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JUBILEUSZ

lat

Wywiady z byłymi redaktorami Kórniczanina

IMIĘ DLA SZKOŁY
SP w Szczodrzykowie nosi imię Jana Pawła II

SESJA NAUKOWA
Ciekawe referaty na 90-tą rocznicę powstania

Nowe hale

-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

12 maja burmistrz Jerzy Lechnerowski
spotkał się z Renatą Osiecką reprezentującą
firmę Panattoni. Firma od kilku lat inwestuje
w naszej gminie. W tym roku, w okolicach
Jaryszek oddane zostaną do użytku dwie
kolejne hale magazynowe o łącznej powierzchni około 75 tys. m². Przypomnijmy,
ze stawka podatku od 1m² nieruchomości
wynosi w naszej gminie 18 zł.

Zgromadzeni w kórnickim zamku członkowie gremium dyskutowali nad kolejnymi
etapami obchodów oraz na temat wyboru
projektu pomnika. Zadecydowano, że
realizowany będzie projekt Adama Wójkiewicza. Przypomnijmy, że pomnik stanąć ma na skwerze przy pl. Powstańców
Wielkopolskich.

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

Utrudnienia te potrwają przynajmniej do
października tego roku.
Przy okazji spotkania omówiono także
problem bezpieczeństwa przy drodze serwisowej modernizowanej w Skrzynkach.
Ustalono, że istnieje realna szansa
poszerzenia pasa jezdni z 4,5 metra do
5 metrów, wybudowania chodnika od
ul. Kwiatowej do zatoki autobusowej na
wysokości ul. Jeziornej i oświetlenia. Wymagać to będzie jednak zaangażowania

Pomyślne rokowania

TOFIK
OSIEDLE „NAD JEZIOREM”
Prusinowo

Sprzedaż domów i mieszkań
od 3.900 zł/m2
Tel/fax 061 8989 879 kom. 0601 534 797
www.intervest.pl

Omówieniu projektu Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Kórnik poświęcono
spotkanie, które odbyło się 14 maja w siedzibie Rady Miejskiej w bnińskim ratuszu.
Przedstawiciel WOKISSu Waldemar
Pruss przedstawił radnym założenia planu, który na zlecenie samorządu ma być
dokończony do końca maja tego roku.
Pomyślne są rokowania na temat przychodów gminy, które powinny szybko rosnąć.
Dwa podstawowe powody takiej tendencji
to zwiększające się wpływy z podatku od
nieruchomości oraz wzrastająca suma
udziału w podatku od osób fizycznych. Daje
to możliwość bezpiecznego realizowania
założonych inwestycji, w tym centrum sportowo-widowiskowego i basenu.
Kryteria Aquanetu
Także 14 maja odbyło się spotkanie akcjonariuszy spółki Aquanet. Dyskutowano o
kryteriach wyboru inwestycji w gminach na
kolejne lata. Kolejne spotkanie w tej sprawie
odbędzie się w Kórniku już 6 czerwca br. Na
s[potkaniu gminę reprezentował burmistrz
Jerzy Lechnerowski.
Konferencja o bezpieczeństwie
na drogach

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061 8 170 595
www.restauracja-casablanca.pl
e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

Wystawa nagrobków w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego
(przy cmentarzu)
www.bartocha-kamieniarstwo.pl
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483/
482/
481/
445/

OBIADY DOMOWE NP:

STEK Z ŁOSOSIA Z GRILLA - frytki, surówka z białej kapusty .................................................. 21,00 zł
KOTLET DE’VOLAILLE - frytki, zestaw surówek ........................................................................ 17,50 zł
KOTLET SCHABOWY panierowany - frytki,,zestaw surówek .................................................... 16,00 zł
STEK Z GRILLA z sosem czosnkowym - ziemniaki grillowane, zestaw surówek ................... 17,50 zł
MEDALIONY ZAPIEKANE z serem i pieczarkami – ryż curry, zestaw surówek ..................... 22,00 zł
ZRAZ WOŁOWY ZAWIJANY – sos pieczeniowy, pyzy drożdżowe, buraczki ........................... 20,00 zł

PIZZA PROSTO Z PIECA:
!!! 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 ......................................................od 8,50 zł
SAŁATKA od 8,50 zł, SPAGETTI od 9,50 zł, LASAGNE od 12,50 zł,
TORTELLINI od 14,00 zł, KEBAB od 9,00 zł

ODBIÓR WŁASNY = 10% RABATU
Zamów jednorazowo za 35 zł, a otrzymasz 1L soku owocowego za 1 grosz !!!

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

Pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewody Wielkopolskiego odbyła się 9 maja w Poznaniu
konferencja na temat bezpieczeństwa na
drogach Wielkopolski. Wśród samorządowców uczestniczących w dyskusji znalazł się wiceburmistrz Hieronim Urbanek.
Wskazywano miejsca szczególnie niebezpieczne dla korzystających z dróg, sposoby
szybkiego wyeliminowania tych zagrożeń
oraz plany inwestycyjne na najbliższe lata.
Na pytania zgromadzonych odpowiadali
między innymi urzędnicy odpowiadający
za infrastrukturę w województwie, przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Dróg
oraz poznańskiej filii Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.
Wybrali projekt
16 maja, przy udziale burmistrza Jerzego Lechnerowskiego odbyło się spotkanie Komitetu Honorowego Obchodów
90 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
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O funduszach
Prezydentów, burmistrzów i wójtów
Wielkopolski zaproszono na konferencję
dotyczącą dystrybucji funduszy europejskich w najbliższych latach. Gościem
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
była także pani minister Elżbieta Bieńkowska zajmująca się w Rządzie RP rozwojem
regionalnym. Omówiono harmonogram
ogłaszania kolejnych konkursów ofertowych, dyskutowano o dotychczasowej
praktyce wyboru ofert i dystrybucji środków.
W spotkaniu uczestniczył wiceburmistrz
Hieronim Urbanek.
Uwaga utrudnienia
Rezydent firmy Lafrentz był gościem
wiceburmistrza Hieronima Urbanka. Rozmowy dotyczyły utrudnień, jakie będą
czekały mieszkańców i podróżujących w
wyniku prac nad budową węzła „Kórnik 1”
i modernizacją trasy S-11.
Juz 20 maja został zamknięty wjazd
do Kórnika od strony Poznania. Pojazdy
zmierzające z Poznania w kierunku Śremu będą musiały korzystać ze zjazdu na
przedłużeniu ul. Średzkiej. Samochody
osobowe mogą korzystać z ul. Parkowej,
natomiast większe pojazdy będą musiały
przejechać przez kórnicki rynek.
Lada dzień nastąpi zamknięcie wjazdu do
Kórnika od ul. Dworcowej. Komunikacja od
strony Dziećmierowa będzie możliwa dzięki
wybudowanym drogom serwisowym.

finansowego gminy. Ostateczna decyzja o
możliwości tych zmian należeć będzie do
dyrektora Marka Napierały z GDDKiA.
Kolejny inwestor
Wiceburmistrz Hieronim Urbanek spotkał się 14 maja z przedstawicielem firmy
Layetana Development, która zakupiła
grunty pod inwestycje w okolicach Robakowa (przedłużenie ul. Szkolnej). Omówiono
możliwości współfinansowania budowy
dróg w tym terenie, oraz plany inwestycyjne
firmy, która zamierza wybudować w tym
terenie obiekty magazynowe.

Wszystkim

Mamom

z okazji Ich Święta
dużo radości i uśmiechu na
twarzy oraz pociechy
ze swoich dzieci
życzy Redakcja
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Kolejna robocza sesja Rady Miejskiej
odbyła się 30 kwietnia w kórnickiej
strażnicy. Radni zajęli się podczas niej
czternastoma uchwałami.
Sesja ta była już drugą w tym miesiącu.
Poprzednia odbyła się tydzień wcześniej.
Wówczas radni jednogłośnie udzielili
burmistrzowi absolutorium za wykonanie
zeszłorocznego budżetu.
Po części sprawozdawczej z działalności przewodniczącej RM i burmistrza,
prezentacji swojej działalności dokonała
firma PINNACLE. Firma ta ma przejąć
tereny w Robakowie, które do tej pory były
własnością przedsiębiorstwa KJS. Przedstawiciele PINNACLE poinformowali, że
zamierzają wybudować tam tzw. pointpark,
czyli kompleks wielkopowierzchniowych
hal. Docelowo miałoby powstać 6 takich
hal, w tym jedna o powierzchni 18 tysięcy
m², a druga 20 tysięcy m². Prace budowlane powinny rozpocząć się na przełomie
lipca i sierpnia 2008 roku, a użytkowanie
pierwszych dwóch hal nastąpiłoby już w
styczniu 2009 roku. Cztery kolejne będą
budowane w zależności od zainteresowania
klientów. Radny Janusz Wojtuś zapytał o
zamierzenia firmy odnośnie budowy dróg
przylegających do terenu inwestycyjnego.
Przedstawiciele PINNACLE zapewnili,
że wszystkie wcześniejsze zobowiązania
firmy KJS względem gminy zostaną zrealizowane.
Następnie radni zajęli się rozpatrywaniem uchwał. Na początku był to zapis dotyczący zmiany budżetu. Dokonano go ze
względu na rosnące dochody gminy. Dzięki
dodatkowym środkom m.in. zwiększono o
240 tysięcy złotych wydatki na modernizację wodociągu w Robakowie i Dachowie
oraz w Biernatkach i Prusinowie, o 220
tysięcy złotych na utrzymanie i utwardzenie
dróg, zwiększono wydatki w kwocie 69 tysięcy złotych z przeznaczeniem na remont
świetlic sołeckich w Biernatkach, Borówcu,
świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich i w
łącznej kwocie 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na obchody 90. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, w tym 30 tysięcy złotych na budowę pomnika.

W kolejnych dwóch uchwałach radni wyrazili zgodę na zawarcie przez burmistrza
gminy Kórnik umowy o dofinansowanie
przedsięwzięcia w formie weksla „in blanco”
na budowę całorocznego boiska sportowego do piłki nożnej na terenie OSiR Kórnik
i całorocznego wielofunkcyjnego boiska
sportowego w Kamionkach ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Podjęcie uchwały było konieczne, aby możliwe
było ubieganie się o dofinansowanie z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
na oba zadania.
Rajcy zajęli się także określeniem wysokości zobowiązań, które przekraczają
kwotę określoną
na zadania inwestycyjne w budżecie na
2008 rok, do której burmistrz gminy
Kórnik może zaciągnąć zobowiązania
w zakresie realizacji inwestycji. Kwota ta
to w sumie
28.500.000 złotych, która przekracza
granicę ustaloną przez Radę Miejską w
Kórniku w
tegorocznym budżecie. Uchwała ta upoważnia burmistrza do podpisania umów na
realizację wieloletnich zadań majątkowych
takich jak: budowa centrum rekreacji i sportu z infrastrukturą towarzyszącą i przejęcie
odpłatne sieci kanalizacji sanitarnych w
Borówcu i Kamionkach.
Radni ustalili także najniższe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych gminy
Kórnik. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych w I
kategorii zaszeregowania zatrudnionych w
jednostkach budżetowych, gospodarstwach
pomocniczych tych jednostek i zakładach
budżetowych gminy Kórnik określono na
1000 złotych. Kwota ta odpowiada stawce
wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania, określonej w tabeli miesięcznych
stawek wynagrodzenia dla pracowników
samorządowych, będącej załącznikiem do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2
sierpnia 2005 roku.
Rajcy zgodzili się również na przystąpienie gminy Kórnik do Stowarzyszenia Lider

Zielonej Wielkopolski, tworzącego Lokalną
Grupę Działania w ramach osi IV LEADER
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że „w naszej gminie
odnotowaliśmy potrzebę w zakresie aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich,
w tym dotyczącą budowy, remontu i wyposażenia obiektów publicznych (świetlic),
organizowania imprez kulturalnych, rozwoju
turystki, małych i średnich przedsiębiorstw.
Wymaga to znacznych środków finansowych. Jednym z programów, z których
gminy mogą pozyskiwać środki finansowe
jest LEADER. Jednak nasza gmina nie
może ubiegać się samodzielnie o środki z
tego programu. Dlatego też, powstała inicjatywa zawiązania Lokalnej Grupy Działania
(LGD), którą tworzyć będzie Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski, obejmującej
swoim działaniem obszar gmin: Dominowo,
Jaraczewo, Jarocin, Krzykosy, Książ Wlkp.,
Kórnik, Śrem, Środa Wlkp. Zaniemyśl”.
Poprzez uchwałę podjęto decyzję o
współdziałaniu gminy Kórnik z gminą Jarocin w zakresie
gospodarki odpadami. Okazuje się, że
gminy przystępujące do realizacji wspólnych przedsięwzięć mogą je wykonywać
taniej i efektywniej. Zwiększa to również
szanse pozyskania środków finansowych
w ramach programu Funduszu Spójności,
jak też i środków pomocowych z innych
dostępnych źródeł. Nadmienić należy, że
zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami
dla Województwa Wielkopolskiego na lata
2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 –
2019” gmina Kórnik objęta jest systemem
gospodarowania odpadami w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin
ze stacją przeładunkową w Środzie Wlkp.
Radni zadecydowali o utworzeniu
Punktu Przedszkolnego w Radzewie ze
względu na warunki demograficzne oraz
obecne usytuowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy.
W uzasadnieniu uchwały czytamy,
że „z dniem 1 maja 2008 roku gmina
Kórnik przejmuje obowiązki zapewnienia
wychowania przedszkolnego prowadzonego dotychczas przez Fundację Familijny
Poznań w ramach projektu „Nasze przedszkole” w formie alternatywnego ośrodka
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przedszkolnego w Radzewie. Zgodnie
z nowelizacją ustawy o systemie oświaty,
a mianowicie art. 14a, w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi
i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
o inne formy wychowania przedszkolnego”.
Przejęto też pojazd marki Rover 216i na
własność gminy. Dzięki współpracy Urzędu
Miejskiego z miejscowym Komisariatem
Policji ustalono, że pojazd ten nie jest
i nie był nigdy zarejestrowany na terytorium
Polski. Podjęte przez policję czynności nie
doprowadziły do ustalenia jego właściciela,
dlatego gmina może przejąć ten pojazd.
Rajcy postanowili sprzedać niezabudowaną nieruchomość w Robakowie
o powierzchni 0,4844 ha. Grunty te znajdują
się na obszarze przeznaczonym pod tereny
działalności gospodarczej i usługowej, tereny oczyszczalni ścieków, zieleń izolacyjną.
Gmina nie korzysta z tych działek, nie są
też one przedmiotem dzierżawy przez inny
podmiot. Terenem tym są już zainteresowani potencjalni nabywcy, jednak aby mogli

WIEŚCI SOŁECKIE
DĘBIEC
Głównie dzieci wzięły udział w sprzątaniu,
które odbyło się w Dębcu. Sołtys Katarzyna
Szafraniak wyjaśnia, że wcześniej nie mogło
się ono odbyć ze względu na warunki atmosferyczne. Młodzi uczestnicy akcji w nagrodę
otrzymali słodkie upominki.
Pani sołtys informuje, że w końcu zaczęło
się coś dziać na wiejskim boisku. - Z funduszy gminy zakupiono krzewy ozdobne, które
posadzono wokół boiska. Wreszcie wyjaśniła
się sprawa drogi dojazdowej na boisko, która
jest już wytyczona. Wkrótce zostaną zamontowane nowe, metalowe bramki - powiedziała
Katarzyna Szafraniak.
Wspomniała także, że w planuje się
wspólny wiejski wyjazd 31 maja do Lichenia
i imprezę taneczną, która przyjęła się we wsi
jako „czerwcówka”.
Pani sołtys stwierdziła, że jednym z głównych problemów wsi jest zły stan dróg polnych
dojazdowych, gdzie powinno się uzupełnić
nawierzchnię. Niezbędne byłoby też nowoczesne wyposażenie świetlicy. Brakuje w niej
wciąż zaplecza gospodarczego i sanitariatu.
CZMONIEC
3 maja w Czmońcu odbył się mecz pomiędzy drużyną radnych, urzędników i policjantów, a sołtysów i członków rad sołeckich
kórnickiej gminy. Zakończył się wynikiem
6:4 dla drużyny sołtysów i przedstawicieli
rad sołeckich. Zwycięzcy otrzymali puchar
przechodni przewodniczącej Rady Miejskiej.
Taki mecz będzie się odbywać co roku. Po
rozgrywkach miała miejsce „majówka”.
10 maja do Czmońca dotarli uczestnicy Rajdu Rowerowego zorganizowanego
przez Śremskie Towarzystwo Rowerowe
„Rowerowe Dziadki”. Ponad 100 rowe-

23 maja 2008 r.

je kupić radni musieli podjąć stosowną
uchwałę.
Radni dokonali zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru zabudowy mieszkaniowej „Osiedle Północne” w Kamionkach i przystąpili
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kórnik w obrębie
Czołowo i Konarskie.
Następnie uznano skargę pani Marii
Gołębiowskiej za bezzasadną. Sprawa
wymienionej mieszkanki wielokrotnie była
analizowana na kilku komisjach, a ostatnio
podczas obrad Komisji Rewizyjnej. Skarga
pani Gołębiowskiej wynika z trudnej sytuacji bytowej, w jakiej znalazła się zarówno
ona, jak i jej niepełnosprawny syn. Lokal, w
którym mieszka jest w bardzo złym stanie
technicznym i jego mieszkańcy powinni go
opuścić. Gmina stara się znaleźć dla pani
Marii i jej syna lokum odpowiadające ich
potrzebom.
Rajcy uznali także w części za zasadną skargę pana Krzysztofa Stobrawa na
działalność prezesa KOMBUS-u. Skarga

dotyczyła istnienia niezgodności pomiędzy
egzekwowanymi cenami biletów na trasie
Poznań Rondo Rataje - Kórnik Rynek, a
cenami podawanymi w informacji o cenach
biletów (dostępnej w serwisie internetowym
KPA KOMBUS Spółka z o.o.), uzależnionych od odległości pomiędzy początkowym i końcowym przystankiem przejazdu.
KOMBUS z dniem 1 kwietnia dokonał stosownych korekt odległości w stosunku do
egzekwowanych cen biletów. Nie ma jednak
wątpliwości, że przez wiele lat przedsiębiorstwo to pobierało zawyżone kwoty za
przejazd na określonych odcinkach, co nie
stawia go w najlepszym świetle. Obecnie
dokonano korekt, ale pasażerom pieniędzy
już nikt nie zwróci.

