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SESJA RADY MIEJSKIEJ
Problem z Realmaxem i korekty budżetu

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I...
...po świętach – czyli bożonarodzeniowe
reminiscencje

KOLEJNE SUKCESY
KOLARZY
Jedynka–Limaro znów z medalami

KRONIKA
KRYMINALNA

W KÓRNIKU ZEBRAŁA
18 TYSIĘCY!

Markowy sklep

„Second hand”
Zachodnia odzież z drugiej ręki
UWAGA! UWAGA! WSZYSTKIE ZIMOWE RZECZY –50%
TYLKO OD 2.01 – 14.01.2006 DLA STAŁYCH KLIENTÓW

Biernatki, ul. Główna 5

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA
BUDŻET GMINY KÓRNIK
NA ROK 2006
W związku z tym, iż w ubiegłym roku
budżetowym wysokość przychodów gminy
Kórnik była większa aniżeli wstępnie szacowana, gmina nie musiała wykorzystywać
wszystkich obligacji pierwotnie przeznaczonych do zrealizowania w roku 2005.
Niewykorzystane obligacje w kwocie 1,9
mln. zł przechodzą na rok bieżący, co wraz
z tzw. środkami wolnymi z roku ubiegłego
powoduje zwiększenie budżetu w stosunku
do projektu na rok 2006 o kwotę 2 mln.
270 tys. 179 zł. W związku z tym, iż kwota
budżetowa uległa zwiększeniu, wystąpiła
konieczność zwołania posiedzeń wszystkich Komisji Rady Miejskiej, by te powtórnie przedyskutowały sprawę rozdzielenia
środków na różne inwestycje konieczne
do zrealizowania w gminie Kórnik. Wnioski
komisji trafią do Komisji Budżetu i Finansów, która przedstawi propozycję zmian
Burmistrzowi. Burmistrz zobowiązany
jest do przedstawienia ostatecznej wersji
budżetu Radnym 14 dni przed Sesją. W
celu uchwalenia budżetu gminy Kórnik na
2006 rok zostanie zwołana nadzwyczajna
Sesja Rady Miejskiej. Odbędzie się ona
najprawdopodobniej tydzień po najbliższej
Sesji, która wyznaczona została na dzień
25 stycznia br.
SPOTKANIE Z WICESTAROSTĄ
TOMASZEM ŁUBIŃSKIM
W dniu 5 stycznia br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski i wiceburmistrz Hieronim
Urbanek spotkali się z wicestarostą Powiatu Poznańskiego Tomaszem Łubińskim
i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych
Markiem Nowickim. Na spotkaniu ustalono,
iż Urząd Miejski w Kórniku podpisze ze
Starostwem Powiatowym porozumienie
w sprawie wspólnej realizacji trzech inwestycji drogowych na terenie gminy Kórnik.
Porozumienie to dotyczyć będzie: opracowania projektu i budowy chodnika wzdłuż
drogi powiatowej 2474P w miejscowościach
Biernatki i Prusinowo, budowy ronda na
skrzyżowaniu drogi powiatowej 2377P z
drogą gminną (ul. Szkolna w Robakowie),
opracowania projektu budowlanego – na
bazie koncepcji wykonanej przez Zarząd
Dróg Powiatowych – drogi powiatowej
2461P z Kamionek do Gądek. Łącznie na
opisane inwestycje w budżecie gminy na
rok 2006 zapisano środki w wysokości 420
tys. 800 zł. Inwestycje te przeprowadzone
zostaną pod nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych.
REJESTRACJA CZASU PRACY W
URZĘDZIE MIEJSKIM
Prace planistyczne poczynione przy
okazji remontu Ratusza przewidywały m.in.
zainstalowanie w jego murach terminalu
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umożliwiającego cyfrową rejestrację czasu pracy. Wynika to z tego, że rejestracja
czasu pracy jest podstawowym zabiegiem,
niezbędnym z punktu widzenia profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi.
Chodzi o to, iż takowy proces umożliwia
m.in. ustalenie częstotliwości wyjść służbowych w godzinach pracy, co pozwala
na zweryfikowanie zakresu kompetencji
służbowych poszczególnych pracowników.
Urządzenie rejestrujące czas pracy zostało
ostatecznie zamontowane i uruchomione w
dniu 2 stycznia 2006 roku. Burmistrz wierzy,
że przedsięwzięcie to poprawi zarówno
funkcjonowanie Urzędu, jak i postrzeganie
jego pracy „na zewnątrz”.
PRZEBIEG LINII ENERGETYCZNEJ
W KAMIONKACH
W dniu 5 stycznia odbyło się spotkanie
dotyczące analizy stanu zaawansowania
prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego określającym
przebieg linii energetycznej w Kamionkach.
W spotkaniu tym wzięli udział: burmistrz
Jerzy Lechnerowski, Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego Sławomir Lepczyński, projektant omawianego planu p.
Jerzy Zalewski oraz przedstawiciele PSE.
Na spotkaniu tym przyjęto pod rozwagę
projekt przebiegu linii opracowany przez
Stowarzyszenie „Lasem 1000”. Wcześniej
poczyniono analizę kosztów wycinki lasu
dla projektów zaproponowanych przez
PSE, jak i przez burmistrza Jerzego Lechnerowskiego. W chwili obecnej takowy
kosztorys ma zostać poczyniony dla projektu Stowarzyszenia przyjętego na omawianym spotkaniu. Projekt Stowarzyszenia
„Lasem 1000” ma również zostać poddany
ocenie Lasów Państwowych, w kwestii
potencjalnej wycinki drzew, jak i wojska,
w zakresie wysokości i umiejscowienia
słupów linii energetycznej.
KONCERT NOWOROCZNY
W dniu 7 stycznia br. w Zamku Kórnickim odbył się Koncert Noworoczny, który
zorganizowany został przez Urząd Miejski. Na wspomniany koncert zaproszeni
zostali przedstawiciele współpracujących
z władzami lokalnymi firm, zarówno z
gminy Kórnik, jak i spoza jej terenu. Wzięli
w nim również udział przedstawiciele
władz samorządowych powiatu i regionu.
Pośród zaproszonych gości znaleźli się
także dyrektorzy jednostek organizacyjnych
funkcjonujących pod egidą Urzędu, jak i
przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji
społecznych działających na terenie gminy. W przerwie koncertu burmistrz Jerzy
Lechnerowski złożył wszystkim zebranym
życzenia wszelakiej pomyślności w roku
bieżącym, jak też podziękował gościom za
dotychczasową współpracę i pomoc, której
zechcieli – w różnoraki sposób – udzielić
gminie Kórnik. Burmistrz podkreślił również,

