźniej do końca września gimnazjum otrzyma
10 komputerów. Dzięki temu nowatorskiemu
przedsięwzięciu dla dzieci i młodzieży odbywać
się będą zajęcia praktyczne z wykorzystaniem
komputerów z wychowania komunikacyjnego.
- Przy konstruowaniu budżetu gminy Kórnik na
rok 2008 z całą pewnością znajdą się środki
finansowe na budowę asfaltowego placu na
terenie szkoły, na którym WORD bezpłatnie
umieści zestaw pionowych znaków drogowych
i przenośne sygnalizacje świetlne – tłumaczy
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Adam Lewandowski, radny i nauczyciel w
kórnickim gimnazjum. - „Miasteczko Ruchu
Drogowego” powstaje dlatego, by lepiej zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w
ruchu drogowym. To właśnie one najczęściej
ulegają wypadkom drogowym m.in. w drodze
do i ze szkoły – dodaje.

ną przy SP nr 1 w Kórniku (85 000 zł),
wymiana okien i dachu oraz dobudowa
pomieszczeń przy bnińskiej podstawówce (200 000zł), a także wymiana dachu
w Gimnazjum w Robakowie (50 000zł).
Niestety głównie przez biurokrację i długotrwałe procedury, o których pisaliśmy
już w poprzednim numerze „Kórniczanina” inwestycje te nie zostały
wykonane podczas wakacji. Najwcześniej, bo już pod koniec sierpnia, prace remontowe rozpoczną
się w kórnickiej „jedynce”. Jeszcze
we wrześniu nastąpi wymiana dachówek na budynku robakowskiego
gimnazjum. Szkoła w Bninie wymiany na razie tylko okien doczeka się
prawdopodobnie we wrześniu lub
październiku. 17 sierpnia ogłoszono
przetarg na wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna drewniane
Nowe regały biblioteki w Radzewie jednoramowe w budynku Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie.
Jego rozstrzygnięcie nastąpi 6 września.
Opóźnienia przez biurokrację
W tegorocznym budżecie gminy Kórnik Na inne prace remontowe i budowlane w
zabezpieczono środki na 3 poważniejsze bnińskiej podstawówce jeszcze nie ogłoinwestycje oświatowe. Wśród nich znalazły szono przetargów.
Barbara Morasz
się: wymiana dachu nad salą gimnastycz-

Pocztówka
z wakacji
Dzieci i młodzież ze Szczytnik mogły z
pomocą p. Urbaniak i p. Wacław zwiedzić
Kórnik. 19 lipca wybrałyśmy się autobusem
liniowym do Kórnika. Byliśmy w Urzędzie
Miejskim, w kolegiacie, parku, Zamku
Kórnickim, popłynęliśmy stateczkiem po J.
Kórnickim na OSIR, gdzie dzieciaki się wykąpały a potem wróciliśmy do Szczytnik.
W wyprawie wzięło udział 14 dzieci i
dwie opiekunki. Następny nasz wyjazd
to Nowe ZOO Poznań. Dzięki pomocy

AKTUALNOŚCI

Z POWIATU

KRÓTKO
Z POWIATU

rodziców spotkaliśmy się na pętli autobusu 58, zajechaliśmy na rondo Starołęka,
tramwajem na rondo Śródka i Maltanką do
samego ZOO.
Zwiedzaliśmy około trzech godzin,
potem czas na lody i taką samą trasą do
domu.
W tej wycieczce udział wzięło 19 dzieci
i troje opiekunów.
W turnieju piłkarskim w Robakowie
młodzież nie zawiodła: nasi zajęli III miejsce
i a królem strzelców został Bartosz Włodarczyk - 9 goli.
Za organizację tych imprez dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w loterii
fantowej podczas Festynu.
Sołtys
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Koncert, który odbył się 18 sierpnia był
jednym z trzech ostatnich festiwalowych
spotkań z cyklu „Muzyka z Kórnika”. Tym
razem na polanie przy zamku, w zielonej
scenerii zaprezentował się Kwartet Aulos w
składzie: Dorota Karaniewicz-Biedny (flet),
Mariusz Dziedziniewicz (obój), Krzysztof

Mayer (klarnet) i Dariusz Rybacki (fagot).
Świetne wykonanie „Arii Figara” Mozarta,
utworu „Lady be good” Gershwina, „New
York, New York” Kandera czy walca z „Nocy
i dni” Kazaneckiego zachwyciły publiczność, która gromkimi brawami nagrodziła
kwartet. BM

TRZY PYTANIA DO …
...TOMASZA RACZKIEWICZA,

DYREKTORA III LETNIEGO
FESTIWALU „MUZYKA Z KÓRNIKA”

W niedzielę 19 sierpnia publiczność zgromadzona w zamku mogła wysłuchać recitalu
w wykonaniu niemieckiego pianisty Aleksandra
Munterjana, który przyjechał do nas z Berlina.
Aleksander Munterjan koncertuje zarówno
jako solista, jak i akompaniator. Dla licznie
zgromadzonej publiczności w pierwszej części koncertu pianista zaprezentował utwory F.
Schuberta, natomiast w drugiej części wysłuchała utwory Chopina.

W minioną sobotę, 25 sierpnia w kórnickim zamku, odbył się dziewiąty i już niestety
ostatni koncert w ramach III Letniego Festiwalu Muzyka z Kórnika. Był to wieczór gitarowy,
który przyciągnął do zamku jak zwykle bardzo
liczną widownię. O dużej frekwencji zadecydował na pewno udział w koncercie artysty z
Meksyku, wirtuoza gitary Jorgea Amarala.
Koncert podzielony był na dwie części.
W pierwszej Jorge Amaral zaprezentował
II Partitę d moll J.S. Bacha. Natomiast dla
odróżnienia w drugiej części koncertu znacznie różniącej się od pierwszej, było głośno i
wręcz „zwariowanie”, jak zresztą zapowiadał
artysta. Jorge Amaral zaprezentował muzykę
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współczesną, zagrał utwór hiszpańskiego
artysty J. Rodriga: Invocacion y Danza oraz
kompozycję argentyńskiego artysty A. Ginastera: Sonatę op. 47.
O tym, że koncert bardzo się podobał
mogą świadczyć niekończące się oklaski na
widowni, po których artysta specjalnie dla
publiczności zgromadzonej w zamku zagrał
jeszcze jeden utwór na bis.
Niestety wszystko, co dobre musi się
skończyć, również występ Jorgea Amarala
musiał się zakończyć, a tym samym zakończył się III Letni Festiwal Muzyka z Kórnika.
Zamknięcia III Letniego Festiwalu dokonał
wiceburmistrz Kórnika Hieronim Urbanek,
który dziękując Fundacji im. Antoniny Ka-

weckiej, a w szczególności panu Tomaszowi
Raczkiewiczowi, dyrektorowi Festiwalu,
powiedział, że z pewnością na tegorocznym
festiwalu każdy znalazł coś interesującego
dla siebie. Na koniec wiceburmistrz zaprosił
wszystkich na przyszłoroczny IV Letni Festiwal „Muzyka z Kórnika”.
MMB

- III Letni Festiwal „Muzyka z Kórnika” już za nami. Czym ten festiwal
wyróżniał się od poprzednich?
III edycja Letniego Festiwalu „Muzyka z Kórnika” nie odbiegała w znaczący
sposób od poprzednich. Dzieje się tak
dlatego, że jasno sprecyzowane cele,
jakie zostały postawione podczas tworzenia festiwalu, wytyczają kierunek
doboru wykonawców, repertuaru i miejsca. A zatem, w pierwszej kolejności
należałoby przypomnieć fundamenty,
na których budowana jest nasza inicjatywa.
Podwalinę festiwalu stanowi niezwykła wartość, jaką widzę w Kórniku oraz
Ludziach, którzy związali swoje życie
z tym miejscem. Być może to krążący
opiekuńczy duch Władysława Zamoyskiego sprawia, iż bezinteresowność i
gotowość do podejmowania działań na
rzecz innych cechują tak wiele Osób,
z którymi stykam się w Zamku, w Instytucie Dendrologii PAN, w Fundacji
Zakłady Kórnickie…
Niezwykle istotna jest również
ofiarność pracowników Urzędu Miasta
w Kórniku. Warto podkreślić osobisty
wkład burmistrza Jerzego Lechnerowskiego i wiceburmistrza Hieronima
Urbanka. W gronie Przyjaciół i Dobrodziejów Festiwalu czołowe miejsce zajmują Panie: Lucjana Kuźnicka-Tylenda
– prezes TFP oraz Aida Bejma – właścicielka Motelu Restauracji Nestor.
Wracając do pytania, myślę, że podczas tegorocznej edycji festiwal w pełni
zasłużył na miano „międzynarodowy”.
Gościliśmy artystów z USA, Niemiec i
Meksyku. Nowością były także recitale
wirtuozów.
- Czy mieszkańcy i uczestnicy
koncertów dzielili się z Panem sugestiami, opiniami na temat programu
festiwalu?
Uczestnicy koncertów na różne
sposoby okazywali sympatię i aprobatę.
Poczynając od uśmiechów, oklasków,
poprzez rozmowę, na mailach kończąc.
Wielokrotnie słyszałem od publiczności,
iż szczególną estymą darzy śpiew. Ta
sugestia w oczywisty sposób wpłynie
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Twórcze Spotkania
ze Sztuką
Dużą przyjemność sprawił podopiecznym Kórnickiego Stowarzyszenia
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka”
udział w Twórczych Spotkaniach ze
Sztuką, czyli drugim turnusie półkolonii, które odbyły się w dniach 21-25
sierpnia.
Podczas 5 dni sierpniowych półkolonii
podopieczni „Klaudynki” spędzili razem w
sumie 20 twórczych godzin. Przeciętnie
uczęszczało na nie 8-9 osób, którymi opiekowało się 4-6 wolontariuszy (w tym dwóch
chłopaków). Zajęcia prowadziła Małgorzata
Sobkowiak-Niemier.
Młodym ludziom dopisywały humory,
chętnie wykonywali różne prace plastyczne,

na przyszłoroczną edycję.
Mieszkańcy będący stałymi bywalcami kórnickich koncertów podkreślali, iż
stanowią one ważny i widoczny punkt na
kulturalnej mapie miasta.
- Kolejny festiwal za rok. Czy może
Pan zdradzić już teraz jakich artystów
będziemy mogli usłyszeć w przyszłym
roku?
Cieszę się, że w tym pytaniu znajduje
się tak kategoryczne stwierdzenie dotyczące przyszłego roku. Plany związane z
IV edycją są na razie w zarysie, stąd nie
chcę operować konkretami. Mogę jedynie ujawnić, że wyruszymy w muzyczną
podróż po Polsce i świecie. Co zaś się
tyczy wykonawców, to obecnie trwają już
pierwsze rozmowy.
Postaram się, by byli to muzycy z
pasją, a takich nie brak, choć nie zawsze
będą to nazwiska znane. Wszak odkrywanie tego co nieznane ma również wiele
uroku. Przekonałem się o tym goszcząc
niedawno w Beskidzie Żywieckim, gdzie
zostałem podbity przez góralską kapelę
z Zawoi o wiele mówiącej nazwie „Świst”.
Wierzę, że Państwo również wpadniecie
w ich sidła, albowiem zaprosiłem ich do
Kórnika i obiecali, że przyjadą.
Rozmawiała: Barbara Morasz
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które umieszczono na ścianach salki, w
której stowarzyszenie ma swoja siedzibę.
Wykonali m.in. duże, ładne domki dla lalek,
kukiełki, maski, lalki. Kolorowali również
logo „Klaudynki”. Ponadto uczyli się piosenek. W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku brali udział w grach
i zabawach. Nie zabrakło też spacerów na
plac zabaw na os. Staszica.
Ciekawą formą zajęć była zabawa słowami, podczas której wymyślali rymowanki
oraz wymieniali słowa na poszczególne
litery. Codziennie był poczęstunek i czas
na przerwę w zajęciach.
Władze stowarzyszenia poinformowały
nas, że 8 września w gospodarstwie państwa Ziętów w Mościenicy odbędzie się
klaudynkowe zakończenie lata. Niewątpliwie podopieczni „Klaudynki” będą mogli
mile wspominać udane wakacje.
Robert Wrzesiński