RADA MIEJSKA / SOŁECKIE

RADA MIEJSKA

Radni obradowali w kwietniu

W końcowej części sesji radna Małgorzata Walkowiak zapytała burmistrza o to,
jaką drogą poprowadzone zostaną objazdy, gdy zamknięta będzie ulica Leśna w
Skrzynkach, natomiast Adam Lewandowski
chciał dowiedzieć się, kiedy ogłoszony będzie przetarg na centrum sportu i rekreacji
i jaka jest przyczyna nie egzekwowania od
wielu lat prawa wodnego w gminie.
Barbara Morasz

rzystów zwiedziło „Bobrowy Szlak”. Tego
samego dnia, po południu do Czmońca
dojechała autobusem grupa samorządowców z Miasteczka Krajeńskiego w
powiecie pilskim. Była to rewizyta za pobyt kórnickich samorządowców w tamtej
miejscowości w listopadzie ubiegłego
roku. Pobyt gości zorganizowali Urząd
Miejski w Kórniku oraz Stowarzyszenie
Sołtysów Gminy Kórnik, którego prezesem jest Zbigniew Tomaszewski. Zanim
samorządowcy dotarli do Czmońca,

Parku Krajobrazowego stanie platforma
widokowa. Fundusze na jej wykonanie
pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego,
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Fundacji Zakłady Kórnickie.

zwiedzili Kórnik i płynęli stateczkiem
po jeziorze. W Czmońcu przeszli przez
ścieżkę edukacyjną. Poczęstowano ich
wojskową grochówką. Odbyła się także
„majówka”.
Zbigniew Tomaszewski, sołtys Czmońca
uczestniczył 12 maja w uroczystości zakończenia prac nad budową repliki statku „Santa Maria”, znajdującej się w Puszczykowie
u państwa Fiedlerów.
Sołtys poinformował, że do końca września w Czmońcu, na terenie Rogalińskiego

ROBAKOWO OSIEDLE
Teresa Szczepaniak, sołtys Robakowa
Osiedla poinformowała, że w kwietniu wyrównano ulice m. in. Szeroką i Kolejową.
Trwają przygotowania do imprezy z
okazji Dnia Dziecka. Teresa Szczepaniak podkreśla, że z funduszy sołeckich
organizowane są różne imprezy, a gdy
pozostaną jeszcze pieniądze planuje się
zakupić w tym roku ławki i stoły oraz tablicę
ogłoszeniową.
Opr. Robert Wrzesiński

RUNOWO
Sołtys Iwona Cupryjak poinformowała,
że w czwartek 29 maja o godz. 18.30 odbędzie się zebranie wiejskie w Runowie.
Będzie ono poświęcone budowie przydomowych „oczyszczalni ścieków”.
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Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością gminy Kórnik,
położonych w miejscowościach:

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku do
dnia 10 czerwca 2008 r. wywieszony został niżej wymieniony
wykaz dotyczący sprzedaży:
- 5 działek o nr 344/3, 344/4, 344/5, 344/6, 344/7 położonej w Biernatkach w trybie bezprzetargowym na rzecz
właścicieli nieruchomości przyległej w celu poprawienia
warunków zagospodarowania.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1
w Kórniku, pok. 203, tel. (0-61) 8170411 wew. 674.

Czmoniec
• działka o numerze ewidencyjnym 66 – o powierzchni
1,2700 ha
- Grunty orne kl. VI – 1,2500 ha
- Rowy – 0,0200 ha
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 7 q pszenicy rocznie

Pierzchno
• działka o numerze ewidencyjnym 74 – o powierzchni
0,6600 ha
- Pastwiska trwałe kl. V – 0,6600 ha
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 5 q pszenicy rocznie
Konarskie
• działka o numerze ewidencyjnym 176 – o powierzchni
0,3000 ha
- Grunty orne kl. IVa – 0,3000 ha
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 5 q pszenicy rocznie
• Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie
dzierżawy na okres trzech lat,
• Formularz ofertowy można odebrać do dnia 12 czerwca 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Referat
Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900
do 1400,
• Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku
w terminie do dnia 16 czerwca 2008r. do godziny 1000
z dopiskiem na zabezpieczonej kopercie: „OFERTA
NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH, NIE
OTWIERAĆ PRZED GODZ. 1015 16.06.2008”,
• Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi zastrzeżeń,
• Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza
obowiązującym trybem bądź po terminie składania
ofert, nie będą rozpatrywane,
• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 czerwca 2008 r. o
godz. 1015 w Urzędzie Miejskim w Kórniku,
• Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Kórniku – Referat Gospodarki Nieruchomościami, Pl.
Niepodległości 1, pok. 203, tel. (061) 8-170-411,
• Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu.

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

W połowie maja, Urząd Miejski w Kórniku złożył wniosek o utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku
w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
Decyzję w tej sprawie urzędnicy powinni
podjąć w ciągu miesiąca.
Przypomnijmy, że placówka ta byłaby
lokalną jednostką dziennego pobytu (8
godzin), przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami
psychicznymi. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewniałby opiekę psychologiczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną,
pielęgniarską, logopedyczną. Jego siedziba

znajdowałaby się w Domu Sióstr Miłosierdzia Bożego przy ulicy 20 Października w
Kórniku. Ponad 25 osób z naszej gminy
korzystałoby z oferty wspominanego
ośrodka.
Jak poinformowała nas Anita Wachowiak, Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, placówka ta mogłaby funkcjonować już od stycznia 2009 roku. - Wiele
zależy od tego czy i kiedy otrzymamy dofinansowanie na remonty z województwa
- powiedziała Wachowiak.
Pieniądze na ten cel zabezpieczono
także w gminnym budżecie. BM

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku dnia
23 maja 2008 r. wywieszony został niżej wymieniony wykaz
dotyczący sprzedaży:
- 5 nieruchomości niezabudowanych położonych
w Kórniku, przeznaczonych pod budowę garaży, zbywanych
w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego.
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1
w Kórniku, pok. 204, tel. (0-61) 8170411 wew. 618.

BARDZO PROSZĘ
O POMOC !!!

OGŁOSZENIA / INFORMACJE

OGŁOSZENIA

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Czmoń
• działka o numerze ewidencyjnym 163/4 – o powierzchni 1,0400 ha
- Grunty orne kl. V – 0,9200 ha
- Grunty orne kl. IVa – 0,1200 ha
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 7 q pszenicy rocznie
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wniosek w sprawie domu samopomocy

OGŁOSZENIE

Nazywam się Marcin Czajka i
pochodzę z Zawiercia. W maju 2006
roku zostałem bestialsko wepchnięty pod pociąg przez nieznanych
sprawców. Na skutek wypadku
amputowano mi lewą kończynę
dolną. Pomimo niepełnosprawności
wciąż mam wyznaczone ważne
cele w życiu i potrafię uparcie do
nich dążyć. Teraz najważniejszym
z nich jest pozyskanie środków na
protezę, gdyż chciałbym powrócić
do pełnego funkcjonowania w
społeczeństwie. Uwielbiam aktywny, sportowy tryb życia. Dzięki
protezie miałbym szanse wrócić
do uprawiania dyscyplin, które
wcześniej trenowałem, m.in. tenisa
i koszykówki; teraz jest to niemożliwe.. Moim marzeniem jest także

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA
przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w RADZEWIE gmina
KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW 24 862
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze:
387/1 o pow. 643 m2
za cenę wywoławczą 40 574,00 zł,
(słownie złotych: czterdzieści-tysięcy-pięćset-siedemdziesiąt-cztery 00/100) Do ceny uzyskanej w przetargu
zostanie doliczony podatek VAT
WYMIENIONA DZIAŁKA JEST NIEZABUDOWANA
I PRZEZNACZONA JEST POD TEREN ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ ZGODNIE Z DECYZJĄ
O WARUNKACH ZABUDOWY NR WB.PP.7331-220/07
Z DNIA 7.09.2007 R.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2008 r.
o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kórniku
przy Placu Niepodległości 1
• Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 %
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
• Wadium w wysokości 4 057,40, należy wpłacać do
dnia 16 czerwca 2008 r. na rachunek gminy w Banku
Spółdzielczym w Kórniku nr 82 1610 1188 0027 5062
2000 0002.
• Wadium należy wnosić w gotówce.
• Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygrał będzie zaliczone na poczet ceny nabycia.
• W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który
przetarg wygrał od zawarcia umowy, wadium ulega
przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
• Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu. Bliższe informacje, można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203,
tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

nr 10/2008

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
OGŁASZA
przetarg licytacyjny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w ROBAKOWIE gmina KÓRNIK, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW
25 068 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działki o numerach:
163/2 o pow. 856 m2
163/3 o pow. 4844 m2
za łączną cenę wywoławczą 456 000,00 zł,
(słownie złotych: czterysta-pięćdziesiąt-sześć-tysięcy 00/100). Do ceny uzyskanej
w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
WYMIENIONE DZIAŁKI SĄ NIEZABUDOWANE
I PRZEZNACZONE SĄ POD TERENY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I USŁUGOWEJ, TERENY
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, ZIELEŃ IZOLACYJNĄ ZGODNIE Z MIEJSCOWYM
PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KÓRNIK WE WSI ROBAKOWO,
UL. POZNAŃSKA DZIAŁKI NR 178, 179, 180 i 163.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2008 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kórniku przy Placu Niepodległości 1
• Cena postąpienia działki nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
• Wadium w wysokości 45 600 zł należy wpłacać do dnia 9 czerwca 2008 r. na rachunek gminy w Banku Spółdzielczym w Kórniku nr 82 1610 1188 0027 5062 2000 0002.
• Wadium należy wnosić w gotówce.
• Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał będzie zaliczone na
poczet ceny nabycia.
• W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia
umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
• Koszty aktu notarialnego ponosi nabywający.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
Bliższe informacje, można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok.203, tel. (0-61) 81-70-411 wew. 674

23 maja 2008 r.

podjęcie studiów informatycznych
i pracy zawodowej w tym kierunku,
a tym samym usamodzielnienie się
i częściowe odciążenie rodziców
od pełnego utrzymywania mnie.
Zwracam się z gorącą prośbą do
wszystkich ludzi dobrej woli, którzy
mogliby pomóc mi uzbierać środki
na protezę lewej nogi, a tym samym
przyczynić się do lepszego i bardziej
samodzielnego życia. Koszt nowej
protezy wynosi 25.000 PLN, co
zdecydowanie przerasta możliwości
finansowe moje i rodziny.
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych
i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”
www.fundacjapomozity.sprint.pl
63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
(z dopiskiem:
„Proteza dla Marcina Czajki”)
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W dniach 7-10 maja burmistrz Jerzy
Lechnerowski uczestniczył w obchodach
Dni Europy w gminie partnerskiej Koenigstein im Taunus w Niemczech. Podczas tej
wizyty wziął udział w wielu imprezach towarzyszących. Spotkał się z przedstawicielami
stowarzyszenia „Koenigstein – Kórnik”,
którzy współpracują z gminą Kórnik. Na
spotkaniu burmistrz odpowiadał na liczne
pytania dotyczące naszej gminy, przedstawił plany inwestycyjne oraz problemy
z ich realizacją. Uczestniczył w głównych
obchodach Dni Europy. Przed ratuszem
zostały rozstawione stanowiska wszystkich
gmin partnerskich współpracujących z
Koenigstien ( Le Mele, Le Cannet, Oxford,
Libcany ). Każda z gmin prezentowała na
nich swoje walory oraz charakterystyczne
produkty związane z danym regionem. Na
naszym stoisku znalazły się foldery o Kórniku i Wielkopolsce oraz gadżety reklamowe i

słodkości typowe dla naszego regionu. Tego
samego dnia miało miejsce rozstrzygnięcie
międzynarodowego konkursu „Gotowanie
w Europie”, w którym również brała udział
młodzież z naszej gminy. W ich imieniu
wyróżnienia i nagrody odebrał burmistrz.
Oficjalne przekazanie upominków nagrodzonym odbędzie się podczas obchodów
„Kórnickich Spotkań z Białą Damą” w dniu
23 maja. Burmistrz Jerzy Lechnerowski
uczestniczył również w konferencji prasowej dotyczącej partnerstwa europejskiego
oraz problemów państw należących do
UE. Z ramienia Koenigstein konferencję
prowadził Filip Wisehoffer. Wzięli w niej
również udział przedstawiciele innych gmin
partnerskich: z Francji La Melle i z Czech
Libany. Ważnym uczestnikiem był również
reprezentant Parlamentu Europejskiego.
Równolegle do obchodów Dni Europy
mieszkańcy Koenigstein świętowali także
40 rocznicę partnerstwa Falkenstein- L
Melle. Odbywały się liczne imprezy sportowe, jak i oficjalne obchody z udziałem
władz francuskich i niemieckich, na które
zaproszony był także burmistrz Lechnerowski. Włodarz naszego miasta wręczył im
pamiątkowe listy gratulacyjne oraz statuetki
Białej Damy. Agnieszka Kałka

Wykaz sklepów
honorujących
„4 kórniki”
PHUT Paweł Walerczyk, Kwiaciarnia Płomyk, ul. Średzka 7, Kórnik
Restauracja Casablanca ul. Rynek 8,
Kórnik-Bnin
Justyna Kujawa, Firma Narpi,
Plac Niepodległosci 16, Kórnik
Pracownia Złotnicza Buszkiewicz,
ul. Dworcowa 9, Kórnik
D.H. Tęcza, Plac Niepodległości 15, Kórnik
(GS Kórnik)
Sklep nr 16, ul. Poznańska 75, Kórnik (GS
Kórnik)
Sklep AGD i Rowery, Plac Niepodległości
32, Kórnik (GS Kórnik)
Sklep Mięsny Plac Niepodległości 3, Kórnik
(GS Kórnik)
Sklep nr 18, Plac Powstańców Wielkopolskich 1, Kórnik (GS Kórnik)
Sklep odzieżowy, Plac Niepodległości 38,
Kórnik (GS Kórnik)
Sklep ogólnospożywczy, Żerniki 22 (GS
Kórnik)
Sklep ogólnospożywczy, ul. Ogrodowa 15,
Robakowo (GS Kórnik)
Sklep ogólnospożywczy, ul. Poznańska 51,
Dachowa (GS Kórnik)
Sklep ogólnospożywczy, ul. Poznańska 5,
Szczodrzykowo (GS Kórnik)
Sklep ogólnospożywczy, ul. Bnińska 31,
Czmoń (GS Kórnik)
ALPO Poprawska, Plac Niepodległości 46,
Kórnik
KM Partner, ul. Kuśnierska 2, Kórnik
Sklep Drogeryjno Chemiczny Zwierzyński
Lehmann, Plac Niepodległości 10, Kórnik

„NIEME POMNIKI”
RADNEJ
MAGDALENY
KOSAKOWSKIEJ
Wypowiedż radnej Magdaleny
Kosakowskiej przeczytałem
ze zdziwieniem. Napisałem do niej list
pocztą elektroniczną ale nie doczekałem
się odpowiedzi więc piszę do niej za pośrednictwem „Kórniczanina”.
Pani Magdalena kwestionuje
zasadność finansowego wsparcia budowy
pomnika upamiętniającego Kompanię
Kórnicką Powstania Wielkopolskiego.
Przypomnę, że wszystkie ślady historyczne poświęcone Powstaniu Wielkopolskiemu na Ziemi Kórnickiej powstały
w okresie międzywojennym (tablica na
ścianie budynku Hotelu „Victoria” rodziny
Ellmanów, tablice na ścianach kościołów
w Bninie i w Kórniku, pomniki i groby na
cmentarzach). W 1973 r. miasto Kórnik,
z Odlewni HCP w Śremie, otrzymało w
darze spiżowy odlew Krzyża Powstańczego. Ogłoszono konkurs na pomnik.
Wybrano zwycięzcę konkursu a został
nim artysta rzeźbiarz Andrzej Pukacki.
Pomnika niestety nie ma. Krzyż rozpłynął
się w okolicznościach o których nie warto
wspominać.
Radnej Magdalenie Kosowskiej przypomnę, że miejsca Pamięci
Narodowej poświęcone rozstrzelanym,
konspiracji kórnickiej powstały wysiłkiem
społecznym przy wsparciu finansowym
Urzędu. Tym razem radna Kosakowska
poucza nas jaką to fanaberią jest stawianie pomników i pejoratywnie mówi
„nieme pomniki”. Być może Pani Radna
tak jak wielu radnych nie rozumie znaczenia Pamięci Narodowej, idei pomników
może nie lubi historii skoro w takim tonie
się wypowiada. Obecna Rada nie wiele
zrobiła dla ratowania pamiątek historycznych miasta chociaż sowicie dotowała
wydawnictwo „Z dziejów Kórnika i Bnina”.