iż wierzy, że tak owocna współpraca jak
ta, która miała miejsce dotychczas, będzie
nieustannie cechowała relację zebranych
gości z gminą Kórnik.

PRZEDŁUŻENIE KONKURSU NA TABLICE WJAZDOWE DO GMINY
Pod koniec listopada ubiegłego roku
Urząd ogłosił konkurs na tablice wjazdowe,
które miałyby informować podróżujących
o tym, na terenie jakiej gminy się znaleźli
oraz z jakimi gminami nasza gmina współpracuje. Konkurs miał zakończyć się w dniu
31 grudnia 2005 roku. W związku z tym, iż
pojawiły się liczne prośby o to, by konkurs
ów został przedłużony burmistrz Jerzy
Lechnerowski podjął decyzję o zmianie terminu końcowego przyjmowania projektów. I
tak też, końcowa data konkursu to w chwili
obecnej 31 stycznia 2006 roku. Gotowe projekty należy składać w Urzędzie Miejskim w
pokoju nr 211 (drugie piętro), tam również
można uzyskać informacje niezbędne do
spełnienia wszystkich wymogów opisywanego konkursu. Sławomir Hinc

BURMISTRZ
GMINY KÓRNIK
INFORMUJE
Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Kórniku do dnia 19
stycznia 2006 r. wywieszony
został wykaz nieruchomości
położonej w Kórniku przy Placu
Niepodległości 5 i 6, przeznaczonej do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu.

Bliższe informacje można
zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut.
Urzędu, Pl. Niepodległości 1
w Kórniku, pok. 204,
tel. (0-61) 8170411 wew. 675.
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WIEŚCI SOŁECKIE
Borówiec

Dziećmierowo

warsztatów przeprowadzonych wcześniej na terenie WPN. Sołtys wziął też
udział w konferencji przeprowadzonej w
Rosnówku w połowie grudnia, podsumowującej cykl warsztatów. W ten sposób
Zbigniew Tomaszewski zdobywał wiedzę
przydatną do organizowania wycieczek
dla dzieci po Wielkopolskim Parku Krajobrazowym.

Sołtys Mirosław Pospieski mówi, że
na utwardzonej w zeszłym roku ulicy
Szkolnej porobiły się dziury. W złym
stanie są także brzegi drogi na ulicy
Poznańskiej, zatem sołtys chciałby, żeby
chociaż doraźnie zostały naprawione
Czmoniec

Dębiec

7 grudnia w Czmońcu odbyło się
sprawozdawcze zebranie wiejskie.
Sołtys Zbigniew Tomaszewski w dniach
8-10 grudnia uczestniczył w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych
w Centrum Edukacji Leśnej w Halinie.
Uczestniczyli w nich dyrektorzy różnych
parków narodowych i burmistrzowie.
Stanowiły kontynuację i podsumowanie

Sołtys Ryszard Bartkowiak informuje,
że wieś zgłosiła chęć posiadania dostępu
do bezprzewodowego Internetu. Władze
gminy mają przekazać komputer, który
będzie w świetlicy wiejskiej, a z funduszy sołeckich zaplanowano pokrywać
koszty opłaty za Internet i opieki nad
komputerem.