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

KULTURA

KULTURA

Z cyklu „Muzyka z Kórnika”

DLA DOROSŁYCH
ALEKSANDRA KUBIAK-SOKÓŁ
„POPRAWNIE PO POLSKU.
PORADNIK JĘZYKOWY PWN”
Poradnik ten
wyjaśnia wiele
wątpliwości językowych, czyni zrozumiałymi wyrazy
trudne i rzadko
spotykane, odkrywa tajemnice pochodzenia wielu
wyrazów, objaśnia
zawiłości pisowni
oraz interpunkcji.
Zawarto w nim około 1000 najciekawszych i najczęściej zadawanych pytań
wybranych z zasobów internetowej
Poradni Językowej PWN, podzielonych
na 13 tematycznych rozdziałów, takich
jak np. Pisownia, Odmiana, Wymowa,
Interpunkcja i Etymologia. Ciekawe i
wnikliwe odpowiedzi językoznawców,
informacje, których nie znajdzie się w
ogólnie dostępnych słownikach oraz
przejrzysty układ sprawiają, że poradnik
może być niezwykle pomocny w codziennym obcowaniu z językiem. MG

Komenda Straży Miejskiej w Kórniku
uprzejmie informuje, że w dniu 2.09.2007
roku odbędzie się X Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o puchar Burmistrza Kórnika.
W związku z powyższym w dniu
2 września (niedziela) w godz. 13.30 do
godz. 18.00 nastąpi wstrzymanie ruchu
kołowego na następujących ulicach:
►

Ks. Jabłońskiego,

►

Pocztowa,

►

Kuśnierska,

►

Kolegiacka,

►

Wojska Polskiego,

►

Średzka,

►

Pl. Niepodległości
(część jednokierunkowa)

Jednocześnie prosimy na tych ulicach nie parkować pojazdów.
Za tak liczne utrudnienia Organizator
imprezy PRZEPRASZA i prosi o wyrozumiałość w tym dniu.

DLA DZIECI
BARBARA TYLICKA
„POLSKIE MIASTA W BAŚNI
I LEGENDZIE. O KRAKOWSKICH
PSACH I KLEPARSKICH KOTACH”
Autorka żywym
i współczesnym
językiem przedstawia legendy
miast polskich od
Białegostoku po
Zieloną Górę. Wybór uwzględnia legendy dotyczące
etymologii nazw i
ważne wydarzenia
historyczne. Każde hasło opatrzone
jest herbem, na wyklejce mapa Polski z
zaznaczonymi opisywanymi miastami.
Pozycja niezwykle ważna w kształtowaniu świadomości regionalnej, a przede
wszystkim doskonała lektura, która
pozwala patrzeć na świat z perspektywy
legend i podań. KK
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Dzieci Maryi. Obecnie mogą ją prowadzić
także w szkole. Pomagają także w biurze
parafialnym i dbają o kościół.
W drugiej połowie października 1856 w środowisku Kórnickim. Zajęły się wyW 2005 wybudowano nowe przedszkor. Celestyna Działyńska tak pisała do chowaniem najmłodszych w prowadzonej le. Siostry zaczęły już starania o przejęcie
Wizytatorki Sióstr Miłosierdzia św. Win- ochronce. Dbały o osoby stare, schorowa- starego budynku prze zasiedzenie. Dotąd
centego A’Paulo:
ne, ubogie. W przyklasztornym szpitaliku dom bez gospodarza całości niszczał.
Przewielebna Siostro Wizytatorko.
asystowały przy zabiegach prowadzonych Brak uregulowań własnościowych utrudNadchodzi przecież chwila, w której przez lekarzy lub same pielęgnowały pa- niał remonty i ich finansowanie.
będziemy mogli doprowadzić do skutku od cjentów.
Podczas procedury sadowej w pierwdawna upragniony zamiar założenia Domu
Po wojennym wygnaniu, już we szej instancji współczesna Fundacja ZaSióstr Miłosierdzia
kłady Kórnickie -jako
w Kórniku. Odwołuuczestnik - wyrażając się do obietnicy
ła sprzeciw wobec
zrobionej mi przed
prawa własności dla
kilku laty i przez samą
sióstr.
Przewielebną Siostrę,
Sąd jednak zdei przez Ojca Generała
cydował uznać praw czasie pobytu Jego
wo do zasiedzenia
w Poznaniu upraszam
gruntów i domu przez
teraz o Siostry.
zakon „Szarytek”.
Mój mąż już zaFundacja nie daczyna zwozić matewała za wygraną i
ryały na Dom mający
złożyła odwołanie
się dla nich wystawić
od wyroku, podobnie
podług planu Przezresztą jak przedstawielebnej Siostrze
wiciele Skarbu Pańprzedstawionego,
stwa. Sąd drugiej inale nim by ten mógł
stancji stwierdził, że
stanąć, umieścilibyniewłaściwym było
śmy je tym czasem
już samo uznanie
Siostry wraz z dziećmi z ochronki, ks. Matuszkiem i hr. Zamoyską
w innym, a zatem
jako uczestnika w
na przyszła wiosnę
sprawie dzisiejszej
mogły by rozpocząć swoją zbawienna u wrześniu 1945 roku siostry Franciszka Fundacji, która odwołując się do tradynas pracę, na która ja się z całego serca Czarnowska i Pelagia Chudzińska wróciły cji poprzedniczki działa na podstawie
cieszę.
do Kórnika. Dom był zdewastowany po innych przepisów i została powołana (a
Polecając ten mój interes pamięci pobycie w nim żołnierzy niemieckich, a nie restytuowana) odrębną ustawą sejłaskawej Siostry Wizytatorki, załączam później rosyjskich. Przedszkole wznowiła mową. Tym samym odwołanie Fundacji
wyraz najgłębszego uszanowania mojego, działalność. W 1948r. upaństwowiono je, nie zostało uwzględnione. Podobnie za
z którym zostaję uniżoną Jej sługą
lecz zakonnice nadal pracowały w nim nieuzasadnione uznano odwołanie SkarDziałyńska jako kucharki. W roku 1962 ostatecznie bu Państwa.
Tym samym zaWspółcześnie - siostry przed swoim domem k o n o t r z y m a ł w y Po 10 miesiącach
od tego listu, dojątkowy prezent na
kładnie 150 lat temu
jubileusz 150lecia lopierwsze 3 siostry
kacji zakonnic w Kórprzybyły do Kórnika,
niku. Siostry mogą
by rozpocząć prace
nareszcie czuć się
w lokalnym środow pełni „u siebie”,
wisku.
gdyż są właścicielMieszkały najkami domu który dla
pierw przy zamku,
wszystkich rdzena później w istniejąnych mieszkańców
cym do dziś domu
Kórnika zawsze był
przy ulicy Średzkiej
„domem sióstr”.
(róg z Parkową). Od
Miejmy nadziej,
początku prowadziły
że po niezbędnych
ochronkę i szpitalik
remontach – które
oraz pomagały ubobędą wielkim wyzwagim i chorym.
niem – będzie nadal
W 1892 zakonnisłużył pracy dla poce przeprowadziły się
trzebujących.
do domu „na górce”
W sobotę 1 wrze(kiedyś ul. Stodolna,
śnia o 10:30 w kóra dziś ul. 20 Październickiej kolegiacie,
nika), gdzie wcześniej
z okazji jubileuszu
do zakupionego dla
odbędzie się uronich budynku dobuczysta, odprawiana
dowano nowy dom
przez ks. biskupa
– do dziś siedzibę kórnickich sióstr.
odsunięto je od prac w przedszkolu. Ich Zdzisława Fortuniaka msza św.
Pod opieką Działyńskich, Zamoyskich praca wśród ubogich trwała jednak nadal
Życzymy siostrom sił dla dalszej pracy
a później przedwojennej Fundacji Zakłady i trwa do dziś. Działania oświatowe ogra- i pomyślności na kolejne lata w Kórniku.
Kórnickie do 1939 pracowały nieprzerwanie niczały się do lekcji religii i prowadzenia
ŁG
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REKLAMY

HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
14

150 lat sióstr w Kórniku

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

AUTO-MERC
WypoŻyczalnia samochodów

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

nr 16/2007

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,.

Firma ME-FA International Sp. z o.o., światowej klasy producent skrzynek
pocztowych, w związku z intensywnym rozwojem poszukuje pracowników do
nowego zakładu produkcyjnego w Gądkach k/Poznania.

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).

Poszukujemy pracowników na stanowiska:
- Operator maszyn CNC (maszyny do wykrawania lub gięcia)
- Operator linii montażu
- Pracownik transportu wewnętrznego
- Magazynier

Kontakt:
ME-FA International Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5A
62-023 Gądki
Magdalena Gil
tel. 061 81 98 600
lub 693 309 733
e-mail: mg@me-fa.com

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

Od kandydatów wymagamy:
- Doświadczenia na jednym z wymienionych stanowisk
- Zaangażowania
- Dyspozycyjności
- Umiejętności pracy w zespole

SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE
I PRZEMYSŁOWE
AUTOMATYKA DO BRAM
Autoryzowany przedstawiciel SEA

Oferujemy:
- Atrakcyjne warunki zatrudnienia
- Możliwość rozwoju

DB SERVICE

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

KSIĘGARNIA SZKOLNA

Miejsce
na Twoją reklamę

REKLAMY

REKLAMY

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

PODRĘCZNIKI
ART. PAPIERNICZE - PLECAKI
LEKTURY - ATLASY

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

• 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

UL. TACZAKA 17, 61-819 POZNAŃ
TEL/FAX (061) 853-72-86

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

NOWOŚĆ - tipsy szklane

SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!
KOSMETYKA

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

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

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 16/2007

Miejsce
na Twoją
reklamę

Zaprasza do wspólnej nauki:
języka angielskiego
Nowość!

języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego

PRACOWNIA KRAWIECKA

A&A

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

• małe grupy i lekcje indywidualne, nowoczesne,
multimedialne zajęcia dla wszystkich grup wiekowych
• kursy egzaminacyjne i wyrównawcze
• konsultacje językowe i tłumaczenia
• lekcje i kursy wyjazdowe dla firm, szkół i przedszkoli
• rekrutacja trwa cały rok szkolny
• wyjazdy na zagraniczne kursy językowe
Nowość!