PHU „Elton”, ul. Rynek 4, Kórnik-Bnin

Radna Kosakowska, jako członek Komisji
Rewizyjnej, powinna dokonać dokładnej
analizy wydatków samej Rady i efektów jej
działalności. Pełnienie funkcji społecznej
jako radnej nie powinno być źródłem nie
opodatkowanych dochodów. W przeszłości te funkcje nie były opłacane tak jak
obecnie. Czy wydatki na działalność Rady
są adekwatne w stosunku do efektów jej
pracy. Łatwiej jest brać, trudniej jest coś
zrobić pożytecznego. Ci którzy poszli ”gdy
zabrzmiał złoty róg” i zwyciężyli, i oddali
swoje życie zasłużyli sobie na wiele więcej niż pomniki. Niech Pani Kosakowska
jako radna na przyszłość zastanowi się
co mówi i pisze. Bo to co powiedziała
dyskwalifikuje ją jako radną. O uchwałach Rady nie powinna dyskutować jeśli
uchwalono „za” wydaniem 30 tysięcy na
pomnik. Nie wypada w liście otwartym
kwestionować celowości takiego wydatku.
Oznacza to, z jakim cynizmem traktuje
Radę jako organ ”uchwałodawczy”. Widocznie nie wie, za czym głosuje Rada.
Nieszczęściem czasu pokoju Polski
jest „nie rząd”, bezradne Rady, Sejmiki,
przymykające oczy na marnotrawstwo i
niegospodarność. Sejm i Senat z wielkimi
apanażami posłów i senatorów to widok
gorszący dla większości biedującego
społeczeństwa. Czy tak miała wyglądać
Polska o którą walczył Pani dziadek,
żołnierze II wojny światowej na wszystkich
frontach, Solidarność i inni. Miał chyba
rację Kanclerz Bismarck, gdy mówił, że
„Polakom wystarczy dać władzę i sami
się zniszczą”. Mnie jest po prostu wstyd
po przeczytaniu Pani listu. Podziwiam
jednak spryt i argumentację, powoływanie
się na patriotyzm rodzinny i wskazówki jak
uczyć historii. „Nieme Pomniki” – gdyby
nie te pomniki być może Pani by nic nie
wiedziała kto i kiedy walczył i kto oddał
życie za Ojczyznę. Bo jeśli dzisiaj pytać
ludzi to przeważnie mało wiedzą. Proszę
pojechać gdziekolwiek w Świat, tam
Pani spotka Pomniki które mówią. Nasze
Pomniki w Polsce Krzyczą, ale Kto ich
słucha?? Skoro radna mówi „Nieme”!!

KOMUNIKAT

CZYTELNICY PISZĄ / INFORMACJE

AKTUALNOŚCI

Burmistrz
na Dniach
Europy

Urząd Miejski w Kórniku informuje,
że w okresie od dnia 20.05.2008r. do
dnia 31.10.2008r. nastąpią poważne
utrudnienia drogowe związane z przebudową drogi szybkiego ruchu S11 i
budową węzła W1.
Utrudnienia te będą dotyczyły miejscowości: Kórnik, Bnin, Skrzynki, Borówiec, Kamionki, Mościenica, Dziećmierowo i Szczodrzykowo.
W związku z powyższym pragniemy
zwrócić szczególną uwagę kierującym pojazdami na zmiany organizacji
ruchu jakie będą miały miejsce we
wskazanym terminie, a mieszkańców
przeprosić za utrudnienia związane ze
wzmożonym ruchem pojazdów.

W dniu 20 maja
Mennica Polska SA.
poinformowała, iż monety
srebrne "40 kórniki" zostaną
dostarczone dopiero
około 15 czerwca br.
O sposobie dystrybucji poinformujemy na łamach następnych
numerów Kórniczanina.

K.Krawiarz

PHU „Elton”, ul. Zwierzyniecka 20, KórnikBnin
PHU „Elton” Plac Niepodległości (w pasażu
Polo Market) Kórnik
Handel Hurt Detal Wiesława Powąska,
ul. Dworcowa 5, 62-035 Kórnik
Apteka Lewicka-Nowak-Przybylski,
ul. Średzka 2, Kórnik
Zakład Szewski Adam Grzegorowski,
Plac Niepodległości 39, Kórnik
Kasa Arboretum w Kórniku , ul. Zamkowa
(Instytut Dendrologii PAN)

*SŁONECZNA GMINA OSZCZĘDZA ENERGIĘ*
Serdecznie zapraszamy na spotkanie mieszkańców Gminy Kórnik
na temat: JAK OSZCZEDZIĆ ENERGIĘ poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii w domach jednorodzinnych i firmach,
ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej.
Spotkanie odbędzie się w DOMU STRAŻAKA,
ul. 20 października 93, Kórnik
w środę 04-06-2008 r. o godzinie 18.00.

Kiosk z prasą i art. przemysłowymi
ul. Rynek Kórnik-Bnin
Lody Włoskie, Plac Niepodległości 37,
Kórnik
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O początkach gazety, jej redagowaniu, trudnościach, ale i radościach
rozmawiamy z Kazimierzem Krawiarzem
i Haliną Danieluk, dawnymi redaktorami
naczelnymi naszego pisma.
Byłem przy narodzinach pisma
Kórniczanin: Obserwował Pan narodziny „Kórniczanina”. Jak wyglądały
jego początki?
K. Krawiarz: Owszem, byłem świadkiem narodzin gazety. Wówczas gazeta
lokalna była marzeniem tych osób, które
zajmowały się sprawami Kórnika i tych, dla
których nie były one obojętne. W latach 80tych wydawano dzienniki ogólnopolskie, a

pisma lokalne prawie nie istniały. Jaskółką
zwiastującą powstanie „Kórniczanina” była
tzw. „jednodniówka”, którą wydano jesienią
1987 roku. Później sprawy potoczyły się
szybko. Dzięki prof. Jerzemu Wisłockiemu
udało się uzyskać pozwolenie na wydawanie gazety i zdobyto papier do druku.
Pierwszy numer wyszedł w maju 1988
roku. Współpracę z gazetą nawiązałem
jednak trochę później, bo wcześniej byłem
zajęty tworzeniem Bractwa Kurkowego
i sprawą fundacji przykościelnej tablicy.
Po pewnym czasie, Edmund Melosik, ówczesny redaktor naczelny zwrócił się do
mnie z prośbą o napisanie kilku artykułów.
W ten sposób nawiązałem współpracę z
redakcją.
W jakich okolicznościach został Pan
redaktorem naczelnym?
Edmund Melosik opracował pewien
program gazety, który jednak po pewnym
czasie wyczerpał się. Był zaangażowany
w wiele różnych przedsięwzięć i pracę
partyjną. Uważał, że nie jest w stanie dalej
prowadzić gazety. Nie było to łatwe zajęcie,
a w dodatku pracowało się społecznie i nie
otrzymywało wynagrodzenia. Wtedy Melosik powiadomił władze o swojej rezygnacji
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i zasugerował kto mógłby zostać jego następcą. Z początkiem 1990 roku podjąłem
się redagowania miesięcznika.
Czy spotykał się Pan z krytyką?
Oczywiście, że tak. Krytykowano przede
wszystkim to, że publikowałem na łamach
„Kórniczanina” zbyt dużo artykułów historycznych. Władzom nie podobało się, że
wielokrotnie z nimi polemizowałem, a opinii
nie uzgadniałem z nikim. Zależało mi na niezależności czasopisma. Uważałem, że mądra
władza będzie popierać niezależną prasę, ale
rzeczywistość okazywała się inna.
Co było najtrudniejsze w prowadzeniu gazety?
Myślę, że trudna była praca w zespole. Nie łatwo zorganizować tak pracę,
aby gazeta wychodziła na czas. Nam się
to udawało. Jednak najwięcej trudności
przysparzały nam sprawy techniczne.
Dawniej teksty pisano na maszynie. Maszynopisy opisywano, a następnie ktoś
musiał je zawieźć do drukarni. W tamtych
czasach nie zawsze istniała możliwość
dostarczenia maszynopisu samochodem,
dlatego zawoziliśmy go autobusem czy
pociągiem. Kolejny problem pojawiał się
po wydrukowaniu gazety. Ktoś z redakcji
musiał pojechać i odebrać gazetę, a potem
ją rozwieźć. Nie było to proste, zwłaszcza,
że wykonywaliśmy to na własny koszt. Nikt
nie zwracał nam pieniędzy za przejazdy.
Dzisiaj droga pisma z redakcji do drukarni
wygląda zupełnie inaczej, choćby dlatego,
że można gotowy plik przesłać przez Internet. Na początku lat 90-tych nie było jeszcze takich udogodnień. Zdawaliśmy sobie
jednak sprawę z tego, że prawdopodobnie
będziemy ostatnimi, którzy w tradycyjny
sposób tworzyli gazetę.
Jak kilkanaście lat temu wyglądało
przygotowywanie numeru pisma?
Niewiele różniło się od obecnego. Mieliśmy pomieszczenie, w którym mieściła
się redakcja. Tam organizowano zebrania
redakcyjne. Ustalaliśmy kto o czym będzie
pisał. Potem redaktorzy pracowali nad
tematami. W określonym terminie otrzymywałem gotowe teksty, które następnie
przepisywałem na maszynie. Maszynopis
dostarczałem do drukarni.
Czy pamięta Pan zabawne sytuacje z
czasów, gdy zajmował się prowadzeniem
gazety?
Wiele zabawnych sytuacji miało miejsce. Najczęściej dotyczyły pomyłek w
nazwiskach, o które nie trudno było pisząc
na maszynie. Nie pamiętam jednak jakiejś
konkretnej sytuacji.
Czy czytelnicy dzielili się swoimi
uwagami i spostrzeżeniami z redakcją?
Oczywiście, że tak. W „Kórniczaninie”

mieliśmy dział korespondencji z czytelnikami. Często na łamach miesięcznika czytelnicy prowadzili polemikę np. z władzami.
W jakich okolicznościach rozstał się
Pan z gazetą?
Od początku 1992 roku mieliśmy coraz
większe problemy finansowe, dlatego zwróciliśmy się z prośbą o dotację do Zarządu
Miasta. Zarząd odrzucił prośbę. Zmuszono
nas, abyśmy szukali sponsorów. Sponsorzy
nie chcieli wspierać pisma urzędowego.
Prawo do tytułu wydawniczego posiadała
Rada Miejska, dlatego zwróciliśmy się do
niej z prośbą o odstąpienie tych praw. Radni
nie zgodzili się. Wydawanie „Kórniczanina”
zostało zawieszone. Z powodu braku poparcia finansowego i zainteresowania ze strony
władz redakcja postanowiła rozwiązać się.
Nierzadko wywiady przeprowadzałam w samochodzie

Wspomniała Pani, że nierzadko zdarzało się, że wywiady przeprowadzała
Pani w samochodzie?
Warunki pracy nie zawsze były zadowalające. Borykaliśmy się z problemami
lokalowymi. Pamiętam okres, w którym cała
redakcja mieściła się w moim samochodzie.
Zdarzało się, że wywiady notowałam na kolanie w aucie. Później było już trochę lepiej.
Otrzymaliśmy pomieszczenie, w którym
mogliśmy spokojnie pracować.
Jak radziła sobie Pani z ogromem
obowiązków, które spoczywały na redaktorze naczelnym?
Musiałam sobie radzić, choć obowiązków było dużo. Kierowanie pismem to
nie tylko dopuszczanie tekstów do druku
i korekta, ale także pisanie artykułów, fotografowanie, reprezentowanie pisma na
zewnątrz. Czasami kosztem życia rodzinnego, w weekendy od rana do wieczora
poprawiałam teksty, które napływały do
redakcji.

Jak układała się wówczas współpraca z samorządem?
Władze zauważały potrzebę istnienia
lokalnego pisma, dlatego wspierały je
duchowo i finansowo. Poparcie nie ustępowało nawet, gdy zmieniały się kolejne
ekipy rządzące.
Mimo dobrej współpracy odsunięto
Panią od prowadzenia gazety…
To prawda. Po 11 latach redagowania
„Kórniczanina” nagle odsunięto mnie od
pisma. Nie pozwolono mi nawet na pożegnanie się z czytelnikami. Z dnia na dzień
straciłam pracę, której byłam oddana.
Czym teraz się Pani zajmuje?
Przede wszystkim odpoczywam, podróżuję i więcej czasu poświęcam rodzinie oraz
wnukom. Od czasu do czasu piszę jeszcze
teksty do gazety.
Z byłymi redaktorami rozmawiała:
Barbara Morasz

KONKURS JUBILEUSZOWY
„Kórniczanin” z okazji 20-lecia istnienia gazety ogłasza konkurs
jubileuszowy dla czytelników. Wystarczy dobrze odpowiedzieć
na 8 pytań związanych z naszym dwutygodnikiem i gminą
Kórnik, które publikujemy poniżej.

