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STREFA CHRONIONEGO 
KRAJOBRAZU
Reaktywacja projektu uchwały

WIEŚCI Z SOŁECTW
Informacje z Dębca, Szczodrzykowa  
i Żernik

KULTURA
Festiwal Młodych Muzyków,  
Gminny Konkurs Tańca itd
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-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

PROSTO  Z  RATUSZA

Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

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

!!! Na Państwa życzenie każdą pizzę specjalnie przygotujemy: !!!  
na ostro • na grubym cieście • przykrytą drugim ciastem 

• mocno wypieczoną lub bladą • z sosem czosnkowym i /lub keczupem
532/  MARGHERITA - z sosem pomidorowym, serem i oregano ..........................................................   7,50 zł
540/  DONNa - z szynką i pieczarkami ................................................................................................. 11,50 zł
542/  FaRMeRSKa - z szynką, salami, bekonem i kabanosem .......................................................... 15,50 zł
549/  MeXICaNa - z kukurydzą, papryką, fasolą, cebulą, czosnkiem i oliwkami na ostro .................. 15,50 zł
559/  RZEŹNICKA - z szynką, salami, kabanosem, cebulą i pepperoni ............................................... 15,50 zł
552/  DOMOWa – grube ciasto z szynką, salami, bekonem, kabanosem, kurczakiem i pieczarkami . 17,50 zł

ODBIÓR WŁASNY = 10% RABATU
Zamów jednorazowo za 35 zł, 

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

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 8170 595
www.restauracja-casablanca.pl

e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

+48(...)61 8 170 595

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

www.bartocha-kamieniarstwo.pl

TARTAK W BNINIE OFERUJE
WIĘŹBE DACHOWĄ I DREWNO KONSTRUKCYJNE

PODŁOGI I PARKIETY
DREWNO OPAŁOWE

PROMOCJA! Drewno opałowe 40 zł wózek (3m3)!!!
• KOMPLEKSOWA USŁUGA MONTAZU I  DORADZTWA
• PRZECIERAMY,IMPREGNUJEMY I SUSZYMY DREWNO

INWESTYCJE POWIATOWE  
W KÓRNIKU

Dnia 13 kwietnia wiceburmistrz Hie-
ronim Urbanek spotkał się z przedsta-
wicielami Zarządu Dróg Powiatowych: 
dyr. Markiem Nowickim i dyr. Markiem 
Borowczakiem. Tematem spotkania były 
priorytety, harmonogram i zaawansowanie 
inwestycji Powiatu Poznańskiego na terenie 
Gminy Kórnik. 

Wśród konkretnych tematów znalazły 
się:

- rondo w Robakowie, którego ukończe-
nie planowane jest na 31 maja 2007 roku

- dokumentacja przebudowy drogi 
2461P na odcinku Borowiec-Gądki

- remont ciągu pieszego Kamionki 
– Borowiec. W tym roku tymczasowo wy-
równane i utwardzone destruktem ma być 
pobocze drogi. 

- budowa chodnika wraz z kanalizacją 
deszczową w Prusinowie 

- budowa chodnika w Biernatach
Wszystkie wymienione powyżej zadania 

mają być wykonane w tym roku, jednak 

za najważniejsze uznano wykonanie tym-
czasowego pobocza przy drodze Kamionk 
- Borowiec (ul. Poznańska).

Kolejne spotkanie dotyczące problemów 
dróg powiatowych odbyło się 17 kwietnia.

DZIAŁANIA AqUANETU

Głównym tematem rozmów, jakie od-
byli 13 kwietnia wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek i przedstawiciele Aquanetu było 
zaopatrzenie w wodę Robakowa i Dachowy. 
W związku z trudnościami, jakie ma w tym 
temacie sp. Jagrol, zadanie to ma przejąć 
Aquanet. 

Ważnym zagadnieniem było także 
rozwiązanie problemów z odbiorem ście-
ków w zlewni w Kórniku. Zainstalowanie 
wymaganego przez służby nadzoru filtru 
kontenerowego spowolniło proces opróż-
niania beczkowozów. 

Kolejnym tematem były kwestie kana-
lizacji północno-zachodniej części gminy. 
Szczególnie ważna i nagląca jest kwestia 
infrastruktury wzdłuż drogi Kamionki-Ko-
ninko. Obecnie ponad 5cio kilometrowy 
odcinek jest w ponad połowie nieutwar-

dzony, ale po przebudowie ma stać się 
połączeniem Kamionek z węzłem „Koninko” 
na trasie S-11 („katowickiej”). Aby budowa 
tej arterii doszła do skutku powstać musi 
także kolektor ściekowy. 

Obecnie planowane są spotkania 
robocze (m.in. 26 kwietnia), które mają 
skoordynować prace Starostwa Powiato-
wego jako inwestora tej drogi i Aquanetu 
odpowiedzialnego za wodociągowanie  
i kanalizację 

PRZETARGI NA UTRZYMANIE  
I REMONTY DRÓG

W ostatnim czasie podpisano jedno-
roczną umowę na równanie dróg w Gminie 
Kórnik. Wbrew informacjom, jakie przed-
stawiono na ostatniej sesji Rady Miejskiej  
w Kórniku, firma „Budhanex”, która wygrała 
przetarg, jednak podjęła się tego zadania. 
Po zakupie sperzetu, równaniem dróg zając 
ma się także kórnicka spółka „Wodkom”.  
W przetargu na utwardzanie dróg tłuczniem 
wygrała firma „Spec”, z którą podpisano 
umowę na 3 lata. Także na 3 lata zadanie 
utrzymania i remontów dróg bitumicznych i 
chodników powierzono firmie „Nortex”, czyli 
tej samej, która dotychczas wykonywała 
te prace. 

W ubiegłym roku, na majowej sesji 
Rady Miejskiej podjęto uchwałę o usta-
nowieniu na terenie naszej gminy Strefy 
Chronionego Krajobrazu. W skład Obsza-
ru weszła duża część zachodniej części 
gminy, ograniczona od wschodu najpierw 
trasą „katowicką” )S-11 a dalej rynną 
jezior. Oprócz Kórnika i Bnina w skład 
weszły także między innymi Kamionki, 
Borówiec, Czołowo, Konarskie, Biernat-
ki, Błażejewo, Błażejewko (patrz mapa 
z NR 239 3/2005 z 10 lutego 2006r. str. 
19).   Uchwała zawierał szereg zakazów. 
Czytamy w niej między innymi: 

„§ 1. W celu zapewniania: ochrony 
wyróżniającego się krajobrazu o zróżni-
cowanych ekosystemach, ochrony wielu 
gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz 
cennych przyrodniczo siedlisk, ochrony 
korytarza ekologicznego w rynnie Jezior 
Kórnickich, a także ochrony obszarów 
wartościowych ze względu na możli-
wość zaspokajania potrzeb związanych 
z turystyką i wypoczynkiem wyznacza 
się Obszar Chronionego Krajobrazu  
o nazwie „Kórnicki Obszar Chronionego 
Krajobrazu”.

§ 2. Obszar Chronionego Krajobrazu, 
o którym mowa w § 1, obejmuje po-
wierzchnię 8.057 ha(...).

§ 3. Wprowadza się następujące 
zakazy na terenie „Kórnickiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu”:

1) zabijania dziko występujących zwie-
rząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, 

złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 
połowu ryb oraz wykonywania czynności 
związanych z racjonalną gospodarką 
rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

2) realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko 

w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środo-
wiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze 
zmianami)

3) l ikwidowania i niszczenia za-
drzewień śródpolnych, przydrożnych  
i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one  
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej 
i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, 
odbudowy, utrzymania, remontów lub 
naprawy urządzeń wodnych;

4) wydobywania do celów gospodar-
czych skał, w tym torfu, oraz skamienia-
łości, w tym kopalnych szczątków roślin  
i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

5) wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjąt-
kiem prac związanych z zabezpieczeniem 
przeciwsztormowym, przeciwpowodzio-
wym lub przeciwosuwiskowym lub utrzy-
maniem, budową, odbudową, naprawą 
lub remontem urządzeń wodnych;

6) dokonywania zmian stosunków 
wodnych, jeżeli służą innym celom niż 
ochrona przyrody lub zrównoważone 
wykorzystanie użytków rolnych i leśnych 
oraz racjonalna gospodarka wodna lub 
rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiorni-

ków wodnych, starorzeczy i obszarów 
wodnobłotnych;

8) lokalizowania obiektów budowla-
nych w pasie szerokości 100 m od linii 
brzegów rzek jezior i innych zbiorników 
wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych 
oraz obiektów służących prowadzeniu 
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub 
rybackiej;”

Zakazy ograniczono następującymi 
wyjątkami:

„§ 4.1. Zakazy, o których mowa  
w § 3, nie dotyczą:

1) wykonywania zadań na rzecz obron-
ności kraju i bezpieczeństwa państwa;

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz 
działań związanych z bezpieczeństwem 
powszechnym;

3) realizacji inwestycji celu publicz-
nego;

4) terenów na których dopuszczono 
wymienione w § 3 działania na postawia 
pozwoleń wydanych przed wejściem  
w życie uchwały.

2. Zakaz, o którym mowa w § 3 pkt. 
8 nie dotyczy:

1) terenów, dla których w dniu wejścia 
w życie uchwały obowiązują miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego 
oraz studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego;

2) terenów, dla których plany zago-
spodarowania przestrzennego, które 
utraciły moc z dniem 31 grudnia 2003 r. 
przewidywały zabudowę.

(dokończenie na str. 4)

Strefa Chronionego Krajobrazu  
– reaKtywaCja



4 nr 8/2007 nr 8/2007 5

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. 

WYDAWCA: Gmina Kórnik - Kórnicki Ośrodek Informacji i Wydawnictw

DRUK: Drukarnia Dorota Jańczyk - Kardasz,
ul. Kopernika 73, 62-041 Puszczykowo
NAKŁAD: 1300 egz.

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.

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

IN
FO

R
M

A
C

JE

W
IE

ŚC
I S

O
ŁE

C
K

IE

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

(dokończenie ze str. 3)
3) terenów, dla których przed wej-

ściem w życie uchwały podjęto uchwałę o 
przystąpieniu do zmiany lub opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.”

Najistotniejszą sprawą było rozróżnie-
nie sposobów

 i możliwości użytkowania ma terenach 
wokół jezior i wzdłuż cieków wodnych. 
Wskazane wyjątki miały pozwolić właści-
cielom na zagospodarowanie terenu 100 
m od wody, zgodnie z planami przestrzen-
nymi (tam gdzie istnieją) i ewentualne 
zabudowanie terenów tam, gdzie obok 
ciągła zabudowa już istnieje.

Niestety Wojewoda uznał, ze odwo-
ływanie się do nieaktualnych planów 
(§ 4.1 pkt.2) lub studiów, które prawem 
miejscowym nie są (§ 4.1 pkt. 1) jest 
niedopuszczalne i między innymi te 
właśnie punkty unieważnił. Rada Miejska 
poprzedniej kadencji uznała, że uchwała 
bez usuniętych przez Wojewodę punktów 
wprowadza utrudnienia dla mieszkańców 
(np. niemożliwe byłoby odbudowanie 
domów w miejscu istniejących zabudo-
wań, bądź dobudowa do istniejących 
budynków). Z tego powodu decyzją rady 
uchwałę unieważniono w całości.

Na spotkaniu radnych obecnej kaden-
cji, które odbyło się 17 kwietnia pomysł 
strefy powrócił. Stwierdzono zgodnie, 
że powstanie obszaru chronionego, jest 
rzeczą ważną. Zaproponowano, aby 
obszary, dla których nie obowiązywałyby 
zakazy wymienione w uchwale, dla ści-
słości wskazać na dokładnych mapach, 
a nie odwoływać się tak jak poprzednio 
do opisowych ogólników określających 
te tereny. 

W Urzędzie Miejskim powstała już 
wstępna propozycja. W kolejnych nume-
rach Kórniczanina opublikujemy schema-
tyczne mapki terenów wyróżnionych w 
propozycji uchwały. Radni zdecydowali 
odbyć wizję lokalną na terenach wokół 
jezior, która odbędzie się w maju. Szcze-
góły projektu dostępne są w Urzędzie 
Miejskim (Referat Ochrony Środowiska). 
Planowane są konsultacje społeczne. O 
dalszych losach projektu będziemy na 
bieżąco informować. Opr. ŁG

UWaGa!
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU ZAMKNIĘCIE UL. WOŹNIAKA

Od poniedziałku 16 kwietnia został zamknięty dla tranzytu odcinek drogi nr 431 
(ul. Woźniaka) od gazowni do nowego ronda w kierunku na Mosinę.

Zamkniecie spowodowane jest pracami nad ostatnim odcinkiem obwodnicy Kórnika 
oraz przebudową przepustu pomiędzy jeziorami.

Prace potrwają najprawdopodobniej do końca maja. Ponowne zamknięcie nastąpi 
także w okresie 2 tygodni w czerwcu.

Ruch tranzytowy Kórnik Mosina skierowany zostanie przez Kórnik, Bnin i gotowy 
odcinek obwodnicy.

Mieszkańcy Mościenicy będą mogli dojechać do Kórnika przez rondo i gotowy 
odcinek obwodnicy lecz przedstawiciel wykonawcy zapewnił, że w miarę możliwości 
na całym zamkniętym dla tranzytu odcinku (w tym także na odcinku gazownia-zjazd 
do Mościenicy) utrzymywać się będzie ruch lokalny. W momencie prac uniemożliwiają-
cych ruch (np demontaż przepustu)  zaistnieje bezwzględna konieczność objazdu. 

Na całym odcinku możliwy ma być ruch pieszy. ŁG

KOMUNIKaT
W związku z problemami dotyczą-

cymi dostaw wody przez Kórnickie 
Przedsiębiorstwo Rolno - Handlowe  
i Usługowe „JAGROL”, Urząd Miej-
ski w Kórniku informuje, że zadania  
z zakresu zaopatrzenia w wodę  
w Robakowie na ul.  Wiejskiej  
i ul. Nowina oraz Dachowa ul. Nowi-
na przejmie Aquanet SA z siedzibą  
w Poznaniu.

O ostatecznym terminie przejęcia 
zadania związanego z dostawą wody 
przez Aquanet SA zainteresowani 
zostaną powiadomieni odrębnymi 
pismami.

Szczegółowe informacje można 
uzyskać w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Kórniku - Referat Inwestycji  
(pok. nr 2) tel. 061-8170-411 wew. 685.

VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ  
W KÓRNIKU

 
odbędzie się 25 kwietnia 2007 roku  
o godz. 13:00 w sali Domu Strażaka  

w Kórniku 
z następującym porządkiem obrad:
 

Część I – ABSOLUTORYJNA
 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i 

przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Sprawozdanie burmistrza z wykonania 

budżetu gminy za rok 2006 oraz przedsta-
wienie opinii Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Poznaniu na temat wykonania 
budżetu gminy Kórnik za 2006r.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac 
nad wykonaniem budżetu za rok 2006. 

5. Odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej 
w sprawie wniosku o udzielenie absoluto-
rium  Burmistrzowi gminy Kórnik za 2006r. 
oraz przedstawienie opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat 
wniosku. 

6. Dyskusja nad wykonaniem budżetu.
7. Podjęcie uchwały absolutoryjnej.

 
Część II – ROBOCZA

8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
     Sprawozdanie Przewodniczącej Rady o 

działaniach podejmowanych w okresie   
międzysesyjnym.

10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności 
międzysesyjnej.

11. Sprawozdania Komisji Rady z działalno-
ści międzysesyjnej.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał w nastę-
pujących sprawach:

a/ udzielenia pomocy finansowej samorzą-
dowi Powiatu Poznańskiego.

b/ przekazania zadania Gminie Mosina do-
tyczącego przewozów pasażerskich na 
trasie Poznań – Starołęka – Borówiec w 
latach 2007 - 2008

c/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Kórnik w miejscowości Mościenica

d/ zmiany Uchwały Nr XXX/340/2004 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 25 sierpnia 
2004 r.

e/ zmiany uchwały Nr XXVIII/332/2004 Rady 
Miejskiej w Kórniku z dnia 30 czerwca 
2004 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej w miejscowości Radzewo   
dz. nr ewid.: 338/1, 339/1, 399/2, 400/2 
oraz część dz. nr 98, gm. Kórnik.

f/ przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru działalności gospodarczej 
w Dachowej, gm. Kórnik.

g/ zmiany uchwały nr XII/ 165/ 2003 w spra-
wie określenia przepisów porządkowych 
w komunikacji miejskiej w Kórniku oraz 
ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za 
przejazdy środkami komunikacji miejskiej 
w Kórniku

h/ ustalenia cen za usługi przewozowe 
transportu zbiorowego oraz wysokości 
opłat dodatkowych

13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne głosy i wnioski. Informacje
15. Zakończenie sesji.

Szczodrzykowo liczy 488 mieszkańców 
(dane ze stycznia b.r.). Wieś rozciąga się 
na sporym terenie, i tradycyjnie dzieli się 
na część starą, czyli zabudowania przy 
dawnym zakładzie produkcyjnym PGR 
i nową, czyli położone bliżej dworca ko-
lejowego „Kórnik” bloki i osiedle domów 
jednorodzinnych. 

3 kwietnia w szczodrzykowskiej świet-
licy odbyło się spotkanie wiejskie. Gośćmi 
mieszkańców i rady sołeckiej byli: burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, sekretarz gminy Le-
szek Książek oraz przedstawiciele firmy, 
która złożyła ofertę na dostarczanie we 
wsi Internetu.

Obecny był także miejscowy radny 
Roman Genstwa. Na początku spotkania 
sołtys Ireneusz Majchrzak omówił pierwsze 
działania rady sołeckiej nowej kadencji. 
Wymienił plany działania i przedstawił 
dokonane i planowane wydatki z funduszy 
sołeckich. We wsi zaczęła działać świetlica, 
odbywają się w niej codzienne zajęcia z 
dziećmi i młodzieżą a także imprezy oko-
licznościowe (Dzień Kobiet). Rozpoczął 
się także sezon piłkarski, a rada sołecka 
pomogła drużynom się zorganizować i 
przygotować.

Sołtys wskazał także na kilka proble-
mów. Wspomniał m.in. o remoncie przy-
stanku autobusowego, który niebawem ma 
być wykonany przez spółkę KOMBUS.

W dalszej części głos zabrali przed-
stawiciele firmy, która zaproponowała 
swoje usługi w zakresie Internetu. Obiecali 
zorientować się w technicznych możliwoś-
ciach przekazu radiowego i przedstawili 
cennik usług. Internet ma dotrzeć przede 
wszystkim do świetlicy, gdzie powstać ma 
punkt dostępowy.

