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MARATON NA LEDNICĘ

KLIENCI NIEZADOWOLENI

MUZYKA Z KÓRNIKA

Kórniczanie zorganizowali bieg pod  
bramę-rybę

Problemy na poczcie

Program corocznego cyklu
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Restauracja Casablanca czynna codziennie od 11.00 do 22.00

OBIADY DOMOWE NP:
426/  STEK Z ŁOSOSIA Z GRILLA - frytki, surówka z białej kapusty .................................................. 21,00 zł
401/  KOTLET DE’VOLAILLE - frytki, zestaw surówek ........................................................................ 17,50 zł
483/  KOTLET SCHABOWY panierowany - frytki,,zestaw surówek .................................................... 16,00 zł
482/  STEK Z GRILLA z sosem czosnkowym - ziemniaki grillowane, zestaw surówek ................... 17,50 zł
481/  MEDALIONY ZAPIEKANE z serem i pieczarkami – ryż curry, zestaw surówek ..................... 22,00 zł
445/  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 !!!

62-035 KÓRNIK, BNIN RYNEK 8

061 8170 595
www.restauracja-casablanca.pl

e-mail: kornik@restauracja-casablanca.pl

+48(...)61 8 170 595
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-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

PROSTO  Z  RATUSZA

Miejsce
na Twoją reklamę

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

BĘDą ODWADNIAć

Józef Zgrabczyński reprezentujący 
firmę Bioprowodmel spotkał się 4 czerwca 
w Urzędzie Miejskim w Kórniku z wicebur-
mistrzem Hieronimem Urbankiem i urzęd-
nikami Referatu Eksploatacji Infrastruktury 
Technicznej. Przedstawił analizę badań 
terenu os. Północnego i „Kwiatowego” 
(między innymi okolice ulic: Stokrotkowej, 
Liliowej, Konwaliowej, Jaśminowej, Wierz-
bowej). Na podstawie tychże analiz powstać 
ma koncepcja odwodnienia wspomnianych 
terenów. Prace koncepcyjne i projektowe 
potrwają jeszcze około 2 miesięcy, a po 
tym czasie, na podstawie zgromadzonych 
materiałów podjęte zostaną decyzje o 
formie i zakresie potrzebnych prac oraz 
oszacowane zostaną potrzebne środki 
finansowe. 

PROJEKT PROMENADY NIEMAL 
GOTOWY

Dnia 8 czerwca w UM w Kórniku 
architekt Jan Ambroziak przedstawił 
burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskie-
mu, wiceburmistrzowi Hieronimowi 
Urbankowi oraz urzędnikom z Referatu 
Inwestycji UM w Kórniku wstępny pro-
jekt pierwszego etapu promenady nad 
Jeziorem Kórnickim.

Omawiany na spotkaniu odcinek 
rozpoczyna się w Bninie na ul, Jeziornej 
a kończy przy Zamku Kórnickim. Po 
wprowadzeniu kilku drobnych poprawek 
projekt będzie podstawą dalszych prac 
i uzgodnień. W przypadku sprawnego 
przeprowadzenia wszystkich potrzeb-
nych procedur i otrzymania wymaga-
nych zezwoleń prace nad inwestycją 
mogą zacząć się nawet pod koniec 
sierpnia.

Po zakończeniu prac projektowych 
pierwszego etapu rozpoczną się prace 
projektowe dla etapu drugiego – od 
Zamku Kórnickiego do ul. Harcerskiej 
(teren za restauracją „Biała Dama”). W 
najbliższych wydaniach Kórniczanina 
postaramy się bliżej przybliżyć koncep-
cję pierwszego odcinka promenady.

SPOTKANIE W SPRAWIE  
MODERNIZACJI S-11

Wiceburmistrz Hieronim Urbanek spo-
tkał się 9 czerwca z Piotrem Chodorowskim, 
dyrektorem generalnym Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad. Omówiono 
zaawansowanie prac modernizacyjnych 
na „kórnickim” odcinku drogi S-11 oraz 
pojawiające się przy tej okazji problemy. 
Najistotniejszym tematem rozmowy były 
konkretne propozycje zmian zakresu inwe-
stycji w Skrzynkach. Przypomnijmy, że na 
wniosek sołectwa Urząd Miejski w Kórniku 
stara się doprowadzić do poszerzenia drogi 
serwisowej od ul. Leśnej do obwodnicy z 
4,5 do 5 metrów, przekonuje o konieczności 
oświetlenia drogi oraz budowy chodnika 
do przystanku autobusowego, który usytu-
owany będzie przy tunelu pod S-11. Wice-
burmistrz zadeklarował, że Urząd Miejski 
zajmie się sprawą potrzebnych wykupów 
gruntu pod poszerzenie i chodnik. 

W dalszej części spotkania dyrektor 
GDDKiA przedstawił plany budowy ekranów 
akustycznych wzdłuż „trasy katowickiej”. Od 
hotelu „Rodan” do węzła „Kórnik 1” powstać 
mają ekrany przeźroczyste (dla zachowania 
widoku perspektywy miasta oraz kórnickiej 
niecki z jeziorami i lasem). Pomiędzy wę-
złami „Kórnik 1” i „Kórnik 2” zamontowane 
będą w większości ekrany nieprzeźroczyste 
(z pojedynczymi elementami prześwitują-
cymi). Zaplanowano tu elementy graficzne 
(tzw. tapetowe) np. z wizerunkami zamku, 
kolegiaty lub ratuszy. 

Podczas dyskusji poruszono także 
kwestię współudziału GDDKiA w nało-
żeniu nakładki z asfaltowego pofrezu na 
ulicach Akacjowej, Brzozowej i Kwiatowej 
w Gądkach. 

W MINISTERSTWIE O WĘźLE

Dnia 10 czerwca wiceburmistrz Hie-
ronim Urbanek gościł w Ministerstwie 
Infrastruktury. Podczas rozmów z wice-
ministrem Zbigniewem Rapciakiem poru-
szono istotną kwestię formy planowanego 
węzła „Kleszczewo” na autostradzie A-2 
oraz sprawę odcinka drogi łączącego ten 

węzłem z węzłem „Kórnik 1” na S-11. Z 
rozmów wynika, że ze względu na har-
monogram inwestycji drogowych w chwili 
obecnej termin ewentualnej budowy odci-
naka drogi Kleszczewo-Kórnik jest trudny 
do określenia. Niemniej ze względu na 
zaawansowanie prac planistycznych nad 
przebudową trasy S-5, która od północy 
dotrze do autostrady na wysokości Klesz-
czewa trzeba już teraz rozstrzygnąć ważne 
techniczne rozwiązania. Minister wyraził 
pogląd, że zasadnym jest zaprojektowanie 
węzła autostradowego „Kleszczewo” w 
taki sposób, by w przyszłości nie odcinać 
możliwości skomunikowania go z terenami 
leżącymi na południe od niego. 

Wiąże się to z zaplanowaniem w tym 
miejscu węzła typu „koniczyna”.

NOWA DROGA W GąDKACH?

Po raz kolejny w Urzędzie Miejskim 
gościli przedstawiciele firmy Panattoni. 
Rozmowy dotyczyły zakresu inwestycji 
na ulicy Zbożowej w Gądkach. Za istotne 
uznano wydzielenie nowej drogi do terenów 
użytkowanych przez firmę, na których po-
wstaje kompleks spedycyjny. Nowy dojazd 
jest warunkiem rezygnacji z korzystania 
przez inwestora z ul. Akacjowej, czego 
domagają się mieszkańcy. 

PRZEJMIEMY DROGĘ

Dnia 12 czerwca w Nadleśnictwie Babki 
wiceburmistrz Hieronim Urbanek spotkał 
się z przedstawicielami nadleśnictwa, oraz 
firm Polzug i Raben. Omówiono kwestię 
przejęcia wybudowanej przez Raben na 
terenach Nadleśnictwa drogi. Firma z 
dniem 30 czerwca wypowiedziała umowę 
dzierżawy gruntów, co jest spowodowane 
powstaniem nowych rozwiązań drogowych 
na węźle „Gądki” i zmniejszeniem znacze-
nia omawianej drogi dla firmy Raben. 

Ponieważ droga ta jest niezbędna 
mieszkańcom Robakowa dla lepszej 
komunikacji z węzłem oraz jest ważna 
dla innych firm, wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek zadeklarował przejecie drogi, jeśli 
spełnione zostaną dwa warunki: darmowe 
przekazanie przez lasy Państwowe na 
rzecz gminy gruntów pod drogą oraz bez-
płatne przekazanie infrastruktury drogowej 
przez firmę Raben.  

16 czerwca 2008 roku zmarł prof. dr hab. Władysław Bugała. Od początku istnienia 
placówki związany z kórnickim Instytutem Dendrologii PAN. W 1968 roku powierzono 
mu kierownictwo Zakładu Introdukcji i Aklimatyzacji. W roku 1974 objął stanowisko 

zastępcy dyrektora Instytutu a następnie został jego dyrektorem. Jednostką kierował 
przez 16 lat, a po przejściu na emeryturę został przewodniczącym jej Rady Naukowej  

i dalej pracował zawodowo. Obok wielu cennych badań, publikacji naukowych, opraco-
wanych podręczników i książek pozostawił inne owoce swojej pracy - był doskonałym 

menadżerem, dzięki czemu powstały nowe budynki niezbędne Instytutowi.
Przewodniczył Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, uczestni-
czył w działaniach Komitetu Botaniki PAN, Rad Naukowych: Ogrodu Botanicznego PAN, 

Instytutu Botaniki PAN, Ogrodów Botanicznych: UAM w Poznaniu, Uniwersytetu im. 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego.

W swoim aktywnym życiu znajdował także chwile dla pracy społecznej. Pamiętamy go 
choćby jako członka jury wielu szkolnych konkursów.  (ŁG)
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BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku do dnia 11 
lipca 2008 r. wywieszony został 

niżej wymieniony wykaz dotyczący 
sprzedaży:

- 1 działki o nr 161/2 położonej  
w Robakowie. 

Bliższe informacje można zasięgnąć 
w Referacie Gospodarki  

Nieruchomościami tut. Urzędu,  
Pl. Niepodległości 1 w Kórniku,  

pok. 203,  
tel. (0-61) 8170411 wew. 674.

Na podstawie § 18 Statutu 
Gminy Kórnik

zwołuję     
XXIV Sesję Rady Miejskiej w Kórniku,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum 
i przedstawienie porządku obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Wręczenie Wyróżnień Przewodni-
czącej Rady Miejskiej dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu gminy 
Kórnik. 

4. Przyjęcie protokołu  z  XXIV Sesji RM.

5. Informacje Przewodniczącej Rady 
o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działal-
ności międzysesyjnej. 

7. Sprawozdania Komisji Rady z prac w 
okresie międzysesyjnym.  

8. Rozpatrzenie projektów uchwał 
lub zajęcie stanowiska w następujących 
sprawach: 

a/ określenia przepisów porządkowych 
w komunikacji miejskiej w Kórniku oraz   
ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za 
przejazdy środkami komunikacji miejskiej,

b/ wniesienia aportem do KPA „KOM-
BUS” Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej 
będącej  własnością Gminy Kórnik,

c/ zasad korzystania ze stołówek 
szkolnych zorganizowanych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Kórnik. 

d/ udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Jarocin,

e/ ustalenia trybu postępowania o udzie-
lenie dotacji na inne zadania publiczne niż 
określone w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, sposobu jej 
rozliczenia oraz sposobu kontroli wykona-

nia zleconego zadania, 

f/ zmieniająca uchwałę w sprawie: Re-
gulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Kórnik,

g/ zmiany  uchwały w sprawie utwo-
rzenia celowego związku gmin pod nazwą       
Związek Międzygminny „Schronisko dla 
zwierząt  –  SCHRONISKO”,

h/ zmiany uchwały w sprawie  przyjęcia   
statutu  związku międzygminnego „Schroni-
sko dla zwierząt  – SCHRONISKO”,

i/ sprzedaży nieruchomości w obrębie 
Robakowa dz. nr ew.161/2,

j/ w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru działalności gospodarczej w Da-
chowej, działki nr ew. 79/1, 80, 81, 

k/ zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy przemysłowo – składowej w 
Żernikach, działki nr ew. 43/8, 43/9, 43/4,

l/ zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów 
działalności gospodarczej – Żerniki, działki 
nr ew.  53/34 – 53/39,

ł/ przystąpienia do sporządzenia zmiany 
uchwały nr V/36/2003 w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenu lotniska cywilnego, działki nr 
31/2, 31/5, 31/7 i 21L/1 w  Żernikach, oraz 
przystąpienia do sporządzenia  miejscowe-
go planu  zagospodarowania przestrzenne-
go w Żernikach i Gądkach, 

9. Przekazanie informacji dotyczącej 
przygotowań do obchodów 90-tej rocznicy 
Wybuchu Powstania Wlkp.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje.

12. Wolne głosy i wnioski. Informacje.              

13. Zakończenie sesji.                                                               

 Przewodnicząca Rady Miejskiej
Irena Kaczmarek

KOLEJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia 
„Kórniczanina”, redakcja gazety ogło-
siła w numerze 10 z 23 maja 2008 roku 
konkurs jubileuszowy. Czytelnicy, którzy 
chcieli w nim wziąć udział musieli odpo-
wiedzieć na 8 pytań związanych z histo-
rią pisma i wiedzą o gminie Kórnik. 

Większość pytań nie sprawiła wielkiego 
problemu uczestnikom konkursu. Trudności 
pojawiły się jednak przy pytaniu 5 i 7, dotyczą-
cym ilości sołectw w naszej gminie i roku, od 
którego organizowane są Kórnickie Spotkania 
z Białą Damą. Błędy w odpowiedziach na te 
pytania wynikały z złego odejmowania dat, a 
także pomyłek w niektórych źródłach informa-
cji, jak strona internetowa Kórnika, prowadzo-
na przez Urząd Miejski (po naszej interwencji 
dane zostały zmienione). Poniżej publikujemy 
prawidłowe odpowiedzi na pytania. 

1. Kto został pierwszym redaktorem 
naczelnym „Kórniczanina” w 1988 roku? 
Podaj imię i   nazwisko. 

Był to Edmund Melosik. 

2.  Jak nazywała się rubryka z pora-
dami, prowadzona w czasopiśmie przez 
Barbarę Gryglewicz na początku lat 90-
tych ?

Rubryka nosiła nazwę „Porady Pani 
Basi”. 

3. Podaj imię i nazwisko autora repor-
taży, publikowanych w latach 2000-2002, 
w których   opisywał swoje podróże do 
najdalej oddalonych zakątków świata.   

Autorem reportaży był Tadeusz Świgoń. 

4. Od którego roku, po wznowieniu 
wydawania, „Kórniczanin” stał się dwu-
tygodnikiem? 

„Kórniczanin” został dwutygodnikiem od 
2004 roku. 

5. Ile sołectw wydzielono na terenie 
Gminy Kórnik?

Na terenie gminy Kórnik funkcjonuje obec-
nie 26 sołectw. Są to: Biernatki, Błażejewo, 
Błażejewko, Borówiec, Czmoń, Czmoniec, 
Czołowo, Dachowa, Dębiec, Dziećmierowo, 
Gądki, Kamionki, Konarskie, Koninko, Kro-
molice, Mościenica, Pierzchno, Prusinowo, 
Radzewo, Robakowo Wieś, Robakowo 
Osiedle, Runowo, Skrzynki, Szczodrzykowo, 
Szczytniki, Żerniki. 

6. Jak nazywała się właścicielka dóbr 
kórnickich, sławna z portretu zamkowego 
Biała Dama?

Sławna z portretu Biała Dama to Teofila z 
Działyńskich Szołdrska-Potulicka. 

7. Od którego roku odbywają się Kór-
nickie Spotkania z Białą Damą?

Kórnickie Spotkania z Białą Damą odby-
wają się od 1994 roku. 

8. Jak nazywała się impreza organi-
zowana przez Kórnickie Towarzystwo 
Kulturalne,  poprzedniczka Kórnickich 
Spotkań z Białą Damą?

Impreza organizowana przez Kórnickie 
Towarzystwo Kulturalne nosiła nazwę 

„Święto Kwitnącej Magnolii”. 

Spośród kilkunastu nadesłanych kartek 
tylko 2 zawierały prawidłowe odpowiedzi na 
wszystkie zadane pytania. Te osoby otrzy-
mają 2 nagrody główne: sokowirówki wraz z 
„koszem rozmaitości”. Są to: 

Barbara Sarnowska z Bnina
Renata Basalak z Kórnika

Te kartki, które zawierały jedną błędną 
odpowiedź na któreś z pytań wzięły udział w 
losowaniu trzeciej nagrody, którą jest blender i 
książka „Z dziejów Kórnika i Bnina”. Upominki 
te otrzyma 

Dorota Łopka z Czołowa

Na uroczyste rozdanie nagród zaprasza-
my zwycięzców konkursu 26 czerwca 2008 
roku o godz. 12.00 do siedziby naszej redakcji 
w bnińskim ratuszu ( I piętro). 

Zwycięzcom gratulujemy a pozostałym 
uczestnikom dziękujemy za udział w kon-
kursie!

Dziękujemy również za wszystkie nade-
słane życzenia dla naszej redakcji z okazji 
jubileuszu. 

Specjalne podziękowania kierujemy 
również do sponsorów konkursu jubileuszo-
wego. 

Sponsorzy: 

Bank Spółdzielczy w Kórniku

Firma Grześkowiak

KONKuRS JubILEuSzOwY  
ROzStRzYgNIętY

Z głębokim smutkiem  

i żalem przyjęliśmy  

wiadomość o śmierci 

ŚP Profesora  
Władysława  

Bugały

Serdecznego i wspaniałego 
przyjaciela

Wyrazy  
szczerego współczucia 

żonie i rodzinie

składają 

M.H. Stasiakowie

Spotkanie Jubileuszowe

Kórniczanin ma już 20 lat. Wszystkie osoby,  
które związane były z działaniem Redakcji  
i wydawaniem naszego pisma w ciągu tych 

dwóch dekad zaprosiliśmy na spotkanie  
jubileuszowe, które odbyło się 5 czerwca w Re-

stauracji Casablanca w Bninie.
Ponad 20 osób, czyli niemal wszyscy  

zaproszeni zjawili się by uczcić święto lokalnego 
pisma. Naszymi gośćmi byli także przedstawiciele 

władz samorządowych.
Niektórzy widzieli się po raz pierwszy od lat.  

Był czas na wspomnienia przy kawie i cieście,  
tort i lampka szampana oraz wspólne zdjęcie.

Po raz kolejny dziękujemy wszystkim Państwu, 
którzy wnieśli swój wkład w istnienie  

Kórniczanina oraz czytelnikom,  
bez których istnienie naszego dwutygodnika  

nie miałoby sensu. 
ŁG
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Ogromne kolejki, bo najczęściej czynne 
tylko jedne okienko, brak możliwości od-
bioru listu lub paczki na poczcie w dniu, 
w którym listonosz zostawia awizo i zbyt 
długi okres dostarczania korespondencji 
- to zarzuty, jakie najczęściej padają z ust 
klientów pod adresem kórnickiej poczty. 
Czy to się zmieni? 

Niełatwo odpowiedzieć na to pytanie, bo 
nikt z kórnickich pocztowców nie chciał z nami 
rozmawiać. Pracownicy poczty zasłaniają 
się wewnętrznym zakazem informowania 
mediów. 

Jednak obrazki, jakie na co dzień możemy 
obserwować w urzędzie pocztowym przy ulicy 
Wojska Polskiego w Kórniku bywają mało 
optymistyczne. Ogromna kolejka, nierzadko 
kończąca się poza drzwiami budynku i …
czynne tylko jedno okienko. Ubarwiony opis? 
Niestety nie. Po prostu rzeczywistość. - By-
wam tu prawie codziennie. Jeśli czynne są dwa 
okienka to ma się szczęście, a jeśli wszystkie 
trzy to tak jakby było święto – powiedział nam 
jeden z klientów poczty, stojący w długiej 
kolejce. – Po remoncie miało być lepiej a jest 
jak jest – wtrąciła się kobieta. Przypomnijmy, 
że w kwietniu ubiegłego roku zakończył się 
kilkumiesięczny remont poczty. Okazuje się, że 
nowy wystrój, klimatyzacja i winda dla niepeł-
nosprawnych to nie wszystko. Klienci oczekują 
przede wszystkim szybkiej i sprawnej obsługi. 
O to trudno, gdy czynne jest jedno lub tylko 
dwa okienka, przy istniejących trzech. 

Ze względu na nie udzielanie informacji 
mediom, możemy się tylko domyślać co jest 
przyczyną takiej sytuacji. Być może są to braki 
kadrowe. Jednak czy brak kadry może być 
usprawiedliwieniem? Przyczyną większych 
niż dawniej kolejek może być również likwida-
cja punktów filialnych w Bninie i w Kórniku przy 
ulicy Staszica (choć jak na ironię informacja 
o istnieniu tego punktu nadal znajduje się na 
drzwiach wejściowych do urzędu pocztowego 
przy ulicy Wojska Polskiego). 