Kórniczanin: Jak zaczęła się Pani
przygoda z miesięcznikiem?
H. Danieluk: O ile dobrze pamiętam
to w czerwcu 1992 roku ówczesne władze
zwróciły się do mnie z propozycją prowadzenia „Kórniczanina”. Początkowo nie
byłam przekonana do tego pomysłu. Myślałam, że nie podołam takiemu wyzwaniu.
W końcu po dwóch miesiącach namysłu
przystałam na propozycję władz.
Obawiała się Pani reakcji czytelników?
Oczywiście, że tak. Zmiany nie zawsze
pozytywnie odbierane są przez wszystkich.
Pierwszy numer wydałam 15 września i
czekałam na reakcje ludzi. Wielu osobom
spodobał się mój pomysł na gazetę, ale nie
wszyscy akceptowali zmiany.
Co sprawiało Pani najwięcej trudności?
Nie miałam dziennikarskiego doświadczenia, dlatego wiele rzeczy było dla
mnie zupełnie nowych. Wiedzę na temat
prowadzenia gazety zdobywałam na różnych warsztatach, szkoleniach i kursach.
Pomocne okazały się jednak wcześniejsze
doświadczenia związane z pracą w szkole
i samorządzie.

nr 10/2008

1. Kto został pierwszym redaktorem naczelnym „Kórniczanina”
w 1988 roku? Podaj imię i nazwisko.
2. Jak nazywała się rubryka z poradami, prowadzona w czasopiśmie przez Barbarę Gryglewicz na początku lat 90-tych ?
3. Podaj imię i nazwisko autora reportaży, publikowanych w
latach 2000-2002, w których opisywał swoje podróże do najdalej
oddalonych zakątków świata.
4. Od którego roku, po wznowieniu wydawania, „Kórniczanin”
stał się dwutygodnikiem?
5. Ile sołectw wydzielono na terenie Gminy Kórnik?
6. Jak nazywała się właścicielka dóbr kórnickich, sławna z portretu zamkowego Biała Dama?
7. Od którego roku odbywają się Kórnickie Spotkania z Białą
Damą?
8. Jak nazywała się impreza organizowana przez Kórnickie Towarzystwo Kulturalne, poprzedniczka Kórnickich Spotkań z Białą
Damą?
Na odpowiedzi czekamy do 6 czerwca 2008 roku. Osoby, które udzielą prawidłowe odpowiedzi na wszystkie zadane pytania wezmą udział
w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych. Listę nagrodzonych
opublikujemy w dwutygodniku 20 czerwca.
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres redakcji.
Sponsorzy:
Bank Spółdzielczy w Kórniku
Firma Grześkowiak

20 lat
w skrócie
Kilka tysięcy artykułów, prawie 300
wydań, kilkanaście osób przez lata zaangażowanych we współpracę z redakcją –
to bilans 20 lat istnienia „Kórniczanina”.
W telegraficznym skrócie prezentujemy
kalendarium gazety.

JUBILEUSZ

WYWIAD

„Kórniczanin” w oczach
byłych redaktorów

Wrzesień 1987r. – z okazji zjazdu naczelników gmin w Kórniku opublikowano
tzw. „jednodniówkę”, opisującą walory
gminy.
Maj 1988r – w kioskach pojawia się
pierwszy numer „Kórniczanina” pod redakcją Edmunda Melosika. Odtąd czasopismo
będzie ukazywać się co miesiąc. Wydawcą
gazety była wówczas Rada Narodowa Miasta i Gminy w Kórniku.
Styczeń 1990r - redaktorem naczelnym
czasopisma zostaje Kazimierz Krawiarz.
Kilka miesięcy później, tuż po wyborach
„Kórniczanin” był wydawany już przez Radę
Miasta i Gminy Kórnik.
Wrzesień 1992r – na stanowisko redaktora naczelnego „Kórniczanina” powołano
Halinę Danieluk.
Styczeń 2000r – powstał Kórnicki Ośrodek Informacji i Wydawnictw, który zajął się
wydawaniem miesięcznika.
Styczeń 2002r – zmieniono szatę
graficzną miesięcznika i logo (szkic Zamku
w Kórniku zastąpiono fotografią tego zabytku), rozpoczęto druk okładki pisma na
papierze „kredowym”.
Styczeń 2004r - na stanowisko redaktora naczelnego „Kórniczanina” powołano
Małgorzatę Wawrzyniak, a sekretarzem
został Łukasz Grzegorowski. „Kórniczanin”
odtąd wydawany był jako dwutygodnik.
Logo pisma uległo ogromnym zmianom.
Nazwa dwutygodnika pojawiała się w
lewym górnym rogu okładki, a w prawym
zamieszczono herby Kórnika i Bnina.
Kwiecień 2004r – redaktorem naczelnym „Kórniczanina” został Paweł Henski.
Październik 2005r - na stanowisko
redaktora naczelnego powołano Łukasza
Grzegorowskiego a niecały rok później
sekretarzem redakcji została Barbara
Morasz.
Maj 2008r – dwutygodnik z okazji 20lecia istnienia wydał tzw. „jednodniówkę”,
folder, w którym zaprezentowano historię
gazety i walory turystyczno – przyrodniczo
- inwestycyjne gminy.
Barbara Morasz

23 maja 2008 r.
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zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

poniedziałek - piątek: 10.00 - 18.00

piątki 17:00-18:00

Kórnik, ul. Poznańska 22
Realizujemy wszystkie recepty

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

ELLMED
Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

pn. - pt. 8 -20 , sob. 8 -14
00

00

00

00

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

U S G w Śremie

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

ZAPRASZAMY

SKUP
- złomu i metali kolorowych
- akumulatorów
- makulatury i butelek
znajdującego się przy ul. Mlyńskiej
na terenie firmy T.M. Małeccy.

Oferujemy konkurencyjne ceny.
Płatne gotówką
Zapewniamy odbiór złomu od klienta własnym transportem.

TEL: 601 489 257, 693 562 991
CZAS PROMOCJI OGRAN
 I C Z O N Y

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

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

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

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

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;
* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;
* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwa
radiologicznego
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codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 10/2008

Dzięki Urzędowi Miejskiemu w
Kórniku oraz gościnności władz i
społeczności zaprzyjaźnionych gmin
Wymbritseradiel i Königstein im Taunus
chór Castellum Cantans odbył kilkudniowe tourne po Holandii i Niemczech.
Kórniccy śpiewacy dali 4 koncerty i zostali owacyjnie przyjęci przez słuchaczy
z miast partnerskich.
Pierwszym przystankiem była malownicza Fryzja. Organizatorami pobytu w
okolicach Sneek był chór Sneeker Cantorij,
który już dwukrotnie gościł i koncertował w
Kórniku. Członkowie Castellum Cantans
zwiedzili piękne miasteczka, dawniej hanzeatyckie porty – dziś zabytkowe perełki
pośród wydartych morzu, pociętych kanałami pól.
W Ijlst przyglądali się pracy starodawnego wiatraka, w którym w dawnych czasach
wykorzystywany był jako tartak, a dziś służy
jako skansen. W Workum odwiedzili ciekawe muzeum Jopie Huismana – fryzyjskiego
malarza samouka. We Franaker zobaczyli
jedno z najstarszych planetariów na świecie
oraz piękny kościół.
Po krótkim programie turystycznym
przyszedł czas na koncert. Pierwszy odbył
się w kościele katolickim pod wezwaniem
św. Marcina w Sneek, natomiast drugi
zabrzmiał w murach katolickiego kościoła
Haag. Oba zostały bardzo dobrze przyjęte.
Obecny w Haag burmistrz Wymbritseradiel
Jacob Reitsma nie szczędził komplementów dyrygentowi Markowi Gandeckiemu i
jego śpiewakom. Występy rozpoczynał jako
gospodarz chór Sneeker Cantorij, później
kórniczanie wykonywali program oparty
w większości na utworach polskich kompozytorów. Dwie pieśni – „Pater Noster” i
finałowe „Magifikat” zabrzmiały szczególnie
wyraziście, gdyż zaśpiewały go oba zespoły, łącząc siły pod dyrekcją naprzemiennie
Boba Pruiksmy i Marka Gandeckiego.
Noclegi zorganizowane w prywatnych
domach holenderskich chórzystów pozwoliły Polakom nawiązać nowe, lub pogłębić
stare przyjaźnie nawiązane podczas trzech
poprzednich kontaktów obu zespołów.
Wspólny śpiew – podczas koncertów i w
czasie wspólnych wieczorów, łamał bariery
językowe i kulturowe.
Drugim miejscem, które odwiedzili chórzyści z Castellum Cantans była partnerska
gmina Königstein im Taunus. Gościnni
członkowie stowarzyszenia partnerskiego
pod przewodnictwem Klausa Schwope,
Philippa Wiesehofera i Rudigera Majcherczyka zadbali o zorganizowanie pobytu
i dwóch koncertów. Pierwszy, na którym
zaprezentowano w większości muzykę
rozrywkową odbył się w domu zdrojowym.
Drugi miał miejsce w mariackim kościele w
zabytkowej części Königstein im Taunus. I
te występy nagrodzono aplauzem widowni.
Dobre recenzje wyrażane po koncertach
odbiły się później echem, także w lokalnej
prasie.
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Przyjaciele z Niemiec zorganizowali
dla kórniczan zwiedzanie miasta, w tym

Amatorski zespół śpiewaków, będący
w dzisiejszych czasach niezłą, choć niepopularna alternatywą dla wieczorów przed
telewizorem, ciągle poszukuje chętnych,
którzy znajdą czas i energię by stawiać

KULTURA

REKLAMY
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Tournee Castellum Cantans

Koncert w Sneek

ciekawego muzeum miejskiego. W ratuszu
przyjął gości burmistrz Leonard Helm, który
później także przybył na koncert. Wszyscy
chętni mogli wybrać się na wycieczkę do
niedalekiego
Frankfurtu nad
Menem i zobaczyć starówkę,
katedrę i panoramę miasta.
Choć kórnicki chór przeżywa kryzys
kadrowy, udało
się mu znakomicie zareklamować polską
muzykę, kulturę oraz Gminę
Kórnik. Tym razem niezbędną pomocą dla
Castellum Cantans było czworo studentów,
podopiecznych Marka Gandeckiego.

sobie ambitne cele i podnosić poziom
wspólnego muzykowania.
Dzięki samorządowi Kórnika, oraz władzom gmin partnerskich, dzięki przyjaciołom
w Holandii i w
Niemczech
kórniccy chórzyści przeżyli
miłą przygodę. Miejmy
nadzieje, że
dobre doświadczenia
skonsolidują
zespół i zachęcą nowych
śpiewaków
do przygody
z muzyką byKönigstein
śmy jeszcze
długo mogli cieszyć się z występów naszego chóru.
ŁG

Przy wiatraku w Ijlst
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tel./fax (61) 817-89-20, tel. (61) 818-99-02

Sesja o Powstaniu Wielkopolskim
Kolejny elementem kórnickich obchodów 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego była sesja, jaką
Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi
Zamoyskiej w Kórniku zorganizowało w
zamku. Wydarzeniu patronował Honorowy Komitet Obchodów 90-tej Rocznicy
Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Licznie zgromadzona publiczność, w
tym spora liczba uczniów kórnickich szkół
wysłuchała 6 referatów. Nim jednak oddano
głos prelegentom hejnał Kórnika na klarnecie
zagrał wnuk pierwszego w powojennej Polsce
burmistrza Kórnika Edward Pohl. Następnie
głos zabrał Bogdan Wesołek koordynujący
obchody w naszej gminie. Po nim powitał

Uwaga Praca !
Hotel Inter - Szablewski

mieszczący się
w Dymaczewie Nowym K / Mosiny
Poszukuje:

• Recepcjonistkę • Kucharza
• Kelnerów • Pomoc kuchenną
• Pokojową
Tel.: (061) 813-21-12 lub 0515 088 787

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe

Dr Przemysław Matusiak

Grzegorz Kowalski

62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3
tel. dom. (061) 2857953, lub (061) 8170356,
tel. kom. 0605781862

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

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

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

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

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

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

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

Referuje dr Zbigniew Kalisz

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

Borówiec, ul. Poznańska 83

Profesor Władysław Chałupka

Tel./fax (61) 87 88 513, (61) 663-90-81, 0508 136 344
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wszystkich zgromadzonych burmistrz Jerzy
Lechnerowski.
Po krótkim wstępie moderatorki sesji
dr Katarzyny Czachowskiej swój ciekawy
referat pt „ Nasze Powstanie - Powstanie
Wielkopolskie 1918/1919” przedstawił dr
Przemysław Matusiak z poznańskiego UAM.
Wysłuchaliśmy wnikliwego opisu okoliczności jakie wpłynęły na wybuch i powodzenie
zrywu powstańczego Wielkopolan. Podkreślił dobrą organizację czynu zbrojnego
lecz wskazał także szereg zbiegów okoliczności, które warunkowały rezultaty walk
zbrojnych.
Kolejną wypowiedź przygotowała Katarzyna Szeffner uczennica LO Kórnik. Wysłuchaliśmy kompendium wiedzy na temat
„Kompanie kórnickie i ich udział w walkach
powstańczych”. Przypomnijmy, że Katarzyna
Szeffner niedawno została laureatkom wojewódzkiego konkursu na temat powstania.
Po niej przyszedł czas na omówienie
tematu „Odcinek zbąszyński frontu zachodniego Powstania Wielkopolskiego”. Dokonał
tego gość ze Zbąszynia, nauczyciel mgr Zbigniew Matuszewski. Już na wstępie wyraził
wzruszenie, że może wziąć udział w sesji
organizowanej na „ziemi bohaterów”. Dalej
opisał szczegółowo walki o Zbąszyń i ich tło
polityczne.
Mimo, że skromnie przedstawił się jako
leśnik, prof. Władysław Chałupka jako prawdziwy historyk, do tego barwnie i ciekawie
opowiedział o postaci generała Józefa Dowbor Muśnickiego, wodza powstania.
Ten zapomniany zarówno przez sobie
współczesnych, jak i obecnie żyjących rodaków dowódca, mimo, że kierował jedynym
zakończonym sukcesem zrywem powstańczym nie doczekał się splendorów i ich nie
oczekiwał.
Kolejny referat wygłosił dr Zbigniew Kalisz. Opisał on „Wkład Władysława Zamoyskiego w utworzenie i finansowanie Kompanii
Kórnickiej”. Zamoyski – mimo, że zmuszony
do pozostawania poza krajem, śledził rozwój
wypadków na terenie Wielkopolski. Dużą
pomocą był mu w tym zakresie plenipotent
Zygmunt Celichowski – ojciec dowódcy Kompanii Kórnickiej Stanisława. To właśnie duże
zaangażowanie finansowe hrabiego pomogło
kórnickim wojakom w szybkiej i doskonałej
organizacji oddziałów.
Ostatnim prelegentem był mgr Jan Łuczak. Przybliżył on zebranym sylwetki dwóch
związanych z Kórnikiem powstańców: Stanisława Gibasiewicza i Walentego Łuczaka.
Wstępy do wszystkich referatów wygłosiła
dr Katarzyna Czachowska.
Na końcu przyszedł czas podziękowań.
Liczna grupa samorządowców ze Zbąszynia z burmistrzem Leszkiem Leśnym,
przekazała wyrazy uznania dla organizatorów i prelegentów. Później kwiaty i serdeczne słowa ofiarowali członkowie rodzin
powstańców.
W miarę możliwości spróbujemy opublikować na naszych łamach materiały z sesji.
Już w jednym z najbliższych numerów referat
Katarzyny Szeffner. ŁG
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Kostrzyn, ul. Kórnicka 33
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KM PARTNER BIUROSERWIS
SKLEP PAPIERNICZY

OFERUJE:

• bieliznę damską, młodzieżową
• bluzki damskie, młodzieżowe
i dziecięce
• swetry
• rajstopy, skarpety
• piżamy

USŁUGI :

- KSERO - KSERO KOLOROWE
- DRUKOWANIE PRAC
- OPRAWA PRAC (magisterskich,
licencjackich, doktorskich)
- LAMINOWANIE
- NAPEŁNIANIE I REGENERACJA TUSZY
- SKUP TONERÓW I KARTRIDŻY
- PIECZĄTKI - WIZYTÓWKI
POZA TYM SPRZEDAŻ :
- PAPIER KSERO
- PAPIER KOMPUTEROWY
- TUSZE DO DRUKAREK
- TONERY DO DRUKAREK I KSERO
- DRUKI AKCYDENSOWE
- SZEROKI WYBÓR ART.BIUROWYCH
- SZEROKI WYBÓR ART.SZKOLNYCH
- TOREBKI, KARTY OKOLICZNOŚCIOWE
- ART.KOMPUTEROWE
- ROLKI DO KAS I TERMINALI
- ETYKIETY, TAŚMY DO METKOWNIC

• wszystko po 4,50 (i nie tylko)

ZAPRASZAMY
Kórnik-Bnin,
ul. Błażejewska 47A
od wtorku do piątku
900-1700
soboty
900-1400

Tel. 504 857 871
REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA
TELEFONICZNE
DOWÓZ DO KLIENTA GRATIS
TEL.0-61 898 01 41
UL. KUŚNIERSKA 2
62-035 KÓRNIK
KORZYSTNE RABATY DLA FIRM
***ZAPRASZAMY***

ZAKŁAD FRYZJERSKI
DAMSKO - MĘSKI

Robert Fludra (dawniej Czesław Podolak)
• nowoczesne strzyżenie
• modne stylizowanie
• balejage - koki
Zapraszamy pn.- pt. 800-1800, sobota 800-1300
Kórnik, Pl. Niepodległości 13, tel. 061 8170 904

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

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

ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184
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ul. Biernacka 3, 62-035 Kórnik – Bnin

tel. (061) 8171-781

kserokopiarki
• używane (z gwarancją)
• nowe

Sprzedaż i serwis
Sebastian Talkowski
tel. 0509 993 883
e-mail:
sebastiantalkowski@op.pl

OKNA, DRZWI
A&A
BRAMY GARAŻOWE
PANELE, DESKA BARLINECKA
KOMINKI
62-023 Szczytniki, ul. Jeziorna 9
NIP: 785-158-88-16

501 719 482
606 461 245
061 670 87 94

GMINNA SPÓŁDZIELNIA
„SCH” KÓRNIK UL. ŚREDZKA 17

Autoryzowany sprzedawca
kompanii węglowej oferuje:

pn-pt 1000-1700
sob 900-1200

•węgiel kostka•węgiel orzech•węgiel eko groszek•
•eko groszek-retopal workowany•

SKLEP

PARYS

Magazyn paszowo-nawozowy oferuje:
•NAWOZY WIELOSKŁADNIKOWE I AZOTOWE•
•pasze i koncentraty renomowanych firm:
nutrena / lnb / farmpasz / euroLpol
Przyjmujemy zamównienia telefoniczne. Oferujemy dowóz zakupionego towaru.