Kolejnym punktem dyskusji były pyta-
nia do burmistrza. Mieszkańcy, czasem 
w bardzo emocjonalnych wystąpieniach 
wskazywali na problemy, z jakimi od lat 
muszą się borykać.

Najtrudniejsza jest sytuacja na kilku 
ulicach ( m.in. ul. Łąkowej) gdzie z powodu 
braku kanalizacji deszczowej stale zale-
wane są piwnice i garaże. Wielkie dziury i 
brak chodników na osiedlach utrudnia ruch 
pieszy, a momentami wręcz niemożliwe 
staje się przejechanie samochodem. Wiele 
krytycznych słów padło pod adresem firmy 
równającej drogi. Mieszkańcy opisywali 
konkretne sytuacje, które ich zdaniem udo-
wadniały nieuczciwość firmy wykonującej 
to zadanie, jak choćby wysypywanie zbyt 
małej ilości materiału utwardzającego, czy 
niefachowe profilowanie. 

Burmistrz obiecał lepszy nadzór nad 
drogami, ale dodał, że tak jak dotychczas 
odbioru równanej/utwardzanej drogi doko-
nuje także przedstawiciel wsi, i w przypadku 
nieprawidłowości prosił o nie podpisywanie 
protokołu odbioru, co spowoduje wstrzy-
manie wypłaty firmie do czasu wyjaśnienia 
i ewentualnej naprawy. Jeśli chodzi o 
kanalizację deszczową, sprawa będzie 
rozwiązana tylko w najbardziej zalewanych 
miejscach. Najpierw projekt „deszczówki” 
powstanie dla ul. Łąkowej. Jak podkreślił 
burmistrz – nie jest możliwe wybudowanie 
kanalizacji deszczowej w całej wsi i na 
każdej drodze? 

Mieszkańcy dowiedzieli się, że moder-
nizacja sieci wodociągowej w północnej 
części gminy i nowe połączenia wodne 
spowodują przeznaczenie ujęcia wody 
w Szczodrzykowie tylko dla potrzeb tej 
wsi. Nadal eksploatowane będzie ujęcie 

wody w Jagrolu, ale jego utrzymaniem i 
konserwacją ma zająć się Aquanet. Zli-
kwidowane natomiast ma być ujęcie przy 
przedszkolu.

Część dyskusji poświęcono możliwoś-
ciom instalacji oczyszczalni przydomowych. 
Nowe przepisy zaproponowane przez 
burmistrza pozwalają na dofinansowanie 
podobnych inwestycji na terenach, gdzie 
nie przewiduje się budowy kanalizacji 
zbiorczej. Kilka szczegółów dotyczących 
rozmów z firmami proponującymi budowę 
instalacji przydomowych omówił radny 
Roman Genstwa. Jak podkreślił, jego 
zdaniem, podobnie jak w innych częściach 
gminy, mieszkańcy powinni być obciążeni 
tylko kosztami przyłączy.

Mieszkańcy narzekali także na błąka-
jące się psy, które ich zdaniem stwarzają 
niebezpieczeństwo dla dzieci. Mimo inter-
wencji Straży Miejskiej, ciągle zdarza się, 
że bezpańskie lub źle nadzorowane zwie-
rzęta nękają ludzi. Pojawiły się także głosy 
dotyczące nieprawidłowości w odbiorze 
ścieków. Burmistrz zapowiedział, że pro-
wadzone są rozmowy na temat możliwości 
wożenia nieczystości do oczyszczalni w 
Robakowie, przy „wskrzeszonej” firmie 
przetwórstwa mięsnego. 

W dyskusji ciągle przewijał się argu-
ment, że zbyt mało robi się dla Szczod-
rzykowa.  

Mieszkańcy podkreślali, że wybudowali 
tu swoje domy już dziesiątki lat temu, a 
nadal czują się na samym końcu kolejki 
po inwestycje (szczególnie drogowe), 
szczególnie daleko za tymi mieszkańcami 
z innych części gminy, którzy często płacą 
podatki w Kórniku tylko od kilku lat.

ŁG

zebranie wiejSKie w SzCzodrzyKowie

wieLKa aKCja 
w MaŁej wSi
Myślę, że każdy, kto wybrał się w nie-

dziele na spacer brzegiem jeziora Skrzyne-
ckiego dostrzegł zmianę, jaka się dokonała 
za przyczyną kilkunastu mieszkańców 
wsi, którzy po-
przedniego dnia 
ochoczo stawi-
l i się na akcji 
„ s p r z ą t a n i e 
świata”.

Pod  p rzy -
w ó d z t w e m 
sołtysa, Beaty 
Burczyńsk ie j 
skupiliśmy się 
na doprowadze-
niu do porządku 
brzegu nasze-
go jeziora. Pra-
ca nie była łatwa gdyż najwięcej śmieci 
było w wodzie, niezbędne były kalosze, 
grabie, widły i w efekcie zebraliśmy 
sporą hałdę odpadów. Przykre jest 
to, że rodzaj tych śmieci - puszki po 

robakach, jednoznacznie wskazywał 
nam  winowajców: czyli wędkarzy, a 
zawsze wydawało mi się, że ta grupa 
pasjonatów powinna dbać o przyrodę i 
środowisko naturalne. 

Naszą grupę porządkową w dużej 
mierze stanowiły dzieci, najmniejsze to 
trzylatki Małgosia i Grześ, które w ten so-
botni ranek otrzymały ważną lekcje życia w 

zgodzie z natu-
rą i myślę, że im 
nigdy do głowy 
nie przyjdzie by 
wyrzucić cho-
ciażby papierek 
od cukierka, czy 
puszkę po na-
pojachw miej-
scach do tego 
nie przeznaczo-
nych.

Z a  c i ę ż -
ką pracę była 
także nagroda 

- pani sołtys zorganizowała ognisko z 
kiełbaskami i napojami, było bardzo miło 
i przyjemnie. Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku będzie więcej sprzątających 
a mniej śmieci. PEC
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KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 54

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

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

U NAs CZYsTO, sOLIDNIE I TANIO

PROMOCJa

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

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk– blachę cynkowaną

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

oraz inne materiały budowlane

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

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

UsŁUGI W RAMACH kONTRAkTU  
Z NfZ

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

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

PŁYTKI CERAMICZNE

CZYNNE: 
W PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK  14.00-20.00

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

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8

Przyjmę ucznia  
w zawodzie

blacharz
samochodowy

tel. 061 8171 127

tel. (61) 8171 127
a

Firma brukarska
ułoży kostkę,

kamień.
Dobrze i szybko.
tel. 609-713-811

668-546-555

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW DO MONTAŻU 
ELEMENTÓW  DREWNIANYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ 
PRZYUCZENIA - TARTAK BNIN tel. 061 898 04 56

SERWIS SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

zatrudni od zaraz  
mechanika i elektromechanika. 

Atrakcyjne wynagrodzenie.

tel. 0501 61 22 73

dziaŁania 
rady SoŁeCKiej 

ŻerniK 
Władze sołeckie Źernik na spotkaniu, 

które odbyło się 3 kwietnia podsumowa-
ły swoje działania podczas pierwszego 
kwartału pracy po wyborach. 

Członkowie Rady Sołeckiej wspo-
mnieli o tym, że przede 
wszystkim skupili się na 
doposażeniu świetlicy. 
Ze sołeckich funduszy 
przeznaczono na ten 
cel  5 156 zł. Pierwszym 
zakupem była chłodnia. 
Następnie rozpoczęto 
dokupywanie wyposaże-
nia kuchni, czyli nakryć 
stołowych, przyborów 
do kuchni, garnków itd. 
Zamówiono również od-
blaskową kulę,  k tórą 
zamontowano pod su-
fitem.

Sołtys Kazimierz Bo-
gusławski zwrócił uwagę 
na społeczne zaangażo-
wanie mieszkańców Żernik, którzy poma-
gają w wyposażeniu świetlicy. Jarosław 
Wojciechowski wykonał uchwyty do firan 
i je zamontował. Państwo Wojciechowscy 
i Czesława Olejniczak dostarczyli zasłony. 
Zbigniew Majewski zamontował 4 uchwyty 
do kolumn. Elżbieta Dyczak uszyła 10 
obrusów. Sołtys składa podziękowania 
kierownik OPS – Bożenie Kiełtyce za prze-

znaczenie 495 zł na zakup gier z środków 
na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 
Monice Jankowiak i Danielowi Kulzie za 
to, że bezinteresownie pomagają w ude-
korowaniu świetlicy, a także młodzieży za 
pomoc we wszystkich pracach służących 
utrzymaniu świetlicy. 

RS myśli o tym, by wynajmować świetli-
ce na przyjęcia i różne imprezy okolicznoś-
ciowe, by w ten sposób moc pozyskiwać 
dodatkowe środki finansowe. 

W świetlicy odbyło się już wiele zabaw. 
Podczas karnawału zorganizowano przy-

jęcie na 36 par, z którego wszyscy byli 
zadowoleni, a szczególne podziękowania 
należą się paniom przygotowującym te 
imprezę. 

Obchodzono tu także 6 marca Dzień 
Kobiet, w którym udział wzięło ok. 30 pań. 

Dużym wydarzeniem w życiu miesz-
kańców Żernik była Droga Krzyżowa, 
która odbyła się w Wielki Poniedziałek 

- 2 kwietnia. Przewodniczył jej proboszcz 
parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Tulcach – ks. Marek Matyba. 
Specjalne nabożeństwo w tym dniu poświę-
cone było drugiej rocznicy śmierci papieża 
Jana Pawła II. W trakcie Drogi Krzyżowej 
wspomniano o błogosławieństwie Jana 
Pawła II, które udzielił na 25-lecie Koronacji 
Cudownej Figury Matki Bożej w Tulcach. 
Sołtys Kazimierz Bogusławski zaznacza, 
że mieszkańcy wsi uczestniczyli w tym 
doniosłym nabożeństwie wielkopostnym z 
wielkim przejęciem i pobożnością. 

W planach są kolejne im-
prezy – Majówka oraz Dzień 
Dziecka. Władze sołeckie po-
informowały, że w dalszych 
planach jest rozbudowa i ogro-
dzenie placu zabaw. Członko-
wie RS powiedzieli również, że 
martwi ich duże zużycie gazu na 
ogrzewanie świetlicy. Spowodo-
wane jest to tym, że ściany tego 
budynku są dość cienkie. Mają 
nadzieję, że burmistrz uzyska 
środki, aby zgodnie z wcześ-
niejszymi planami w tym roku 
świetlica została ocieplona.

Sołtys wspomniał także 
o potrzebie remontowania 
zwężonego odcinka jezdni 
prowadzącej przez wieś. W 

tej sprawie bardzo często zwraca się do 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
W najbliższym czasie nastąpi ponowne 
wyrównanie gminnej drogi gruntowej 
wiodącej z Żernik w stronę Robakowa. 
Zainstalowane będą również poręcze 
na mostku nad Koplą, gdyż poprzednie 
zniszczyli wandale.

Robert Wrzesiński

dębieC  
potrzebuje 
ŚwietLiCy

Dębiec to jedna z najmniejszych wsi na-
szej gminy. Na początku roku uprawnionych 
do głosowania w wyborach sołeckich były 
72 osoby. Geograficznie leży także na ubo-
czu, jednak dojazd z Dębca do Kórnika jest 
dość dobry, mimo, że po drodze przejeżdża 
się przez tereny sąsiedniego powiatu. W 
nowej kadencji sołtysem została Katarzyna 
Szafraniak.

Celem jaki sobie postawiła na począt-
ku swojej pracy jest „ożywienie” świetlicy 
wiejskiej. Pomaga jej w tym między innymi 
Monika Skorupska, która w miarę możliwo-
ści opiekuje się dziećmi i młodzieżą, która w 
świetlicy chce spędzić swój wolny czas. 

Problemem jest brak zaplecza. Nie ma 
urządzeń sanitarnych, brakuje wody. Przy-
dałby się remont podłogi i zakup potrzeb-
nych sprzętów. Można by wybudować plac 
zabaw i boisko z prawdziwego zdarzenia. 
Już zakupiono regały, gry. Dzięki ofiarności 
mieszkańców pojawiły się szklanki i inne 
drobiazgi.

Dzieci uczęszczają do świetlicy naj-
chętniej zimą i w czasie zimniejszych, 
deszczowych dni. Latem wolą zabawę na 
świeżym powietrzu lub muszą pomagać w 
gospodarstwach.

Świetlica ożywa także z okazji uroczy-
stości. Był „podkoziołek”, Dzień Kobiet, a 
ostatnio „zajączek” dla dzieci i święcenie 
potraw wielkanocnych. Palny są bogate i 
zapał wielki. Niemal wszyscy mieszkańcy 

angażują się w życie wsi.
Dębiec ma też inne problemy. Nie ma 

kanalizacji – a asfalt, który trzeba by zrywać 
przedrożyłby budowę oczyszczalni przydo-
mowych. Jak na każdej wsi trzeba częściej 
równać drogi, problemem są rowy meliora-
cyjne i utrzymanie dróg bitumicznych.

Jednak nowa Rada Sołecka wierzy, że 
krok po kroku uda się większość spraw 
załatwić. ŁG
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Kierowca na „podwójnym gazie”
5 kwietnia w miejscowości Skrzynki funkcjo-
nariusze Sekcji Ruchu Drogowego KMP w 
Poznaniu zatrzymali nietrzeźwego kierowcę 
pojazdu, którym był mieszkaniec gminy Kór-
nik.  Mężczyzna w wydychanym powietrzu 
miał 0,7 promila alkoholu. Zastosowano w 
tym przypadku tryb przyspieszony. Następ-
nego dnia opuścił Sąd Rejonowy w Środzie 
Wlkp. z wyrokiem.  
14 kwietnia kórniccy policjanci zatrzymali 
w Gądkach nietrzeźwego kierowcę, miesz-
kańca Śremu. Po przeprowadzeniu badania 
stwierdzono, że mężczyzna ma około 2,3 
promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Tutaj również zastosowano przyspieszony 
tryb sądowy. 

Nie udzielili pierwszeństwa 
6 kwietnia o godz. 13.10, w Kórniku przy 
ul. Średzkiej kierująca samochodem marki 
daewoo nie udzieliła pierwszeństwa prze-
jazdu i zderzyła się z samochodem marki 
mercedes.  
10 kwietnia o godz. 12.45, w Kórniku na 
skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Woźniaka 
kierująca  fiatem punto wymusiła pierw-
szeństwo przejazdu i doprowadziła do 
zderzenia z fiatem sieną.

Posiadał narkotyki i skradziony telefon
W dniu 6 kwietnia funkcjonariusze Oddzia-
łów Prewencji KWP w Poznaniu zatrzymali 
w Kórniku mieszkańca gminy Kórnik, który 

posiadał przy sobie środki odurzające oraz 
telefon komórkowy pochodzący z kradzieży. 
Obecnie trwa dochodzenie 

Prowadził samochód mimo zakazu
8 kwietnia funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Kórniku zatrzymali w Kromolicach, 
kierowcę samochodu, który posiadał zakaz 
prowadzenia pojazdów. Zatrzymanym męż-
czyzną był mieszkaniec Kórnika.

Zajechał drogę
W dniu 10 kwietnia o godz. 9.50, na kra-
jowej drodze nr 11 w miejscowości Gądki, 
kierowca opla wykonując manewr skrętu 
w lewo zajechał drogę kierującemu pojaz-
dem marki renault. Kierowca renault chcąc 
uniknąć zderzenia zjechał na pas dzielący 
jezdnię i uszkodził pojazd.

Brak ostrożności
10 kwietnia o godz. 12.15, na skrzyżowaniu 
trasy katowickiej z drogą nr 434 w Dzieć-
mierowie kierowca pandy nie zachował 
należytej ostrożności i odległości pomiędzy 
pojazdami i zderzył się z oplem corsą. 

Nie dostosował prędkości
10 kwietnia o godz. 16.10, na drodze nr 431 
kierowca passata nie dostosował prędko-
ści do warunków ruchu i doprowadził do 
zderzenia z samochodem marki audi oraz 
peugeot. Kierowcom nic się nie stało, nato-
miast pojazdy uległy uszkodzeniu. 

Kradzieże 
• 4 kwietnia w miejscowości Mościenica 
nieznany sprawca dokonał włamania do 
garażu na terenie budowy i ukradł sprzęt 
budowlany o łącznej wartości 4000 zł na 
szkodę mieszkańca Kórnika. W tym sa-
mym dniu w jednym ze sklepów w Kórniku 
nieznany sprawca wykorzystał nieuwagę 
pracownicy i dokonał kradzieży IPAG-a 
wartości 1600 zł.
• 5 kwietnia w miejscowości Prusinowo 
nieznany sprawca dokonał kradzieży kabla 
sejsmicznego o wartości 5000 zł. 
• 6 kwietnia w Dziećmierowie w jednym z 
zakładów pracy miało miejsce włamanie 
do szafki pracowniczej, skąd sprawca 
zabrał portfel z zawartością dokumentów 
oraz pieniądze w kwocie 800 zł na szkodę  
mieszkańca gminy Kórnik.
• 9 kwietnia Komisariat Policji w Kórniku 
został powiadomiony o dokonanym wła-
maniu do lokalu w miejscowości Jaryszki, 
skąd sprawcy zabrali telefon komórkowy, 
artykuły spożywcze, sprzęt AGD. Straty 
oszacowano na łączną sumę 36 000 zł na 
szkodę mieszkańca Poznania.
• 10 kwietnia mieszkaniec gminy Kórnik 
zgłosił, że nieznany sprawca usiłował 
dokonać kradzieży jego pojazdu marki 
peugeot, zaparkowanego w miejscowości 
Dziećmierowo. 
• 12 kwietnia Komisariat Policji w Kórniku 
został powiadomiony o włamaniu do skle-
pu w miejscowości Radzewo. Sprawca 
dokonał kradzieży z niego alkoholu oraz 
papierosów. Łączna suma start to około 
1700 zł. 

Opracowała: Barbara Morasz

KroniKa KryMinaLna

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE 

Brak nadzoru nad psami
3 kwietnia patrol SM ukarał mandatem 
mieszkańca Borówca za brak zachowania 
środków ostrożności przy trzymaniu psa. 
Do podobnej sytuacji doszło 10 kwietnia. W 
tym dniu strażnicy miejscy interweniowali w 
Kromolicach w związku z biegającymi psami. 
Właścicielka zwierząt została pouczona. 

Zagrażało bezpieczeństwu na drodze
3 kwietnia Straż Miejska interweniowała w 
Biernatkach w sprawie ściętego drzewa. 
Stwarzało ono zagrożenie w ruchu kołowym 
na drodze Biernatki – Prusinowo. Firma 
ścinająca drzewa usunęła konar z jezdni. 