Okazuje się, że długie kolejki to nie jedyne 
utrudnienie dla klientów poczty. Kolejne to 
brak możliwości odbioru listu lub paczki na 
poczcie w dniu, w którym listonosz zostawia 
awizo. Mieszkańcy oburzają się, kiedy nie 
mogą odebrać listów poleconych w tym 
samym dniu w godzinach popołudniowych, 

w którym znajdują awizo w swojej skrzynce. 
Twierdzą, że kiedyś było to możliwe. Jak się 
dowiedzieliśmy, odbiór listów i paczek w dniu 
następnym spowodowany jest przeniesieniem 
po remoncie pomieszczeń socjalnych dla 
listonoszy na ulicę Kuśnierską. Pracownicy 
poczty tłumaczą, że ma to wpływ na komuni-
kację z urzędem na ulicy Wojska Polskiego. 
Dla klientów takie stawianie sprawy wydaje się 
dość śmieszne. Dlaczego? Bo oba miejsca 
nie dzielą kilometry a zaledwie kilkadziesiąt 
metrów. Po remoncie miało być lepiej, a jest 
gorzej niż przedtem. 

Klienci żalą się także na zbyt długi okres 

dostarczania korespondencji. Zdarza się, że 
list wysłany w Kórniku i zaadresowany do 
osoby z Kórnika dociera do niej … nawet 
po dwóch tygodniach. Standardowy czas 
dostarczenia listu zwykłego to 3 dni. W przy-
padku paczki pocztowej ekonomicznej to 3 
dni liczone od dnia następnego po nadaniu 
paczki, a jeśli jest to paczka priorytetowa 
to 1 dzień. Przy czym należy pamiętać, że 
przesyłka priorytetowa, aby została doręczona 
adresatowi w dniu następnym po dniu nadania 
powinna być nadana w placówce pocztowej 
do godziny 15.00. 

Standardy standardami a rzeczywisty 
czas dostarczania korespondencji bywa 
zdecydowanie dłuższy. Z informacji, jakie 
uzyskaliśmy od Jerzego Sygidusa, rzecznika 
prasowego poznańskiego oddziału Poczty 
Polskiej wynika, że standardy ostatnio 
znacznie uległy pogorszeniu. Winne temu 
są … nowoczesne rozwiązania wprowa-
dzane przez Pocztę Polską. Wszystkie listy 
wysyłane z kórnickiej poczty, przewożone są 
do węzła pocztowego w Komornikach pod 
Poznaniem, gdzie następuje ich sortowanie 
przy pomocy najnowszych urządzeń i dopie-
ro stamtąd trafiają do odpowiedniego urzędu 
pocztowego. Z tego wynika, że jeśli miesz-
kaniec Kórnika wysyła list zaadresowany 
do innego mieszkańca Kórnika to najpierw 
trafia on do sortowni w Komornikach, aby 
ponownie znaleźć się w Kórniku. Proces ten 
trwa kilka dni i zdarza się, że wydłuża się 
nawet do tygodnia lub dwóch. Nowoczesne 
rozwiązania tym razem zamiast zwiększyć 
jakość usług poczty zdecydowanie ją pogar-
szają. Z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy 
się także, że długi okres doręczania listów 
spowodowany może być również rotacją na 
stanowiskach listonoszy. Prawdopodobnie 
ich liczba w ostatnim czasie zmniejszyła się, 
dlatego musimy dłużej czekać na korespon-
dencję, bo nie ma kto jej dostarczać.

Czy zarzuty klientów pod adresem kór-
nickiej poczty skłonią jej kierownictwo do 
przemyśleń i zmian? A może zmiany wymu-
siłoby powstanie konkurencyjnej jednostki 
zajmującej się usługami pocztowymi? Czas 
pokaże.  Barbara Morasz

KLIENcI NIEzADOwOLENI  
z DzIAłANIA pOcztY

W związku z dynamicznym rozwojem firmy  
poszukujemy 

w Żernikach koło Poznania  
(lokalizacja przy trasie katowickiej) 

osób na stanowiska:

Komisjonowanie – pakowanie
Obsługa techniczna hali

nr ref.: ASB/P1P/01/08

Magazynier
nr ref.: ASB/P1PM/01/08

Lider linii
nr ref.: ASB/P1P/04/08

WYMAGANE KWALIFIKACJE:
• wykształcenie zawodowe lub średnie 
• odpowiedzialność i komunikatywność 
• umiejętność pracy w zespole
• umiejętność obsługi komputera będzie dodatkowym 

atutem (Lider linii – wymagana)
• uprawnienia do obsługi wózków elektrycznych 

(Obsługa techniczna hali – mile widziane, Magazynier 
– wymagane)

• w przypadku Lidera linii – wymagana bardzo dobra 
organizacja pracy własnej i podległego zespołu

 
ZADANIA – Komisjonowanie-pakowanie:
• komisjonowanie i pakowanie książek i innych 

produktów
• kontrola zawartości paczek

 ZADANIA – Obsługa techniczna hali:
• transportowanie towaru z magazynu
• dokładanie towaru na regały

 ZADANIA - Magazynier:
• przyjmowanie towaru 
• komisjonowanie i wydawanie towaru
• okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji
 
ZADANIA – Lider linii:
• organizacja pracy zespołu linii
• przygotowanie stanowiska pracy
• kontrola przebiegu procesu produkcji pod względem 

ilościowym i jakościowym

OFERUJEMY:
• pracę w systemie zmianowym w międzynarodowej 

korporacji o ugruntowanej pozycji rynkowej
• stabilne warunki zatrudnienia

Aplikacje z zaznaczonym numerem  
referencyjnym prosimy przesyłać na adres  
e-mail: personalny.plewiska11@arvato.pl  
lub na adres firmy.

arvato services Polska  
należy do międzynarodowego 
koncernu Bertelsmann AG, jednego 
z największych w branży medialnej 
na czterech kontynentach. Ponad 
31.000 pracowników grupy usługo-
wej, w skład której wchodzi arvato 
services Polska, zajmuje się szybkim 
i bezpiecznym przepływem informacji 
oraz dostarczaniem różnego rodzaju 
produktów - od płyt kompaktowych 
do telefonów komórkowych. Na całym 
świecie obsługujemy ponad 50 milio-
nów klientów w 28 językach.

Gwarantujemy całkowitą poufność przesła-
nych informacji.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko 
wybranym kandydatom, a nadesłanych ofert 
nie zwracamy.

Do dokumentów prosimy dołączyć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych zawartych w mojej ofercie pracy oraz 
na umieszczenie podanych przeze mnie danych 
osobowych w bazie danych kandydatów do 
pracy firmy Bertelsmann Media Sp. z o.o. z 
siedz. w Warszawie, Oddział arvato services 
Polska, ul. Kolejowa 150, 62-064 Plewiska k. 
Poznania zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 
r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane 
podaję dobrowolnie. Zostałem poinformowany 
o prawie wglądu do swoich danych osobowych 
i możliwości poprawiania ich.”

Więcej informacji:
www.arvato.pl, www.bertelsmann.pl

arvato services Polska
Dział Personalny

ul. Kolejowa 150, 62-064 Plewiska k. Poznania
fax (061) 6517601, e-mail:  personalny.plewiska11@arvato.pl

ZAPROSZENIE

na Walne zebranie    
Sprawozdawczo - Wyborcze

Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej

które odbędzie się w dniu 4 lipca 2008 roku w Kórnickim Ośrodku Kultury

ul. Prowent 6, godz. 18.00 - I termin, godz. 18.15 - II termin

Przewidywany porządek obrad:

 1.Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad 
 2. Wybór przewodniczącego zebrania 

 3. Wybór sekretarza zebrania 
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania 

 5. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności zarządu za rok 2007
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami 

 7. Udzielenie absolutorium dla ustępujących władz
 8. Wybór komisji skrutacyjnej

 9. Zgłaszanie kandydatów do zarządu i komisji rewizyjnej  
10. Wybory 

11. Wolne głosy i wnioski 
12. Zakończenie zebrania  

Prosimy  o przybycie wszystkich członków Towarzystwa oraz sympatyków. 

Zarząd  KTPS

zASYpuJą  
I wYcINAJą
Do niepokojących wydarzeń 

doszło ostatnio w okolicach Gądek 
i Żernik, gdzie jeden z właścicieli 
posesji nielegalnie, bez pozwole-
nia odpowiednich organów wyciął 
drzewa i nawiózł ziemię po części 
zasypując koryto rzeczki.

Od lat na miejscu doliny rzecznej 
usypuje się wysokie wały i hałdy 
niszcząc ekosystem. Na powstałej 
górze powstało miejsce dla lądo-
wania samolotów . Rzeczka płynie 
wąskim przepustem pod ziemią lub 
sztucznym obejściem. Mieszkańcy 
Żernik twierdzą, że z powodu zmiany 
koryta rzeki, woda jest blokowana i 

niebezpiecznie wylewa na okoliczne 
pola i łąki.

Jak dowiedzieliśmy się z doniesień 
jednej ze stacji telewizyjnych i wypowie-

dzi na antenie - wiele działań właściciela 
było samowolą. Ostatnie incydenty spo-
wodowały interwencję władz miejskich, 

Straży Miejskiej i Policji. Zinwentaryzo-
wano powstałe szkody (wycinkę drzew) 
oraz zgłoszono sprawę w Inspektoracie 
Nadzoru Budowlanego. Jak wyraził się 

wiceburmistrz Hieronim Urba-
nek – po dokładnym zbadaniu 
sprawy, władze miasta liczą się 
z koniecznością zawiadomienia 
prokuratury.

Jeśli jest prawdą, że olbrzymi 
nasyp jest jedna wielką samowolą 
budowlaną – stawia to w niecie-
kawym świetle skuteczność władz 
wielu szczebli oraz skuteczność 
przepisów prawnych i ich egzekucji. 
A trwało to na oczach wszystkich 
nas przez lata. Mamy nadziej, że 
tego typu działania zostaną ukró-
cone. Gdyby każdy, bez planu i 

uzgodnień robił tego typu rzeczy, nasza 
ziemia szybko stałaby się pustynią. 

ŁG 

Wszystkich członków  

i sympatyków  

UKS Jedynka Kórnik  

zapraszamy  

na Walne Zebranie,  

które odbędzie się  

23 VI 2008r. o godz. 17:00  

w siedzibie Rady Miejskiej 

w ratuszu  

w Kórniku-Bninie
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Turniej ministrantów z różnych parafii, 
rywalizacja księży z radnymi i pań z Bo-
rówca z drużyną „reszty świata”, występy 
młodzieżowych zespołów, loteria fantowa 
– to tylko kilka atrakcji, jakie czekały na 
uczestników piątej już „Parafiady” w Bo-
rówcu, która odbyła się 15 czerwca.   

Festyn parafialny rozpoczął się Mszą 
św. odprawioną przez ks. prałata Tomasza 
Grysę w borówieckim amfiteatrze. Następnie 

pan Jan z Czarnkowa zaprosił wszystkich 
do wspólnej zabawy. Na scenie pojawił się 
młodzieżowy zespół „Nazaret” z Poznania, a 
później chór „Tutti Santi” z Kórnika. Wystąpiła 
również młodzież z parafii w Borówcu, która z 
wielką gracją wykonała poloneza w pięknych 
staropolskich strojach, udostępnionych przez 
Teatr Muzyczny w Poznaniu. 

Między występami uczestnicy „Parafiady” 
chętnie korzystali ze 
stoisk gastronomicz-
nych ustawionych 
specjalnie na tę oka-
zję. Stoły uginały się 
pod ciężarem ciast, 
napoi, kiełbasek z 
grilla, kaszanki, gro-
chówki. 

Organizatorzy 
przygotowali ponad 
1500 losów na tra-
dycyjną już loterię 
fantową. Każdy los był wygrany, dlatego też 
przed stoiskiem z nagrodami ustawiały się 
ogromne kolejki. Wśród nagród znalazły się 
m.in. wycieczka do Rzymu, dwa rowery czy 
kuchenka mikrofalowa. 

Dzieci, ale i starsi cierpliwie oczekiwali 
na portrety lub karykatury, który powstawały 
spod ołówka Tomasza Piątkowskiego z 
Borówca. Ponadto zlicytowano obraz autor-
stwa Barbary Piątkowskiej, przedstawiający 
borówiecki kościół. Najmłodsi malowali far-
bami na wielkich arkuszach papieru i wraz z 
rodzicami korzystali z przejażdżek bryczką. 
Wielkim zainteresowaniem cieszył się pokaz 
tresury policyjnych psów. Widownia uważnie 
wpatrywała się w czworonogi wykonujące 

polecenia swoich właścicieli i wstrzymywała 
oddech, gdy policjanci demonstrowali upo-
zorowane zatrzymanie podejrzanej osoby z 
udziałem psów. 

Najwięcej jednak emocji wzbudziły turnie-
je sprawnościowe. Jednym z nich był turniej 
ministrantów z różnych parafii. Wzięło w nim 
udział 5 drużyn: z Borówca, Leszna, Śniecisk, 
Brodów Poznańskich i Grodziska Wlkp. Mi-
nistranci startowali w 7 konkurencjach m.in. 

toczeniu opony samochodowej, wyścigach w 
workach, wbijaniu gwoździa czy ubijaniu ja-
jek. W turnieju tym zwyciężyła drużyna gospo-
darzy z Borówca, wyprzedzając ministrantów 
z Brodów Poznańskich i Śniecisk. Zwycięzcy 
z rąk Ireny Kaczmarek, przewodniczącej RM 
otrzymali puchar i tarczę do gry w darta. Po-
zostałe drużyny nagrodzono piłkami.  

Kolejny turniej rozegrano między księż-
mi i radnymi. Księża 
udowodnili, że nie 
boją się konkurencji 
sprawnościowych. 
Obie drużyny ści-
gały się podczas 
przejazdu rowerem 
między pachołkami, 
przenoszenia wody 
w kubkach do wiel-
kiego słoja czy strza-
łów piłką na bramkę. 
Znaczną przewagą 

punktową wygrali księża, którzy otrzymali 
puchar przechodni. 

W zawodach sprawnościowych zmierzyły 
się ze sobą także panie z Borówca z drużyną 
„reszty świata”, w skład której weszły kobiety 
z innych miejscowości z naszej gminy. Obie 
drużyny startowały w konkurencjach takich 
jak: toczenie opony, piłki kijem hokejowym 
i przeciąganiu liny. Wygrały panie z „reszty 
świata”, które swoje trofeum – pluszowego 
misia przekazały przedszkolu „Skrzaty” w 
Borówcu. 

Zebrane podczas festynu pieniądze przeka-
zane będą na uregulowanie rachunków parafii, 
związanych z budową kościoła i upiększaniem 
terenu wokół niego.  Barbara Morasz 

bORówIEcKI fEStYN  
pARAfIALNY

tRzY pYtANIA DO …
                                          

… TOMASZA RACZKIEWICZA,  
DYREKTORA IV LETNIEGO FESTIWA-

LU „MUZYKA Z KÓRNIKA” 

- Podczas naszej ostatniej rozmowy 
w sierpniu ubiegłego roku, wspomniał 
Pan o tym, że kolejna edycja festiwalu 
będzie muzyczną podróżą po Polsce i 
świecie. Czy to oznacza, że praca nad IV 
Letnim Festiwalem „Muzyka z Kórnika” 
rozpoczęła się już w trakcie zeszłorocz-
nego festiwalu? 

Dokładnie tak. Program festiwalu, jego 
artystyczna koncepcja, kształt rodzą się 
z obserwacji. On sam powstał, ponie-
waż nasza wspaniała publiczność, która 
zaszczyciła kórnickie Arboretum swoją 
liczną obecnością podczas czerwcowego 
koncertu, wsłuchana w piękne „tenorowe 
pienia” wyartykułowała chęć muzycznego 
ucztowania podczas wakacyjnego odpo-
czynku. Wtedy doszedłem do wniosku, że 
takie letnie cykliczne przedsięwzięcie to 
doskonały sposób na spędzenie wolnego 
czasu, promocję Kórnika i Kórniczan, a 
nade wszystko okazja do spotkań z ludźmi, 
przyrodą, sobą samym.

Analizując reakcję publiczności na po-
szczególne przedsięwzięcia uznałem, że 
muzyczne podróżowanie, to niezły pomysł 
na tegoroczną, IV edycję festiwalu. Wszak, 
o zwiedzaniu odległych krajów marzy chyba 
każdy z nas, zaś z realizacją tych pragnień 
bywa różnie. A tak, wystarczy odrobina wy-
siłku wsparta krztyną wyobraźni i w drogę! 
Nie mówiąc już o tym, że za sprawą muzyki 
przeniesiemy się w czasie, cofając wieki 
wstecz. Póki co, jest to luksus, którego nie 
sposób nabyć za żadne pieniądze świata!

- Przed nami 8 koncertów w okresie 
wakacyjnym. Kogo usłyszymy tego lata? 

Nim odpowiem na to pytanie chciałbym 
najpierw opowiedzieć o pewnych zmianach. 
Pierwsza dotyczy organizatora, którym jest 
Fundacja Krąg Przyjaciół Poznańskiego 
Chóru Katedralnego. W tym miejscu pra-
gnę wyrazić moją osobistą wdzięczność 
Fundacji Krąg za przejęcie obowiązków 
organizatora, zaś dotychczasowemu 
sprawcy festiwalowych uniesień Fundacji 
im. Antoniny Kaweckiej podziękować za 
trzy festiwalowe edycje.

Druga zmiana, to w zasadzie znaczące 
udogodnienie, albowiem wreszcie doczeka-
liśmy się stacjonarnej, zadaszonej sceny, 
która stanie na polanie przy zamku. 

Wracając do pytania, festiwal zainau-
gurują goście z Wybrzeża – KWINTET 
BAŁTYCKI w składzie: Agnieszka Respon-
dek - flet, Marietta Stefaniak - obój, Karol 
Respondek - klarnet, Ewa Naczk- Jan-
kowska - fagot, Zbigniew Kaliciński - róg. 
W programie kompozycje muzycznych 
czarodziejów minionego wieku, tj. DEBUS-
SY, De FALLA,  BERNSTEIN, GERSHWIN, 
PIAZZOLLA. Tydzień później zapraszam 
na muzyczną eskapadę do Chin. Kwartet 
Sinfonietty Polonii w składzie Jan Adam-

czyk - I skrzypce, Agata Domańska - II 
skrzypce, Karolina Waścińska - altówka, 
Marta Łagoda - wiolonczela zaprezentuje 
kompozycje inspirowane muzyką ludową 
tego kraju. Kolejny koncert to nie lada grat-
ka dla miłośników muzyki żydowskiej, która 
zabrzmi w wykonaniu zespołu SHALOM, 
w skład którego wchodzą Bogusław Ło-
wiński - śpiew, Jagoda Kram - śpiew, Artur 
Banaszkiewicz - skrzypce, Jan Karwowski - 
klarnet, saksofon, flet, Henryk Łukaszewski 
- akordeon, Andrzej Laskowski - kontrabas. 
Kto zaś nie lubi za nadto oddalać się od 
domu, komu bliższa muzyka na swojską, 
polską nutę grana, niechaj koniecznie 
ściągnie na ostatni, lipcowy koncert. Ten 
w całości wypełni muzyka góralska. Usły-
szymy kapelę ŚWIST z Zawoi w składzie: 
Dominika Wojtowicz - śpiew, Piotr Trybała 
- bas, Bartłomiej Spyrka - skrzypce, Michał 
Spyrka -akordeon. Jak dobrze pójdzie, to i 
góralskiego bajania nie zbraknie.

Sierpień rozpoczniemy propozycją dla 
miłośników tańca. Z MAES TRIO 

w składzie: Marzena Mikuła-Drabek - 
fortepian, Jacek Gros - skrzypce, Dariusz 
Kasperek -klarnet objedziemy pół świata, 
a może i cały. W programie koncertu kom-
pozycje takich speców od muzyki tanecz-
nej, jak: J. Strauss, Monti, A. Piazzola, F. 
Lehar, czy J. Offenbach z nieśmiertelnym 
Can-canem. Następnie pojedziemy do 
słonecznej Italii, którą przemierzymy przy 
dźwiękach Zespołu Instrumentów Dętych 
Blaszanych Zamku Kórnickiego CASTLE 
BRASS – muzycznych gospodarzy kórnic-
kiej perły architektury. Będzie to ostatnia 
plenerowa propozycja. Na dwie ostatnie 
podróże, wspólnie z Białą Damą zapraszam 
„na pokoje”. „Muzyka dawna wyglądana z 
dawna” to propozycja krakowskiego zespo-
łu CAMERATA CRACOVIA. Myślę, że tytuł 
mówi sam za siebie. Zwieńczeniem festi-
walu będzie koncert w wykonaniu SPIRI-
TUALS & GOSPEL QUARTET w składzie: 
Maciej Szymański - lider i szef muzyczny, 
wokaliści: Natalia Kraśkiewicz - sopran, 
Ewa Wieczorek - alt, Artur Kamiński - tenor, 
Artur Sołtysiak - baryton, sekcja rytmiczna, 
Maciej Szymański - piano, Eugeniusz Orlic-
ki - bas, Marek Surdyk - perkusja.

Uff, będzie się działo!

- Dlaczego warto skorzystać z oferty 
programowej festiwalu? 

