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WIzYTA z WOjEWóDzTWA

Na zaproszenie burmistrza Jerze-
go Lechnerowskiego gościła w Kórniku 
Krystyna Poślednia, Członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego.  Głównym 
tematem rozmów, które odbyły się 4 sierp-
nia była ewentualna pomoc w utworzeniu 
w naszej gminie Środowiskowego Domu 
Samopomocy.

Działania w tym kierunku pozostają w 
gestii Wojewody Wielkopolskiego, który 
zamierza umieścić to zadanie w planach 
budżetowych na rok 2009. 

Istnieje natomiast szansa uzyskania 
istotnych środków finansowych na do-
finansowanie inwestycji związanych z 
rehabilitacją osób niepełnosprawnych. 
Rozważane są więc działania mające na 
celu uzyskanie takiego dofinansowania na 
związane z rehabilitacją elementy centrum 
sportowo-rekreacyjnego w Kórniku.

W CZmońCu

Dnia 7 sierpnia odbyło się zebranie 
wiejskie we wsi Czmoniec. Gośćmi Rady 
Sołeckiej i mieszkańców wsi byli burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, kierownik Referatu 
Planowania Przestrzennego UM Kórnik 
Sławomir Lepczyński oraz kierownik Refe-
ratu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM 
Kórnik Antoni Kalisz. Omówiono sprawy 
dotyczące Studium Zagospodarowania 
Terenu Gminy Kórnik dla tego regionu oraz 
bieżące problemy wsi.

AqUANET- zmIANY PlANóW  
INWESTYcYjNYch

Podczas spotkania z odpowiedzialnym 
za inwestycje spółki Aquanet, dyrektorem 
Andrzejem Kazirodem po raz kolejny poru-
szono sprawę planów spółki związanych z 
Gminą Kórnik.

Dyrektor poinformował, że do roku 2017 
Aquanet zamierza zainwestować u nas 
90 milionów złotych. Około 66 milionów 
pochłonąć ma rozbudowa i modernizacja 
sieci wodociągowej, w tym budowa magi-
strali z Mosiny przez Mieczewo do Czołowa 
i Konarskiego. 

Około 24 miliony przeznaczone mają 
być na budowę kanalizacji sanitarnej w 
Borówcu. Dyrektor Kaziród poinformował, 
że ze względu na skalę finansową zadania 
i możliwości spółki pod znakiem zapytania 
stoi realizacja w tym terminie kanalizacji w 
Kamionkach.

Mimo niekorzystnych deklaracji Aqu-
anetu Gmina Kórnik nadal jednak będzie 
zabiegała o realizację tej ważnej inwestycji. 
Burmistrz Jerzy Lechnerowski zadeklaro-
wał także, że dla Gminy Kórnik ważna w 
kontekście ekologicznym jest realizacja 
inwestycji kanalizacyjnych w innych ob-
szarach – szczególnie w okolicach Jeziora 
Bnińskiego. 

ŚWięto dZiAŁkoWCóW

W dniu 9 sierpnia uroczyście obcho-
dzono jubileusz 25lecia istnienia Ogrodów 
Działkowych w Bninie (im. Hr. Władysława 
Zamoyskiego) i  w Jaryszkach.

Życzenia w imieniu samorządu dział-
kowcom złożyli przewodnicząca RM Irena 
Kaczmarek oraz burmistrz Jerzy Lechne-
rowski.

Co Z liNią?

W związku ze wskazaniem w Rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów (Dziennik Ustaw Nr 
127/2008 r., poz. 818) zadania „Rozbudowa 
systemu zasilania elektroenergetycznego 
aglomeracji poznańskiej” jako kluczowego 
dla organizacji w Polsce Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej EURO 2012, w mediach 
rozgorzała dyskusja o możliwych rozwią-
zaniach problemu linii wysokiego napięcia 
2x400 i 2x200 kV na terenie Gminy Kórnik 
i gmin ościennych. 

W dniu 13 sierpnia burmistrz Jerzy 
Lechnerowski był gościem programu „Roz-
mowa Dnia” w TVP Poznań. Podczas au-
dycji przedstawił stan prac planistycznych 

(zmiana studium i projekt miejscowego 
planu zagospodarowania) mających na celu 
umożliwienie przeprowadzenia linii liasem 
w okolicach Kamionek. 

Podczas fazy opiniowania Lasy Pań-
stwowe pozytywnie odniosły się do planów 
realizacji inwestycji na terenach leśnych 
wskazując jednak jako najwłaściwsze za-
stosowanie wysokich słupów nadleśnych 
i ograniczenie koniecznej wycinki drzew 
do minimum.

Negatywną opinię do tworzonego planu 
przesłał Wojewoda Wielkopolski wskazując 
szereg możliwych do wprowadzenia zmian 
w treści oraz informując, że „obecnie w 
Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Wojewódzkiego toczy się postępowanie 
administracyjne zmierzające do wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na budowie czterotorowej 
wielonapięciowej (2x400kv+2x220kV) linii 
napowietrznej relacji Plewiska-Kromolice 
na odcinku od słupa 39 do słupa 43 i od 
słupa 52 do słupa 58 po trasie istniejącej 
linii 220kV”.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne-
Zachód poinformowały UM w Kórniku, że 
inwestor nie zgadza się z propozycją usta-
lenia przebiegu nowej linii po trasie innej niż 
po obecnie istniejącej trasie linii 220kV.

W dniu 25 sierpnia odbyła się dyskusja 
publiczna na temat studium, którego ele-
mentem jest wyznaczenie trasy przebiegu 
linii napowietrznej najwyższych napięć 
po starej trasie w Borówcu, a w okolicach 
kamionek lasem – zgodnie z obecną pro-
pozycją samorządu Kórnickiego.

Uchwalenie planu będzie miało miejsce 
najprawdopodobniej w na październikowej 
sesji RM w Kórniku.

ŚWięto WojskA W BoróWCu

Święto Wojska Polskiego uczczono w 
Borówcu. Deszczowa pogoda pokrzyżo-
wała plany zorganizowania mszy świętej 
polowej i festynu. W nabożeństwie w 
borówieckim kościele uczestniczyli kom-
batanci, poczty sztandarowe Kombatantów, 
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy oraz 
Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu 

Rakietowego OP, Stowarzyszenie Kawa-
leryjskie im. 7 Pułku Strzelców Konnych 
Wielkopolskich i innych.

Samorząd Kórnicki reprezentowali 
Przewodnicząca RM Irena Kaczmarek oraz 
burmistrz Jerzy Lechnerowski.

PodZiękoWANiE

W dniu 22 sierpnia na emeryturę ode-
szła dyrektor Biblioteki Publicznej w Kórniku 
Danuta Nestorowicz. Dzień wcześniej 
odbyło się spotkanie, podczas którego 
burmistrz Jerzy Lechnerowski podziękował 
pani Danucie za długoletnią pracę. 

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu na 
nowego dyrektora obowiązki kierowania 
placówką przejęła pani Elżbieta Duszczak 
– odpowiedzialna dotychczas za filię w 
Bninie.  Opr. ŁGRestauracja 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

Dyskusja publiczna w sprawie studium
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i UtrUdnienia  

w samym  
centrUm  
KórniKa

Najprawdopodobniej od 6 września 
(termin może ulec przesunięciu) czekają 
nas duże utrudnienia komunikacyjne.

Z powodu rozbudowy skrzyżowania 
tzw. węzła Kórnik-1 nie będzie można wje-
chać do lub wyjechać z Kórnika na trasę 
katowicką w okolicach ulicy Woźniaka.

Alternatywą pozostaną wjazdy z ulicy 
Dworcowej oraz u wylotu ul. Średzkiej. 

Zamknięcie skrzyżowania potrwa 
nawet kilka miesięcy. Według planów wy-
konawcy węzeł Kórnik-1 ma być oddany 
do użytku w tym roku. 

Niestety oznacza to, że przez dłuższy 
czas ruch samochodowy kierowany do-
tychczas w kierunku Mosiny lub Śremu 
nową obwodnicą miasta będzie musiał 
zostać skierowany w samo centrum 
Kórnika.

Jadący z Mosiny do trasy S-11 po-
jadą więc od ronda w Mościenicy do ul. 
Woźniaka, dalej Poznańską, Szkolną i 
Dworcową. Szkolną i Dworcową nie będą 
jednak mogły jeździć pojazdy powyżej 3,5 
ton. Te skierowane zostaną dalej Placem 
Niepodległości i Średzką do węzła Kór-
nik-2. Jadący od strony Śremu przejadą 
ulicami: Śremską, Rynkiem, Armii Krajo-
wej, Zamkową, Placem Niepodległości i 
dalej do wyboru: Szkolną i Dworcową (dla 
pojazdów poniżej 3,5 tony) lub Średzką. 
Wiele osobówek wybierze skrót przez ul. 
Parkową (przypomnijmy, że mimo noto-
rycznego łamania na tej ulicy przepisów 
ruchu drogowego nie mogą ul. Parkową 
jeździć ciężarówki).

Bez zmian będzie można korzystać z 
wjazdu do Skrzynek od ul. Woźniaka, przy 
zlewni nieczystości. 

Będziemy musieli uzbroić się w cierpli-
wość i liczyć na dobre warunki do prowa-
dzenia prac budowlanych. Apelujemy do 
pieszych i kierowców o ostrożność i kulturę 
jazdy a do budowniczych o dotrzymanie 
terminów. ŁG

sZANoWNi PAństWo !

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 1 września 2008 roku (poniedziałek)  
o godz. 12.00, 

w 69 rocznicę wybuchu II wojny światowej, zostaną złożone kwiaty  
przed tablicą upamiętniającą rozstrzelanych w dniu 20.X.1939 roku.

Zapraszam do wzięcia udziału w tej patriotycznej uroczystości.

Burmistrz Gminy Kórnik
Jerzy Lechnerowski

nowe  
pomieszczenia 
biblioteczne  

w bninie
Trwają przygotowania do remontu 

ratusza w Bninie. Co prawda procedury 
planistyczne i opiniowanie przedłuża się 
niemiłosierni, jednak już swoją siedzibę 
zmienia bnińska filia Biblioteki Publicz-
nej. Od września czytelnicy będą mogli 
sko rzys tać  z 
pomieszczeń 
bibliotecznych 
z l o k a l i z o w a -
nych nieopodal 
ratusza, przy uli-
cy Rynek 3.

Również pod 
adresem Rynek 
3 mieścić się 
będzie niedługo 
Redakcja Kór-
n iczan ina .  O 
dokładnej dacie 
przenosin poin-
formujemy Państwa na łamach naszego 
pisma. 

Gdy procedury planistyczne i prze-
targowe dobiegną końca Rada Miejska 
w Kórniku przeniesie swoja siedzibę do 
obiektów Kórnickiego Ośrodka Kultury na 
Prowencie.

Remont potrwa przynajmniej rok. ŁG

KapliczKa  
pozostanie

Przy ulicy Armii Krajowej w Bninie stoi 
ponad sześćdziesięcioletnia kapliczka wo-
tywna. Właściciele posesji, na której jest 
ona usytuowana rozebrali niedawno stary 
dom, który stał obok miejsca kultu. 

Mieszkańcy okolicznych domów zanie-
pokoili się czy aby podobny los nie spotka 
kapliczki, która przez dziesięciolecia stała 
się charakterystycznym elementem kolorytu 
architektonicznego i kulturowego.

Sprawą za-
jęli się miejscowi 
radni Irena Kacz-
marek i Bogdan 
Wesołek – którzy 
zaprosili na spo-
tkanie właścicieli 
gruntu i kapliczki. 

Wszystkich 
zainteresowa-
nych uspokaja-
my! Kapliczka 
pozostanie na 
swoim miejscu. 
Prace wykony-

wane dotychczas (np. częściowe odkucie 
tynku) mają na celu zbadanie stany budowli 
oraz w efekcie odrestaurowanie kapliczki. 
Wszystko odbywa się pod kuratelą Kon-
serwatora Zabytków. Właściciele terenu od 
początku deklarowali chęć pozostawienia 
wotum na miejscu i w miarę możliwości 
odnowienie go. ŁG 

wieŚci soŁecKie 
czmONIEc 

W sierpniu w Czmońcu odbyły się aż 
trzy spotkania na różne, ważne dla miesz-
kańców tematy. Pierwsze, przeprowadzono 
12 sierpnia. Było to zebranie wiejskie, na 
które przybyli burmistrz Jerzy Lechnerow-
ski, radna Julia Bartkowiak, Antoni Kalisz 
i Sławomir Lepczyński, przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego w Kórniku. Sołtys 
Zbigniew Tomaszewski poinformował, że 
dotyczyło ono planu studium zagospodaro-
wania przestrzennego. Z kolei 19 sierpnia 
mieszkańcy Czmońca mieli okazję spotkać 
się z przedstawicielami firmy montującej 
szamba ekologiczne. Dzień później, także 
w Czmońcu rolnicy z całej kórnickiej gminy 
spotkali się z firmą pozyskującą ubezpie-
czenia i odszkodowania z tytułu słupów 
energetycznych stojących na polach.

BŁAŻEjEWo 

Jan Szymaniak, sołtys Błażejewa poinfor-
mował, iż na wiosnę ułożono podłoże na ulicy 
Stanisława Mikołajczyka we wsi, natomiast 
we wrześniu powstanie tu nawierzchnia 
bitumiczna. W zapleczu kuchennym Domu 
Ludowego ustawiono dwa nowe piece oraz 
położono płytki. Niestety, na razie nie można 
w tym budynku przeprowadzić remontu, gdyż 
od półtora roku trwają formalności związane 
z wykupem gruntu, będącego w prywatnych 
rękach. Naprawy wymaga dach, który prze-
cieka, należy wymienić podłogi, wymalować 
świetlicę oraz pozostałe pomieszczenia w 
Domu Ludowym. Sołtys jest przekonany, 
że w końcu wszystkie formalności zostaną 
załatwione i będzie można przystąpić do 
oczekiwanego remontu.

ŻErNiki 

Cały czas mieszkańcy Żernik czekają 
na zgodę Agencji Rolnej Skarbu Państwa 
na wydzielenie gruntu na lokalizację miej-
scowej oczyszczalni ścieków. 

Sołtys Kazimierz Bogusławski powie-
dział, że mieszkańcy wsi czekają także 
na dokończenie budowy chodnika. Na 
ostatnim zebraniu wiejskim w Żernikach 
burmistrz Jerzy Lechnerowski obiecał, że 
zostanie położony asfalt na wyjeździe do 
Robakowa - do ulicy Żernickiej w Roba-
kowie. Sołtys przypomina, że były plany 
wyprostowania drogi prowadzącej przez 
Żerniki do Tulec. Zyskałaby ona nową 
nawierzchnię i zwiększyłoby się na niej 
bezpieczeństwo. Mieszkańcy czekają 
zatem, kiedy zarządca tej drogi wykona  
przedsięwzięcie. 

Sołtys zwrócił się do ARSP o rekultywa-
cję stawu znajdującego się w Żernikach. 
Staw jest całkowicie zarośnięty. Tymcza-
sem ARSP nie widzi potrzeby wykonania tej 
rekultywacji, nie dostrzega, że dochodzi do 
niego źródełko. Dawniej czerpano z niego 
wodę do kąpania. 

Młodzi mieszkańcy Żernik otrzymali do 
dyspozycji nową piłkę siatkową. Kazimierz 
Bogusławski chciałby, żeby od nowego roku 
szkolnego świetlica była czynna dla dzieci i 
młodzieży kilka dni w tygodniu.

Sołtys Kazimierz Bogusławski wspo-
mniał też o sprawie komunikacji autobu-
sowej. Od 1 sierpnia przestały docierać do 
wsi autobusy „Kombusu”. Od pani prezes 
sołtys dowiedział się, że utrzymywanie linii 
do Żernik było nieekonomiczne, dlatego 
ją zlikwidowano. Tymczasem starsi ludzie 
stracili możliwość dojazdu chociażby do 
Ośrodka Zdrowia w Kórniku. 

Opr. Robert Wrzesiński 

natrafili na gaz 
w Kromolicach 
spółka Polskie Górnictwo Naftowe 

i Gazownictwo, która na początku tego 
roku prowadziła poszukiwania złóż gazu 
m.in. na naszym terenie, pod koniec lip-
ca poinformowa-
ła, że natrafiła na 
nagromadzenie 
gazu w otworze 
w kromolicach. 
czy to oznacza, 
że staniemy się 
gazowym poten-
tatem? 

Obecnie jest 
jeszcze zbyt wcze-
śnie, aby jedno-
znacznie odpowie-
dzieć na to pytanie. Na razie wiemy, że w 
wyniku wierceń uzyskano przypływ gazu 
ziemnego z piaskowców czerwonego spą-
gowca (kompleks permskich skał pochodze-
nia lądowego osadowych i wulkanicznych 
powstałych w permie w basenie sedymen-

tacyjnym, utworami czerwonego spągowca 
są lądowe osady okruchowe: piaskowce, 
zlepieniec, brekcje i arkozy zabarwione na 
czerwono,  ze względu na swoją porowatość 
utwory czerwonego spągowca stanowią skały 
zbiornikowe dla złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego). Opróbowano 17 metrów pia-
skowców o dobrych właściwościach zbiorni-
kowych. Otwór Kromolice będzie nadal pogłę-

biany. Prace na nim 
trwają od ponad 
dwóch miesięcy. 
Badacze wykony-
wać będą jeszcze 
pomiary geofizycz-
ne oraz próby, które 
mają określić m.in. 
pełną miąższość 
strefy złożowej. 
Dopiero po prze-
prowadzeniu tych 
pomiarów, czyli pod 

koniec tego roku, będzie można oszacować 
potencjalne zasoby złoża i możliwości wy-
dobywcze. 

Zatem może jeszcze w tym roku lub na 
początku przyszłego dowiemy się czy złoża 
gazu w Kromolicach są zasobne. BM

poznańsKi  
lider  

przedsiębiorczoŚci
VI edycja Konkursu o tytuł „Poznań-

skiego Lidera Przedsiębiorczości” zainau-
gurowana

Tomasz Kayser, Wiceprezydent Miasta 
Poznania oraz Jan Grabkowski Starosta 
Poznański, 17.06.2008 roku zainaugurowali 
VI edycję Konkursu o tytuł „Poznańskiego 
Lidera Przedsiębiorczości”.

Konkurs adresowany jest do mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców oraz 
firm akademickich, wyróżniających się dy-
namizmem i innowacyjnością w działaniu. 
Jego celem jest wspieranie przedsiębiorstw 
sektora MSP z Poznania i powiatu poznań-
skiego. Organizatorzy liczą na udział lokal-
nych firm sektora MSP, które notują sukcesy 
na rynku, cechuje je przedsiębiorczość, 
działalność społeczna, a także posiadają 
ciekawą ofertę, są przyjazne ludziom i 
środowisku oraz rzetelnie wywiązują się ze 
swoich zobowiązań.

W bieżącym roku po raz drugi, za-
proszenie do udziału w Konkursie o tytuł 
"Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" 
kierowane jest również do firm akade-
mickich aglomeracji poznańskiej. Dla 
najlepszych przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność w oparciu o innowacyjne 
technologie, produkty bądź usługi powstałe 
w wielkopolskich ośrodkach naukowo-ba-
dawczych, czekają certyfikaty "Poznań-
skiego Lidera Przedsiębiorczości Akade-
mickiej". Promocja przedsiębiorczości w 
środowisku akademickim stanowi jeden z 
głównych priorytetów rozwoju aglomeracji 
poznańskiej, stąd przyznawane certyfikaty 
stanowić będą element wyróżnienia przed-
siębiorców akademickich prowadzących 
działalność utworzoną na bazie własności 
intelektualnej.

Partnerem merytorycznym tak jak w 
ubiegłym roku jest F5 Konsulting Sp. z o.o.