Nowoczesne, multimedialne kursy przygotowawcze
i wyrównawcze z:

SZYBKO - TANIO - FACHOWO
Zapraszamy!

• matematyki • fizyki • chemii • biologii

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

Dane adresowe: msiwecki@lplus.pl, www.lplus.pl, Skype: litera_plus
GG: 6684911, tel +48 504 130 225, ul. Młyńska 24, 62-035 Kórnik

nr 16/2007
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DOŻYNKI GMINNE 2007
Tradycyjnie w ostatnią niedzielę
sierpnia odbywają się nasze Dożynki
Gminne, które w tym roku zorganizowane zostały w Kamionkach.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą
Świętą, prowadzoną przez księdza Szymona Likowskiego, proboszcza parafii
pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła
w Głuszynie. Celebrans w homilii docenił rolę ciężkiej pracy na roli w życiu
społeczności i wynikające z niej dary
boże, niezbędne do naszej codziennej
egzystencji.
Po eucharystii Julia Bartkowiak,
przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Gminnych Dożynek powitała
przybyłych gości, mieszkańców gminy
i przedstawiła starostów dożynek,
którymi byli Grażyna Burzyńska i
Kwiatkowski.
Pani Grażyna Burzyska wspólnie z
mężem Romanem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 24 hektarów
we wsi Kamionki. Specjalizują się w
hodowli bydła mlecznego. Są rodzicami
dwóch córek.
Pan Maciej Kwiatkowski wraz z żoną
Marianną prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 22 hektarów we wsi
Skrzynki. Zajmuje się hodowlą trzody
chlewnej i hodowlą bydła. Państwo
Kwiatkowcy wychowują dwie córki.
Zespół „Poligrodzianie” dokonał
Obrzędu Dożynkowego, który był najpiękniejszym i zarazem najważniejszym
punktem programu dożynek. Tradycyjne przyśpiewki i tańce przybliżyły
widzom nasz piękny folklor. Symboliczne przecięcie powrozu sierpem,
obrzucenie zebranych ziarnem i poczęstunek nawiązywały do wielowiekowych
tradycji.
Podczas Obrzędu Dożynkowego
Starostowie dożynek przekazali burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu
chleb wypieczony z tegorocznego
zboża, którym burmistrz podzielił się z
gośćmi i mieszkańcami gminy.
Po Obrzędzie Dożynkowym burmistrz Jerzy Lechnerowski i przewodnicząca Rady Miejskiej Irena Kaczmarek
wręczyli wyróżnienia rolnikom, którzy
przez wiele lat trudnili się rolnictwem.
Złote herby i pamiątkowe dyplomy
otrzymali: Janina i Leon Kozubscy,
Marianna Piasecka, Stefan Płóciennik,
Karolina Sznura i Czesława Wlazła.
Dużym zainteresowaniem przybyłych na dożynki gości cieszyła się
zorganizowana dzięki pomysłowości
stowarzyszenia „Aktywna Mościenica”
wystawa „Zagroda Kórnicka", w której
poszczególne wsie prezentowały swoje
osiągnięcia i „produkty regionalne”.
Były więc miody, płody pól i ogrodów,
rękodzieło a nawet „dobra intelektualne” jak poezja.
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Chciałabym bardzo serdecznie
podziękować Komitetowi Organizacyjnemu Dożynek, ks. Szymonowi Likowskiemu, mieszkańcom Kamionek, pracownikom Urzędu Miejskiego, Strażakom OSP w Kórniku, funkcjonariuszom
Straży Miejskiej i Policji, a także Jackowi
Kozłowskiemu i Harcerskiej Orkiestrze
Dętej za pracę i zaangażowanie oraz
pomoc w zorganizowaniu Dożynek
Gminnych. W imieniu własnym dziękuję
wszystkim osobom, które poświęcając
czas , pracowały przy organizacji i
sprawnym przebiegu imprezy.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Dożynek Gminnych 2007 pragnę
podziękować wszystkim firmom i osobom prywatnym, których pomoc, czy
to natury finansowej, czy rzeczowej
przyczyniła się do uświetnienia tego
ważnego dla rolników święta.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Julia Bartkowiak
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Ułani przybyli do Borówca
Kawalerzyści i amazonki z VII Pułku
Strzelców Konnych Wielkopolskich
wzięli udział w obchodach Święta
Wojska Polskiego, które odbyły się 15
sierpnia w Borówcu.
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy
polowej w borówieckim amfiteatrze otoczonym łąkami i lasem. Tuż obok niego

zna wielokrotnie padały z ust celebransa
podczas kazania. Poświęcono sztandar
parafialny, kwiaty i zioła. Mieszkańcy
i goście śpiewali pieśni patriotyczne i
wojskowe.
Po strawie duchowej przyszedł czas
na strawę dla oka i ciała. Żołnierze w
mundurach wojskowych i amazonki w bia-

stanął szwadron VII Pułku Strzelców
Konnych Wielkopolskich dowodzony
przez rotmistrza Włodzimierza Rocławskiego. Mszę koncelebrował ks. Grzegorz Gałkowski, proboszcz parafii pod
wezwaniem Matki Bożej Królowej Rodzin
w Borówcu oraz ks. kanonik Michał
Tschuschke. Słowa: Bóg, Honor i Ojczy-

ło-czarnych strojach zaprezentowali pokaz
musztry paradnej.
Seniorki z Borówca przygotowały grochówkę, bigos, domowe ciasta i napoje.
Obchody Święta Wojska Polskiego
w Borówcu odbywają się już tradycyjnie
od kilku lat, a kawalerzyści z VII Pułku są
stałymi ich uczestnikami. BM

W przeprowadzeniu Dożynek Gminnych
2007 oprócz Urzędu Miejskiego pomogli
finansowo i organizacyjnie:

Czekają na
inwestycje

ELEWARR sp. zoo Gądki,
Kórnickie Przedsiębiorstwo Rolno
Handlowe i Usługowe JAGROL z siedzibą
w Pierzchnie,
SKR Kórnik
GS Samopomoc Chłopska Kórnik,
Firma T.M. Małeccy Sp. J.
spółki WODKOM i KOMBUS,
Gospodarstwo Rolno Ogrodnicze Zbigniewa Tica z Runowa
oraz Sklep Spożywczo Przemysłowy
Agnieszka Juraszczyk z Kamionek oraz
Solarium z Kamionek ul. Kamienna.

Jako Sołtys wsi Kamionki, gospodarza tegorocznych Dożynek Gminnych
pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
tej imprezy. Szczególne podziękowania
należą się aktywnej grupie mieszkańców
Kamionek, którzy z dużym zaangażowaniem włączyli się w prace i poświęcili
bezinteresownie wiele energii i wysiłku
Radna Rady Miejskiej w Kórniku i
Sołtys Wsi Kamionki
Małgorzata Walkowiak

KULTURA

DOŻYNKI

Po części oficjalnej Ryszard Adam,
prowadzący tegoroczne dożynki zaprosił
wszystkich na część artystyczną. Dużym
zainteresowaniem cieszył się „Turniej
Wsi”, w którym drużyny z poszczególnych
sołectw rywalizowały ze sobą w kilku
konkurencjach. W konkurencji polegającej
na rzucie oponą ciągnikową na odległość
triumfował Jakub Szymaniak z Mościenicy,
przed Grzegorzem Bladochą z Dziećmierowa i Norbertem Węglarzem z Dachowej.
W rzucie podkową najlepszy był Wojciech
Kozłowski ze Szczodrzykowa, drugie miejsce zajął Tomasz Sobkowiak z Błażejewa a
trzecie Ryszard Szczepaniak z Robakowa
Osiedle. Wiadra z wodą przy pomocy nosideł najszybciej nosił Tomasz Rozmiarek z
Czmońca, który wyprzedził Daniela Dudka
z Kamionek i Dariusza Przedpolewskiego
ze Szczodrzykowa. W ciągu 3 minut najwięcej ziemniaków obrała Katarzyna Wujek z
Dębca, druga była Monika Heigenbarth z
Runowa a trzeci wynik wystrugała Marzena
Frącowiak z Robakowa Osiedle.
W ostatecznej klasyfikacji wsi naajlepsza okazała się drużyna z Dziećmierowa
(50pkt) , wyprzedzając drużynę z Robakowa– Osiedla (41pkt), Czmońca (37pkt)
i Szczodrzykowa (36 pkt). Zwycięzcy
otrzymali dla swoich sołectw wartościowe
nagrody pieniężne. Organizatorami zmagań
sportowych byli Roman Genstwa, Paweł
Kuźma i Andrzej Surdyk.
W tym samym czasie, gdy rozgrywał
się Turniej Wsi, na scenie prezentowali się
śremscy finaliści „Idola”. Dużą publiczność
zgromadził występ Marka Mality i Iwony
Niedzielskiej oraz koncert zespołu „Bier
Boys”. Najbardziej wytrwali bawili się do
późnych godzin nocnych z zespołem
„Aspekt”.
MMB i ŁG

Budowa kanalizacji, gazyfikacja i zainstalowanie ulicznego oświetlenia – to
inwestycje, na które najbardziej czekają
mieszkańcy Czmonia.
Ogromnym problemem Czmonia jest brak
kanalizacji. Jerzy Rozmiarek, sołtys wsi uważa, że pewnym rozwiązaniem mogłoby być
zastosowanie przydomowych oczyszczalni.
Kolejna inwestycja, niezbędna we wsi
to gazyfikacja. Okazuje się, że Czmoń jako
jedna z nielicznych wsi w gminie Kórnik nie
ma sieci gazowej. Jej brak stanowi niemały
problem dla jej mieszkańców. Przeważnie
korzystają oni z gazu w butlach lub ogrzewają
mieszkania innymi dostępnymi materiałami.
We wsi brakuje oświetlenia ulicznego.
W bieżącym roku kilka lamp będzie zainstalowanych przy świetlicy. Mieszkańcy oczekują także na poprawę stanu dróg. Obecnie
wykonywany jest projekt utwardzenia ulicy
Świerkowej. Prace związane z tym przedsięwzięciem nastąpią w przyszłym roku.
Sołtys poinformował, że niedawno uzupełniono sprzęt na placu zabaw. Dzieci mogą
korzystać z nowej zjeżdżalni. Trwają również
prace przy budowie boiska nieopodal strażnicy. Konieczne jest jeszcze nawiezienie ziemi.
Boisko zostanie otwarte w przyszłym roku.
Robert Wrzesiński
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EDMUND
MELOSIK