Zabezpieczali drogę krzyżową
6 kwietnia funkcjonariusze SM zabezpie-
czali miejsce procesji drogi krzyżowej, która 
przeszła ulicami Kórnika. 

Padłe lisy w Borówcu 
6 kwietnia strażnicy miejscy w Borówcu na-
trafili na miejsce, w którym leżą dwa martwe 
lisy.  Miejsce to wskazano pracownikowi 
firmy utylizacyjnej. Lisy usunięto.

Interwencja w Robakowie 
12 kwietnia Straż Miejska interweniowała 
wraz z pracownikiem UM w Kórniku w Ro-
bakowie. Interwencja dotyczyła zgłoszenia 

o spalaniu gumy. Na miejscu sprawę wyjaś-
niono z właścicielem firmy, który w swojej 
działalności wykorzystuje podgrzewanie 
gumy. Właściciel firmy posiadał wymagane 
pozwolenia. 

Podejrzany o wyrzucanie śmieci do 
jeziora 

12 kwietnia patrol SM interweniował na 
ulicy Prowent w Kórniku w związku z po-
dejrzeniem wyrzucania śmieci do jeziora. 
Na miejscu przeprowadzono rozmowę z 
osobą wskazaną  w zgłoszeniu. Sprawdzo-
no dokumenty zawarcia umowy na wywóz 
nieczystości. Osoba ta posiadała aktualną 
umowę na wywóz odpadów, dlatego inter-
wencję zakończono. 

Bezpańskie psy
12 kwietnia strażnicy miejscy interweniowali 
wraz z pracownikiem Urzędu Miejskiego  
w Błażejewie w sprawie 2 bezpańskich 
psów. Czworonogów nie udało się po-
chwycić. 

Zebrała: Barbara Morasz

StraŻaCy w aKCji
Kórniccy strażacy wzięli udział w kolej-

nych akcjach.
6 kwietnia oświetlali teren w Borówcu.
7 kwietnia wyjechali do Mieczewa, skąd 

otrzymali informację, o wypadku - dachowa-

niu samochodu. Po przyjeździe na miejsce 
okazało się, że pojazdem już nie ma.

11 kwietnia zabezpieczali miejsce 
wypadku w Koniku, gdzie kierowca samo-
chodu stracił panowanie nad pojazdem i 
uderzył w drzewo.

12 kwietnia pojechali zabezpieczyć 
miejsce tragicznego wypadku w Robako-
wie. Młody człowiek z Borówca popełnił tam 
samobójstwo, wchodząc na tory kolejowe.

14 kwietnia strażacy zabezpieczali 
miejsce wypadku na Trasie Katowickiej na 
wyjeździe z Kórnika do Poznania.

Oprac. Robert Wrzesiński

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,  
że zmarł nasz niezapomniany Kolega i pracownik

ś.   p.

RYSZARD FRĄCKOWIAK
Rodzinie i Bliskim zmarłego

składamy serdeczne wyrazy współczucia
Kierownictwo i pracownicy firmy Chemkonfekt

SprawozdawCzo-
wyborCze zebranie 

SoŁtySów 
We wtorek 17 kwietnia obyło się 

sprawozdawczo-wyborcze zebranie 
kórnickiego koła Stowarzyszenia Soł-
tysów Województwa Wielkopolskiego. 
Gościem specjalnym spotkania, obok 
nowych członków i przedstawicieli sa-
morządu Kórnika był Sekretarz Zarządu 
Stowarzyszenia Wincenty Pawelczyk. 

W pierwszej części Nastąpiło przyję-
cie nowych członków – sołtysów, którzy 
w nowej kadencji zostali wybrani po raz 
pierwszy. Ustępujący prezes kórnickiego 
koła Józef Bartkowiak przedstawił spra-
wozdanie z działalności. Po sprawozdaniu 

Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła Julia 
Bartkowiak udzielono Zarządowi i Komisji 
absolutorium.

W wyborach do zarządu nowej kadencji, 
mimo próśb nie wystartował Józef Bartko-
wiak. Nie mniej jednak,  w dalszej części 
zebrania został jednogłośnie wybrany na 
delegata na Zjazd Wojewódzki.

Do Zarządu kórnickiego koła wybrani 
zostali: Zbigniew Tomaszewski (prezes), 
Henryk Hypsior (skarbnik), Genowefa Jach-
nik, Ireneusz Majchrzak (sekretarz) oraz 
Genowefa Piwońska (wiceprezes). Do ko-
misji rewizyjnej wybrano: Julię Bartkowiak, 
Iwonę Cupryjak i Janusza Wojtusia.

W dalszej części zebrania ustalono 
składki członkowskie (na poziomie ubie-
głorocznych) oraz omówiono plany stowa-
rzyszenia na 2007r. ŁG

Biblioteka Publiczna w Kórniku organizuje bezpłatny kurs obsługi komputera  

i Internetu dla dorosłych  mieszkańców naszego rejonu.  Kurs obejmować będzie 

cykl  3-4 zajęć, które będą się odbywały w Bibliotece w Kórniku. Na pierwsze 

zajęcia zapraszamy 7 maja b.r. (tj. poniedziałek) o godz. 17.00. Na kurs można  

zgłaszać się telefonicznie (061-8170-021) lub osobiście umówić się w bibliotece.  

Serdecznie zapraszamy.
                                                                                                       

Danuta Nestorowicz
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku

W naszym gronie powitaliśmy 
„milusińskich” urodzonych w mie-
siącu lutym 2007r.

1.Jankowski Krzysztof ur. w Prusinowie 
zam.Prusinowo

2. Młynarczak Adam ur. w Poznaniu zam.
Kórnik

3. Kassner Natalia ur. w Poznaniu zam.
Szczytniki

4. Brylewski Jędrzej ur. w Poznaniu zam.
Czmoń

5. Milczarek Maksymilian ur. w Poznaniu 
zam.Kórnik

6. Tomaszewska Zuzanna ur. w Poznaniu 
zam.Kórnik

7. Skała Julia ur. w Śremie zam.Roba-
kowo

8. Borońska Wiktoria ur. w Poznaniu zam.
Szczytniki

9. Andrzejczak Kacper ur. w Poznaniu 
zam.Kórnik

10. Malicki Piotr ur. w Poznaniu zam.
Kórnik

11.Antkowiak Bartosz ur. w Śremie zam.
Błażejewko

12. Ogórkiewicz Anna ur. w Śremie zam.
Robakowo

13. Puchowski Adam ur. w Poznaniu zam.
Robakowo

14. Glinkowska Oliwi a  ur.w Poznaniu zam.
Borówiec

Najbliżsi pożegnali zmarłych w m-cu  
lutym 2007r

1. Cicharski Teodor lat 86 ze Szczodrzy-
kowa

2. Najewski Stanisław lat 93 z Radzewa
3. Rozmiarek  Stanisław lat 78 z Kórnika 
4. Dota Marian lat 83 z Robakowa
5.Konieczny Stanisław lat 68 z Kórnika
6. Szamańska Salomea lat 76 ze Szczod-

rzykowa                                                               
Bernadeta Szydłowska

Jeśli chcesz, 

aby zdjęcie Twojego nowona-

rodzonego dziecka ukazało się 

na łamach Kórniczanina,  

w ciągu miesiąca od naro-

dzin prześlij fotografię pocztą 

elektroniczną wraz z opisem 

na adres redakcji  

korniczanin@kornik.pl  

lub dostarcz w formie cyfro-

wej do siedziby redakcji  

(Bnin, ul. Rynek 1, ratusz I 

piętro)

Podziękowania dla ustępującego Prezesa
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tel. (61) 817 07 50
kom. 0601 586 966

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

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

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

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

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

Przemysłowe i domowe  
maszyny do szycia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i używanych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

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

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

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

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

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

UBEZPIECZENIA

Zadzwoń i porównaj nasze stawki, taryfy OC i AC 
Dojazd do klienta bezpłatny!

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

FIRMa 
REMONTOWO-BUDOWLANA

Budex
oferuje usługi w zakresie montaż płyt Nida-Gips, 

szpachlowanie, malowanie,  
układanie glazury / łazienki kompleksowo,

adaptacje poddaszy
oraz wszelkie prace wykończeniowe

(061) 8170 501, 668 157 333

Kobiety i MęŻCzyźni  
potrzebni do praCy  

w ogrodniCtwie (SzKLarnie)
daChowa 1, gądKi

teL. 061 819 04 63

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
HENRYK MOSTOWSKI

wykonuje usługi:
• wywiązanie więźby dachowej • pokrycia każdym rodzajem 
dachówki • pokrycia blachą dachówkową - trapez • pokrycia 
papą termozgrzewalną, gonty papowe • opierzenia dekarskie 
• montaż okien dachowych • ocieplenia budynków i dachów

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

V feStiwaL 
MŁodyCh MuzyKów

14 kwietnia 2007r. już po raz piąty odbył 
się Festiwal Młodych Muzyków, którego or-
ganizatorem był Urząd Miejski w Kórniku. 

Festiwal adresowany był do dzieci i 
młodzieży uczącej się gry na dowolnym in-
strumencie muzycznym, lecz nie pobierającej 
nauki w szkołach muzycznych. 

Uroczystość otworzył burmistrz Jerzy 
Lechnerowski, który przy tej okazji dokonał 
odsłonięcia fortepianu,  zakupionego przez 
gminę. 

W tym roku w festiwalu wzięło udział 
27 uczestników, którzy startowali w dwóch 
kategoriach: 

• fortepian, 
• inne instrumenty. 
Oprócz kategorii instrumentalnych uczest-

nicy podzieleni byli na grupy wiekowe. 

Grupa młodsza - fortepian 
W tej grupie I miejsca jury nie przyzna-

ło, natomiast przyznano dwa II miejsca, 
które zdobyli: Jakub Lehmann i Magda-
lena Cyra. Jury przyznało także dwa III 
miejsca, które zajęły: Beata Norkiewicz i 
Aleksandra Pluto-Prądzyńska, natomiast 
wyróżnienia otrzymały: Joanna Siwecka 
i Marta Przybył; 

Grupa średnia - fortepian 
W grupie średniej I miejsce zajęła We-

ronika Cyra, II miejsca jury nie przyznało, 
natomiast III miejsce zajął Maciej Królikowski, 
wyróżnienia otrzymali: Lidia Wesoła, Żaklin 
Grząślewicz i Paweł Walerczyk; 

Grupa starsza - fortepian 
W tej grupie I miejsca nie przyznano, 

natomiast II miejsce zdobyła Marta Lehmann, 
III miejsce zdobyła Dorota Kuczek, a wyróż-
nienia otrzymali: Monika Oleszyńska, Beata 
Zwierzyńska i Tomasz Zwierzyński.

Grupa młodsza – instrumenty dowolne 
W tej grupie jury przyznało III miejsce Artu-

rowi Stelmachowi grającemu na keyboardzie, 
natomiast wyróżnienia otrzymali: Weronika 
Roemer, Bartosz Sadłocha, Karolina Grabow-
ska, Monika Adamczyk i Karolina Karolczak; 

Grupa starsza – instrumenty dowolne 
W tej grupie jury także przyznało tylko 

III miejsce, które otrzymała Maria Taciak, 
natomiast wyróżnienia otrzymali: Monika 
Oleszyńska, Tomasz Szyc, Marcin Duda i 
Olga Półchłopek. 

Występy uczestników oceniało trzyoso-
bowe jury w składzie: p. Maria Polowczyk, p. 
Piotr Kałużny i p. Stanisław Słowiński. Jury 
oceniając uczestników brało pod uwagę trzy 
aspekty występu: umiejętności, muzykalność 
i ogólne wrażenie. Uczestnicy festiwalu 
prezentowali ale najwyższy wysoki poziom, 
ale  według jurorów najwyższe umiejętności 
prezentowali uczestnicy grup fortepianowych. 

Na zakończenie pan Słowiński ogłosił wyniki, 
na które wszyscy najbardziej oczekiwali - na-
grodę publiczności. 

W tym roku nagrodę publiczności zdobył 
najmłodszy uczestnik festiwalu Jakub Leh-
mann. MMB

A oto jak tegoroczny Festiwal Mło-
dych Muzyków ocenia jego twórca i 
współorganizator Zygmunt Szram.

„Kórnickie festiwale młodych muzyków to 
imprezy nader potrzebne, jeśli dba się o kul-
turowy rozwój dzieci i młodzieży. W tym roku 
konkurs przebiegł sprawnie - bez większych 
zakłóceń,  dłużyzn i przerw. Duże brawa na-
leżą się władzom miasta za zakup fortepianu, 
który (choć nie nowy) sprawdził się zarówno 
doniosłością jak i szlachetnością brzmienia. 
Udanym pomysłem była też rezygnacja z 
kosztownego nagłośnienia. Okazało się, że 
i bez niego wszystko było słychać doskonale 
– może nie za głośno, ale za to naturalnie, 
wprost ze źródła, a nie z głośnikowej memb-

rany. Zaoszczędzone pieniądze można było 
przeznaczyć na wynagrodzenie jury, które 
jak na ironię, było najsłabszym punktem tego 
festiwalu. Niezrozumiałe decyzje z nieprzy-
znawaniem pierwszych (a często i drugich) 
miejsc narobiły sporo zamieszania i niesmaku. 
Organizatorzy mieli duże problemy z prze-
kwalifikowaniem wcześniej przygotowanych 
nagród (w tym roku były one dość bogate), a 
dzieci odeszły zawiedzione. W końcu wiele z 
nich było nie tak dawno laureatami znacznie 
wyższych rangą festiwali. Dla nich mniej waż-
ne były same nagrody – oczekiwały uznania 
za ciężką pracę i przeżyty stres. Jurorzy zdali 
się zapomnieć o tym, jak sami uczyli się grać. 
Czyżby od razu grali bezbłędnie? Brakło zrozu-
mienia, że dzieci, póki są dziećmi, mają prawo 
do pomyłek i że nie one są najważniejsze. 
Odnosiło się wrażenie, że głównym kryterium 
oceny była ilość popełnionych błędów, a to 
chyba błędne kryterium.

Pewnym antidotum na nie zawsze popu-
larne decyzje jury miała być nagroda publicz-

ności. Niestety i tu nie było sprawiedliwości. 
Wiele osób głosowało bez żenady na swoje 
własne dziecko do czego często też przyłą-
czali się ich znajomi. Trudno w takiej sytuacji 
o obiektywną ocenę. Trudno też mówić o do-
brym przykładzie, jaki dali dorośli dzieciom. Nie 
dziwmy się potem, że w życiu decydują układy 
i znajomości, a nie umiejętności i kompetencja. 
Na szczęście zatriumfowała sprawiedliwość 
i zasłużenie wygrał 7-letni Jakub Lehmann, 
choć to jego siostra Marta grała na tym festi-
walu niewątpliwie najpiękniej.

Pięknie grało też wiele innych dzieci. 
Spośród tych, którzy pozostawili po sobie 
duże wrażenie, a nie zdobyli głównych nagród 
byli: Marta Przybył, Żaklin Grząślewicz, Paweł 
Walerczyk, Tomasz Szyc, Olga Półchłopek i 
Tomasz Zwierzyński.

Przeżyte doświadczenia nie pójdą jednak 
na marne i organizatorzy zapewniają, że wy-
ciągną z nich właściwe wnioski. Choć festiwal 
był udany, dołożą starań, aby było jeszcze 
lepiej, a zwłaszcza sprawiedliwiej.”

Uczestnicy konkursu
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KONKURS NA STANOWISKO  DS.  INWESTYCJI
Burmistrz Gminy Kórnik

na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 
1593 ze zm.)  ogłasza konkurs na stanowisko ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Kórniku w wymiarze pełnego etatu.

 
I. Wymagania niezbędne kandydata:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) posiada wykształcenie wyższe techniczne (kierunek budownictwo)
7) znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office
8) prawo jazdy kategorii B
 
II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1) znajomość regulacji prawnych w zakresie  struktur i funkcjonowania administracji samorządowej, oraz prawa budowlanego 
2) komunikatywność

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1. Prowadzenie spraw z zakresu inwestycji gminnych.
2. Znajomość procedur związanych z procesem inwestycyjnym.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa 

popełnione umyślnie,
7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
8) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)”

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 27 kwietnia 2007 r, w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) 
do godziny 15.30. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Konkurs na stanowisko  ds. inwestycji w Urzędzie Miej-
skim w Kórniku.” Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu 
przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu 
po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 7 maja 2007r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

KONKURS NA STANOWISKO  DS.  PROMOCJI GMINY 
Burmistrz Gminy Kórnik

na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1593 ze zm. )  ogłasza konkurs na stanowisko ds. promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

 
I. Wymagania niezbędne kandydata:
1) jest obywatelem polskim,
2) ma pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) posiada wykształcenie wyższe
7) znajomość obsługi komputera  w zakresie Microsoft Office oraz pracy w Internecie,
8) dobra znajomość języka angielskiego
 
II. Wymagania dodatkowe kandydata:
1) znajomość regulacji prawnych w zakresie  struktur i funkcjonowania administracji samorządowej, 
2) komunikatywność
3) mile widziane doświadczenie w organizowaniu imprez o charakterze kulturalnym

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
- prowadzenie i bieżąca aktualizacja oficjalnej strony internetowej Gminy Kórnik,
- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, 
- nadzór nad funkcjonowaniem Publicznych Punktów Dostępu do Internetu zlokalizowanych na terenie Gminy Kórnik,
- pomoc w przygotowywaniu i składaniu wniosków w sprawie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1) życiorys ( CV ) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa 

popełnione umyślnie,
7) podpisane pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
8) klauzula o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr.133, poz. 883, ze zm.)

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 27 kwietnia 2007 r, w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kórniku (I piętro) 
do godziny 15.30. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją:  „Konkurs na stanowisko  ds. promocji gminy w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku.”  Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu 
przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu 
po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w dniu 7 maja 2007r. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej (www.bip.kornik.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kórniku.

Zostań Dumą Kórnika
Jeden z najsłynniejszych i najpiękniejszych symboli Kórnika ożywa!!!

Burmistrz ogłasza konkurs na „Białą Damę 2007”. W terminie do dnia 30 kwietnia br. wszystkie panie, które chciałyby przez 
najbliższy rok nosić tytuł Białej Damy jak i reprezentować nasze piękne miasto, proszone są o dostarczenie życiorysu wraz ze 
zdjęciem w Referacie Promocji Urzędu Miejskiego w Kórniku lub przesłanie go na adres e-mail: promocja@kornik.pl. Decyzja 
w sprawie przyznania tytułu zapadnie po rozmowach z kandydatkami. Wynik konkursu zostanie publicznie ogłoszony przez 
Burmistrza podczas Kórnickich Spotkań z Białą Damą w dniu 25.05.2007r. 