Formularze zgłoszeniowe do Konkursu 
wraz z Regulaminem znajdują się na stronie 
internetowej: www.poznan.pl/lidermsp

Uczestnictwo w Konkursie jest całkowi-
cie bezpłatne.

Uroczysta Gala Finałowa VI edycji 
Konkursu odbędzie się w grudniu 2008 
r. Laureaci otrzymają oficjalne tytuły "Po-
znańskiego Lidera Przedsiębiorczości" 
oraz certyfikaty "Poznańskiego Lidera 
Przedsiębiorczości Akademickiej", którymi 
będą mogli się posługiwać przez okres 2 
lat od momentu ich uzyskania. Ponadto, 
organizatorzy będą promować zwycięzców 
w wybranych mediach.

Terminarz VI edycji Konkursu:
· 17 czerwca 2008r. - uroczyste ogłosze-

nie VI edycji Konkursu
· 30 czerwca - 30 września 2008r. - 

przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych
· grudzień 2008r. - ogłoszenie wyników 

podczas Gali Finałowej Konkursu. SP
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stefan
weyman

(1913-1978)
dyreKtor zamKU Kór-
nicKiego – biblioteKi 

pUblicznej pan
Docent Stefan Weyman, Dyrektor Bi-

blioteki Kórnickiej PAN w latach 1955-1975, 
to bez wątpienia człowiek o wielkich zasłu-
gach dla Zamku Kórnickiego, a także dla 
naszego miasta – Kórnika. Był dyrektorem 
tej wyjątkowej i bezcennej placówki w naj-
trudniejszym dla niej okresie: konieczność 
zorganizowania pracy biblioteki i muzeum 
według nowych wymogów, prowadzenie 
trudnych prac remontowych, odbudowa 
Pałacu Działyńskich w Poznaniu, urządza-
nie pracowni bibliotecznych i magazynów, 
zorganizowanie zespołu pracowników o od-
powiednich kwalifika-
cjach, którzy podejmą 
trud opracowywania 
bezcennych kórnic-
kich zbiorów. Wszyst-
ko to trzeba było reali-
zować w warunkach 
autokratycznych rzą-
dów władz partyjnych, 
co dla bezpartyjnego 
dyrektora było szcze-
gólnym wyzwaniem.

Stefan Weyman 
urodził się 21 lipca 
1913 roku w Pozna-
niu w rodzinie Jana i 
Franciszki (z d. Mar-
szałek) Weymanów. 
Tutaj też rozpoczął 
swoja edukację. W 
latach 1924-1932 
uczył się w poznań-
skim gimnazjum im. 
K. Marcinkowskiego, 
w latach 1932-1936 studiował prawo na 
Uniwersytecie Poznańskim.

Zamiłowanie i przede wszystkim pre-
dyspozycje do pracy naukowej przyniosły 
wcześnie (1938r.) efekt w postaci doktoratu: 
„Cła i drogi handlowe w Polsce piastow-
skiej”. Do września 1939r. Stefan Weyman 
pracował na Uniwersytecie Poznańskim 
jako asystent-wolontariusz. Wybuch wojny 
przerwał pracę naukową, Stefan Wejman 
wstąpił ochotniczo do Batalionów Obrony 
Narodowej. W czasie okupacji prowadził 
w Poznaniu tajne nauczanie, pracując 
jednocześnie jako księgowy w Związku 
Właścicieli Nieruchomości. Po wojnie wrócił 
do pracy na Uniwersytecie Poznańskim 
jako adiunkt w Katedrze Państwa i Prawa 
Polskiego, pracując także w Wojewódzkim 
Komitecie Pomocy Społecznej w Poznaniu. 
W roku1955 obejmuje stanowisko dyrek-
tora Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii 
Nauk. Jako dyrektor poświęcił Zamkowi 
Kórnickiemu (urzędowa nazwa: Biblioteka 

Kórnicka PAN) i pracującym w niej ludziom 
wszystkie swoje siły i czas. Nie było wów-
czas możliwe zajmowanie kilku etatów rów-
nocześnie. Dyrektor Weyman zorganizował 
wspaniale prace bibliotekarskie i muzealne, 
(bo trzeba wiedzieć, że Zamek to dwa waż-
ne działy: muzeum i biblioteka, że pracować 
tutaj powinni przede wszystkim historycy, 
poloniści i historycy sztuki, którzy z czasem 
staną się wykwalifikowanymi bibliotekarza-
mi), wzorowo opracowane zostały kórnicki 
rękopisy, stare i nowe druki, czasopisma, 
grafiki i bogate muzealia. Przygotowane 
zostały nowe inwentarze i katalogi zbiorów, 
prowadzono stale konserwację druków, 
rękopisów i muzealiów. W odbudowanym 
Pałacu Działyńskich w Poznaniu utworzono 
oddział Biblioteki z czytelnią i katalogiem.

Młodym pracownikom stwarzał równe 
możliwości zdobywania wiedzy, doświad-
czenia i awansu, niezależnie skąd kto 
przyszedł.

Aby zostać kierownikiem jednego z 
działów Biblioteki (działów i kierowników 
było znacznie mniej niż dzisiaj) pracownik 

musiał pracą i do-
świadczeniem poka-
zać swoją wartość. 
Wspominamy dziś dy-
rektora Stefana Wey-
mana jako człowieka 
niezwykle skromnego, 
szlachetnego, bardzo 
sprawiedliwie i obiek-
tywnie oceniającego 
każdego pracownika. 

Dyrektor Stefan 
Weyman doskonale 
rozumiał i realizował 
intencje założycie-
li Biblioteki Kórnic-
kiej – Działyńskich 
i  Zamoyskich.  To 
z Jego inicjatywy i 
pod Jego redakcją 
ukazała się drukiem 
ksiązka dokumentu-
jąca znaczący udział 
mieszkańców Kórnika 
i Bnina w walkach o 

niepodległość („Kórnik i Bnin w walkach o 
niepodległość”).

Stefan Weyman zmarł 4 września 1978 
roku w Kamieniu Pomorskim, w tym roku 
mija więc trzydziesta rocznica Jego śmierci. 
W poznańskim radiu „Emaus” przygotowana 
została specjalna audycja (2 części) poświę-
cona Stefanowi Weymanowi, która nadana 
zostanie 30 i 31.08 o godzinie 13:05. 

4 września 2008r. w kolegiacie kór-
nickiej odprawiona zostanie msza święta 
w intencji Dyrektora Stefana Weymana 
(godz. 18:00).

Mamy nadzieję, że władze samorządo-
we Kórnika poprą wniosek grupy miesz-
kańców o uczynienie Stefana Weymana 
patronem jednej z ulic naszego miasta, bo 
tak odwdzięczymy się temu szlachetnemu 
i zasłużonemu Dyrektorowi Zamku Kórnic-
kiego, który poświęcił Zamkowi dwadzieścia 
lat swego życia.

Jan Łuczak  
st. kustosz Biblioteki Kórnickiej

trzy pytania do…
DANUTY NESTOROWIcz,  
dYrEktorA BiBliotEki 
PuBliCZNEj W kórNiku 

- Po 10 latach pracy na stanowi-
sku dyrektora Biblioteki Publicznej w 
Kórniku, odchodzi Pani na zasłużoną 
emeryturę. Jak przez te lata zmieniała 
się miejska biblioteka? 

Przez te kilka lat biblioteka i jej filia w 
Bninie rozwijały się z duchem czasu. Skom-
puteryzowano obie jednostki, dzięki czemu 
wszystkie procesy biblioteczne prowadzone 
są w systemie informatycznym. Czytelnicy 
posługując się kartą elektroniczną mogą 
dokonywać wypożyczeń i zwrotów książek 
na miejscu oraz rezerwować i zamawiać 
poszczególne pozycje poprzez Internet. 
Chociaż karty różnią się między sobą gra-
ficznie (w zależności od działu) to honoro-
wane są zarówno w bibliotece w Kórniku, 
jak i Bninie. 

- Dzięki Pani staraniom biblioteka 
ma swoją stronę internetową, na któ-
rej czytelnicy mogą m.in. przeglądać 
księgozbiór i zamawiać poszczególne 
książki. Jak ta propozycja przyjęła się 
wśród czytelników? 

Są osoby, które korzystają z tej propo-
zycji, jednak do tej pory nie dotarły do mnie 
żadne opinie na ten temat. Na pewno takie 
rozwiązanie to udogodnienie dla czytelnika. 
Na stronie internetowej www.biblioteka.
kornik.pl nie tylko można przeglądać, re-
zerwować i zamawiać książki, ale także 
sprawdzić nowości książkowe, dostępne 
czasopisma, godziny otwarcia biblioteki, 
telefon kontaktowy itp. 

- Czy zastanawiała się Pani nad tym 
czym będzie się zajmować na emery-
turze? 

Przede wszystkim będę odpoczywać. 
Na pewno zajmę się moim ogrodem. 
Więcej czasu wolnego pozwoli mi na oglą-
danie telewizyjnych relacji sportowych, a 
zwłaszcza z meczy siatkówki, zawodów 
pływania synchronicznego, lekkoatletyki  
i na rozwiązywanie ulubionych krzyżówek 
jolek. 

Rozmawiała: Barbara Morasz

 I. zasady ogólne

1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej propozycji 
hasła, które zostanie wykorzystane do identyfikacji, populary-
zacji i promocji Gminy Kórnik, w szczególności poprzez jego 
umieszczenie na plakatach i innych drukach promocyjnych, 
różnych nośnikach reklamy przestrzennej oraz do promocji 
interaktywnych w Internecie i innych mediach.

2.  W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne oraz orga-
nizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

3. Uczestnik Konkursu, w terminie do dnia 30.09.2008r. 
składa propozycję hasła wraz z wypełnioną kartą identyfika-
cyjną autora w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na 
hasło promujące Gminę Kórnik” w Biurze Obsługi Mieszkańca 
w Urzędzie Miejskim w Kórniku. 

Karta identyfikacyjna autora powinna zawierać: 
a. imię i nazwisko autora hasła, adres zamieszkania, numer 

telefonu, adres e-mail, 
b. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-

nych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu 
wyłaniania zwycięzcy konkursu zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 
roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2005, nr 108 poz. 
909)” z czytelnym podpisem; 

4.  W konkursie nie mogą brać udziału osoby wchodzące w 
skład komisji konkursowej, a także członkowie ich najbliższej 
rodziny. 

II. Komisja konkursowa

1. W skład komisji konkursowej wchodzą : 
a) dwie osoby wyznaczone przez Burmistrza,
b) dwie osoby delegowane przez Radę Gminy Kórnik,
c) jedna osoba wskazana przez Dyrektora KOK.

2. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego i 
sekretarza.

3. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół.

iii. rozstrzygnięcie konkursu

1.  Przewodniczący komisji, w obecności pozostałych człon-
ków, dokonuje otwarcia kopert zawierających propozycje haseł, 

zaś sekretarz komisji opatruje je numerami według kolejności 
wpływu.

2.  Każdy z członków komisji ocenia propozycję hasła biorąc 
pod uwagę : pozytywne przedstawienie charakteru Gminy Kórnik 
(odniesienie do lokalnych tradycji i wartości), przewidywaną 
skuteczność promocyjną (oryginalność, łatwość zapamiętywania 
itp.), poprawność językową w skali od 1-5 punktów w każdej z 
kategorii.

3.  Suma punktów przyznanych poszczególnym propozycjom 
decyduje o ich kolejności.

4. W oparciu o system oceniania opisany w pkt. 2 i 3 Komisja 
rekomenduje Burmistrzowi przyznanie I miejsca w konkursie 
uczestnikowi, którego propozycja uzyskała największą liczbę 
punktów. 

5.  W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez 
dwóch lub większą liczbę uczestników konkursu Komisja prze-
prowadza głosowanie, przy czym decyduje zwykła większość 
głosów. W takim przypadku Komisja może również wnioskować 
do Burmistrza o przyznanie wyróżnień bez przyznawania I 
miejsca.

6.  Burmistrz, biorąc pod uwagę rekomendację lub wniosek 
Komisji, rozstrzyga o wynikach konkursu.

IV. Nagrody

1.  Za I miejsce przyznaje się nagrodę w wysokości 500 zł . 
Nagroda zostanie wypłacona po podpisaniu umowy o przenie-
sieniu autorskich praw majątkowych na wykorzystanie hasła. 

2.  O wysokości nagród przyznanych uczestnikom wyróż-
nionym decyduje Burmistrz. 

V. Postanowienia końcowe

1.  Wyłonione drogą niniejszego konkursu hasło staje się 
własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny 
sposób wykorzystać.

2.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opu-
blikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu 
oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych 
organizatora oraz w mediach i Internecie.

3.  Prace konkursowe (propozycje haseł) nie będą odsyłane 
uczestnikom konkursu.

4.  Wzór „Karty identyfikacyjnej autora” będzie można po-
brać ze strony internetowej Urzędu, a także w Biurze Obsługi 
Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Kórniku. 

bUrmistrz gminy KórniK 
ogŁasza 

KonKUrs na hasŁo reKlamowe gminy KórniK

Karta identyfikacyjna autora

1. Imię  : ………………………………………...
2. Nazwisko : ………………………………………...
3. Adres zamieszkania  : ………………………………..............
…………………………………………………………...................
4. Numer tel.:  : ………………………………………...
5. Adres e-mail: ……………………………………….................. 

HASŁO
……………………………………………………………...............
(miejsce na wpisanie hasła)

KonKUrs na hasŁo reKlamowe gminy KórniK
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu wy-
łaniania zwycięzcy konkursu zgodnie z 
ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie 
Danych Osobowych (Dz. U. 2005,  
nr 108 poz. 909)”

…………………………………
(czytelny podpis zgłaszającego)
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Nieubłaganie zbliża się jesień. Nikomu 
nie życzymy kłopotów ze zdrowiem, jednak 
jak wskazują statystyki to właśnie o tej 
porze roku zwiększa się ilość zachorowań, 
a co za tym idzie większa ilość pacjentów 
odwiedza lekarzy.

Nie zawsze jednak chory może sam 
dotrzeć do doktora. Dlatego też zgodnie z 
umową z Narodowym Funduszem Zdrowia 
jaką podpisała także Poradnia Lekarzy 
Rodzinnych „Zdrowie” w Kórniku istnieje 
możliwość „zamówienia” wizyty lekarza w 
domu chorego. Jednak nie zawsze lekarz 
ma obowiązek dotrzeć do domu chorego.

Szczegóły umowy regulują formę or-
ganizacji opieki medycznej. Również to 
kiedy i dlaczego możemy wzywać lekarza 
do domu uregulowane jest odpowiednim 
przepisami.

W Zarządzeniu Nr 69 /2007/DSOZ 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
z dnia 25 września 2007 roku w sprawie 
określenia warunków zawierania i reali-
zacji umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka 
zdrowotna czytamy między innymi, że:  
„lekarz poz  (podstawowej opieki zdrowot-
nej) udziela świadczeń od poniedziałku 
do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00, 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy. Świadczenia realizowane są w 
formie porad ambulatoryjnych w miejscu 
udzielania świadczeń oraz w przypadkach 
uzasadnionych wskazaniami medycznymi 
- poprzez wizyty domowe. Dni i godziny 
przyjęć (w tym wizyt domowych) określa 
harmonogram pracy świadczeniodawcy 
stanowiący integralną część umowy”.  

Dość wyraźnie odróżnia się tu porady 
ambulatoryjne w ośrodku od wizyt do-
mowych „w uzasadnionych wskazaniami 
medycznymi przypadkach”. Ktoś mógłby 
zapytać – dlaczego nie można by wszyst-
kich leczyć w domu? Odpowiedź wydaje się 
dość prosta. Po pierwsze: w odpowiednio 
wyposażonym ambulatorium lekarz ma 
dostęp do wszelakiej potrzebnej aparatu-
ry, do niezbędnego sprzętu medycznego. 
Jadąc do pacjenta może co najwyżej wziąć 
stetoskop, przenośny aparat do mierzenia 
ciśnienia czy mobilny aparat EKG i pod-
stawowe leki. 

Istotną sprawą jest również cenny czas. 
Lekarz podróżując pomiędzy domami 
pacjentów (czasami od Prusinowa po Ko-
ninko, od Błażejewka po Robakowo) traci 
cenne godziny, które mógłby wykorzystać 
na badanie i pomoc innym chorym.

Niemniej bywają sytuacje wyjątkowe, 
w których wizyta domowa jest konieczna 
i uzasadniona.

Zgodnie z umową z NFZ, każdy z leka-
rzy PLR „Zdrowie” posiada swój harmono-
gram pracy, w tym wizyt domowych. Warto 
przy okazji zapoznać się z harmonogramem 

swojego lekarza rodzinnego (umieszczony 
np. na drzwiach gabinetu lub na stronie 
internetowej www.plrzdrowie.pl). Na wizyty 
domowe poświęcają oni teoretycznie śred-
nio 2 godziny dziennie. W praktyce, szcze-
gólnie podczas nasilenia się zachorowań 
bywa, że 2 godziny nie wystarczają.

Zarejestrować się na wizytę domową 
można osobiście (np. telefonicznie) lub 
poprzez pośrednictwo osoby trzeciej (tele-
fonicznie lub osobiście w ośrodku) w dniu 
planowanej wizyty. 

Istotne jest jednak, by określić lekarzowi 
co jest dokładną przyczyną wezwania do 
domu, ponieważ lekarz ma obowiązek 
świadczenia usługi medycznej u pacjenta 
„w przypadkach uzasadnionych wskazania-
mi medycznymi”, czyli, jak czytamy w tym 
samym zarządzeniu „w sytuacji uzasad-
nionej stanem zdrowia świadczeniobiorcy 
(pacjenta)” 

 To lekarz weryfikuje, czy zachodzi 
takie uzasadnienie. Wstępne określenie 
problemu zdrowotnego z jakim boryka 
się pacjent, jest także ważne, by lekarz 
mógł przygotować się do wizyty (np. wziąć 
aparat EKG).

Dla ułatwienia planowania pracy wizytę 
należy zgłaszać w miarę jak najwcześniej. 
Porad lekarskich (zarówno tych ambu-
latoryjnych, jak i domowych) udziela się 
z reguły (i zgodnie z przepisami) w dniu 
zgłoszenia. Ale wizyt danego dnia może być 
wiele, więc doktor będzie chciał zaplanować 
swoją pracę. Gdy więc dla przykładu lekarz 
odwiedza pacjentów od 14 :00 do 16:00 nie 
przyjmie wizyty o 17:00, gdy jest już znowu 
w ośrodku zdrowia (choć w szczególnie 
uzasadnionych, bardzo pilnych  przypad-
kach możemy liczyć na pomoc).  

Niektóre wizyty można uzgodnić wcze-
śniej. Jak mówi jeden z przepisów: „w 
schorzeniach przewlekłych, z wyłączeniem 
stanów zaostrzenia w przebiegu tych scho-
rzeń, w przypadkach porad stanowiących 
realizację kontynuacji leczenia oraz w 
sytuacjach, gdy potrzeba kontaktu świad-
czeniobiorcy z lekarzem poz nie jest podyk-
towana koniecznością uzyskania pomocy 
medycznej, której realizatorem jest ten 
lekarz, świadczenia udzielane są w terminie 
uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.” 

Pamiętaj!
- sprawdź harmonogram pracy swojego 

lekarza i dowiedz się w jakich terminach 
udziela porad domowych,

- zarejestruj wizytę telefonicznie lub 
poprzez pośrednika w ośrodku w dniu ocze-
kiwanej wizyty, w miarę jak najwcześniej 
(najlepiej do godziny 11:00), 

- przy rejestracji podaj lekarzowi wszyst-
kie informacje dotyczące objawów niepokoją-
cych pacjenta, by można było zweryfikować 
potrzebę (uzasadnienie) wizyty domowej 
oraz przygotować się do niej. ŁG   

leKarsKa wizyta domowa  
- co powinniŚmy wiedzieć

informator dla osoby 
niepeŁnosprawnej

W tym wydaniu Informatora, pomimo 
zapowiedzianych wcześniej informacji o 
świadczeniu rehabilitacyjnym zapraszamy do 
zapoznania się z zasadami otrzymania dofi-
nansowania dla uczniów niepełnosprawnych 
z obszarów wiejskich w naszej gminie.