Bo to jest festiwal NASZ! Na kórnickiej 
ziemi zrodzony, przez kórnickich sponso-
rów finansowany – w tym miejscu składam 
głęboki ukłon w Państwa stronę – dla kór-
niczan stwarzający okazję do zachwycenia 
się Kórnikiem, którego niezwykłość umyka 
podczas pogoni za codziennością, zaś dla 
gości… Obcowanie z muzyką podaną w 
tak wybornych wnętrzach, jak Zamek, czy 
Arboretum to wyprawa na skraj raju.

Dla mnie zresztą też! Za każdym razem, 
kiedy jestem w Kórniku, czuję się tak, jak-
bym głową sięgał gwiazd i nie potrzebuje 
do tego kosmicznego statku.

Wystarczy odrobina wyobraźni!  

Rozmawiała: Barbara Morasz

PROGRAM FESTIWALU  
MUZYKA Z KÓRNIKA 

„Podróże w czasie i przestrzeni” 

Niedziela, 6 lipca 2008, godz. 17.00 
KONCERT INAUGURACYJNY 
Arboretum (polana przy zamku)

KWINTET BAŁTYCKI 
W składzie: 

AGNIESZKA RESPONDEK flet 
MARIETTA STEFANIAK obój 
KAROL RESPONDEK klarnet 

EWA NACZK JANKOWSKA fagot 
ZBIGNIEW KALICIŃSKI róg 

W PROGRAMIE M.IN. 
DEBUSSY Arabeska nr 2, Mała suita 

De FALLA Taniec ognia 
BERNSTEIN Suita West Side Story 

GERSHWIN Trzy Preludia 
PIAZZOLLA Michelangelo 70 

* * * 
Niedziela, 13 lipca 2008, godz. 17.00 

Arboretum (polana przy zamku)
CHIŃSKIE INSPIRACJE 

Kwartetu Sinfonietty Polonii 
Jan Adamczyk I skrzypce 

Agata Domańska II skrzypce 
Karolina Waścińska altówka 
Marta Łagoda wiolonczela 

W programie kompozycje inspirowa-
ne ludową muzyką Chin 

Po koncercie w przyziemiu zamko-
wym otwarcie wystawy 

fotografika Henryka Błachnio Chiny 
Państwo Środka 

* * * 
Niedziela, 20 lipca 2008, godz. 17.00 

Arboretum (polana przy zamku)
WIECZÓR ŻYDOWSKI 
z Zespołem SHALOM 

w składzie: 
Bogusław Łowiński śpiew 

Jagoda Kram śpiew 
Artur Banaszkiewicz skrzypce 

Jan Karwowski klarnet, saksofon, flet 
Henryk Łukaszewski akordeon 
Andrzej Laskowski kontrabas 

* * * 
Niedziela, 27 lipca 2008, godz. 17.00 

Arboretum (polana przy zamku)
MIĘDZY NAMI GÓRALAMI 

Występ kapeli góralskiej ŚWIST  
z Zawoi 

w składzie: 
Dominika Wójtowicz śpiew 

Piotr Trybała bas 
Bartłomiej Spyrka skrzypce 

Michał Spyrka akordeon 

* * * 

Niedziela, 3 sierpnia 2008, 
 godz. 17.00 

Arboretum (polana przy zamku)
TANECZNE INSPIRACJE 

w wykonaniu zespołu 
MAES TRIO 
w składzie: 

MARZENA MIKUŁA - DRABEK 
fortepian 

JACEK GROS skrzypce 
DARIUSZ KASPEREK klarnet 

W PROGRAMIE M.IN.: 
J. Strauss – walc Nad pięknym, 

modrym Dunajem 
Monti – Czardasz 

A. Piazzola – Tzigane Tango, Adios 
Nonino 

S. Joplin – rag-time z filmu Żądło 
T. Newman - tango z filmu Zapach 

kobiety 
J. Bock / S. Harnick - Gdybym był 
bogaty z musicalu Skrzypek na 

dachu 
F. Lehar - Usta milczą, dusza śpiewa 

z Wesołej wdówki 
F. Loewe - Przetańczyć całą noc z 

My fair lady 
J. Offenbach – Can-can z Orfeusza 

w piekle 

* * * 
Niedziela, 10 sierpnia 2008,  

godz. 17.00 
Arboretum (polana przy zamku)

WŁOSKA ESKAPADA 
Z ZESPOŁEM INSTRUMENTÓW 
DĘTYCH BLASZANYCH ZAMKU 

KÓRNICKIEGO 
CASTLE BRASS 

w składzie: 
Leszek Kubiak trąbka 
Henryk Rzeźnik trąbka 

Krzysztof Stencel waltornia 
Zbigniew Starosta puzon 

Zbigniew Wilk tuba 

W programie najpiękniejsze melodie 
włoskie 

* * * 
Niedziela, 17 sierpnia 2008,  

godz. 17.00 
Zamek w Kórniku
MUZYKA DAWNA 

WYGLąDANA Z DAWNA 
CAMERATA CRACOVIA 

w składzie 
Marta Trybulec sopran 

Ireneusz Trybulec lutnia 
Anna Śliwa skrzypce 

Aleksandra Rupocińska klawesyn 
Tomasz Dobrzański flet, klarnet, 
szałamaje, mandora i chrottcia 

W programie perły muzyki renesan-
sowej. 

* * * 
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wIEŚcI SOłEcKIE 
BŁAŻEJEWO

Pierwszego czerwca odbył się Dzień 
Dziecka zorganizowany przez Radę So-
łecką w Błażejewie. Rozpoczął się on od 
zawodów w przeciąganiu liny, rzucaniu 
piłka do kosza oraz biegu w workach oraz 
z jajkiem na łyżce.

Dzieci śpiewały piosenki i mówiły wier-
szyki. Nagrodami w zawodach i konkursach 
były ciekawe upominki. Na zakończenie 
festynu obdarowano wszystkie dzieci sło-
dyczami. Rada sołecka dziękuje p. Janowi 
Jaskule za udostępnienie i przygotowanie 
terenu obok Domu Ludowego. JS

GąDKI

Tadeusz Olejniczak, sołtys Gądek, 
powiedział, że cały czas problemem 
mieszkańców ulic: Kwiatowej, Akacjowej, 
Brzozowej są przejeżdżające po nich tiry. 
Mimo znaków zakazu wjazdu, potężne po-
jazdy poruszają się po niedostosowanych 
do ruchu ciężkiego drogach. 

SZCZYTNIKI 

Wiesława Wacław, sołtys Szczytnik po-
informowała, że gmina równa nawierzchnie 
ulicy Wspólnej. Niestety poruszające się po 
niej ciężarówki na budowy w Jaryszkach i 
Koninku stale uszkadzają nawierzchnię. 
Pomiędzy Osiedlem Parkowym a ulicą 
Międzyrzeczną będzie odwodniony (zme-
liorowany) teren. Pani sołtys wskazuje, że 
w tamtym miejscu jest potrzeba wykonania 
również kanalizacji deszczowej. 

DZIEćMIEROWO 

Coraz większa susza dotyka rolników 
z Dziećmierowa. Sołtys Henryk Hypsior 
martwi się, że na skutek braku opadów 
będą mniejsze zbiory z pól. 

Mieszkańcy poruszający się wzdłuż 
drogi wojewódzkiej, przechodzącej przez tę 
wieś obawiają się o swoje bezpieczeństwo 
ze względu na brak chodnika, po którym 
mogliby chodzić. Sołtys zaznacza, że jest 

konieczna bodowa takiego chodnika.

SZCZODRZYKOWO

Dzieci uczestniczące w zajęciach świetli-
cowych oraz Rada Sołecka Szczodrzykowa 
zorganizowali spotkanie z okazji Dnia Matki 
w poniedziałek 26 maja. Oprócz mam obec-
na była również Bożena Kiełtyka, kierownik 
OPS z Kórnika, która jest „matką chrzestną” 
szczodrzykowskiej świetlicy. Młodzi ludzie 
przygotowali program artystyczny, w którym 
pojawiły się wiersze i muzyka.

KONARSKIE 

Mecz o puchar przechodni sołtysa 
Konarskiego poprzedził imprezę z okazji 
Dnia Dziecka, która odbyła się w niedzielę 
8 czerwca. Był to festyn rodzinny. Nie 
zabrakło świeżego ciasta upieczonego 
przez mamy dzieci z Konarskiego. Na 
boisku gotowano grochówkę. Młodych 
ludzie obdarowano słodyczami i napo-
jami. Następnie odbyły się konkurencje 
dla dzieci i  dorosłych. Najlepszych 
zawodników udekorowano medalami, a 
każdy uczestnik otrzymał upominek. Soł-
tys Józef Bartkowiak podkreśla, że przy 
wręczaniu upominków żadne dziecko nie 
zostało pominięte, nawet, gdy przybyło z 
innej miejscowości. W sumie bawiło się 
ponad 50 dzieci. Na festynie obecny był 
Antoni Kalisz, kierownik Referatu Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska, który wygłosił 
pogadankę na temat segregacji śmieci i 
przeprowadził związaną z tym konkuren-
cję. Wszyscy uczestnicy tej konkurencji 
otrzymali upominki.

Sołtys Józef Bartkowiak poinformował, 
że w trakcie budowy jest plac zabaw. Po-
jawił się przy tym problem z posadzeniem 
trawy, gdyż panuje susza, która daje się 
we znaki także rolnikom. Nie zakończono 
prace związane z budową boiska, bo nie 
nawieziono ziemi.

SKRZYNKI 

Dla mieszkańców Skrzynek pojawi 
się problem, gdyż w związku z pracami 
drogowymi na trasie katowickiej zostanie 

zamknięta ulica Poznańska. Ruch kołowy 
będzie odbywać się ulicami Jeziorną i Wi-
śniową. Sołtys Beata Bruczyńska przyznała, 
że dobrze, iż objazd zostanie wprowadzony 
na okres, gdy znajdujące się w Skrzynkach 
przedszkole będzie miało przerwę waka-
cyjną. Ważne jest, by objazd funkcjonował 
do zakończenia wakacji. Firma Skanska 
obiecała, że na ulicach Jeziornej i Wiśnio-
wej ułoży twardą nawierzchnię. Niestety, 
pojawiły się opóźnienia z realizacją tej za-
powiedzi, gdyż obiecano, że na 1 czerwca 
będzie już utwardzona nawierzchnia, a w 
połowie czerwca jeszcze jej nie było. 

Sołtys Beata Bruczyńska poinformowa-
ła, że mieszkańcy oczekują na budowę ka-
nalizacji deszczowej na ulicy Kwiatowej.

Opr. Robert Wrzesiński 
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 Chciałbym gościnnie odnieść się  
 do treści artukułu „Kij w mrowisko 
wokół Centrum” na łamach Kórniczanina. 

Wnioskując z treści artykułu „Kij w 
mrowisko wokół Centrum” jego autorka zu-
pełnie nie zrozumiała tego co w Magazynie 
Kórnickim piszemy. Nie będę w tym miejscu 
tłumaczyć krok po kroku jakie jest moje 
zdanie na temat budowy Centrum Sportu i 
Rekreacji, to nie miejsce po temu. Pisałem 
o tym między innymi w artykule „Budżet 
polskiego samorządu na przykładzie Kór-
nika” (Magazyn Kórnicki 4 (5) 2008). Co 
znamienne, inni czytelnicy zrozumieli, iż 
moim zdaniem nie istnieje prosta alterna-
tywa rozłączna: budować – nie budować. 
Pomiędzy obydwoma podanymi biegunami 
istnieje całe spektrum możliwości, które 
warto rozważyć. Autorka tekstu „Kij w 
mrowisko wokół Centrum” zdaje się tego 
nie zauważać.

Nie jestem przeciwnikiem powstania 
pływalni w Kórniku, co autorka  tekstu „Kij 
w mrowisko wokół Centrum” wkłada mi się 
w usta. Wystarczy przeczytać fragment 
wywiadu „Centrum oczami burmistrza” 
(Magazyn Kórnicki 4 (5) 2008), w którym 
mówię: „Powiem szczerze. Bardzo się 
cieszę. Takiego obiektu z całą pewnością 
nam brakuje. Natomiast przeraża mnie 
ogrom tej inwestycji. Wspominał Pan o tym, 
że nie ma jeszcze gotowego kosztorysu, z 
drugiej strony mówił Pan o kwocie około 40 
milionów złotych.”

Właśnie ogrom inwestycji budzi wąt-
pliwości. Kiedy przeprowadzałem wy-
wiad z burmistrzem przetarg miał być 
ogłaszany. Wówczas nie przygotowano 
jeszcze Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego, w którym byłoby widać, że nas 
stać na przeprowadzenie tej inwestycji. 
Dziś WPI jest już prawie gotowy. Według 
Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i 
Studiów Samorządowych, gminę Kórnik 
stać na przeprowadzenie inwestycji wartej 
47.000.000zł. Dziś to wiemy, mamy prawie 
gotowy dokument potwierdzający to, że nas 
stać. Dwa miesiące temu nie. Dlatego dwa 
miesiące temu należało bić na alarm, dziś 
można być spokojniejszym. Kiedy tylko WPI 
będzie upubliczniony napiszemy o tym na 
co nas stać.

Autorka tekstu „Kij w mrowisko…” 
pyta dlaczego Kórnik ma być gorszy od 
Suchego Lasu, gdzie właśnie kończony 
jest basen. Odpowiem. Kórnik nie ma być 
gorszy, ale niestety jest. Z punktu widzenia 
zasobności budżetu. Suchy Las ma ponad 
80.000.000, Kórnik około 50.000.000. Tej 
różnicy autorka tekstu zdaje się nie widzieć. 
Gmina mająca o 1/3 mniej mieszkańców 
(mniej potrzeb) i o 1/3 więcej pieniędzy 
zdecydowała się na podział inwestycji. Hala 
sportowo-widowiskowa powstała prawie 5 
lat temu. Basen jest obecnie budowany. 
Może warto pomyśleć o podziale również 
budowy kórnickiego Centrum? Hala spor-

towo-widowiskowa powstałaby dzięki temu 
szybciej – dzieci mogły by już w przyszłym 
roku rozpocząć tam zajęcia.

Wbrew temu co mi w usta wkłada 
autorka „Kija”, bardzo chciałbym, żeby w 
Kórniku powstało Centrum Sportu i Rekre-
acji, zawierające również Ośrodek Kultury 
(który dziś, choć przewidziany nie będzie 
realizowany). Chciałbym, żeby nasza gmina 
rozwijała się na sportowo. Chciałbym, żeby-
śmy mieli promenadę. Chciałbym, żebyśmy 
przeprowadzili rewitalizację. Chciałbym, 
żeby w całej gminie była kanalizacja. Jed-
nak kształt rzeczywistości nie zależy od 
tego co chcemy, ale od tego co możemy. 
Nie tylko ze względów finansowych, ale 
również formalno-prawnych. Kórnik może 
wiele, według perspektyw będziemy mogli 
jeszcze więcej. Ale wszystko musi potrwać. 
„Co nagle to po diable”. Jeśli planujemy 
wydatek wielkości całorocznego budżetu 
gminy to trzeba wszystko dobrze przemy-
śleć, zaplanować. Temu służy czas.

Nie jestem autorem tekstu „Wodo, 
nasza wodo” tak więc nie będę odnosił się 
do uwag skierowanych pod jego adresem. 
Podpis autora, w przeciwieństwie do tekstu 
„Kij w mrowisko wokół Centrum”, znajduje 
się na końcu tekstu.

I wreszcie na koniec. W tekście „Kij w 
mrowisko wokół Centrum” widać bardzo 
wiele emocji, uwag nie odnoszących się do 
meritum sprawy, ale pod adresem osoby 
piszącej. Emocjonalny ton wypowiedzi na 
pewno nie służy rzeczowemu przedstawie-
niu sprawy, merytorycznej dyskusji. Zwra-
cam także uwagę na potrzebę życzliwej 
interpretacji, o której pisałem już kiedyś. 
Oczywiście z każdego tekstu można wy-
wnioskować treść odbiegającą od intencji 
autora. Pytanie po co? Czy po to,  żeby 
dyskutować czy po to, żeby wytykać coś, 
czego nie było na myśli? Mogę podać przy-
kład tego jak łatwo jest odejść od intencji 
autora. Weźmy tekst „Kij w mrowisko wokół 
Centrum”. Zdanie ”Informuję jednocześnie, 
że w całym powiecie poznańskim żadna z 
gmin nie jest pozbawiona prawdziwej hali 
sportowej” (linijki od 39 do 42 w pierwszej 
szpalcie). Można odczytać to zdanie tak 
jak chciała tego autorka. Można jednak 
wywnioskować z niego, że i Kórnik ma 
taką halę (być może chodzi o namiot obok 
gimnazjum?), zatem autorka jest przeciw-
nikiem budowy kolejnej. Wszakże Kórnik 
leży w powiecie poznańskim, a zatem – 
jak twierdzi autorka – nie jest pozbawiony 
prawdziwej hali sportowej. To oczywiście 
tylko przykład. Wiem co autorka miała na 
myśli. Pokazuję jednak jak prosto można 
odejść od intencji autora. Wystarczy tylko 
trochę emocji, złej woli i gotowe.

Zatem dyskutujmy, miejmy różne zda-
nie, wyrażajmy je głośno. Ale adwersarzy 
traktujmy tak jak sami byśmy sobie tego 
życzyli. 

Jędrzej Daniel

ANONIMOwY  
„KIJ” NIKOMu NIE SłużY

ANONIM?
Prezentujemy Państwu polemikę pana 

Jędrzeja Daniela z tekstem „ Kij w mrowisko 
wokół centrum”, jaki ukazał się w jednym z 
poprzednich Kórniczaninów. Dziękujemy 
autorowi za wypowiedz i cieszymy się, 
że dzięki temu Kórniczanin może być 
płaszczyzną otwartej dyskusji i prezentacji 
różnych poglądów. A taka jest jego rola.

Jednocześnie wyjaśnienia wymaga 
jeden fakt. Zarówno pan Daniel, jak i jeden 
z czytelników zarzucili naszej Redakcji pu-
blikację materiałów anonimowych. Już sam 
tytuł poniższej wypowiedzi świadczy o takim 
zarzucie. Spieszę wiec wyjaśnić, że podpis 
pod tekstem literami „ARA” odnosi się do 
pseudonimu Anny Rauk, zasłużonej dla 
środowiska sportowego i nie tylko działaczki 
społecznej. Pani Ania pisze dla Kórniczani-
na niemal od 20 lat i każdy stały czytelnik 
nie ma wątpliwości kto jest naszym kore-
spondentem sportowym. Kto to jest ARA 
wiedzą zarówno absolwenci kórnickiego 
LO, w którym Anna Rauk uczyła wiele lat, 
rozpoznają ten skrót wszyscy ci, którzy za-
dali sobie trud by poznać środowisko ludzi 
aktywnie działających społecznie w naszym 
mieście. Pan Jędrzej Daniel jeszcze przed 
przesłaniem do nas polemiki bez problemu 
otrzymał od Redakcji wyjaśnienie w sprawie 
imienia i nazwiska autorki, ale również jej 
numer telefonu. Oczywiście, jeżeli ktoś nie 
kojarzy ARY z Anną Rauk ma do tego prawo 
i nie jest to dla niego ujmą. Jednak nazy-
wanie tekstu ARY mianem anonimowego 
nie może mieć pejoratywnego podtekstu 
- co sugeruje poniższy tytuł. Pani Ania się 
nie ukrywa i bierze odpowiedzialność za 
to co pisze. 

Jednocześnie informujemy, że tekstów 
anonimowych, czyli takich, których autorzy 
ukrywają swoją tożsamość przed Redakcją 
po prostu nie publikujemy. Anonimy lądują 
do kosza (podobnie jak listy bez możliwości 
sprawdzenia tożsamości autora). Każdy kto 
pisze w Kórniczaninie musi wziąć odpowie-
dzialność za swoje słowa i ujawnić nam 
swoją tożsamość. Istnieje jednak zgodna z 
prawem prasowym możliwość zastrzeżenia 
informacji o autorze tylko do wiadomości 
Redakcji. ŁG (Łukasz Grzegorowski)  

Zapraszamy
mieszkańców i gości   

do wspólnej zabawy !!!
na festynie rodzinnym  

w sobotę 5 lipca od godziny 16.00
na placu zabaw przy Al. Flensa 

czeka wiele atrakcji

dla dzieci i  dorosłych 

program muzyczno wokalny  
w wykonaniu artystów kabaretowych
gry, zabawy i konkursy z nagrodami

loteria fantowa
konkursy sprawnościowe

konkurs  wiedzy o samorządzie
inne różne niespodzianki.

Stoisko gastronomiczne serwuje gro-
chówkę, kiełbaski, chleb ze smalcem, 
słodkie wypieki kawę herbatę i zimne 

napoje.
Przy dobrej muzyce do tańca  spędzi-

my miło czas.

Rada Sołecka wsi Biernatki

KOMUNIKAT POLICYJNY 
W dniu 1 czerwca 2008 roku około 

godziny 10.35 w okolicach miejsco-
wości Tulce, nieustalony kierujący 
samochodem osobowym marki opel 
astra koloru białego, typu kombi, do-
prowadził do zderzenia z kierującym 
rowerem, mężczyzną lat 43, a następ-
nie zbiegł z miejsca wypadku. 