Kandydatki powinny spełniać następujące wymagania:
• ukończone 16 lat,

• zameldowanie na terenie gminy Kórnik,
• znajomość komunikatywna języka niemieckiego lub angielskiego.

podSuMowanie   
dziaŁaLnoŚCi za roK 

2006  
Krystyna Janicka podsumowując ubiegły 

rok  podkreśla, że jednym z ważniejszych 
wydarzeń dla organizacji było uzyskanie 
przez Kórnickie Towarzystwo Pomocy Spo-
łecznej  statusu  OPP (organizacji pożytku 
publicznego). „Daje to możliwość  przeka-
zywania przez podatników 1 % podatku  
na wybraną przez siebie organizację, jest 
to prawo podatnika z którego powinniśmy 
korzystać. W  roku ubiegłym z  tytułu wpłat 1 
%  uzyskaliśmy  3.487,74,- jest to znacząca 
kwota w naszym budżecie. Przeliczając to 
na konkretną pomoc -  za te pieniądze moż-
na kupić 1.000 obiadów dla dzieci”-  mówi 
przewodnicząca KTPS-u.

Bardzo ważnym wydarzeniem 2006r 
było zorganizowanie wystawy malarstwa 
Teresy Radowicz (honorowej członkini 
Towarzystwa). Wystawa pt. „Piękno Wielko-
polski” zorganizowana w ramach obchodów 
Święta Białej Damy zgromadziła wielu 
miłośników malarstwa. Obrazy   ukazujące 
krajobrazowe walory Kórnika i okolicy były 
do nabycia za niewielkie pieniądze, a do-
chód ze sprzedaży autorka  przeznaczyła 
na cel charytatywny. Chociaż, jak mówi 
K. Janicka  ulubionym motywem artystki 
jest  Arboretum Kórnickie i Zwierzyniec 
nie brakowało prac przedstawiających 
budynki, których już nie ma i które zatarł 
w pamięci czas  np. starego  zajazdu na 
ul Pocztowej. 

 Ważnymi zadaniami realizowanymi 
przez KTPS  w ubiegłym roku  było prowa-
dzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci 
niepełnosprawnych. Podopiecznych było 
czworo i przeprowadzono z nimi łącznie  
ponad 300 godzin zajęć usprawniających 
– za kwotę 10.250,-  zł,  w tym  znaczny 
udział finansowy  miała  gmina Kórnik, prze-
kazując na to zadanie  ponad  9.000 zł  

Akcja LATO 2006  kosztowała  28.188,- zł, 
(w tym dofinansowanie z gminy 19.800 zł).

 Był to wyjazd na kolonie dla 48 oso-
bowej grupy dzieci i młodzieży . Podobnie 

14 dniowy pobyt w górach pełen atrakcji  
turystycznych i różnych niespodzianek jakie 
kryje  Kotlina Jeleniogórska  pozostawił 
na długo  miłe wspomnienia wszystkim 
uczestnikom.

Inna pomoc jaką  organizowało  To-
warzystwo  na rzecz mieszkańców gminy 
to zakupy  typu socjalnego (zakup opału, 
odzieży, leków i środków opatrunkowych 
oraz  artykułów koniecznych do utrzymania 
czystości). Na to wydano około 3.000 zł - w 
tym  dofinansowanie gminy - 1.500 zł.

Zarząd KTPS widzi potrzebę wspoma-
gania uczniów, stąd  zakupy  podręczników 
i przyborów szkolnych oraz  w niektórych 
przypadkach opłacenie biletów miesięcz-
nych na dojazd do szkół. 

„KTPS w miarę możliwości wspiera 
również osoby dorosłe, ale najważniejsze 
dla nas jest dziecko - jego  zdrowie, rozwój, 
kształcenie i byt”  podkreśla K. Janicka 

Dla dzieci  są organizowane cykliczne 
imprezy z okazji świąt, ostatnio inne w 
swej formie. 

Tuż przed   Bożym Narodzeniem 140 
dzieci   pojechało do kina IMAX w Centrum 
Plaza  na seans filmowy ukazujący  florę 
i faunę wysp Galapagos. Po seansie  na 
dzieci czekał  gwiazdor z prezentami . Na  
Święta Wielkanocne  w prezencie (na „za-
jączka”)  130 dzieci pojechało na wystawę 
„ Dinozaury” na MTP.

Kórnickie Towarzystwo Pomocy Spo-
łecznej w  swojej  17 letniej  działalności  
załatwiało wiele  spraw ,szczególnie  
takich  gdzie nie można było  udzielić  
pomocy  instytucjonalnej   (ustawa o 
pomocy społecznej  ogranicza  pomoc 
osobom przekraczającym  pewien dochód 
). „W takich przypadkach może pomóc 
taka właśnie  organizacja pozarządowa 
jak nasza” -mówi K. Janicka. Dlatego 
tak ważna jest współpraca z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej i  dyrektorami szkół, 
oraz  samorządem i innymi organizacja-
mi społecznymi w gminie. Modelowym  
przykładem wspomnianej współpracy 
jest coroczny finał  Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej Pomocy gdzie KTPS bierze 
na swe barki wiele spraw organizacyjnych  
i finansowych.

Podsumowując  2006r pod względem 
finansowym  przewodnicząca  stwierdza, 
że wpłaty na rzecz  KTPS-u  kształtowały 
się na podobnym   poziomie co w latach 
poprzednich  - 60.095,-  zł to wpływy a  

wydatki  to  50.409,- kwota która jest saldem 
i  BO 2007 roku  jest już   decyzją zarządu 
zarezerwowana na kolonie letnie. Lista 
sponsorów jest stała, i tu za pośrednictwem 
Kórniczanina KTPS  serdeczne dziękuje  
wszystkim darczyńcom.

Członkowie zarządu pracują nieodpłat-
nie jako wolontariusze, KTPS nie zatrudnia 
pracowników, nie posiada biura więc nie 
ponosi kosztów jego utrzymania. Każda 
złotówka wpłacona na rzecz Kórnickiego 
Towarzystwa Pomocy Społecznej jest prze-
znaczona na pomoc osobom  potrzebują-
cym - zapewnia przewodnicząca, dodając, 
że  nie wypłaca się żadnych zapomóg  
w formie pieniężnej.

W tej chwili trwa zbiórka pieniędzy  na 
dalszą rehabilitacje 5 letniego Kamila z 
Borówca,  który na skutek wypadku  do-
znał  ciężkiego urazu . Dziecko wymaga 
całodobowej opieki i stałej i kosztownej 
rehabilitacji, stąd prośba do wszystkich 
ludzi wielkiego serca o pomoc.

Pieniądze można wpłacać na konto 

BS Kórnik 02 9076 0008 
2001 0007  0739 0001  

Z dopiskiem Kamil
red

 

wiadoMoŚCi
          KtpS-u     

ZAPROSZENIE:
Odpust ku czci  

św. Józefa Rzemieślnika
i festyn „majówka”1 maja 2007 r.

w Robakowie
na boisku przedszkolnym.

Suma o godz. 1000

i „majówka” od godz. 1500-2100

odbędzie się już tradycyjnie
1 maja.

W programie: ciekawe zabawy, 
nagrody, atrakcje oraz smaczne 

dania.
Zapraszają z całymi Rodzinami:

ks. Proboszcz
Caritas

Rady Ekonomiczna
i Duszpasterska
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Kórnik 
ul. Średzka 17

WypoŻyczalnia samochodów
 osobowych i dostawczych

AUTO-MERC

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

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

oraz tralki gięte

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

ADHD - zespół nadpobudliwości psy-
choruchowej ( zespół hiperkinetyczny )to 
choroba, która dotyczy ok. 3 – 5 % dzieci 
w wieku szkolnym. Oznacza to, że w każdej 
klasie można spotkać przynaj-
mniej jedno dziecko z ADHD. 
W gminie Kórnik, na 2108 dzie-
ci w szkołach podstawowych, 
gimnazjach i liceum, czyli dzie-
ci między 7 a 19 rokiem życia, 
mamy zdiagnozowanych 38 
przypadków ADHD, tj. 1,8 % ( 
dane na 19.10.2006 r.). 

W zależności od ilości i 
jakości występujących u dzie-
cka objawów, można wyróżnić 
trzy podtypy ADHD: podtyp 
z przewagą nadruchliwości 
i impulsywności, podtyp z 
przewagą zaburzeń koncen-
tracji uwagi, podtyp mieszany. 
Zaburzenia o charakterze na-
druchliwości i impulsywności 
częściej występują u chłopców, 
u dziewczynek pojawiają się 
natomiast pod postacią trud-
ności z koncentracją uwagi. 
Ogólnie można powiedzieć, iż 
u  dziecka występują różno-
rodne trudności wpływające na 
skuteczność zachowań nasta-
wionych na wykonanie zadania 
– najczęściej związane są z 
nauką szkolną, zachowaniem 
w grupie.

Objawy ADHD występują 
już w okresie wczesnodzie-
cięcym, jednak diagnozę stawia się od 7 
roku życia. Wynika to z faktu, iż wzmożona 
aktywność ruchowa jest jednym z przeja-
wów prawidłowego rozwoju 
psychoruchowego małe-
go dziecka. Natomiast w 
okresie szkolnym dzieci z 
ADHD mają duże trudności 
z podporządkowaniem się 
grupie, reagują impulsyw-
nie, bez namysłu, czasem 
stają się kozłem ofiarnym. 
Mają problemy 

z wysiedzeniem przez 
45 minut w ławce, nie są w 
stanie słuchać nauczyciela, 
szybko nudzą się, zapomi-
nają odrobić lekcje, mają 
trudności w nauce. Także 
w domu są stale w ruchu, 
mają kłopoty z zapamięta-
niem poleceń, wykonują 
kilka czynności na raz, 
wymagają pomocy w odra-
bianiu lekcji. Nastolatkowie 
często zachowują się demonstracyjnie i 
prowokująco, do wielu spraw zabierają się 
z ociąganiem. Dzieci i młodzież z ADHD 
zwracają na siebie uwagę otoczenia i wy-
magają  też dodatkowej uwagi ze strony 
dorosłych. 

U ok. 3 % dzieci  ADHD utrzymuje się 
w wieku dorosłym pod postacią zaburzeń 
uwagi, nadruchliwości, impulsywności, 

poczucia mniejszej wartości, depresji, prob-
lemów w pracy i życiu rodzinnym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
rodziców dzieci z nadpobudliwością psy-

choruchową z naszej gminy, Poradnia 
Psychologiczno - -Pedagogiczna Filia 
Kórnik zorganizowała dla nich w dniu 

12 kwietnia br. spotkanie informacyjno 
– szkoleniowe w Sali Ratusza w Bninie. 
Spotkanie prowadziły panie psycholog z 
PPP w Mosinie, Maja Bobrowska i Dorota 
Lewandowska. Do udziału w spotkaniu 
zostali zaproszeni wszyscy rodzice dzieci z 
ADHD z gminy Kórnik, tj. 38 osób, przybyło 
19 rodziców oraz pedagodzy i psycholodzy 
szkolni (wszystkie szkoły podstawowe, oba 

gimnazja, Dom Dziecka). 
Prelegentki w formie multimedialnej pre-

zentacji omówiły problematykę ADHD, 
w tym przyczyny i przebieg schorzenia 

w różnych podtypach. Scharakteryzowały 
proces diagnozowania, z uwzględnieniem 

diagnozy psychologicznej i lekarskiej 
– neurologicznej i psychiatrycznej. 
Zwróciły uwagę na skuteczność le-
czenia farmakologicznego, niestety 
bardzo kosztownego i nierefun-
dowanego przez NFZ. W trakcie 
spotkania odpowiadały na pytania 
rodziców i nauczycieli, na gorąco 
komentowały różne zgłaszane 
problemy, w tym przedstawiły plusy 
i minusy nauczania indywidualnego. 
Nadpobudliwość psychoruchowa 
dziecka to głównie sprawa dorosłych 
– rodziców i nauczycieli, stwierdziły 
prelegentki, czym wywołały ożywio-
ną reakcję zebranych. Ważna jest 
wspólna praca – stawianie jasno 
określonych zasad i granic, porozu-
mienie, a często i negocjowanie róż-
nych problemów. Zgodność metod 
wychowawczych obojga rodziców 
i najbliższego otoczenia dziecka, 
znajomość problematyki ADHD, 
częsty osobisty kontakt rodzica ze 
szkołą, dostrzeganie przez nauczy-
cieli w rodzicu „trudnego” dziecka 
partnera, ogromna cierpliwość i 
radość z drobnych sukcesów to 
niektóre z dróg do pomocy dziecku 
nadpobudliwemu. 

Wszyscy biorący udział  w 
spotkaniu otrzymali na jego za-
kończenie materiały edukacyjne 

-  wskazówki do pracy z dzieckiem nad-
pobudliwym w domu i w klasie. Panie 
zadeklarowały także pomoc w kierowaniu 

do specjalistów, gdyż trudno 
jest dotrzeć do odpowiedniego 
lekarza dziecięcego zajmu-
jącego się sprawami nadpo-
budliwości – rodzice z naszej 
gminy muszą szukać pomocy 
poza Kórnikiem.

Obie panie od 3 lat pro-
wadzą grupę wsparcia dla 
rodziców dzieci z nadpobud-
liwością. 

W chwili obecnej uczestni-
czy w niej 7 rodziców z gminy 
Mosina, jest możliwość, aby 
zainteresowane osoby z naszej 
gminy od września 2007 r. brały 
w niej także udział. 

Na zakończenie spotkania 
kierownik poradni, M. Smolar-
kiewicz – Maliszewska zwróciła 
się do rodziców z apelem o 
utworzenie stowarzyszenia, 

które mogłoby pozyskiwać środki finan-
sowe i prowadzić różnego typu działania 
pomocowe dla dzieci z ADHD i ich rodzi-
ców w naszej gminie. 

Za pomoc w zorganizowaniu spotkania 
dziękuję paniom z Biura Rady Miejskiej 
– Helenie Tomaszewskiej, Bernadecie 
Piaseckiej.

M. Smolarkiewicz-Maliszewska

praCa z dzieCKieM nadpobudLiwyM

Prelegentki
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PRACOWNIA KRAWIECKA 
a&a

Szczytniki, ul. Jeziorna 9

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

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

Zapraszamy!

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

FRYZJERSTWO
       ●  Pracujemy na profesjonalnych kosmetykach firm:  
 L’OREAL, MATRIX, SHWARZ KOPF
     SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!

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

MYJNIA 
SAMOCHODOWA
Zaprasza i oferuje!

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

• Sprzęt firmy KARCHER
• Pranie tapicerki  

welurowej i skórzanej
• Poczekalnia - kawa gratis

dla każdego Klienta
CZYNNE:

pon.-sobota  
8.00-20.00

niedz.  
9.00-15.00 (na telefon)

Konkurencyjne ceny!
NASZĄ WIZYTÓWKĄ  
JEST DOKŁADNOŚĆ 

I SZYBKOŚĆ!

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

889-303-193

TROPICAL SUNTROPICAL SUN

Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00

NOWOŚĆ - tipsy szklane

Nowe godziny otwarcia

Zaprasza do wspólnej nauki:
języka angielskiego

Nowość!
języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego

• 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:
• matematyki • fizyki • chemii • biologii

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

OŚRODEK  
SZKOLENIA  

ZAWODOWEGO
 A.KACZMAREK   

 Przewóz towarów niebezpiecznych  
- ADR - wózki widłowe  

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

i dodatkowy dokształcający kierowców  
wykonujących transport drogowy - przewóz 

osób i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).  
Otwarcie kursu na prawo jazdy Kórnik, Szkoła Podstawowa, 

11 i 16 kwietnia, godz. 18.00
Zapisy i informacje w biurze Ośrodka.

Śrem, ul. Kilińskiego 18, 
Tel. 0602 631 288  
lub 061 28 28 760

Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców
Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy

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

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

zatrudnię KuCharKę
zajazd non-Stop  

gądKi

061 81-71-300 
602 379 399
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Miejsce 
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UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ 
I GRANITOWEJ

OGRODZENIA  •  ODWODNIENIA

TEL. 604 601 473

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany

tel. 602 220 560
oferuje:

- wykonanie projektów wszyskich obiektów,
- wydawanie opinii rzeczoznawcy budowl.,
- wykonywanie inwentaryzacji,
- udzielanie porad w zakresie prawa 
budowlanego.
Polecam bezpłatne konsultacje  
przedprojektowe Zapraszam

Pracownia Krawiecka
Szycie odzieży damskiej i męskiej na miarę.

Ubranka i sukienki komunijne.
Pogotowie krawieckie.

tel. 061 8171 973, kom. 601 242 112
Robakowo, ul. Ogrodowa 30

AVON
ZOSTAŃ KONSULTANTKĄ

• nowe formy współpracy
• bez opłaty wpisowej

• prezenty

tel. 504 706 905
avonkk@o2.pl

FIRMA
KOSMETYCZNA

zatrudni
na umowę zlecenie

zgłoszenia:
504 706 905
3003@op.pl

Kórnickie Spotkania  
z Białą Damą

25,05,2007 (Piatek)
Godz. 18,00

„U Białej Damy”  
– inscenizacja w wykonaniu uczniów S.P. nr 2 w Bninie

Godz. 18,30

Ogłoszenie wyników konkursu na „Białą Damę 2007” i prze-
kazanie symbolicznego klucza  do miasta.

Godz. 18,45
Prezentacja przybyłych Gości z zagranicy 

(przy udziale Capelli Zamku Rydzyńskiego)

-powitani zostaną m.in. Księżniczka z Koeningstein,  
Przedstawiciele bractw kurkowych z Niemiec, Holandii  

i Belgii

Godz. 19,00
Korowód wokół kórnickiego rynku 

Orkiestra, straż pożarna, amazonki i jeźdźcy, Burmistrz, Radni, 
przedstawiciele  bractw kurkowych, Biała Dama i jej Goście, 

Capella Zamku Rydzyńskiego, grupy szkolne, grupy artystyczne 
działające na terenie Kórnika.

Powrót Korowodu na podzamcze ok. godz. 19,45

Godz. 20,00
Koncert  w wykonaniu Capelli Zamku Rydzyńskiego.