BIELIZNA
Oferuje bogaty asortyment:
• biustonoszy (wszystkie rozmiary),
• bielizny damskiej i męskiej,
• artykułów pończoszniczych,
• kostiumów kąpielowych,
• piżam i koszul nocnych,
• podomek

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

Producent
altan, huśtawek,
wiatraków,
bud dla psa

REKLAMY

REKLAMY

SKLEP
WIELOBRANŻOWY

Magazyn czynny w godz.:
pn - pt 700-1700, soboty od 800-1400

oraz:
• bieliznę pościelową,
• ręczniki (eleganckie komplety ręczników)

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW!

tel. 061 8170-299 w. 21

Pl. Niepodległości 13, 62-035 Kórnik
nr 10/2008
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patronem szczodrzykowskiej
podstawówki

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

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

- Wasza szkoła dostępuje zaszczytu noszenia imienia Jana Pawła II.
Jednak to nie tylko wyróżnienie, ale i
zobowiązanie – te słowa skierował do
uczniów Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie biskup Grzegorz Balcerek,
podczas uroczystości nadania imienia
placówce.

papieskiego fotografa Arturo Mari. W ten
sposób mogli zobaczyć Papieża w nietypowych sytuacjach.
Rodzice, uczniowie i nauczyciele wzięli
udział w I Nocnym Kórnickim Półmaratonie
im. Jana Pawła II, który miał miejsce 2 kwietnia, w trzecią rocznicę śmierci Papieża na
kórnickich Błoniach. Tam pokonali dystans

Barbara Pietrala, dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie przyznała,
że wybór Jana Pawła II na patrona
wypłynął z potrzeby serca społeczności szkolnej. Placówka przez
cały rok szkolny przygotowywała
się do nadania jej imienia.
W połowie października ubiegłego roku pracownicy szkoły
wraz z rodzinami uczestniczyli w
pielgrzymce do Wadowic, Kalwarii
Zebrzydowskiej i Łagiewnik. W
Wadowicach zwiedzili rodzinny
dom Papieża, kościół, w którym
został ochrzczony i jedli „papieskie
kremówki”. Kilka dni później, radni
uchwałą z dnia 29 października
2007 roku nadali imię Jana Pawła II
szczodrzykowskiej podstawówce.
Pod koniec zeszłego roku uczniowie i
nauczyciele obejrzeli w Poznaniu wystawę

21 kilometrów i 37 metrów, symbolizujący
godzinę śmierci Wielkiego Polaka.

Uroczystość nadania imienia placówce odbyła się 16 maja w sali gimnastycznej szkoły. Plansze z górskimi widokami
i łódź symbolizująca barkę to elementy
wystroju sali, które najbardziej kojarzyły
się z nowym patronem szkoły.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się
m.in. biskup Grzegorz Balcerek, proboszczowie parafii z całej gminy, przedstawiciele
władz samorządowych, kuratorium oświaty,
firm wspierających palcówkę, dyrektorzy
szkół, sołtysi. Gości powitała dyrektor Barbara Pietrala. Wspomniała, że od momentu
powstania tej szkoły, postać Jana Pawła II
zawsze była bliska społeczności szkolnej.

OŚWIATA

REKLAMY

Jan Paweł II

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

Trwa nabór na kurs prawa jazdy w Kórniku

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka
w Kórniku, ul. Średzka 20,
Instytut Dendrologii
Tel. 0602 631 288
lub 061 28 28 760
Biuro czynne we wtorki i czwartki
w godz. od 1200 do 1700
Ośrodek prowadzi badania psychologiczne kierowców
Nabór na kurs instruktorów nauki jazdy

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

KOMPLEKSOWE
USŁUGI DEKARSKIE
Szczodrzykowo
ul. Dworcowa 13, 62-035 Kórnik

PRZYJMĘ KOBIETY
DO PRACY W SZKLARNI
dACHOWA 1 k/GĄDEK

Tel. kom. 501 388 292, 660 065 231

Tel. 061 8190 463, 501 52 44 76

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

W szkole przez cały rok organizowano
liczne konkursy związane z patronem.

Zaprezentowała sztandar, który kilka dni
wcześniej poświęcił ks. kanonik Jerzy
Kędzierski. Jego awers stanowi nazwa
szkoły wyszyta złotymi nićmi na biało-czerwonym tle z orłem pośrodku,
a rewers zdobi dewiza Jana Pawła
II, która brzmi „Musicie od siebie
wymagać, nawet gdyby inni od was
nie wymagali” oraz papieski herb
na żółtym tle. Sztandar ufundowały
firmy i instytucje zaprzyjaźnione ze
szkołą. Uczniowie złożyli uroczyste
ślubowanie. Biskup Grzegorz Balcerek poświęcił tablicę pamiątkową,
upamiętniającą nadanie imienia
szkole. Zdobią ją słowa Papieża:
„Wy jesteście przyszłością świata,
wy jesteście nadzieją Kościoła, wy
jesteście moją nadzieją”. Biskup
Balcerek życzył uczniom rozwijania
swoich talentów, (dokończenie na str. 22)

NOWOŚĆ - tipsy szklane

SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!
KOSMETYKA

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

Nowe godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00
20
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przeniosła się do czasów młodości Lolka,
który grywał w piłkę nożną, później będąc
już księdzem, gdy wyjeżdżał z młodzieżą
na spływy kajakowe, a wieczorami siadał
z nimi przy ognisku i gdy został wybrany
na Papieża. Chór szkolny zaprezentował
pieśni najbardziej kojarzące się z Janem
Pawłem II, a wśród nich „Barkę”, „Abba
Ojcze” i „Hej, bystra woda”.
Zaproszeni goście wysłuchali również
pieśni góralskich w wykonaniu kapeli
góralskiej z Podhala i obejrzeli wystawę
poświęconą patronowi. Barbara Morasz

AZALIE
I RÓŻANECZNIKI
ARBORETUM
KÓRNICKIM
Już od 15 lat tradycyjnie w drugiej
połowie maja, są udostępniane do zwiedzania kolekcje azalii i różaneczników
nie tylko w Arboretum, ale również na
terenie Lasu Doświadczalnego Zwierzyniec oraz w przyległej do Instytutu
części parku.
Azalie i różaneczniki, należą do najpiękniejszych krzewów ozdobnych, wyróżniają
się nieprzeciętnymi walorami dekoracyjnymi, są prawdziwą ozdobą ogrodów i
parków.
Jednakże ze względu na niekorzystne
warunki klimatyczne i glebowe Wielkopolski
są one rzadko sadzone.
W Arboretum Kórnickim rośnie blisko
200 taksonów różaneczników i azalii.

w związku z rozwojem zatrudni:

•
•
•
•
•

pokojówki
kucharzy
recepcjonistów
kelnerów
praktykantów

CV prosimy przesyłać:
e-mail: info@hotel-rodan.pl
ul. Poznańska 5D, Skrzynki, 62-035 Kórnik
tel. 061 81 90 822 lub 061 81 90 823

Prywatny Gabinet Psychiatryczny
Lekarz specjalista psychiatra Katarzyna Zięba-Mazurek
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24- 25 maja - DNI AZALII I RÓŻANECZNIKÓW W ARBORETUM KÓRNICKIM
godz. 12 i 14 - spacer z przewodnikiem,
zwiedzanie kolekcji azalii, różaneczników,bzów lilaków w nowej części Arboretum.
Spacer rozpoczynamy od wejścia przy
zamku.
Porady i konsultacje ogrodnicze; jak
dobrze zaplanować swój ogród, jak pielęgnować drzewa i krzewy, można uzyskać
w nowej części Arboretum, przy budynku
Instytutu.
25 maja o godz. 16 na polanie "Pod Bukiem" w nowej części Arboretum odbędzie
się koncert Zespołu Instrumentów Dętych
Blaszanych Castle Brass .

Leczenie depresji, nerwic, lęków, psychoz
Doświadczenie w pracy na stanowisku
konsultanta w Londynie
Przyjmuję również pacjentów anglojęzycznych

Arboretum jest otwarte w godz.: 9-19
(nowa część i Arboretum na Zwierzyńcu do
godz. 18) bilet wstępu : 3 i 4 zł

Centrum Ellmed, Pl. Niepodległości 42, Kórnik, rejestracja tel. 061 817 01 75,
Przyjęcia: 1-wszy i 3-ci czwartek miesiąca od 15.00

ZAPRASZAMY
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TURNIEJ ZIELONOŚWIĄTKOWY
KÓRNICKO-BNIŃSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO
ANDRZEJ TOMIAK Z BNINA KRÓLEM KURKOWYM
AD 2008/2009
Święto Zesłania Ducha Świętego, zwane Zielonymi Świątkami , według Dziejów
Apostolskich, przypada 50 dni po Święcie
Paschy (49 dni po Wielkiej Nocy). Wtedy
zebranym w wieczerniku apostołom
objawił się Duch Święty w postaci
języków ognia nad ich głowami oraz
przez podmuch wiatru. Apostołowie
posiedli umiejętność przemawiania w
wielu językach oraz inne dary takie
jak: mądrość, męstwo, umiejętności
umysłowe, pobożność. Czy wybór
tego święta przez pierwsze bractwa
kurkowe za termin najważniejszego
w roku uroczystego turnieju o tytuł
„króla kurkowego” był przypadkowy?
Z pewnością nie, kierowano się w
tym wyborze właśnie tym , że do
zwycięstwa potrzebne są nie tylko
umiejętności strzeleckie, ale również
łut szczęścia zwanym też Darem
Bożym. Nie na darmo w porzekadle
mówi się ”strzelec strzela a Pan Bóg
kulą kieruje”.
W Kórniku i Bninie pierwszy
turniej kurkowy odbył się w Zielone
Świątki w 1749 r. Zachował się zapis
wyników tego turnieju. W 2008 r.
bracia kurkowi i zaproszeni goście
spotkali się przed zamkiem w Kórniku i pomaszerowali ze sztandarami
do Kolegiaty Kórnickiej. Turnieje
zielonoświątkowe rozpoczynają się
Mszą Świętą. Ustępujący król kurkowy Zdzisław Jakubowski, mieszkaniec
Poznania zaprosił na turniej delegację Bractwa Kurkowego z Poznania. Ks. dziekan
Jerzy Kędzierski w swojej homilii poświęcił
wiele miejsca refleksji nad tradycją zielonoświątecznego strzelania w bractwach kurkowych. Sportowej rywalizacji strzeleckiej
towarzyszy i decyduje o zwycięstwie, jak
określił siła „Prawdy i Męstwa”.
Turniej odbył się na strzelnicy brackiej w
Skrzynkach, przy wyśmienitych warunkach
pogodowych. Strzelnica bracka spełnia
wszelkie wymogi prawne i techniczne i
uzyskała certyfikat Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego oraz Policji. Szlachetna rywalizacja strzelecka zakończyła
się pełnym sukcesem Andrzeja Tomiaka
(60 l.) mistrza ślusarskiego z Bnina. W
królewskim turnieju uczestniczył po raz
dziewiętnasty. Od dwunastu lat pełni on
zaszczytną funkcję gospodarza bractwa.
Dzięki jego pracowitości i zapobiegliwości
wszystkie obiekty są wzorowo utrzymane
i wzbudzają podziw gości z kraju i zagranicy. Andrzej Tomiak zdobył również tytuł
najlepszego strzelca turnieju uzyskując
28 punktów na 30 możliwych. Pierwszym
rycerzem turnieju został Ryszard Raszeja z
Zaniemyśla również długoletni i zasłużony
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członek Kórnicko-Bnińskiego Bractwa.
Tytuł drugiego rycerza zdobył jeden z
najmłodszych stażem, senior Bractwa
Olgierd Śliwiński. Zdobył on uprawnienia

sędziego zawodów strzeleckich i wraz
ze strzelmistrzem Marianem Błaszakiem
kieruje turniejami. Olgierd Śliwiński jako

senior ale wielki entuzjasta Bractwa, cieszy
się dużym szacunkiem i autorytetem. W
ramach turnieju walczono również o kura
z miedzianej blachy o wysokości jednego

KULTURA

OŚWIATA / KULTURA

(dokończenie ze str. 21)
natomiast burmistrz i przewodnicząca
RM, aby patron szkoły inspirował ich
do osiągania sukcesów i zdobywania
wiedzy.
Dyrektor Barbara Pietrala poinformowała, że w dniu nadania imienia posadzono na szkolnym trawniku lipę, jako
symbol wzrastania w mądrości, miłości i
ideałach papieskich.
Uczniowie przygotowali program artystyczny, w którym przeplatały się sceny
z życia Wielkiego Polaka. Widownia

metra, wykonanego i ufundowanego przez
prezesa Bractwa Stanisława Szczęsnego.
Jest to nagroda przechodnia i tą też zdobył
Andrzej Tomiak.
Po ogłoszeniu wyników przez komisję strzelecką odbyło się uroczyste
przekazanie insygniów królewskich,
cennego ryngrafu z wizerunkiem
kura wykonanym przez nieżyjącego
już mistrza Jerzego Włodawca a
ufundowanego przez Marka Nowickiego. Król Kurkowy otrzymał
również pamiątkowy medal, tarczę,
puchar oraz wspomnianego już kura.
Andrzej Tomiak, 10 maja okazał się
bezkonkurencyjny i „zgarnął” wszystkie trofea. Jego małżonka Anna
otrzymała srebrny diadem, oraz tytuł
królowej KBBK AD 2008/2009. Rycerze otrzymali pamiątkowe medale.
Historia Bractwa jest pisana zdobytymi trofeami, na których widnieją
znaki szczególne fundatorów (tarcza)
lub zwycięzców (medale i puchary).
Warto wspomnieć przy okazji, ze
tarczę którą ufundował ustępujący
król malował Marek Fludra z Bnina.
Na tarczy przedstawił on tokującego
cietrzewia.
Delegacja Kórnicko-Bnińskiego
Bractwa Kurkowego, na czele z królem Andrzejem Tomiakiem weźmie
udział w święcie strzeleckim w Hanowerze. Od 1993 roku współpracujemy z
tamtejszym Bractwem Hanower-Centrum.
Dzięki tej współpracy w 1994 r. Gmina Kórnik otrzymała dotację na budowę kanalizacji
w wysokości 530 tysięcy złotych z Fundacji
Polsko-Niemieckiej „Porozumienie”. Święto
strzeleckie w Hanowerze jest obchodzone
od 1613 r. zawsze w pierwszą sobotę i
niedzielę lipca. Andrzej Tomiak zajmie
tam bardzo honorowe miejsce, obok króla
kurkowego Hanoweru, którym jest Frank
Deiters, członek zaprzyjaźnionego Bractwa
Hanower-Centrum.. Król Kurkowy Andrzej
Tomiak przez 13 miesięcy będzie reprezentował Bractwo i Kórnik, nie tylko na uroczystościach w Kórniku (25-lecie kapłaństwa
kapelana Bractwa ks. Eugeniusza Leosza
w Robakowie, Boże Ciało, Kórnickie Spotkania z Białą Damą, Bal Królewski i wiele
innych) ale również na zewnątrz w Polsce i
zagranicą. Andrzej Tomiak z zadowoleniem
i ze wzruszeniem przyjął wywalczony tytuł i
jak sam oświadczył, czekał na to dziewiętnaście lat. Jego bogata kolekcja trofeów
strzeleckich wzbogaciła się o to najwyższe
trofeum. Życzmy mu szczęśliwego „królowania” w imię brackiego hasła „ćwicz oko i
dłonie w Ojczyzny obronie”.
Kazimierz Krawiarz
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ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK
• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6

tel. 607 706 477

Ideal

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

Sprzedam trzy działki
budowlane
w Czmońcu
3500 m2, 2500 m2,
1000 m2
Dobra lokalizacja

tel. 691 810 340
(061) 817 14 81

Układanie
płytek i usługi
murarskie
Paweł Rozmiarek Skrzynki

KANCELARIA
Finansowa
- prowadzenie wszystkich form
- prowadzenie kadr

Przyjmę osoby
do pracy w szklarni
w dachowej k/gądek.
Możliwość dowozu

tel. 061 819 04 63
lub 502 330 352
AUTO - CZĘŚCI - HURT - DETAL
CZĘŚCI MOTORYZACYJNE DO WSZYSTKICH MAREK
SZEROKA OFERTA, NISKIE CENY,
UDZIELAMY RABATU, FACHOWE DORADZTWO