Program „UCZEŃ NA WSI – pomoc w 
zdobyciu wykształcenia przez osoby niepeł-
nosprawne zamieszkujące gminy wiejskie 
oraz gminy miejsko - wiejskie” realizowany 
jest wspólnie przez naszą gminę i Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Program realizowany jest na terenie 
gmin wiejskich oraz gmin miejsko- wiejskich 
całego kraju od dnia 1 września 2007 roku do 
30 czerwca 2010 roku.

1. O dofinansowanie kosztów nauki w 
ramach programu może ubiegać się osoba 
niepełnosprawna, która:

1) posiada ważne orzeczenie o niepełno-
sprawności lub orzeczenie o stopniu niepeł-
nosprawności, 

2) pobiera naukę w szkole podstawowej, 
gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z 
wyłączeniem szkoły policealnej), 

3) posiada stałe zameldowanie na te-
renie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego 
lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie 
miejsko–wiejskiej.

4) Dochody w jej rodzinie na jednego 
członka nie przekraczają kwoty 1 123,20 zł

Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych 
dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do 
ubiegania się o przyznanie dofinansowania 
kosztów nauki w ramach obszaru A programu, 
czyli Wnioskodawcą jest rodzic lub opiekun 
prawny.

2. Przyznana ze środków PFRON pomoc 
finansowa w ramach programu, może obej-
mować następujące koszty:

1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub 
umożliwiających naukę, w szczególności: 

słowniki, encyklopedie, lektury szkolne, 
itp.; artykuły szkolne (zeszyty, bruliony, bloki, 
dzienniczki ucznia, farby, kredki, kleje, teczki, 
segregatory, okładki, wycinanki, malowanki, 
brystole, bibuły, plasteliny, gumki, tempe-
rówki, naklejki, linijki, nożyczki itp.); artykuły 
piśmienne (atramenty, tusze, mazaki, mar-
kery, długopisy, pióra, korektory, ołówki itp.); 
tornister szkolny, plecak, piórnik, kostium 
gimnastyczny, itp.; komputerowe programy 
edukacyjne, multimedialne kursy językowe, 
kasety wideo, płyty DVD, itp.

2) uczestnictwa w zajęciach mających na 
celu podniesienie sprawności fizycznej lub 
psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabi-
litacyjne i koszty dojazdu),

3) związane z dostępem do internetu 
(instalacja i abonament),

Uwaga! w ramach programu wykluczona 
została możliwość zakupu sprzętu kompu-
terowego

4) kursów doszkalających w zakresie 
programu nauczania oraz kursów językowych 
(w przypadku kursów organizowanych poza 
miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowa-
niu mogą podlegać również koszty dojazdu, 
zakwaterowania, wyżywienia),

5) wyjazdów organizowanych w ramach 

zajęć szkolnych.
Dodatkowo uczniowie szkół ponadgimna-

zjalnych mogą wykorzystać dofinansowanie 
na:

1) opłaty za naukę (czesne),
2) zakwaterowanie (gdy uczeń pobiera na-

ukę poza miejscem stałego zamieszkania),
3) dojazdy do szkoły.
3. Wysokość pomocy finansowej ze środ-

ków PFRON nie może przekroczyć:
1) w przypadku ucznia szkoły podst. lub 

gimnazjum – kwoty 2000 zł w ciągu całego 
roku szkolnego,

2) w przypadku ucznia szkoły ponad-
gimnazjalnej bez obowiązku uiszczania 
czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego 
roku szkolnego,

3) w przypadku ucznia szkoły ponadgim-
nazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat 
za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu 
jednego roku szkolnego.

4. Wnioskodawca (tj. pełnoletni uczeń 
niepełnosprawny lub w przypadku dzieci i 
młodzieży do lat 18 jego rodzic lub opiekun 
prawny) składa wniosek o dofinansowanie 
kosztów nauki do dnia 30 września 2008 roku 
w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie 
Miasta w Kórniku (skąd również można pobrać 
owe wnioski).

5. Jakie dokumenty należy złożyć wraz z 
wnioskiem? 

1) kserokopię ważnego orzeczenia o 
niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności ucznia, 

2) oświadczenie Wnioskodawcy o do-
chodzie brutto (za okres 3 miesięcy po-
przedzających miesiąc złożenia wniosku) 
przypadającym na jednego członka rodziny 
pozostającego w gospodarstwie domowym, 
którego wzór stanowi załącznik do formularza 
wniosku o dofinansowanie (dochód brutto po 
odjęciu składek ubezpieczenia społecznego i 
kosztów uzyskania przychodów)

3) zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu 
nauki przez ucznia w szkole podstawowej, 
gimnazjum lub szkole ponagimnazjalnej,

4) kserokopię aktu urodzenia ucznia – 
dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o 
pomoc finansową w imieniu  i na rzecz nie-
pełnoletniego dziecka, 

5) kserokopię dokumentu o ustanowieniu 
opieki prawnej nad podopiecznym - dotyczy 
Wnioskodawców, będących opiekunami 
prawnymi ucznia.

6) Druk oświadczenia o sposobie odbioru 
otrzymanego dofinansowania

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
zapraszam do kontaktu telefonicznego z 
Gminnym Rzecznikiem Osób Niepełnospraw-
nych (61 8 190 219 lub 515 229 671).

W następnym numerze opublikujemy 
podsumowanie uczestnictwa naszej gminy w 
programie „Uczeń na wsi” w roku szkolnym 
2007/2008.

Opr. Anita Wachowiak
Gminny Rzecznik Osób  

Niepełnosprawnych
(Tel. 8 190 219, 515 229 671,  

mail – rzecznik.on@kornik.pl)

istnieją jUż 
25 lat 

Bez nich wiele osób nie wyobraża 
sobie życia. Często wiele wysiłku, pracy 
i czasu wkładają w jego pielęgnowanie. 
ogrody działkowe, bo o nich mowa, 
masowo zaczęły powstawać w Polsce 
na początku lat 80-tych. W tym roku 
cztery położone na terenie gminy kórnik, 
obchodzą 25-lecie istnienia. 

Obecnie w naszej gminie funkcjonuje 
sześć Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 
Ich historia zaczyna się jednak wiele lat 
wcześniej. Otóż w 1981 roku sejm uchwalił 
ustawę o pracowniczych ogrodach dział-
kowych. W ten sposób władze państwowe 
stworzyły warunki do tego, aby tworzyć 
tego typu ogrody, a także by udostępniać w 
nich masowo działki ziemi ludziom. Ogrody 
te miały być zrzeszone w ogólnokrajowej 
organizacji, jaką jest Polski Związek Dział-
kowców.  

W tym okresie, w związku z dużym 
zapotrzebowaniem na działki na naszym te-
renie, wielkopolskie struktury PZD i władze 
administracyjne gminy Kórnik rozpoczęły 
działania, aby utworzyć ogrody. Już w 1982 
roku powstał jako pierwszy Pracowniczy 
Ogród Działkowy w Koninku. W następnym 
roku, czyli 1983 utworzono cztery kolejne 
ogrody. Były to: POD „Orkan” w Jaryszkach 
(10,7ha i 200 działek), POD im. Antoniego 
Wróblewskiego w Kórniku, a obecnie w 
Mościenicy (12,4ha i 243 działki), POD im. 
prof. Stanisława Żalińskiego w Żernikach 
(13,6ha i 208 działek) oraz POD im. Wła-
dysława Zamoyskiego w Kórniku-Bninie 
(10,5ha i 170 działek). Znacznie później 
powstał POD w Szczytnikach (3,1ha i 54 
działki). 

Warto wspomnieć o tym, że ustawą 
sejmu z 2005 roku Pracownicze Ogrody 
Działkowe przekształcono na Rodzinne 
Ogrody Działkowe. W ten sposób usunięto 
z nazwy przedrostek kojarzący się z dawną 
peerelowską epoką i dostosowano przepisy 
do współczesnych czasów. 

W ciągu 25 lat wygląd ogrodów działko-
wych ulegał licznym zmianom. Montowano 
nowe lampy, układano chodniki, tworzono 
własne ujęcia wody czy parkingi dla zmo-
toryzowanych. Jedno zapewne nie uległo 
zmianie – zapał ludzi do zajmowania się 
małym, własnym kawałkiem ziemi. 

Barbara Morasz

Koniec chórU?
Chór „Castellum Cantans” istnieje od 

października 1999 roku. Pasja muzyków 
amatorów oszlifowana przez profesjo-
nalistę z Akademii muzycznej w Pozna-
niu marka Gandeckiego zaowocowała 
wieloma nagrodami i wyróżnieniami na 
festiwalach, szeregiem ważnych koncer-
tów i masą wzruszeń jakich dostarczali 
swoim słuchaczom i sobie kórniccy 
chórzyści.

Przez 9 lat istnienia zespół starał się 
podnosić artystyczną poprzeczkę i stawiał 
sobie coraz to ambitniejsze cele. Niestety z 
wielu przyczyn chórzystów ubywało np. od-
chodzili do innych zespołów, wyprowadzali 
się z okolic Kórnika lub rezygnowali z innych 
przyczyn. Coraz trudniejszy repertuar wy-
magał jednak coraz to więcej zaangażowa-
nia od pozostałych członków. 

Braki kadrowe doprowadziły do momen-
tu, w którym dyrygent stwierdził, że dalsze 
śrubowanie poziomu nie jest możliwe. Za-
razem jednak przyjęcie nowych członków, 
często bez przygotowania muzycznego 
było rzeczą niełatwą, gdyż ci musieliby 
szybko opanować trudny materiał i dogonić 
resztę. Często w takich przypadkach „rekru-
ci” zniechęcali się i rezygnowali.

Czy to oznacza koniec Kórnickiego 
chóru? Czy kórniccy śpiewacy nie będą 
już uświetniać liturgii świąt, organizować 
koncertów w zamku, promować naszej 
Gminy na konkursach w kraju i koncertach 
za granicą?

to zależy od Państwa!

Po burzliwych dyskusjach zarząd 
stowarzyszenia zrzeszającego członków 
chóru zdecydował by rozpocząć wszytko 
od nowa.

Na podstawie doświadczeń obecnego 
zespołu i przy pomocy nowych ludzi rozpo-
czynamy tworzenie nowego chóru.

Każdy zainteresowany śpiewem (nawet 
ten, kto nie do końca wierzy w swoje siły 
lub nie jest przekonany do muzyki chóral-
nej ale lubi podejmować nowe wyzwania) 
może bez obawy zgłosić swój akces. Zespół 
od września będzie szukał nowej drogi, z 
nowym repertuarem, który dostosowany 
zostanie do poziomu zgłaszającej się 
grupy osób.

Chór to próby, koncerty i praca nad 
swoimi umiejętnościami wokalnymi. Jak 
pokazuje jednak dotychczasowe doświad-
czenie, wokół tego tworzy się także otoczka 
towarzyska. Chórzyści mogą stanowić 
zgrana paczkę przyjaciół, którzy ciekawie 
spędzają wolny czas, podróżują dzielą za-
interesowania (nie zawsze muzyczne).

Dzisiejszy świat promuje indywidualizm, 
nietrwałość związków społecznych i komer-
cję. Chór- to coś pod prąd takim nurtom, ale 
kto popłynie z Castellum Cantans – choćby 
i pod prąd – nie pożałuje.

ŁG
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2 3 7 8

1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Poznańskiej i Szkolnej w Borówcu 55 000,00 5 002,00 9%

Trwają prace projektowe oraz uzgodnienia 
z AQUANET w sprawie realizacji budowy 

kanalizacji sanitarnej

2 Projekt wodociagowania Kromolic i Runowa 30 000,00 0,00 0%
Trwają przygotowania wniosku o warunki 

techniczne budowy sieci wodociągowej. Zadanie 
wprowadzono do budżetu 30.07.2008

3 Projekt wodociągowania wsi Czmoniec 
(dokończenie) 25 020,00 5 500,00 22%

Zostało zlecone opracowanie projektu 
budowlanego sieci wraz z przyłączami. Tearmin 

realizacji 30.11.2008

4 Budowa chodnika od ul. Lipowej do ul. 
Śremskiej 80 452,00 80 325,91 100% Zadanie zostało zakończone

5 Wykonanie nakładki i odwodnienia na ul. 
Jeziornej w Bninie 150 000,00 9 760,00 7%

Opracowano dokumentację projektową 
kanalizacji deszczowej. Wystąpiono o 

pozwolenie na budowę.

6 Budowa chodnika w Kórniku - Bninie ul. 
Kasztelana Jarosta 51 500,00 51 162,15 99% Zadanie zakończono

7 Budowa chodnika w Kromolicach 50 000,00 48 288,00 97% zadanie zakończono

8 Budowa chodnika w Radzewie 60 000,00 0,00 0% Ustalono zakres, zostaną przygotowane 
przedmiary

9 Budowa chodnika w Żernikach 40 000,00 488,00 1% Ustalono zakres, zostały przygotowane 
przedmiary

10 Budowa drogi Śremskiej przy blokach SKR 
(w tym kanalizacja deszczowa) 845 148,00 279 464,68 33%

Wykonano kanalizację deszczową w ul. 
Krauthofera. Przygotowano materiały 

przetargowe.  Ogłoszony został przetarg na 
budowę nawierzchni, kanalizacji deszczowej i 

oświetlenia -na 29.08.08

11 Budowa ul. Asnyka 500 000,00 9 760,00 2%
Wystąpiono o  wydanie decyzji o pozwoleniu 

na budowę. Przygotowuje się dokumenty 
przetargowe. Zadanie 2-letnie. Planowany termin 

zakończenia budowy do 30.06.2009r.

12 Budowa ul. Wyspiańskiego 41 000,00 40 445,10 99% Zadanie zakończono.

13 Dokończenie budowy ul. Wiejskiej w 
Robakowie 749 745,00 448 175,98 60% Zakończono etap I budowy. Przygotowuje się 

zakres II etapu.

14 ul. Poznańska i Poprzeczna w Kórniku - 
wykonanie nakładki z odwodnieniem 110 000,00 32 744,80 30%

Wykonanie nakładki uzależnione jest od 
rozwiązania problemów  z kan. deszczową. 

Opracowano koncepcję kanalizacji. 
Przygotowuje się dokumentację projektową.

15
Modernizacja chodnika od ul. Zamkowej 

w Kórniku do bloków SKR w Bninie (w tym 
projekt)

1 065 000,00 48 800,00 5%
W dniu 12.06.2008 podpisano umowę na 
budowę I etapu. Przygotowano materiały 

przetargowe i ogłoszono przetarg na kolejny 
etap- składanie ofert do 29.08.08r.

16 Budowa promenady spacerowej wzdłuż 
brzegu Jeziora Kórnickiego (I etap) 500 000,00 19 154,00 4%

Zostało zlecone opracowanie dokumentacji 
projektowej (dla odcinka od ul. Jeziornej do 
ul. Zamkowej). Wystąpiono o pozwolenie na 

budowę oraz o zgodę do PAN w Warszawie o 
wyrażenie zgody na zajęcie części działki PAN. 

Przygotowuje się materiały przetargowe.

17 Projekt promenady spacerowej wzdłuż 
brzegu Jeziora Kórnickiego (II etap) 30 000,00 0,00 0% Trwa ustalanie zakresu II etapu, zadanie 

wprowadzono do budżetu 30.07.2008

18 Centrum rekreacji i sportu z infrastrukturą 
towarzyszącą 6 221 037,00 26 840,00 0%

Ogłoszono przetarg na budowę hali sportowej 
i basenu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz 

przetarg na pełnienie funkcji koordynatora oraz 
inspektora nadzoru inwestorskiego.

19 Modernizacja budynku socjalnego I w 
Dziećmierowie 838 414,00 485 055,42 58% Trwają prace budowlane. Przewidziany termin 

zakończenia inwestycji 15.10.08

20 Modernizacja budynku socjalnego II w 
Dziećmierowie 550 000,00 133 470,75 24%

W dniu 21.03.08 podpisano umowę na 
modernizację budynku. Przewidziany termin 

realizacji - 15.10.08

21 Sieć wodociągowa i przyłącza wod-kan do 
budynków socjalnych w Dziećmierowie 95 000,00 0,00 0% Zadanie w trakcie realizacji.

22 Modernizacja Ratusza w Bninie 620 000,00 65 880,00 11%
Opracowano dokumentację projektową. Trwają 
prace  projektowe i uzggodnienia z WWKZ w 

Poznaniu.
23 Monitoring Bnina 65 500,00 65 048,92 99% Zadanie zakończono

24 Monitoring Kórnika 55 000,00 40 170,98 73% Zadanie zakończono

25 Projekt rozbudowy SP Nr 1 w Kórniku 30 000,00 0,00 0%
Trwają prace związane z ustaleniem zakresu 

rozbudowy. Zadanie wprowadzono do budżetu  
28.05.2008

26 Projekt rozbudowy SP Nr 2 w Kórniku 40 000,00 0,00 0%
Przeprowadzono ustalenia związane z 

zakresem projektu. Przygotowuje się umowę na 
opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie 

wprowadzono do budżetu  28.05.2008

Remont dachu w SP Nr 2 w Kórniku 145 000,00 144 887,01 100% zadanie zakończono

27 Budowa kanalizacji deszczowej w Gądkach 
ul. Akacjowa, Brzozowa i Kwiatowa 500 000,00 0,00 0%

Zadanie wprowadzono do budżetu 28.05.2008r. 
(zadanie 2 -letnie). Przygotowano materiały 
prztargowe. Ogłoszono przetarg na budowę 
kanalizacji deszczowej - termin 28.08.2008r.

28 Kanalizacja deszczowa ul. Kwiatowa w 
Skrzynkach 160 000,00 0,00 0%

Uzyskano decyzję o pozwoleniu wodno - 
prawnym. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo 

- termin przetargu 20.08.2008r.

29 Kanalizacja deszczowa ul. Łąkowa w 
Szczodrzykowie 155 000,00 24 400,00 16%

zostało wykonane opracowanie oceny stanu 
technicznego urządzeń melioracyjnych 

Szczodrzykowo - Runowo. Przewidziany termin 
realizacji - 30.05.08

30 Budowa oświetlenia Pierzchno Huby 34 000,00 0,00 0% Złożona została oferta. Trwa przygotowanie 
umowy na wykonawstwo

31 Budowa oświetlenia ul. Śremska w Kórniku 
- Bninie 21 000,00 0,00 0% Złożona została oferta. Trwa przygotowanie 

umowy na wykonawstwo

32 Budowa oświetlenia w Czmońcu 24 000,00 0,00 0% Złożona została oferta. Trwa przygotowanie 
umowy na wykonawstwo

33 Oświetlenie Borówca 200 000,00 100 341,72 50%
W dniu 19.05.2008 podpisano umowę na 

budowę oświetlenia ul. Kempingowej i Okrężnej. 
Termin realizacji 31.07.2008r. Przygotowuje się 

kolejny zakres do przetargu

34 oświetlenie ul. Średzka w Kórniku 110 000,00 65 693,62 60% Zadanie zakończono

35 Oświetlenie ul. Zamoyskiego w Kórniku 
(projekt i wykonawstwo) 60 000,00 3 660,00 6%

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowej. Termin zakończenia zadania - 
30.07.08. Przygotowuje się dokumentację 

formalno-prawną.

36 Oświetlenie w Dachowej 80 000,00 1 997,77 2% Wystąpiono o pozwolenie na budowę. 
Przygotowuje się zakres prac do przetargu.