Muzyka dawna, myśliwska i współczesna

„Capella Zamku Rydzyńskiego”  
- kwintet instrumentów Dętych Blaszanych (dwie trąbki, róg, 
puzon i tuba). Zespół tworzą absolwenci Akademii Muzycznej 
w Poznaniu, na co dzień pracujący w orkiestrach symfonicz-

nych Poznania. Capella powstała w 1985 roku, a od 1993 
roku jest również Reprezentacyjnym Zespołem Muzyki  

Myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego muzyki myśliw-
skiej. Capella poza koncertami w zamkach i pałacach, kate-
drach i salach koncertowych w kraju i za granicą występuje 

w radiu i telewizji

Godz. 21,00
Występy artystyczne

Występy młodzieżowych solistów i zespołów muzyczno-wo-
kalnych

Godz. 22,30
Taniec z ogniem – grupa artystyczna KADO

20 minutowy show tańca z ogniem. Trzech tancerzy i odpo-
wiednio dobrana muzyka oraz połykacz ognia gwarantują 

wiele niecodziennych emocji.

26,05,2007  (Sobota)
Godz. 15,00

Kórnickie Prezentacje
Występy dzieci i młodzieży oraz grup artystycznych z terenu 

Gminy Kórnik.

Godz.  17,00
Występ artystyczny grupy REAN

Niepowtarzalna na polskim rynku grupa działa od 1995r, 
realizując rocznie ok. 150 imprez. 

Godz. 18,00 
Kabaret Stan Tutaj 

- parodysta, kabareciarz z Kielc. Działalność artystyczną 
rozpoczął w 1983 roku w kabarecie “Szerszeń” Kazimierza 
Brusikiewicza, następnie występował w kabaretach Hanki 

Bielickiej, Jana Pietrzaka, w kabarecie Pigwa. Od 1995 
występuje solo - znany jako Stan Tutaj. 

Godz. 19,30
Koncert Zespołu  NO TO CO

Grupa powstała pod koniec lat 60. XX wieku. Jej założy-
cielem był Piotr Janczerski, ówczesny wokalista zespołu 

Niebiesko-Czarni. Zespół, jeszcze wtedy bez nazwy, debiu-
tował w grudniu 1966 roku w programie telewizyjnym. W 

ogłoszonym wtedy konkursie, spośród kilku tysięcy nadesła-
nych propozycji, wybrano nazwę Grupa Skifflowa No To Co. 
Od stycznia 1968 grupa rozpoczyna występy estradowe na 

terenie całego kraju, a także koncertowała m.in. we Francji, 
Kanadzie, USA, RFN, Wielkiej Brytanii i krajach socjalistycz-

nych

Godz. 21,00
Koncert Zespołu   ŁZY

Łzy - polski zespół muzyczny grający rocka, założony w 
1996 w Pszowie. Muzycy pochodzą z miejscowości w powie-
cie wodzisławskim i powiecie raciborskim. Do największych 

przebojów tego zespołu należą Agnieszka, Oczy szeroko 
zamknięte, Gdybyś był oraz Narcyz. Pierwsza płyta ukazała 

się w 1998 i nosiła tytuł Słońce.
Zespół zagrał już ponad 250 koncertów i ma na swoim 

koncie dwie Platynowe Płyty (za W związku z samotnością i 
Nie czekaj na jutro), a także dwie Złote (za Jesteś jaki jesteś 

i The Best Of 1996-2006).

Godz.   22,30
Pokaz Pirotechniczny   

Około 15 minutowy pokaz fajerwerków w przepięknej 
scenerii Zamku w Kórniku zadowoli nawet najbardziej 

wybrednych !!!

Godz. 23,00 – 02,00
Zabawa Taneczna

Zabawę uświetni doskonale znany zespół FENIX. Muzyka 
taneczna dla wszystkich!!!

27,05,2007 (Niedziela)
Godz.  15,00

Wielkopolska Panorama Hejnałów Ratuszowych 
(Orkiestra Dęta ZHP)

Godz. 20,00
Koncert  „ Wspomnienie” - Teatr Legion

„Wspomnienie” – to koncert pokolenia hippisów, z utworami 
z repertuaru Boba Dylana, Marka Grechuty, Janis Joplin, 

Ozzy’ego Osborne’a, Edwarda Stachury, Andrew Lloyda Web-
bera, The Moody Blues, Pink Floyd, The Who, w aranżacji 

gitarowej, wraz z oddającą klimat czasu poezją i śpiewem. 
Wspomnienie kultowych przebojów dzieci kwiatów patrzące 

„w dni, których jeszcze nie znamy”.
Stowarzyszenie Teatralne Legion, 27 maja, holl Zamku w 
Kórniku, godz. 20:00. Wstęp wolny. Scenariusz: Bettina 

Arnold, Wojciech Kopciński, Tomasz Kilarski. Poezja Anna 
Łazuka – Witek. Gitara i wokal: Bettina Arnold, Tomasz 

Kilarski; recytacje Wojciech Kopciński.

Szkoły  
w naszej gminie 

bezpieczne 
Stan bezpieczeństwa w kórnickich 

placówkach oświatowych jest dobry – to 
wniosek po przeprowadzeniu przeglą-
dów szkół przez tzw. „trójki” pod kątem 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

Przeglądy w szkołach w gminie Kórnik 
odbywały się w marcu. Przeprowadzono je 
na podstawie ustawy Rady Ministrów z dnia 
7 listopada 2006 roku w sprawie działań 
administracji rządowej przeciwko przemocy 
w szkołach. 

W skład „trójki” wchodzili: przedstawiciel 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, policji oraz 
organu prowadzącego szkołę (pracownik 
Referatu Oświaty UM w Kórniku). 

Przed przybyciem wizytatorów uczniowie 
mieli za zadanie wypełnić anonimową ankie-
tę. Znalazły się w niej pytania m.in. o to, czy 
uczniowie czują się bezpiecznie w szkole, 
jakie dostrzegają w niej zagrożenia i z kim o 
nich mogą porozmawiać. Następnie dyrek-
cja opracowywała wyniki ankiety i musiała 
wypełnić specjalny kwestionariusz. 

Podczas wizyty w placówce członkowie 
„trójki” zapoznawali się z wynikami ankiet. 
Oddzielnie rozmawiali także z uczniami i 
samorządem uczniowskim, członkami Rady 
Rodziców oraz z gronem pedagogicznym. 
Na podstawie ankiet i rozmów wizytatorzy 
konstruowali wnioski.  

Przeglądy przeszły szkoły podstawowe 

i gimnazja z terenu gminy Kórnik, czyli 6 
placówek. We wszystkich członkowie ze-
społu dokonującego kontroli podpisali się 
pod stwierdzeniem, że dana szkoła jest 
bezpieczna. 

Zapytaliśmy dyrektorów placówek oświa-
towych w gminie Kórnik, jak oni oceniają 
wyniki przeglądu. Marzena Dominiak, 
dyrektor Gimnazjum w Kórniku stwierdziła, 
że nie była zaskoczona wynikami ankiety 
przeprowadzonej wśród uczniów, a jedynie 
zdaniem rodziców. 

- Szkoła w oczach uczniów i rodziców 
jest bezpieczna, co nas niezwykle cieszy 
- mówi. 

- Oczywiście zdarzają się incydenty i 
pojawiają się problemy, a wśród nich agresja 
słowna czy palenie papierosów. Staramy się 
jednak natychmiast reagować – dodaje. 

Problem agresji i papierosów to najczęś-
ciej zaznaczane zagrożenie jakie dostrzega-
ją w szkole uczniowie - twierdzi większość 
dyrektorów placówek. 

Z ankiety wynika, że uczniowie niepew-
nie czują się nie tyle w samym budynku 
szkoły co w drodze do niej. – Młodzież 
zwróciła uwagę na to, że niebezpiecznie jest 
poza szkołą – zauważa Marzena Dominiak. 
O niebezpieczeństwie w drodze do szkoły 
wspominają także dyrektorzy innych placó-
wek. – Często dochodzi do przepychanek na 
przystankach autobusowych – twierdzi Zofia 
Talarczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
2 w Kórniku-Bninie. Marek Serwatkiewicz, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzewie 
tłumaczy, że niebezpieczeństwo to może 
wynikać także z braku chodników, poboczy 
czy dojazdów do szkół. – Przepełnione 
autobusy są również zagrożeniem dla mło-

dzieży – twierdzi. – Z tego powodu rodzice 
wielokrotnie już wnioskują o utworzenie w 
Radzewie gimnazjum – dodaje. 

Okazuje się także, że w niektórych przy-
padkach, zwłaszcza gdy ankietę wypełniali 
młodsi uczniowie, jej wyniki były nieadekwat-
ne do istniejącej sytuacji w szkole. – Część 
uczniów nie zrozumiała jakiegoś pytania lub 
zaznaczała odpowiedzi dla żartu – mówi Zo-
fia Talarczyk z bnińskiej podstawówki. – Czę-
sto dzieci zakreślały odpowiedzi, które nie 
obrazowały sytuacji w szkole a ich wiedzę na 
ten temat – dodaje. – Myślę, że dla uczniów 
szkół podstawowych pytania powinny być 
inaczej konstruowane niż dla ich starszych 
kolegów z gimnazjów – zauważa. 

Z ankiety, którą wypełniali uczniowie 
wynika również, że o swoich problemach 
czy zagrożeniach najchętniej porozmawia-
liby z wychowawcą klasy. Niewielu z nich z 
taką sprawą udałoby się do funkcjonariuszy 
policji. W kórnickim gimnazjum tylko 19 ucz-
niów na 160 ankietowanych zaznaczyło, że 
o zagrożeniach porozmawiałoby z policją. 
Podobne zdanie mają także uczniowie 
z innych szkół. Sierżant sztabowy Jacek 
Walkowiak, który był członkiem „trójki” po-
wiedział nam, że nie jest zdziwiony takim 
wynikiem. – Jesteśmy mało widoczni na 
ulicach i to powoduje, że zaufanie do nas 
w pewien sposób spada. Funkcjonariusz 
policji jest odpowiedzialny za wiele spraw 
i nie może być w kilku miejscach naraz 
– stwierdza. – Staramy się jednak pojawiać 
się w okolicach szkół – dodaje.

Obecnie Referat Oświaty UM w Kórniku 
oczekuje na końcowy raport Kuratorium 
Oświaty oceniający bezpieczeństwo w szko-
łach naszej gminy. Barbara Morasz

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

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

TApICERSTWO
MEBlOWO-SAMOChODOWE

PRACA 
na pełen etat  

dla mężczyzny 
obsługa wózka widłowego, 

kierowca

tel. 888570377
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ksIĄŻek 
Przedstawiane pozycje książkowe 

dostępne są w Bibliotece Publicznej  
w Kórniku

DLA DOROSŁYCH

DANIELLE STEEL 
„ECHA” 

Powieść „Echa” to najnowszy best-
seller pierwszej damy współczesnej po-
wieści obyczajowej dla pań. Wbrew woli 
swojej bogatej żydowskiej rodziny piękna 
Beata wychodzi za mąż za francuskiego 
arystokratę. Na przekór wszystkiemu 
są szczęśliwi. Wybucha jednak II wojna 
światowa i do Francji wkraczają wojska 
niemieckie. Ponury czas naznacza 
grozą i cierpieniem losy Beaty i jej córki 
Amadei.  MG

DLA DZIECI

JANA FREY
„WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE”

Kiedy dzieci zaczynają odkrywać świat, 
przeżywają również takie momenty, w któ-
rych potrzebują wsparcia. Przedstawione w 
tej książce opowiadania pomogą rodzicom 
pocieszyć dzieci i znaleźć radę na ich „wiel-
kie” zmartwienia. Zaprezentowane są w 
niej sytuacje z życia codziennego, w jakich 
dziecko może się znaleźć albo jakie już 
samo przeżyło. Te krótkie historie opowia-
dają, o tym jak ważne jest, aby móc oprzeć 
się na kimś będąc w potrzebie, ale również 
o tym, jak dobrze czujemy się wtedy, gdy 
sami możemy pocieszać innych. KK

wieLKie 
przeboje 

wSzeCh CzaSów
Dużo ostatnio pisałem, jak i czego 

słuchać, o postrzeganiu piękna, o kształ-
towaniu smaków i gustów muzycznych. 
Słowa pozostaną słowami, a zachwyt 
pięknem – sztuką dla sztuki. Przepraszam, 
sam mam nadzieję, że się mylę. Wiem, że 
człowiek szuka potrzeb estetycznych do-
piero po zaspokojeniu 
egzystencjonalnych, 
a jednak ... A jednak, 
dajmy młodym ludziom 
coś więcej – dajmy im 
coś pięknego. Wiemy 
już, że piękna tego 
nie sposób dostrzec, 
póki pozostaje zakryte.  
A więc ukażmy je!

Stąd mój apel do 
nauczycieli szkół nie-
muzycznych. Dzieci 
na pewno pokochają 
muzykę, jeśli tylko im 
ją pokażemy. Wiem, 
że krępują Was progra-
my, nie zawsze udane. 
Jednak pamiętajmy, 
że rzadko które z tych 
dzieci będzie muzykiem. Naszym celem jest 
zatem kształtowanie gustów muzycznych 
przyszłych odbiorców muzyki. Dziecko nie 
musi umieć grać na flażolecie – powinno 
natomiast wiedzieć, jak brzmią symfonie 
Beethovena i jak śpiewała Ella Fitzgerald. 
Na lekcjach muzyki powinno być zatem jak 
najwięcej muzyki. Wszystko inne to tylko 
teoria. Czy potrzebujemy jej, aby wzruszyć 
się słuchając np. sonat Mozarta?

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791) żył krótko fizycznie, ale pozostał nie-
śmiertelny duchem. Jego sztuka jest ciągle 
żywa i wciąż na nas działa. Ten Austriak 
działający we Wiedniu nie miał łatwego 
życia. Otoczony zawiścią i intrygami zmarł 
w osamotnieniu i biedzie, prawdopodobnie 
otruty. Jego ciało wrzucono do masowego 
grobu, a za trumną z powodu burzy nikt nie 
szedł. Oto jak ludzkość traktuje geniuszy! 
A przecież był kompozytorem cesarskim,  
a za młodu - cudownym dzieckiem. W wie-
ku 6 lat koncertował na dworach najwięk-
szych stolic Europy, gdy miał 8 wydawano 
drukiem jego sonaty w Paryżu i Londynie, 
a w wieku lat 12 został po ścisłym egzami-

nie mianowany człon-
kiem filharmonii boloń-
skiej. W Rzymie spisał  
z pamięci Miserere  
T. Allegriego po dwu-
krotnym usłyszeniu go 
w Sykstynie. Wkrótce 
potem pisał już opery 
na zamówienie. Dziś 
proponuję wysłucha-
nie I części jego VII 
symfonii g-moll. Sam 
motyw zapewne zna-
cie, a resztę?

Na początku XX w. 
z połączenia ragtime’u 
z muzyką orkiestr dę-
tych powstał pierw-
szy z odłamów jazzu 
tradycyjnego, zwany 

jazzem nowoorleańskim. Dlaczego? 
Bo w samym Nowym Orleanie działało 
wówczas ponad 100 orkiestr dętych! 
Kompromis instrumentalny na rzecz ich 
działalności w lokalach tanecznych dał w 
efekcie 7-osobowy skład: trąbka, klarnet, 
puzon, tuba (później kontrabas), perkusja, 
banjo (lub gitara) i fortepian. Próbkę tej 
muzyki prezentuje standard Tiger rag. 

Zygmunt Szram

Wolfgang Amadeus Mozart 

III KONCERT z CyKlu
MuzyKA W KOlEGIACIE KÓRNICKIEJ

CAsTElluM CANTANs I GOśCIE

chór
CORDA CORDIs

ze śremu
pod dyrekcją Agnieszki Panas

oraz
Michał Grzybulski

(organy)

Niedziela 22 kwietnia
Godzina 16:30

Kolegiata Kórnicka
Patronami cyklu są

Parafia Rzymsko Katolicka pod wezwaniem Wszystkich świętych 
w Kórniku oraz Gmina Kórnik

zwiedzali  
arboretum

Prawie 3000 osób zwiedziło w ubiegłą 
niedzielę Arboretum w Kórniku podczas 
corocznej imprezy kwietniowej „Zwia-
stuny wiosny”. Nie lada atrakcją tego 
dnia stało się posadzenie młodej gruszy 
wierzbolistnej, czyli słynnych „gruszek 
na wierzbie”. 

Nie jest żadną tajemnicą to, że Kórnickie 
Arboretum najpiękniej wygląda wiosną. Z 
tego powodu już po raz czwarty organizo-
wane są w kwietniu „Zwiastuny wiosny”. 
Tegoroczne przypadły 15 kwietnia. 

Słoneczna pogoda przyciągnęła praw-
dziwe tłumy ludzi. Samochody, którymi 
przybyła część zwiedzających zatarasowały 
wjazd na plac przed zamkiem, a kolejni 
wjeżdżający stwarzali niebezpieczeństwo 
dla poruszają-
cych się pieszo. 
– Uważam, że 
w  p rzysz łośc i 
kon iecznośc ią 
stanie się zakaz 
wjazdu na pod-
zamcze podczas 
takich imprez. To 
powinien przede 
wszystkim być te-
ren przeznaczo-
ny do spacerów, 
a nie do parko-
wania pojazdów 
– stwierdza dr To-
masz Bojarczuk z 
Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. 

Turyści w ogromnej kolejce ustawili się 
tuż przed wejściem do parku, aby kupić 
bilet. 

Na zwiedzających czekali przewodni-
cy. Ich zadaniem było zaprezentowanie 
znanych okazów drzew i krzewów, znaj-
dujących się na terenie Arboretum. Na 
szlaku spacerowym znalazły się m.in. 
miłorząb dwuklapowy, liczący około 170 
lat, posadzony jeszcze w czasach Tytusa 
Działyńskiego, magnolie, które w tym roku 
wyjątkowo wcześnie zakwitły, platan klono-

listny z charakterystycznym jasnym pniem, 
prawie bez kory czy aleja lipowa, którą 
spacerowała kiedyś Teofila z Działyńskich 
Szołdrska-Potulicka. Przewodnicy pokazali 
także liczne drzewa iglaste, a wśród nich 
świerk pospolity, świerk Breweria, który jest 
wytrzymały na duże mrozy, ale w naszych 
warunkach klimatycznych nie zawiązuje 
szyszek oraz jodłę kalifornijską o dużych 
ciemnych szyszkach. Zwiedzający zwró-
cili również uwagę na cypryśnik błotny, a 
zwłaszcza na jego korzenie. Drzewo to 
posiada tzw. korzenie oddechowe, które 
wyrastają pionowo nad powierzchnię gruntu 
z korzeni podziemnych. Każdy mógł także 
uzyskać porady dotyczące pielęgnacji róż-
nych gatunków drzew i krzewów. 

ZNÓW BĘDĄ GRUSZKI NA WIERZBIE 
Podczas kwietniowej imprezy w kórni-

ckim Arboretum największym wydarzeniem 
było posadzenie młodej gruszy wierzbolist-
nej, czyli słynnej już wierzby z gruszkami. 