Mieszkańcy z niecierpliwością oczekują, kiedy w
Dziećmierowie rozpoczną się prace kanalizacyjne.
Sołtys Henryk Hypsior podkreśla, że już od 1995
roku mówi się o budowie kanalizacji w tej wsi. Podkreśla też, iż mieszkańcy Dziećmierowa zasługują,
by wreszcie pobudować im kanalizację, bo drogę,
siec wodociągową, gazową zrealizowali w czynie
społecznym.
6 grudnia została zorganizowana impreza
gwiazdkowa dla prawie 100 dzieci. Dwa tygodnie
później zorganizowano konkurs zbierania zużytych
baterii, w którym najlepsi uczestnicy zgromadzili
prawie 200 punktów.
Skrzynki
Mieszkańcy Skrzynek narzekają na stan dróg
zarówno tych utwardzonych jak i nieutwardzonych.
Nadal nie naprawiono wiat, w których zostały powbijane szyby. Mieszkańcy uważają, że należałoby chociaż wstawić tam dykty. Oprac. R. Wrzesiński

REALIZACJA INWESTYCJI GMINY KÓRNIK
w okresie od 1 stycznia 2005 - 31 grudnia 2005
wydano

uwagi

1

2

4

7

1

wodociągowanie wsi Czmoń i Radzewo oraz budowa
kolektora kanalizacyjnego do wsi Czmoń

583 345,75

Zadanie zakończono

2

wodociagowanie wsi Czołowo i Czmoniec (projekty)

74 179,93

zadanie zakończono

3

projekt kanalizacji sanitarnej Borówiec I (obręb ul.
Kempingowa, i Szkolna)

24 924,03

4

projekt kanalizacji sanitarnej Borówiec II (obręb ul.
Poznańska)

25 957,48

podpisano porozumienie wstepne z dnia 24.05.2005 z Aquanet w sprawie
kanalizacji sanitarnej dla dwóch osiedli w Borówcu. Wystąpiono i uzyskano
warunki techniczne do projektowania kalnalizacji. Przeprowadzono przetarg
na mapy dla celów projektowych i są przygotowane. 30.12.2005 podpisano
Aneks nr 1/2005 do porozumienia wstepnego precyzującego zakres realizaacji przez strony porozumienia (m.in. kwestia ul. Poznańskiej). Kontynuacja
zadania w 2006 roku.

5

wykonanie przyłaczy wody w Robakowie - wsi

8 806,34

zadanie zakończono

6

budowa dróg na osiedlu przy ul. Witosa (+deszczówka)

7 500,00

Realizacja w zależności od pozyskanego dofinansowania

7

budowa drogi ul. Sremska w Kórniku (bloki)

8

budowa ulicy Wiejskiej w Robakowie

9

chodnik ul. Lipowa

10

chodnik ul. Armii Krajowej

11

kontynuacja budowy chodnika we wsi Konarskie

12

projekt i realizacja drogi ul. Ogrodowa w Szczodrzykowie

13

ul. Krasickiego, Staszica, Wyspisańskiego (+wodociąg) i Asnyka - projekt i wykonastwo

52 506,88

14

wykonanie projektu chodnika ul. Akacjowa w Gądkach

6 300,00

zadanie zakończono

15

projekt lokalizacji planowanego uzbrojenia i nawierzchni ulic Borówiec I (obreb ul. Kempingowej i Szkolnej)

11 102,00

zadanie zakończono

16

projekt lokalizacji planowanego uzbrojenia i nawierzchni ulic Borówiec II (obreb ul. Poznańskiej)

11 102,00

zadanie zakończono

18

kładka dla pieszych na palach żelbetowych na
ul. Armii Krajowej

151 794,43

zadanie zakonczono

19

budowa parkingu przy ul. Jeziornej

252 948,31

zadanie zakończono

20

modernizacja budynku w Dziećmierowie

21

wymiana instalacji grzewczej w OSP Kórnik

38 440,75

22

dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w
Szczodrzykowie (I etap)

442 112,29

23

budowa Przedszkola w Kórniku ul. Steckiego

2 883 108,17

zadanie zakończono

24

dokończenie modernizacji Przedszkola w Szczodrzykowie

63 218,63

zadanie zakończono

L.p



0,00

Opracowana została dokumentacja projektowa. Realizacja uzależniona od
wybudowania kanalizacji deszczowej w ul. Śremskiej, Witosa i Krauthofera.
Zadanie będzie poszerzone o budowę kanalizacji deszczowej w ul. Śremskiej i realizowane w etapach w kolejnych latach.

0,00

Realizacja w zależności od pozyskanego dofinansowania

21 954,93

zadanie zakończone

354 960,41

zadanie zakończono

17 370,97

zadanie zakończono

0,00

8 296,00

ogloszony przetarg na prace projektowe 24.06.05. Przetarg unieważniony
z powodu niekompletnych ofert.Ogłosozno ponowny przetarg na 09.08.05.
Umowa na projekt podpisana w dniu 22.08.2005, opracowano projekt,
realizacja nastąpi w 2006r.
zadanie zakończono - wodociąg ulica Wyspiańskiego