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

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

P.H.U. MOTOOIL
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PŁYTKI CERAMICZNE

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

TYNKI

CZYNNE:

księgowości

Tel. 601 242 112

Miejsce
na Twoją reklamę

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8

oferuje swoje usługi

tel. 509 518 955

ZESPÓŁ MUZYCZNY 2-OSOBOWY
NA KAŻDĄ OKAZJĘ

PR
OKNA PCV
O
PARAPETY
M
O
C
DRZWI WEW. I ZEW.
JA
PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE
ROLETY – WERTICALE-ŻALUZJE
MOSKITIERY
KÓRNIK
szeroka oferta
ul. Dworcowa 2
raty lukas
ul. Poznańska 57

- pisanie biznesplanów
- prowadzenie rejestrów VAT dla

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

MASZYNOWE

tel. (61) 8171 127

KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ
PRZEWÓZ TRUMIEN I ZWŁOK GRATIS!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

rolników

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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
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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SKUP ZŁOMU

tel. (61) 819-01-46

tel. 696-532-015

Przyjmę do pracy
w sklepie
spożywczym.
Atrakcyjne
wynagrodzenie.

tel. 605 624 272

sklep „Mat-Bud”

Odbieramy dokumenty
w siedzibie klienta

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

603 613 479

a

- stalowego
- kolorowego
- kasacja pojazdów
Świątniki - Baza SKR
Czynne: pn.-pt. 800-1600
sobota 800-1400

CENY KONKURENCYJNE

Tel. 061 825 02 28,
0605 296 347

Tel.

– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię
– art. instalacyjne
Wod-Kan i C.O.
– art. elektryczne
Bnin, ul. Śremska 10A
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Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane
transport GRATIS
na terenie Kórnika
zapraszamy

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę
– narzędzia metalowe,
ogrodnicze i inne
– szczotki, miotły itd.
tel. (61) 898 03 35
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Żona i Córka
oraz pozostali członkowie
najbliższej Rodziny

Panie Profesorze !
Wezwałeś nas na spotkanie, którego nie planowaliśmy. Nie miało ono być w tym
miejscu i w tym czasie ! Kiedy 26 stycznia tego roku byliśmy razem na spotkaniu,
które nam zorganizowałeś w Twojej ulubionej poznańskiej operze, nikt z nas nie
myślał, że to będzie nasz ostatni wspólny koncert, ostatni wspólny wyjazd...
A przecież wtedy planowaliśmy kolejną eskapadę tym razem w Karkonosze.
Jednak kiedy wezwałeś nas na kórnicki cmentarz przybyliśmy pożegnać Cię
prawie w komplecie...
40 lat temu zostałeś naszym wychowawcą i nauczycielem w kórnickim liceum.
Spędziliśmy razem wiele godzin nie tylko w szkole, ale też na obozach i wycieczkach. Uczyłeś nas słuchać muzyki nie tylko w operze ale i przy ognisku – z Twoim
nierozłącznym akordeonem. Spotykaliśmy się na kolejnych rocznicach matur i
jubileuszach szkoły ale i często bez okazji. Im dalej od matury tym te sentymentalne spotkania i wspomnienia były cieplejsze, a nam coraz bardziej ich brakowało.
Zjeżdżaliśmy się często z daleka, bo życie rozwiało nas po świecie, a te spotkania
zawsze dla nas były świętem. Świętem bezinteresownej przyjaźni, radości, wspomnień młodości.
Dziękujemy Ci za wszystko co dla nas zrobiłeś, za całe Twoje życie, za każdą
chwilę, którą nam poświęciłeś. Za to, że możemy być dumni, że byłeś naszym
Wychowawcą i za to Panie Profesorze, że zawsze z nami zostaniesz. I kiedy znów
się spotkamy zaśpiewamy:
Melodię dnia wiosna nam gra...
a potem, że rozstania nadszedł juz czas...
a Jaśminy ? ... jaśminy znów zakwitną !
Dzięki Tobie !

śp. Jerzego Noskowiaka
serdecznie dziękują wszystkim
osobom, które świadczyły wielkoduszną, wszechstronną pomoc
w trakcie długiej i ciężkiej choroby
Jurka, szczególnie przyjaciołom,
lekarzom, pielęgniarkom, księżom
i siostrom zakonnym.
Wyrażamy głęboką wdzięczność
za przybycie na uroczystości
żałobne, kolegom, znajomym,
przedstawicielom władz samorządowych Kórnika, delegacjom placówek oświatowych, organizacji,
harcerstwa, zakładów pracy, byłym
uczniom i wychowankom Domu
Dziecka w Kórniku-Bninie, pocztom sztandarowym, realizatorom
oprawy muzycznej, w tym chórowi
„Sikory” i orkiestrze IV Drużyny

W imieniu absolwentów Liceum Kórnickiego z rocznika 1972
Roman Szmyt
W piątek 3 października 2008 roku o godz. 17:00 w Kościele Parafialnym w
Kórniku odprawiona zostanie msza święta za śp. Jerzego Noskowiaka, przed kolejną
klasową wyprawą w góry, którą planowaliśmy wspólnie.

Harcerskiej. Dziękujemy również
za przesłane kondolencje.
Z głębi serca
Bóg zapłać

Dodrukowano monografię
Informujemy, że na zlecenie Kórnickiego Ośrodka Informacji i Wydawnictw
dokonano dodruku książki monograficznej

Pod takim hasłem w tym roku obchodzono „Tydzień Bibliotek”. W Bibliotece
Publicznej w Kórniku i jej filii w Bninie,
w dniach 5-9 maja zorganizowano szereg spotkań zarówno dla najmłodszych
czytelników, jak i tych starszych.
Okazuje się, że przewodnie hasło tegorocznego święta bibliotek wybrano nie bez
przyczyny.
Współczesna biblioteka pełni bowiem
nie tylko tradycyjnie przypisywane jej funkcje
gromadzenia, opracowania i udostępniania
zbiorów, ale coraz częściej jest miejscem
prezentacji twórczości artystycznej, edukacji, doradztwa, rozwoju zainteresowań,
czyli przyjaznym miejscem spotkań różnych
osób, niekoniecznie czytelników. Jak twierdzi
Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w dobie
coraz częstszego przyswajania treści utworów drogą elektroniczną, bardzo ważne staje
się pielęgnowanie i upowszechnianie form
działalności książnic, które umożliwiają bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem.
Zgodnie z mottem „Biblioteka miejscem
spotkań” bibliotekarze z Biblioteki Publicznej
w Kórniku i filii w Bninie zorganizowali liczne
spotkania, których tematyka nie tylko związana była z literaturą.
W Kórniku odbyły się warsztaty biblioteczno-prasowe dla gimnazjalistów. Wzięła w
nich udział grupa 25 uczniów z Gimnazjum w
Robakowie. Zapoznali się z pracą biblioteki i
czytelni, drogą gazety od drukarni do możliwości wypożyczenia w bibliotece, tworzeniem
karty katalogowej wybranego artykułu prasowego. Kórniccy pierwszoklasiści uczestniczyli
w warsztatach plastycznych podczas, których
wykonywali papierowe cudeńka.
Nie zabrakło również spotkań z autorami
książek dla dzieci. Prawie 40 uczniów z klasy
I i II kórnickiej podstawówki wysłuchało rymowanek Agaty Widzowskiej-Pasiak, która pisze
wiersze i opowiadania dla najmłodszych,

a przedszkolaki z Kórnika i Borówca bajek
Mirosławy Woźnej.
W bnińskiej filii zorganizowano spotkanie
dla 125 dzieci z Przedszkola w Bninie, na
którym dowiedziały się czego nie lubi książka i
jak należy z nią postępować. Panie poznawały tajniki pielęgnacji urody, makijażu, manicure
i pedicure, które zdradzała czytelnikom Joanna Mazanowska-Witkowska, kosmetyczka.
Mieszkańcy Bnina i okolic wzięli udział w spotkaniu „Poznaj siłę relaksacji, czyli jak radzić
sobie ze stresem” i seansie relaksacyjnym z
wykorzystaniem muzykoterapii.
Poza tym obchodom Tygodnia Bibliotek
towarzyszyły liczne tematyczne wystawki
książek, konkursy, jak np. konkurs pięknego
czytania ze zrozumieniem czy plebiscyt na
ulubioną książkę.
Z okazji tegorocznego święta bibliotek, Biblioteka Publiczna w Kórniku i jej filia w Bninie
ogłosiły konkurs na ex libris obu placówek.
Ex libris musi zawierać element graficzny o
formacie: szerokość 7 cm i wysokość 10 cm.
Oryginał należy umieścić na sztywnym podkładzie formatu A5. Ex libirs należy wykonać
w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnobiałej i kolorowej oraz opatrzyć imieniem,
nazwiskiem i adresem oraz odpowiednim
napisem: „Ex libirs Biblioteki Publicznej w
Kórniku” lub „Ex libris Filii Biblioteki Publicznej
w Kórniku-Bninie”. Prace należy składać w
terminie do 25 czerwca 2008 roku w Bibliotece Publicznej w Kórniku, ulica Poznańska
65 w godzinach jej otwarcia. Szczegółowe
informacje pod numerem tel. 8 170 021 lub
na www.biblioteka.kornik.pl.
Barbara Morasz
KURS KOMPUTEROWY
Biblioteka Publiczna w Kórniku zamierza przeprowadzić kurs komputerowy dla dorosłych. Przewiduje się cykl
5-6 spotkań. Zajęcia będą odbywać
się w trzyosobowych grupach, dwa
razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Wszyscy zainteresowani
proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie
swojego uczestnictwa telefonicznie
pod nr tel. 8 170 021 lub osobiście.
Spotkanie organizacyjne odbędzie
się 26 maja 2008 roku o godz. 16.30
w siedzibie w Kórniku.

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

KULTURA

Pamięci naszego Wychowawcy,
Nauczyciela, Przyjaciela
Jerzego Noskowiaka

Biblioteka
miejscem
spotkań

DLA DOROSŁYCH
SIEGFRIED SCHLETT
„CZY WIESZ CO JESZ?
100 NAJWAŻNIEJSZYCH
SKŁADNIKÓW CODZINNEJ DIETY”

Które z substancji są absolutnie
niezbędne w zdrowej i urozmaiconej
diecie? Jak konkretnie działają na nasz
organizm? W jaki sposób zestawiać
różne produkty, aby odżywiać się prawidłowo? Książka zawiera opisy 100
najważniejszych składników codziennej
diety i zestaw przepisów kulinarnych na
smaczne dania, zawierające wszystko,
co niezbędne dla zdrowia, w odpowiednich dawkach. MG

DLA DZIECI
THOMAS BREZINA
„TAJEMNICA ŚNIEŻNEGO
POTWORA”

„Z dziejów Kórnika i Bnina” (I tom).
Będzie można ją nabyć na stoisku promocyjnym podczas Kórnickich
Książka ta pochodzi z serii „Klub
Detektywów”. Tajemniczy śnieżny potwór
napędza strachu turystom w jednym z
austriackich kurortów. Ale kto kryje się
w przebraniu białego monstrum? Kiedy
czwórka przyjaciół: Lilo, Axel, Poppi i
Dominik wpadają na trop tajemnicy, jedno
z nich zostaje porwane. Jakie były dalsze
losy przyjaciół? Sięgnij po książkę to się
dowiesz. KK

Spotkań z Białą Damą na podzamczu 24 maja br. Osoby zainteresowane
zakupem mogą także ją nabyć w redakcji Kórniczanina
w bnińskim ratuszu ( ul. Rynek 1, Kórnik-Bnin, tel. 0-61 8170147).
Tą książkę musisz mieć!!!
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11 maja funkcjonariusze Sekcji Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu zatrzymali w Kórniku mężczyznę, który prowadził auto będąc pod
wpływem alkoholu. We krwi miał 1,72 ‰.
Czwarty mężczyzna został zatrzymany
16 maja w Gądkach przez funkcjonariuszy Komisariatu Autostradowego
Policji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu. Badanie alkomatem dało
wynik 2,44‰.

Nieprawidłowo zmienił pas ruchu
9 maja w Robakowie, kierowca dafa
nieprawidłowo dokonał zmiany pasa
ruchu i doprowadził do zderzenia z
nissanem.

Kradzieże
• 6 maja zgłoszono włamanie do domu
w budowie w miejscowości Borówiec i
kradzieży z niego agregatu, wartość strat
to 12 000 zł. Tego samego dnia Komisariat Policji w Kórniku powiadomiono o
kradzieży z terenu działki budowlanej w
Skrzynkach wodomierza oraz rynien PCV
o wartości 1500 zł,

Zawracał i zderzył się z toyotą
12 maja w Kórniku, kierowca forda
w wyniku nieprawidłowo wykonywanego manewru zawracania, zderzył się z
toyotą.
Zatrzymali na gorącym uczynku
14 maja kórniccy policjanci zatrzymali
na gorącym uczynku w Biernatkach mężczyznę, który dokonał kradzieży bramy
oraz metalowych elementów o wartości
2000 zł.
Wymusili pierwszeństwo
15 maja w Kórniku, kierujący polonezem nie udzielił pierwszeństwa

Z NOTATNIKA SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ
Ukarani za nieprawidłowe parkowanie
W okresie od 6 do 16 maja strażnicy
miejscy wypisali 14 kierowcom mandaty
za parkowanie w Kórniku w miejscach
zabronionych. Wśród ukaranych był
kierowca, który pozostawił swój pojazd
o masie powyżej 2,5 tony na chodniku
oraz kierowca, który nie posiadając
uprawnień zaparkował na miejscu dla
niepełnosprawnych.
Prowadzili pojazd bez dokumentów
6 maja w Kórniku, podczas kontroli kierowcy pojazdu (mieszkaniec Bojanowa),
który zatrzymał się w miejscu zabro-

nionym, stwierdzono brak dokumentów
uprawniających do kierowania pojazdem.
Sprawę przekazano policji a pojazd odholowano na parking.
Kolejny kierowca bez dokumentów
„wpadł” 8 maja. Mieszkaniec Sandomierza nieprawidłowo zaparkował auto.
Nie potrafił wylegitymować się żadnymi
dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdem, dlatego sprawę przekazano policji.
Mandat za brak umów
6 maja strażnicy ukarali mieszkańca

Strażacy w akcji
Kórniccy strażacy wzięli udział
w kolejnych akcjach:
• 3 maja gasili pożar stogu siana w miejscowości Śródka w gminie Kleszczewo,
• 7 maja zabezpieczali miejsce wypadku
na trasie katowickiej w Kórniku, gasili palą-

ce się śmieci w Koninku oraz wyjechali do
pożaru w opuszczonej hali w Gądkach przy
trasie katowickiej,
• 11 maja gasili pożar trawy przy torowisku kolejowym w Szczodrzykowie.
Opr. Robert Wrzesiński