Przypomnijmy, że 
stare 100-letnie 
drzewo, posadzo-
ne na początku 
XX wieku za cza-
sów Władysława 
Zamoyskiego zo-
stało złamane w 
czasie huraganu, 
który przeszedł 
przez Polskę 18 
s tycznia 2007 
roku. Zniszcze-
nie tego drzewa 
by ło  ogromną 
stratą. – Gruszki 
na wierzbie przez 

wiele lat stanowiły swoisty symbol naszego 
Arboretum, dlatego wiosną posadzimy 
nowe drzewko – twierdził wówczas Tomasz 
Bojarczuk. Zapewnienia pracownika Insty-
tutu potwierdziły się w czasie „Zwiastunów 
wiosny”. Młoda grusza wierzbolistna została 
posadzona obok pnia złamanego zimą 
drzewa. Każdy z  turystów mógł osobiście 
wziąć udział w sadzeniu gruszy chwytając 
łopatę w dłonie i dosypując ziemi. W ten 
właśnie sposób słynne drzewo nie zniknęło 
z kórnickiego krajobrazu.  

Barbara Morasz

inauguracja 
wędkarskiego 

sezonu
Wędkarze z Koła Polskiego Związ-

ku Wędkarskiego nr 19 w Kórniku 15 
kwietnia rozpoczęli kolejny sezon. Wzięli 
udział w inauguracyjnych zawodach, 
które odbyły się przy dobrej pogodzie w 
Bninie na półwyspie Gęsia Szyja. 

Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego 
odbyło się właśnie na półwyspie, aby uroz-
maicić rozgrywki. Do rywalizacji o godzinie 
6 rano przystąpiło w sumie 38 zawodników, 
by zakończyć ją w południe. Po zważeniu 
ryb zawodnicy spożyli posiłek.  

20 najlepszych zawodników w poszcze-
gólnych kategoriach otrzymało nagrody 
ufundowane z środków Koła. W kategorii 
kobiet I miejsce zajęła Ludomiła Micha-
łowska, II - Helena Nowakowska. W grupie 
juniorzy młodsi startowało 5 zawodników, 
a I miejsce zdobył  Grzegorz Kucharski. 
Wśród 6 startujących juniorów starszych 
wygrał Mateusz Słomiński, drugi był Krzysz-
tof Smoliński, a trzeci Kamil Rossa.

W kategorii seniorów (rywalizowało ich 
24) zwyciężył Mirosław Grewling, który swo-
ją nagrodę przekazał jednemu z juniorów 
młodszych. Obdarowanym przez niego za-
wodnikiem był Robert Zięta. Drugie miejsce 
zdobył Artur Gruszczyński, trzecie - Andrzej 
Grewling,  czwarte - Marcin Jarzyna, a piąte 
Jacek Smoliński. 

Prezes Koła – Mirosław Grewling ocenił 
wyniki tych zawodów jako średnie. Następ-
ne odbędą się w niedzielę 22 kwietnia na 
Prowencie. Wędkarze zaplanowali zrobić 
tam porządki. Skarżą się przy tym, że w 
ubiegłym roku wyprzątnęli teren na pół-
wyspie Gęsia Szyja, a usunięciem pose-
gregowanych w workach śmieci miał zająć 
się Urząd Miejski. Tymczasem śmieci te nie 
zostały usunięte do teraz. 

Robert Wrzesiński



22 nr 8/2007 nr 8/2007 23

K
U

LT
U

R
A 

/ C
ZY

TE
LN

IC
Y 

PI
SZ

Ą

R
EK

LA
M

Y 50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMPUTEROWE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

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

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

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

tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

WYKONUJĄ BADANIA USG:
* JAMY BRZUSZNEJ
* TaRCzYCY
* JĄDER
* PIERSI
* CIĄŻY

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

radiologicznego

PRYWATNE GABINETY DIAGNOSTYKI 
USG  W ŚREMIE 

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

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwartek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, kÓRNIk
Tel. 0502 773 552

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

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

USŁUGI INSTALACYJNE  
WOD-KaN, C.O., Gaz

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZYNNE:

ELLMEDELLMED

STOMATOLOGIA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

z KórniKa do 
iraKu

150 szkół i przedszkoli z Wielkopolski 
odpowiedziało na apel Wojewody Wiel-
kopolskiego i przyłączyło się do akcji 
charytatywnej pod hasłem 
„WIELKOPOLSKA – DZIE-
CIOM IRACKIM”.

W liczbie tej znalazła się 
również – jako jedyna placów-
ka oświatowa naszej gminy 
– Szkoła Podstawowa nr 1 
im. T.Działyńskiego w Kórni-
ku. Uczniowie zgromadzili 8 
dużych worków pluszaków, 
lalek, samochodzików i innych 
drobnych zabawek, które w najbliższych 
dniach dotrą – za pośrednictwem Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu  - do poszko-
dowanych dzieci w ogarniętym wojną Iraku. 
Była to już druga edycja zbierania zabawek 

dla irackich dzieci, w którą zaangażowali się 
ich rówieśnicy z Kórnika (pierwsza edycja 
– 2004 r.).

Nadmienić należy, że nie jest to jedy-
na akcja charytatywna organizowana w 
kórnickiej „Jedynce”. Działa tam bowiem 
Szkolne Koło Wolontariuszy „CHCĘ PO-
MÓC”, które przeprowadza m. in. corocz-
ne przedświąteczne zbiórki żywności na 

rzecz podopiecznych KTPS. 
Poprzednio były również akcje 
„Złotówka dla dzieci z Afga-
nistanu” promowane przez 
Polską Akcję Humanitarną 
oraz liczne przedsięwzięcia 
„cegiełkowe” rozpowszechnia-
ne przez fundacje gromadzące 
fundusze na operacje ratujące 
życie i zdrowie dzieci.

W dzisiejszej dobie komer-
cjalizacji i szerzącej się społecznej znieczu-
licy, radością i nadzieją napawa wrażliwość 
naszych najmłodszych na niedolę innych 
ludzi, zwłaszcza rówieśników.

Teresa Lubińska

Xiii gMinny 
KonKurS tańCa

Dnia 13.kwietnia br. odbył się XIII Gmin-
ny Konkurs Tańca. Po raz szósty organiza-
torem konkursu była Szkoła Podstawowa w 
Szczodrzykowie. Pomimo, iż data mogła 
okazać się pechową, w szranki o najlepsze 
miejsce stanęło aż 18 par. Reprezentowane 
były Szkoły Podstawowe z : Kórnika, Radze-
wa, Bnina oraz ze Szczodrzykowa. Każda 
ze szkół musiała przygotować do zawodów 
minimum 4 pary. Najwięcej, ponieważ aż 6 
par reprezentowało Szkołę Podstawową 
z Bnina. Wszyscy uczestnicy wykonywali 
obowiązkową czaczę i walca angielskiego 
do ustalonej wcześniej muzyki.

W drugiej konkurencji zostały zapre-
zentowane także krakowiak oraz taniec 
dowolny disco. Z powodu dużego zain-
teresowania konkursem oraz dużą liczbą 
uczestników, zmagania odbywały się w 
trzech grupach po 6 par w każdej. Występy 
młodych tancerzy oceniało jury w składzie: 
Iwona Rauk z Liceum Ogólnokształcącego 
w Kórniku, Agnieszka Jóźwiak z Zespołu 

Szkół w Borku Wielkopolskim oraz Tadeusz 
Rauk Przewodniczący Szkolnego Zrzesze-
nia Sportowego Starostwa Powiatowego. 
Ocenie podlegały tańce obowiązkowe, 
a także taniec dowolny disco. Konkurs 
uświetniły występy grupy tanecznej dziew-
cząt ze Szczodrzykowa oraz mistrzowskie 
pary z Kórnika.

Zawodnicy wykazali się nie tylko zna-
jomością techniki tańca, ale również wa-
lecznością i wytrwałością. Piękne stroje, 
zapał i pasja z jaką tańczyli uatrakcyjniały 
występy. Otuchy, stremowanym tancerzom, 
dodawały oklaski widzów. Atmosfera sprzy-
jała wspaniałej zabawie. Widownia była 
zachwycona przepięknymi strojami oraz 
mistrzowskimi pokazami tańców.

XIII Gminny Konkurs Tańca zakończył 
się zwycięstwem reprezentantów szkoły z 
Bnina. Drugie miejsce zajęła Szkoła Pod-
stawowa z Radzewa, na trzecim miejscu 
uplasowała się Szkoła Podstawowa ze 
Szczodrzykowa, ostatnią pozycję objęła 
Szkoła Podstawowa z Kórnika. 

Organizatorzy konkursu mają nadzieję, 
że miłośnicy tańca nie poprzestaną ćwiczyć 
i będą sumiennie się doskonalić, a podczas 
przyszłorocznych zawodów znowu staną do 
rywalizacji o najwyższe podium. AP

 Z niepokojem przeczytałem  
 w ostatnim Kórniczaninie  
nr 7/2007 wypowiedź Pana Adama  
Lewandowskiego, który jako radny 
podzielił się swoimi refleksjami. Praca 
radnego jest trudna i wymaga długofalo-
wego konsekwentnego działania. Należy 
uzmysłowić sobie, że kampania wybor-
cza dobiegła już końca i przyszedł czas 
na prawdziwą pracę organiczną  oraz 
współpracę i innymi radnymi. Uważam, 
że niedopuszczalne jest działanie, które 
prowadzi Pan Lewandowski czyli naj-
pierw głosował za  powstaniem Komisji 
ds. Linii Wysokiego Napięcia, a później 
nie czekając na wyniki jej pracy sam 
publikuje własne kontrowersyjne rozwią-
zania  w tej drażliwej i skomplikowanej 
sprawie. Niedopuszczalne są tez próby 
wprowadzenia złej atmosfery poprzez  
krytykę innych radnych, którzy próbują 
działać na rzecz swoich miejscowości  
i jednocześnie używanie słów „czas na 
Kórnik i Bnin” Nietrudno się domyśleć 
skąd Pan Lewandowski pochodzi.

Radny z Kórnika ma najtrudniejsze 
zadanie musi bowiem obiektywnie pa-
trzeć na rozwój swojej miejscowości nie 
zapominając o pozostałej części gminy. 
Lista pomysłów na rozwój gminy jest od 
lat bardzo długa. Jako mieszkaniec gminy 
oraz  Przewodniczący Stowarzyszenia 
Linia LASEM1000 oczekiwałbym aby 
radni pochwalili się swoimi rzeczywistymi 
dokonaniami w postaci realizowanych 
lub będących już w trakcie realizacji 
pomysłów czy inwestycji. Publikowanie 
samych pomysłów jest czystym popu-
lizmem. Doskonale oddaje to chińskie 
przysłowie „Jeśli trud nie zamienia się  
w korzyść, traci sens”

Damian Zawieja, Kamionki
e-mail: damizaw@gmail.com

Oddziałowa Komisja Turystyki 
Rowerowej przy oddziale PTTK Po-
znań - Nowe Miasto im. Franciszka 
Jaśkowiaka zaprasza w niedzielę 22 
kwietnia 2007 r. na X Wielkopolski 
Rajd “Poznajemy Parki Krajobrazowe” 
do Żerkowsko-Czeszewskiego Parku 
Krajobrazowego. 

Organizator zaplanował również cykl 
wycieczek jednodniowych “Poznajemy 
szlaki turystyczne Puszczy Zielonka”. 
W sumie odbędą się 4 wycieczki 
rowerowe. Pierwsza wycieczka rozpo-
cznie się w wtorek 1 maja br. o godz. 
10:00. Kolejne odbędą się 24 czerwca,  
8 lipca i 16 września br. Szczegółowych 
informacji udziela p. Ryszard Walerych 
przodownik turystyki kolarskiej PTTK 

tel. 607 4643 313
e-mail: ryszard.walerych@wp.pl 

Serdecznie zapraszamy do udziału.
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TANApRAWA SpRZĘTU AGD 
WSZYSTKICh fIRM
pRAlKI * lODóWKI 

ZMYWARKI pRZEpŁYWOWE 
OGRZEWACZE WODY * lADY ChŁODNICZE 

WITRYNY
SZYBKO * TANIO * fAChOWO

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

KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ

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

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

	 	 	 			
USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

MONIKA ORLEWICZ-KULAS

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

www.orlewicz.pl

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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

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

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 
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CENTRUM KREDYTOWE „AGI”
11  RÓŻNYCH BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU

PIERWSZY KREDYT GOTÓWKOWY NA OŚWIADCZENIE  
Z ZABEZPIECZENIEM-POJAZD

DLA  UMÓW O PRACE, DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ,  
EMERYTÓW, RENCISTÓW, ROLNIKÓW

KREDYTY SAMOCHODOWE, GOTÓWKOWE,  
KONSOLIDACYJNE, HIPOTECZNE

PROMOCJA – PROCEDURA UPROSZCZONA NA WSZYSTKIE 
PRODUKTY  DO KOŃCA  STYCZNIA

ZAPRASZAMY W GODZINACH OD 8.30- 17.30
ŚRODA WLKP. OŚRODEK KULTURY TEL. 061-285-67-67 

606-103-637

szczodrzykowo, ul. Dworcowa 23
62–035 Kórnik

tel./fax (061) 817 10 71

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

PŁYTKI CERAMICZNE
PŁYTKI ELEWACYJNE • KLEJE • FUGI

Rabaty

PRODUKCJA ROLET ZEWNĘTRZNYCH
– MONTAŻ –

DOSKONAŁE SYSTEMY ROLETOWE

tel. 061 8171 310,  0 605 260 690  
Prusinowo 24 – Trasa Kórnik - Zaniemyśl

THERMOROL

Człowiek  
o wielu pasjach
Profesor Bolesław Suszka całe swoje na-

ukowe życie związał 
z Instytutem Den-
drologii PAN w Kór-
niku. Niewątpliwie 
ma on swój niemały 
udział w rozwoju tej 
palcówki i prowa-
dzonych tu badań. 

Urodził się w 1925 
roku w Chorzowie. 

Studiował na ówczesnym Wydziale Rolno-
Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stu-
dentką tego wydziału była także jego przyszła 
żona – Janina. Po raz pierwszy do Kórnika 
przyjechał na studencką wycieczkę w 1950 r. i 
polubił to miasto. Tak się złożyło, że promotor 
jego pracy magisterskiej – Stefan Ziobrowski 
- był kolegą pierwszego dyrektora Zakładu 
Dendrologii i Pomologii w Kórniku – wtedy 
dr Stefana Białoboka i skierował swojego 
magistranta. Dr Stefan Białobok przydzielił 
Bolesława Suszkę do Władysława Bugały, 
kierownika Aroboretum. 

Bolesław Suszka został zatem w 1951 
roku pracownikiem Zakładu Dendrologii i 
Pomologii. Zatrudnienie znalazła tu również 
jego żona. Do lat 1958/59 był związany 
z dendrologią. Prowadził także hodowlę 
nowych odmian forsycji. W ciągu paru lat 
wyhodował trzy odmiany, które są w po-
wszechnym użytkowaniu. 

Podkreśla rolę dyrektora Instytutu - pro-
fesora Stefana Białoboka, który przyczynił 
się do tego, iż ta placówka stała się dla 
swych młodych pracowników prawdziwym 
„oknem na świat”. Starał się utrzymywać 
kontakty naukowe z uczonymi z całego 
globu. Dokładał starań, aby pracownicy 
jak najczęściej wyjeżdżali za granicę, by 
móc poznawać metody pracy, wyniki innych 
ośrodków badawczych. 

Bolesław Suszka zajął się następnie 

nasiennictwem drzew i krzewów. Podkreśla, 
że miał w tej dziedzinie dobry początek, gdyż 
jego mistrzem był najlepszy polski specjalista 
w tej dziedzinie – prof. Stanisław Tyszkiewicz 
z Instytutu Badawczego Leśnictwa. 

„Wyjeżdżałem do ośrodków naukowych 
w różnych krajach: Niemczech, Szwecji, 
Rosji, Anglii, USA. Rozwijałem się, zdoby-
wałem kolejne stopnie naukowe” wspomina 
prof. Bolesław Suszka. Dodaje, iż ideą jego 
badań było stworzenie możliwości traktowa-
nia roślin, drzew i krzewów w warunkach 
kontrolowanych przez człowieka, by było 
to przewidywalne.

Na przełomie lat 1953/54 został zbudo-
wany gmach Instytutu i udało się stworzyć 
pracownię nasienną a w niej  zestaw komór 
z kontrolowaną temperaturą, czego nie 
było w wielu krajach, a gdy już było, to na 
niższym poziomie technicznym. 

Bolesław Suszka miał okazję wyje-
chać do USA, gdzie dzięki kontaktom z 
tamtejszymi naukowcami i ich osiągnię-
ciami poszerzał swoją wiedzę w zakresie 
nasiennictwa leśnego. Szczególnym 
wydarzeniem były programy naukowe 
realizowane w ramach współpracy pol-
sko-amerykańskiej. Dzięki temu profesor 
odbywał w latach 1970–1983 podróże 
naukowe do wielu placówek badawczych 
z zakresu nasiennictwa. 

Od lat 70-ych nawiązał współpracę 
ze specjalistami swej branży we Francji. 
Owocem tego współdziałania był wspólny 
polsko-francuski podręcznik nasiennictwa 
leśnych drzew liściastych. 

W1986 roku prof. Bolesław Suszka 
został wykładowcą na Wydziale Ogrodni-
czym Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie 
wykładał nasiennictwo roślin drzewiastych. 
Prowadził również wykłady w języku angiel-
skim dla studentów chińskich.

W 1990 roku rozwinęła się owocna 
współpraca Instytutu Dendrologii PAN z 
Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, 
dzięki czemu zaprojektowano w Kórniku 
szereg leśnych stacji nasiennych. 

W 1995 roku prof. Bolesław Suszka 
przeszedł na emeryturę. Jednak jego 
współpraca z Instytutem Dendrologii Pol-

skiej Akademii Nauk w Kórniku nie uległa 
zakończeniu, gdyż wchodzi on w skład 
Rady Naukowej. W 1995 roku w ramach 
współpracy z Lasami Państwowymi zostaje 
zbudowany Leśny Bank Genów w miejsco-
wości Kostrzyca koło Jeleniej Góry. 

Prof. Bolesław Suszka prowadził w paź-
dzierniku ubiegłego roku wykłady na kursie 
szkoleniowym dla leśników z Kirgistanu, 
zapoznając ich z zasadami nowoczesnego 
nasiennictwa leśnego. 