(1925-2007). Pierwszy
redaktor naczelny nowego „Kórniczanina”
Człowiek zostawia po sobie różne ślady:
majątek, bliskich, dorobek intelektualny.
Edmund Melosik był osobą nietuzinkową,
pozostawił po sobie bogactwo uporządkowanych myśli, skrzętnie spisywanych z
książek, z czasopism, i gazet, bogactwo
wskazań jak sobie radzić w skomplikowanym świecie społecznym, jak sobie życie
układać, aby służyć innym. Był człowiekiem
dobrym i mądrym, niezależnym i wolnym.
Pogrzeb dnia 16 sierpnia 2007 r. na
cmentarzu w Kórniku był wydarzeniem,
nazywam je „odważnym”. Z podziwem
patrzyłem na bliskich którzy go bardzo
kochali i dokładnie wypełnili. jego ostatnią
wolę Kim był Edmund Melosik i jakim pozostanie w mojej i naszej pamięci. Poznałem
go na początku lat siedemdziesiątych, jako
filatelistę. Był prezesem Koła Polskiego
Związku Filatelistycznego w Kórniku.
Znaczkami pocztowymi interesował się od
dziecka. Urodził się w Poznaniu, 30 października 1925 r. Jego ociec Stanisław był
kolejarzem. Edmund Melosik wyrastał na
jeżyckich ogródkach i podwórkach. Ogródek i kwiaty uprawiał do końca życia. W
dzieciństwie nie tracił czasu na szczenięce
zabawy, garnął się do nauki. Wśród kolegów szczególnym jego szacunkiem cieszył
się Zygmunt Bauman, syn rodziny żydowskiej. Na jeżyckich podwórkach spotykały
się dzieci protestantów, żydow, katolików.
W ten sposób zdobywa się wiedzę o innych,
myślących i wierzących inaczej. Edmund
Melosik był wolnomyślicielem. Wojnę spędził na robotach u bauerów Niemców w
Lubstowie koło Gryfina.
Maturę zdał po wojnie. Zawód nauczyciela zdobył w Studium Nauczycielskim.
Do Kórnika przybył jako nauczyciel prac
ręcznych i religii. Poznał tutaj urodziwą
nauczycielkę Helenę Czechowską i z nią
się ożenił. Mieli dwoje dzieci, syna Marka i
córkę Ewę. Ciężko przeżył śmierć żony, jej
poświęcił tomik swoich przemyśleń pt. „A
jak wygląda to umieranie?”. Gdy wydawało
się, że czas się zatrzymał podjął ciężką
próbę życia „od nowa”. Poślubił Janinę
Kościelską z Bnina z którą stworzyli dobrą
rodzinę. Ich syn Michał, to najzdolniejszy
maturzysta z Kórnika, obecnie student
Politechniki Poznańskiej na wydziale Automatyki i Informatyki.
W 1972 r. na prośbę władz Kórnika,
na podstawie zachowanych dokumentów
Edmund Melosik pisał kronikę powojennego
Kórnika. W 1987 r. naczelnik gminy Kórnik,
Czesław Brocki zorganizował spotkanie
naczelników małych gmin z całej Polski. Z
tej okazji postanowiono wydać jednodniów-
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kę, informator o naszym mieście i gminie.
Jej przygotowaniem na prośbę naczelnika
Czesława Brockiego zajął się, Edmund Melosik. Pomysł spotkania był bardzo udany
i zaowocował pojawieniem się w Polsce
pierwszych pisemek lokalnych. W Kórniku
pod opieką prof. Jerzego Wisłockiego
postanowiono wznowić „Kórniczanina”
wydawanego w 1875 r. przez dr Zygmunta
Celichowskiego. Na prośbę władz Edmund
Melosik objął funkcję redaktora naczelnego. Były to czasy w których obowiązywała
jeszcze cenzura, a papier był reglamentowany. Z tym problemem w Kórniku sobie
poradzono. Pierwszy numer nowego
Kórniczanina ukazał się w maju 1988 r. Do
dzisiaj Kórniczanin opisuje życie społeczno
kulturalne naszego regionu. Oprócz zajęć
redakcyjnych sam opracował i opublikował
wiele artykułów, w tym liczne poświęcone
wspomnieniom zasłużonych kórniczan.
Znał dobrze środowisko nauczycielskie,
lekarskie, naukowe i społeczne Ziemi Kórnickiej. Edmund Melosik funkcję „Naczelnego” pełnił do 31 grudnia 1989 r. ale losem

też zawsze przynosi ona poczucie pustki
i trudny do opisania żal, który niezależny
jest od nadziei i wiary, że i dla niego bogowie będą łaskawi.
Przed śmiercią, Edmund powiedział też
następujące słowa:
Gdy koniec zbliża się
I już kurtyna spada na dół,
Czas jasno stwierdzić, że
Już pora, by opuścić padół.
Ja żyłem pełnią, bo
Każdą z tysięcy dróg poznałem,
A co ważniejsze to:
Żyłem jak chciałem...
W ostatniej drodze zmarłego, zgodnie
z jego życzeniem nie było żadnych przemówień. Prosił jednak przed śmiercią by
odczytać nekrolog przez niego samego
przygotowany (wzorem poety Jerzego
Ficowskiego).
JA EDMUND MELOSIK
Przenosząc się dnia 10 sierpnia 2007
roku do Wieczności-Nicości, zakończyłem
tutejszą egzystencje z odwieczną praktyka mieszkańców tego źle pomyślanego i
jeszcze gorzej prowadzącego się świata
– usilnie prosząc moich Bliskich i moich
Dalekich o błogosławieństwo uśmiechu i
łaskę pogody ducha zamiast westchnień i
smutku, bowiem nie stało się nic nadzwyczajnego.
Za spełnienie tej prośby z góry wszystkim dziękuję i za kłopot przepraszam.”
Edmundzie! Twoi przyjaciele, koledzy,
znajomi, życzliwi Ci ludzie pożegnali Cię tak
jak żyłeś, skromnie, z powagą. Z podziwem
patrzymy na Twój spokój i siłę i wiarę w
sens życia które przekazałeś nam i swojej
rodzinie. Kazimierz Krawiarz

pisma interesował się do końca życia. Na
emeryturze zajmował się wreszcie swoimi
ulubionymi tematami do których zbierał
materiały przez całe życie. Wymieniamy je
w przypisie. Był współautorem monografii
poświeconej „Rolnikowi” w Kórniku.
Osobnym rozdziałem życia Edmunda Melosika są bliscy i przyjaciele.
Raz nawiązana przyjaźń była trwała,
niczego nie wymagał od przyjaciół oprócz
kultury i wzajemnego szacunku. Od lat
szkolnych utrzymywał przyjacielski kontakt
ze wspomnianym Zygmuntem Baumanem,
wyrzuconym z Polski na banicję, a obecnie
profesorem. Uniwersytetu w Leeds w Anglii,
filozofem i socjologiem, twórcą postmodernizmu (ponowoczesności). Dzielili się wiadomościami o sobie, darzyli przyjaźnią. Do
Edmunda Melosika chodziłem na ciekawe
rozmowy, na różne tematy. Przed śmiercią
napisał list pożegnalny; swoisty testament.
Został on odczytany na cmentarzu. Oto jego
treść:
„Szanowni zebrani!
Wiadomość o śmierci przyjaciela
to nagła kumulacja obrazów, wspomnień,
spotkań, zapamiętanych rozmów. Ale

Spis opracowań Edmunda
Melosika z Kórnika
1. Przewodnik po Głupocie. Wyd. Zysk
i S-ka. Poznań.
2. Wszystko dziadek.
3. A jak wygląda to umieranie.
4. Czy życie bardziej boli niż śmierć?
5. Kwiaty życia.
6. Marzenia – potrzeba umysłu ludzkiego.
7. Miedzy prawdą i kłamstwem.
8. O śmiechu, humorze, uśmiechu.
9. Pieniądz tylko rządzi na tym świecie.
10. Piękne, szczęśliwe i pechowe, legendarne diamenty.
11. Przewodnik po małżeństwie
12. Przewodnik po mężczyźnie.
13. Przewodnik po ojcu-człowieku.
14. „Skrzydlate słowa”, „Myśli rozbrykane”, „Ulotne słowa”..
15. Szczęście nie jedno ma imię.
16. W kręgu pieniądza i złota.
17. Siedem rodzajów mężczyzn nie nadaje się na przyjaciół
18. Rozważania o czasie.
19. W kręgu młodości i starości.
20. Słowa jak oszlifowane kamyki.
21. Wiara, wnętrze mojej myśli.
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5 lat z nami
W piątek 24 sierpnia z parafią pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kórniku
pożegnał się ks. Mirosław Skórnicki. Jak
ktoś skrupulatnie obliczył, był z nami 5
lat i 55 dni. Był to czas, w którym dał się
poznać jako dobry kapłan, energiczny
organizator, który nie tylko ubarwiał śpiewem liturgię, ale także brał czynny udział
w wielu „świeckich” wydarzeniach kulturalnych. Młodzież zapamięta go nie tylko
z lekcji religii w liceum ale i z rowerowych
eskapad, prób zespołu muzycznego czy
grupy teatralnej.
Czego obawiał się ksiądz przed przyjściem do naszej parafii?
MS: Proszę o następne pytanie (śmiech).
Każda zmiana niesie
pewną niewiadomą,
obawiamy się, jak to
będzie, zwłaszcza, że
w miejscu, w którym się
żyje, człowiek „zapuszcza korzenie”. Później
przychodzi to wszystko zostawić, porzucić
pewne przyzwyczajenia
- idzie się do nowej,
często zupełnie innej
parafii, gdzie trzeba zacząć wszystko od nowa.
Obawy są zawsze, ale ja
podchodzę do tego jak
do nowego etapu, szansy. Trzeba to wyzwanie
podjąć, zaufać Duchowi Świętemu.
Jakie przyzwyczajenia i doświadczenia
nabyte w parafii w Kórniku chciałby ksiądz
przenieść, kontynuować w następnej
parafii?
MS: Każda parafia ubogaca, ponieważ
każda parafia jest inna. Kórnik szczególnie
mnie ubogacił, poprzez swoją specyfikę,
ludzie są bardziej zżyci, łatwiej do nich
dotrzeć, nawiązać kontakt. Czasem wystarczy jedno słowo i wiele osób angażuje
się w pewne sprawy – tego nie udało mi się
dokonać w Poznaniu, w dużej parafii, gdzie
ludzie się nie znali. Mam świadomość, że
w Śremie też będzie inaczej, tamta parafia
jest dwa razy większa, ale mam nadzieję,
że pewne doświadczenia uda mi się tam
wykorzystać.
Jakie ma ksiądz wspomnienia z pierwszych dni pobytu tutaj, jakie było pierwsze
wrażenie?
MS: Bardzo pozytywne – chociaż właściwie pierwsze wrażenie było takie, że
przyjechałem tu, rzuciłem wszystkie rzeczy
na ziemię i pojechałem na wakacje (śmiech).
Ale kiedy wróciłem, bardzo sympatyczne
wrażenie wywarła na mnie miła kobieta – jak
się później okazało, pani Barbara Ulanowska,
która na przywitanie przyniosła mi różę i dobre
słowo – to bardzo utkwiło mi w pamięci. Inne
wspomnienia też mam bardzo dobre – piękny
kościół, wiele dobrego słyszałem o tej parafii,
poza tym znałem tu kilka osób, więc bardzo
mi to pomogło.
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Dobre wrażenie pozostało?
MS: (śmiech) Oczywiście, nawet się spotęgowało. Myślę, że Kórnik jest taką parafią,
którą będę wspominał najlepiej spośród tych,
w których byłem. To był naprawdę piękny
czas, chociaż uprzedzano mnie, że w Kórniku nie będzie co robić, że może być ciężko
wprowadzić nowości. Dlatego czułem pewien
niepokój, ale z drugiej strony cieszyłem się, że
rzeczywiście będę miał dużo wolnego czasu
(śmiech). Później się okazało, że pracy jest
dużo, trochę się tego nagromadziło, miałem
mnóstwo pomysłów, a potem nie umiałem
już odmówić (śmiech) i jak znam siebie, tak
będzie nadal. Z wprowadzaniem zmian też
nie było tak ciężko. Okazało się, że kiedy
pewne sprawy omawia się szczerze i otwarcie z proboszczem zawsze można znaleźć
jakieś wyjście i kompromis. A jeżeli nawet
proboszcz nie wyrazi
zgody trzeba to przyjąć z pokorą i schować
swoje ambicje. W końcu wikariusz ma pomagać proboszczowi, który
jest odpowiedzialny za
całą parafię.
Czy ma już ksiądz
jakieś plany dotyczące
działalności w nowym
miejscu?
MS: Wiem już, że
zostaną mi przydzielone
dwa zadania: młodzież,
grupa gimnazjalno-licealna, z czego się bardzo
cieszę, bo lubię pracować z młodzieżą – to
będzie na pewno nowe
doświadczenie i wyzwanie, ponieważ jak do
tej pory nie pracowałem dużo z gimnazjalistami. Drugim zadaniem będzie istniejący już
tam młodzieżowy zespół muzyczny, z czego
także się cieszę – muzyka zawsze była mi
bliska. Ponadto jak dotychczas będę katechizował. Tutaj pewnym nowym wezwaniem
będzie nauka religii w gimnazjum. Jak do tej
pory pracowałem w szkole tylko ze starszą
młodzieżą.
Z jakim nastawieniem teraz ksiądz
odchodzi do nowej parafii?
MS: Tak jak poprzednio – myślę, że
będzie dobrze. Spoglądam w przyszłość
z optymizmem. Chociaż wiem, że trzeba
będzie w wielu przypadkach nieco zmieniać
swoje przyzwyczajenia. Będzie inaczej, bo to
jest zupełnie inna parafia, przede wszystkim
znacznie większa od kórnickiej. Ufam jednak,
że z pomocą Ducha Świętego jakoś podołam
nowym obowiązkom.
Podczas pięciu lat pobytu w Kórniku
zorganizował ksiądz wiele imprez – muzycznych i teatralnych. Prowadził ksiądz
również zespoły i grupę Oazową. Czy
jest jeszcze jakaś rzecz, której nie zdążył
ksiądz zrobić? Gdyby ksiądz mógł – co
zmieniłby w swoich licznych dokonaniach?
MS: Właściwie to, co chciałem zrobić –
zrobiłem. Myślę, że gdybym został tu trochę
dłużej, to zrodziłby się jakiś nowy pomysł
– może jakiegoś koncertu skierowanego do
młodzieży czy też półkolonii dla dzieci. Nie-