Świadkowie powyższego zdarze-
nia proszeni są o zgłoszenie się do 
Sekcji Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu przy  
ul. Petera Mansfelda 8 pokój nr 7 lub 
telefonicznie tel. 061 8 414 429 i czyn-
ny całą dobę tel. 061 8 414 411/12. 

INFORMACJA DOTYCZąCA WYKONYWANIA PRAC ZWIąZANYCH Z USUWANIEM WYROBÓW  
ZAWIERAJąCYCH AZBEST

Urząd Miejski w Kórniku informuje, że w dniu 10.06.2008r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu podpisało umowę z firmą AM 
Trans Progres Sp. z o.o. ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań – na wykonywanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierają-
cych azbest znajdujących się na terenie nieruchomości mieszkańców gmin Powiatu Poznańskiego, Firma zaoferowała realizację 
zadania za kwotę: 

1. Cena za 1 kg demontażu eternitu z budynku: 
- mieszkalnego – 0,0107 zł brutto (21,10 zł/ m2) 
- gospodarczego – 0,0122 zł brutto (21,13 zł/m2) 
2. Cena za 1 kg unieszkodliwienia wyrobów azbestowych ( z transportem) – 1,2305 zł brutto. 
W związku z tym od ww. dnia jest możliwość składania wniosków na likwidację wyrobów zawierających azbest w Urzędzie 
Miejskim w Kórniku - Biuro Obsługi Mieszkańca. 
Informacji ww. sprawie udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kórniku nr. pok. 201 
tel. 061 972 616. 
Wniosek wraz z załącznikami na wykonywanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest znajdujących się 
na terenie nieruchomości można pobrać również na stronie www.kornik.pl
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Y 50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOMPUTEROWE 

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

* gdy kupisz u nas okulary

poniedziałek - pią tek: 10.00 - 18.00
Kór nik, ul. Po znań ska 22

RE ALI ZU JE MY WSZYST KIE RE CEP TY

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

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

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

tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

WYKONUJą BADANIA USG:
* JAMY BRZUSZNEJ
* TARCZYCY
* JąDER
* PIERSI
* CIąŻY

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

radiologicznego

PRYWATNE GABINETY DIAGNOSTYKI 
USG  W ŚREMIE 

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

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwar tek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTEROWE BADANIE WZRO KU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓR NIK
Tel. 0502 773 552

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

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

USŁUGI INSTALACYJNE  
WOD-KAN, C.O., GAZ

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZYNNE:

ELLMEDELLMED

STOMATOLOGIA
rentgen stomatologiczny

oraz
Rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

uStAwILI 
StALOwE  

I bEtONOwE 
DONIcE

Pracownicy WODKOM-u, spółki która 
zajmuje się utrzymaniem zieleni w naszym 
mieście ustawili w połowie czerwca w sumie 
kilkanaście donic wokół rynku w Kórniku i 
Bninie. 

10 betonowych donic i 5 konstrukcji sta-
lowych stanęło przy bnińskim rynku. Z kolei 

na kórnickich plantach i przy skrzyżowaniu 
ulicy Śremskiej i Placu Niepodległości 
ustawiono w sumie 3 stalowe piętrowe 
konstrukcje. W tych stalowych posadzono 
pelargonie, natomiast w betonowych, jak 
i w innych miejscach, w których obecnie 
rosną bratki znajdą się także nowe kwiaty. 
Włodzimierz Matuszak, prezes WODKOM 
poinformował, że zatrudniono ogrodnika, 
który zajmie się doborem gatunku kwiatów 
i tworzeniem z nich kompozycji. 

Miejmy tylko nadzieję, że odpowiednie 
służby tym razem nie zapomną o podlewa-
niu roślin, jak to miało miejsce w ubiegłym 
roku, a wandale ich nie zniszczą. Jeśli tak 
będzie to kolorowe kwiaty będą zdobić oba 
rynki aż do jesieni. 

BM

To już po raz dziewiąty mieszkańcy 
Kamionek mieli okazję uczestniczyć w 
festynie zorganizowanym przez Radę 
Sołecką i Ochotniczą Straż Pożarną. 
W tym roku odbył się on w sobotę 7 
czerwca pod hasłem „Ale w koło jest 
wesoło”

Organizatorzy imprezy za jej cel przy-
jęli wciągnięcie do zabawy dzieci i ich 
rodziców. Festyn prowadził teatr „Rupert 
& Rico”. Klauni przez 4 godziny zabawiali 
publiczność od najmłodszych osób do 
najstarszych. Przez cały festyn podczas 
wspólnych gier i zabawy panował świetny 
humor. Ciekawa zabawa trwała na świe-
żym powietrzu przy dobrej muzyce. Na 
początku festynu nowo powstały zespół 
rockowy zaprezentował wspaniały kon-
cert. Dzięki licznym sponsorom odbyła 
się loteria fantowa. Sołtys Małgorzata 
Walkowiak składa podziękowania dla osób 
pracujących przy organizacji festynu oraz 
dla sponsorów.

Sponsorami Festynu Rodzinnego w 
Kamionkach byli: Skaland Property & 
Bulding - Piotr Swoboda, Gmina Kórnik, 
Justyna i Włodzimierz Prętcy – Kamionki, 
Przedsiębiorstwo A. Grzegorczyk Sp. z 
o.o. Poznań.

Sponsorami nagród w loterii fantowej byli: Firma 
„Sanika” Poznań, Drukarnia „PRESSPUBLICA” Ko-
ninko, Tadeusz Bąkowski – Zakład Ogólnobudowla-
ny – Kamionki, Henryk Grześkowiak Szkółka Drzew 
i Krzewów – Dachowa, Dariusz Meissner Naprawa 
Sprzętu AGD Kamionki, Tomasz Chlebowski Hur-
townia Zabawek Importowanych „ATCO” Kamionki, 
Małgorzata i Leszek Walkowiakowie – Kamionki, 
Teatr Wielki – Poznań, Teatr Muzyczny – Poznań, 
Polski Teatr Tańca – Balet Poznański,  „Malta SKI” 
Sp. z o.o. Poznań, Teatr Animacji, Restauracja 
„HUBERTUS” Mosina, Restauracja „Biała Dama” 
Kórnik, Jarosław i Eliza Kujawa Studio Mebli Biuro-
wych „Eltar” – Kamionki, Urszula Wachowiak Sklep 
Spożywczo - Przemysłowy Kamionki, Agnieszka 
Juraszyk Sklep Spożywczo - Przemysłowy Kamion-
ki, Elżbieta Czajczyk Sklep Spożywczy – Kamionki, 
Angelika Czajczyk Zakład Fryzjerski – Kamionki, 
Barbara Wawrzyniak Usługi Krawieckie – Kamion-
ki, Wiesława Powązka Hurtownia Kosmetyków 
- Kórnik, Zakład Fryzjerski Agnieszka Łyczyńska – 
Poznań, Mirosława Wesołowska Serwety Obrusy, 
Galeria Awangarda – Kamionki, Izabela Jaworska 
Salon Fryzjerski, Pizzeria „Soprano” – Kamionki, 
Czesław i Roman Krawczyk Firma Usługowa „Kram” 
– Borówiec, Artur Derpiński – Poznań, Pizzeria 
„Gusto” – Kamionki, 

Magdalena Kosakowska – Kamionki, Magda-
lena Bakalarek – sklep z artykułami dla zwierząt 
„Panda” – Kamionki, Cukiernia „Słodki kącik” – 
Kamionki;

Ponadto byli inni sponsorzy: Drukarnia „SE-
RIKON” – druk plakatów, Ewa i Mirosław Sieńko 
– Kamionki, Witold Procek – Kamionki,  „GRZEŚ-
KOWIAK” Kwaszarnia i Przetwórstwo Warzyw 
i Owoców Kórnik – Bnin, Firma Ochroniarska 
„Pewność”.

Robert Wrzesiński

„ALE w KOłO 
JESt  

wESOłO”
w KAMIONKAch

Podróżni poruszający się nową obwod-
nicą Kórnika mogą uznać, że na terenie na-
szej Kórnik pojawiła się nowa miejscowość 
o nazwie „MOSIENICA”. Drogowskaz z taką 
nazwą usytuowano niedawno przy wjeździe 
do Mościenicy. I nam zdarzają się literów-
ki, a w ostatnim numerze gdy pisaliśmy o 
brzydkiej tablicy(pechowa strona 13)  jakiś 
„chochlik” obrócił nam w składzie zdjęcie, 

które w rezultacie było mało czytelne. 
Niemniej liczymy na to, że tablice z błędna 
nazwą zastąpione szybko zostaną tablicami 
z nazwą prawidłową. 

ŁG 

Dziękujemy czytelnikom na zwrócenie 
nam uwagi o błednej nazwie na drogo-
wskazie.
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tel. (61) 817 07 50
kom. 0601 586 966

IN STA LA TOR STWO
RAFAŁ NIEMIR

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

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

Borówiec, ul. Poznańska 83
Tel./fax (61) 87 88 513, (61) 663-90-81, 0508 136 344 

Przemysłowe i domowe  
maszyny do szy cia 

urządzenia prasowalnicze i krojcze
sprzedaż maszyn nowych i uży wa nych

serwis, naprawa, sprzedaż części
raty – leasing

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

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

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

tel. (061) 898 05 72 (wieczorem)

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

UBEZPIECZENIA

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

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

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

Kostrzyn, ul. Kórnicka 33

Zatrudnię  
emeryta - rencistę  
do lekkiej pracy  

ślusarskiej
 Tel: 507 226 483

ZEGARY
Profesjonalna

naprawa
i renowacja

Możliwy dojazd do klienta

Tel. 602 65 16 35

Profesjonalna
Firma 

z wieloletnim
doświadczeniem
ułoży poz-bruk

i granit
tel. 693 113 997

wYJątKOwY 
MARAtON

 
Kolejny, czwarty już raz dystans po-

nad 44 km z Poznania pod lednicką rybę 
przemierzył maraton. To wydarzenie 
sportowe będące wzbogaceniem spo-
tkań młodzieży organizowanych przez 
charyzmatycznego ojca Jana Górę i 
poznańskich Dominikanów z roku na rok 
zyskuje większą rangę i rozgłos.

Tym razem ponad 150 biegaczy z kra-
ju, a także z zagranicy biegło w imprezie 
organizowanej ku czci Jana Pawła II. 

Tak jak w latach ubiegłych główny ciężar 
organizacyjny maratonu spoczywał na bar-
kach kórniczan, a szczególnie członków Klubu 
Biegacza Brylant Kórnik pod przewodnictwem 
Krzysztofa Buszkiewicza.

Duży wysiłek oraz doświadczenia nabyte w 
poprzednich latach zaowocowały w tym roku 
na tyle, że niemal wszystkie trudności udało się 
przewidzieć i zneutralizować, a uczestnicy w 
samych superlatywach wyrażali się o organi-
zatorach. Już w zeszłym roku komentowano, 
że z powodu dobrego zaopatrzenia punktów 
żywieniowych jest to jedyny maraton, podczas 
którego można przytyć. W przyjęciu biegaczy 
pomagają okoliczne parafie. 

Wśród biegaczy pojawiały się opinie o 
wyjątkowości tego biegu. A dlaczego jest on 
wyjątkowy? Ewenementem jest sytuacja, gdy 
maraton rozpoczyna się wspólna modlitwą w 
miejscu tak szczególnym – pod Poznańskimi 
Krzyżami, a kończy podczas mszy świętej przy 
ołtarzu pod lednicką rybą błogosławieństwem 
hierarchów kościoła w Polsce. Nie chodzi w 
nim o rywalizację, o wynik – grupa biegnie 
w miarę równym tempem, w ruchu ulicznym 
pod opieką torującej drogę Policji. Jest czas 
na rozmowę, poznawanie się, refleksję. O 
wyjątkowości tego biegu świadczy też ciekawe 
wydarzenie. Pani Barbara Gil, doświadczona, 
znana w całej Polsce biegaczka wybrała go na 
swój dwusetny maraton w karierze (gratuluje-
my pani Barbaro wspaniałego osiągnięcia). 

W biegnącej grupie wielu było miesz-
kańców naszej gminy. Nad finiszującymi 
powiewały flagi z herbami wielu miast, ale to 
kórnickich symboli było najwięcej. Ostatnie 
kilka kilometrów biegł z maratończykami Jaś, 
syn głównego organizatora, i to on wprowadził 
grupę pod rybę wręczając ojcu Górze medal i 
różę. Wśród organizatorów przeważali kórni-
czanie. Lokalne firmy i Urząd Miejski włączyli 
się w pomoc maratonowi. Autobus KOMBUSu 
po biegu dowiózł biegaczy do Poznania. Nasi 
strażacy z OSP Kórnik czuwali i pomagali na 
mecie.

Kolejny (śmiało można dodać kórnicki) 
maraton na Lednicę im. Jana Pawła II prze-
szedł do historii. Przyszłoroczny będzie już 
piątym. By było przynajmniej tak dobrze jak 
w roku obecnym rozpoczęły się pierwsze 
przygotowania, a kórnicka ekipa „Brylantu” 
znów będzie kierować tym ciekawym przed-
sięwzięciem.

Wszystkich odważnych zapraszamy do 
treningów – kto wie może uda się przebiec? 

ŁG

IV MARATONOWI LEDNICKIEMU IM. 
JANA PAWŁA II POMOGLI:

*ZGARDA -SURÓWKI
*HYDRO-GAZ  SWARZĘDZ  -HENRYK WÓJKIE-
WICZ
*INSPOL Sp.z o.o. -SZYMON HELLMANN
*KOMBET -TADEUSZ KONWISARZ
*WIRAŻBUS  -KOMUNIKACJA MIEJSKA SWA-
RZĘDZ
*KOMBUS-KÓRNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
AUTOBUSOWE
*OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  -KOBYLNICA
*OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  -KÓRNIK
*ADIDAS-POWĄSKA DYSTRYBUTOR NA WIEL-
KOPOLSKĘ
*PPHU  MAR-PIEK -PIOTR KOWALEWSKI
*ŚWIEŻE SURÓWKI -GRZEŚKOWIAK
*PARAFIA  W KOBYLNICY
*PARAFIA  W WIERZENICY
*PARAFIA  WE WRONCZYNIE

*WASA BARILLA POLAND Sp.z o.o.
*DRUKARNIA GRAFMAJ
*ZAKŁADY MIĘSNE "BYSTRY" -SWARZĘDZ
*PROGRAF J.A.NOWICCY -SUCHY LAS
*AGENCJA REKLAMOWA  NEXUS
*URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK   BURMISTRZ 
JERZY LECHNEROWSKI
*PRODUCT PLUS- KOZANECKI-BEGIER-SŁA-
BOLEPSZY
*T.M.MAŁECCY
* ANMED
*DISTRIBAN Sp.z o.o.
*EUROVITA Sp.z o.o.
*CCS DRUK
*DANUTA  JANKOWIAK
*PHU -ANVIL   Sc. BORKOWSKI BUSZKIEWICZ  
LIPIŃSKI
*COTY POLSKA Sp z o.o.
 

SZCZEGÓLNE dla SZPOT -Sp.z o.o.     
samochody osobowe i ciężarowe do obsługi 

maratonu
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KANCELARIA
Finansowa

- prowadzenie wszystkich form 

księgowości

- prowadzenie kadr

- pisanie biznesplanów

- prowadzenie rejestrów VAT dla 

rolników

oferuje swoje usługi

Tel. 061 825 02 28,  
0605 296 347

Odbieramy dokumenty  
w siedzibie klienta

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE
OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika

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

PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI  
WSZYSTKICH TYPÓW 

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

Układanie  
płytek i usługi

murarskie
tel. 509 518 955

Paweł Rozmiarek Skrzynki

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU  
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK  

• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6
tel. 607 706 477

ZAKŁAD OBRÓBKI
MECHANICZNEJ

W BORÓWCU 
(OKOLICE KÓRNIKA)

PILNIE POSZUKUJE
FREZERÓW I TOKARZY

MANUALNYCH I CNC

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres:
POSENER FERTIGUNGSTECHNIK  

SP.  Z O.O.
UL. LEŚNA 148, 62-023 BORÓWIEC

TEL. 061 8171 176

ZESPÓŁ MUZYCZNY 2-OSOBOWY  
NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Tel. 601 242 112
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KM PARTNER BIUROSERWIS 
SKLEP PAPIERNICZY

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

REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA  
TELEFONICZNE

DOWÓZ DO KLIENTA GRATIS
TEL.0-61 898 01 41 
UL. KUŚNIERSKA 2 

62-035 KÓRNIK

KORZYSTNE RABATY DLA FIRM

***ZAPRASZAMY***

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

KÓRNIK ul. Staszica 15
tel. 061 8 980 184

pn-pt 1000-1700

sob     900-1200

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

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

Pl. Niepodległości 13, 62-035 Kórnik

SKLEP      

 
BIELIZNA 

PARYS

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

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

oraz tralki gięte

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

Miejsce  
na  

Twoją  
reklamę

A&AOKNA, DRZWI
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

Producent 
altan, huśtawek, 

bud dla psa
ul. Biernacka 3, 62-035 Kórnik – Bnin

tel. (061) 8171-781

Prywatny Gabinet Psychiatryczny
Lekarz specjalista psychiatra Katarzyna Zięba-Mazurek

Leczenie depresji, nerwic, lęków, psychoz
Doświadczenie w pracy na stanowisku  

konsultanta w Londynie
Przyjmuję również pacjentów anglojęzycznych

Centrum Ellmed, Pl. Niepodległości 43, Kórnik, rejestracja tel. 061 817 01 75, 
Przyjęcia: 1-wszy i 3-ci poniedziałek miesiąca od 16.00

OFERTA PRACY
Stacja paliw

Ukończyłeś szkołę, nie 
podejmujesz nauki, chcesz 
zarobić - zgłoś się do nas
Mile widziana:

• umiejętność pracy  
z komputerem

• uczciwość i zaangażowanie
• komunikatywność  

i umiejętność pracy  
w zespole.

Podania prosimy kierować na adres:

MZ. TRADE, ul. J. Krauthofera 11
62-035 Kórnik - Bnin

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

www.bartocha-kamieniarstwo.pl

KARCHER

CZYSZCZENIE:
WYKŁADZIN I DYWANÓW

TAPICERKI MEBLOWEJ
I SAMOCHODOWEJ

Tel: 0604 261 739
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Pl. Niepodległości 25, Kórnik
(piętro Polo Marketu)
tel. 061 8171 607

     SOLARIUM - Nowe lampy! Super moc!

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

Poniedziałek-Piątek 10.00-20.00, Sobota 10.00-16.00

NOWOŚĆ - tipsy szklane

Nowe godziny otwarcia

OŚRODEK  
SZKOLENIA  

ZAWODOWEGO
 A.KACZMAREK   

 Przewóz towarów niebezpiecznych  
- ADR - wózki widłowe  

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

i dodatkowy dokształcający kierowców  
wykonujących transport drogowy - przewóz osób  

i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).  
Trwa nabór na kurs prawa jazdy w Kórniku

Otwarcie kursu 30 czerwca i 2 lipca o godz. 1800  
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku, ul. Staszica

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

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

KOMPLEKSOWE  
USŁUGI DEKARSKIE

KOMPLEKSOWE  
USŁUGI DEKARSKIE

Szczodrzykowo
ul. Dworcowa 13, 62-035 Kórnik

Tel. kom. 501 388 292, 660 065 231

PRZYJMĘ KOBIETY  
DO PRACY W SZKLARNI
DACHOWA 1 k/GĄDEK

Tel. 061 8190 463, 501 52 44 76

GMINNA SPÓŁDZIELNIA  
„SCH” KÓRNIK UL. ŚREDZKA 17

Autoryzowany sprzedawca  
Kompanii Węglowej oferuje:

Magazyn paszowo-nawozowy oferuje:

Przyjmujemy zamównienia telefoniczne. Oferujemy dowóz zakupionego towaru.

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

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW!

tel. 061 8170-299 w. 21

•WęGIEL KOSTKA•WęGIEL ORZECH•WęGIEL EKO GROSZEK•
•EKO GROSZEK-RETOPAL WORKOWANY•

•NAWOZY WIELOSKŁADNIKOWE I AZOTOWE• 
•PASZE I KONCENTRATY RENOMOWANYCH FIRM: 

NUTRENA / LNB / FARMPASZ / EUROLPOL

ASYSTENTKI PREZESA/KIEROWNIKA BIURA
(nr ref. 01/05/KR)

Wymagania:
- dobra znajomość j. niemieckiego
- dobra znajomość MS Office i urządzeń biurowych
- obsługa administracyjna biura
- koordynacja zaopatrzenia w niezbędne materiały
- wykonywanie drobnych prac księgowo-kadrowych
- współpraca z usługodawcami zewnętrznymi   

(informatyka, księgowość, biuro prawne)
- umiejętność organizacji pracy, samodzielność 

działania

INŻYNIERÓW PROJEKTANTÓW
(nr ref. 02/05/KR)

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za 
planowanie instalacji przemysłowych,  

plany ustawienia urządzeń, planowanie rurociągów

Wymagania:
- biegła znajomość programu AutoCAD
- znajomość j. niemieckiego lub/i j. angielskiego
- umiejętność organizacji pracy, samodzielność 

działania
- gotowość do odbywania podróży służbowych

Zgłoszenia zawierające list motywacyjny i CV (wraz ze zdjęciem) prosimy kierować na adres: 
rekrutacja@apro-polska.pl   Otrzymanych ofert nie zwracamy.