Uzyskano warunki techniczne z ENEA określające możliwość przyłaczenia
do sieci energetycznej. Opracowano dokumentację techniczną na dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów oraz adaptację poddasza na
cele mieszkalne. Realizacja zadania będzie wykonana w roku 2006
zadanie zakończono
Ogłoszono przetarg na budowę segmentu lekcyjnego i sportowego. Trwa
wykonastwo. Umowę podpisano 29 sierpnia 2005. Budowa będzie kontynuowana w roku 2006

kórniczanin nr 1/2006

AKTUALNOŚCI
44 620,58

25

oświetlenie Dachowa - Nowina

26

oświetlenie Os. Kresowe w Kamionkach

27

projekt oświetlenia Huby Konarskie

7 661,60

Zadanie zakończone

28

projekt oświetlenia ul. Katowicka w Dziećmierowie,
ul. Stodolna i ul. Mickiewicza w Kórniku

4 148,00

zadzania zakończono

29

projekt oświetlenia Borówiec I (obręb ul. Kempingowa i Szkolna)

0,00

30

projekt oświetlenia Borówiec II (obręb ul. Poznańskiej)

0,00

31

projekt oświetlenia ulicznego w Błazejewie ul. Leśna
i w Kórniku ul. Poprzeczna

32

kontynuacja budowy oswietlenia w Borówcu ul.
Główna

33

oświelenie ul. Kolejowa w Robakowie

34

wykonanie lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ul.
Mościenickiej i ul. Jesiennej we wsi Mościenica

35

oświetlenie na ul. Żernickiej w Robakowie

36

budowa chodnika ul. Parkowa

37

opracowanie dokumentacji dróg: ul. Mikołajczyka w
Błażejewie, ul. Wyspiańskiego i Asnyka w Kórniku,
ul. Wiejska w Robakowie, ul. Krasickiego, Staszica i
ul. Sremska

100 731,99

zadanie zakończono
Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w końcowej fazie realizacji.

11 460,02

2 928,00

Przygotowano zakres. Uzyskano podkłady geodezyjne. Zadanie będzie
kontynuowane w 2006 roku.

zadanie zakończono

3 050,00
34 727,00
546,06
0,00

zadanie zakończono
Opracowano projekt techniczny, który zostanie dostosowany do obwarowań
planu przestrzennego. Realizacja nastapi w 2006 roku.
Uzyskano warunki techniczne, opracowany zostanie projekt i realizacja
nastąpi w 2006 roku.

3 700,00

zadanie zakończono

93 858,80

zadanie zakończono

2 440,00
106 668,55

Opracowano dokumentację techniczną ul. Śremskiej, Krasickiego (od ul.
Dworcowej do Wyspiańskiego), Wyspiańskiego (od Stodolnej do Staszica).
Opracowano projekt przełożenia odcinka sieci wodociagowej w pas drogowy (ul. Wiejska - Szeroka). Przygotowuje się decyzje środowiskowe.

38

projekt kanalizacji sanitarnej w Dziećmierowie i
projekt doprowadzenia mediów do budynków oraz
dokmunetacja projektowo - kosztorysowa budynku
wielorodzinnego w Dziecmierowie

37 274,50

Uzyskano pozwolenia na budowę kanalizacji Dziecmierowo, opracowano
się dokumentację budynku wielorodzinnego

39

budowa dróg w rejonie Drogi Kalejskiej, Pl. Jesionowego i Mikołajczyka

14 997,00

zadanie zakończono

40

oczyszczanie i poprawa stanu wód jeziora Kórnickiego poprzez napowietrzanie - ekomątwa OSiR

67 311,11

Zakończono etap przygotowawczy do oczyszczania wód, które zostanie
rozpoczete w 2006 roku.

41

kanalizacja deszczowa ul. Śremska w Korniku

55 313,30

zakończono etap II budowy kan. deszczowej w ul. Śremskiej.

42

projekt kanalizacji sanitarnej w Dziećmierowie

75 000,00

zadanie zakończono

43

projekt kanalizacji sanitarnej w Błażejewie

44

kanalizacja deszczowa ul. Wierzbowa i Błażejewska
w Kórniku - projekt

45

modernizacja kotłowni gazowej w Sp. Nr 2 w Kórniku
- Bninie

52 795,75

zadanie zakończone

46

przyłącze gazowe i budowa zbiornika bezodpływowego (oczyszczalni) w świetlicy Szczodrzykowo

21 837,82

zadanie zakończono

47

przyłacze gazowe w świetlicy Dachowa

48

przebudowa KZ ul. Wodna

49

budowa przykanalików we wsi Dziećmierowo

0,00

prace projektowe zostały wykonane równolegle z dokumentacją sieciową.
Zadanie zostanie zrealizowane przez Aquanet i ze środków Aquanet, na
podstawie zawartego porozumienia.

50

centrum sportowo - rekreacyjne z infrastrukturą
towarzyszącą

0,00

Przygotowuje się regulamin konkursu w m-cu styczniu 2006r zostanie
ogłoszony.

1 891,43
8,19

Nie otrzymano warunków technicznych. Wymagane obliczenia przepustowości istniejącej kanalizacji w Bninie. Wykonano obliczenia. Wystąpiono z
wynikiem obliczeń do Aquanetu o wraunki techniczne.
Opracowywana jest dokumentacja techniczna. Wyniknęła konieczność
przeprojektowania sieci gazowej w ul. Błażejewskiej (na pewnym odcinku) w
związku z powyższym projekt będzie zrealizowany w 2006r.