37 Oświetlenie w Kamionkach os. Wodnik (ul. 
Modelarzy, Szybowników) 57 900,00 48 569,34 84% Zadanie zakończono

38 Oświetlenie w Kamionkach ul. Lotnicza 60 000,00 30 050,15 50% Zadanie zakończono

39 Oświetlenie w Kamionkach ul. Nowa 40 000,00 325,47 1% Przygotowano dokumentację terenowo - prawną. 
Przygotowuje się umowę na wykonawstwo

40 Oświetlenie w Kamionkach ul. Rogalińska 
i Polna 70 000,00 37 077,85 53% Zadanie zakończono

41 Oświetlenie w Koninku ul. Granatowa - 
Błękitna - Niebieska 52 100,00 52 089,74 100% Zadanie zakończono

42 Oświetlenie w Runowie 80 000,00 37 358,98 47% Zadanie zakończono

43 Projekt oświetlenia ul. Zapomniana w 
Borówcu 15 000,00 13 420,00 89%

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowej. Termin zakończenia zadania - 

30.07.08. Wystąpiono o zgody na wykonanie 
oświetlenia do włascicieli gruntów.

44

Wykonanie projektów oświetlenia w Gminie 
Kórnik

50 000,00 0,00 0%

W dniu 18.03.2008 podpisano umowę na 
opracowanie dokumentacji projektowej. Termin 

realizacji 30.10.20081) Błażejewo ul. Rybacka

2) Błażejewo ul. Zaniemyska
W dniu 18.03.2008 podpisano umowę na 

opracowanie dokumentacji projektowej. Termin 
realizacji 30.10.2008

3) Dziećmierowo os. Owocowe Wzgórze
W dniu 18.03.2008 podpisano umowę na 

opracowanie dokumentacji projektowej. Termin 
realizacji 30.10.2008

4) Pierzchno 36-40
W dniu 17.03.2008 podpisano umowę na 

opracowanie dokumentacji projektowej. Termin 
realizacji 30.10.2008

5) Robakowo ul. Leśna, Malinowa, 
Agrestowa, Aroniowa

W dniu 17.03.2008 podpisano umowę na 
opracowanie dokumentacji projektowej. Termin 

realizacji 30.10.2008

6) Mościenica ul. Wierzbowa
W dniu 17.03.2008 podpisano umowę na 

opracowanie dokumentacji projektowej. Termin 
realizacji 30.10.2008

45 budowa sieci gazowej oraz przyłączy 
gazowych w Czmoniu 688 750,00 3 660,00 1%

Opracowano projekt, wystąpiono o wyrażenie 
zgody na lokalizację sieci gazowej w pasie drogi 

powiatowej.

46 projekt przebudowy sieci wodociągowej ul. 
Śremska w Kórniku - Bninie 10 000,00 0,00 0%

Zostało zlecone opracowanie projektu 
budowlanego przebudowy sieci wodociągowej 
w Bninie przy ul. Sremskiej. Termin realizacji 

30.11.2008

47 modernizacja Rynku w Kórniku (I etap - w 
tym projekt) 400 000,00 0,00 0%

Ogłoszono konkurs na opracowanie 
dokumentacji projektowej modernizacji Placu 

Niepodległości.

48 budowa budynku sanitariatów OSiR w 
Kórniku 213 500,00 212 704,08 100% Zadanie zakończone

49 projekt kanalizacji sanitarnej Borówiec I i 
Borowiec II 244 735,00 0,00 0%

Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace 
projektowe, uzgodnienia w sprawie lokalizacji 
przepompowni ścieków, podziały wstępne. . 

Trwają uzgodnienia  dokumentacji projektowej 
w Aquanet S.A. Uzgodniono trasę przebiegu 
kanalizacji. Uzyskano pozwolenie wodno - 

prawne. Uzyskano  uzgodnienie w  ZUDP w 
Starostwie Powiatowym.

50 projekt drogi ul. Flensa (+kanalizacja 
deszczowa) 80 000,00 0,00 0% Trwają prace projektowe

51 budowa ulicy Wyspiańskiego w Kórniku 282 689,00 275 174,75 97% Zadanie zakończono

52 projekt i wykonawstwo kanalizacji 
deszczowej w ul. Łąkowej w Szczodrzykowie 24 400,00 0,00 0% Trwają prace związane z opracowaniem projektu.

16 755 890,00 2 946 947,17

stan realizacji inwestycji nadzorowanych przez referat inwestycji Um KórniK
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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

UPRzEjmIE INFORmUjEmY,

że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 
Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,

W dniu  9 września 2008r.o godzinie 14:00
w Strażnicy OSP- Kórnik , ul. 20 października 93

 przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę) dla 
mieszkańców gminy, podczas której zainteresowanym uczest-
nikom, którzy ukończyli 50 lat rozdane zostaną specjalne 
probówki do przygotowania materiału do badań na obecność 
krwi utajonej w kale (profilaktyka raka jelita grubego),

a w dniu 15 września 2008r.

Pobierana będzie krew na oznaczenie poziomu PSA, w ra-
mach profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego (prostaty). 
W badaniu mogą wziąć udział mężczyźni od 50 roku życia

Miejsce pobrania krwi:  Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 
„Zdrowie”, ul. Poznańska 34a , od godz. 9:00 do godz. 13:00

Krew można pobierać po zjedzeniu posiłku!

Laborantka pobierająca krew na PSA będzie również od-
bierała probówki z kałem.

Na wszystkie badania proszę zabrać dowód osobisty!!

Zapisy na badania przyjmowane są w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku, sprawę prowadzi B Dobrzyńska pokój nr 1 , tel. 
061-8-170-411

Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy.

Wszystkie badania finansowane są z budżetu
Województwa Wielkopolskiego

UPRzEjmIE INFORmUjEmY,

że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 
Poznaniu , na podstawie umowy zawartej z Narodowym 
Funduszem Zdrowia wykona bezpłatnie w dniu 11.09.2008r. 
dla mieszkanek Gminy Kórnik 100 badań mammograficznych 
piersi w mammobusie:

w badaniach mogą uczestniczyć kobiety z rocznika
od 1958r. do 1939r., 

które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilak-
tycznej mammografii opłaconej przez NFZ.

Mammobus stanie na placu OSP- strażnicy w Kórniku  
ul. 20 października 93.

Badania rozpoczną się o godzinie 9:00 w ciągu godziny 
wykonanych zostanie około 10-12 mammografii.

U kobiet miesiączkujących mammografię wykonuje się 
w pierwszych 10-dniach cyklu miesiączkowego, licząc od 
pierwszego dnia miesiączki.

Podstawą wykonania badania jest  dowód osobisty oraz 
ważny dokument ubezpieczenia !!

Zapisy na badania przyjmuje Beata Dobrzyńska  -Referat 
Oświaty i Polityki Społecznej  Urzędu Miejskiego w Kórniku  
0618170411

Wyniki badań zostaną przesłane na adres domowy.

 POmPA INSUlINOWA 
Zwracamy się  z prośbą o pomoc finansową na zakup pompy insulinowej dla 17 letniej   Darii  z Kórnika. 

dziewczynka od 5 lat  choruje na cukrzycę insulino-zależną typu i 

W  2005 roku  na skutek ciężkich powikłań cukrzycowych znalazła się w szpitalu, gdzie stwierdzono   ketokwasicę metaboliczną 
i obrzęk mózgu. Życie Darii było poważnie zagrożone, lekarze cudem  odratowali ją na  oddziale  IOM  Szpitala Akademii Medycznej 
w Poznaniu. 

Od tego czasu  chora  musi ściśle  przestrzegać diety, ciągle kontrolować poziom cukru  i  5 razy dziennie robić sobie zastrzyk 
z insuliny. Taki rytm dnia wyznacza choroba, co jest  to bardzo uciążliwe i kłopotliwe. Mimo to Daria  podjęła naukę w Technikum 
Przemysłu Spożywczego w Poznaniu w klasie hotelarstwo, sama wybrała tę szkołę ze względu na swoje zainteresowania i pla-
ny życiowe. Nauka oraz praktyki zawodowe pochłaniają jej dużo czasu, jednak Daria jest  ambitną i pracowitą uczennicą i nie 
chce  zmarnować szansy  jaką daje jej w przyszłości  wyuczony zawód .Mimo problemów zdrowotnych i ogromnego wysiłku z 
powodzeniem ukończyła I klasę technikum. Szczególną uciążliwością dla niej jest konieczność ciągłej kontroli poziomu cukru i 
wstrzykiwania sobie insuliny, kilka razy dziennie, również w szkole co jest krępujące i absorbujące czasowo.

Sytuację zdrowotną Darii poprawi posiadanie pompy insulinowej, jednak urządzenie to jest drogie kosztuje  - 9.300 zł .

Ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje  zakupu pomp insulinowych, całkowity ciężar finansowy spada na chorego. 
W  przypadku rodziny Darii jest to wydatek ogromny, nie do udźwignięcia, ojciec pracuje sam na pięcioosobową rodzinę (matka 
nie pracuje, wychowuje trójkę dzieci, najmłodsze ma 1,5 roczku) dlatego chcemy im pomóc w zebraniu pieniędzy na potrzebną  
pompę i zwracamy się do wszystkich ludzi dobrego serca o wsparcie finansowe. Deklarując dalszą naszą  pomoc  udostępniamy  
konto bankowe dla  wpłat na ten cel .

      Bs kórnik 02 9076 0008 2001 0007 0739 0001   z dopiskiem „daria”                                                                   

Ofiarodawcom  serdecznie  dziękujmy  w imieniu Darii i jej rodziców.
Z  poważaniem   

Krystyna Janicka  - przewodnicząca zarządu KTPS         

Poszukujemy do wynajęcia lokalu użytkowego w Kórniku w widocznej  
i dostępnej lokalizacji o powierzchni około 20 metrów kwadratowych  

z mediami. (wc, internet, telefon).

Kontakt: Wojciech Piątkowski 515-114-383, w.piatkowski@biznespartner.com
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- ten rok najlepiej pokazał, jak 
praca rolnika zależna jest od pogo-
dy i jak długotrwała susza potrafi 
zniszczyć ponad połowę plonów 
- powiedział burmistrz jerzy lech-
nerowski, podczas tegorocznych 
dożynek Gminnych, które odbyły 
się 24 sierpnia w robakowie. 

Obchody dożynkowe rozpoczęła 
uroczysta Msza Święta na boisku 
przy robakowskim gimnazjum. Prze-
wodniczył jej ks. Eugeniusz Leosz, 
proboszcz miejscowej parafii. Podczas 
homilii kapłan wielokrotnie podkreślał 
jak ważną rolę odgrywa rolnik w życiu 
społecznym. 

Po strawie duchowej przyszedł czas 
na oficjalne uroczystości Święta Plo-
nów. Julia Bartkowiak, przewodnicząca 
Komitetu Organizacyjnego Dożynek 
Gminnych powitała gości i przedstawiła 
starostów dożynkowych. W tym roku 
funkcję tą pełnili: Jolanta Wrzesińska 
z Robakowa Wsi i Stefan Sosnowski, 
sołtys i rolnik z Robakowa Wsi. 

Tradycyjnego obrzędu dożynkowe-
go dokonał poznański Zespół Tańca 
Ludowego „Staropolanie”. Towarzyszyły 
mu przyśpiewki, tańce nawiązujące do 
pracy na roli, zbioru plonów i symbo-
liczne młócenie zboża cepem. Wieniec 
dożynkowy wraz z chlebem wypieczo-
nym z tegorocznego zboża wnieśli Julia 
Bartkowiak i Zbigniew Tomaszewski z 
Komitetu Organizacyjnego. Bochenek 
chleba przyjęli od nich starostowie, któ-
rzy przekazali go gospodarzowi gminy, 
burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskie-
mu. „Staropolanie” śpiewając, prosili 
włodarza miasta o sprawiedliwe po-
dzielenie chleba wśród ludzi. Następnie 
burmistrz połamał bochenek i podzielił 
się nim z gośćmi i mieszkańcami. 

Po tradycyjnym obrzędzie, wło-
darz gminy w swoim przemówieniu 
wspomniał o tym, że rok 
ten był niezwykle trudny 
dla rolników ze względu na 
długotrwałą suszę, która 
zniszczyła w naszej gminie 
ponad połowę upraw. Jak 
co roku wyróżniono także 
rolników, którzy przez wiele 
lat ciężko pracowali na roli. 
Wśród nich byli: Kunegunda 
Pawlak z Kromolic, Leokadia 
Wrzesińska z Robakowa, 
Bolesława i Izydor Gąsieni-
ca z Czmońca, Czesława i 
Edmund Płotkowiak z Skrzy-
nek, Czesława i Władysław 
Staniszewscy z Robakowa. 
Wyróżnieni z rąk burmistrza 
Jerzego Lechnerowskiego 
i wiceburmistrza Hieronima 
Urbanka otrzymali listy gra-
tulacyjne oraz upominki, w 
postaci srebrnych monet 

okolicznościowych, wydanych w tym roku. 
Członkowie zespołu „Staropolanie” wraz z 
zebranymi mieszkańcami zaśpiewali dla 
nagrodzonych „Sto lat”. 

Rozrywkowo i tanecznie 
Z obchodami Święta Plonów związany 

jest nie tylko tradycyjny obrzęd dożynkowy 
i dzielenie się chlebem, ale także festyn 
przygotowany dla starszych i młodszych 
mieszkańców gminy. W tym roku atrakcji 
nie brakowało. 

Andrzej Ogórkiewicz, prowadzący 
część rozrywkową bardzo szybko zachęcił 
młodszą część publiczności do zabawy. 
Liczne konkursy i zagadki, ale przede 
wszystkim słodkie upominki przyciągnęły 
dzieci pod scenę. Kilkanaście minut póź-
niej wystąpił na niej teatr „Promyk”. Naj-
młodsi żywo reagowali na przedstawienie 
o małym Indianinie i smoku. Karuzele, 
kolejki, dmuchane zjeżdżalnie, wata cukro-
wa i stoiska z zabawkami zainteresowały 
niejedno dziecko. 

Podczas Gminnych Dożynek już po 
raz kolejny odbył się Turniej Wsi. W tym 
roku zgłosiło się do niego 17 drużyn z wsi 
z naszej gminy. Nagrody pieniężne dla 
zwycięskich sołectw ufundowane przez 
burmistrza i rzeczowe dla uczestników 
wpłynęły na to, że walka była niezwykle 
zacięta. Organizatorzy przygotowali czte-
ry konkurencje. Były to: slalom rowerem 
wokół pachołków, przerzucanie opony od 
ciągnika na określonym odcinku (opona 
ważyła prawie 50 kg), strzał piłką do 
mini bramki oraz przenoszenie wody w 
kubkach do wielkiego słoja. Najlepsza 
okazała się drużyna z Szczodrzykowa, 
która zajęła pierwsze miejsce i zdobyła 
główną nagrodę pieniężną, czyli 2000 zł. 
Drugie miejsce i 

1500 zł wywalczyli mieszkańcy Ra-
dzewa. Trzecie miejsce zajęły, z taką 
samą ilością punktów drużyny z Runowa i 
Czmonia. Obie otrzymały po 1000 zł. 

Zarówno starsi, jak i 
młodsi chętnie odwiedzali 
„Zagrodę Kórnicką” przy-
gotowaną już po raz drugi 
przez Stowarzyszenie „Ak-
tywna Mościenica”. Tym ra-
zem zaprezentowano giną-
ce zawody. Zwiedzający na 
żywo zobaczyli jak garncarz 
wykonuje różne naczynia, a 
także sami mogli je zrobić. 
Obejrzeli także efekty pracy 
powroźnika, hafciarek, ko-
wala, szewca, krawca czy 
wyroby pszczelarza. 

Wieczorem na scenie 
pojawiła się grupa „Gang 
Marcela”, a następnie do 
późnych godzin nocnych 
przygrywał do tańca zespół 
„Aspekt”. Barbara Morasz

rolnicy Świętowali Koniec żniw

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, biuro: Poznań, ul. Głuszyna 229/11 
Tel./fax (61) 87 88 513, 605 403 123

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

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

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

www.bartocha-kamieniarstwo.pl

WiElE BANkóW

ZAdZWoń • ZAPYtAj • sPrAWdŹ

tEl.: 0-728-493-109, 0-668-817-642, 061-44-72-226 
kórNik, ul. PoZNAńskA 22

KREDYTY ZA DARMO?
TAKIch NIE mAmY
AlE mAmY tAkiE, NA którE Cię stAĆ!
• krEdYtY GotóWkoWE - potrzebujesz tak niewiele, by otrzymać tak wiele!
• krEdYtY koNsolidACYjNE - jeden kredyt zamiast kilku, jedna niższa rata!
• krEdYtY miEsZkANioWE - pomyśl o swoim nowym mieszkaniu, my pomożemy Ci je kupić!
• PoŻYCZki HiPotECZNE - przyjemnie, szybko i nadowolny cel!
• krEdYtY NA ZAŚWiAdCZENiE luB oŚWiAdCZENiE
• dlA ZAdŁuŻoNYCH - bez BIK!

BIURO KREDYTOWE W jEDNYm mIEjScU

SALON FRYZJERSKISALON FRYZJERSKI

VIVAVIVAPaznokcie 
żelowe
696 625 804

Kórnik,
ul. Działyńskich 4

tel. 0 603 727 031

Zapraszamy:

Pn, Wt, Śr
1000 - 1800

Czw, Pt
1000 - 2000

Sb
900 - 1400
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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

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,.

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

Serdecznie dziękujemy Straży Miejskiej 
oraz wszystkim osobom, które przyczyniły 
się do odnalezienia naszego psa labradora 
- Foresta z Robakowa

Wdzięczni właściciele psa
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W dniach od 31 1ipca do 4 sierpnia br. 
delegacja gminy Kórnik przebywała w nie-
mieckiej gminie Königstein na zaproszenie 
stowarzyszenia „Königstein-Kórnik” i  bur-
mistrza niemieckiego miasta - Leonharda 
Helma 

Głównym celem wizyty 
był udział w uroczysto-
ściach związanych ze 
świętem miasta Königste-
in, zwanym „Burgfestem”. 
Było to już czwarte spo-
tkanie obu gmin podczas 
corocznie odbywających 
się tam uroczystości z tej 
okazji.

W tym roku do Nie-
miec udała się liczna gru-
pa, reprezentowana przez 
Magdalenę Królikowską, 
tegoroczną „Białą Damę”, 
wraz ze świtą. „Białej Da-
mie” towarzyszyli także 
przedstawiciele Kórnic-
kiego Stowarzyszenia 
„Ogończyk” i część chóru 
„Tutti Santi” z kierowniczką Ireną Żyto, dyry-
gentką Jadwigą Chałupką i opiekunami. 

Podczas pierwszego dnia po-
bytu w Königstein nasza delegacja 
wzięła udział w uroczystościach 
związanych z detronizacją księż-
niczki Betiny I i intronizacją nowej  
księżniczki Biancki I. Z żalem żegna-
no odchodzącą księżniczkę Betinę I, 
którą mieszkańcy naszej gminy mieli 
okazję poznać w maju podczas jej 
wizyty w Kórniku. Gratulując Biance 
I wyboru na księżniczkę Königstein 
2008 roku, „Biała Dama” zaprosiła 
ją do Kórnika w maju 2009 r., na co 
Bianca I z przyjemnością zgodziła 
się odwiedzić naszą gminę. W so-
botę nasi kórniccy przedstawiciele w 
obecności członków stowarzyszenia 
„Königstein-Kórnik” wręczyli burmi-
strzowi Königstein symboliczny kamień, 
upamiętniający współpracę między naszymi 

gminami. Kamień, wskazujący odległość 
Kórnika od Königstein wykonała pani Halina 
Narożna i Robert Maćkowiak z Kórnickiego 
Stowarzyszenia „Ogończyk”. Ta pamiątka 
została wykonana na wzór kamienia, który 

burmistrz Königstein otrzymał wcześniej 
od swojej gminy partnerskiej „Le Canett” z 

Francji. Kamienie umieszczone zostały po 
dwóch stronach wejścia do ratusza. 