APRO jest firmą działającą w obszarze projektowania  
i konstruowania instalacji przemysłowych.  

Działamy w przemyśle cukrowniczym i gorzelniczym.  
W celu wzmocnienia naszej grupy do biura w Kórniku 

poszukujemy:

www.apro-polska.pl
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Festyny, festyny, festyny... gdzie 
się nie rozejrzeć festyny. Dziecięce, 
familijne, piknikowe.

Każda szkoła, każde przedszkole, 
każda wieś i miasteczko – wszyscy 
chcą mieć swoją plenerową zabawę. 
Nasza miejscowość w tę nową modę 
również postanowiła się wpisać. Przy-
gotowano na miarę możliwości i wy-
obraźni festyn rodzinny – pod hasłem 
„Dzień Dziecka w Borówcu”. 

Początkowo jak wyjaśniają organiza-
torzy festyn miał się odbyć rzeczywiście 
w Dniu Dziecka, czyli 1 czerwca, ale 
tak trudno było zdobyć uniwersalne 
atrakcje jak dmuchana zjeżdżalnia, 
trampolina dziecięca i karuzela, że 
ostatecznie opóźniono borówiecki Dzień 
Dziecka o prawie tydzień. Aby uspokoić 
wszystkich, organizatorzy zapewnili, 
że Sylwestra nie będą organizowali, 
jest więc szansa, że Nowy Rok będzie 
punktualnie.

Nadszedł jednak wreszcie ten dzień 
i 7 czerwca w południe festyn się roz-
począł. Sołtys przywitał wszystkich ser-
decznie, odczytał całkiem sporą liczbę 
darczyńców i zaprosił wszystkich do 
wspólnej zabawy. Pogoda dopisała. Było 
słonecznie z lekkim wiaterkiem. 

Największą atrakcją moim zdaniem, 
choć nie jestem już dzieckiem, było 
przedstawienie teatralne. Spektakl 
Teatru BIS o znajomo brzmiącym tytule 
„Szewc Dratewka” szczerze rozbawił 
zebrane dzieciaki. Przyznam nawet 
ja byłem oczarowany.  Stara bajka 
opowiedziana w nowy, bardzo atrak-
cyjny sposób. Główni bohaterowie w 
postaci pudeł z prezentami zaskakiwali  
świeżością formy i intrygowali swoim 
wnętrzem. Aktorzy, dwóch czarnych, 
ale wesołych panów tchnęło życie w 
kartonowe postacie.

Godzinny spektakl zebrał zasłużone 
oklaski – warto było przyjść na festyn od 
samego początku.

Jeśli Teatr BIS zawita jeszcze kiedyś 
do Borówca, ja pierwszy kupuję bilet.

Po przedstawieniu przyszedł czas na 
to co jest zazwyczaj treścią większości 
festynów rodzinnych – rywalizację spor-
tową. Wszak publiczność nie może się 
nudzić. Oglądanie to nie to samo co 
uczucie potu na skroni i smak zwycię-
stwa w konkurencji sportowej. 

Organizatorzy wiele godzin zasta-
nawiali się nad formułą rywalizacji i 
wymyślili... Turniej ulic.

Przygotowano zatem kilkanaście 
dyscypl in,  przybyłych uczestników 
zorganizowano w trzy drużyny repre-
zentujące ulice Poznańską, Główną i 
Szkolną oraz wszystkie odpowiednio 
do nich przyległe. Każda z drużyn miała 
swojego kapitana i hasło zgrzewające 
do walki. Okrzyk ul. Głównej brzmiał: 
„Główna do boju !!!” – przyznacie, że 
zbiorowa dykcja drużyny miała tu kolo-
salne znaczenie, a skandowanie hasła 
było nie lada wyzwaniem. Od 13.30 pot 
lal się strumieniami, mózgi, ręce i nogi 
pracowały, duch walki zbierał swoje 
żniwo. Czas mijał, a każda z drużyn 
mozolnie gromadziła punkty na swoim 
koncie. Biegała, rzucała, chodziła na 
szczudłach, jeździła rowerem, strzelała 
z wiatrówki, tańczyła, śpiewała i ma-
lowała itd. Dwie przerwy w rywalizacji 
wypełniło ogłoszenie konkursu foto-
graficznego połączone z odsłonięciem 
wystawy nagrodzonych prac oraz pokaz 
taekwondo. Dzieciaki wywijały nogami, 
że strach było podejść. Pani prowadzą-
ca pokaz na koniec z gracją w drzazgi 
roztrzaskała drewnianą deskę – hm, a 
już miałem jej siebie przedstawić...

Wraz z upływem czasu drużyny top-
niały, podobnie jak kostki lodu w moim 
napoju. Kiedy ostatnia konkurencja się 
zakończyła sołtys dał znak do odwro-
tu. Wodzirej podliczył więc wszystkie 
punktu, aby ogłosić wyniki. Zwycięzcą 
okazały się dwie ulice jednocześnie: 
Główna (przypomnę to ta od trudnego 
hasła) i Poznańska – najliczniejsza 
wśród drużyn (każda po 52pkt).

A nagrody, co z nagrodami zapyta-
cie? Zwycięzcom sołtys osobiście wrę-
czył jajka... strusie, od pani strusiowej, 
nie od pana strusia. Ulica Szkolna z 
nieco słabszym 44-punktowym wynikiem 
otrzymała w nagrodę dwa podwójne 
bilety do operetki. Muszą zorganizować 
sobie teraz wewnętrzny turniej, kto te 
bilety wykorzysta.

Z zasłyszanych, niepotwierdzonych 
jednak informacji powiem wam jeszcze, 
że Poznańska i Główna zamierza przy-
gotować dla Borówca wielką jajecznicę 
– ja lubię z cebulką.

Rafał Likowski

fotoreportaż na www.naszborowiec.pl

fEStYNY Są w MODzIE DNI  
„czARNEJ” DAMY ?

 
 Drugi raz w życiu przezywałem w  

 Kórniku Dni Białej Damy. Powinny 
one kojarzyć się ze zabawą miłą atmosferą… 
Dla mnie niestety nie. Już w ubiegłym roku mo-
gliśmy przy probostwie zauważyć „owoce” dobrej 
zabawy na Kórnickim Podzamczu. Zniszczone 
lampki ogrodowe, powywracane i popękane 
donice z agawami – mała demolka.

W tym roku niestety sytuacja się powtó-
rzyła, choć trzeba napisać pogorszyła. Już                          
w pierwszą noc świętowania doszło do aktu 
wandalizmu. Ciekawe jest to, ze była  wy-
najęta służba ochroniarska (pewnie też za 
niezłe pieniądze), aby dbać o porządek. No 
ale cóż panowie byli zmęczeni pracą i posnęli 
w swoich samochodach – mają przecież do 
tego prawo – jak każdy człowiek do odpo-
czynku. Szkoda tylko, ze w godzinach pracy. 
Wróćmy jednak do tego co się stało. Jak dotąd 
nieznani sprawcy wyrwali ze ściany i wyrzucili 
(na szczęście przy probostwie) urnę z ziemią  
zroszona krwią mieszkańców Kórnika, którzy 
zginęli podczas ostatniej wojny. Jakby na to nie 
patrzeć to nie tylko akt wandalizmu, ale także 
profanacji. I to nie tyle  kościoła, ale ludzi, którzy 
oddali swoje życie za Ojczyznę.

Może trzeba się zastanowić co tu po-
cząć z Białą Damą. Nie chodzi przecież                                   
o likwidowanie swoistej tradycji Kórnika, ale 
nad formą, a przede wszystkim nad bezpie-
czeństwem. Przecież dobra zabawa wcale 
nie musi polegać na tym, aby opić się jak 
największej ilości piwa,  skutki czego mogłem 
zaobserwować i usłyszeć pod oknem „moje-
go” mieszkania.

Przy okazji  podzielę się jeszcze jedną 
obserwacją naszego miasta. Zdarzyło mi 
się parę razy późnym wieczorem przecho-
dzić przez Plac Niepodległości.  Mogłem 
zaobserwować w sumie bardzo przykre 
obrazki. Pijących na ławeczkach piwo 
młodych ludzi, niektórzy na pewno przed 
18 rokiem życia,  stojących przy bramach 
nieźle już podchmielonych starszych,  
używających języka delikatnie mówiąc 
„nie cenzurowanego”, wieczorne wyścigi 
na motocyklach. Na mnie jak i na gościach 
przebywających w Kórniku, takie obrazki ra-
czej nie wywierają dobrego obrazu naszego 
w sumie bardzo urokliwego miasta.

Rodzi się pytanie o obecność służb 
odpowiedzialnych za porządek na ulicach, 
nie tylko w ciągu dnia, aby wlepiać mandaty 
za złe parkowanie. A szczytny napis, który 
można przeczytać „miasto monitorowane” 
jakie przynosi efekty?

Czasami także rodzice mogli by się 
bardziej zainteresować co porabiają ich 
latorośle w godzinach wieczornych.  Dla-
czego o tym piszę? Myślę, że trzeba i 
warto czasami spojrzeć krytycznym okiem 
na to, co się dzieje wokół nas. Nie po to 
aby marudzić i negować, ale po to, aby po 
prostu było lepiej, spokojnej i przyjemniej. 
Aby nasze miasto za dnia i w nocy było 
przyjazne dla ludzi.

 
               x. Konrad Jędrzejczak

LINIą 597 DO 
żERNIK

Od cze rwca  p rzeds ięb io r s two  
„KOMBUS” uruchomiło nową linię autobu-
sową nr 597. Funkcjonuje ona na trasie 
Kórnik - Skrzynki - Żerniki. Przewidziano 
3-4 kursy w dni powszednie. 

Jak przyznała Beata Urbaniak, prezes 
„KOMBUS”, przedsiębiorstwo wyszło na-
przeciw oczekiwaniom mieszkańców i na 
prośbę wiceburmistrza oraz sołtysa Żernik 
utworzono nową linię na okres próbny do 
końca sierpnia tego roku. 

Rozkład jazdy linii nr 597 dostępny jest 
na stronie http://www.kombus.com.pl/ pod 
zakładką „Aktualności”. 

BM

Ogólnopolski Przegląd Hejnałów i 
Intrad Maryjnych odbył się w Kórniku 
już po raz piąty.

Honorowy Patronat nad Przeglądem ob-
jęli: Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Józef 
Glemp, Prymas Polski, Jego Ekscelencja 
Ks. Abp. Stanisław Gądecki, Metropolita 
Poznański oraz Burmistrz Gminy Kórnik 
Kórnika Jerzy Lechnerowski.

Preludium do imprezy był tradycyjnie już 
występ przed kolegiatą Oktetu Jasnogór-
skiego pod dyrekcja pana Mariana Piątka. 
Uroczystemu wejściu wszystkich muzyków 
do kórnickiego kościoła towarzyszył hejnał 
na motywach „Bogurodzicy” zagrany wyra-
ziście jak fanfary witające licznie zgroma-
dzonych słuchaczy.

Podczas Koncertu Głównego usły-
szeliśmy intrady i hejnały z sanktuariów 
Maryjnych: Jasnej Góry, Borku Wlkp., Czer-
wińska, Gościeszyna, Górki Klasztornej, 
Janowca Wlkp., Kalwarii Zebrzydowskiej, 
Kodnia, Opatowa, Opola, Rokitna, Skrza-
tusza, Tulec i Kórnika. Co ciekawe i dla 
tej imprezy nowe, zabrzmiał też hejnał z 
zagranicy, mianowicie z Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej w Šaštinie (Słowacja).  

Przepiękne miniatury muzyczne wy-
konywali: Oktet Jasnogórski pod dyrekcją 

pana Mariana Piątka, zespół hejnalistów 
z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 
z Borku Wlkp., zespół trębaczy Orkiestry 
Dętej z Janowca Wlkp., duet trębaczy z 
Kościana oraz hejnalistów Harcerskiej Or-
kiestry Dętej z Kórnika pod kierownictwem 
pana Jacka Kozłowskiego.

W tym roku intradzistom towarzyszył 
występ  Chóru Zamku Kórnickiego „Ca-
stellum Cantans” pod dyrekcją Marka Gan-
deckiego i przy akompaniamęcie Macieja 
Nowaka. W wykonaniu kórnickich chórzy-
stów wysłuchaliśmy:  Magnificat Andrzeja 
Koszewskiego, Ave Maria Javiera Busto 
oraz Regina coeli  Mariana Sawy. 

Kolejnej edycji Przeglądu dopiero za 
dwa lata. Przypomnijmy, że za rok kolej na 
Przegląd Hejnałów Ratuszowych – imprezy 
te bowiem odbywają się naprzemiennie.

Gratulujemy organizatorom udanego 
Przeglądu i życzymy pomyślności w przy-
gotowaniu następnych edycji.

ŁG

V OgóLNOpOLSKI pRzEgLąD 
hEJNAłów I INtRAD MARYJNYch  
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Jechali na „podwójnym gazie”
Nietrzeźwi kierowcy to plaga na polskich 
drogach, która nie omija także gminy 
Kórnik. 
Statystyki policyjne bywają zatrważające.  
Już na początku czerwca kórniccy policjan-
ci zatrzymali w Dziećmierowie kierowcę 
„malucha”, który prowadził po spożyciu 
alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 
0,4‰ alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Dwa tygodnie później, 14 czerwca funkcjo-
nariusze Sekcji Ruchu Drogowego KMP 
Poznań w miejscowości Jaryszki zatrzymali 
mężczyznę kierującego autem, który miał 
0,98‰ we krwi. Tego samego dnia w Kór-
niku „wpadł” kolejny nietrzeźwy kierowca. 
Tym razem alkomat wykazał 0,3‰. 

Rowerzysta z promilami
2 czerwca kórniccy funkcjonariusze w 
miejscowości Biernatki zwrócili uwagę na 
rowerzystę, który sprawiał wrażenie nie-
trzeźwego. Badanie alkomatem wykazało 
aż 3,3‰ alkoholu. Mężczyznę odwieziono 
na izbę wytrzeźwień. 

Uciekł z miejsca zdarzenia
3 czerwca w miejscowości Koninko nie-
znany sprawca, kierujący nieznanym po-
jazdem w nieustalony sposób doprowadził 
do zderzenia z oplem, po czym oddalił się 
z miejsca zdarzenia. Policja poszukuje 
sprawcy. 

Posiadał narkotyki
6 czerwca funkcjonariusze Komisariatu 
Policji w Kórniku dokonali zatrzymania w 
Kórniku mężczyzny, który posiadał przy 
sobie substancję narkotykową. 

Skręcał i zderzył się z dafem
12 czerwca na krajowej „jedenastce” 
kierowca fiata, w wyniku nie prawidłowo 
wykonywanego manewru skręcania zderzył 
się z dafem. 

Zderzył się ze skodą 
16 czerwca około godz. 12.00 na skrzy-
żowaniu Placu Niepodległości z ulicą 
Zamkową w Kórniku doszło do zderzenia 
fiata seicento z skodą octavią. Starszy 
mężczyzna kierujący seicento zamierzał 
skręcić z Placu Niepodległości w ulicę 
Zamkową. Nie zatrzymał się jednak tuż 
przed skrzyżowaniem i w dodatku zamiast 

zwolnić, przyspieszył. W ten sposób wje-
chał wprost pod nadjeżdżającą od strony 
zamku skodę octavię. Uszkodzeniu uległy 
oba pojazdy.  

Kradzieże
• 4 czerwca zgłoszono kradzież w miejsco-
wości Skrzynki z terenu pola uprawnego 
6 sztuk zraszaczy od deszczowni, straty 
to 1000 zł, 
• 11 czerwca powiadomiono o usiłowaniu 
kradzieży w Kórniku mercedesa, uszkodze-
nia pojazdu oszacowano na 7000 zł, 
• 13 czerwca zgłoszono kradzież z terenu 
firmy RABEN Gądki palety z artykułami 
spożywczymi o wartości 1350 zł.
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Jak należy zapinać pasy w samo-
chodzie i jak wygląda droga hamowania 
kół – tego między innymi dowiedziały 
się przedszkolaki z Kórnika i Bnina, na 
spotkaniu zorganizowanym 12 czerwca 
przez przedstawicieli firmy Bridegestone 
i przy współudziale kórnickiej policji w 
ramach akcji „Dziecko bezpieczne w 
samochodzie”. 

Pracownicy Bridgestone, światowego 
producenta opon i maskotka akcji – sa-

mochodowy manekin Jan pokazywali jak 
należy zapinać pasy w foteliku oraz wytłu-
maczyli dlaczego większe dzieci powinny 
siedzieć na podkładkach. Przedszkolaki 
dowiedziały się też, co się dzieje z oponą 
podczas hamowania auta, samochodem 
podczas wypadku, kiedy pasy są zapięte 
i nie zapięte oraz czego nie wolno robić 
na ulicy. Policjanci z Komisariatu Policji 
w Kórniku przypomnieli dzieciom zasady 
przechodzenia przez ulicę. 

Dlaczego firma Bridgestone zajęła się 

edukowaniem przedszkolaków w zakresie 
bezpieczeństwa? Przedstawiciele poznań-
skiego zakładu światowego producenta 
opon tłumaczą, że zbliżają się wakacje, 
które są czasem rodzinnych wyjazdów,  
a zarazem okresem, w którym najwięcej 
dzieci zostaje poszkodowanych w wy-
padkach drogowych. Chcąc wpłynąć na 
zmianę tej sytuacji Bridgestone rozpoczął w 
wielkopolskich przedszkolach serię spotkań 
na temat bezpieczeństwa w samochodzie. 
Celem akcji „Dziecko bezpieczne w samo-
chodzie” jest uświadomienie dzieciom, że 
zawsze muszą zapinać pasy. – Mamy na-
dzieję, że przedszkolaki przekażą również 
tę wiedzę rodzicom i tym samym wspólne 
podróże samochodem staną się bardziej 
bezpieczne – powiedziała Ksenia Rataj-
czak, koordynatorka akcji. – Najważniejsze 
jest wykształcenie u dzieci nawyku zapina-
nia pasów, a także zrozumienia, że dzięki 
nim mogą ocalić swoje zdrowie, a nawet 
życie – podsumowała Ratajczak.  

Barbara Morasz

Według raportu Komendy Głównej 

Policji „Wypadki drogowe w Polsce w 

2007 roku”, tylko od lipca do sierpnia 

ubiegłego roku w wyniku wypadków 

rannych zostało 374, a zginęło 14 

dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Uczest-

niczyły one w wypadkach zarówno 

jako piesi, jak i jako pasażerowie 

samochodów osobowych. 

DzIEcKO bEzpIEczNE  
w SAMOchODzIE

DOM wzORcOwY 
w KAMIONKAch 

W Kamionkach w gminie Kórnik 
od kilku lat realizowane jest osiedle 
domów jednorodzinnych Przy Lesie. 
Jak przyszłe lokum może wyglądać po 
wykończeniu pokazuje dom wzorcowy. 
Przedsiębiorstwo A. Grzegorczyk zorga-
nizowało w nim Dni Otwarte. 

Przy Lesie docelowo powstanie 277 
domów na działkach o powierzchni od 
770 do 1150 m kw. Prace w Kamionkach 
trwają już od kilku lat. Inwestor wykonał sieć 
energetyczną, wodociągową i gazową wraz 
z przyłączami, a drogi osiedlowe zostały 
utwardzone i oświetlone. 

Na osiedlu mieszka już kilkadziesiąt 
rodzin. W realizacji są 53 budynki. Jak będą 
wyglądały po wykończeniu pokazuje obecnie 
dom wzorcowy. W ofercie są domy typu 
Beryl i Turkus w kilku wersjach. Beryl ma po-
wierzchnię 136,4 m kw. Na parterze znajduje 
się salon z wyjściem na taras, pokój, kuchnia, 
łazienka oraz pomieszczenie gospodarcze. 
Na poddaszu 
zaprojektowa-
no trzy pokoje 
z  ga rde robą 
oraz łazienkę. 
Dom ten moż-
na zamówić z 
garażem jedno-
stanowiskowym 
przy budynku 
o powierzchni 
21,77 m kw. 
lub bez niego. 
Turkus o po-
wierzchni 139,1 
m kw. ma na 
parterze salon, gabinet, sypialnię, kuch-
nię oraz łazienkę natomiast na poddaszy 
znajdują się trzy sypialnie, łazienka oraz 
garderoba. Dom budowany jest z garażem 
jednostanowiskowym przy budynku. 

W ofercie podstawowej są domy w 
standardzie deweloperskim, czyli z wnę-
trzem do wykończenia. Z zewnątrz dom jest 
wykończony elewacją z cegły klinkierowej 
lub tynku mineralnego. Inwestor wykonuje 
również dojścia, podjazdy i opaskę wokół 
budynku z kostki betonowej. Dodatkowo w 
czerwcu klienci otrzymują gratis ogrodze-
nie z cegły klinkierowej od frontu i siatki 
z pozostałych stron oraz komplet drzwi 
wewnętrznych.