549,00

Zadanie zakończone. W 2006r. Zostanie podpisana umowa przyłączeniowa
z Gazownią

2 334,18

zostały wykonane mapy do celów projektowych. Uzyskano warunki techniczne, w których Aquanet zobligował Gminę do wpisów do ksiąg wieczystych o służebności gruntów w miejscach przebiegu kanalizacji. Takich zgód
nie uzyskano. Wystapiono ponownie do Aquanet-u o wycofanie sie z takich
warunków. Aquanet podtrzymał pierwotne stanowisko.

5 785 782,18
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AKTUALNOŚCI

XLVIII Sesja Rady Miejskiej

Ostatnia w 2005 roku sesja odbyła się
28 grudnia. Pracom rady towarzyszyła
okolicznościowa wystawa poświęcona
Powstaniu Wielkopolskiemu zorganizowana przez radnego powiatowego Marka
Serwatkiewicza.
Z porządku obrad wykreślono podjecie
uchwały dotyczącej wykupu przez gminę instalacji kanalizacyjnej od firmy Realmax.
Sprawa ta szczegółowo omawiana
była na komisjach RM. Wtedy też szeroko
zrelacjonował ten problem wiceburmistrz
Hieronim Urbanek. Jak relacjonował wiceburmistrz sytuacja mieszkańców os. Kresowego i ul. Wiosennej jest tragiczna. Realmax jeszcze w grudniu udzielał zezwoleń
na dołączanie posesji do szamba, które teoretycznie morze obsłużyć 5 nieruchomości
a w praktyce podłączone jest do niego 50
(!) gospodarstw domowych. Szambo opróżniać trzeba przynajmniej 2 razy dziennie,
toalety nie przyjmują nieczystości, a mieszkańcy nie mogą wyegzekwować od firmy
naprawienia sytuacji. Mieszkańcy kupując
nieruchomości płacili ponoć za możliwość
przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej
i nie chcą obecnie, co zrozumiałe płacić
droższych stawek za ścieki wywożone. Jak
wynika z konsultacji z mieszkańcami jakie
odbyły się w ostatnim czasie, cześć z nich
nie chce przejęcia sieci przez gminę, gdyż
chcą np. na drodze sądowej rozliczyć się z
Realmaxem. Drugiej części mieszkańców
bardzo zależy na przejęciu sieci przez gminę, bo ich zdaniem będzie wtedy szansa na
poprawienie sytuacji.
Radni obawiają się sytuacji, w której po
przejęciu sieci przez gminę, to właśnie na

nią spadnie odpowiedzialność za zaistniałe
nieprawidłowości i to do gminy kierowane
będą roszczenia z tego tytułu. Podczas
sesji proponowano odsunięcie rozstrzygnięcia sprawy wykupu do czasu wybudowania w tym rejonie kolektora sanitarnego
do oczyszczalni ścieków.
Jak twierdzi wiceburmistrz Urbanek
warto jednak już teraz pomyśleć o wykupie. Przemawiać za tym mają względy
techniczne i ekonomiczne oraz społeczne. Sprawa będzie dalej dyskutowana.
Powstaje kolejny projekt uchwały. Do
urzędników i radnych należeć będzie
zadanie takiego negocjowania warunków
wykupu, by wraz z siecią nie brać na barki
gminy zawinionych przez kogoś innego
problemów. Na sesji podjęto uchwałę w
podobnej sprawie, dotyczącej przejęcia
od TBS „Partner” sieci: wodociągowej,
kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej
wybudowanej w Kórniku do ul. Dworcowej
i Stodolnej przez ul. Wyspiańskiego do
osiedla Ignacego Krasickiego za kwotę
579 000,00 zł brutto.
Część z uchwał podjętych na sesji stanowiła podstawę porządkowania budżetu
2005 roku. Dokonano korekt w tym, co
bardzo cieszy w dochodach gminy (między
innymi ok. 1 355 tys. zł więcej wpływów
z podatku od nieruchomości, 400 tys. zł
z udziału w podatku od osób prawnych
i fizycznych). Zabrakło jednak 600 tys.
zł z zablokowanych wpływów od PSE,
które wstrzymane zostały ze względu na
protesty w sprawie budowy linii wysokiego napięcia. Mniejsze były też wpływy z
dzierżawy od Sater Kórnik.