Profesor ma w swoim dorobku na-
ukowym podręcznik o nowych metodach  
i technikach nasiennictwa leśnego oraz 
150 prac naukowych. Osiągnięcia te nie 
byłyby możliwe bez aktywnego udziału 
naukowych i technicznych pracowników 
Zakładu Biologii Nasion. Jego profesja 
wymagała także, by poznawał języki obce. 
Zwierza się, iż w czasie swojej pracy spo-
tykał się z wybitnymi ludźmi. Tak można 
w pewnym skrócie przedstawić karierę 
naukową prof. Bolesława Suszki, ale żył 
on nie tylko swoją pracą ściśle zawodową. 
W latach 1956-1960 prowadził 8 Drużynę 
Harcerską w Kórniku

Zajmował się także przygotowaniem do 
życia w rodzinie. Napisał z ojcem Karolem 
Meissnerem z klasztoru Benedyktynów 
w Lubiniu koło Gostynia kilka książek dla 
młodzieży dotyczących tej tematyki. Jest 
wykładowcą w Studium Rodziny przy 
Wydziale Teologicznym UAM. Jest także 
członkiem Rady Duszpasterstwa Rodzin 
Archidiecezji Poznańskiej. Jego wycho-
wankami są państwo Jadwiga i Jacek 
Pulikowscy, szeroko znani w Wielkopolsce  
i w całym naszym kraju na polu przygoto-
wania dożycia w rodzinie.

Profesor ma dużo zainteresowań 
- szczególnie interesuje się polskim malar-
stwem, fortyfikacjami Obszaru Warownego 
„Śląsk” oraz historią XX wieku. Wyjaśnia, że 
historią interesuje go dlatego, że mówi ona 
o wydarzeniach, których był świadkiem.

Profesor Bolesław Suszka jest ojcem 
czwórki dzieci, dochował się czternaścioro 
wnucząt oraz jednej prawnuczki. Podkreśla, 
że to właśnie rodzina jest jego największym 
dorobkiem życia. Robert Wrzesiński

KonKurS  
o SaMorządzie

Już po raz ósmy zorganizowano 
w naszej gminie konkurs wiedzy o 
samorządzie terytorialnym dla ucz-
niów szkół podstawowych. Gospo-
darzem tego wydarzenia była Szkoła 
Podstawowa w Bninie. W szranki 
stanęło po trzech zawodników z 
każdej z czterech szkół. Na szereg 
pytań dotyczących samorządu od-
powiadano pisemnie.

Wiedza zawodników okazała 
się duża. Ostatecznie zwyciężyli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 z Kórnika (Jędrzej Sobczak, 
Weronika Graś i Stanisław Pie-
trowski). Drugie miejsce zajęli 

uczniowie ze Szczodrzykowa (Karolina 
Szarkowicz, Dawid Błaszczyk i Hubert 
Jóśkowiak). Trzecią lokatę wywalczyli 
goście z Radzewa (Tobiasz  Sosnowski, 
Ewa Jaroć, Roksana Rumińska) a tuż 
za podium uplasowali się gospodarze 

(Julia Huzarek, Angelika Delestowicz  
i Kamil Kilanowski). Indywidualnie naj-
lepsi byli w kolejności Dawid Błaszczyk  
(SP Szczodrzykowo), Weronika Graś  
(SP nr 1 Kórnik) oraz Karolina Szarkowicz 
(SP Szczodrzykowo)

Jury konkursu składało się z 
radnych: Ireny Kaczmarek, Małgo-
rzaty Walkowiak, Julii Bartkowiak i 
Andrzej Regulski. Obecny był tak-
że Sekretarz Gminy Kórnik Leszek 
Książek, prezes kórnickiego koła 
Stowarzyszenia Sołtysów Józef 
Bartkowiak oraz przedstawiciele 
szkół, w tym w podwójnej rol i 
radny powiatowy Marek Serwat-
kiewicz.

Jak podkreślano, konkurs cieszył 
się dużym powodzeniem. Dla przy-
kładu w Radzewie, do eliminacji przy-
stąpiło wyjątkowo dużo uczniów. 

ŁG
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wKrótCe bieg  
z „biaŁą daMą”  

i „Maraton LedniCa”

Do biegu ulicznego organizowanego 
z okazji Kórnickich Spotkań z Białą Damą 
pozostał miesiąc. Dla tych, którzy chcą w 
nim uczestniczyć pozostało niewiele czasu, 
by się dobrze przygotować na start w tej im-
prezie. W tym roku „BIEG Z BIAŁĄ DAMĄ” 
odbędzie się w sobotę 26 maja 2007 roku 
godz. 14,00. Trasa biegu będzie nieco inna 
jak dotychczas. 

Start z Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Kórniku, dalej ulicą Błonie przy „Daglezji” 
na trasę rowerową w kierunku ul. Poznań-
skiej, dalej przez rynek w Kórniku i ul. Za-
mkową wbiegamy w bramę na metę, która 
umieszczona będzie na trawniku przed 
Podzamczem.

Długość trasy ok. 2000m. Szczegóły 
organizacyjne na plakatach i kolejnych 
ogłoszeniach w prasie. Dla uatrakcyjnienia 
biegu będą nagradzani:

6 najlepszych kobiet i 6 mężczyzn w 
całym biegu, 3 najlepsze dziewczyny i 3 
chłopców z klas 5 i młodszych szkół pod-
stawowych, tak jak dawniej przewidziano 
upominki dla najstarszych i najmłodszych 
mieszkańców gminy Kórnik oraz rozlosuje-
my po 10 nagród pocieszenia dla chłopców i 
osobno dziewcząt wśród nie nagrodzonych 
uczestników. 

Prosimy o jak najliczniejszy udział 
mieszkańców Kórnika i okolicy oraz o po-
wiadomienie znajomych i przyjaciół z innych 
miejscowości.

Udział w tym biegu można potraktować 
jako przygotowanie do kolejnego startu, 
którym może być udział w III MARATONIE 
LEDNICKIM- 2 czerwca 2007. Ta pre-
stiżowa impreza przebiegać będzie pod 
hasłem „Poślij Mnie”. Trasa biegu: start 
w Poznaniu przy „Poznańskich Krzyżach” 
z metą na Lednicy- „Ryba - Brama III Ty-
siąclecia”. Koordynatorem tego biegu jest 
kórniczanin p.Krzysztof Buszkiewicz-jubiler. 
Dla zainteresowanych udziałem podajemy 
kontaktowy numer telefonu: 48 604640306. 
Patronat medialny nad  biegiem  przejął „ 
Przewodnik Katolicki”. 

We wszystkich tych biegach ważny jest 
udział i ukończenie biegu.

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W 
TEJ FORMIE RUCHU.

dzień tańCa  
w SzCzodrzyKowie

W gminie Kórnik już od 13 lat organizo-
wane są z inicjatywy Szkolnego Związku 
Sportowego Turnieje Tańca Towarzyskiego 
dla szkół podstawowych. Od 7 lat  gospo-
darzem imprezy jest Szkoła Podstawowa 
z Szczodrzykowa. Tegoroczne zmagania 
tancerzy obserwowali zaproszeni goście 
a wśród nich dr Stefan Jachnik-AWF 
Poznań, burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
działacze SZS z Kórnika, dyrektorki szkoły 
pp. Barbara Pietrala, która otwarła impre-

zę i Małgorzata Siekierska oraz rodzice i 
nauczyciele z wszystkich szkół uczestni-
czących w imprezie.

Stroną muzyczną zajmował się nauczy-
ciel p. Michał  Pawłowski.

Prowadzące turniej uczennice SP z 
Szczodrzykowa: Jagoda Wieczorkiewicz i 
Karolina Szarkowicz zaznajomili wszystkich 
z historią tańców towarzyskich. Tegoroczne 
motto skierowane do tancerzy i ich nauczy-
cieli brzmiało:

„Żyj najlepiej jak potrafisz
Myśl najlepiej jak umiesz

Czyń najlepiej jak potrafisz dzisiaj”
oraz      

„Na błyskotliwych nauczycieli 
patrzy się z podziwem, 

ale wdzięczni jesteśmy tym, 
którzy poruszają nasze serca”.

Umiejętności taneczne poznane  
w młodym wieku, przydadzą się zapewne 
uczniom w dorosłym życiu. Jury Konkursu 
oceniało występy w skladzie: przewod-
nicząca Iwona Rauk- instruktorka tańca 
z LO Kórnik, Agnieszka Justkowiak- in-
struktorka tańca z Borku k/Gostynia oraz 
prezes SZS PP Tadeusz Rauk. Najliczniej 
obsadzone były zmagania par w tańcach 
towarzyskich, którymi w tym roku były: walc 
angielski i cha - cha. Rywalizowało aż 18 
par tanecznych.

Mistrzostwo gminy wytańczyla para p. 
Małgorzaty Iszkuło ze Szkoły Podstawowej 
z Bnina Angelika Tórz i Patryk Liebner. 
Drugie i trzecie miejsce zdobyli tancerze p. 
Magdaleny Karwackiej ze Szkoły Podsta-
wowej w Radzewie: Agata Niemier – Kostek 
Kalisz i Klaudia Rozmiarek z Pawłem Ra-
dziejewskim. Miejsce czwarte wywalczyli: 
Monika Walkowiak i Michał Stolpe z Bnina, 
piąte/szóste pary: Maria Kujawa- Maciej 
Waligóra z Szczodrzykowa i Lena Krucka- 
Adrian Gurtat z Bnina.

W kolejnej rywalizacji w tańcu disco 
startowało 6 par. Zwyciężyli tancerze z 
Radzewa Katarzyna Sznura i Kostek Ka-
lisz przed parą z Szczodrzykowa: Justyna 
Sznura – Rafał Kubisiak oraz Julia Kłoso-
wicz - Piotr Miara z Kórnika.

W tańcu zespołowym „ Krakowiak” 
wygrał zespół  ze  szkoły w Bninie przed 
Radzewem i Szczodrzykowem.

Rywalizację szkół  do współzawodnictwa 
gminnego wygrała Szkoła Podstawowa w 
Bninie przed Radzewem , Szczodrzykowem 
i Kórnikiem.

Szkoły otrzymały puchar, statuetki a 
najlepsze pary taneczne medale ufundo-

wane przez Urząd Miejski w Kórniku oraz 
p. Stanisława Gorzałczanego -  bar na 
Prowencie.

W przerwach między tańcami turniejo-
wymi wszyscy podziwiali popisy mistrzow-
skich par tanecznych z Liceum Ogólno-
kształcącego w Kórniku: Ewę Stachowiak-
Tomasza Zwierzyńskiego oraz Ewelinę 
Walkowiak z Wiktorem Schumacherem a 
także występy grupy tanecznej ze szkoły 
w Szczodrzykowie.

Podziękowania za wspaniałą organi-
zację imprezy należą się dyrekcji Szkoły 
Podstawowej w Szczodrzykowie a szcze-
gólnie głównej pasjonatce tańca p. Barba-
rze Jańczyk.

Tradycyjnie na zakończenie imprezy 
wszyscy uczestnicy dzielili się wrażeniami 
z turnieju przy napojach i słodkościach 
przygotowanych przez organizatorów.

Za rok kolejne zmagania taneczne. W 
przyszłym roku uczniowie będą tańczyć: 
tango, walc wiedeński, rock and roll oraz 
zespołowo polkę. ARA

KoLarStwo

ROZPOCZĘCIE SEZONU  
z SUKCeSaMI

Kolarski sezon letni dopiero co się roz-
począł a zawodnicy UKS Jedynka Limaro 
Kórnik odnoszą pierwsze sukcesy. Do naj-
bardziej wartościowych można z pewnością 
zaliczyć pierwsze

ZWYCIĘSTWO ROBERTA MAŁYSZKA 
WE FRANCJI

Na ostatnim etapie wyścigu TOUR DE 
JURA, gdzie startowało ponad 120 zawod-
ników. Robert (19 lat) samotnie minął linie 
mety z przewagą ponad jednej minuty nad 
12 osobową grupką pościgową co pozwo-
liło mu w klasyfikacji generalnej wyścigu 
zająć 13 miejsce wśród seniorów a wśród 
młodzieżowców (do 23 lat) był czwarty. 
To nie był pierwszy sukces Małyszka we 
Francji. Na poprzednich startach dwukrot-
nie zajmował drugie miejsca. Najpierw 
podczas kryterium ulicznego w VOUGY 
zajął drugie miejsce tuż za Francuzem 
Jeanem Christophe Mourierem natomiast 
w wyścigu klasycznym w CHATILON prze-
grał tylko z innym Francuzem Sebastianem 
Julienem.

 
MaTeUSz TaCIaK TRzeCI W GRaND 

PRIX DE MONTBOZON
Podczas Francuskiego wyścigu 2 ka-

tegorii którego wygrał znany Szwajcarski 
zawodowiec Silwere Ackerman. Po tym 
sukcesie Mateusz awansował na 10 miej-
sce Francuskiego Challangu po trzech 
wyścigach zaliczanych do tej punktacji.

MICHAŁ KOŚCIUSZKO DRUGI  
W PUCHARZE POLSKI

W Strzelcach krajeńskich w wyścigu 
ze startu wspólnego na dystansie 85 km. 
Wyścig ten był również eliminacją do Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mitrzostwa 
Polski) (dokończenie na str. 28) 
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* Kołobrzeg Grzybno – wynajem pokoi 800m od morza. Tanio! Tel. 606 253114
* Wynajmę lokal na działalność gospodarczą, bądź inną o pow. 32 m² z mediami, Bnin, tel. 061 8171 776
* Murarzy, płytkarzy, malarzy, szpachlarzy do pracy w Polsce i za granicą, tel. 600 952 369
* Sprzedam piłę do drewna oraz silniki elektryczne różne (3 sztuki). Tel. 607 573 303
* Sprzedam włoski gastronomiczny ekspres do kawy, młynek i filtr Brita w komplecie, 380 V tel. 061 8198 432
* Szukam opiekunki do dziecka – dziewczynka 9 miesięcy – od września. Tel. 889 872 639
* Sprzedam ogrodzoną działkę budowlaną o pow. 1000 m² w Sulęcinku. Tel. 604 891 854
* Oddam w wynajem lokal 50m², Kórnik, ul Wojska Polskiego. Tel. 606 876 929
* Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 061 8190 587
* Sprzedam nowy garaż blaszany o wymiarach 6x3 m – 1200 zł. Tel. 663 087 998
* Sprzedam wózek dziecięcy trójfunkcyjny w dobrym stanie, granatowo-beżowy, 320zł. Tel. 504 125 104
* Sprzedam wózek głęboki, spacerowy „TAKO EXCLUSIV”, stan idealny, kolor czerwony. Tel. 600 275 200
* Szukam opiekunki do dziecka – chłopiec 14 miesięcy, Kamionki, os. Północne. Tel. 503 300 962
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, gramofon + płyty 78 obr. , skrzypce, militaria, starocie – przyjadę. Tel. 0601 308 880
* Zatrudnie dorywczo do pracy w ogrodzie(Bnin). Tel. 660 719 402
* Sprzedam kostkę granitową z odpadu. Tel. 601 749 784
* Poszukuję działki budowlanej (400-500 m2) pod działalność gospodarczą w Borówcu lub Kamionkach przy głównej drodze. Tel. 061 89-89-916, 0605-375-480
* Poszukuję mieszkania 1 - lub 2 - pokojowego. Tel. 503 319 109
* Poszukuję miejsca na działalność gospodarczą (sklep do 100 m2) Kórnik, Bnin i okolice. Tel. 604 138 949
* Sprzedam rower stacjonarny 200zł. Tel. 888 217 294 po godz. 20:00
* Poszukuję nauczyciela gry na gitarze dla 10-letniego chłopca. Tel. 606 176 507
* Lokal do wynajęcia 26m², klimatyzacja, WC i ogrzewanie centralne. Kórnik, ul. Dworcowa 10. Tel. 600 275 200
* Kupię działkę budowlaną surową lub z rozpoczętą budową w Kórniku lub okolicy. Tel. 604 891 854
* Kupię używany garaż na działkę budowlaną. Tel. 516 070 077
* Poszukuje miejsca ba działalność gospodarczą (sklep) do 100m², Kórnik, Bnin lub okolice. Tel. 604 138 949
* Kupię garaż w Kórniku przy ul. Stodolnej. Tel. 061 8190 652, 0668 48 58 32
* Sprzedam łóżko piętrowe. Tel. 602 45 77 51
* Przyjmę pracownika do gastronomii w Kórniku. Tel. 603 502 373

iV MiStrzoStwa gMiny 
O PUCHAR PRZECHODNI DYREKTO-
RA SZKOŁY NUMER 2 W KÓRNIKU 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
I GIMNAZJÓW NA ERGOMETRZE WIO-

ŚLARSKIM

Już po raz kolejny w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Korniku odbyły się 
zawody na ergometrach wioślarskich. 
Po powitaniu zaproszonych gości: pana 
Leszka Książka, przedstawiciela Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Prezesa UKS 
„Dwójka Kórnik”, pani Ireny Karczmarek, 
PRZEWODNICZĄCEJ Rady Miejskiej 
w Kórniku, vice prezesa UKS „Dwójka 
Kórnik”, sędziego z Klubu Sportowego 
„Posnania RBW” pana Roberta Skotar-
czaka, nauczycieli i zawodników, pani 
Zofia Talarczyk, dyrektor szkoły, zachę-
cając zawodników do zdrowej rywalizacji 
sportowej i życząc dobrych wyników 
otworzyła zawody.

Jak co roku szkoły mogły wystawić po 
dwa zespoły, rywalizując w dwóch 

kategoriach wiekowych: podstawó-
wek i gimnazjów. Przejazd odbywał się 
na dystansie 300 metrów. Rywalizacja 
była zacięta i do końca nie było wia-
domo, kto zwycięży. Najlepsze wyniki 
uzyskały zespoły ze SP 1 w Kórniku oraz 
Gimnazjum w Robakowie. Zestawienie 
wyników: 

SZKOŁY PODSTAWOWE
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

DZIEWCZĘTA
I m. Suszka Zofia (SP 1 Kórnik), czas: 1:10,0
II m. Kowalska Agata (SP Radzewo), czas: 
1:11,5
III m. Pawlaczy Marta (SP 1 Kórnik), czas: 
1:12,3

CHŁOPCY
I m. Karolczuk Mateusz (SP Szczodrzykowo), 
czas: 1:01,3
II m. Olejnik Jakub (SP 1 Kórnik), czas: 
1:04,8 
III m. Stolpe Michał (SP 2 Kórnik), czas: 
1:04,9

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
 I m. SP 1 Kórnik 
II m. SP 2 Kórnik (1 zespół)
III m. SP Szczodrzykowo
IV m. SP Radzewo
V m. SP 2 Kórnik (2 zespół)

SZKOŁY GIMNAZJALNE
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

DZIEWCZĘTA
I m. Wiatr Karina (Gimn. Kórnik), czas: 
1:04,6
II m. Michałowska Adela (Gimn. Robakowo), 
czas: 1:07,0
III m. Zajączkowska Sara (Gimn. Kórnik), 
czas: 1:08,9

CHŁOPCY
I m. Gubański Piotr (Gimn. Robakowo), czas: 
0:51,5
II m. Sobolewski Robert (Gimn. Robakowo), 
czas: 0:53,6
III m. Chojna Michał (Gimn. Robakowo), 

czas: 0:54,2
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA

DZIEWCZĘTA
I m. Gimn. Robakowo (1 zespół)
II m. Gimn. Kórnik (2 zespół)
III m. Gimn. Kórnik (1 zespół)
IV m. Gimn. Robakowo (2 zespół)

Sponsorzy imprezy: dyrekcja Szk. 
Podst. Nr 2, „Posnania RBW”, Unilevel 
– firma kosmetyczna z Poznania, UKS „2 
Kórnik”.