Z pewnością najważniejszym i najpięk-
niejszym dniem pobytu delegacji z naszej 
gminy była niedziela, gdzie podczas mszy 
św. w katolickim kościele partnerskiego 
miasta nasz chór dziecięcy, wspólnie 

z niemieckim chórem, 
zaśpiewał kilka pieśni 
w różnych językach. Po 
uroczystej mszy nasi 
młodzi chórzyści zapre-
zentowali swoje talenty 
w krótkim koncercie, za-
chwycając, zebranych w 
kościele, mieszkańców 
Königstein. 

Kolejnym punktem 
świątecznego niedziel-
nego programu był udział 
naszej delegacji w  co-
rocznym pochodzie ulicz-
nym, na którym spotyka-
ją się, przebrani w stroje 
historyczne,  przedstawi-
ciele licznych organizacji 
i stowarzyszeń. Nasza 
„Biała Dama”, jadąc ze 

swoją świtą w pięknej dorożce, wzbu-
dzała ogólny zachwyt wśród przybyłych. 

Pochód reprezentował także nasz 
chór „Tutti Santi”, który śpiewając i 
tańcząc przez ponad dwie godziny, 
zaskarbił sobie sympatię miesz-
kańców miasta.

Krótki, zaledwie trzydniowy, 
pobyt w gminie Königstein, to 
niewątpl iwie bardzo aktywne 
uczestnictwo  naszej delegacji we 
wszystkich punktach programu, 
związanych ze świętem partner-
skiego miasta z Niemiec. Doszło 
także do dwóch owocnych spotkań  
naszych członków delegacji z 
przedstawicielami stowarzysze-
nia koordynującego współpracę 
gminy Königstein z gminą Kórnik, 

na których omówiono program dalszej 
współpracy. MMB 

Kórniczanie na zamKowym Święcie

Czwartek, 31 lipca, 6 rano, przed ra-
tuszem kórnickim. Wokół autokaru tłum 
ziewających dzieci i rodziców- troszkę 
zaniepokojonych podróżą swych pociech. 
Jeszcze tylko obowiązkowa kontrola 
policyjna, pożegnania i wyruszamy. Do 
Königstein kawał drogi! Na szczęście mamy 
„umilacze” czasu: odtwarzacz dvd, śpiew-
niczki podróżne, gitarę, koleżanki, którym 
trzeba zdać relację z lipcowych wakacji i w 
ostateczności- jaśki pod głowę. Upał rośnie 
i już podczas jedzenia pysznej jajecznicy, 
jeszcze po polskiej stronie, daje się nam 
we znaki. Ale trudno- mamy do przemie-
rzenia kilkaset kilometrów. Po odbiciu na 
południe od Berlina widoki robią się coraz 
piękniejsze. W rejonie „Bachowskim”, mię-
dzy Weimarem i Eisenach rozpościerają się 

łagodne wzgórza i malownicze miasteczka 
przycupnięte na dnie dolin. Wczesnym 
wieczorem docieramy naszej partnerskiej 
gminy. Witają nas członkowie stowarzysze-
nia Königstein- Kórnik. Po zakwaterowaniu 
w pokojach i odświeżeniu, ruszamy jeszcze 
na mały spacer po miasteczku. Na pewno 
będzie nam się lepiej spało! Nasz program 
jest tak wypełniony, że potrzeba nam relak-
su. Faktycznie, już w piątek rano udajemy 
się na wycieczkę nad Ren, pod opieką 
pana Schwoppe. Odwiedzamy Bingen, 
jemy obiad na stuletnim statku i podziwiamy 
rozległe winnice. Potem szybko wracamy 
do Königstein. Tam, w kościele, czekają 
na nas dzieci z miejscowego chóru. Pod-
czas próby ustalamy wersje śpiewanych 
utworów. Opłacały nam się te dodatkowe 

godziny spotkań w czasie wakacji! Utwory 
z niemieckim tekstem opanowaliśmy per-
fekcyjnie i podczas nabożeństwa ekume-
nicznego nasze wspólne śpiewanie wypada 
naprawdę wspaniale. A potem, jako świta 
Białej Damy wyruszamy na ważną uroczy-
stość. To koronacja nowej Burg Freulein, 
czyli Księżniczki Bianki I. Przed nią, przed 
władzami Königstein i miejscowymi arysto-
kratami mamy zaszczyt wystąpić. Nasza 
„Huba-Buba” od razu podbija serca i otrzy-
mujemy ogromne brawa, które usłyszymy 
jeszcze nieraz podczas naszego pobytu. 
W sobotę od rana szaleństwo na basenie 
(och, przydałby się taki obiekt w Kórniku!!). 
Część z nas woli zakupy we Frankfurcie, 
choć okazuje się, że nic się tam nie różni 
od polskich sklepów, nawet ceny… Szybko 
zamieniamy stroje kąpielowe na nasze galowe 
koszulki i pędzimy pod Ratusz. Tam, znów 
ważna chwila. (dokończenie na str. 22) 

„hUba- bUba” w Königstein
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UsŁUgi  
ogólnobUdowlane

tel.: 667 698 643, 601 243 018, 603 662 367

malowanie
szpachlowanie
tapetowanie
układanie paneli
regips – gips
docieplenia budynków

Ośrodek Szkolenia Kierowców
„UWE”

Paweł Wójkiewicz

Bnin, ul. Armii Krajowej 11 (Szkoła Podst.)
Zapisy: tel. 609 488 063 lub e-mail:   

RABATY DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW
MOŻLIWE RATY 0% • 1 godzina GRATIS!

KRÓTKIE TERMINY SZKOLENIA
– więcej na www.osk-uwe.pl

Rozpoczęcie kursu 16 września godz. 17.00

– podstawowy
– uzupełniający
– dodatkowy
– dokształcający

Zapraszamy na kurs prawa jazdy kat. B:

Celem nadrzędnych warsztatów organi-
zowanych przez KOK w sezonie artystycz-
nym 2008/2009 jest rozwijanie kompetencji 
kulturowej jej uczestników oraz  oddziały-
wanie na odbiorców ich pracy. 

Umiejętność odczytywania i reinterpre-
tacji metafor staje się co raz dotkliwszym 
problemem w komunikacji społecznej. 
Jednowymiarowe rozumienie prostych ko-
munikatów stanowi zagrożenie dla rozwoju 
tak kulturalnego, jak i emocjonalnego społe-
czeństwa. Liczne  obowiązki nas wszystkich 
- młodych i starszych - nie pozwalają na 
wgłębianie się w tę problematykę. Sądzimy, 
że propozycja warsztatów z różnych dzie-
dzin sztuki dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
pozwoli na rozwinięcie ich twórczych umie-
jętności. Pragniemy wejść w przestrzeń 
miasta, do parków, na skwery, chodniki, 
fasady i zaproponować mieszkańcom gmi-
ny Kórnik szereg obiektów i działań, które 
zaciekawią, zafrapują i zachęcą do zadumy 
nad ich znaczeniami. 

Proponując warsztaty w zakresie pla-
styki, muzyki, tańca, literatury pragniemy 
wysiłek ich uczestników scalić w widowi-
sku multimedialnym w trakcie Kórnickich 
Spotkań z Białą Damą. W tych ambitnych 
planach pomoc swą zaoferowali m.in. 
wykładowcy i studenci Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu, Akademii Muzycznej 
oraz literaci, aktorzy, choreografowie, śpie-
wacy i korepetytorzy muzyczni. Możliwe 
będzie również przeprowadzanie niektórych 
spotkań w siedzibie poznańskich uczelni. 
To jedna ze ścieżek dotarcia do szerokiej 
rzeszy odbiorców. 

Drugą stanowić mają spotkania w ra-
mach działalności impresaryjnej. Koncerty, 
biesiady, wystawy, wykłady oraz imprezy 
interdyscyplinarne mają stanowić propo-
zycję miłego i ciekawego spędzenia czasu 
w siedzibie KOK na Prowencie.

W siedzibie KOK planowane są również 
odpłatne prezentacje koncertów i spektakli. 
oraz kurs języka angielskiego dla dzieci 
najmłodszych metodą Helen Doron.

Liczymy również na zacieśnienie współ-
pracy ze społecznością sołectw gminy 
Kórnik i działającymi tam kołami, zespołami, 
świetlicami w zakresie współorganizacji  
imprez i pomocy merytorycznej.

   Sławomir Animucki

1. Działalność warsztatowa.

Edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych.

Metafora plastyczna: 

Edukacja plastyczna w zakresie: 
• podstawowych technik plastycznych
• małych form rzeźbiarskich i cera-

micznych
• aranżacji przestrzeni, tworzenia form 

przestrzennych, obiektów plastycznych z 
różnorodnych materiałów 

• wybranych elementów scenografii 
(tworzenie makiet, projektów itp.)

Metafora dźwiękowa:
• edukacja muzyczna, emisja głosu, gra 

na instrumentach, wykorzystanie gotowej 
muzyki mechanicznej

• edukacja w interpretacji głosowej 
tekstu literackiego

Metafora ruchowa:
• nauka tańca ludowego i towarzy-

skiego
• nauka podstaw gestu i ruchu sce-

nicznego
      
Metafora literacka:
• edukacja z zakresu tworzenia krótkich 

tekstów poetyckich, epickich i dramatycz-
nych

• wykorzystanie gotowych tekstów do 
budowania nowych komunikatów literac-
kich

Metafora teatralna:
• edukacja teatralna polegająca na 

kreatywnym wykorzystaniu wiedzy zdo-
bytej w ramach warsztatów plastycznych, 

muzycznych, tanecznych i literackich w celu 
stworzenia widowiska teatralnego

2. Działalność impresaryjna:
• prezentacja spektakli teatralnych, 

koncertów, wykładów prowadzonych przez 
liderów życia kulturalnego gminy oraz gości 
spoza Kórnika w ramach cyklicznej imprezy 
Salon na Prowencie.

3. Działalność komercyjna
• prezentacja spektakli i koncertów 

biletowanych
• organizacja odpłatnych kursów języ-

kowych dla dzieci najmłodszych

4. Działalność na rzecz integracji so-
łectw:

• pomoc w organizacji i prowadzeniu 
działalności kulturalnej, imprez okoliczno-
ściowych, przedsięwzięć gminnych poprzez 
nadzór merytoryczny instruktorów danych 
dziedzin sztuki
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UWAGA  
ZAProsZENiE NA BiEsiAdę!

DNIA 4 WRZEŚNIA  
O GODZ. 18.00  

W SIEDZIBIE KOK  
NA UL. PROWENT 6  

ODBĘDZIE SIĘ  
BIESIADA MUZYCZNA.

W TRAKCIE POWOŁANY ZOSTANIE 
ZESPÓŁ MIŁOŚNIKÓW PIOSENKI 

BIESIADNEJ. 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  
ŚPIEWAJĄCYCH  

I NIEŚPIEWAJĄCYCH, 
MŁODYCH I STARSZYCH, 

ŚMIAŁYCH I NIEŚMIAŁYCH.
GWARANTUJEMY  

PRZEDNIĄ ZABAWĘ. 

PROWADZENIE  
ALINA STANIECKA WILCZAK

PRACOWNICY  
I WSPÓŁPRACOWNICY KOK. 

Poszukuję do wynajęcia lokal  
w centrum Kórnika

tel. 607 786 551

miEjsCE NA tWoją rEklAmę

(dokończenie ze str. 21) 
Delegacja z UM wręcza panu burmi-

strzowi Leonhardowi Helmowi pamiątkowy 
kamień. A my znów mamy przyjemność 
śpiewać ulubione piosenki. Po zwiedzeniu 
ruin zamku wracamy wypoczywać. W nie-
dzielę od samego rana czeka nas artystycz-
ny gwóźdź naszego pobytu. Śpiewamy 
podczas Mszy Świętej wspólnie z tutejszym 
zespołem, a potem dajemy krótki koncert 
na życzenie wyraźnie publiczności. To tylko 
kilka piosenek, ale serca mieszkańców 
Königstein są podbite. Swoim brzmieniem 
i radością czerpaną ze śpiewu dla Pana 
Boga i ludzi zachwyciliśmy nawet tych, któ-
rzy znają nas od dawna. I znów potwierdziło 
się, że muzyka jest ponad wszystkim, co 
tworzone przez człowieka- ponad językiem, 
polityką, granicami państw. Nie trzeba być 
wcale profesjonalistą, bo najpiękniejsza 
muzyka to ta, która płynie wprost z serca. 
Nieważne czy to serce ma 50 czy 10 lat. To 
wszystko zabrzmieć może nieskromnie, ale 
ten krótki występ dał nam tak wiele satys-
fakcji i poczucia, że to, co robimy ma sens. 
Także później, podczas uroczystej parady 
daliśmy temu wyraz. Bo skąd wziąć siły na 
2 godziny śpiewania? To jest możliwe tylko 
dzięki prawdziwej pasji. 

Podczas tych zaledwie 3 dni w König-
stein, spotkaliśmy się z niesamowitą życzli-
wością i uznaniem. Mamy więc nadzieję, że 
nasze poważne zadanie- reprezentowanie 
gminy Kórnik, spełniliśmy dobrze. Dzięku-
jemy za zaufanie! 

w imieniu chóru Tutti Santi- JM

PRZEŻYJ PRZYGODĘ
z muzyką

Castellum Cantans zaprasza wszystkich, którzy chcą spróbować stać się częścią czegoś niezwykłego.
Wystarczy, że lubisz śpiewać, masz trochę ambicji i chcesz rozpoczynając od najprostszych utworów, krok po 

kroku poznawać świat muzyki.
Spróbuj!

przyjdź na spotkanie organizacyjne
16, 23 lub 30

września o godz. 19:30
do Domu Parafialnego parafii w Kórniku (ul. Wojska Polskiego)

lub zadzwoń 0505658392
Zamiast siedzieć przed telewizorem 

w ciemne jesienne wieczory – 
wyruszaj z nami w podróż po świecie muzyki.

Stwórzmy zgrany zespół i dobrą atmosferę! Koncertując zwiedzimy Świat! 
ZACZYNAMY  OD  NOWA
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Znalazł ludzkie kości w lesie 
W okolicach Kórnika znaleziono szcząt-
ki ludzkich kości. Policjanci wyjaśniają 
dokładne okoliczności całej sprawy. Do 
nietypowego znaleziska doszło 1 sierp-
nia. Wtedy to mężczyzna pracujący przy 
wyrębie drzew zauważył leżący niedaleko 
fragment kości i wezwał policję.
Na miejsce natychmiast wysłano specjalną 
grupę, mającą wyjaśnić pochodzenie zna-
leziska. Przybył także prokurator i biegły z 
zakresu medycyny. Jeszcze tego samego 
dnia rozpoczęło się również przeszukiwa-
nie okolicznych terenów, co doprowadziło 
do znalezienia kolejnych szczątek ludzkich 
kości. Obecnie policyjna grupa zajmująca 
się wyjaśnianiem wszelkich okoliczności 
sprawy, ustala tożsamość osoby zmarłej. 

Zderzył się z słupem reklamowym 
1 sierpnia w miejscowości Dziećmierowo, 
kierowca citroena w wyniku niezawinionej 
sprawności technicznej pojazdu, doprowa-
dził do zderzenia z słupem reklamowym. 

jechali na „podwójnym gazie”
W okresie od 1 do 25 sierpnia funkcjona-
riusze policji zatrzymali 4 nietrzeźwych 
rowerzystów i 1 kierowcę. Pierwszy z 
nich „wpadł” już 4 sierpnia w Koninku. 
Mężczyzna, który kierował rowerem 
miał 1,78‰. Dwa dni później, 6 sierpnia 
kórniccy policjanci zatrzymali kolejnego 
rowerzystę, tym razem w Kórniku. Badanie 
alkomatem wykazało 3,1‰ w wydycha-
nym powietrzu. W niedzielę 10 sierpnia 
w Błażejewie policjanci zatrzymali osobę, 
która kierowała fiatem 126p znajdując się 
w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna miał 
aż 3,96‰.  
Z kolei 13 sierpnia funkcjonariusze Od-
działu Prewencji Policji  Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 
w Kórniku rowerzystę, u którego badanie 
alkomatem dało wynik 0,74‰. 21 sierpnia 
„wpadł” kolejny rowerzysta. Tym razem po-
znańscy policjanci zatrzymali osobę, która 
kierowała rowerem znajdując się w stanie 
nietrzeźwości. Mężczyzna miał 1,48‰. 

Nie udzielił pierwszeństwa 
7 sierpnia w Kórniku, kierujący fordem 
w wyniku nie udzielenia pierwszeństwa 
przejazdu zderzył się z oplem. 

Wybił szybę 
16 sierpnia, mieszkaniec Szczytnik zgłosił, 
że nieznany sprawca wybił szybę w oknie 
balkonowym w jego domu. Straty oszaco-
wano na 600 zł. 

uszkodził pojazd
16 sierpnia w Czmoniu, kierowca opla wje-
chał na leżące na drodze konary drzewa i 
uszkodził w ten sposób swój samochód. 

Zderzył się z skodą 
20 sierpnia w Gądkach, kierujący merce-
desem nieprawidłowo wykonał manewr 
cofania i doprowadził do zderzenia z 
skodą. 

Nie zachował bezpiecznej odległości 
25 sierpnia w Kórniku na krajowej drodze 
nr 11, kierowca citroena nie zachował bez-
piecznej odległości od poprzedzającego go 
pojazdu i zderzył się z toyotą. 

Próbowali ukraść metalowe elementy 
Rano, 25 sierpnia w Kórniku policjanci 
zatrzymali na gorącym uczynku dwóch 
sprawców kradzieży. Około godziny 9 rano 
policjanci zatrzymali 33-latka i 48-latka. 
Mężczyźni zostali przyłapani na gorącym 
uczynku, podczas załadunku na samochód 
skradzionych elementów metalowych. 
Sprawcy zostali natychmiast zatrzymani 
przez stróżów prawa. W trakcie prowadzo-
nych czynności okazało się, że mężczyźni 
czekali, aż ochrona placu skończy zmianę. 
Sprawcy wykorzystali chwilę nieuwagi 
pracowników przecięli kłódkę i wjechali na 
teren pożyczonym samochodem ciężaro-
wym. W momencie, gdy 33-latek i 48-latek 
kończyli już załadunek skradzionych 21 
elementów stalowych wykorzystywanych 
jako elementy nośne, zostali zatrzymani 
przez policjantów. 
Tomasz K. i Eugeniusz S. byli już wcze-
śniej karani za podobne przestępstwa. Za 
popełnione przestępstwa grozi im do 5 lat 
pozbawienia wolności. Wartość skradzio-
nych elementów została oszacowana na 
17 tysięcy złotych. Opr. BM
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strAŻACY W AkCji

kórnickich strażaków wzywano do 
kolejnych interwencji:
• 28 lipca interweniowali po zawaleniu 

się stodoły w miejscowości Konarskie i 
gasili pożar zboża w Mieczewie, gmina 
Mosina, 

• 30 lipca w Mieczewie gasili pożar słomy, 
• 1 sierpnia usuwali plamę oleju powstałą 

na skutek wypadku w Skrzynkach, 
• 2 sierpnia również usuwali plamę oleju na 

ulicy Śremskiej w Kórniku, 
• 4 sierpnia udali się do Gądek i Robakowa, 

aby ugasić pożar słomy, 
• 5 sierpnia gasili pożar słomy w Biernat-

kach, 
• 6 sierpnia ugasili pożar krzewów na ulicy 

Dworcowej w Kórniku, 
• 7 sierpnia gasili palącą się trawę w Pru-

sinowie, 
• 13 sierpnia wyjechali do płonącej słomy 

w Żernikach, 
• 15 sierpnia strażacy zabezpieczali miej-

sce wypadku w Czmoniu, 
• 23 sierpnia usuwali drzewo powalone 

na drodze w Czmoniu i zabezpieczali 
miejsce wypadku w Bninie.