Złote Gody

1. Janina i Edmund Kaczmarkowie
2. Mieczysława i Benedykt Andrzejewscy
3. Stefania i Władysław Mikołajczakowie
4. Leokadia i Franciszek Tomczakowie
5. Wanda i Leonard Wachowiakowie
6. Maria i Władysław Surdykowie
7. Teresa i Stanisław Węglarzowie
8. Marianna i Stefan Talarczykowie
9. Teresa i Kazimierz Mikołajczakowie
10.Janina i Marian Ziętowie
11.Adela i Mieczysław Franczakowie
12.Janina i Zenonn Rzepczyńscy
13.Janina i Władysław Hypkowie

W pięknej scenerii kórnickiej siedziby
Działyńskich i Zamoyskich odbyła się uroczystość podczas której uhonorowano pary
małżeńskie, które zawarły związek małżeński
przed 50cioma laty. Szanowni jubilaci zostali
odznaczeni „Medalami za Długoletnie Pożycie Małrzeńskie”, które w imieniu Prezydenta
RP wręczył burmistrz Jerzy Lechnerowski w
asyście przewodniczącego RM w Kórniku
Macieja Marciniaka. Nie obyło się bez przemówień, szampana i bukietów kwiatów. Oto
nazwiska uhonorowanych małżonków:

Podczas sesji uchwalono Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Strategię Integracji i
Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Kórnik na lata 2006-2011. Nadano także nazwy ulicom w Kamionkach.
Uchwałą radni postanowili „przystąpić do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w rejonie drogi krajowej S – 11 Kołobrzeg
– Poznań – Pleszew – Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik, zgodnie z załącznikiem
graficznym do niniejszej uchwały.
(...)Przedmiotem planu jest przeznaczenie ww. terenów na tereny aktywizacji
gospodarczej - obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów, tereny zabudowy
usługowej, komunikacji oraz usług.”.
Dokonano ustalenia wydatków nie wygasających z upływem roku budźetowego
2005. Radni postanowili, że po raz kolejny
przeprowadzone zostaną konsultacje
społeczne w sprawie przywrócenia praw
miejskich Bninowi. Podobne konsultacje
odbyły się wraz z wyborami do parlamentu
europejskiego, jednak ponieważ wniosek
o przywrócenie praw miejskich składany
będzie po raz kolejny, z powodów formalnych jeszcze raz należy przeprowadzić
konsultacje, które odbędą się na zebraniach mieszkańców zwołanych przez
Burmistrza Gminy Kórnik w terminie od
dnia 16 stycznia 2006 r. do dnia 15 lutego
2006 r.
Po zakończeniu ostatniej sesji w starym
roku radni i inni uczestnicy złozyli sobie
życzenia i wypili po lampce szampana.
Obecnie na komisjach RM trwają
wzmożone prace i gorące dyskusje nad
budżetem gminy na 2006 rok. ŁG

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy radnemu

Andrzejowi
Surdykowi
za pomoc w sprawach
związanych z założeniem
wodociągu na ul. Żernickiej
w Robakowie
oraz zorganizowaniu
oświetlenia
na tejże ulicy
Gabriela Chłopek,
M.K. Kendzia, I.T. Poźniak
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REKLAMY

Sprzątanie domu 2 razy w tygodniu

Ideal

– profesjonalnie

U NAS CZYSTO, SOLIDNIE I TANIO

Oferty należy składać w redakcji „Kórniczanina” z dopiskiem na
kopercie „sprzątanie”. Redakcja nie udziela informacji.

PR
OKNA PCV
O
M
PARAPETY
O
C
DRZWI WEW. I ZEW.
JA
PANELE ŚCIENNE I PODŁOGOWE
ROLETY – WERTICALE-ŻALUZJE
MOSKITIERY
KÓRNIK
szeroka oferta
ul. Dworcowa 2
raty lukas
ul. Poznańska 54

Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

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

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

Zakład produkcyjny w Kórniku

RORARO

poszukuje osób do działu
produkcji

WypoŻyczalnia samochodów

Wymagane wykształcenie co najmniej zawodowe.
Praca 3 zmianowa.

osobowych i dostawczych
tel.

Kórnik
ul. Średzka 17

660-762-870
602-620-236, 602-130-788

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres redakcji „Kórniczanina” w zaklejonych
kopertach z dopiskiem Praca”. Redakcja nie udziela żadnych informacji.

Nowo otwarty sklep „Mat-Bud”
– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię

Roman Wdowczyk
poleca:

oraz inne materiały budowlane

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę

transport GRATIS
Bnin, ul. Śremska 10A

zapraszamy

Szczodrzykowo, ul. Dworcowa 23
62–035 Kórnik
tel./fax (061) 817 10 71

tel. (61) 8171 127

PŁYTKI CERAMINCZNE
GRESY • KLEJE • FUGI
PŁYTY GIPSOWE

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

tel. (61) 898 03 35

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe

Grzegorz Kowalski

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



REKLAMY

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

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

UBEZPIECZENIA

Komunikacyjne OC, AC
Majątkowe mieszkań i domów
Rolnicze - do 20% taniej OC
Życiowe
Inne
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

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

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

ORKIESTRA
jakich mało

Sprzedam działkę

* wesela
* karnawał
* uroczystości rodzinne
* biesiady itp.