Ceny tak przygotowanych domów z 
działką kształtują się od 593.580 zł brutto 
(czyli od 2.880 zł/m kw. brutto + działka). 
Inwestor bardzo elastycznie podchodzi 
jednak do potrzeb i możliwości finansowych 
potencjalnych klientów. Możliwe jest za-
stosowanie różnych wariantów rozwiązań, 
zarówno w węższym, oszczędniejszym 
zakresie, jak i poszerzonym. 

- Budowane przez nas domy w zu-
pełności nadają się na dom w wersji 
dwupokoleniowej. Z powodzeniem można 
urządzić w nich dwa niezależne mieszka-
nia na parterze i piętrze po około 70 m kw. 

każde – informuje Maciej Grzegorczyk. 
Dom mogą więc kupić wspólnie rodzice 
wraz z młodym małżeństwem. Znacznym 
ułatwieniem będzie możliwość sprzedaży 
starego mieszkania rodziców, co wydatnie 
obniży wartość kredytu, o jaki trzeba się 
ubiegać, aby sfinansować kupno domu. To 
rozwiązanie można zastosować, gdy młode 
małżeństwo nie posiada wystarczającej 
zdolności kredytowej. Wspólne wystąpienie 
o kredyt wraz z rodzicami powoduje, że 
rodzice wnoszą wkład własny ze sprzedaży 
mieszkania, a młodzi dzięki swojemu wieko-
wi mogą ubiegać się o kredyt na wiele lat. 

 Kłopoty wielu potencjalnych klien-
tów z uzyskaniem niezbędnej zdolności 
kredytowej, które nasiliły się w ostatnich 
miesiącach skłaniają do zastosowania 
jeszcze innych rozwiązań. I tak na przykład 
dom składający się z parteru i użytkowego 
poddasza nie musi być od razu w całości 
wykończony. Młoda rodzina, która ma na-
piętą zdolność kredytową, może na razie 
zrezygnować z wykończenia poddasza i 
zadowolić się mniejszą powierzchnią na 
parterze. Zaoszczędzi w ten sposób około 
50 tysięcy złotych. A poddasze można szyb-

ko wykończyć 
za kilka lat, gdy 
przybędzie pie-
niędzy, a dzieci 
podrosną. 

- Takich do-
mów już kilka 
oddawaliśmy do 
użytku – stwier-
dza M. Grzegor-
czyk. 

Inna możli-
wość to odbiór 
domu w stanie 
surowym za-
mkniętym. Są 

osoby, które nie mogą wykazać oficjalnie 
wysokiej zdolności kredytowej, natomiast 
są w stanie wykończyć dom własnym 
sumptem. Mogą więc zamówić go w stanie 
surowym zamkniętym z wykonanymi przez 
dewelopera przyłączami, wykończoną 
elewacją, ogrodzeniem oraz ścieżką do 
domu, opaską wokół domu i podjazdem do 
garażu, natomiast prace wewnątrz domu 
wykonywać samodzielnie. 

Natomiast klienci chcący wprowadzić 
się do gotowego domu mogą zlecić inwe-
storowi także całkowite wykończenie ,,pod 
klucz”. I z takiego rozwiązania większość 
klientów chętnie korzysta. Domy wykań-
czane są zgodnie z ich indywidualnymi 
życzeniami, a konsultacja z projektantem 
jest bezpłatna. 

O różnych wariantach rozwiązań można 
rozmawiać podczas trwających Dni Otwar-
tych na osiedlu Przy Lesie w Kamionkach 
w domu wzorcowym. Klienci, którzy w 
czerwcu zdecydują się na podpisanie umo-
wy otrzymają gratis – oprócz klinkierowego 
ogrodzenia – również drzwi wewnętrzne w 
całym domu. 

Dni otwarte w Domu Wzorcowym po-
trwają przez cały czerwiec (poniedziałek 
– piątek od 10 do 18, w soboty od 10 do 
14). BK 

ŚwIAtOwY MIESIąc  
NIEpłODNOŚcI

Już po raz siódmy obchodzimy w 
czerwcu Światowy Miesiąc Niepłodności. 
Na całym globie organizowane są liczne 
akcje edukacyjne zwiększające społeczną 
świadomość problemu niepłodności i 
promujące aktywną oraz otwartą postawę 
osób dotkniętych tą chorobą.

Światowy Miesiąc Niepłodności zainau-
gurowano w 2001 roku z inicjatywy Ame-
rykańskiej Organizacji Niepłodności (AIA). 
Międzynarodowa grupa dzieci urodzonych 
dzięki zapłodnieniu pozaustrojowemu in vitro 
uroczyście zaprezentowała projekt na sesji 
Narodów Zjednoczonych. Hasłem przewod-
nim tego wydarzenia było „Milion Dzieci: Czas 
Przerwać Milczenie”. Inicjatywa spotkała się z 
dużym zainteresowaniem. Akcje edukacyjne 
związane z projektem zorganizowano między 
innymi w USA, Izraelu, Austrii, Niemczech, 
Australii, Nowej Zelandii, Korei, Japonii i 
Szwecji. I było tak przez wszystkie następne 
lata. Dziś projekt funkcjonuje pod nową nazwą: 
Światowy Miesiąc Wiedzy o Płodności (World-
Fam). Zmieniła się nazwa, ale nie główne 
przesłanie: „Przerwać milczenie. Zmazać 
wstyd. Mówić!”. 

Wśród oficjalnych organizacji współ-
pracujących z WorldFam nie ma żadnej z 
Polski. Są jednak instytucje, które pamiętają 
o tej inicjatywie. – W tym roku połączyliśmy 
szóste urodziny naszej kliniki z obchodami 
Światowego Miesiąca Niepłodności. Zorga-
nizowaliśmy dzień otwarty dla wszystkich 
zainteresowanych. Mogli oni bezpłatnie 
zasięgnąć porad ginekologów, położnych i 
psychologa – mówi Henryk Fortuniak, dyrektor 
zarządzający InviMed Poznań. Sądzę, że dzię-
ki takim inicjatywom skutecznie przyczyniamy 
się do realizacji celów Światowego Miesiąca 
Niepłodności – dodaje.

Niepłodne pary w wielu miejscach świata 
nadal muszą mierzyć się nie tylko z barierami 
finansowymi, ale i z presją społeczną. Niewąt-
pliwie tak jest również w Polsce. Brak refunda-
cji procedur in vitro sprawia, że dla wielu par 
leczenie jest nieosiągalne z powodu jego wy-
sokich kosztów. Nie mniejszym kłopotem jest 
też stres, jaki wiąże się z publicznym mówie-
niem o problemach z poczęciem potomstwa. 
Wszystko przez funkcjonujące stereotypy. 
Dlatego zasadniczym zamierzeniem pomysło-
dawców Światowego Miesiąca Niepłodności 
jest „przerwanie bierności, zmazanie wstydu 
związanego z niepłodnością oraz zastąpienie 
ich rzetelną wiedzą o chorobie.”

– Można mieć nadzieję, że dzięki takim ini-
cjatywom, jak WorldFam sytuacja niepłodnych 
par na całym świecie wyraźnie się poprawi – 
podkreśla Henryk Fortuniak z poznańskiej kli-
niki InviMed. Burzliwa dyskusja nad projektem 
ustawy o refundacji in vitro potwierdziła wagę 
społeczną problemu 1,3 mln polskich par nie 
mogących zajść w ciążę. Światowy Miesiąc 
Niepłodności to doskonała okazja, by kolejny 
raz podjąć debatę w sposób merytoryczny i 
pozbawiony niepotrzebnych emocji. MT
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KSIĄŻEK 
Przedstawiane pozycje książkowe 

dostępne są w Bibliotece Publicznej  
w Kórniku

DLA DOROSŁYCH 

JERZY SOBCZAK  
„KSIĘGA ZJAW I DUCHÓW  

WIELKOPOLSKICH” 

W minionych stuleciach niezliczona 
rzesza duchów i zjaw towarzyszyła 
naszym przodkom. Przez wieki w nie-
ziemskie istoty wierzyli zarówno panowie 
z warownych zamków, a później wspania-
łych rezydencji pałacowych, jak i prości 
wieśniacy czy skromni mieszkańcy miast 
i miasteczek. Pomocna w tym była wyzna-
wana przez nich wiara, która głosiła praw-
dy nie tylko o życiu pozagrobowym, ale i o 
pokucie czyśćcowej, mękach piekielnych 
czy wreszcie o diabłach i szatanach. 

Wielkopolska jak się przekona czytel-
nik to nieprzebrana skarbnica rozmaitych 
przekazów, legend i podań o duchach, 
zjawach, biesach, upiorach, upiorzycach, 
strzygach, martwcach, południcach, 
pannach wodnych, czarownicach, czyli 
ciotach itp. Spośród naszych wielkopol-
skich duchów wiele znanych jest z imienia 
i nazwiska. W książce tej przedstawiono 
niemal dziewięćdziesiąt wybranych miejsc 
w Wielkopolsce, nawiedzanych przez 
nieziemskie istoty. Autor postanowił z tego 
opracowania uczynić coś w rodzaju mini-
przewodnika po nawiedzanych zamkach, 
pałacach i dworach oraz innych miejscach 
tajemnych.  MG

DLA DZIECI 

ASTRID LINDGREN  
„JA TEŻ CHCE MIEć  

RODZEŃSTWO”

Peter bardzo się cieszy, że będzie 
miał rodzeństwo. Jednak radość trwa do 
momentu, gdy w domu pojawia się mała 
Lena. Młodsza siostra cały czas tylko 
płacze i krzyczy, a rodzice ciągle się nią 
zajmują. Peter boi się, że rodzice bardziej 
kochają Lenę niż jego. Żałuje, że w ogóle 
chciał mieć rodzeństwo. Bo czy nie lepiej 
byłoby mieć trzykołowy rowerek?

„Ja też chce mieć rodzeństwo” to książ-
ka, która w prosty i zrozumiały dla kilkulatka 
sposób opowiada o sytuacjach, z którymi 
zderza się dziecko w momencie pojawienia 
się rodzeństwa w domu. Autorka doskonale 
rozumie małego Petera i nie oczekuje od 
cvzytelników surowego potępienia dla jego 
niegrzecznych zachowań, nawet wtedy, 
gdy tłucze on dzbanuszek czy uderza 
malutką siostrzyczkę. Opowiada o tym, 
jak o czymś najzupełniej zrozumiałym, co 
przychodzi i z czego się wyrasta.. KK
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tEAtRALNE LEgION  

NAD MORSKIM OKIEM
uDzIAł w ObchODAch  

100-LEcIA SchRONISKA
Obchody stulecia schroniska nad 

Morskim Okiem zaczęły się XVI Zjazdem 
Klubu Wysokogórskiego taterników-se-
niorów. w dniach 30 maj -1 czerwiec. Z 
tej to okazji zaprosiła nas kierowniczka 
schroniska pani Maria Łapińska ze sztuką 
„Dar i zmaganie. Walka o Morskie Oko. 
Władysław hr. Zamoyski i Jego Górale”. 
Wybór nieprzypadkowy. O zasługach 
Władysława Zamoyskiego nie da się 
zapomnieć na Morskim Oku, wywalczo-
nym przez niego w 20-letnim procesie. 
Przypomina o tym tablica upamiętniająca 
obrońców tego najpiękniejszego zakątka 
Polski, ufundowana w imieniu wdzięcz-
nych Rodaków przez Fundację Zakłady 
Kórnickie, Bibliotekę Kórnicką PAN oraz 
Tatrzański Park Narodowy, z 13 września 
2002, w stulecie wygranego procesu. W 
kronice pamiątkowej schroniska odno-
towane są wpisy dr. Zbigniewa Kalisza i 
prof. Stanisława Sierpowskiego, rzeczni-
ków pamięci o zasługach Władysława hr. 
Zamoyskiego i prof. Oswalda Balzera.

Nasz spektakl, przy wypełnionej po 
brzegi sali schroniska, również poruszał i 

uzmysławiał walkę Zamoyskiego toczoną 
w terenie przy pomocy górali. Scenariusz 
oparty na dzienniku leśnika tatrzańskiego, 
Władysława Bieńkowskiego, od 1901 roku 
dzierżawcy prowizorycznego jeszcze schro-
niska Towarzystwa Tatrzańskiego przy Mor-
skim Oku, opowiadał o szlakach i ścieżkach 
i skałach widzianych przez werandowe 

okna. Miejsca te aż nadto dobrze znane 
naszym słuchaczom, jak też nazwiska gó-
rali (na sali mieliśmy potomka gazdy Wojtka 
Nowobilskiego) sprawiały, że docieraliśmy 

nie tylko do ich własnych wspomnień, ale 
i serc. To schronisko przy Morskim Oku to 
przecież ich miejsce, ich górski dom. Czu-
liśmy ten odbiór i przywiązanie obecnych 
do tego wyjątkowego miejsca, o czym była 
opowiadana przez nas historia.

Po występie uczestnik Zjazdu, taternik, 
Poznaniak, dr Władysław Malinowski, po-

dziękował nam za przypomnienie wysiłków 
Zamoyskiego, jego zdaniem nieznanych 
jeszcze wystarczająco nawet wśród tak 
wyrobionych słuchaczy. - Dziękujemy za 
prawdę, o której nie wiedzieliśmy lub wie-
dzieliśmy za mało – takie głosy przeważały. 
To była dla nas wielka satysfakcja. 

Nasz Kórnik skojarzył się taternikom 
we wspomnieniach z niezapomnianym 
przez nich Kurnikiem (pisanym przez u 
zwykłe), tzn miejscem w schronisku, gdzie 
się dawniej wszyscy turyści gnieździli jak 
kury na grzędzie, bo dla nikogo nie mo-
gło zabraknąć ani miejsca do spania ani 
strawy. Zachęcaliśmy ich do odwiedzania 
równie przyjaznego miejsca,  choć pisane-
go przez o zamknięte – Kórnika.

Anna Łazuka-Witek

„Dar i zmaganie. Walka o Morskie 
Oko. Władysław hr. Zamoyski i jego 
Górale”. Scenariusz Anna Łazuka-Witek. 
Reżyseria Wojciech Kopciński. Sceno-

grafia Marian Panek. W roli leśnika Andrzej 
Skiba, czytający poemat Karola Wojtyły 
Wojciech Kopciński, dziennikarka Anna 
Łazuka-Witek..

W sobotę 7 czerwca 2008 roku w 
przedszkolnym ogrodzie w Szczodrzykowie 
odbyły się VII Gminne Warsztaty Plastycz-
ne dla dzieci  pod tytułem ,,W wiejskiej 
zagrodzie”. Dzieci tworzyły w czterech 
technikach: pastele, farba plakatowa, glina 
i monotypia. Podczas warsztatów panowała 

niezwykle miła atmosfera. Dzieci rozwijały 
zainteresowania plastyczne, kreatywność 
i wyobraźnię plastyczną, poznały podsta-
wowe techniki, miały szansę realizować 
własne pomysły artystyczne. Wykonane 
prace wywieszały na wystawie a zwierzęta 
z gliny ustawiały na przygotowanej ma-

kiecie. Wszyscy mogli oglądać niezwykłe 
dzieła. Były koguty, kozy, krowy, świnie, psy 
i koty. Na koniec dzieci zostały obdarowane 
upominkami w postaci farby, pędzla i karto-
nu do malowania. Warsztaty były dla dzieci 
niezwykłym przeżyciem, które na pewno 
zapamiętają na długo. MJ

Akcentem wakacyjnym i humorystycz-
nym było przedstawienie pożegnalne dla 
maturzystów zorganizowane przez panią 
Iwonę Rauk. Spektakl stanowił część 
legendarnego musicalu – Grease.  Akto-
rami byliśmy my, czyli uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego w Kórniku z klas 
drugich i pierwszych. Główną rolę żeńską 
odegrała Ewelina Walkowiak, a męską 
Wiktor Schumacher. Próby do tego 
przedstawienia odbywały się przez dwa 
tygodnie.  Nie mieliśmy zbyt dużo czasu 
na perfekcyjne przygotowanie. Ćwiczy-
liśmy podczas lekcji w klasach, bo sala 
gimnastyczna była malowana. Przedsta-
wienie to wymagało od nas umiejętności 
tanecznych, co było tym trudniejsze ze 
względu na to, że w klasach stały stoły 

i krzesła. Tańce poprzedzono śpiewem 
Eweliny i Wiktora. Początkowe próby 
nie zapowiadały szczęśliwego finału. 
Nie wszystko od razu nam wychodziło. 
Padały różne propozycje umieszczenia 
aktorów na scenie. Wspólnie ustaliliśmy, 
że rozpoczniemy wraz ze szkolnym 
dzwonkiem kończącym zajęcia lekcyjne, 
a rozpoczynającym wakacje. Tak jak 
w pierwotnym musicalu podzieliliśmy 
się na dwa obozy: męski i żeński. Po 
zakończeniu malowania sali mogliśmy 
kontynuować tam próby. Dekoracjami 
zajmowały się dziewczyny z klas drugich. 
Do przedstawienia pozostawało coraz 
mniej czasu, a my nadal nie mieliśmy 
dopracowanych szczegółów. Nie mogli-
śmy ustalić wstępu do przedstawienia. 
Wszystko wyjaśniło się na jednej z 
ostatnich prób. Każda z postaci była 
przedstawiana kolejno w sposób humory-
styczny. Przykładem mogą być Jola i Asia 

jako rasowe blondynki, a Mikołaj jako 
mózg matematyczny i główny zjadacz 
śniadań Zosi. Ostatnie nasze próby były 
kluczowe. Szczególnie te w strojach. Nie 
wszystkie zaplanowane figury udało się 
wykonać, głównie przez nieodpowiednie 
sukienki.

W dzień występu zwolniono nas z lek-
cji, w celu ostatnich prób i przygotowań 
do premiery. Ćwiczyliśmy od rana do 
godziny 12.00, a o 15.00, kiedy to ma-
turzyści zaczęli schodzić się na salę, my 
zwarci i gotowi czekaliśmy na występ. Po 
zapowiedzi przedstawienia błyskawicz-
nie znaleźliśmy się na scenie, na swoich 
miejscach. Sala była wypełniona po brze-
gi, a wszystkie oczy widzów skierowane 

w naszą stronę. Prezentacja postaci 
wyszła lepiej niż na niektórych próbach. 
Następnym elementem był śpiew. Zarów-
no Ewelina jak i Wiktor nie poddali się 
tremie i nie zapomnieli tekstu. Zaśpiewali 
piosenkę czysto i wystarczająco głośno. 
Później nadszedł czas na tańce. Wszy-
scy zaprezentowali się z jak najlepszej 
strony. Oczywiście przedstawienie nie 
odbyłoby się bez małych wpadek, ale 
nie były one zauważalne dla widowni. 
Pożegnanie maturzystów zakończyło 
się wyśpiewaniem słów: „Żegnamy was” 
oraz rozwinięciem transparentu z takim 
samym napisem. 

Po występie usłyszeliśmy wiele mi-
łych słów od maturzystów, ich rodziców 
oraz nauczycieli. Sprawiło nam to dużą 
radość i zmotywowało do dalszych po-
dobnych przedsięwzięć. 

Angelika Michalak

pOżEgNALIŚMY MAtuRzYStów

VII wARSztAtY pLAStYczNE
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Ilość edycji ogłoszenia20
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* Do wynajęcia mieszkanie osobne wejście, pokój kuchnia, łazienka. Tel. 663 903 347
* Przyjmę bezpłatnie sprzęt AGD i RTV (komputer itp) zużyty i tzw. „na chodzie”. Kórnik. Tel. 886 453 324 
* Odstąpię pizzerię wyposażoną w Kórniku, przy ul. Szkolnej. Tel. 502605451
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, medale, pocztówki, starocie i militaria -  przyjadę. Tel. 601308880
* Sprzedam OPEL ASTRA III 2004 rok 1,7 CDTI oraz OPEL CORSA C 2001. Tel.604166317
* Sprzedam MERCEDES A 1,6 benzyna 1998 rok . Tel. 602840746
* Oddam w wynajem mieszkanie 3-pokojowe, częściowo umeblowane 70 m² Kórnik-Bnin. Tel. 06108170241 lub 601752626
* Sprzedam wózek dziecięcy 2-funkcyjny w bardzo dobrym stanie. Tel. 692945201
* Sprzedam POLONEZA CARGO 1,6 rok 1995, gaz, kolor biały, cena 850 zł. Tel. 607631096
* Oddam gitarę. Tel. 608217113
* Do wynajęcia mieszkanie osobne wejście, pokój, kuchnia, łazienka. Tel. 663903347
* Przyjmę bezpłatnie sprzęt AGD i RTV (komputer itp.) zużyty i tzw. „na chodzie”. Tel. 886453324 Kórnik 
* Poszukiwana osoba do opieki nad starszą panią (2 razy w tygodniu). Tel. kontaktowy: 0504365656, 0618171948
* Sprzedam Renault Clio 1,2 rok produkcji 1977, trzydrzwiowy, kolor czarna perła. Tel. 691699542
* Haki holownicze do samochodów osobowych i dostawczych Kórnik-Bnin, Błażejewska 9. Tel. 609 152 586
* Oddam w wynajem mieszkanie 3-pokojowe, częściowo umeblowane 70m², Kórnik-Bnin. Tel 051 8170 241
* Sprzedam skuter Derby Vamos G pojemność 50 cm³, stan dobry. Tel. 691 699 542
* Firma budowlana zleci prace remontowo-wykończeniowe- budowa Dziećmierowo, realizacja czerwiec-lipiec 2008. Wysokie zarobki.      
  Tel. 601 553 972, 063 244 48 50
* Firma budowlana zleci prace remontowo-wykończeniowe- budowa Biskupiec, realizacja czerwiec-lipiec 2008. Wysokie zarobki.  
   Tel. 601 553 972, 063 244 48 50
* Kucharza przyjmę, tel. 604 422 920
* Pomoce kuchenne przyjmę, tel. 604 422 920
* Transport Renault Master do 1,5 tony. Tel. 600 377 898
* Sprzedam ule wielkopolskie. Tel. 061 8190 587
* Przyjmę do pracy ekspedientkę- sklep spożywczy w Borówcu, dobre wynagrodzenie. Praca na cały etat. Tel. 608 325 086
* Sprzedam działkę 750 m². Tel. 606 461 245
* Sprzedam kostkę brukową 55 m² z posypką granitową firmy Poz-bruk. Cena za 1m² 40 zł. Tel. 604 601 473

PRACA W GASTRONOMII !!!
Zatrudnimy na stałe i sezonowo na stanowiska: 

KUCHARZ DO PIZZERII, KUCHARZ KEBAB,  
POMOC KUCHENNA.