Opr. Robert Wrzesiński

KroniKa 
Kryminalna

Długo się zastanawiałam jak uatrakcyj-
nić pobyt mojej 6-letniej wnuczki z Holandii 
na wakacjach w Kórniku. Skorzystałam z 
oferty proponowanej przez Kórnicki Ośro-
dek Kultury w postaci warsztatów taneczno-
wokalnych na Prowencie. Było to głównie 
po to, by dziecko miało kontakt z polskimi 
dziećmi, doskonaliło język polski a przy oka-
zji miało ruch w postaci tańca, który bardzo 
lubi. Trafiłam w „10”. Codziennie od 10,00-
14,00 uczestniczyła w zajęciach, których 
nie opuściła ani razu. Program warsztatów 
przekroczył mile moje i dziecka oczekiwa-
nia. Z niezwykłą fachowością pani Małgosia 
Wysocka wprowadzała uczestników w 
tajniki kroków tanecznych i to niełatwych 
do nauczania. Dzieci poznały kroki walca 
angielskiego, tanga, poloneza, polki ( także 
tej „jarocińskiej”), krakowiaka, mazura, by 
w końcu połączyć je w całość. Z podziwem 
obserwowałam wszystkie tańczące dzieci, 
które dzielnie uczyły się kroków tanecz-
nych. Zajęcia taneczne przeplatane były 
nauką piosenek związanych z tańcami. 
Pani Ala Wilczak, druga instruktorka pro-
wadząca zajęcia z dziećmi od podstaw 
mozolnie uczyła śpiewać (układać usta 
do śpiewu), naśladować ruchy rąk i gesty 
potrzebne do tańca. Dzieci poznały m.in. 
piosenkę o kukułce, tańczących Michał-
kach, o kokoszce ze złotym pióreczkiem i 
wiele innych. Zaangażowanie prowadzą-
cych pań, profesjonalna praca z dziećmi 
pozwoliła opanować zróżnicowaną grupę 
uczestników - dzieci od 5 -13 lat i realizować 
plan zajęć. Udało się a końcowym efektem 
był popis dzieci dla rodziców, znajomych i 
władz naszego miasta. W scenariusz pani 
Małgosi wkomponowane były piosenki i 
tańce poznane na warsztatach. Widowisko 
propagujące polskie tańce i piosenki w 
wykonaniu dzieci zaskoczyło wszystkich. 
Na końcu spektaklu dzieci poprosiły do 
zatańczenia poloneza swoich rodziców i 

krewnych. Było to ogromne przeżycie i dla 
dzieci i dla dorosłych. Wiele emocji przeżyły 
dzieci oglądając film z początkowych zajęć 
a później z końcowych efektów warsztatów 
taneczno-wokalnych. Na koniec odebrały 
pamiątkowe dyplomy przygotowane przez 
dyrektora KOK-u, które wręczał burmistrz 
Jerzy Lechnerowski. Z  zajęć skorzystało 
około 20 dzieci a do końca wytrwało 11. 
Niech żałują Ci rodzice, którzy nie przysłali 
swoje dzieci na zajęcia. Była to niezwykła 
okazja (za darmo), by dzieci nauczyły się 
tańczyć a przede wszystkim poznać nasze, 
polskie tańce. Czasem warto się poświę-
cić i przyprowadzać dzieci na zajęcia, by 
pożytecznie spędziły wakacje. W ciągu 
roku szkolnego jest na pewno trudniej . 
Chociaż już dzisiaj można pomyśleć o tego 
typu zajęciach w KOK- u, które rozpoczną 
się we wrześniu dla dzieci i również dla 
dorosłych. Obserwując wakacyjne zajęcia 
zwróciłam szczególną uwagę na to jak pa-
nie instruktorki uczyły prawidłowej postawy 
dzieci (zajęcia korekcyjne), umiejętności 
słuchania i naśladowania prawidłowych 
ruchów, potrafiły zjednoczyć ze sobą dzieci 
przedszkolne z szkolnymi i gimnazjalistka-
mi, dyscyplinowały grupę. Różnorodność 
zabaw integracyjnych, tańców i piosenek 
spowodowały, że zajęcia nie były nudne 
a każde dziecko mogło znaleźć coś co 
je interesowało i pobudziło do działania. 
Efektem uczestnictwa holenderskiego 
dziecka było swobodne porozumiewanie 
się z polskimi dziećmi i zaprzyjaźnienie się 
z nimi. Zapamiętała wszystkie imiona dzieci  
a najczęściej wspomina Ludwikę, Basię, 
Patrycję i Adama, ale także na zdjęciu 
pokazuje dużą i małą Marysię, Paulinę, Na-
talię, Dominikę i Małgosię. Będzie miała co 
opowiadać w swojej holenderskiej szkole a 
może także zatańczy lub zaśpiewa polskie 
tańce i piosenki.

ARA

waKacje z polsKimi tańcami 
i piosenKami w KoK-u

waKacyjne 
remonty  

w szKoŁach 
W poprzednim numerze dwutygodnika 

śledziliśmy przebieg remontów i realizację 
inwestycji na terenie gminy. Tym razem 
sprawdziliśmy, jakie remonty miały miejsce 
w kórnickich szkołach podczas dwumie-
sięcznej przerwy wakacyjnej. 

W kórnickiej podstawówce odnowiono 
szatnię szkolną, w której m.in. założono płytki 
i nową siatkę w boksach. Poza tym poma-
lowano zalane części korytarza i łazienki, 
wymieniono zniszczone elementy armatury 
łazienkowej i przyborników, a także wyremon-
towano i wyposażono pomieszczenia, które od 
września będzie zajmować oddział klasy „O”. 

W Szkole Podstawowej w Szczodrzy-
kowie, w trakcie wakacji pomalowano sale 
lekcyjne w starej części szkoły. W radzewskiej 
podstawówce wyremontowano szkolny hol 
i wykonano nową wylewkę na podłodze w 
jednej z sal lekcyjnych. 

W pierwszej połowie wakacji w Gimnazjum 
w Kórniku przeprowadzono remont holu i 
korytarzy na poddaszu. Przede wszystkim 
rozebrano istniejące już ścianki działowe, za-
montowano nowe płyty gipsowe i wzmocniono 
nowo powstałe ściany.

Ponad trzysta tysięcy z gminnej kasy 
Taką sumę pieniędzy wydano na dwa naj-

większe remonty w palcówkach oświatowych 
na terenie gminy Kórnik. 

Szkoła Podstawowa w Bninie w końcu 
doczekała się wymiany pokrycia dachu na 
budynku placówki. Okazuje się, że od 1958 
roku nie przeprowadzono tu żadnego poważ-
niejszego remontu pokrycia dachowego, poza 
drobnymi naprawami. Od tego czasu minęło 
aż 50 lat. Pracownicy i uczniowie bnińskiej 
podstawówki nie będą musieli już zastanawiać 
się czy podczas ulewy w szkole będzie kapać 
im na głowę. Oprócz położenia nowego pokry-
cia dachowego, naprawiono także więźbę da-
chową, którą zabezpieczono przed grzybami i 
wymieniono instalację odgromową. Koszt tej 
inwestycji to ponad 130 tysięcy złotych.  

W Gimnazjum w Robakowie po ponad 20 
latach wymieniono okna i drzwi w części szkol-
nej i mieszkalnej budynku szkoły. Kilkadziesiąt 
starych drewnianych okien zastąpiono nowymi 
plastikowymi. Łączny koszt inwestycji to ponad 
175 tysięcy złotych. 

Zebrała: Barbara Morasz

pobito panią 
soŁtys

Do groźnego incydentu doszło we wsi 
Biernatki. Z informacji, jakie uzyskaliśmy 
od Eugeniusza Sierańskiego, komendanta 
Komisariatu Policji w Kórniku wynika, że 
podczas wizji lokalnej jaką urzędnicy UM 
Kórnik oraz pani sołtys odbyli w sprawie 
zasypanych rowów melioracyjnych i 
nielegalnego użytkowania przez osobę 
niepowołaną ziemi soleckiej, najpierw 
doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy 
panią sołtys a jednym z mieszkańców, a 
później, jak wynika z relacji świadków, 
mieszkaniec uderzył panią sołtys w twarz 
i najprawdopodobniej popchnął. Kobie-
ta upadła na ziemię, a potem trafiła do 
szpitala . Obecnie zarówno policja, jak i 
prokuratura prowadzą postępowanie w tej 
sprawie. Nie postawiono jeszcze żadnych 
zarzutów. Jeśli jednak, prokuratura i biegli 
stwierdzą, że obrażenia jakich doznała 
pani sołtys można uznać odpowiednio 
ciężkie, wówczas sprawcy może grozić 
kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia 
wolności. 

Konflikt pani sołtys z jednym z miesz-
kańców prowadzącym działalność go-
spodarczą na terenie Biernatek trwa od 
lat. Wiele wątków sprawy miało już swój 
finał w sadzie. Tym razem najprawdo-
podobniej sprawa dotyczyła zasypanych 
rowów melioracyjnych i nielegalnego 
użytkowania przez osobę niepowołaną 
ziemi soleckiej.  

Podczas ostatniego zebrania Kórnic-
kiego Koła Stowarzyszenia Sołtysów bur-
mistrz Jerzy Lechnerowski stwierdził, że 
sołtys wypełniający swoje obowiązki jest 
urzędnikiem państwowym, wobec którego 
i w ochronie którego  stosuje się specjalne 
przepisy prawa. BM i ŁG 

Kolejny raz wandale dali popis swojej 
głupoty. Tym razem zniszczona została ta-
blica z mapą Mościenicy oraz kilka znaków 
drogowych usytuowanych przy wjeździe od 
strony Kórnika w tejże wsi. Zdewastowane 
mienie to była przcież nasza wspólna wła-
sność... ŁG

zniszczenia 
w moŚcienicy
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KSIĄŻEK 
Przedstawiane pozycje książkowe 

dostępne są w Bibliotece Publicznej  
w Kórniku

DLA DOROSŁYCH 

cAROlYN hUmPhRIES  
„NoWoWCZEsNA diEtA  

roZdZiElNA” 

Książka „Nowo-
czesna dieta roz-
dzielna” to lekcja 
jedzenia dla po -
czątkujących i dla 
zaawansowanych. 
Już starożytni Grecy 
zdawali sobie spra-
wę z tego, że odpo-
wiedni dobór produk-
tów żywnościowych 

chroni przed chorobami. W XIX wieku 
lekarze odkryli, że określone choroby 
cywilizacyjne są wynikiem niewłaściwego 
sposobu odżywiania. 

Dr Wiliam Howard Hay stworzył 
system odżywiania, będący sposobem 
na pokonanie choroby nerek, na którą 
cierpiał. Właśnie ten sposób odżywania 
został przedstawiony w powyższej po-
zycji. MG

DLA DZIECI 

ROKSANA  
jędrZEjEWskA-WróBEl  

„FlorkA. Z PAmiętNikA rYjóWki”

F l o r k a  t o 
ryjówka - taka 
myszka z ry j-
kiem. Od innych 
znanych Florek 
bez ryjka różni ją 
tylko to, że jada 
kanapki z koma-
rem i muchy w 

czekoladzie, bo poza tym jest zupełnie 
zwyczajnym dzieckiem. Bystrym, za-
bawnym, trochę marzycielskim. Florka 
ma zeszyt w kratkę, który dostała od 
tatusia. Zapisuje w nim wszystkie 
potwornie ważne sprawy - że pan 
Kret robiąc remont „zniknął” kolory, 
a pluszowego kotka Rysia porwał 
podstępny Bałagan, że niebo połknęło 
piłkę, a rodzice kłócą się i godzą. Za-
stanawia się, gdzie się chowa czas, 
którego wciąż brakuje mamie i gdzie 
jesteśmy, kiedy śpimy. Jednym słowem 
z wszystkich znanych gryzoni z mlecz-
nymi zębami Florka pisze najwięcej.  
I najlepiej.   KK
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A maes trio, Castle Brass, Camerata 

cracovia i Spirituals Gospel quartet – 
to zespoły, które w drugim i ostatnim 
miesiącu trwania iV letniego Festiwalu 
„muzyka z kórnika” wystąpiły przed 
liczną publicznością. 

W „Taneczną eskapadę” zabrał 3 sierp-
nia festiwalową publiczność zespół „Maes 
Trio”. 

W nastrój dawnych czasów wprowadziły 
utwory J. Brahmsa, J. Sibeliusa, J. Straussa 
czy 

J. Offenbacha. Zagrany walc, polka, tan-
go, can-can i czardasz świetnie wpisały się 
w temat niedzielnego spotkania. Wspaniałe 
aranżacje wszystkich utworów wykonywa-
nych przez trio to zasługa założycielki zespo-
łu, pianistki i kompozytorki Marzeny Mikuły-
Dąbek. Dzięki jej opracowaniom utworów, 
duet Jacek Gros – skrzypce i Dariusz 
Kasperek – klarnet, brzmiał zachwycająco. 
W programie koncertu znalazły się także 
popularne standardy muzyki filmowej i mu-
sicalowej. Pełne gracji tango z filmu „Zapach 
kobiety” T. Newmana, „Rag-time” z filmu 
„Żądło” S. Joplin, „La vie rose” L. Gugliemi & 
E. Piaf czy „New York, New York” J. Kander & 
F. Ebb to tylko niektóre z zaprezentowanych 
miniatur. Licznie 
zgromadzona w 
kórnickim arbore-
tum publiczność 
gromkimi brawa-
mi nagradzała 
artystów. 

Kolejny kon-
cert z cyklu „Mu-
zyka z Kórnika” 
uświetnił zespół 
„Castle Brass”, 
który zaprezen-
tował 10 sierpnia 
utwory włoskich 
klasyków. Wywodzący się z Kórnika zespół 
to kwintet złożony z dwóch trąbek (Leszek 
Kubiak, Henryk Rzeźnik), rogu (Krzysztof 
Stencel), puzonu (Zbigniew Starosta) i tuby 
(Zbigniew Wilk). Na bogaty i zróżnicowany 
repertuar kapeli składają się zarówno utwory 
popularne, rozrywkowe, jak i klasyczne, od 
epoki renesansu i baroku po współczesność. 
Podczas niedzielnego koncertu kwintet za-
grał m.in.  fragmenty opery „Turandot”, „Aida” 
i „Traviata”, „O sole mio”. Z cyklu muzyki 
lekkiej i przyjemnej publiczność wysłuchała 
tematów z filmów: „Va Bank”, „Różowa 
Pantera” oraz „Moon River”. Na bis muzycy 
zagrali bardzo licznie zgromadzonym melo-
manom utwór „Hello Dolly”. 

„Barocco znaczy perła” to tytuł przed-
ostatniego z koncertów festiwalu „Muzyka 
z Kórnika”, który odbył się 17 sierpnia w 
kórnickim zamku. Tym razem organizatorzy 
zaprosili publiczność na występ zespołu „Ca-
merata Cracovia”. Jak powiedział Ireneusz 
Trybulec, założyciel zespołu i lutnista istotną 
pozycję w repertuarze zespołu stanowią 
mało znane i nie publikowane utwory dawnej 
muzyki polskiej i innych krajów słowiańskich. 
„Camerata Cracovia” koncertuje w różnych 
składach, w zależności od prezentowanego 

repertuaru. W kórnickim zamku zespół wy-
stąpił w czteroosobowym składzie: Marta 
Trybulec (sopran),  

Ireneusz Trybulec (lutnia), Kazimierz 
Pyzik (viola da gamba sopranowa), Marek 
Skrukwa (viola da gamba basowa). Utwory 
zaprezentowane kórnickiej publiczności nie 
należały do tzw. „łatwej muzyki” i w większo-
ści śpiewane były w języku niemieckim np. 
„Gott, der du guth und freundlich bist” lub „Ich 
bin bestandig alle Zeit” J. Kremberga. Mimo 
to, koncert przyciągnął do zamku bardzo 
dużą widownię, która nagradzała artystów 
gromkimi brawami. 

Jako ostatni na festiwalowej scenie poja-
wił się w zamkowych wnętrzach 24 sierpnia  
„Spirituals Gospel Quartet”. Chętnych do wy-
słuchania tej grupy było tak wiele, że niestety 
nie wszyscy mogli wejść do zamku. 

Grupa „Spirituals Gospel Quartet” wy-
konuje własne opracowania tradycyjnych 
pieśni negro spirituals. Muzyka ta powstała 
na kontynencie amerykańskim ponad 200 lat 
temu poprzez zderzenie afrykańskiej kultury 
rytualnej z europejską muzyką religijną, 
zaadoptowaną przez czarnych niewolników. 
W końcu XIX wieku gatunek ten stał się 
jednym z głównych korzeni jazzu, bluesa i 

soul, zachowując 
jednak do dziś 
swoją odrębność. 
W ostatnich kilku-
dziesięciu latach 
muzyka spirituals 
i jej pokrewna - 
gospel wzbogaci-
ła się o elementy 
wielu gatunków 
współczesnej mu-
zyki rozrywkowej, 
tak różnych jak 
country, funky czy 
rock. 

„Spirituals Gospel Quartet” w składzie:  
Maciej Szymański (lider muzyczny), Natalia 
Kraśkiewicz (sopran), Ewa Wieczorek (alt), 
Artur Kamiński (tenor), Artur Sołtysiak (bary-
ton), Maciej Szymański (piano), Andrzej La-
skowski (bas) i Marek Surdyk (perkusja),

podczas koncertu zatytułowanego 
„Amerykańskie ostatki” zaprezentował m.in. 
utwory takie jak: „Run To Jesus”, „Someti-
mes I Feel Like a Motherless Child”, „Good 
News” czy „My God Is a Rock”. Niezwykle 
rytmiczna muzyka i jej klimat spowodowały, 
że publiczność aktywnie uczestniczyła w 
koncercie i gromkimi brawami nagrodziła 
występ grupy. 

IV Letni Festiwal „Muzyka z Kórnika” 
dobiegł końca. Jego przewodnie hasło 
brzmiało: „Podróże w czasie i w przestrzeni”. 
W tym roku organizatorzy przygotowali dla 
melomanów 8 koncertów. Na specjalnej 
festiwalowej scenie oraz w zamkowych 
wnętrzach pojawiło się 8 zespołów i w sumie 
prawie 40 artystów, którzy zaprosili publicz-
ność do „kapsuły czasu” i zabrali w podróż 
po kontynentach naszego globu. 

Kolejny festiwal już za rok. 

Barbara Morasz

sierpniowe ostatKi festiwalowe

o hayo! Watashi wa małgorzata desu. 
dzień dobry, mam na imię małgorzata. opo-
wiem Wam o przygodach dzieci i młodzieży 
z kórnika w Górach opawskich.

Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecz-
nej zorganizowało w tym roku kolonie letnie 
w terminie 18 – 29 lipca w Głuchołazach woj. 
opolskie. Pojechaliśmy tam po raz pierwszy. 

Dzięki 12- dniowemu pobytowi w Ośrodku 
Sportowo-Wypoczynkowym „Banderoza” 
mieliśmy możliwość zapoznania się z klima-
tem Gór Opawskich. Od gęstej mgły, poprzez 
ulewę i burzę do tropikalnych upałów - klimat 
przypominał palmiarnię. Okolica cieszyła oko 
soczystą zielenią przepięknych drzew. A góry? 
Były gdzieś na horyzoncie, jakby schowane. 
Jednak spacer po Głuchołazach (raz w górę, 
raz w dół) przypominał o ich istnieniu. Najwyż-
szą z gór – Biskupią Kopę (889 m n.p.m.) zdo-
byliśmy pod bacznym okiem przewodniczki. Z 
wieży widokowej, umieszczonej na jej szczy-
cie, rozciągał się wspaniały widok na okolicę. 
Szlak powrotny, wiodący po urwistych, pełnych 
kamieni, stromych i wąskich ścieżkach, za-
prowadził nas prosto na ulice czeskiego mia-
steczka Zlate Hory. Niektórzy nasi koloniści nie 
zauważyli nawet, iż przekroczyliśmy 
granicę państwa.