stety, w tej parafii tego nie zrobię.
W czasie pobytu w Kórniku zjednał
sobie ksiądz wielu parafian. Czy przychodząc tutaj miał ksiądz jakąś receptę na
dotarcie do ludzi?
MS: Myślę, że zawsze najlepszym sposobem na to jest po prostu bycie sobą, bycie
pozytywnym, otwartym na ludzi – staram się
tak robić i do tej pory mi się udawało. Nieraz
nie potrzeba wielu słów - trzeba tylko być
człowiekiem – to jest też bardzo ważne. I
trudne. Swego rodzaju „walka” o człowieka,
zwłaszcza młodego, w świecie, w którym jest
tyle innych propozycji, jest trudna. Wszystkich
nie da się przyciągnąć, ale zawsze warto
próbować.
Jaką miałby radę dla swojego następcy?
MS: Przede wszystkim – żeby nie zepsuł
tego, co już jest zrobione (śmiech). Ponadto,
żeby doświadczył tyle dobra i życzliwości od
ludzi, ile ja otrzymałem.
Rozmawiała Jadwiga Nowak

WYWIAD

WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIA. BIOGRAMY

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii
w Poznaniu
na podstawie porozumień zawartych
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego informuje,
iż w dniu 6 września 2007 roku
o godz. 14,00 w Domu Strażaka,
ul. 20 Października 93
poprowadzi spotkanie edukacyjne
(pogadankę) dla mieszkańców gminy, podczas której zainteresowanym
uczestnikom, którzy ukończyli 45 lat
rozdane zostaną specjalne probówki
do przygotowania materiału do badań
na obecność krwi utajonej (profilaktyka
raka jelita grubego).
W dniu 10 września 2007roku pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu
PSA , w ramach profilaktyki nowotworowej gruczołu krokowego ( prostata ). W
badaniu mogą wziąć udział mężczyźni
od 40 roku życia.
Miejsce pobierania krwi:
Ośrodek Zdrowia Kórnik,
ul. Poznańska 34
a od godz. 9.00 do zakończenia
przyjmowania zapisanych uczestników
badania.
Krew można pobierać po zjedzeniu
posiłku
Laborantka pobierająca krew na PSA
będzie również odbierała probówki
z kałem.
Na wszystkie badania proszę zabrać
dowód osobisty !!
Zapisy na badania przyjmowane będą
w rejestracji Ośrodka Zdrowia
w Kórniku
ul. Poznańska 34 a.
Wyniki badań zostaną przesłane na
adres domowy.
Wszystkie badania są finansowane z
budżetu Województwa Wielkopolskiego
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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

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

ELLMED
Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Kórnik, Plac Niepodległości 43

AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL

STOMATOLOGIA

CZĘŚCI MOTORYZACYJNE DO WSZYSTKICH MAREK
SZEROKA OFERTA, NISKIE CENY,
UDZIELAMY RABATU, FACHOWE DORADZTWO

rentgen stomatologiczny
oraz

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

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 800-1800, SOBOTA 800-1400

KÓRNIK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18
TEL. 061 8171 725, 0694 340 529

P.H.U. MOTOOIL

czynne:

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

U S G w Śremie

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

Tel. 504 045 075 / www.fotokornik.pl / mail: info@fotkornik.pl

CZAS PROMOCJI OGRAN
 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
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PROFESJONALNE Zdjęcia na każdą okazję
śluby / komunie / inne ceremonie / reportaż

Prowadził samochód mimo zakazu
20 sierpnia funkcjonariusze Oddziału
Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu zatrzymali w Kórniku kierowcę fiata 126p, który kierował pojazdem
pomimo obowiązującego zakazu sądowego
dotyczącego kierowania autem. Policjanci
przedstawili mężczyźnie zarzut złamania
zakazu sądowego.

0,45 mg/dm3 alkoholu w wydychanym
powietrzu.

Jechali na „podwójnym gazie”
W okresie od 13 do 26 sierpnia funkcjonariusze zatrzymali trzech nietrzeźwych
kierowców.
Mężczyzna kierujący rowerem i drugi samochodem „wpadli” 20 sierpnia. Pijanego
rowerzystę zatrzymali w Kórniku policjanci
z Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Mężczyzna
miał 1,21 mg/dm3 alkoholu w wydychanym
powietrzu. Drugiego nietrzeźwego, tym
razem kierowcę suzuki zatrzymano w
Skrzynkach.
Kierowca znajdował się w stanie nietrzeźwości i miał 0,47 mg/dm3 alkoholu w
wydychanym powietrzu. Nietrzeźwego kierującego motorowerem kórniccy policjanci
zatrzymali 26 sierpnia. Alkomat wykazał

Policjanci odnaleźli skradzione auto
22 sierpnia funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Kórniku odnaleźli w miejscowości
Żerniki skradzionego na terenie KP Poznań
Stare-Miasto nissana micrę.

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO
STRAŻY MIEJSKIEJ

głości w Kórniku. Mężczyznę odwieziono
do domu.

Otrzymali mandat za złe parkowanie
Od 13 do 26 sierpnia strażnicy miejscy nałożyli mandaty za parkowanie w miejscach
zabronionych w Kórniku na 8 kierowców.
Byli to mieszkańcy Daszewic, Śremu, Wiórek i Kórnika. Jeden z kierowców odmówił
przyjęcia mandatu, dlatego sprawa trafi
do sądu.

Pouczono palących ogniska
13,14 i 23 sierpnia strażnicy miejscy czterokrotnie interweniowali w Kórniku, Koninku,
Szczytnikach i Dziećmierowie w związku
z paleniem ognisk i spalaniem w nich
substancji niedozwolonych np. plastiku.
Mieszkańców pouczono, a ogniska zostały
ugaszone. W jednym przypadku ukarano
mandatem.

Ukarany za zaśmiecanie
13 sierpnia funkcjonariusze SM złapali na
gorącym uczynku kierowcę samochodu
(mieszkaniec Pławna), który wyrzucał
śmieci z pojazdu wprost na drogę. Za zanieczyszczanie miejsca publicznego został
on ukarany mandatem.
Nietrzeźwy odwieziony do domu
13 sierpnia patrol mieszany strażników
i policjantów zajął się pijanym mieszkańcem
Dziećmierowa leżącym przy Pl. Niepodle-

Obezwładnili i ukradli telefon
21 sierpnia na Komisariat Policji w Kórniku
zgłosił się mieszkaniec Kromolic, który padł
ofiarą rozboju i kradzieży. Nieznani sprawcy
w Kórniku obezwładnili mężczyznę i ukradli
mu telefon komórkowy o wartości 150 zł.

Kradzieże
W okresie od 13 do 26 sierpnia na terenie
gminy Kórnik dokonano 10 kradzieży.
• 15 sierpnia mieszkanka Błażejewka
zgłosiła włamanie do domu mieszkalnego i
kradzieży z niego notebooka, dokumentów
oraz pieniędzy o ogólnej wartości
10 400 zł,
• 15 sierpnia z domku letniskowego znajdującego się na terenie OSW Błażejewko
skradziono sprzęt RTV i pieniądze o ogólnej
wartości 490 zł,

Ukarani za brak umów i szczepień
16 sierpnia podczas kontroli gospodarki
śmieciami i ściekami strażnicy ukarali
mandatami 2 mieszkańców Biernatek za
brak stosownych umów na wywóz nieczystości.
20 sierpnia w czasie kolejnej kontroli nałożono mandat na mieszkańca
Szczytnik za brak szczepień psa, którego był właścicielem.