RÓWNIEŻ OSOBY BEZ DOŚWIADCZENIA
ZAMKOWA 22 KÓRNIK INFORMACJE  

W LOKALU LUB TELEFONICZNIE 

604501032,  601472332

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

SKlEp „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk– blachę cyn ko wa ną

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

oraz inne materiały budowlane

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

Bnin, ul. Śremska 10A tel. (61) 898 03 35

TYNKI
MASZYNOWE
Tel.
603 613 479

PŁYTKI CERAMICZNE

CZYNNE: 
W PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK  14.00-20.00

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

MARIOLA SŁOMA
Mościenica, ul. Mościenicka 8

tel. (61) 8171 127
aKOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

M. PRZYBYŁ

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

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

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

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

PROMOCJA

KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 57

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

Miejsce  
na Twoją reklamę

SKUP ZŁOMU
- stalowego

- kolorowego
- kasacja pojazdów

Świątniki - Baza SKR
Czynne: pn.-pt. 800-1600

sobota 800-1400

tel. 696-532-015

Przyjmę do pracy  
w sklepie

spożywczym.
Atrakcyjne

wynagrodzenie.

tel. 605 624 272

Kierownika stolarni

Wymagania:
- inżynier technologii drewna

- doświadczenie zawodowe w kierowaniu ludźmi

Wynagrodzenie do uzgodnienia w siedzibie firmy.
Oferty prosimy składać w siedzibie firmy pisemnie.

Zatrudni:

Łękno 8A, 63-020 Zaniemyśl

Future 
Fabryka Mebli sp. z o.o.

Future 
Fabryka Mebli sp. z o.o.

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

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

TapiceRsTwo
MeBlowo-saMochodowe

Firma CZPM sp. z o.o.  
w Robakowie k/Gądek  

zatrudni młodych mężczyzn  
do pracy na produkcji,  

magazynierów oraz mechaników  
do pracy w serwisie.  

Zatrudniamy absolwentów.  
Oferty prosimy składać  

osobiście.

CZPM sp. z o.o. Robakowo,  
ul. Poznańska 6a,  

lub na adres e-mail: tczubala@czpm.pl
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INfORMAtOR DLA OSObY 
NIEpEłNOSpRAwNEJ

W poprzednim numerze Informatora 
zamieścilismy pierwszą część informa-
cji dotyczących możliwości, z których 
mogą skorzystać pracodawcy zatrud-
niający osoby niepełnosprawne. Dziś 
kolejne ulgi dla pracodawców. 

1. Refundacja kosztów wynagrodzeń 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Pracodawca, który zatrudni przez okres 
co najmniej 12 miesięcy osobę niepełno-
sprawną zarejestrowaną w powiatowym 
urzędzie pracy jako bezrobotną albo po-
szukującą pracy niepozostającą w zatrud-
nieniu, może otrzymać na swój wniosek ze 
środków Funduszu zwrot 60%:

■ jej wynagrodzenia przed opodatkowa-
niem podatkiem dochodowym oraz

■ obowiązkowych składek na ubezpie-
czenia społeczne od tego wynagrodzenia.

Z refundacji mogą skorzystać również 
jednostki zaliczone do sektora finansów 
publicznych. Refundacja obejmuje 1 rok 
od dnia zatrudnienia pracownika niepełno-
sprawnego. 

2. Dofinansowanie do składek na ubez-
pieczenie społeczne

Dofinansowanie składek na ubezpiecze-
nie społeczne pozwala pracodawcy obniżyć 
koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
Odbywa się to na następujących zasadach: 

■ w zakładach pracy zatrudniających 
mniej niż 25 osób dla osób ze znacznym 
i umiarkowanym stopniem niepełnospraw-
ności część wynagrodzenia odpowiada-
jącą składce należnej od zatrudnionego 
na ubezpieczenie emerytalne finansuje 
PFRON, natomiast część kosztów osobo-
wych pracodawcy odpowiadającą należnej 
składce na ubezpieczenie emerytalne od 
pracodawcy finansuje budżet państwa,

■ w zakładach pracy chronionej i 
zakładach aktywizacji zawodowej za 
pracowników niepełnosprawnych składkę 
pracownika na ubezpieczenie emerytalne i 
chorobowe płaci PFRON, natomiast skład-
kę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

pracodawcy finansuje budżet państwa; 
składkę wypadkową płaci PFRON.

■ Pracodawcom zatrudniającym co naj-
mniej 25 pracowników, w tym co najmniej 
6% osób niepełnosprawnych, PFRON fi-
nansuje dla osób zaliczonych do znacznego 
i umiarkowanego stopnia niepełnosprawno-
ści część wynagrodzenia odpowiadającą 
należnej od pracownika składce na ubez-
pieczenie emerytalne oraz część kosztów 
osobowych pracodawcy odpowiadającą 
należnej od pracodawcy składce na ubez-
pieczenie emerytalne, natomiast dla osób 
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełno-
sprawności – część kosztów osobowych 
pracodawcy odpowiadającą należnej skład-
ce na ubezpieczenie wypadkowe.

3. Refundacja kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy

Pracodawca może otrzymać na swój 
wniosek ze środków Funduszu zwrot 
kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 
osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w 
powiatowym urzędzie pracy jako bezrobot-
na albo poszukująca pracy niepozostająca 
w zatrudnieniu do wysokości piętnastokrot-
nego przeciętnego wynagrodzenia. 

4. Refundacja kosztów przystosowania 
stanowiska pracy

Pracodawca, który przez co najmniej 36 
miesięcy zatrudnia osoby niepełnosprawne 
bezrobotne lub poszukujące pracy, skie-
rowane przez powiatowy urząd pracy lub 
pozostające w zatrudnieniu u pracodawcy 
występującego o zwrot kosztów, jeżeli stały 
się niepełnosprawne podczas zatrudnienia 
u tego pracodawcy (bez winy własnej lub 
winy pracodawcy), może otrzymać zwrot 
następujących rodzajów kosztów:

■ poniesionych w związku z przysto-
sowaniem tworzonych lub istniejących 
stanowisk pracy dla tych osób, stosownie 
do potrzeb wynikających z ich niepełno-
sprawności,

■ adaptacji pomieszczeń zakładu pracy 
do potrzeb osób niepełnosprawnych,

■ adaptacji lub nabycia urządzeń 
ułatwiających osobie niepełnosprawnej 
funkcjonowanie w zakładzie pracy, kosztów 
zatrudnienia pracowników pomagających 
pracownikowi niepełnosprawnemu w 
pracy. 

Zwrot kosztów przystosowania to mak-
symalnie dwudziestokrotność przeciętnego 
wynagrodzenia za każde przystosowane 
stanowisko pracy. Refundacja dotyczy 
wyłącznie dodatkowych kosztów praco-
dawcy wynikających z zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, nie obejmuje kosztów 
utworzenia stanowiska pracy (np. zakupu 
komputera). Przystosowane stanowisko 
pracy osoby niepełnosprawnej to takie, 
które jest oprzyrządowane i dostosowane 
odpowiednio do potrzeb wynikających 
z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 
Koszty przystosowania (adaptacji) mogą 
obejmować zakup lub wytworzenie środ-
ków trwałych (maszyn, urządzeń), które 
stanowią wyposażenie związane z przy-
stosowaniem stanowiska. 

5. Refundacja kosztów szkoleń niepeł-
nosprawnych pracowników

Pracodawcy mogą uzyskać pomoc w 
finansowaniu szkolenia pracowników do 
90% poniesionych kosztów, ale nie więcej 
niż dwukrotność przeciętnego wynagrodze-
nia na osobę. 

Wielkość pomocy na szkolenia w przy-
padku małych i średnich przedsiębiorców 
nie może przekraczać:

■ 55% kosztów szkolenia specjalistycz-
nego,

■ 90% kosztów szkolenia ogólnego.
Wielkość pomocy na szkolenia w przy-

padku przedsiębiorców innych niż mały lub 
średni nie może przekraczać:

■ 45% kosztów szkolenia specjalistycz-
nego,

■ 70% kosztów szkolenia ogólnego.

W następnym numerze opublikujemy 
informacje dotyczące przywilejów dla osób 
niepełnosprawnych zakładających działal-
ność gospodarczą.

Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik  

Osób Niepełnosprawnych
(Tel. 8 190 219, 515 229 671, mail – 

rzecznik.on@kornik.pl)

INtEgRAcJA w zAbAwIE

Od kilkunastu lat uczniowie klas 
czwartych szkół podstawowych spotykają 
się na imprezie rekreacyjno-sportowej 
pod nazwą „Zabawa nie zna granic”. Od 
kilku lat organizatorem współzawodnictwa 
integrującego dzieci, nauczycieli, rodzi-
ców i dyrektorów poprzez zabawę jest 
Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie. 
Uczniowie rywalizowali w wyścigach 
rzędów ogólnorozwojowych, sztafecie 
dookoła boiska, w konkurencjach lek-
koatletycznych , nauczyciele i rodzice w 
konkurencjach sprawnościowych: wyścig 
tip - topami, skok w dal z miejsca, rzut 
lotkami do tarczy oraz dyrektorzy szkół 
w podbijaniu piłki tenisowej. Tradycyjnie 
zawody rozpoczęły się od okrzyku, hasła 
reprezentacji szkół, które tym razem 
związane było z Olimpiadą w Pekinie. W 
ocenie sędziów najlepiej wypadły szkoły z 
Kórnika i Radzewa. Współzawodnictwo w 
wyścigach wygrała szkoła z Szczodrzyko-
wa przed Kórnikiem, Bninem i Radzewem. 
W sztafetach dziewcząt i chłopców zwy-
ciężyło także Szczodrzykowo. Konkuren-
cję dla dyrektorów wygrał Marek Serwat-
kiewicz, ale blisko wygrania była Danuta 
Zwierzyńska, która jednak  ostatecznie 
zajęła drugie miejsce. We współzawodnic-
twie  rodziców wygrał Andrzej Szymankie-
wicz z Szczodrzykowa przed Mariuszem 
Tobołą z Radzewa. W konkurencjach dla 
nauczycieli zwyciężył Dariusz Śmigielski 
z Szczodrzykowa przed nauczycielami z 
Radzewa (Magdalena Karwacka, Marek 
Serwatkiewicz).Niezwykle walecznie 
rywalizowały dzieci w konkurencjach 
lekkoatletycznych a zwycięzcami  zosta-
li: bieg na 50m – (dziewczęta)Zuzanna 
Wawrzyniak 7,9 sek. i (chłopcy) Piotr 
Jasiewicz 8,2 sek. - obydwoje z Kórnika, 
skok w dal -  Dominika Maciejewska z 
Szczodrzykowa - 3,44m i  Daniel Rataj-
czak z Radzewa - 3,80 m oraz w piłce pa-
lantowej Agnieszka Błaszkowiak - 28,50 
m i Dominik Nawrocki-35,00 m obydwoje 
z Kórnika. Po zsumowaniu punktów za 
wszystkie konkurencje współzawodnictwo 
w zabawach i konkurencjach sprawno-
ściowych wygrała Szkoła Podstawowa 
z Szczodrzykowa w składzie: Karolina 
Ochowiak, Ewa Majchrzak, Shara Toh-
met, Sandra Templewicz, Dominika 
Maciejewska, Weronika Tomczak, Filip 
Graczyk, Krzysztof Mirek, Filip Surdyk, 
Bartosz Sobkowiak, Aleksander Pietkie-
wicz, Paweł  Wojtuś, rodzic Andrzej Szy-
mankiewicz, dyr. Małgorzata Siekierska, 
nauczyciel Dariusz Śmigielski. Drugie 
miejsce wywalczyła reprezentacja Szkoły 
Podstawowej w Kórniku pod kierunkiem 
Beaty Górnej, przy współudziale dyr. Da-
nuty Zwierzyńskiej i rodzica Magdaleny 
Jasiewicz. Trzecie miejsce  wywalczyła 
Szkoła z Radzewa a czwarte z Bnina. Pu-
char, statuetki, medale i plakietki wręczał 
sam sponsor Maciej Małecki. Gościnne 
Szczodrzykowo przygotowało dla wszyst-
kich napoje i słodycze. Podziękowania 
należą się dyr. szkoły Barbarze Pietrali 

oraz nauczycielom  Barbarze Jańczyk i 
Dariuszowi Śmigielskiemu za przygoto-
wanie imprezy. Zawody przeprowadzili 
działacze SZS w Kórniku a szczególne 
podziękowanie należy się Młodzieżowym 
Organizatorkom Sportu z Liceum Ogól-
nokształcącego w Kórniku za fachowe 
i rzetelne sędziowanie. Pod kierunkiem 

nauczycielki wf Iwony Rauk zawody 
sędziowały: Ewa Stachowiak, Ewelina 

Walkowiak , Joanna Walkowiak, Marta 
Hołderna, Katarzyna Szeffner, Małgorzata 
Król i  Kinga Baszyńska.

ARA
 

RObAKOwO pONOwNIE  
MIStRzEM w pIłcE  

NOżNEJ

Gimnazjum w Robakowie zajęło I miej-
sce w Mistrzostwach Gminy w Piłce Nożnej, 
grając z Gimnazjum w Kórniku i uzyskując 
wynik 7:0. Szkoła ta będzie reprezentować 
gminę w przyszłorocznych mistrzostwach 
powiatu. 

fINAł ROKu SpORtOwEgO 
w pOwIEcIE

W Starostwie Powiatu Poznańskiego 
odbyło się uroczyste podsumowanie cało-
rocznego współzawodnictwa sportowego 
prowadzonego przez Szkolne Zrzeszenie 
Sportowe Powiatu Poznańskiego. W 
rywalizacji uczestniczyło 9 szkół ponad-
gimnazjalnych, 41 gimnazjów i 64 szkoły 
podstawowe. Pucharami Starosty Powiatu 
Poznańskiego, które wręczał Jan Grab-
kowski wyróżniono 6 najlepszych szkół w 
powiecie w kategorii szkół podstawowych 
i gimnazjów oraz 3 szkoły ponadgimnazjal-
ne. Wśród wyróżnionych były także szkoły z 
gminy Kórnik. Puchary odbierali dyrektorzy 
szkół oraz nauczyciele wf : Gimnazjum w 
Kórniku za pierwsze miejsce, Gimnazjum 
Robakowo za szóste miejsce, Szkoła Pod-
stawowa w Szczodrzykowie za drugie miej-
sce i Liceum Ogólnokształcące w Kórniku 
za trzecie miejsce w punktacji medalowej. 
W prowadzonym  współzawodnictwie gmin, 
Kórnik wywalczył dwa puchary. Wśród 17 
gmin w powiecie zarówno w kategorii szkół 
podstawowych jak i gimnazjów Kórnik 
zajął pierwsze miejsce. Puchar w imieniu 
burmistrza odebrał sekretarz gminy Leszek  
Książek. Jest to niezwykły sukces, na 

który zapracowały wszystkie szkoły naszej 
gminy. Specjalną finansową nagrodę z rąk 
starosty odebrała dyrektorka Gimnazjum w 
Kórniku Marzena Dominiak za pięciokrotne 
zwycięstwo szkoły we współzawodnictwie 
powiatowym. 

Porównanie współzawodnictwa na-
szych szkół i gminy z rokiem ubiegłym:

Porównanie punktów i miejsc gminy 
z rokiem ubiegłym:

Wysokie pozycje naszych szkół oraz 
gminy we współzawodnictwie powiatowym 
to niezwykłe zaangażowanie i praca na-
uczycieli wychowania fizycznego, uczniów 
przy poparciu dyrekcji szkół i rodziców. 
Szczególną satysfakcję z tego sukcesu 
mają także działacze Szkolnego Związku 
Sportowego w Kórniku, który to organiza-
cyjnie kieruje działaniem wszystkich szkół 
na terenie gminy. Nie byłoby tych osiągnięć, 
gdyby nie wsparcie finansowe ze strony 
Urzędu Miejskiego w Kórniku na wyjazdy 
uczniów reprezentujących gminę w zawo-
dach powiatowych. 

ROK SpORtOwY w gMINIE 
zAKOŃczONY

„Ruch jest życiem” to hasło, które 
przyświeca zawsze wszelkim działaniom 
Szkolnego Związku Sportowego w Kórni-
ku. Ruchu i wysiłku fizycznego, które są 
warunkiem zdrowia, życia i rozwoju, nie 
da się zastąpić niczym. Ruch  i aktywność 
mają znaczny wpływ na przedłużenie życia 
ludzkiego i uczynienia go przyjemniejszym 
i zdrowszym. Każde dziecko, aby się nale-
życie rozwijało winno być aktywne fizycznie 
i w miarę możliwości ruch ten powinien być 
urozmaicony. Dlatego też Szkolny Związek 
Sportowy w Kórniku organizuje imprezy 
rekreacyjno - sportowe w różnych dyscy-
plinach, by dać szansę uprawiania ruchu 
w różnych formach. Nie skupiamy się tylko 
na jednej dyscyplinie w czym specjalizują 
się kluby sportowe tylko po to, by zapewnić 
dzieciom i młodzieży atrakcyjną dawkę 
ruchu ukierunkowaną na samodzielną 
działalność w przyszłości. Oprócz imprez 
z kalendarza SZS Wielkopolska organizo-
wane są także tradycyjne imprezy lokalne 
dla klas najmłodszych: „Zabawa nie zna 
granic” i „Bawmy się razem” oraz Turniej 
Tańca Towarzyskiego. Dla mobilizacji na-
uczycieli i szkół do wszechstronnej pracy 
w celu upowszechniania sportu szkolnego 
Zarząd            (dokończenie na str. 32)

Rywalizacja  szkół 2006/2007 2007/2008
SP Szczodrzykowo 114 pkt. 8 miejsce 153 pkt 2 miejsce
SP Kórnik 50 pkt. 27 miejsce 111,5 pkt 9 miejsce
SP Radzewo 123 pkt. 7 miejsce 96 pkt 11 miejsce
SP Bnin 128 pkt.  6 miejsce 34,5 pkt 33 miejsce

Gim. Kórnik 179 pkt. 1 miejsce 175 pkt 1 miejsce
Gim. Robakowo 128 pkt. 9 miejsce 143,5 pkt 6 miejsce

Rywalizacja gmin 2006/2007 2007/2008
Szkoły Podstawowe
Gmina Kórnik 299 pkt. 1 miejsce 318,5 pkt. 1 miejsce
Gimnazja
Gmina Kórnik 314 pkt. 3 miejsce 318,5 pkt. 1 miejsce

SpOtKANIE 
DOt. ODNOwY  

I ROzwOJu wSI
Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego 
Departament Programu Rozwoju  

Obszarów Wiejskich 

zaprasza na

spotkanie informacyjno-konsultacyjne 
w zakresie udzielania pomocy w ramach 

działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013

Spotkanie adresowane jest do przedsta-
wicieli samorządów gminnych, kościołów i 
związków wyznaniowych, instytucji kultury, 
organizacji pozarządowych o statusie 
organizacji pożytku publicznego leżących 
na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich 
i miejskich z wyłączeniem miejscowości 
liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Poznaniu w dniu 15 lipca br. w godz. 9.00-
14.30 (I-grupa) oraz 16 lipca br. w godz. 
9.00-14.30 (II-grupa).

In formac je  na temat  spotkan ia 
udzie lane są w Oddzia le Wdraża-
nia Departamentu Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopol-
skiego w godz. 7.30-15.30 pod nu-
merami telefonów: (061) 854-14-89,  
854-12-18, 854-11-43.