Głuchołazy to miasto założone 
na początku XIII w., a jego bogata 
historia jest związana  z wydoby-
ciem złota (przez 250 lat wydobyto 
ok. 2 800 kg złota) i wodolecznic-
twem (od poł. XIX w. powstawały 
tu liczne sanatoria). Do najbliższego 
z pięciu przejść granicznych z 
Czechami jest 4 km, a atrakcją jest 
przejeżdżający kilkakrotnie w ciągu 
dnia czeski pociąg tranzytowy. 
Dlaczego tędy jedzie? Zobaczcie 
na mapie.

Ośrodek „Banderoza” preferuje 
aktywne formy wypoczynku. Boiska do gry w 
piłkę nożną, w piłkę siatkową, w tym plażową, 
koszykówkę, ogródek zabaw dla młodszych 
dzieci, ścieżki treningowe (biegi, deskorolki, 
chodzenie na szczudłach), odkryty basen 
sąsiadują z mini-zoo, miejscami do rozpalania 
ognisk i salą komputerową. Płynący przez 
ośrodek strumyk – dopływ rzeki Białej Głucho-
łaskiej, umożliwia naukę płukania złota. Obok 
naszej kolonii wypoczywały w Ośrodku także 
inne grupy – dzieci z Wejherowa, strażaczki z 
OSP w Wieluniu k. Łodzi, dziewczęta i chłopcy 
trenujący w Polskiej Federacji Sumo, młodzi 
piłkarze z Zabrza, karatecy z Opola. Nasza 
grupa, dzięki zielonym chustom z logo KTPS, 
była dobrze widoczna, a tym samym bezpiecz-
na w czasie różnych wycieczek. 

Od samego początku kolonii szybko odno-
wiły się stare lub zawiązały nowe przyjaźnie. 
Mimo, iż aż 16 osób, i to w różnym wieku, było 
po raz pierwszy na kolonii, to grupa szybko 
przyswoiła sobie zasady wspólnego pobytu. 

A czas na kolonii upływał bardzo szybko! 
Obok wyprawy na Kopę, zwiedziliśmy także 

Prudnik (z Muzeum Ziemi Prudnickiej, ryn-
kiem, klasztorem franciszkanów – miejscem 
uwięzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w latach 1954-55), Nysę (przepięknie odbu-
dowany rynek, katedrę, pruskie forty, jezioro 
– zbiornik o pow. 22 km 2), czeskie jaskinie 
marmurowe ze zjawiskami krasowymi w 
Lipowej Lazni i park zdrojowy w Jesieniku. A 
wytrwali pływacy mieli możliwość popływania 
na czeskim krytym basenie! Trzykrotnie by-
liśmy na seansie relaksacyjno-leczniczym w 
jaskini solnej w sanatorium w Głuchołazach. 
A po krótkiej, ale jakże pasjonującej, lekcji płu-
kania złota – ogarnięci gorączka złota koloniści 
i przedstawiciele kadry – nadal zadają sobie 
pytanie „złoto, czy nie – złoto?”.

Spacery po mieście (poszukiwania murów 
obronnych w Głuchołazach zakończyły się 
znalezieniem….lipy, czyli drzewa-pomnika 
przyrody! a mury obronne – były koło poczty) 
zaowocowały kontaktami z miejscową ludno-
ścią, m.in. spotkaliśmy „trzeciego burmistrza 
Głuchołaz” pana Wiktora, brata nieżyjącego 
już artysty grafika i działacza Solidarności 
– Alberta Strzewiczka. Także z ciekawością 
wysłuchaliśmy opowieści pana kierowcy Darka 

o rdzennych mieszkańcach tych terenów – 
Ślązakach.

 Konkurs plastyczny i rysowanie kredą to 
stałe elementy kolonii. W tym roku dołączył 
do nich wieczorny bieg z pochodniami – 
spacer po terenie Ośrodka przy zgaszonych 
światłach. 

Ogromnych emocji dostarczyły nam Kolo-
nijne Igrzyska Sportowe. Z uwagi na zbliżające 
się Igrzyska w Pekinie, postanowiliśmy także 
powalczyć o punkty i medale, choć często w 
„okołoolimpijskich” dyscyplinach. Wszyscy 
uczestnicy zmagań otrzymali dyplomy i pa-
miątkowe znaczki, zwycięzcy – nagrody, a naj-
aktywniejsi kolonijni sportowcy – Klaudia i Olek 
– statuetki, ufundowane przez sponsora. 

Wieczory upływały nam na dyskotekach 
(brawo dla dziewczyn z  pokoi nr 5, 6 i 12, i 
dla Marka), wspólnych ogniskach, palących 
się dzięki Bartkowi i Marcinowi nawet mimo 
deszczu, oglądaniu filmów (Przygody Krecika, 
Opowieści z Narnii, Kung-fu Panda) oraz na 
…nauce. Tak, tak! Każdy kolonista prowa-
dził zeszyt, w którym zapisywał wszystkie 

wydarzenia z kolonii oraz prowadził notatki z 
kolonijnego kursu języka japońskiego. Dzięki 
zaangażowaniu i wiedzy Maurycego nauczy-
liśmy się podstawowych zwrotów, liczenia i 
niektórych nazw w tym niezwykłym dla nas 
języku. Obok wymowy słów, zapisywanej po 
angielsku, należało narysować znak danego 
słowa lub wyrażenia (tzw. krzaczek). Na 
pewno ciekawym widokiem dla postronnego 
obserwatora była grupa młodych i starszych 
wiekiem „adeptów” pisania po japońsku, a 
wielokrotne skreślenia i poprawienia świad-
czyły o determinacji i zaangażowaniu w naukę. 
Oczywiście wszyscy chcieli mieć napisane 
swoje imię po japońsku! A Maurycy ze stoickim 
(tu raczej – z japońskim) spokojem rysował 
kolejne znaki. W nagrodę za pilna naukę, 
korzystając z Internetu obejrzeliśmy przygody 
Misia Uszatka – po japońsku! O yasumi, Kuma 
San. (Dobranoc, Misiu Uszatku).

Na zakończenie pobytu wszyscy uczestni-
cy kolonii otrzymali certyfikaty, mianujące ich 
„Głuchołazami” i słodycze.

Te i wiele innych przygód spotkało nas tego 
lata w Górach Opawskich. Dzięki zdjęciom, 
które otrzymają wszyscy uczestnicy kolonii na 
płycie CD, będziemy mieli możliwość wrócić w 
jesienno-zimowe wieczory do wspomnień z let-
niego wypoczynku. Sayonara! Ja, rainen mata 
Ne!  (Do widzenia! Do zobaczenia za rok!).

Chciałabym bardzo serdecznie podzię-
kować Kórnickiemu Towarzystwu Pomocy 
Społecznej za zorganizowanie wypoczynku 

letniego dla dzieci i młodzieży z 
Kórnika, a szczególnie jego prze-
wodniczącej Krystynie Janickiej za 
osobiste zaangażowanie w sprawę 
kolonii.  Dziękuję wychowawcom – 
Irenie Żyto, Piotrowi Jankowskiemu 
i Karolowi Niemierowi za ich pełną 
poświęcenia i entuzjazmu pracę na 
rzecz dzieci i młodzieży wypoczy-
wającej w Głuchołazach. 

Małgorzata Smolarkiewicz – 
Maliszewska Kórnickie Towarzy-
stwo Pomocy Społecznej organizuje 
kolonie letnie dla dzieci dzięki temu, 
iż udaje nam się zebrać odpowied-
nie  środki finansowe. Zbieramy je 

przez  cały rok, od wakacji do wakacji. Kolo-
nie to najbardziej kosztowne zadanie  jakie  
realizujemy w ramach zadań statutowych.                                                                                                                           
W tym roku sponsorami akcji letniej są: Urząd 
Miejski w Kórniku, Fundacja Zakłady Kórnickie, 
Biuro Serwis KM „ Partner” Kinga Arkit, Apteka 
Zamkowa Barbara Miara , radny powiatowy 
Marek Serwatkiewicz oraz inne osoby, które 
dokonały wpłat na rzecz KTPS. 

Wszystkim sponsorom, podatnikom 1%, 
osobom i instytucjom, które wsparły naszą 
Akcję Lato 2008 składam serdeczne podzię-
kowania. Dziękuję  kierowniczce kolonii Mał-
gorzacie Smolarkiewicz-Maliszewskiej oraz 
wychowawcom za pracę na rzecz naszych 
kolonistów. Dziękuję  również właścicielowi 
Ośrodka „BANDEROZA” w Głuchołazach – 
panu Jackowi Laskowskiemu za gościnę i miła 
atmosferę, kierowcom za bezpieczną jazdę 
i  całemu personelowi za wszystkie chwile 
spędzone razem. 

Krystyna Janicka, przewodnicząca 
Zarządu KTPS                                                                                                                                   

bisKUpia Kopa, zŁoto i japońsKi 
czyli aKcja lato 2008 Ktps 

w gŁUchoŁazach
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* Samotny profesor UAM wynajmie małe mieszkanie w Kórniku. Pilne! Tel. 602 354 248
* Nauczyciele fizyka, matematyka. Tel. 660 541 029
* Sprzedam króliki rasy Olbrzym - Belgijski, również tuszki. Tel. 607 786 551
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, lampy, zegary, skrzypce, gramofony, radia, pocztówki, starocie, militaria- przyjadę. tel. 601 308 880
* Zatrudnimy osobę do prowadzenia biura. Tel. 608 291 268
* Haki holownicze do samochodów osobowych i dostawczych, części do przyczep. Kórnik – Bnin, Błażejewska 9. Tel. 609 152 586
* Sprzedam dom Zaniemyśl – Zwola. Tel. (061)285 45 76, 501 074 900  
* Wynajmę lokal – Środa Wlkp., najlepiej na gabinety lekarskie. Tel. (061) 285 45 76, 501 074 900
* Jamniki rasowe szczenięta tanio sprzedam. Tel. 783 502 269
* Wydam skrzydła drzwi pokojowych – białe 80cm z szybą 5 szt. Stan bardzo dobry. Tel. (061) 8170 167
* Odstąpię bistro z wyposażeniem w Kórniku, przy ul. Szkolnej. Tel. 502 605 451
* W Borówcu segment bliźniaka parterowy 84/260do zamieszkania 350 tyś zł. Tel. 602 214 931
* Po likwidacji firmy budowlanej różny sprzęt. Tel. 792 884 454
* Nauczyciel j. angielskiego dla pierwszoklasisty potrzebny. Warunki do uzgodnienia. Tel. 601 713 458
* Sprzedam narożnik wym. 150/220 w kolorze ceglastym z żółtymi motywami, z funkcją spania. Tel. 782 428 786
* Nauczyciel j. niemieckiego dla pierwszoklasisty potrzebny. Warunki do uzgodnienia. Tel. 601 713 458
* Poszukuje Pani do sprzątania domu raz w tygodniu – Kórnik. Tel. 601 870 030
* Oddam gruz za darmo. Tel 781 577 946
* Sprzedam kuchenkę gazowo-elektryczną AMICA – tanio!. Tel. 600 275 200
* Sprzedam dwa fotele IKEA czerwone obicia. Tel. 600 275 200
* Wynajmę mieszkanie osobom samotnym lub bezdzietnemu małżeństwu. Tel. 061 817 16 52
* Oddam w wynajem mieszkanie w Bninie-Kórniku. Tel. 606 517 283
* Oddam w wynajem mieszkanie z ogródkiem w Kórniku – Bninie. Tel. 783-702-863
* Poszukuje osoby do sprzątania domu raz w tygodniu w Borówcu. Tel. 607 724 073
* Oddam młode śliczne kotki w dobre ręce. Tel. 061 819 00 43, kom. 783 502 269
* Poszukuję opiekunki do dziecka (3, 2 razy w tygodniu). Tel. 784 185  797
* Sprzedam samochód NISSAN Primera 1,6 benzyna+gaz, 1993 r., stan  bardzo dobry. Tel. 608 045 025, 784 185 797

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

Oddam w najem 
lokal użytkowy 

60 m2  
w Borówcu

tel. 696 220 162

Wynajmę  
bez pośredników  

umeblowaną, samo-
dzielną kawalerkę  
na terenie miasta
lub gminy Kórnik.  

Kontakt:

tel. 501 718 295

TFP Sp. z o.o.
zakład produkujący  

tekturę falistą i opakowania  
w Kórniku 

 
poszukuje kobiet i mężczyzn na 

stanowisko pracownik fizyczny do 
działu produkcji i magazynu. Praca 

3 zmianowa.
Odpowiedzi z dopiskiem „praca – produkcja 5” 

 prosimy przesyłać na adres: TFP Sp. z o.o., 
Dziećmierowo, ul. Katowicka 26, 62-035 Kórnik 

lub e-mail: praca2@tfp.com.pl

FirmA mEBloWA Z ruNoWA  
zATRUDNI 

TAPIcERóW I POmOcNIKóW TAPIcERóW
ZAPEWNiAmY BArdZo doBrE WArUNKI PRAcY 

ORAz WYSOKIE WYNAGRODzENIE

zainteresowanych prosimy o kontakt:

0695933604 lub 0618501855

UWAGA PRAcA ! 

hotel  
Inter - Szablewski 

mieszczący się  
w Dymaczewie Nowym 

k / mosiny 

Poszukuje : 
- recepcjonistkę 
- Kelnerów
- Konserwatora 
-  Pokojową

 
tel.:

(061) 813-21-12
lub 

0515 088 787

Przyjmę za kaucją 
mieszkanie w TBS 

w Kórniku  
o pow. 40-50 m2

tel. (061) 282 20 64

Zatrudnimy osobę do 
prowadzenia biura w 

Kórniku. Wykształcenie 
min. średnie, koniecz-
na znajomość obsługi 

komputera i mile widzia-
na znajomość języka 

angielskiego
tel. 608 291 268

FirmA motorYZACYjNA "ABis"s.C.
irENA i BoGdAN sPoCHACZ

zatrudni:
LAKIERNIKA

POMOCNIKA LAKIERNIKA
BLACHARZA SAMOCHODOWEGO

zgłoszenia kierować na adres:
ul.Wrzesińska 27/30, 63-000 Środa Wlkp.

e-mail: spochacz@peugeot.com.pl
(list motyweacyjny + cV)
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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

ROBOTY ZIEMNE
Marian Marcinkowski

• WYKOPY • NIWELACJA TERENU  
• MELIORACJA • ROZŁADUNEK  

• ZAŁADUNEK

Bnin, ul. Topolowa 6
tel. 607 706 477

Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-Bnin, Rynek 3

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

TapiceRsTwo
MeBlowo-saMochodowe

ZESPÓŁ MUZYCZNY 2-OSOBOWY  
NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Tel. 601 242 112

SKUP ZŁOMU
- stalowego

- kolorowego
- kasacja pojazdów

Świątniki - Baza SKR
Czynne: pn.-pt. 800-1600 sobota 800-1400

tel. 696-532-015 Firma obsługująca magazyn  
GruPY ŻYWiEC

poszukuje:
• pracowników magazynu
• kierowców kat. B, C, C+E
• pracowników fizycznych

Kórnik, ul. Śremska 61
tel. 061 8980 361, kom. 0609 293 547 

RT-LOGIS

poradnię czas 
zacząć…

„Chodzi o to, by…mieć odwagę wyru-
szyć w tak trudną podróż, jaką jest pozna-
wanie ludzkiej natury.” (Antoni Kępiński)

Do napisania tego artykułu zainspirowa-
ła mnie chęć niesienia pomocy, w naszym 
środowisku lokalnym, osobom, które cierpią 
z powodu uzależnienia, współuzależnienia 
i DDA. Osobom, które w skrytości czterech 
ścian i ciężarze poczucia winy, nie mają 
jeszcze na tyle odwagi i siły, aby wyjść z 
tymi problemami i poprosić o pomoc.

Uzależnienie, jak powszechnie wia-
domo, jest chorobą, którą można i trzeba 
leczyć – nie zatrzymanie jej w odpowiednim 
momencie, może prowadzić do śmierci. 
Uzależnienie, jako jednostka chorobowa, 
jest jedno, ale środków od których następu-
je uzależnienie jest wiele – są to najczęściej 
środki psychoaktywne, takie jak narkotyki, 
alkohol, leki.

Współuzależnienie, zazwyczaj wy-
stępuje u osób, które mają bliski kontakt 
z osobą uzależnioną, czyli najczęściej w 

najbliższej rodzinie. Przynosi ono ogrom 
bólu i cierpienia tym osobom, które w spo-
sób syzyfowy próbują wszelkich metod, 
aby ich ukochane osoby przestały zażywać 
środki psychoaktywne. Zazwyczaj te me-
tody są nieskuteczne i przynoszą zupełnie 
odwrotny efekt, co powoduje eskalację już 
tak trudnej i dramatycznej sytuacji osób 
współuzależnionych. Depresja, huśtawki 
nastrojów, chaos, zamęt, ciągłe poczucie 
braku bezpieczeństwa, odpowiedzialność i 
kontrola ponad miarę, dopasowywanie się 
do osoby uzależnionej – to stały repertuar 
emocjonalny osób współuzależnionych. 
Błędne koło, które można przerwać i po-
wrócić do pełnego zdrowia, samorealizacji 
i bycia sobą.

DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików, 
to grupa ludzi, którzy pozornie żyją „nor-
malnie”. Noszą oni w sobie wiele łez, jest 
to płacz za utraconym dzieciństwem, za 
niezaspokojonymi dziecięcymi pragnienia-
mi. Często miewają poczucie pustki, utraty 
sensu życia, czują się jacyś „inni’, niedo-
pasowani. Nieustannie szukają miłości i 
akceptacji. Bywa, iż towarzyszy im lęk, że 
sami zaczną pić jak ich rodzice, że tak jak 
oni będą traktować swoich bliskich.

Drogi czytelniku, jeśli identyfikujesz się z 

jakąkolwiek treścią zawartą w tym artykule i 
odnajdujesz w niej kawałek własnego życia, 
a nie masz jeszcze na tyle odwagi, aby iść 
i jawnie prosić o pomoc – to weź kawałek 
papieru i coś do pisania – uczyń ten pierw-
szy krok i napisz do redakcji Kórniczanina 
o swoich obawach, lęku, cierpieniu, stra-
chu, bólu emocjonalnym, beznadziejności, 
krzywdzie, żalu, o tym co nosisz w sobie 
od miesięcy a może i lat, o tym co nosisz 
już zbyt długo…

Nie znam rozmiaru problemów, które 
poruszam, a zarazem potrzeb w naszej 
społeczności lokalnej. Stąd, ruszam w nie-
znane, z propozycją przysyłania przez Was 
listów do redakcji z dopiskiem „Poradnię 
czas zacząć…” Zajmę się każdym proble-
mem, odpiszę na każdy list (jeżeli państwo 
nie chcecie, aby Wasz list był drukowany 
to proszę taka adnotację w nim zawrzeć), 
a na łamach Kórniczanina znajdą się odpo-
wiedzi na najbardziej nurtujące i najczęściej 
powtarzające się pytania. Zapewniam ab-
solutną dyskrecję. Motto, które przyświeca 
mojej pracy to: „Pomagaj innym tak, jak sam 
chciałbyś, aby Ci pomagano”.

mgr Monika Rutkowska
Specjalista Psychoterapii Uzależnień

GABiNEt PsYCHotErAPii
mgr mONIKA RUTKOWSKA

sPECjAlistA PsYCHotErAPii uZAlEŻNiEń

Moja oferta skierowana jest dla osób dorosłych i młodzieży.

Psychoterapia indywidualna dla:
- osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, leki);

- osób współuzależnionych;
- DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików;

- młodzieży używającej lub uzależnionej od środków psychoaktywnych.

Psychoterapia grupowa dla osób: uzależnionych, współuzależnionych, DDA.

Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych lub używających środki psychoaktywne.

Profesjonalna pomoc w przygotowaniu interwencji kryzysowej wobec osoby uzależnionej.

Konsultacje dla rodziców, opiekunów, wychowawców w zakresie profilaktyki młodzieży, która zmierza w kierunku demoralizacji i dysfunkcji.