INFORMACJE

REKLAMY

50

%

• 19 sierpnia mieszkaniec Poznania zgłosił
kradzież w Kórniku samochodu osobowego
marki mazda MX-5 o wartości 50 000 zł,
• 19 sierpnia mieszkaniec Środy Wlkp.
powiadomił kórnicki komisariat o kradzieży
na terenie OSW Błażejewko samochodu
osobowego volkswagen golf o wartości
20 000 zł,
• 22 sierpnia mieszkaniec Rzeszowa zgłosił
kradzież z budynku w miejscowości Borówiec kanalizacji deszczowej wykonanej z
miedzi o wartości 2000 zł,
• 22 sierpnia mieszkaniec Kamionek powiadomił kórnicki komisariat o kradzieży w
Kamionkach samochodu renault megane
combi o wartości 40 000 zł,
• 22 sierpnia mieszkanka Błażejewka
zgłosiła kradzież w Kórniku portfela z zawartością dokumentów i pieniędzy z torebki.
Straty oszacowano na 500 zł,
• 23 sierpnia mieszkaniec Kórnika powiadomił miejscowy komisariat o kradzieży w
Dziećmierowie samochodu volkswagen golf
o wartości 34 000 zł,
• 26 sierpnia mieszkaniec Poznania zgłosił
kradzież w Kamionkach samochodu suzuki
grand vitara o wartości 60 000 zł,
• 26 sierpnia mieszkaniec Kórnika powiadomił kórnicki komisariat o kradzieży
aluminiowych burt od naczepy o wartości
8 000 zł.
Opr. BM
Wylegitymowani w Robakowie
21 sierpnia patrol SM interweniował
w Robakowie na terenie boiska sportowego po otrzymaniu zgłoszenia o wtargnięciu tam podejrzanych osób. Wylegitymowano 5 osób (mieszkańcy Robakowa
i Gądek).
Mandat dla niesfornej właścicielki
psa
24 sierpnia strażnicy nałożyli mandat na
właścicielkę psa (mieszkanka Kórnika),
która nie zachowała środków ostrożności
przy jego trzymaniu. Kobieta odmówiła przyjęcia mandatu i sprawa trafi do
sądu.
Strażnicy zabezpieczali imprezy
plenerowe
Funkcjonariusze SM w okresie ostatnich
dwóch tygodni czuwali nad bezpieczeństwem
uczestników koncertu „Rok w Rock” na kórnickich Błoniach oraz „Dożynek Gminnych”
w Kamionkach. Opr. BM

nowoczesnym urządzeniem japońskim

STRAŻACY W AKCJI

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

Kórniccy strażacy uczestniczyli w kolejnych akcjach:

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

• 17 sierpnia zabezpieczali miejsce wypadku w Kórniku. Tego samego dnia gasili także
pożar stogu siana w Radzewie.

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552

• 18 sierpnia gasili pożar trawy w Kamionkach na ulicy Szafirowej oraz palących się

OPTYK
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śmieci przy Alei Flensa.
• 21 sierpnia na terenie firmy Raben w
Gądkach wspólnie ze strażakami z Krzesin
usuwali skutki wycieku kwasu ze zbiornika o
pojemności 1000 litrów. W tym dniu zabezpieczali również miejsce wypadku w Bninie
u zbiegu ulic Zwierzynieckiej, Śremskiej,
Błażejewskiej oraz odcięli gałąź drzewa,
która zagrażała mieszkańcom Błażejewa.
Oprac. Robert Wrzesiński
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- wykonanie projektów wszyskich
obiektów,
- wydawanie opinii rzeczoznawcy
budowl.,
- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa
budowlanego.
Polecam bezpłatne konsultacje
przedprojektowe
Zapraszam

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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

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

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

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

układanie kostki poz-bruk
układanie kamienia naturalnego

tel. 609 713 811
602 769 161

Future Building Company
Zaniemyśl
Zatrudni:

- murarzy
- pomocników murarzy
- elektryków
- hydraulików

KANCELARIA
Finansowa

STONE-CENTRUM

tel. 664 001 556
Firma zatrudni

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

tel. 602 111 810

PUNKT SPRZEDAŻY
KÓRNIK PLAC GS, UL. ŚREDZKA 17, TEL. 0604 275 135

Godz. otwarcia:

pn, wt, czw, pt 900-1700
środa 1200-1900, sob 900-1300

tel. 061 980 171, 607 786 551

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

* Sprzedam rośliny na żywopłoty (tuje, berberysy, bukszpany itp. Tel. 061 285 29 41
* Wynajmę mieszkanie lub kawalerkę w Kórniku bądź okolicy. Tel. 668 143 183
* Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Kórniku 57m2. Tel. 695 396 526
* Poszukuję opiekunki do dziecka (1,5 roku) w Kórniku. Tel. 601 54 03 54
* Sprzedam PUNTO, 75 KM, czarne, poj. 1200, 1996 r. przebieg 177.000 km, el. szyby, czentr. zamek. Kórnik. Tel. 504 045 075
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, gramofon + płyty 78 obr. , skrzypce, militaria, starocie – przyjadę. Tel. 0601 308 880
* Sprzedam działkę budowlaną 500m2, wszystkie media, ok. Kórnika. Tel. 606 377 380
* Angielski dla dzieci, do 9 września 5% rabatu. Tel. 783 522 029
* Szukam opiekunki dla dziecka od października. Tel. 695 877 133
* Zatrudnię do sklepu spożywczego. Tel. 0605 624 272 po 16.00
* Zatrudnię panią do sprzątania. Tel. 0605 624 272 po 16.00
* Poszukuję pracowników ochrony z licencją I lub II stopnia lub bez. Tel. 500 09 54 70
* Oddam małe kotki 5 sztuk. Tel. 061 8170 010, ul Parkowa 19
* Duży oleander (2,5 m) sprzedam. Tel. 506 158 969
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, gramofon, płyty 78 obr, skrzypce, militaria, starocie. Tel. 0601 308 880
* Oddam w dobre ręce owczarka niemieckiego (suczka) 3 letnia, zadbana. Tel. 790 243 931
* Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w Bninie, bardzo ładne z możliwością dokupienia garażu. Tel. 601 578 180
* Kupię dom lub działkę pod zabudowę w Kórniku-Bninie lub okolicy. Tel. 509-949-717
* Wynajmę mieszkanie osobom samotnym lub małżeństwu bezdzietnemu. Tel. 061 8171 652 (dzwonić wieczorem)
* Emeryta, rencistę zatrudnię do sprzedaży oraz drobnych prac budowlanych. Tel. 696 495 237
* Sprzedam Seata Ibizę 1,2; 1993, brązowy met., el. szyby; c. zamek, 5 drzwi. 2.200 zł. Tel. 061 8171 088, 694 508 224
* Sprzedam konstrukcję wiaty 9x8 m metalową, drzwi garażowe uchylne (elektryczne) 3,50x2,70. Tel. 061 898 06 06
* Sprzedam ROVER MG-ZR 1.4, 16V, 2000 r. przebieg 65.000 km. Tel. 508 191 206
* 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
* 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
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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
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PARAPETY, BLATY

Kupię działkę rolną
o pow. 10 ha
w miejscowości
Mieczewo

Zatrudnimy młodych, dynamicznych

PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

NAGROBKI

OGŁOSZENIA / REKLAMY

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

Pralki * lodówki
zmywarki przepŁywowe
ogrzewacze wody * lady chŁodnicze
witryny

INSTALACJA
co-wod-kan i gaz
oczyszczalnie
przydomowe

nr 16/2007

nr 16/2007

Ogłoszenia
DROBNE

REKLAMY

BIURO USŁUG
PROJEKTOWYCH

Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm

Ilość edycji ogłoszenia
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zatrudni

- tapicerów
- stolarzy
- pomocników tapicerów
- pomocników stolarzy
Oferujemy pracę w firmie o ugruntowanej pozycji
na rynku, zatrudnienie na umowę o pracę i wynagrodzenie akordowe
Oferty pisemne prosimy kierować na adres fabryki:
63-020 Zaniemyśl, Łękno 8A

USŁUGI ŚLUSARSKO - SPAWALNICZE
Płoty kute
Bramy samonośne
Balustrady
Pergole
Siatki ogrodzeniowe
Kraty itp.
Również ogrodzenia
drewniane

TEL. KOM. 0692-241-023

Automatyka do bram!
Równać Szanse 2007
Regionalny Konkurs Grantowy
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia
udziału w programie dotacyjnym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać szanse 2007 - Regionalny Konkurs
Grantowy". Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym
samym startu życiowego młodzieży w wieku od 13 do 19 lat (ze
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich
i małych miast do 20 000 mieszkańców.
O dofinansowanie projektów adresowanych do młodzieży
mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, a także gimnazja,
szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury,
biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone
przez młodzież) z miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej: dotacje do 7
000 zł, szkolenia, doradztwo. Termin przesyłania wniosków w
wersji elektronicznej i papierowej upływa 10 października 2007
r. Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 stycznia
2008 r. i trwać dłużej niż do 30 czerwca 2008 r.
Szczegółowe informacje o programie można uzyskać pod
numerem telefonu:
(0-22) 826 10 16 lub pisząc na adres poczty elektronicznej:
rownacszanse@pcyf.org.pl
Formularz wniosku, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl
Wnioski z województwa wielkopolskiego należy przesyłać
na adres:
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich PISOP
ul. Pl. J. Metziga 26/6
64-100 Leszno
Zachęcamy do udziału w konkursie.

26

CZYSTY „DOM i OGRÓD”
- koszenie trawników
- mycie okien
- czyszczenie rynien
dachowych

Kórnik, ul. Poznańska 42
509-831-858
TA N I O !
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Hej, i po kolonii! Zawołaniem naszego
górskiego przewodnika, pożegnaliśmy się
18 sierpnia. Pełnych wrażeń, zadowolonych
i zdrowych kolonistów odebrali stęsknieni
rodzice. A przecież dopiero co wyjeżdżaliśmy! 5 sierpnia grupa dzieci i młodzieży z
Kórnika i okolic, wraz z opiekunami, wyruszyła do Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego w Wojkowie koło Kowar. Tam wypoczywaliśmy w ubiegłym roku i postanowiliśmy,
także i tego lata, skorzystać z gościnności i
życzliwości państwa Małgorzaty i Dariusza
Szymańskich, właścicieli ośrodka.
W tym roku duch Karkonosz zarezerwował dla nas wspaniałą pogodę i dzięki
temu mogliśmy w pełni zrealizować bogaty
i ambitny program kolonii. Już w drodze
do Wojkowa zwiedziliśmy średniowieczny
zamek w Bolkowie, na którym to nasz
kolonista Wojtek zdobył tytuł
„kusznika”. Następne dni
rozpoczynaliśmy porannymi
biegami joggingowymi kolonistów, spoglądaniem na
Śnieżkę i wijące się dymy
z kominów – będzie dobra
pogoda!
Potem już tylko wyjazd
autokarem na wycieczkę lub
pieszy spacer po okolicy i tak
mijały nam kolejne dni.
Wszyscy koloniści otrzymali w tym roku niebieskie
chusty, które czyniły ich widocznymi, a tym samym bardziej bezpiecznymi na różnych wyprawach. Uczestnicy,
prowadzili w zeszytach „Mapy
pobytu”(opisy wycieczek), aby
zapamiętać jak spędzali czas
na kolonii.
A do zapamiętania było wiele ciekawych miejsc i niepowtarzalnych sytuacji !!
Zwiedziliśmy Jelenią Górę z przepięknym
Starym Rynkiem i kompleksem basenów,
Cieplice z Muzeum Przyrodniczym i placem zabaw, Miłków z ruinami kościoła i
starym cmentarzem, Kowary z Muzeum
Regionalnym i ścieżką edukacyjną, Leśny
Bank Genów w Kostrzycy, wodospad
Szklarki w Szklarskiej Porębie. Byliśmy w
Karpaczu na Letnim Torze Saneczkowym
oraz oglądaliśmy rodeo i napad na bank
w Western City w Ściegnach. Zdobyliśmy
szczyt Sokolik, z którego rozciągał się
wspaniały widok na Rudawy Janowickie,
wtedy to mogliśmy oglądać wspinających
się po skałach turystów.
Na terenie ośrodka koloniści bawili się
na dyskotekach, śpiewali i piekli kiełbaski
przy ognisku, brali udział w konkursach plastycznych i zajęciach sportowych. Poznali
dzieci z kolonii ze Świnoujścia, którym nie
dali szans w meczach piłki nożnej, siatkówki
i tenisa stołowego. W czasie wieczoru „Autoprezentacji” ciekawie opowiadali o sobie
i swoich zainteresowaniach – Kasia pisze
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teksty i gra na gitarze, Robert łowi ryby,
Julia jeździ konno, Darek skleja modele
samolotów, Kinga, Marysia i Ula pięknie recytują, Natalia lubi pływać a Łukasz, Tomek
i Marek pasjonują się piłką nożną.
Najważniejszymi wyprawami tegorocznej
kolonii były dwie całodniowe wycieczki – na
Śnieżkę i do Skalnego Miasta w Czechach.
W obu naszym przewodnikiem był pan
Robert Śliwa, który podbił nasze serca
humorem, życzliwością i niewyczerpaną
wręcz umiejętnością opowiadania o tym
wszystkim, co widzimy. My zaskoczyliśmy go
odpowiednim ubiorem do wycieczki w góry
– dzięki spotkaniu z rodzicami, które odbyło
się miesiąc przed kolonią, każdy uczestnik
letniego wypoczynku był zaopatrzony w
strój na górską wycieczkę, a wielu miało
nawet rękawiczki, pomocne w pokonywaniu