Zainteresowanych prosimy o potwier-
dzenie udziału w spotkaniu najpóźniej 10 
dni przed terminem spotkania poprzez 
wypełnienie i odesłanie karty zgłosze-
niowej znajdującej się na stronie inter-
netowej pod adresem: 

www.prow.umww.pl 
lub faxem 061 854-14-89.
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KóRNIczANIE  
NIE zAwIEDLI

24 maja 2008 roku w Jarocinie odbył 
się I Ogólnopolski Turniej Taekwondo 
WTF w ramach VIII edycji Wesołek CUP. 
Podopieczni trenerów Piotra Wesołka i 
Krzysztofa Łabutki z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „TKD–Kórnik w trzynastooso-
bowym składzie wystartowali w czterech 
kategoriach: układów formalnych (poomse), 
wyskoku dosiężnym (twio olgul ap-chagi), 
wielokrotnych kopnięciach naprzemiennych 
na tarcze (nare-chagi) oraz walki pokazowej 
(kyorugi). W klasyfikacji drużynowej na trzy-
naście drużyn, Klub uzyskał wysokie, drugie 
miejsce w konkurencjach sprawnościowych 
i poomse (exequo z KS Karor Bydgoszcz) 
zdobywając dwanaście medali (6 złotych, 
3 srebrne i 3 brązowe), oraz drugie miejsce 
w konkurencji walki (3 złote, 2 srebrne 
i 3 brązowe). Jak co roku, równolegle z 
klasyfikacją drużynową prowadzone jest 
klasyfikacja na najlepszego zawodnika. W 
pierwszej dziesiątce znalazło się dwóch 
zawodników z Kórnika: Jan Gulczyński – 
miejsce szóste i Jakub Posadzy, który zajął 
miejsce siódme.

Nie zawiedli najmłodsi zawodnicy. Star-
tując w konkurencjach sprawnościowych 
wielokrotnie stawali na podium. I tak: Ce-
lestyna Siejak złoto i srebro, Dawid Górka 
srebro i brąz, a pierwsze w życiu medale i 

to złote zdobyli Łukasz Nowak i Krzysztof 
Wesołowski. Tym razem bez medalu, ale 
z wolą walki na pierwsze zawody pojechał 
Mikołaj Smajdor. Na pierwsze zawody poje-
chał również Hubert Jańczyk, który zadziwił 
wszystkich startując w konkurencji walki 
jako jeden z najmłodszych zawodników i 
zdobył w swojej kategorii złoty medal.

Bardzo wiele wysiłku włożyli starsi 
zawodnicy, startujący zarówno w konku-
rencjach sprawnościowych jak i walkach. 
Mimo wielkiej konkurencji każdy wrócił z 
medalem. Wspomniany Jan Gulczyński 
zdobył cztery medale (złoto, dwa srebra 
i brąz) i wysunął się na pozycję lidera w 
Klubie. Jakub Posadzy wywalczył trzy 
medale (dwa złota i brąz), Krzysztof Sta-
rosta srebro i brąz, Krzysztof Poprawski 
i Mateusz Nowak po medalu złotym w 
walkach, oraz Jakub Jańczyk i Adam 
Walerczyk po medalu brązowym, również 
w walkach. 

Warto nadmienić, że nasz dotychcza-
sowy lider, Piotr Mikołajczak wystąpił na 
zawodach w nowej roli. Z uwagi na wiek, 
nie mógł wystartować, ale poprowadził 
rozgrzewkę i pomagał kolegom przetrwać 
trudne chwile rywalizacji sportowej. Nie 
można nie wspomnieć również o pomocy 
jakiej udzieliły zawodniczki zaprzyjaźnio-
nego klubu KS Rapid Śrem: Katarzyna 
Kukowiecka i Lilianna Pszeniczka, które 
przygotowywały i prowadziły zawodników 
z Kórnika w czasie walk. 

bIAłA DAMA w RADzEwIE

Szkoła Podstawowa im. Jana Wójkiewi-
cza w Radzewie po raz czternasty gościła 
zawodników startujących w Turniejach Bia-
łej Damy. Zawody przeprowadzono jako 
Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa 
Mieszkańców Gminy Kórnik. Na starcie 
stanęło 147 zawodników. Rozgrywki prze-
prowadzono jako kolejną eliminację Kórnic-
kiej Ligi Tenisa Stołowego, Kórnickiej Ligi 
Strzeleckiej i Kórnickiej Ligi Rzutu Lotką. 
Organizatorem zawodów był Uczniowski 
Klub Sportowy „Jedynka Kórnik” Sekcja Te-
nisa Stołowego SKS „Sokół” w Radzewie.

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Zawody przeprowadzili Eugeniusz 

Rybak, Mirosław Grzybek i Marek Serwat-
kiewicz.

Kobiety – Szkoły podstawowe
1. Kujawa Maria – Szczodrzykowo
2. Niemier Agata – Radzewo
3. Staniszewska Paulina – Konarskie
Open
1. Radziejewska Barbara – Kórnik
2. Walczak Jolanta – Trzykolne Młyny
3. Górna Katarzyna – Konarskie
Mężczyźni – Szkoły podstawowe
1. Kalisz Konstanty – Konarskie
2. Stempniak Sebastian – Konarskie
3. Rozmiarek Michał – Radzewo
Gimnazja
1. Matuszewski Rafał – Konarskie
2. Matuszewski Arkadiusz – Konarskie
3. Antoniewicz Adam – Radzewo
Do 45 lat
1. Szymankiewicz Andrzej – Kromolice
2. Kujawa Rafał – Szczodrzykowo
3. Bartkowiak Marek – Borówiec
Powyżej 45 lat
1. Rybak Paweł – Trzykolne Młyny
2. Staniszewski Eugeniusz – Konar-

skie
3. Rozmiarek Jerzy – Radzewo
W rywalizacji mistrzów gminy super-

puchary zdobyli Barbara Radziejewska i 
Paweł Rybak

TURNIEJ STRZELECKI
Sędziami zawodów byli Lech Stencel i 

Waldemar Wlazły
Kobiety do lat 18
1. Paulina Frąckowiak - Radzewo
2. Izabela Antoniewicz – Radzewo
3. Paulina Dryer – Radzewo
Powyżej 18 lat
1. Rita Zięta – Mościenica
2. Barbara Radziejewska – Kórnik
3. Maria Zięta – Mościenica
Mężczyźni do lat 18
1. Hubert Pyrzak – Konarskie
2. Adrian Dryer – Rydzewo
3. Patryk Szczepaniak – Kórnik
Powyżej 18 lat
1. Maciej Grzybek – Radzewo
2. Marek Serwatkiewicz – Dziecmie-

rowo
3. Jerzy Rozmiarek - Radzewo
Superpuchary za najlepsze wyniki strze-

leckie zdobyli Rita Zięta i Maciej Grzybek.

TURNIEJ RZUTU LOTKą
Zawody sędziowały Barbara Radziejew-

ska i Jolanta Walczak
Kobiety do lat 18
1. Paulina Frąckowiak – Radzewo
2. Aneta Niemier – Radzewo
3. Agata Niemier – Radzewo
Powyżej 18 lat
1. Barbara Radziejewska – Kórnik
2. Maria Zięta – Mościenica
3. Jolanta Walczak – Trzykolne Młyny
Mężczyźni do lat 18
1. Michał Biernacki – Biernatki
2. Rafał Matuszewski – Konarskie
3. Przemysław Janasik – Radzewo
Powyżej 18 lat
1. Rafał Kujawa – Runowo
2. Dariusz Rybak – Konarskie
3. Hubert Hajdrych – Bnin
Za najcelniejsze rzuty superpuchary 

trafiły do rąk Pauliny Frąckowiak i Michała 
Biernackiego.

Najwszechstronniejszymi zawodnikami 
Mistrzostw Gminy Kórnik okazali się Bar-
bara Radziejewska i Rafał Matuszewski 
wspólnie z Rafałem Kujawą. Seniorem 
turniejów był Janusz Lechnerowski.

Wyniki rywalizacji drużynowej ustalo-
no na podstawie olimpijskiej klasyfikacji 
medalowej.

Puchar Przechodni zdobyła repre-
zentacja wsi Konarskie wyprzedzając 
ubiegłorocznego tryumfatora drużynę z 
Radzewa. Ostateczne wyniki rywalizacji, 
w której wzięli udział przedstawiciele 15 
miejscowości naszej gminy przedstawiają 
się następująco:

1. Konarskie  

3 złote 5 srebrnych 2 brązowe

2. Radzewo  

3 złote 4 srebrne 7 brązowych

3. Kórnik  

2 złote 1 srebrny 1 brązowy

4-5 Mościenica 

1 złoty 1 srebrny 1 brązowy

Trzykolne Młyny 

1 złoty 1 srebrny 1 brązowy

6. Szczodrzykowo

1 złoty 1 srebrny

7-9 Biernatki  

1 złoty

Kromolice  

1 złoty

Runowo  

1 złoty

10. Dziećmierowo   
 1 srebrny

11-12 Bnin   

1 brązowy

Borówiec   

1 brązowy

***

Zdobywców medali, statuetek i pu-
charów dekorował Burmistrz Gminy 
Kórnik Jerzy Lechnerowski. W zawodach 
uczestniczyli także radni Rady Miejskiej 
w Kórniku Julia Bartkowiak i Seweryn 
Waligóra. Każdy startujący otrzymał 
słodki upominek od firmy Produkt Plus z 
Kleszczewa oraz okolicznościowe znacz-
ki. Trofea sportowe zakupiono ze środków 
Gminy Kórnik. Na kolejne zawody ligowe 
zapraszamy sympatyków tenisa stoło-
wego, strzelectwa i rzutu lotką w dniu 15 
czerwca 2008r. 

***

Tradycją Kórnickich Spotkań z Białą 
Damą jest nagradzanie startujących w za-
wodach okolicznościowymi znaczkami. Jest 
to możliwe dzięki hojności sponsorów. W 
bieżącym roku upominki ufundowali właści-
ciele kórnickich firm: Surówki Grześkowiak, 
Irmall, Hurtownia Kosmetyków W.J. Pową-
ska, WKiUK WOD-KOM, Surówki Sznura, 
Przemysław. W imieniu startujących na 
wszystkich arenach sportowych i organiza-
torów składam darczyńcom podziękowania 
za uatrakcyjnienie naszych imprez.

Marek Serwatkiewicz

(dokończenie ze str. 31)
Miejsko-Gminny Szkolnego Związku 

Sportowego w Kórniku już od 33 lat prowa-
dzi gminne współzawodnictwo sportowe. 
Dzięki wieloletniej pracy mamy wypraco-
wane formy działania, które wpływają na 
wysokie pozycje naszych szkół w powiecie 
i województwie. W tym roku szkolnym 
konkurs gminny wygrała Szkoła Podsta-
wowa w Szczodrzykowie oraz Gimnazjum 
w Kórniku. 

wSpółzAwODNIctwO 
SpORtOwE w gMINIE 

Tegoroczne współzawodnictwo sporto-
we w gminie „Na najbardziej usportowioną 
szkołę” w kategorii szkół podstawowych 
wygrała Szkoła Podstawowa w Szczodrzy-
kowie. Na sukces zapracowali nauczyciele: 
Barbara Jańczyk i Dariusz Śmigielski. Dru-
gie miejsce wywalczyła Szkoła Podstawo-
wa w Kórniku, a przyczynili się do tego na-
uczyciele: Katarzyna Pucek, Beata Górna i 
Małgorzata Achtabowska. Po raz pierwszy 
w dotychczasowej rywalizacji na trzecim 
miejscu uplasowały się dwie szkoły: Szkoła 
Podstawowa w Kórniku-Bninie (nauczyciele 
Małgorzata Iszkuło i Jacek Ogonowski) oraz 
Szkoła Podstawowa w Radzewie (nauczy-
cielka Magdalena Karwacka). 

Jak wyglądała rywalizacja szkół w po-
równaniu z rokiem ubiegłym przedstawia 
poniższe zestawienie:

Jak widać z powyższej tabelki punkta-
cja szkół w porównaniu z rokiem ubiegłym 
uległa całkowitej zmianie i dlatego współza-
wodnictwo szkół jest co roku ciekawe.

Wśród gimnazjów nadal przewodzi 
Gimnazjum w Kórniku (nauczyciele: Hu-
bert Nowicki, Anetta Szarzyńska, Dorota 
Frąckowiak, Marcin Banaszak), a za nim 
jest Gimnazjum w Robakowie (nauczyciele: 
Paweł Pawlaczyk i Marcin Stanikowski), 
które znacznie poprawiło konto punktowe 
i jest drugie. 

W uroczystości wręczenia pucharów 
dla szkół oraz dyplomów dla dyrekcji 
szkół i nauczycieli uczestniczyli przed-
stawiciele Urzędu Miejskiego z wicebur-
mistrzem Hieronimem Urbankiem oraz 
Rady Miejskiej z Ireną Kaczmarek na 
czele. Zebranie prowadziła Anna Rauk, 
organizator sportu szkolnego w Kórni-
ku. W organizacji imprez sportowych 
na terenie gminy pomagali: Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Kórniku, Ryszard 
Bartkowiak - sekcja szachowa „Wieża 
Kórnicka”, działacze SZS - Wanda 
Pawlak, Jerzy Cepka, Tadeusz Rauk, 
młodzieżowe organizatorki sportu z LO 

Kórnik pod kierunkiem  Iwony Rauk, 
nauczyciele, dyrektorzy wszystkich 
szkół naszej gminy oraz rodzice, rów-
nież sponsorzy medali i pucharów a 
także Przedsiębiorstwo Autobusowe 
„KOMBUS”, przewożące młodzież na 
zawody sportowe. Dziękuję za współ-
pracę i życzę wszystkim zasłużonych, 
słonecznych wakacji. 

                                                                                    

wOJEwóDzKIE bIEgI  
NA ORIENtAcJę

Tylko trzy nasze szkoły odważyły się 
wystartować w niezwykle atrakcyjnych 
biegach na orientacje, które odbyły się 
w Skokach / k Wągrowca: Gimnazjum 
w Kórniku i Robakowie oraz Liceum 
Ogólnokształcące w Kórniku. Jest to 
dyscyplina trudna do przeprowadze-
nia w naszej gminie, bowiem wymaga 
zaangażowania wielu ludzi oraz od-
powiedniego (drogiego) sprzętu. Bieg 
na or ientac ję wymaga sprawności 
fizycznej połączonej z doskonałym w 
orientowaniu się w nieznanym terenie 
leśnym. Tym razem trasy wynosi ły 
ponad 3000 m i przebiegały na bardzo 
trudnym terenie a zawodnicy biegali 
w formie sztafetowej  -  3 uczniów. 
Bardzo dobrze wypadła reprezentacja 
Gimnazjum w Kórniku. Dziewczęta: 
Malwina Sanocka, Patrycja Janasik, 
Sandra Szczepaniak zajęły 9 miejsce 

a chłopcy: Wojciech Kropiński, Jakub 
Olejnik, Krzysztof Frąckowiak zajęli 
10 miejsce. Dziewczęta z Robakowa w 
składzie: Aleksandra Kruś, Aleksandra 
Przybylska, Justyna Sznura były 18 a 
chłopcy: Mikołaj Zakrzewski, Hubert Jó-
skowiak i Rafał Kąkol zajęli 14 miejsce. 
Z kórnickiego liceum startowały tylko 
dziewczęta i zajęły 13 miejsce. Na tle 
zawodników uprawiających w klubach 
bieg na orientację, nasi uczniowie wy-
padli bardzo dobrze.

ARA

2006/2007 2007/2008
SP Szczodrzykowo 123 pkt. 3 miejsce 191,5 pkt. 1 miejsce
SP Kórnik 93 pkt. 4 miejsce 123,0 pkt. 2 miejsce
SP Bnin 140 pkt. 1 miejsce   98,0 pkt. 3 miejsce
SP Radzewo 125,5 pkt. 2 miejsce   98,0 pkt. 3 miejsce

2006/2007 2007/2008
G. Kórnik 191,0  pkt. 1 miejsce 198,5  pkt. 1 miejsce
G. Robakowo 104,0  pkt. 2 miejsce 110,0  pkt. 2 miejsce

CIESIELSTWO
Pokrycia dachowe
montaż płyt G-K

tel. 669 846 043
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   TELEfONY ALARMOWE:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ra tun ko we
998 Straż pożarna
997 Policja 
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04 (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 „Zdro wie”
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 Kór ni ku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro ble mów 
Al ko ho lo wych
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 we te ry na ryj ne
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 KOM BUS
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

Następny numer Kórniczanina ukaże się
4-go lipca 2008r.

Materiały prosimy dostarczać do 27-go czerwca 2008r.

XXXI wIELKI fEStYM  
ROwEROwY DLA DzIEcI

XI OgóLNOpOLSKI wYŚcIg 
NA ROwERAch góRSKIch

IX MIStRzOStwA  
pOwIAtu pOzNAŃSKIEgO 
w KOLARStwIE góRSKIM 

Zawody odbyły się w dniu 22 maja 
na stadionie na terenie OSiR w Kórniku. 
Najmłodszym uczestnikiem był Maksymi-
lian Kowalewski z Leszna, który w lutym 
skończył dopiero 2 lata. 

Ogólnie udział wzięło 149 uczestników 
w tym 99 dzieci do lat 12.

Każdy z uczestników otrzymał pamiąt-
kowy emblemat. 

WYNIKI DZIECI DO LAT 4:
1. JACEK SUSZKA – KÓRNIK
2. MAKSYMILIAM KOWALEWSKI- LESZNO
3. DAWID BARANOWSKI – KÓRNIK
4. WOJTEK DUBIEL – BIERNATKI
5. MARTYNA KRYSZAK – KALISZ
6. STAŚ GROCHOLEWSKI – KÓRNIK

WYNIKI DZIECI DO LAT 6:
1. TYMOTEUSZ GABSKI – KÓRNIK
2. MIKOŁAJ JARECKI – BIADKI
3. WIKTOR GROCHOLEWSKI – KÓRNIK
4. FARNCISZEK MACIEJEWSKI – BORÓ-
WIEC
5. KACPER JAKUBIAK – KÓRNIK
6. KLAUDIA KOWALSKA – DZIEĆMIERO-
WO

WYNIKI DZIECI DO LAT 8:
1. DOMINIK KUCHTA – GĄDKI
2. MICHAŁ PRZEKWAS -  BIASKI
3. MIKOŁAJ SZKIEL – BIADKI
4. KAROL KAŹMIERCZAK – LESZNO
5. ROMAN KAPUSTA – KÓRNIK
6. JULIA WARTECKA – KÓRNIK

WYNIKI DZIECI DO LAT 10:
1. DAWID ŁĄCZKIEWICZ – KOŹMINEK
2. MICHAŁ SUSZKA – KÓRNIK
3. ERYKA JARECKA – BIADKI
4. ADRIANNA MODROWSKA – KÓRNIK
5. GRZEGORZ SKRZYPCZAK – BIADKI
6. JAKUB WRONKA – BIADKI

WYNIKI ŻAKÓW (11-12 LAT)- CHŁOPCY
1. PATRYK RAJKOWSKI – UKA JEDYNKA 
KÓRNIK
2. PATRYK WIEWIÓR – BIADKI

3. DOMINIK WIEWIÓR – BIADKI
4. PAWEŁ MICHALSKI – TARNOWO POD-
GÓRNE
5. ŁUKASZ MARCINIAK – KOŻMINEK
6. TOMASZ OLBRICH – VICTORIA JARO-
CIN

WYNIKI KATEGORII MŁODZIK  
(13-14 LAT):

1. RAFAŁ STANISŁAWSKI – KOŹMINIANKA 
KOŹMINEK
2. MARCIN OWCZAREK – VICTORIA JA-
ROCIN
3. ANRDZEJ GRZEŚ – UKS JEDYNKA 
KÓRNIK
4. DAMIAN BŁASZCZYK – UKS AS BIADKI
5. ADAM GŁOWACKI – BŁYSKAWICA TAR-
NOWO PODGÓRNE
6. PATRYK JURDZIAK - UKS AS BIADKI

WYNIKI JUNIOR MŁODSZY (15-16 LAT):
1. KACPER BURCHACKI – VICTORIA JA-
ROCIN
2. KACPER RAJKOWSKI – UKS JEDYNKA 
KÓRNIK
3. ADAM PIASECKI - UKS JEDYNKA KÓR-
NIK
4. DANIEL ADAMSKI - UKS JEDYNKA 
KÓRNIK
5. JEDRZEJ JAGODZIŃSKI - VICTORIA 
JAROCIN
6. DANIEL HORYZA - UKS JEDYNKA KÓR-
NIK

WYNIKI DZIEWCZąT 11-12 LAT:
1. MARLENA WAWRZYNIAK – KOŹMINEK
2. KLAUDIA ANTCZAK – KOŹMINEK
3. JULITA JAGODZIŃSKA – VIKTORIA JA-
ROCIN
4. ANGELIKA URBANIAK – STOMIL PO-
ZNAŃ
5. KLAUDIA DUTKIEWICZ – UKS JEDYNKA 
KÓRNIK

WYNIKI KATEGORII MŁODZICZKA (13-14 LAT):
1. ŁUCJA PIETRZAK – KOŹMINIANKA KOŹ-
MINEK
2. ALICJA RATAJCZAK - UKS JEDYNKA 
KÓRNIK
3. MONIKA JAŁOWSKA  - SPOŁEM ŁÓDŹ

WYNIKI JUNIORKA MŁODSZA (15-16 LAT):
1. KATARZYNA DĘBOWA – KOŻMINIANKA 
KOŹMINEK
2. PAULA DUTKIEWICZ – UKS JEDYNKA 
KÓRNIK
3. SABINA NAPIERALSA – SZPEREK AN-
TONIN