• 13 maja zgłoszono kradzież w
Szczytnikach volkswagena o wartości 49
600 zł, pojazd odnaleziono w Poznaniu.
W tym samym dniu Komisariat Policji w
Kórniku został powiadomiony o kradzieży
w Gądkach bonów płatniczych o wartości
650 zł,
• 17 maja zgłoszono kradzież w Kamionkach citroena o wartości 49 500 zł.
Opr. BM
Pierzchna za brak umów na wywóz
nieczystości. Trzy dni później, 9 maja
patrol SM wypisał mandat mieszkańcowi Kórnika za brak właściwego szamba
o raz brak umowy na wywóz nieczystości płynnych.
Wylegitymowali młodzież
6 maja w godzinach wieczornych, patrol
SM interweniował na boisku szkolnym
przy Szkole Podstawowej w Kórniku.
Przebywała tam grupa młodzieży. Wylegitymowano 5 osób.
Spalali tworzywa sztuczne
7 maja strażnicy ukarali mandatem
mieszkańca Kórnika za spalanie w
ognisku tworzyw sztucznych. W Szczytnikach zatrzymano na gorącym uczynku mężczyznę, który spalał w ognisku
części samochodowe (plastikowe i
tekstylne). Na miejsce wezwano straż
pożarną, której udało się ugasić ognisko.
Ukarany za nielegalne odprowadzanie
ścieków
9 maja strażnicy ukarali mandatem
mieszkańca Borówca za nielegalne
odprowadzanie ścieków do rowu.
Nie zachował środków ostrożności
8 maja patrol SM ukarał mandatem
mieszkańca Kamionek za puszczenie
psa luzem w lesie i w ten sposób nie
sprawowanie nad nim nadzoru.
Mandat za nie zapięte pasy
15 maja patrol mieszany ukarał mandatem w Kórniku 2 kierowców za jazdę
bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.
Opr. BM
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Ogłoszenie
Przyjdź i zapisz się
do wielkiej rodziny
„Kotwicy”.
Wszystkich chłopców
z rocznika 93,94,95,
którzy chcieliby trenować
i grać w klubie
KSS KOTWICA Kórnik
zapraszamy bardzo
serdecznie na nabór w każdy wtorek o godz. 18
na boisko KSS KOTWICA
(zgłoszenia przyjmuje trener
Pan Niemier Marcin
tel. 880 271 942).
Zarząd i zawodnicy
KSS KOTWICA KÓRNIK
bardzo dziękują
za wsparcie finansowe
i materialne Firmom:
- T.M. Małeccy
- Hotel RODAN
- „ProductPlus
Kozanecki-Begier-Słabolepszy
Spółka Jawna”
- Hurtownia Kosmetyków
„Powąska”

Ogrodnik
zajmie się
ogrodem:
- nasadzenia
- cięcie drzew
i krzewów
- nawożenie
- opryski
- korzenie, trawy
- pielęgnacja
tel.
607 78 65 51

ZEGARY
Profesjonalna
naprawa
i renowacja

Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35

SPRZEDAM
VW
PASSAT Combi
1,9 TDI, 1998 r.

tel. 692 988 509

Profesjonalna
Firma
z wieloletnim
doświadczeniem
ułoży poz-bruk
i granit
tel. 693 113 997

Firma ze Śremu wynajmie lub kupi powierzchnię lokalową, albo lokal na biuro (min. 100m2),
niekoniecznie w centrum. Może być dom.

Tel: 501 389 111
PRZYJMĘ DO PRACY

KOSMETYCZKĘ
i
ABSOLWENTKĘ
Tel. 663 911 704

* Sprzedam mazdę 323F 1.5 16V, przebieg 192 000 km. Tel. 0 667 534 295
* Kupię dwupokojowe mieszkanie po remoncie w Bninie lub w Kórniku. Tel. 061 8171 381 lub 0 662 640 374
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, medale, pocztówki, starocie – przyjadę. Tel. 601 308 880
* Wynajmę mieszkanie w Kórniku umeblowane i wyposażone. Tel. 506 066 586
* Kupię działkę w Prusinowie lub okolicy. Tel. 515 132 080
* Przyjmę do pracy pomoc krawiecką do pracowni w Kórniku. Tel. 604 419 759
* Wynajmę lokal do 40 m w dobrym punkcie na sklep w Kórniku. Tel. 512 585 011
* Przyjme do pracy dorywczej w ogrodzie. Bnin. Tel. 660719402
* Firma poszukuje w okolicach Poznania lokalu 20-30m2 na biuro. Tel. 075 646 40 11
* Łazienki – montaże. Tel. 607 341 475
* Segment bliźniaka 84/220 w Borówcu gotowy do zamieszkania. 350 tyś. Tel. 602 214 931
* Łatę wibracyjną do posadzek spalinową 2 m, 2 stoły wibracyjne z formami. Tel. 792 884 454
* Firma przyjmie do pakowania rajstop i bielizny. Zgłoszenia tel. 061 8170 352
* Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Robakowie lub w Gadkach. Tel. 667 236 919
* Biurko do komputera sprzedam. Kolor mahoń, stan bardzo dobry. Cena 120 zł. Tel. 662 274 373
* Sprzedam działkę rekreacyjną ROD Koninko bogato wyposażoną. Informacja: tel. 605 940 375
* Sprzedam dwa fotele ze skóry brązowe. Tel. 691 077 580
* Sprzedam rośliny na żywopłoty: tuja, bukszpan, ligustry w doniczkach i kopane z ziemi. Tel. (061) 285 29 41 (wieczorem)
* Wynajmę mieszkanie (pokój, kuchnia, łazienka) w Bninie, w Kórniku lub okolicy. Tel. 721 099 890
* Młode małżeństwo poszukuje mieszkania do wynajęcia w Kórniku lub okolicach. Tel. 606 227 400
* Poszukujemy pracowników ochrony z licencją lub bez. Tel. 698 822 835
* Sprzedam dom jednorodzinny z garażem na wsi lub zamienię na mieszkanie po remoncie 2-pokojowe w Kórniku. Tel. 061 8171 381
* Osoba starsza, chora lub dziecko - opieka (Kórnik i okolice). Tel. 609 197 420
* Sprzedam dom mieszkalno-usługowy w centrum Kórnika wraz z działką budowlaną. Tel 606 699 822
* Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 061 8190 587
* Oddam w wynajem mieszkanie (dom) lub na działaność na wsi 5 km od Kórnika w kierunku Środy Wlkp. Tel. 061 285 66 57
* Kupię dom do remontu lub działkę w Kórniku z dojściem do jeziora. Tel 605 061 274
* Dwurodzinny 215/660 7-pokojowy, odrębne wejścia, 2 łazienki Borówiec 792 884 454

23 maja 2008 r.

OGŁOSZENIA / REKLAMY

przejazdu i doprowadził do zderzenia z
volkswagenem. Do podobnego zdarzenia
doszło 17 maja w Kórniku. Kierowca fiata
wymusił pierwszeństwo i zderzył się z
volkswagenem.

Ogłoszenia
DROBNE

Jechali na „podwójnym gazie”
W okresie od 6 do 19 maja funkcjonariusze zatrzymali 4 kierowców, który
kierowali pojazdem będąc pod wpływem
alkoholu.
Pierwszy z nich „wpadł” 6 maja w Gądkach. Kierowca w wydychanym powietrzu
miał 1,88‰ alkoholu. Trzy dni później,
9 maja kórniccy policjanci zatrzymali w
Robakowie kierującego pojazdem, który
znajdował się w stanie nietrzeźwości.
Badanie wykazało 1,08‰.

Zderzył się z volvo
8 maja w miejscowości Gądki, kierujący manem, w wyniku nieprawidłowo
wykonywanego manewru cofania doprowadził do zderzenia z volvo.

2007

INFORMACJE

Kronika
kryminalna

Ilość edycji ogłoszenia

29

Nazwa programu i jego
realizator
Dofinansowanie
w zakresie likwidacji barier
architektonicznych
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Zielona 8, 61-851
Poznań
Dofinansowanie
w zakresie sprzętu
rehabilitacyjnego
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Zielona 8, 61-851
Poznań
Dofinansowanie
w zakresie przedmiotów
ortopedycznych i środków
pomocniczych
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Zielona 8, 61-851
Poznań

Osoby niepełnosprawne z tytułu
własnej niepełnosprawności mogą
ubiegać się o otrzymanie dofinansowań
na różne cele. Poniżej prezentujemy je.

Termin
składania
wniosków

Dla kogo jest kierowany program?

Wysokość
dofinansowania

wnioski
można
składać
w każdym
czasie

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH (np. likwidacja progów,
przebudowa łazienki) - osoby niepełnosprawne, które mają trudności
w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami
wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub
budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,

do 80% kosztów
przedsięwzięcia, nie więcej
jednak niż do wysokości
piętnastokrotnego
przeciętnego
wynagrodzenia

wnioski
można
składać
w każdym
czasie

SPRZĘT REHABILITACYJNY (np. rowerek ortopedyczny, łóżko
rehabilitacyjne itp.)
mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione
potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności

do 60% ceny zakupu
nie więcej jednak niż do
wysokości pięciokrotnego
przeciętnego
wynagrodzenia

wnioski
można
składać
w każdym
czasie

DOFINANSOWANIE DO WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW
REFUNDOWANYCH PRZEZ NFZ (np. wózek inwalidzki, pionizator, aparaty
słuchowe)
mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione
potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i posiadają zlecenie na dany
rodzaj sprzętu od lekarza specjalisty

do 150% limitu kwoty
przeznaczonej na dany
przedmiot przez NFZ

OGŁOSZENIE

INFORMACJE

INFORMATOR DLA OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Osoba niepełnosprawna (bez względu na rodzaj i stopień
niepełnosprawności) może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

Dofinansowywanie
turnusów rehabilitacyjnych
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Zielona 8, 61-851
Poznań

wnioski
można
składać
w każdym
czasie

1.

została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego
opieką się znajduje;

2.

w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na
ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;

3.

weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku
wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,
albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest
organizowany w formie niestacjonarnej;

4.

nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie
będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;

5.

złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z
art. 10 e ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z informacją o liczbie
osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;

2. 25% przeciętnego
wynagrodzenia - dla
osoby niepełnosprawnej z
umiarkowanym stopniem;

6.

zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas
pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia
sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą
rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego
opieką się znajduje.

3. 23 % przeciętnego
wynagrodzenia - dla osoby
niepełnosprawnej z lekkim
stopniem;

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w
turnusie jej opiekuna pod warunkiem, że:
1.

wniosek lekarza, o którym mowa powyżej, zawiera wyraźne
zalecenie uczestnictwa opiekuna;

2.

opiekun:
a.

nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym
turnusie,

b.

nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki
innej osoby,

c.

ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie
zamieszkującym członkiem rodziny osoby
niepełnosprawnej.

1. 27% przeciętnego
wynagrodzenia, dla osoby
niepełnosprawnej ze
znacznym stopniem, osoby
niepełnosprawnej w wieku
do 16 roku życia oraz
osoby niepełnosprawnej
w wieku 16-24 lat uczącej
się i niepracującej, bez
względu na stopień
niepełnosprawności;

4. 18% przeciętnego
wynagrodzenia - dla
opiekuna osoby
niepełnosprawnej;
5. 18% przeciętnego
wynagrodzenia - dla
osoby niepełnosprawnej
zatrudnionej w zakładzie
pracy chronionej,
niezależnie od
posiadanego stopnia
niepełnosprawności.

Więcej informacji można znaleźć w biurze Gminnego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, gdzie można pobrać wnioski,
do każdego z wyżej wymienionych programów.
W następnym numerze opublikujemy informacje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
(Tel. 8 190 219, 515 229 671, mail – rzecznik.on@kornik.pl)
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Po raz pierwszy dotarł do mnie kwietniowy egzemplarz nowego czasopisma „Magazyn Kórnicki”. Redaktorem naczelnym
tego czasopisma jest Jędrzej Daniel. Ze
zdjęcia można wywnioskować, że to młody
człowiek, który moim zdaniem niezbyt zna
realia naszego miasta. Zaniepokoiły mnie
artykuły, z których wynika, że jest przeciwnikiem powstania pływalni w Kórniku. Pan
Redaktor chwali Suchy Las, gdzie wkrótce
zostanie oddana do użytku pływalnia, gani
Ośrodek Sportu i Rekreacji na Błoniach,
jego urządzenia. Pobożne życzenia w
czasopiśmie pióra redaktora wymagają
bardzo dużych nakładów finansowych.
Najpierw wykonajmy zaplanowane obiekty
rekreacyjno-sportowe, na które czekają
szczególnie uczniowie szkół gminy Kórnik.
Dziwne jest to, że tylko fakt fatalnych warunków do prowadzenia lekcji wychowania
fizycznego w gimnazjum, podstawówce i
liceum w Kórniku widzą pracujący nauczyciele wf. Ośmielam się nieco polemizować
z autorem artykułów, dla którego Kórnik nie
jest „małą ojczyzną”. Ponieważ mieszkam
na terenie Kórnika od urodzenia, zajmuję
się organizowaniem imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, sama
uprawiałam sport i nadal jestem aktywna
sportowo do dzisiaj, marzę o godziwych,
zdrowotnych warunkach do uprawiania
rekreacji. Marzę a ze mną prawdziwi lokalni
patrioci o prawdziwym Centrum Rekreacji
Sportowej w samym Kórniku, blisko wielotysięcznego osiedla, w pobliżu ubogich
w urządzenia szkół kórnickich. Dlaczego
Kórnik ma być gorszy np. od Suchego Lasu,
gdzie wkrótce zostanie oddany do użytku
basen pływacki? Informuję jednocześnie,
że w całym powiecie poznańskim żadna z
gmin nie jest pozbawiona prawdziwej hali
sportowej. Szanowni mieszkańcy Kórnika
czekający na basen kąpielowy!. Teraz już
wiecie dlaczego m.in. są utrudnienia w
powstaniu równocześnie z halą basenu,
bo są wśród nas przeciwnicy i im nie zależy
by nasze miasto rozwijało się na sportowo.
Mieszkańcy mają już dość dojazdów z rodzinami na okoliczne baseny w Środzie,
Śremie czy w Swarzędzu. Pragną uprawiać
rekreacje ruchową w basenie na miejscu i
chcą, by ich dzieci pływały w klubie pływackim w Kórniku – to jest chyba zrozumiałe
prawda? Dorośli , w każdym wieku też
chcą popływać dla zdrowia w basenie,
kiedy mają na to ochotę. Dlaczego rodziny,
pracownicy naszych zakładów pracy muszą
dojeżdżać na zawody pływackie na basen
do Środy Wlkp.? Odnoszą sukcesy ( o tym
pisano w „Kórniczaninie”),ale chcą pływać
przy dopingu swoich rodzin i mieszkańców
Kórnika. Lokalizacja basenu przy dwóch
szkołach pozwoli na całoroczne prowadzenie nauki pływania bez konieczności
dowożenia dzieci także z innych szkół (
koszty gminy) na okoliczne baseny. Powstanie hali i basenu jednocześnie wpłynie na
to, że dzieci i młodzież będą się uczyć w
warunkach na miarę dzisiejszych czasów .