czarnego szlaku na Śnieżkę (żelazne liny
wsparte o strome skalne stopnie).Średnia
roczna temperatura na Śnieżce wynosi
0,4°C, a śnieg leży przez ok. 194 dni w roku.
My zdobyliśmy Śnieżkę przy temperaturze
10°C (gdy wyruszaliśmy na szlak w Karpaczu było 27°C !).
Wycieczka do Czech była dla wielu
kolonistów możliwością pokonania granicy
państwa po raz pierwszy w życiu. Oba kraje
– Polska i Czechy, są w Unii Europejskiej,
ale nadal obowiązuje kontrola graniczna.
Przewodnik zwrócił nam uwagę na małą
liczbę osób na ulicach mijanych miejscowości, letnią siedzibę byłego prezydenta
Czech Wacława Hawla, bunkry z 1938 roku,
opowiadał historie królów i innych postaci
(czeskie korzenie mieli król Polski Bolesław
Chrobry i malarz Jan Matejko). Skalne Miasto nad rzeką Metują to prawdziwa perełka
turystyczna. Odkryte ok. 1700 roku przez turystów ze Śląska, stanowiło przez lata schronienie dla okolicznych mieszkańców przed
niebezpieczeństwami wojen. Wystające z
ziemi olbrzymie kompleksy skalne, tworzą
21 punktów widokowo –orientacyjnych (np.
Rynek Słoni, Głowa Cukru, Dzban). Trasa

turystyczna, która przez nie prowadzi to
3,5 km droga, którą pokonaliśmy w ok. 4
godziny. A wyprawa nie była łatwa – trzeba
było wspinać się po metalowych drabinach
w wąskich szczelinach skalnych, płynąć
tratwą przez pełne zaskakujących obiektów
jezioro, podziwiać groźnego ducha gór, który
zawładnął wodospadem, wdrapywać się
na jedną z najwyższych skał, aby obejrzeć
niezapomnianą panoramę okolicy. Skały
zdradziły nam swoje tajemnice – niektóre
z nich, po dotknięciu, spełniają marzenia!
Wszyscy oczywiście skorzystaliśmy z okazji
i lista życzeń była bardzo długa.
Obok beztroskiego wypoczynku, opiekunowie zaproponowali w tym roku dzieciom
i młodzieży udział w szkoleniu „Ratujemy i
uczymy ratować”, według programu opracowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy. Koloniści nauczyli
się jak wezwać pomoc do
osoby poszkodowanej, jak
udzielić jej pierwszej pomocy,
jak zapanować nad lękiem,
gdy koś nam bliski lub osoba
nieznana jest poszkodowany. Zajęcia prowadziła Irena
Żyto, nauczycielka ze Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Kórniku
– Bninie.
Na koniec kolonii wszyscy
jej uczestnicy otrzymali pamiątkowe certyfikaty, w tym
zaświadczenia o kursie pierwszej pomocy, słodycze i upominki za udział w konkursach
i zawodach sportowych.
Akcja Lato 2007 Kórnickiego Towarzystwa Pomocy
Społecznej została przygotowana dzięki pracy wielu osób, przy udziale
sponsorów i darczyńców. W imieniu Zarządu KTPS-u kieruję do nich serdeczne słowa
podziękowania. Dziękujemy - Urzędowi
Miasta i Gminy w Kórniku, Urzędowi Marszałkowskiemu w Poznaniu oraz sponsorom indywidualnym. Dziękuję pani Zofii
Talarczyk, dyrektorce Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Kórniku-Bninie za udostępnienie
materiałów do zajęć z ratownictwa medycznego.
Pragnę także podziękować Krystynie
Janickiej, przewodniczącej KTPS-u, za osobiste zaangażowanie i pomoc w organizacji
kolonii oraz wychowawcom – Magdalenie
Żymańczyk, Irenie Żyto, Piotrowi Jankowskiemu za bezpłatną pracę na rzecz dzieci i
młodzieży podczas kolonii. Dziękuję za pomoc Karolowi Niemierowi, który realizował
swoją praktykę studencką i prowadził zajęcia sportowe. Dziękuję kierowcy autokaru
z KPA KOMBUS, Kazimierzowi Kmieciowi
za bezpieczną jazdę. Do zobaczenia w
przyszłym roku!

WSPOMNIENIE Z WAKACJI

REKLAMY

Future
Fabryka Mebli sp. z o.o.

TAJEMNICE SKALNEGO MIASTA
CZYLI KOLONIE LETNIE KTPS-2007

Małgorzata Smolarkiewicz - Maliszewska, kierownik kolonii
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Kórniccy amatorzy sportu nie próżnują.
Starają się być aktywni w ciągu całego
roku.
Nie tylko biegają ale także pływają na
różnych zawodach. W dniach 16-17 czerwca 2007 odbyły się Mistrzostwa Polski w
Pływaniu Masters. Krzysztof Buszkiewicz
w kategorii od 35-39 lat dwukrotnie zajął
czwarte miejsce w pływaniu na 50 m stylem grzbietowym uzyskał czas 35,74 sek.
i na dystansie 50 m stylem dowolnym 29,
40 sek. Kolejny kórniczanin w tej samej
kategorii wiekowej Dominik Tomaszewski
spisał się również dobrze. Także dwa razy
był czwarty pływając na dystansach 400
m stylem motylkowym- czas 1:34,42 sek.
oraz na 1500m stylem dowolnym uzyskał
czas 25: 01,35 sek. a na 400 m stylem
dowolnym z czasem 6:06,69 sek. był piąty.
Kórnicki stadion jest często odwiedzany
przez amatorów biegania. Szkoda tylko, ze
w okresie letnim bieżnia była zaniedbana.
Zapewne wielu biega po zdrowie, ale zapewne są i tacy, którzy przygotowują się do
kolejnego biegu maratońskiego. Krzysztof
Buszkiewicz założyciel Klubu Biegacza
„Brylant” zaprasza wszystkie chętne osoby
chcące sprawdzić się w biegach długodystansowych na cotygodniowe wspólne
bieganie. Zbiórka- start z ul. Dworcowej
nr 8 w Kórniku w każdą niedzielę o godz.
7,00. Sukcesy członków klubu biegacza są
już widoczne.
5 sierpnia 2007 w 28 Międzynarodowym Masowym Biegu im. Józefa Nojiego

MATEUSZ TACIAK
ZWYCIĘZCĄ CZASÓWKI
W TOUR PORTE OCEANE
Bardzo dobrą formę prezentuje ostatnio startujący we Francji zawodnik Lima-

ro Kórnik Mateusz Taciak. Po raz trzeci z
rzędu biorąc udział w wyścigu wieloeta-
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w Drawskim Młynie k/Wielunia wspólnie
w biegu na 25 km startowali Krzysztof
Buszkiewicz i Izabella Moskal z Kórnika.
W trudnych warunkach, wręcz tropikalnych
pani Iza wspomagana duchowo przez
p. Krzysztofa ukończyła bieg i w swojej
kategorii stanęła na podium zajmujac
drugie miejsce. Zachęcamy wszystkich do
wspólnego biegania i wzajemnego wspomagania się w czasie biegu. Do Maratonu
Poznań pozostało niewiele czasu. Jest to
już ostatni dzwonek, by się do niego dobrze
przygotować.

KLUB BIEGACZA
„BRYLANT”
zaprasza
wszystkich zainteresowanych
rekreacyjną formą ruchu na
cotygodniowe wspólne bieganie.
Spotykamy się w każdą niedzielę
o godz.7.00 w Kórniku przy
ul. Dworcowej 8,
by razem wyruszać w teren.
Wszelkich szczegółowych informacji udziela p. Krzysztof Buszkiewicz – telefon kontaktowy

(061) 8190 465
powym wygrywa jeden z etapów. Tym
razem jest to zwycięstwo o tyle cenne,
że osiągnięta podczas jazdy indywidualnej na czas, czyli tzw. „etapu prawdy”.
Mateusz na bardzo krętym i górzystym
odcinku, liczącym 16 km osiągnął czas
19 min i 58 sek. co daje średnią ponad
48 km/h, a gdy dodamy fakt, iż w połowie dystansu pękła mu śruba mocująca
wspornik od siedzenia w ramie to sukces
Taciaka wydaje się wręcz niewiarygodny.
Drugie miejsce w „czasówce” zajął Francuz Yoann Offredo str.1 sek. a trzecie
znany Rosjanin Evgeny Sokołow str.19
sek. Dla porównania w maju podczas Pucharu Francji zwyciężył Sokołow a Taciak
był dziewiąty tracąc do Rosjanina ponad
minutę. Mateusz doskonale się spisywał
podczas całej imprezy, która odbywała
się na szosach północno-zachodniej
Francji. Na każdym z etapów przyjeżdżał
w czołowej grupie a podczas ostatniego,
był bliski nawet zwycięstwa. Na kilkanaście kilometrów przed metą znalazł
się w ucieczce w której nie było lidera
wyścigu i wirtualnie właśnie Taciak był
wtedy zwycięzcą całego wyścigu. Niestety rywale w porę zareagowali i przy
dużej współpracy trzech ekip, ucieczka
została zlikwidowana, a Mateusz musiał
się zadowolić w klasyfikacji końcowej i
tak bardzo dobrym czwartym miejscem.
Zwycięzcą całego wyścigu został inny

KALENDARZ SZKOLNYCH
IMPREZ SPORTOWYCH
Wrzesień/październik 2007
ZAWODY GMINNE i POWIATOWE
do uzg. Piłka plażowa gimnazjów
dz. i chł. – Kórnik O S i R
20.09 Gminny 4- bój LA szkół podstawowych dziewcząt i chłopców OS i R
28.09 Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe szkół podstawowych i gimnazjów
OSiR
02.10 Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe SP i Gimnazjów-Kórnik O S i R
05.10 Gminna piłka nożna szkół podstawowych – O S i R – Szczodrzykowo
10.10 Gminny badminton szkół podstawowych -sala Bnin i gimnazjów- sala Bnin
10.10 Gminny badminton gimnazjów –
sala Kórnik
16.10 Gminny unihokej gimnazjów
dz. i chł- org. G. Kórnik
18.10 Powiatowy badminton szkół podstawowych- mistrz gminy – Przeźmierowo
19 10 Powiatowy badminton gimnazjów –
startują mistrzowie gmin- Przeźmierowo
25.10 Powiatowe Indywidualne Biegi
Przełajowe- reprezentacja gminy w O S i R
29.10 Mistrzostwa Gminy w szachach
szkół podstawowych i gimnazjów- O S i R
31.10 Mistrzostwa gminy w warcabach
szkół podstawowych i gimnazjów- O S i R
Zapraszamy na imprezy rodziców, władze
miasta i radnych oraz wszystkich tych , którzy
chcą dopingować i obserwować zmagania
sportowe uczniów szkół gminy Kórnik.
ARA
Francuz Oliver Nari.