o powierzchni 6200 m2
w obrębie Błażejewko
(Kórnik, Bnin)

tel. 661 336 233

tel: 0600 077 477

Dobór repertuaru według
upodobań Klienta

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050
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KRÓTKO
Z POWIATU
Informacja o zakończeniu
II etapu Akcji Społecznej dla Samorządów „Przejrzysta Polska”
W dniu 30 listopada 2005 roku w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu odbyła się konferencja
poświęcona Akcji Społecznej dla Samorządów
„Przejrzysta Polska”, podsumowująca drugi etap
tej akcji, to znaczy wykonanie przez Starostwo
i radnych powiatu pięciu zadań obligatoryjnych.
W konferencji wzięli udział posłowie Arkady
Fiedler i Waldy Dzikowski oraz ekspert regionalny
Akcji „Przejrzysta Polska”, Radosław Szarleja,
który zauważył, że powiat poznański realizuje
łącznie 18 zadań, tj. 6 obligatoryjnych i 12 fakultatywnych, co sytuuje go w czołówce samorządów
biorących udział w Akcji.
Konferencję, odbywającą się pod hasłem
„Akcja Społeczna dla Samorządów „Przejrzysta
Polska” – zobacz różnice” prowadził Jan Grabkowski, Starosta Poznański.
Starosta podkreślił, że celem Starostwa
Powiatowego w Poznaniu jest najwyższa jakość
usług świadczonych na rzecz obywateli.
Do Akcji zgłosiło się 775 gmin i powiatów,
czyli jedna trzecia polskich samorządów. Udział
w Akcji polega na zrealizowaniu minimum sześciu zadań, odpowiadających zasadom dobrego
rządzenia: przejrzystości, fachowości, przeciwdziałania korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności i rozliczalności. Dzisiaj bierze w niej
udział około 400 samorządów. Pozostali, którzy
nie zrealizowali w terminie zadań obligatoryjnych,
zostali wykluczeni. Akcja trwa do końca grudnia.
Sprawozdanie z realizacji zadań można śledzić
na stronach: www.przejrzystapolska.pl, link:
Samorządy – powiat Poznań.
Sprawozdanie z realizacji zasad dobrego
rządzenia przedstawiono poniżej.
Zasada przejrzystości w Starostwie Powiatowym to opracowanie opisu usług świadczonych
w samorządzie, uruchomienie samorządowego
serwisu informacyjnego, utworzenie punktu informacyjnego i przekładanie żargonu specjalistycznego na zrozumiały dla mieszkańców język.
Z myślą o obywatelach wprowadzono zasadę przejrzystości pracy tworząc: ogólny punkt
informacyjny, punkt informacyjny w wydziale
komunikacji, tablice informujące o zakresie usług
świadczonych przez urząd, tablice informujące o
rodzajach i terminach załatwiania spraw. Ankiety
dotyczące jakości pracy urzędników starostwa
dostępne są w ogólnym punkcie informacyjnym.
Informacje są analizowane w celu zapewnienia
wysokich standardów obsługi obywateli. To z
myślą o komforcie interesantów ustawiono w
holu Starostwa kawomaty.
Wyrazem braku tolerancji dla korupcji w
Starostwie Powiatowym jest wprowadzenie w
tym roku „Kodeksu etycznego pracowników
Starostwa Powiatowego”, „Kodeksu etycznego
radnych”, a także przeprowadzenie szerokiej
akcji informacyjnej na temat braku tolerancji dla
korupcji. Kodeksy etyczne mówią o uczciwości,
obiektywizmie, bezstronności, prawości, odpowiedzialności, jawności podejmowania decyzji
przez urzędników i radnych. Ich przestrzeganie
stało się zasadą pracy. Wprowadzono je po to,
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aby urzędnicy i radni wiedzieli, jakimi zasadami
powinni się kierować wykonując swoje obowiązki
służbowe, a osoby przyjmowane do pracy orientowały się, czego się od nich oczekuje w sferze
postaw, a także po to, żeby mieszkańcy powiatu i
petenci urzędu wiedzieli, czego mogą oczekiwać
od urzędników i radnych.
Wyrazem realizacji zasady partycypacji społecznej w Starostwie Powiatowym jest realizacja
zadań pn. „Społeczna edukacja w zakresie etyki”
oraz wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla
uczniów z zakresu etyki społecznej. Zarząd Powiatu postanowił realizować tę zasadę poprzez
ogłoszenie konkursu na projekt zajęć realizowanych z uczniami szkół powiatu poznańskiego.
W dniu 21 września br. nastąpiło rozstrzygnięcie
konkursu. Zdecydowano o przyznaniu dwóch
równorzędnych nagród, po 1.000,00 zł każda.
Zwycięzcami zostali Monika Mrówczyńska i
Monika Sajewicz z Liceum Ogólnokształcącego
w Puszczykowie oraz Ireneusz Gwizdała ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Mosinie.
Zasada partycypacji społecznej to także inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców naszego
powiatu. Rada Powiatu Poznańskiego na sesji w
dniu 27.09.2005 r. podjęła decyzję o zmianie Statutu Powiatu i dała grupie co najmniej 500 mieszkańców prawo do wniesienia wniosku o podjęcie
uchwały w proponowanej przez tę grupę kwestii.
Zasada partycypacji to opracowanie i wdrożenie