Konsultacje dla rodziców dotyczące ich sprawstwa w roli rodzica, czyli „jak być dobrą mamą i dobrym tatą”.

Osoby zainteresowane spotkaniem proszę o wcześniejsze umówienie się telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

tel. 695 724 655  e-mail: monikarutkowska@autograf.pl
ul. Grunwaldzka 121A

60-309 Poznań (dojazd tramwajem nr 1,6,7,13,15)

miEjsCE NA tWoją  
rEklAmę

Firma CZPm sp. z o.o. w robakowie koło Gądek 
zatrudni młodych mężczyzn i kobiety do pracy na  
produkcji, magazynierów oraz mechaników do 
pracy w serwisie. 

Oferty prosimy składać osobiście CZPM sp. z o.o.

Robakowo ul. Poznańska 6A  lub adres e-mail: 

tczubala@czpm.pl 

kontakt tel. 061 8198 200
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grand priX  
wielKopolsKi  
w pŁywaniU  

dŁUgodystansowym

Są jednak kórniczanie, którzy kontynuują 
pływanie długodystansowe w Kórniku. Od 
czerwca 2008 amatorzy pływania długo-
dystansowego startują w cyklu zawodów a 
wśród nich kórniczanin Jacek Ogonowski. 
Brał udział w ośmiu edycjach, które odby-
wały się na jeziorach 
: Chodzież, Wolsztyn, 
Kiekrz, Lednogóra, 
Środa Wlkp, Borzęte-
wo, Jankowo Dolne i w 
Poznaniu. W każdych 
tych zawodach punk-
towano pływaków, któ-
rzy zajmowali miejsca 
od 1-22. Do punktacji 
końcowej rywalizacji 
pływaków-amatorów li-
czyły się cztery najlep-
sze czasy uzyskane z 
ośmiu edycji. W klasy-
fikacji generalnej na 
ponad 90 uczestników 
zmagań pływackich 
JACEK OGONOWSKI 
zajął 15 miejsce (37 
pkt). W swojej kategorii 
wiekowej 45-54 lata, w której był jednym z 
najstarszych pływaków kórniczanin zajął 4 
miejsce (84 pkt). Na zawodach długodystan-
sowych pływacy pokonują średnio dystans 
3 km. Najlepszy wynik nasz kórniczanin 
uzyskał na zawodach, które odbyły się w 
Środzie Wlkp., gdzie uzyskał czas 56 minut. 
Jacek Ogonowski praktycznie co tydzień 

bez względu na pogodę sprawdza się w 
pływaniu na zawodach. Obecnie startuje w 
zawodach „Pucharu Pięciu Jezior” organi-
zowanych przez Chodzież. W dotychczaso-
wych trzech edycjach pływał  w Chodzieży, 
dalej na Jeziorze Kaliszańskim i Jeziorze 
Siekiera. Wkrótce wystartuje na Jeziorze 
Margonińskim oraz zakończy cykl na je-
ziorze w Chodzieży. W zawodach „Wpław 
przez Jezioro Kaliszańskie” w swojej kate-
gorii wiekowej zajął pierwsze miejsce a w 
„Wpław przez Jezioro Siekiera” był czwarty. 
Jacek jako płetwonurek nie może się obyć 

bez pływania. Trenuje 
na Jeziorach Kórnic-
kim i Skrzyneckim. 
Są to najspokojniej-
sze akweny wodne 
w naszej okolicy do 
swobodnego pływania 
(strefa ciszy),ponie-
waż nie ma tam łodzi 
motorowodnych. Jest 
zapewne atrakcją pa-
sażerów statku „Anna 
Maria” pływającego 
po Jeziorze Kórnic-
kim, kiedy trenując 
pływa wraz z swoim 
czarnym labradorem. 
Pływać każdy może 
jeśli potrafi, posiada 
hart ducha, siłę woli 
a tę formę ruchu trak-

tuje jako przyjemne spędzanie wolnego 
czasu dla swojego zdrowia i utrzymania 
kondycji fizycznej. Tak właśnie traktuje 
swoje hobby Jacek Ogonowski. Jednak 
nasz kórniczanin nie poprzestaje tylko na 
pływaniu. Już dziś myśli o kolejnym starcie 
na rolkach w październikowym Maratonie 
Poznań. ARA

wioŚlarze z KórniKa

26 – 27 lipca 2008 r. w Kruszwicy 
odbyły się Regaty Młodzików o Puchar 
Prezesa Polskiego Związku Towarzystw 
Wioślarskich w randze mistrzostw Polski 
. Zawody poprzedziło dwutygodniowe 

zgrupowanie letnie Najlepsi zawodnicy 
wzieli udział we współzawodnictwie, 
osiągając wysokie wyniki. Czwórka 
podwójna dziewcząt w składzie Julia 
Huzarek, Karolina Zawada, Weronika 
Płóciennik oraz Zosia Suszka po zacię-
tej walce wywalczyły brązowy medal. 

Skifista (jedynka) Marcin Sobieraj w 
przedbiegach wywalczył sobie udział w 
finale B i w dniu finałowym przekroczył 
linie mety jako pierwszy, co w ogólnej 
klasyfikacji dało mu VII pozycję.

Duży sukces odniosła także miesz-

kanka Kórnika Marta Maciejewska, 
trenująca obecnie w klubie „Posnania 
RBW”. Dzięki coraz lepszym wynikom i 
zwycięstwie w majowych biegach kwali-
fikacyjnych, miała możliwość udziału w 
regatach nadziei olimpijskich „Olimpic 
Hopes”, które odbyły się 6 czerwca 

2008 r. w Velence na Węgrzech. Wraz z 
klubową koleżanką startowały na dwójce 
bez sternika (peruar) i zajęły II miejsce 
ulegając jedynie czeskiej osadzie. Ze 
srebrnym medalem wróciły do kraju, 
gdzie podczas Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Kruszwicy wywalczyły złoty 

medal. 
Gratuluję i życzę dalszych sukce-

sów.

Skladam podziękowania Rodzicom za 
okazaną pomoc. 

Małgorzata Iszkuło

Kolejne sUKcesy  
mateUsza taciaKa  

we francji
Sierpień był bardzo udany jeśli chodzi o 

występy Mateusza Taciaka na Francuskich 
szosach. Na początek podczas pięcioeta-
powego Tour de Alsace kórniczanin był 
bardzo bliski wygrania całej imprezy, w 
której startuje kilkanaście ekip zawodo-
wych, jednak defekt koła na trzecim etapie 
wyścigu pozbawił go szans na zwycię-
stwo. Taciak w momencie defektu jechał 
w pierwszej ośmioosobowej grupce, która 
przyjechała na metę z przewagą 2 min 50 
sek. nad peletonem, w którym ostatecznie 
po wymianie koła znalazł się nasz pecho-
wiec. Na czwartym etapie Mateusz zajął 
trzecie miejsce a na ostatnim był dziewiąty 
i ostatecznie stracił do zwycięzcy Niemca 

Roberta Bengscha dokładnie 2.50, tyle ile 
na trzecim etapie. Ostatecznie w bardzo 
silnie obsadzonym wyścigu w którym 
startowało 178 zawodników z 16 państw 
Taciak zajął piąte miejsce. Natomiast „co się 
odwlecze to nie uciecze”. Kolejnym startem 
Mateusza był 13–ty Grand Prix "Souvenir 
Marcel Chatton”, podczas którego rodowity 
Kórniczanin nie dał już żadnych szans 
rywalom. Na mecie tego wysokogórskiego 
wyścigu wyprzedził Litwina Andrusa Buivi-
dasa i Francuza Aureliena Duvala o 47 sek. 
Dobra passa wychowanka UKS Jedynka 
Limaro Kórnik została podtrzymana również 
podczas niezwykle trudnego wyścigu Paris 
– Chauny w którym zajął trzecie miejsce a 
zwyciężył Francuz Tony Cadet. Jak ciężki i 
trudny był to wyścig niech świadczy fakt, iż 
ze 183 startujących zawodników do mety 
dojechało zaledwie 43. 13ème Grand Prix 
"Souvenir M

zapraszamy
1. Wszystkie dzieci w wieku 2-12 lat zapraszamy do udziału 

w XXXII Wielkim Festynie Rowerowym Dla Dzieci,
 w którym każdy uczestnik otrzyma upominek 

2. Kibiców na XI OGólNOPOlSKIE KRYTERIUm UlIczNE
 o PuCHAr BurmistrZA kórNikA,   

mEmoriAŁ FrANCisZkA PrZECiNkoWskiEGo  
i ZBiGNiEWA jędrZEjCZAkA

ProGrAm ZAWodóW :
12.00 – 13.30  zapisy dzieci  przy Ratuszu Miejskim  

w obecności rodziców lub opiekunów   
(prosimy zabrać 4 agrafki)

14.15  start dzieci do lat 4   -  dystans  100m                      
14.25 start dzieci do lat 6   -  dystans   300m
14.35 start dzieci do lat 8   -  dystans   800 m
14.45   start dzieci do lat 10  - dystans 1600m

15.00   start dzieci do lat 12 (kat.Żak) – 4 km (5 okr.) 
15.20   wyścig młodzik, młodziczka, junorka mł–15 km 

16.00   wyścig juniorów młodszych – 20 km
16.45   wyścig VIP oraz przyjaciół F. Przecinkowskigo 

i Zb. Jędrzejczaka – 5 km                    
17.00    wyścig  Masters – 10 km 

17.30   ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

organizatorzy:
Starostwo Powiatowe       

Urząd Miejski w Kórniku
UKS Jedynka Kórnik 
„ LIMARO” Mosina

OSiR KÓRNIK

sponsorzy:
Urząd Miejski w Kórniku, Starostwo Powiatowe

B.C.M. „Nowatex –Puszczykowo”, Auto Handel”  R. Kolasa
Firma ” Polaris „ Hotel „RODAN”, Firma „TFP, BCM „NOWATEX”

„SHIMANO”- R&P Pawlak ,   Kawiarnia „Kaprys” z Kórnika,
Motel –Restauracja NESTOR,  Firma „Rowery Antkowiak”

Firma J.M. STEFKO, Fundacja ZAKŁADY KÓRNICKIE
otoMoto.pl

Kolarze limaro KórniK 
wicemistrzami polsKi 

na torze

Bardzo dobrą passę podtrzymują 
zawodnicy UKS Jedynka Limaro Kórnik  
podczas najważniejszych dla siebie im-
prez w tym sezonie. W Kaliszu została 
rozegrana Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży (Mistrzostwa Polski) w kolarstwie 
torowym. Podczas tych zawodów bardzo 
dobrze spisała się cała sześcioosobowa 
ekipa z Kórnika, która zdobyła dwa medale 
i sporo punktów do współzawodnictwa 
dzieci i młodzieży. Na największą uwagę 
zasługuje zdobycie srebrnego medalu w  
wyścigu drużynowym na 3km. Drużyna 
Limaro w składzie Kacper Rajkowski, 
Adam Piasecki, Daniel Horyza i Daniel 
Adamski w finale uległa zaledwie 0.71 
sek. zawodnikom KTK Kalisz, których klub 
mieści się właśnie na torze i mogą prak-
tycznie co dzień na nim trenować. Biorąc 
pod uwagę iż zespół z Kórnika szykował 
się do mistrzostw na sześciodniowym 
zgrupowaniu, to wynik jaki osiągnęła 
czwórka kolarzy Limaro można z powo-
dzeniem uznać za ogromne osiągnięcie. 
Zawodnicy UKS Jedynka zdobyli jeszcze 
jeden medal podczas wyścigu Medison 
(parami) na 20 km, gdzie dwójka Rajkow-
ski, Adamski (8pkt) sięgnęła po brązowy 
krążek a para Piasecki, Horyza uplasowała 
się na piątym miejscu (7pkt.). Zwyciężyli 
kolarze KLTC Konin (10 pkt) przed Społem 
Łódź (8pkt.).Wyścig był niezwykle wyrów-
nany podczas którego  na prowadzeniu 
była zawsze któraś para z Kórnika a do 
ostatnich metrów każda z pięciu drużyn 
z czołówki mogła zostać Mistrzem Polski. 

O kolejności zadecydowało ostatnie okrą-
żenie, które minimalnie wygrała dwójka 
z Konina. Naszym zawodnikom zabrakło 
troszkę szczęścia i doświadczenia, ale 
wynik i tak może bardzo cieszyć. Kolarze 
Limaro byli bardzo widoczni podczas 
innych konkurencji. W wyścigu na 2000m 
na dochodzenie o medal otarł się Daniej 
Horyza (4m), który ostatecznie w wyścigu 
o brązowy medal uległ Dawidowi Nowat-
kowskiemu  z Pacyfiku Toruń zaledwie 
o pół sekundy. Adam Piasecki był w tej 
konkurencji ósmy. Doskonale spisała się 
trzyosobowa drużyna Limaro w sprincie 
Olimpijskim w składzie Michał Jędrzejczak, 
Kacper Rajkowski i Daniel Adamski, która 
zajęła w niezwykle silnej stawce szóste 
miejsce. Na zakończenie trzeba wspo-
mnieć o zawodniczce UKS Jedynka Limaro 
Kórnik Pauli Dutkiewicz, która okazała się 
najmłodszym uczestnikiem Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży, za co otrzymała oka-
zały puchar z Ministerstwa Sportu. Paula 
wyróżniła się również życiowymi wynikami 
w każdej z trzech konkurencji w jakiej 
startowała, a w wyścigu na 500m, 2000m 
na dochodzenie i w sprincie zajmowała 
kolejno miejsca 11, 12  i 13.    

bartosz rajKowsKi  
mistrzem polsKi na  

torze
      
      Podczas rozegranych Mistrzostwach 

Polski w kolarstwie torowym dla juniorów 
i młodzieżowców w Żyrardowie, swój ży-
ciowy sukces osiągnął wychowanek UKS 
Jedynka Limaro Kórnik, reprezentujący 
obecnie KLTC Konin Bartosz Rajkowski. 
Kórniczanin został mistrzem kraju juniorów 
na rok 2008 w  wyścigu Medison parami, 
wraz ze swym  kolegą klubowym, Karolem 
Chatłasem. Obaj pozostawili w pokona-
nym polu silne ośrodki torowe z Kalisza I 
Golczewa. Bartek bardzo dobrze się spisał 
jeszcze w wyścigu punktowym, w którym 
zajął dziesiąte miejsce, tracąc do piątego 
w klasyfikacji zaledwie jeden punkt. 
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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
12-go września 2008r.

materiały prosimy dostarczać do 5-go września 2008r.

piŁKarzyKi  
w bŁażejewKU

Futbol stołowy zdobywa coraz więcej 
miłośników. W ubiegły weekend w Błaże-
jewku koło Kórnika odbyły się III Otwarte 
Mistrzostwa Wielkopolski w Piłce Stołowej 
zorganizowane przez Wielkopolską Ligę 
Piłki Stołowej oraz Ośrodek Szkoleniowo-
Wypoczynkowy Błażejewko. Mistrzostwa 
Wielkopolski, ale przyciągnęły zawodników 
z całego kraju, w tym prawdziwą elitę tego 
sportu czyli mistrzów Polski oraz tegorocz-
nych Mistrzów i Wice Mistrzów Świata: Jac-
ka Raczkiera, Filipa Kubiatowicza, Pawła 
Sielskiego, Agatę Ćwiąkała oraz Agnieszkę 
Rutowską. W sumie o zwycięstwo walczyło 
ponad 100 zawodników.

W piątkowym turnieju Par Amatorów 
najlepsi byli Remigiusz Fleszar z Rafałem 
Wesołowskim- obaj z Warszawy, kolejne 
miejsce wywalczyła drużyna z Koszalina 
(Andrzej Kaźmierczak i Jan Hońko), trze-
cie- para z Gdańska: Małgorzata Dolata z 
Mateuszem Paprockim.

Drugim turniejem tego dnia był 2Ball 
(czyt. tubol), w którym pojedynki rozgrywa 
się dwiema piłeczkami na raz. Niepokonani 
w tej konkurencji okazali się Jacek Raczkier 
z Torunia i Filip Kubiatowicz reprezentują-
cy ośrodek łódzki, wygrywając w finale z 
Przemysławem Nogą i Pawłem Sielskim 
(obaj z Wrocławia). Trzecie miejsce podium 
przypadło braciom z Poznania- Jackowi i 
Michałowi Wojciechowskim.

Kolejny dzień Mistrzostw wyłonił zwy-
cięzców w turniejach: DYP (Draw Your Part-

ner czyli pary losowe) oraz Pary Open (jed-
na z dwóch, obok Singli Open, najbardziej 
prestiżowych konkurencji w Piłce Stołowej). 
W turnieju Par Losowych tryumfowali Michał 
Wojciechowski z Poznania i Paweł Sielski z 
Wrocławia. W finale walczyli z zawodnikami 
z Łodzi: Marcinem Rokoszewskim oraz 
Filipem Kubiatowiczem. Miejsce trzecie 
zajęła Elżbieta Kyć z Warszawy w duecie 
z Jackiem Raczkierem.

W Parach Open natomiast Mistrzostwo 
zdobyli Przmysław Noga i Paweł Sielski 
(Wrocław). Wicemistrzami w tej konku-
rencji została para Raczkier/Kubiatowicz, 
już drugi raz zdobywając puchar na tej 
imprezie. Trzecie miejsce zajęła para z 
Torunia: Radosław Szczepański i Marcin 
Snopkowski.

W niedzielę uczestnicy rozegrali turniej 
Mixtów, czyli par mieszanych, w którym 
najlepsi okazali się Agata Ćwiąkała z Po-
znania i Jacek Raczkier z Torunia. Miejsce 
drugie i trzecie przypadło, odpowiednio: 
Elżbiecie Kyć z Warszawy grającej w parze 
z Pawłem Sielskim z Wrocławia oraz parze 
łódzkiej: Magdalenie Sobczyk i Jakubowi 
Ziencikiewiczowi.

W drugim turnieju tego dnia- Singlach 
Open, najlepszym okazał się Jakub Zien-
cikiewicz z Łodzi, pokonując 70 innych 
zawodników, między innymi zdobywcę 
drugiego miejsca Marcina Snopkowskiego 
z Torunia oraz Jacka Wojciechowskiego z 
Poznania, który zdobył miejsce trzecie.

Pula nagród wyniosła 10 tysięcy złotych, 
a każdy ze zwycięzców otrzymał niepowta-
rzalny, specjalnie na tę okazję zaprojekto-
wany puchar. BK

Katarzyna pawŁowsKa 
trzyKrotnie czwarta 

w mistrzostwach  
polsKi w żyrardowie
      
w Mistrzostwach kraju młodzieżowców 

(zaw. do 23 lat), zespół Limaro Kórnik 
reprezentowała Katarzyna Pawłowska. 
Kasia pomimo że w tej kategorii wie-
kowej startuje dopiero pierwszy sezon, 
to na mistrzostwach była postrachem 
dla najlepszych. Najwięcej zamieszania 
spowodowała podczas wyścigów sprinter-
skich, gdzie w ¼ finału trafiła na trzykrotną 

Mistrzynię Europy Magdalenę Sarę ze 
Stali Grudziądz. Zawodniczka Limaro dla 
byłej Mistrzyni okazała się bezwzględna 
nie dając jej żadnych szans i pewnie 
awansowała do najlepszej czwórki sprin-
tu. Niestety w kolejnych swych bojach 
nieznacznie przegrała zarówno półfinał 
jaki i biegi o brązowy medal, zajmując 
ostatecznie czwarte miejsce. Jeszcze 
dwukrotnie Kasia zajmowała tą bardzo nie 
lubianą dla sportowców pozycje. Czwarta 
była na 3000m na dochodzenie (1,5 sek. 
straty do 2 miejsca) i w wyścigu ze startu 
wspólnego – skretch. Natomiast w konku-
rencji na 500m nasza zawodniczka zajęła 
szóste miejsce. HS