WAŁBRZYCH
NIE STASZNY DLA KACPRA
RAJKOWSKIEGO

Podczas trzyetapowego wyścigu w
Wałbrzychu o puchar DZT z jak najlepszej
strony pokazał się zawodnik UKS Jedynka
Limaro Kórnik Kacper Rajkowski, który
mimo iż był najmłodszym uczestnikiem
wyścigu spisywał się bardzo dzielnie,
przyjeżdżając na każdym etapie w ścisłej
czołówce na metę. Na pierwszym jakim
był bardzo ciężki wyścig uliczny uplasował
się nawet na siódmej pozycji ostatni trzeci
etap ukończył na dziesiątym miejscu, takim samym jak w klasyfikacji generalnej
wyścigu.

MAGDALENA WÓJKIEWICZ
ÓSMA W MISTRZOSTWACH
POLSKI MTB

Bardzo dobrze wypadła zawodniczka Limaro Magalena Wójkiewicz, która
podczas najważniejszej imprezy w roku
dla specjalistów kolarstwa górskiego
zajęła wysokie ósme miejsce. Wynik ten
jest tym cenniejszy, iż Magda nigdy nie
startowała na rowerze górskim, a udział
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Sponsorzy
sportowcom SZS
Mistrzostwa Zarządu Miejsko – Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w
Kórniku należą do najbardziej rozbudowanych w powiecie poznańskim.
W zawodach przez cały rok szkolny
wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne
naszej gminy walczą o „Puchar Burmistrza

Gminy Kórnik dla najbardziej usportowionej
szkoły”.
Zawody gminne w poszczególnych
dyscyplinach organizowane są przez nauczycieli i dyrekcje szkół naszej gminy. Od
kilkunastu lat reprezentacje szkół walczą
o puchary przechodnie w poszczególnych
dyscyplinach. Puchary, emblematy, medale,
upominki, pamiątkowe znaczki opłacane
są przez sponsorów – przyjaciół sportu
szkolnego.
Dzisiaj w imieniu organizatorów, za-

wodników i trenerów mam przyjemność
serdecznie podziękować ofiarodawcom
za uświetnienie naszych imprez. Dzięki
hojności sponsorów zawodnicy wracają z
gminnych zawodów sportowych z trofeami,
a rywalizacja nabiera prawdziwie olimpijskiego charakteru.
Stan rywalizacji szkół o puchary przechodnie w roku szkolnym 2006/2007
przedstawia tabela. Raz jeszcze serdecznie
dziękuję sponsorom.
Marek Serwatkiewicz

SZKOŁY PODSTAWOWE
L.p.

Dyscyplina

Fundator Pucharu

Edycja

Zdobywca pucharu
2006/2007
SP nr 2 Kórnik-Bnin

1

Zabawa nie zna granic

Firma Handlowa T.M. MAŁECCY - Kórnik

14

2

Szachy dz.

KOMET Runowo

14

SP Radzewo

3

Szachy chł.

KOMET Runowo

14

SP nr 1 Kórnik

4

Koszykówka chł.

ELDREW Robakowo

14

SP nr 1 Kórnik

5

Siatkówka dz.

CONSIGLIO INTERNATIONAL Robakowo

9

SP nr 2 Kórnik-Bnin

6

Siatkówka chł.

CONSIGLIO INTERNATIONAL Robakowo

9

SP nr 2 Kórnik-Bnin

7

4-bój l.a.dz.

GENEXPOL Dziećmierowo

7

SP nr 2 Kórnik-Bnin

8

Warcaby dz.

9

Tenis stołowy dz.

10
11

Spółdzielnia Uczniowska DOROTKA Radzewo

6

SP Radzewo

Rodzina WALERCZYKÓW- Kórnik

6

SP Szczodrzykowo

Tenis stołowy chł.

Rodzina WALERCZYKÓW - Kórnik

6

SP Radzewo

Aerobik I-IV

Hurtownia Kosmetyków W.J. Powąska - Kórnik

5

SP nr 1 Kórnik

12

Aerobik V-VI

Hurtownia Kosmetyków W.J. Powąska - Kórnik

5

SP Szczodrzykowo

13

4-bój l.a. chł.

Gospodarstwo Rolne M.Z.TIC Runowo

4

SP Radzewo

14

Koszykówka dz.

FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

4

SP Szczodrzykowo

15

Piłka nożna

SURÓWKI GRZEŚKOWIAK – Kórnik-Bnin

4

SP Szczodrzykowo

16

Biegi przełajowe dz.

HOLLOGIS Skrzynki

4

SP nr 1 Kórnik

17

Biegi przełajowe chł.

HOLLOGIS Skrzynki

4

SP nr 1 Kórnik

18

Turniej Tańca

Bar Rożen S. GORZAŁCZANY Kórnik

3

SP nr 2 Kórnik-Bnin

19

Warcaby chł.

SURÓWKI M. ZGARDA Dziećmierowo

3

SP Radzewo

20

Piłka ręczna dz.

IRMAL Poznań – Trzykonne Młyny

1

SP nr 2 Kórnik-Bnin

21

Piłka ręczna chł.

IRMAL Poznań – Trzykonne Młyny

1

SP Radzewo

22

Przełaje - sztafeta

Gościniec MARZYMIĘTA Czmoniec

1

SP Szczodrzykowo

23

Bawimy się razem

Firma Transportowa M. MATYSIAK Kórnik

1

SP nr 2 Kórnik-Bnin

24

Badminton dz.

ADI – POŻ S. Krzewiak Dachowa

1

SP nr 2 Kórnik-Bnin

25

Badminton dz.

ADI – POŻ S. Krzewiak Dachowa

1

SP nr 2 Kórnik-Bnin

SZKOŁY GIMNAZJALNE
L.p.

Zdobywca pucharu
2006/2007
Gim. Robakowo

Dyscyplina

Fundator Pucharu

Edycja

1

Piłka nożna

MALKOL L. KOPRUCKI - Kórnik

12

2

Sztafety dz.

APTEKA ZAMKOWA - Kórnik

7

Gimnazjum Kórnik

3

Tenis stołowy dz.

JAGROL Kórnik

6

Gimnazjum Kórnik

4

Tenis stołowy chł.

JAGROL Kórnik

6

Gimnazjum Kórnik

5

Szachy dz.

MABO Kórnik-Bnin

5

Gimnazjum Kórnik

6

Szachy chł.

MABO Kórnik-Bnin

5

Gimnazjum Kórnik

7

Warcaby dz.

DYREKTOR GMINAZJUM w Robakowie

5

Gimnazjum Kórnik
Gimnazjum Kórnik

8

Warcaby chł.

DYREKTOR GMINAZJUM w Kórniku

5

9

Siatkówka dz.

Restauracja CASABLANCA Kórnik-Bnin

3

Gim. Robakowo

10

Siatkówka chł.

Restauracja CASABLANCA Kórnik-Bnin

3

Gimnazjum Kórnik

11

Biegi przełajowe

KOMBUS Kórnik

3

Gimnazjum Kórnik

12

Aerobic

WKiUK WOD-KAN Kórnik

3

Gim. Robakowo

13

Sztafety chł.

Zakład Ogólnobudowlany St. Szczęsny Robakowo

2

Gim. Robakowo

w Mistrzostwach Polski potraktowała jako
przetarcie przed górskimi mistrzostwami
kraju ale na szosie, które odbędą się 1
września w bardzo odległej Wysowej w
woj. Małopolskim.

SREBRNY MEDAL
WIKTORII ŻEGLEŃ

Rewelacyjnie zakończył się występ
najmłodszych zawodniczek w Mistrzostwach Makroregionu młodzików na torze
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kolarskim w Kaliszu. W wyścigu na 1000m
największą niespodziankę sprawiła najmłodsza uczestniczka zawodów Wiktoria
Żegleń zdobywając srebrny medal z czasem 1 min. 28 sek. W tej samej konkurencji
czwarte miejsce zajęła inna reprezentantka Limaro z Kórnika Paula Dutkiewicz. W
drugiej swojej konkurencji w wyścigu na
200m zawodniczki Limaro zajęły kolejno
Paula czwarte a Wiktoria piąte miejsce.
Warto dodać, iż Pauli do brązowego medalu na 200m zaledwie 0,007 sek.!

SPORT

SPORT

PRZYGOTOWANIA
DO MARATONU POZNAń

DANIEL ADAMSKI DRUGI
W JELCZU

Podczas rozegranego Ogólnopolskiego
kryterium ulicznego w Jelczu, bardzo dobrze
zaprezentował się zawodnik UKS Jedynka Limaro Kórnik D. Adamski który zajął w kategorii
juniorów mł. Drugie miejsce. W tym samym
wyścigu wśród młodziczek, Paula Dutkiewicz
zajęła trzecie miejsce a Wiktoria Żegleń czwarte. W wyścigu juniorów na siódmym miejscu
uplasował się Bartosz Rajkowski. HS
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INFORMACJE / ROZRYWKA

			
Telefony alarmowe:

30

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
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
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) miasto partnerskie Kórnika
w Niemczech, 7) imię przewodniczącej
Komisji Rolnictwa w Radzie Miejskiej w
Kórniku, 8) dynastia panująca dawniej w
Anglii, 9) krawędź, 12) spółka Wodociągi
Kórnickie i Usługi Komunalne w Kórniku,
15) Piotr, zawodnik Uczniowskiego Klubu
Sportowego Taekwondo w Kórniku, 16) prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej w Kórniku,
19) urzędowe papiery, 23) dom wiejski,
24) początek wyścigu, 25) przewodnicząca
Komisji Rolnictwa w Radzie Miejskiej w
Kórniku.

Pionowo: 1) Agnieszka, została laureatką
tegorocznego konkursu na Białą Damę w
Kórniku, 2) tkanina syntetyczna, 3) część
dekagrama, 4) puls, 5) myślał o niedzieli,
6) fotel królewski, 10) zawiadomienie z
poczty o nadejściu przesyłki, 11) miejsce
akcji „Iliady” Homera, 12) budowla bez
ścian na przystanku, 13) elegancka willa
za miastem, 14) aktor grający role zakochanych, 16) łachman, 17) miejsce do
opalania się nad morzem, jeziorem, 18)
wznoszony za zdrowie, 20) kolor tkanin
wojskowych, 21) stary, ale cenny mebel,
22) stolica Norwegii.

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

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 15/2007:
w kolejnym numerze Kórniczanina

Następny numer Kórniczanina ukaże się
14-go września 2007 r.
Materiały prosimy dostarczać do 7-go września 2007 r.
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