Nauczyciele wf i uczniowie szkół kórnickich
zasłużyli na to, by lekcje odbywały się w
godziwych i bezpiecznych warunkach. Co
do artykułu „Wodo, nasza wodo” to plany
autora są piękne. Nic nie stoi na przeszkodzie, by Pan zorganizował dla harcerzy
np. obóz żeglarski. Ale czy Pan wie ile
razy w ciągu roku powieje w żagle wiatr na
Jeziorze Kórnickim? To tylko znawcy tego
sportu wiedzą o realiach. Ile kosztuje sprzęt
żeglarski i jego konserwacja wiedzą ci
mieszkańcy Kórnika, którzy opiekowali się
bazą żeglarską w Kiekrzu. Plaża OS i R- u
w ubiegłym roku była niezwykle popularna
i tłoczna. Jedyne miejsce nad jeziorami
kórnickimi, gdzie nad kąpiącymi czuwał
ratownik. Z inicjatywy Ośrodka od kilku lat
oczyszczane jest Jezioro Kórnickie poprzez
natlenianie przez urządzenie przy plaży.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku ze
względu na położenie i życzliwe udostępnianie dla zwykłego człowieka jest piękną
wizytówką Kórnika. To na tym terenie od
wielu lat organizowane są imprezy rekreacyjno-sportowe, w których uczestniczą
dzieci i młodzież nie tylko z gminy Kórnik,
ale z całego powiatu poznańskiego (17
gmin).Uczestnicy chwalą obiekt, chcą, by
imprezy sportowe były organizowane w
Kórniku. Do nas przyjeżdżają m.in. reprezentanci z Suchego Lasu, Murowanej Gośliny, Swarzędza i są zachwyceni terenem
i organizacją imprez. Czy Pan Redaktor był
kiedyś na imprezach? Chcemy również, by
poprzez Centrum Rekreacyjno-Sportowe
promować także Kórnik. Drodzy mieszkańcy Kórnika i okolicy! Przeciwstawiajcie
się przeciwnikom, którym przeszkadza
powstanie w całości obiektów sportowych w
planowanym Centrum. To m.in. przez takie
osoby, od wielu lat budowa tego Centrum
przesuwana jest na później. Teraz, kiedy
wreszcie wolą radnych, bo od nich wiele zależy może ono powstać, stwarzajmy atmosferę i dopingujmy do jego realizacji. Pisząc
ten artykuł jako zwykła mieszkanka Kórnika
nie mam na myśli własnego interesu czy
też reklamy. Ja myślę o dobru wszystkich
mieszkańców gminy Kórnik i tych małych i
tych dorosłych, dla których nasza gmina nie
jest tylko tzw. sypialnią. Jednak również i
mnie niepokoją kontrowersyjne głosy mówiące o opóźnianiu ogłoszenia przetargu
na wykonanie zadania. Czy to prawda, że
otwarcie przetargu opóźniają zaniedbania
urzędników, którzy nie dopilnowali w ciągu
kilku lat od wygrania konkursu odpowiednich procedur, dokumentów? To byłoby
straszne i jeśli to jest fakt, to ktoś powinien
ponieść konsekwencje. Z wywiadu z burmistrzem dowiedzieliśmy się, że przetarg
miał się odbyć w kwietniu 2008 roku. Czy
się odbył? Jeśli nie to dlaczego? Czekamy
na informację kto zawinił?
Martwią mnie również inne niezrealizowane plany rajców Kórnika, o których
słyszę już od kilkudziesięciu lat. Chodzi mi
o promenadę wokół Jeziora Kórnickiego. Z
łezką w oku oglądam w różnych miejscach
Wielkopolski i Polski pięknie zagospodarowane tereny nad jeziorami. Czy w swoim
życiu doczekam się spaceru wokół naszego jeziora? Ponieważ sama korzystałam

z ścieżki zdrowia na Zwierzyńcu również
niepokoi mnie trasa jej przebiegu. Niestety
zalana wodami nie jest do przejścia. Czy
tak już będzie zawsze?

ROBAKOWO
WICEMISTRZEM
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
Siatkówka plażowa różni się nieco
technicznie od tej uprawianej w salach
sportowych. Zgodnie z przepisami strój
zawodników składa się z krótkich spodenek
lub stroju kąpielowego ,koszulek typu „tank
top” z numerami 1 lub 2 i tylko dwaj zawodnicy wpisani do protokółu mogą grać w
meczach, nie ma rezerwowych. Zawodnicy
mogą mieć czapeczki na głowie i podobnie
jak w siatkówce halowej i innych grach
zespołowych zabronione jest noszenie
m.in. pierścionków, spinek, bransolet itp.
Zawodnicy mogą odbić piłkę jednocześnie
i są to od razu dwa odbicia, można odbijać
piłkę każdą częścią ciała, ale musi być to
odbicie czyste a nie rzucone, nie odbijamy
piłki otwartą dłonią tylko pięścią i wystawiamy odbiciem od dołu. Zawodnicy mogą
zajmować dowolne miejsca na boisku, nie
ma określonej pozycji czy błędu ustawienia
i rotacji. Boisko o wymiarach 18x9m nie ma
linii środkowej, wysokość siatki taka sama
jak w salach i dostosowana do grup wiekowych. Gra toczy się do 15 punktów, z przewagą co najmniej 2 punktów ale przy stanie
16:16 zespół, który pierwszy zdobędzie
17-ty punkt wygrywa seta różnicą 1 punkt.
W ramach imprez szkolnych odbywają się u
mistrzostwa powiatu w siatkówce plażowej
tylko dla gimnazjów. W tym roku odbyły się
po raz trzeci a miejscem zawodów była Murowana Goślina ( w ubiegłym roku odbywały
się na Błoniach w Kórniku).Startowali także
reprezentanci naszej gminy dziewczęta
z Kórnika i chłopcy z Robakowa. Reprezentantki Gimnazjum Kórnik startowały w
osłabionym składzie, ponieważ mistrzynie
gminy wyjechały na wycieczkę do Anglii.
Dziewczęta pod kierunkiem p. Marcina
Banaszaka: Izabela Antoniewicz, Karolina
Sznura, Angelika Michalak zajęły miejsce
od 7-9. Mistrzostwa wygrały gimnazjalistki
z Murowanej Gośliny przed Stęszewem i
Tarnowem Podgórnym. Za to dużą niespodziankę sprawili gimnazjaliści z Robakowa.
Trenowani przez p. Pawła Pawlaczyka
uczniowie: Mateusz Grzelczak i Sebastian
Gruchociak wywalczyli wicemistrzostwo
powiatu poznańskiego i za drugie miejsce
otrzymali srebrne medale oraz pamiątkową
statuetkę. Chłopcy z Robakowa zacięcie
walczyli z niepokonaną dotychczas drużyną z Murowanej Gośliny przegrywając
eliminacjach 1:2 ( 9:15,15:12,8:11 a w finale
1:2 ( 8:15,20:18,5:11).Pokonali m.in. G. nr
2 z Mosiny – 3 miejsce . Para z Robakowa
będzie reprezentować powiat poznański
w zawodach rejonowych Poznań-Wschód
, które odbędą się 28.05.2000 w Dolsku.
Gratulujemy i życzymy awansu do finałów
wojewódzkich.
ARA
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XIV BIEG Z BIAŁĄ DAMĄ

Kórnickie Taekwondo

Ponad 40 zawodników wystartowało
w tradycyjnym biegu zorganizowanym z
okazji Kórnickich Spotkań z Białą Damą.
Tym razem trasa biegu przebiegała od ul.
Zwierzynieckiej w Bninie przez Zwierzyniec
na stadion OSiR-u ( ok. 3 km). Najszybciej
trasę biegu pokonał Paweł Wojciechowski z
Zimina ( 8:11) przed Adamem Majorczykiem
z Kościana, Adrianem Dryjerem z Radzewa.
W szóstce najlepszych znaleźli się również
Michał Jasiński z Poznania, Błażej Fogt
z Kórnika i Stanisław Duniec z Kościana.
Wśród kobiet zwyciężyła Olga Pucka ze
Środy przed Bronisławą Szarzyńską z
Mościenicy i Weroniką Pucka ze Środy.
Kolejno na metę wbiegły Julia Słoma z
Bnina, Agnieszka Smolińska z Biernatek
i Katarzyna Serafiniak z Bnina. W grupie
rocznika 1996 i młodszych zwyciężyła Weronika Pucka ze Środy a wśród chłopców
najlepszymi byli: Michał Jasiński z Poznania, Igor Idkowski i Artur Stelmach z Kórnika
oraz Jan Słoma z Bnina. Najstarszymi
uczestnikami biegu z Gminy Kórnik byli:
Olga Stelmach i Wojciech Puk z Kórnika a
najmłodszymi Agnieszka Smolińska i Jan
Słoma z Bnina. Najlepsi biegacze otrzymali
pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody
rzeczowe. Wśród pozostałych uczestników
rozlosowano drobne upominki. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki
związane z akcją „ Cała Polska biega z
nami” oraz z „ Białą Damą”. Nagrody wręczał burmistrz Jerzy Lechnerowski. Całość
imprezy przeprowadzili pracownicy OSiR-u
oraz działaczki Szkolnego Zwiazku Sportowego w Kórniku. ARA

Pracowite dni nastały w Uczniowskim
Klubie Sportowym „TKD-Kórnik”. Przez
trzy weekendy z rzędu zawodnicy Klubu
uczestniczyli w zawodach w kraju i zagranicą. Równocześnie trwają przygotowania do
kolejnych zawodów z cyklu Wesołek CUP,
których pierwsza eliminacja odbędzie się
24 maja w Jarocinie.
W dniach 25 do 27 kwietnia 2008 roku
w Bolesławcu podczas
XIV Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży
w Sportach Halowych
– „Dolnośląskie 2008”
odbyły się Mistrzostwa
Polski Juniorów Młodszych w Taekwondo
Olimpijskim. Po uzyskaniu kwalifikacji, z klubu
UKS TKD-Kórnik, wzięło
w nich udział dwóch
zawodników: Piotr Mikołajczak i Krzysztof
Poprawski. Piotr Mikołajczak wygrywając dwie
z trzech walk ostatecznie uplasował się na
trzecim miejscu, ulegając zawodnikowi,
który zajął pierwsze miejsce. Tym razem
bez sukcesu swój występ na Olimpiadzie
zakończył Krzysztof Poprawski.
W „długi weekend majowy” Piotr Mikołajczak i Jakub Posadzy (na zdjęciu wraz z
trenerem Piotrem Wesołkiem) wzięli udział
wraz z zawodnikami zaprzyjaźnionych
klubów (K.S. Rapid RMI FM, UKS Jedynka
Jarocin, K.S. Karor Bydgoszcz) w Między-

BRYDŻ SPORTOWY
W dniu 17 maja 2008 roku
odbył się w Strażnicy OSP w Kórniku otwarty turniej brydża sportowego rozgrywany w ramach
obchodów „Kórnickich Spotkań z
Białą Damą”. Na starcie stanęły
44 pary, które reprezentowały
czołowe ośrodki brydża w Polsce: Gniezno, Poznań, Wągrowiec, Szamotuły, Ostrzeszów,
Murowaną Goślinę, Koło, piłę a
także mistrzowie świata i europy.
Organizator turnieju Burmistrz Gminy Kórnik
przewidział dla zwycięzców turnieju puchary
oraz nagrody pieniężne od 1200 PLN (I
miejsce) do 300 PLN (IV miejsce).
Podczas turnieju rozegrane
zostały dwie sesje.
Wyniki I sesji:
I miejsce para- R. Kujawski, M.
Wojciechowski
II miejsce para – N. Zaborowski,
A. Kędzierski
III miejsce para –J. Mścisz, J.
Zwierzyński
IV miejsce para – P. Jassen, S.
Zakrzewski
Po przerwie obiadowej rozegrana została , druga sesja.

23 maja 2008 r.

narodowym Turnieju Taekwondo „Scorpions
Cup” w czeskim Ołomuńcu. Wzięło w nim
udział ok. 270 zawodników z Czech, Polski i
Białorusi. Był to pierwszy turniej zagraniczny
Jakuba, który dopiero wkracza na sportową
ścieżkę rywalizacji sportowej w taekwondo.
Po zaciętej walce musiał uznać wyższość
czeskiego zawodnika i po uderzeniu w oko
zdecydował się na przerwanie rywalizacji.
Jego bardziej doświadczony kolega z Klubu
uplasował się na drugim miejscu przegrywając w finale ze starszym i
bardziej doświadczonym
zawodnikiem 3:1.
W miniony weekend
(9 maja) Jakub Posadzy
pojechał do Jarocina na
zorganizowane przez
zaprzyjaźniony klub
MUKS Białe Tygrysy
z Goliny sprawnościowe zawody taekwondo
dla dzieci do lat trzynastu. W trzech konkurencjach, które były
rozgrywane zawodnik
Naszego klubu zdobył
dwa srebrne medale
w konkurencjach poomse (układów formalnych) i nare chagi
(wielokrotne kopnięcia naprzemienne na
packi – konkurencja szybkości) ulegając
tylko starszym kolegom – Bartoszowi
Ćwiklińskiemu (Bydgoski Klub Taekwondo) w konkurencji poomse i Sebastianowi
Bruggerowi (UKS Jedynka Jarocin) w nare
chagi. W konkurencji twio ap chagi (wyskok
dosiężny) wszedł do finału i zajął piąte miejsce, ulegając wyższym zawodnikom.

SPORT

SPORT
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KIJ W MROWISKO WOKÓŁ
CENTRUM

III miejsce para – B. Maluszewski, T. Wasilewski
IV miejsce para – P. Kolwiu, M.
Pędziński

Wyniki II sesji:
I miejsce para – G. Busse, P. Busse
II miejsce para – S. Zakrzewski,
S.Piechocki

Ostatecznie podczas turnieju
po dwóch sesjach zanotowano
wyniki:
I miejsce para Roman Kujawski,
Marek Wojciechowski
II miejsce para Mieczysław Zaborowski, Andrzej Kędzierski
III miejsce para Jerzy Mścisz,
Janusz Zakrzewski
IV miejsce para Piotr Jassen,
Stanisław Zakrzewski
Niestety w turnieju nie startowała
„czysta” para Kórnicka – gdzie ci
brydżyści?
Na zakończenie Burmistrz Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski podziękował za udział i liczne przybycie wszystkim uczestnikom turnieju
a szczególnie zwycięzcom.
Podziękowania należą się również osobom, które przyczyniły się
do przygotowania turnieju od strony
technicznej: panu L. Orlewiczowi i
panu St. Gąsce.
Za organizatorów napisał
Stanisław Gąska.
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Telefony alarmowe:
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999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04 (700-1500) w godz. wieczornych 997
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska, ul. Poznańska 83 (Gazownia)
w godz. od 7.00 do 22.00
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, pl. Niepodległości 40, tel. (061) 817 02 39
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

ERGOMETRY
WIOŚLARSKIE
8 maja 2008 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku odbyły się V Mistrzostwa Gminy w Ergometrach Wioślarskich
o Puchar Dyrektora Szkoły. W zawodach
wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, rywalizując na dystansie
300 m.
Uzyskane wyniki:
SZKOŁY PODSTAWOWE
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

Puchary zwycięzcom wręczyła Zofia
Talarczyk, dyrektor szkoły a dekoracji
dokonali zaproszeni goście: Irena Kaczmarek, przewodnicząca Rady Miejskiej,
Anna Rauk, przedstawicielka SZS, Stefan
Jachnik, emerytowany nauczyciel AWF w
Poznaniu oraz Leszek Książek, prezes UKS
„Dwójka Kórnik”.
PODZIĘKOWANIA
W imieniu Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka Kórnik” składamy
podziękowania za okazaną pomoc, życzliwość i wspieranie działalności:

DZIEWCZĘTA
I m. Zawada Karolina (SP 2 Kórnik)
II m. Płóciennik Weronika (SP 2 Kórnik)
III m. Suszka Zofia (SP 1 Kórnik)

Urządowi Miejskiemu w Kórniku

CHŁOPCY
I m. Szyc Mateusz (SP 1 Kórnik)
II m. Sobieraj Marcin (SP 2 Kórnik)
III m. Wojciechowski Jakub (SP 1 Kórnik)

Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu
i Pracownikom

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
I m. SP 2 Kórnik (pierwszy zespół)
II m. SP 1 Kórnik (pierwszy zespół)
III m. SP 2 Kórnik (drugi zespół)
IV m. SP 1 Kórnik (drugi zespół)
SZKOŁY GIMNAZJALNE
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
DZIEWCZĘTA
I m. Wiatr Karina (Gim. Kórnik)
II m. Zajączkowska Sara (Gim. Kórnik)
III m. Żyto Joanna (Gim. Kórnik)
CHŁOPCY
I m. Sobolewski Robert (Gim. Robakowo)
II m. Sobieraj Szymon (Gim.Kórnik)
III m. Dudek Paweł (Gim. Robakowo)
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
DZIEWCZĘTA
I m. Gimn. Kórnik (pierwszy zespół)
II m. Gimn. Robakowo (pierwszy zespół)
III m. Gimn. Kórnik (drugi zespół)

Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Kórniku
Pani Irenie Kaczmarek

Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku
Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu
- Bolesław Spychacz
Ruszkowo k/Środy Wlkp.
Przedsiębiorstwu Transportowemu
w Kórniku - Maciej Matysiak
Klubowi Sportowemu „Posnania RBW”

REGATY WIOŚLARSKIE
10 maja 2008 roku odbyły się Mistrzostwa Miasta Bydgoszcz w Wioślarstwie.
UKS „Dwójka Kórnik” reprezentowały Julia
Huzarek, Karolina Zawada, Monika Walkowiak, Weronika Płóciennik oraz sterniczka
Joanna Hyży. Czwórka podwójna dziewcząt
przypłynęła na pierwszej pozycji z dużą
przewagą nad rywalkami, zdobywając
złoto.
Małgorzata Iszkuło

Następny numer Kórniczanina ukaże się
6-go czerwca 2008r.
Materiały prosimy dostarczać do 30-go maja 2008r.
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