Wszystkim uczestnikom i opiekunom 
dziekuję za udział w zawodach i zapraszam 
w przyszłym roku.

Organizator: Małgorzata Iszkuło

SaMorządowCy z Kórni-
Ka znów zwyCięŻyLi

Na rozegranych w Kleszczewie VI Mi-
strzostwach Szamorządowców Powiatu Po-
znańskiego i Miasta Poznania w Siatkówce 
już po raz piaty z rzędu bezkonkurencyjni 
okazali się zawodnicy reprezentujące naszą 
gminę. W turnieju uczestniczyli także przed-
stawiciele gospodarzy, czyli Kleszczewa, 
Murowanej Gośliny, Tarnowa Podgórne-
go, Atarostwa Powiatowego oraz Urzędu 
Miejskiego w Poznaniu (z prezydentem 
Grobelnym na czele). Tę ostatnią drużynę 
nasi samorządowcy pokonali w półfinale a 
w finale pokonali zespół z Tarnowa Pod-
górnego. 

ŁG
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„DB KREDYT” JUŻ W POZNANIU

Deutsche Bank PBC S.A. uruchomił 
w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 25 
pierwszą placówkę db 
kredyt – marki specjali-
zującej się w udzielaniu 
szybkich kredytów go-
tówkowych. Na terenie 
całej Polski działa już 
29 placówek db kredyt, 
do połowy roku liczba ta 
wzrośnie do 60. 

Pierwszym produk-
tem oferowanym klientom 
detalicznym jest „db kre-
dyt gotówkowy” – kredyt 
konsumpcyjny udzielany 
w kwotach między 500 a 
80.000 zł na okres nawet 
do 72 miesięcy. Bank nie 
wymaga żadnych zabez-
pieczeń ani poręczycieli, 
akceptuje także szeroki 
wachlarz źródeł dochodu 
i dokumentów. Kredyt 
oferowany jest klientom o miesięcznych 
dochodach zaczynających się już na 
poziomie 350 zł. To jedna z najlepszych 
ofert tego typu na rynku. Oprocentowanie 

kredytu wynosi od 11,99% i jest niezależ-
ne od kwoty i okresu kredytowania. Jego 
wysokość warunkowana jest potrzebami 
możliwościami finansowymi konkretnego 
kredytobiorcy. Od kwoty kredytu pobierana 
jest prowizja w wysokości 5%. 

„Db kredyt gotówkowy” może być udzie-
lony wraz z opcjonalnym pakietem ubez-
pieczeń, obejmującym zarówno: ochronę 
życia i zdrowia kredytobiorcy, ubezpieczenie 

na wypadek utraty źródła zatrudnienia czy 
czasowej lub trwałej niezdolności do pracy. 
Kredyt z opcją ubezpieczenia objęty jest do 
30 kwietnia promocją, w ramach której opro-

centowanie obniżone jest o 2% i wynosi od 
9,99%. Dla klientów, którzy zechcą polecić 
ofertę db kredyt swoim znajomym, przewi-
dziany jest, w ramach programu „Polecasz 
– Zyskujesz”, prezent w postaci bonu o war-
tości 50 złotych, który można będzie zreali-
zować w ponad 42.000 punktów sprzedaży 
detalicznej na terenie całego kraju.

– Tworząc „db kredyt gotówkowy” wzięli-
śmy pod uwagę zróżnicowanie potrzeb na-

szych przyszłych klientów 
– mówi Piotr Królikowski, 
Dyrektor Consumer Fi-
nance Deutsche Bank 
PBC S.A. – Stąd elastycz-
ne warunki, jakie proponu-
jemy: szeroki zakres do-
stępnych kwot, długi okres 
kredytowania, ciekawy 
pakiet ubezpieczeń w op-
cji. Robimy wszystko, by 
nasza oferta odpowiadała 
sytuacji, możliwościom i 
potrzebom konkretnego 
kredytobiorcy. Jesteśmy 
specjalistami w zakresie 
kredytów i będziemy zaj-
mować się wyłącznie tym 
segmentem rynku usług 
bankowych. Zadbaliśmy 
także o otoczenie, w jakim 
udzielamy kredytów. Każ-

da nasza placówka, wedle oceny naszych 
przyszłych klientów, ma niemal domowy 
charakter, jest ciepła, przyjazna, nie tworzy 
barier emocjonalnych. wd

PORADNIK
GOSPODARCZY

Paulina Swoboda przyjmuje pierwszych klientów w placówce db kredyt 
przy ul. Półwiejskiej 25 w Poznaniu.

ROZTAŃCZONA AKADEMIA

Co miesiąc pod okiem instruktorów 
uczy się tu tańczyć 700 kursantów. 
Salsę, tango czy tańce standardowe 
w przepięknej, lustrzanej sali tańczą 
zarówno dzieci, studenci jak i osoby 
starsze. Poznańska Akademia Tańca, bo 
o niej mowa, obchodzi właśnie 5-lecie 
swojej działalności. 

- Na brak zainteresowania ze strony 
kursantów na prawdę nie możemy narze-
kać – mówi Dawid Belach, właściciel 
Poznańskiej Akademii Tańca. 

Początkowo w szkole uczono tylko 
tańca towarzyskiego. Wraz z rosnącą 
popularnością, wprowadzono naukę in-
nych technik tanecznych. Kursanci uczą 
się zarówno tańców standardowych, jak 
i brazylijskiej samby, tańca brzucha czy 
street jazzu. Co najmniej raz w miesią-
cu Akademia organizuje dla chętnych 
warsztaty, na które zaprasza wybitnych  
instruktorów znanych w swojej dziedzinie 
tańca.

Kadra Poznańskiej Akademii Tańca to 
młodzi, sympatyczni ludzie, a zarazem 
wykwalifikowani i doświadczeni profe-
sjonaliści. Efektem tego jest zupełnie 
nowe spojrzenie na system nauczania 
tańca. W Poznańskiej Akademii Tańca 
nigdy nie kreuje się sztywnego podziału 
kursant-nauczyciel. - Nie ma tu także 
„ludzi od wszystkiego”. Aby zapewnić 

odpowiedni standard i wysoki poziom 
nauczania, każdy instruktor uczy tańca, 
w którym jest specjalistą – mówi Dawid 
Belach.

Siedziba Akademii mieści się przy 
ulicy Ptasiej w Poznaniu. Hala, w której 
prowadzone są zajęcia jest na wyłączny 

użytek Akademii i to daje jej dużą prze-
wagę nad innymi szkołami tańca. Sala do 
nauki tańca ma profesjonalne nagłośnie-
nie i wyposażona jest w lustra. Kursanci, 
czekając na zajęcia, mogą wypić kawę 
lub poczytać prasę w zaaranżowanej 
kawiarence.

Akademia Tańca zaistniała na po-
znańskim rynku w 2002 roku jako Aka-
demicki Klub Tańca Akademii Medycznej 
prowadzony przy Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu Akademii Medycznej 
w Poznaniu. Założył ją Dawid Belach, pa-
sjonat tańca, instruktor, członek Polskie-
go Towarzystwa Tanecznego (PTT) oraz 
Polskiego Zawodowego Stowarzyszenia 
Tanecznego (PZST). km

Dawid Belach i Patrycja Słabolepsza pokazowo 
zatańczyli tango podczas uroczystości z okazji 
5-lecia Poznańskiej Akademii Tańca.

APARTAMENTY POSZUKIWANE

W rejonie ulic Ułańskiej i Wojskowej 
w Poznaniu firma deweloperska Agrobex 
stawia osiedle które będzie liczyć blisko 
400 mieszkań. Wśród oferowanych lo-
kali pojawiły się niedawno apartamenty  
o powierzchni od 60 do 160 m. kw. Inwe-
stycja Agrobexu to jedna z nielicznych, 
obok znanego Starego Browaru, inicjatyw 
deweloperskich, wtłaczających architek-
tonicznie nowe osiedla w starą, piękną 
zabudowę o charakterze zabytkowym,  
z uwzględnieniem i zachowaniem jej 
historycznego charakteru. sevo

Szczegóły: www.agrobex.pl. 

(dokończenie na str. 28) 
w kolarstwie szosowym, która odbędzie  
się w lipcu na szosach w okolicach Darło-
wa. W tym samym wyścigu debiutan-
ci w kategorii junior młodszy Daniel 
Adamski i Kacper Rajkowski również 
zakwalifikowali się do wspomnianej 
Olimpiady zajmując w Strzelcach 
kolejno 11 i  26 miejsce. Dzień 
wcześniej  zawodnicy Limaro star-
towali podczas jazdy indywidualnej 
na czas, gdzie zasady są podobne. 
Oprócz Pucharu Polski rozgrywane 
są również eliminacje do Mistrzostw 
Polski. Tym razem najlepiej wypadł w 
ekipie Kórnika inny debiutant Adam 
Piasecki, który na dystansie 10 km 
zajął doskonałe ósme miejsce, tra-
cąc do lidera zaledwie 18 sek a do 
3 miejsca tylko 8 sek., również do-
skonale w tym wyścigu wypadli Adamski i 
K. Rajkowski zajmując 14 i 15 miejsce co 
również pozwoliło im na zakwalifikowanie 

się do Mistrzostw Polski w wyścigu na 
czas. Reszta z naszych reprezentantów 
Kościuszko 22m i Przemysław 26m będą 

musieli próbować się zakwalifikować do 
„czasówki” na następnych seriach Pu-
charu Polski.  

MŁODZICY NA PODIUM W KALISZU
Podczas Wielkopolskiej Próby Kolarskiej 

o Puchar Marszałka Woj. Wielkopolskiego.
Bardzo dobrze wypadła Wiktoria Że-

gleń ze szkoły podstawowej w Szczod-
rzykowie zajmując po pięknej jeździe 
drugie miejsce w kategorii dziewcząt 
do 12 lat. Na Kaliskim podium stanęły 
również młodziczki Kórnickiego Limaro 
Paula Dutkiewicz i Justyna Kramer zaj-
mując kolejno drugie i trzecie miejsce. 
Wśród młodzików czwarte miejsce 
zajął Arkadiusz Lewandowicz natomiast 
w wyścigu zawodników do lat 13-tu 
siódme miejsce zajął debiutant Patryk 
Liebner, który doskonale wystartował i 
nawet pierwsze okrążenie skończył na 
drugim miejscu, ale niestety jeszcze 
zbyt mało treningu i doświadczenia 
spowodowało, że nasz debiutant mocno 

osłabł w końcówce, ale swą postawą pozo-
stawił bardzo dobre wrażenie. 

HS

KotwiCa wygrywa

WARTA ŚREM - KOTWICA
W czwartej kolejce wiosennej rundy 

spotkań w derbowym pojedynku Kotwica 
Kórnik pokonała na wyjeździe lokalnego 
rywala Wartę Śrem 2-0. Bramki zdobyli 
Tomasz Szymczak i Piotr Koprowski. Żółtą 
kartkę otrzymał Piotr Cielewicz.

KOTWICA – BŁĘKITNI OWIŃSKA
W Sobotę Wielkanocną nasi piłkarze 

podejmowali outsidera Klasy Okręgowej 
zespół Błękitnych z Owińsk. Jak Można 
było się spodziewać nie był to porywający 
pojedynek. 

Gospodarze do przerwy prowadzili 2-0 

i takim to rezultatem zakończył się pojedy-
nek. W drugiej połowie po zdecydowanej 
ostrej interwencji Pawła Landskowsiego 
sędzia nie wahał się i ukarał go po raz 
drugi w meczu żółtym kartonikiem, za  co w 
konsekwencji musiał opuścić boisko. Mecz 
bez historii, ale cieszą trzy punkty.

NASTĘPNY MECZ W KÓRNIKU
21 kwiecień 2007 r. - sobota godz. 16:00 

Kotwica Kórnik - Wełna Rogoźno
STADION OSiR Kórnik - WSTĘP WOLNY

NASTĘPNY MECZ - WYJAZD
28 kwiecień 2007 r. - sobota godz. 

16:00 Grom-Ciepłownik Plewiska - Kotwica 
Kórnik.
RySZARd          www.kotwica.kornik.eu

SzaChiŚCi wygrywają 

Sekcja szachowa Wieża Kórnicka infor-
muje, że w VI Mistrzostwach Wielkopolski 
Przedszkolaków VI miejsce zajęła Bogu-
miła Sibilska z Kórnika. VI MWP odbyły się 
30.03.2007 w Kaliszu. 

    W dniu 01.04.2007 zakończyły się 
Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach

klasycznych w Łebie. W grupie C-16 
nasz najlepszy junior z Kórnika zajął 10m.

Gratuluję zawodnikom i ich rodzicom 
osiągniętych rezultatów. 

Prezes MUKS “Wieża
Kórnicka” R. Bartkowiak.

w hoŁdzie  
janowi pawŁowi ii

W minioną sobotę w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie 
przeprowadzono Mistrzostwa Ministrantów 
Dekanatu Kórnickiego w Piłce Nożnej Halo-
wej. Zawody rozgrywane są od 2005 roku 
jako Memoriał Jana Pawła II. 

Do zawodów stanęło 37 zawodników, re-
prezentujących 7 
drużyn z parafii i 
kaplic Dekanatu 
Kórnickiego. W 
wyniku rywali-
zacji grupowej 
do pół f inałów 
a w a n s o w a ł y 
drużyny z Bo-
rówca, Śniecisk, 
Kórnika i Radze-
wa. Drużyna z 
Radzewa broniła 
dwukrotnie zdo-
bytego pucharu. 
W meczu finałowym drużyna Śniecisk 
pokonała Borowiec 3 : 0, trzecie miejsce 
zdobyła drużyna z Radzewa, a kolejne 
Kórnik II, Czmoń, Bnin, Kórnik I. Puchar 

Przechodni Dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Radzewie trafił w ręce drużyny ze 
Śniecisk, prowadzonej przez księdza Ce-
zarego Bukowskiego. Drużyny nagrodzono 
pamiątkowymi statuetkami, a zawodników 
medalami. Tytuł Króla Strzelców Turnieju 
zdobył Mateusz Wójkiewicz (Radzewo) 
– 11 bramek, wyprzedzając Piotra Sęka 
(Śnieciska) – 7 bramek i Filipa Gabrysia 
(Śnieciska) – 6 bramek.

Mecze turnieju sędziowali byli ministranci: 
Mieczysław Pel-
czyk i Grzegorz 
Płończak z Kór-
nika. 

Cz łonk in ie 
Stowarzyszenia 
Rodzin Katoli-
ckich z Kórnika 
Wiesława Po-
wąska i Alicja 
Serwatkiewicz 
przeprowadziły 
dodatkową kon-
kurencję rzutu 
lotką. W grupie 

ministrantów zwyciężyli: Wiktor Krupecki 
(Śnieciska) przed Łukaszem Stroiwąsem 
i Filipem Graczykiem (obaj z Borówca). W 
rywalizacji opiekunów i kibiców zwyciężył 

Marek Serwatkiewicz przed Jolantą Wal-
czak i księdzem Grzegorzem Gałkowskim. 
Nagrodę za najlepszy wynik zdobył Wiktor 
Krupecki. 

Napoje dla zawodników ufundowała Fir-
ma T. M. Małeccy z Kórnika, a kawiarenkę 
zawodów prowadziły członkinie Spółdzielni 
Uczniowskiej „Dorotka” w Radzewie.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zor-
ganizowania zawodów składam serdeczne 
podziękowania.

W niedzielę 29 kwietnia 2007 r. zapra-
szam do Radzewa na Świąteczny Turniej 
Majowy – Otwarte Mistrzostwa Powiatu 
Poznańskiego w Deblach Kobiet i Męż-
czyzn, oraz Mikście Tenisa Stołowego 
(godzina 8.30).

Marek Serwatkiewicz
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	 	 	TELEfONY ALARMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w kórniku
ul. Rynek 1, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04
Ochotnicza straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
straż Miejska, ul. Poznańska 34a
w godz. od 7.00 do 22.00
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„falck” 
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi kórnickie i Usługi komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37 
Pogotowie Energetyczne w kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe: 
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Kórnik, Rynek 1, tel. (061) 817 04 87
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44 
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18, 
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe kOMBUs
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76 
Biblioteka Publiczna w kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 6/2007 i nazwisko laureata  
podamy w następnym numerze 

 

Następny numer Kórniczanina ukaże się
4-go maja 2007 r.  

Materiały prosimy dostarczać do 27-go kwietnia 2007 r.
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Poziomo: 1) w tym roku została nowym 
prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 
w Kórniku, 6) czynność piosenkarza, 7) 
gumowy but na słotę, 8) bajkopisarz gre-
cki, 9) skarbnik Gminy Kórnik, 12) Magda, 
piosenkarka, 14) do smażenia kiełbasek w 
ogrodzie, 15) zawsze modny taniec, 17) w 
szpitalu: oddzielny pokój, w którym umiesz-
cza się osobę np. podejrzaną o chorobę 
zakaźną, 20) prostopadły do poziomu, 21) 
Emilia, sołtys położonej w naszej gminie wsi 
Mościenica, 22) upał, żar, 23) wieczorek 
taneczny.

Pionowo: 1) jeden z Ewangelistów, 
2) mieszkanka państwa nad Wisłą, 3) 
otyłość, 4) kobieta wynajmowana do 
opiekowania się np. dzieckiem lub osobą 
starszą, 5) przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej w Radzie Miejskiej w Kórniku, 10) 
przewodniczący Komisji Rozwoju Gospo-
darczego w Radzie Miejskiej w Kórniku, 
11) mebel do spania, 13) szefowała w 
tym roku kórnickiemu sztabowi Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, 16) np. 
Polskie Stronnictwo Ludowe, 18) żona 
króla zwierząt, 19) lęk przed publicznym 
występem.

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