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powiat poznański, tworząc zasady
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, wsparł rozwój społeczeństwa obywatelskiego i zachęcił społeczność lokalną do większej aktywności na rzecz wspólnego
dobra. Uchwałą Rady Powiatu Poznańskiego z
dnia 21 grudnia 2004 r. przyjęto Roczny Program
Współpracy Powiatu Poznańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2005. Organizacje pozarządowe, skupiające coraz większą
liczbę aktywnych obywateli, poczuwających się
do odpowiedzialności za rozwój lokalny, stają się
odpowiednim partnerem powiatu do realizacji
zadań publicznych.
Zarząd Powiatu Poznańskiego powołał komisje konkursowe, a następnie dokonał wyboru
najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań
Powiatu Poznańskiego w dziedzinie kultury i
ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki, pomocy społecznej i ochrony zdrowia realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty działalności pożytku publicznego.
Zasada partycypacji oznacza konsultację
społeczną sposobów rozwiązywania problemów,
zwiększenie prawdopodobieństwa wypracowania trafnych decyzji, skuteczne rozwiązywanie

problemów z udziałem mieszkańców, zmniejszenie konfliktów społecznych, co znakomicie
obrazują trwające obecnie konsultacje nas
Strategią Powiatu.
Rada Powiatu przyjęła w dniu 29.11.2005
r. Program Współpracy Powiatu Poznańskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006.
Zasada przewidywalności jest realizowana
poprzez prace nad Strategią Rozwoju Powiatu
Poznańskiego na lata 2006-2013. Przygotowanie pełnej i wartościowej Strategii jest zadaniem
priorytetowym. Posiadanie tego dokumentu jest
również warunkiem koniecznym do ubiegania
się o fundusze z Unii Europejskiej. Strategia
nakreśla kierunki rozwoju we wszystkich zasadniczych aspektach życia mieszkańców
powiatu, gospodarki i środowiska. W związku
z prowadzonymi pracami powołano roboczy
Zespół ds. Strategii Rozwoju Powiatu. Strategia
rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006
- 2013 została umieszczona na stronach promocyjnych powiatu. Wszyscy ci, dla których ważne
są rozwój i przyszłość powiatu poznańskiego,
mogli przesyłać swoje uwagi i sugestie na adres:
strategia@powiat.poznan.pl do dnia 30.11.2005
r. Podstawowe założenia i cele Strategii zostaną
opublikowane na łamach poznańskiej prasy.
Dokument będzie aktualizowany co pół roku,
natomiast raz w roku oceniany będzie stopień
realizacji przyjętych celów.
Zasada fachowości w Starostwie Powiatowym to m.in..: określone zarządzeniem z dnia
16.09.2005 r. zasady naboru na wszystkie
stanowiska w Starostwie Powiatowym. Na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu
Poznańskiego utworzono linki, według których
można prześledzić proces naboru na każde
stanowisko w urzędzie.
Zasada rozliczalności oznaczała dla nas
przygotowanie i rozpropagowanie informatora
budżetowego dla mieszkańców pt.:„Co do grosza, czyli budżet powiatu poznańskiego”.
Zarządzeniem z dnia 07.10.2005 r. wprowadzono obowiązek corocznego wydawania tej
broszury i przyjęto wszystkie zasady informowania o budżecie powiatu, opisane w standardach
zasady rozliczalności Akcji “Przejrzysta Polska”.
Każdy mieszkaniec powiatu ma prawo znać
budżet, wiedzieć, w jaki sposób jest on tworzony,
zgłaszać wnioski do budżetu.
Najistotniejszą obecnie kwestią jest wprowadzenie elektronicznej obsługi interesantów.
Starostwo Powiatowe w Poznaniu rozpoczęło
prace nad wdrożeniem elektronicznego obiegu
dokumentów po to, by ułatwić i usprawnić relację:
urząd – obywatel. Przepisy nowelizujące Kodeks
postępowania administracyjnego zakładają doręczanie obywatelom pism drogą elektroniczną.
Dają również możliwość składania podań przez
Internet. To element budowy społeczeństwa
informacyjnego, którego zasady trzeba wspólnie
stworzyć i wdrożyć.
Organizatorzy zapowiadają kontynuację Akcji
w przyszłym roku. Być może dołączą do niej pozostałe samorządy i wspólnie uda się zrealizować
wszystkie zasady i standardy dobrego rządzenia,
a obywatele będą zadowoleni z jakości pracy
urzędników.
Przygotowała: Joanna Mrowicka
Koordynator Akcji „Przejrzysta Polska”
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Kronika kryminalna
Zdarzenia na terenie gminy Kórnik
w okresie od dnia 12.12.2005 r. do
08.01.2006 r.

1. W dniu 13.12.05 r. funkcjonariusze
KP Kórnik zatrzymali poszukiwanego
mieszkańca Kórnika, którego osadzono
w Areszcie Śledczym w Środzie Wlkp.
2. w dniu 16.12.05 r. KP Kórnik zastał
powiadomiony o dokonanej kradzieży
paliwa na stacji paliw w Jaryszkach,
3. w dniu 17.12.05 r. mieszkaniec Kamionek powiadomił o dokonanej kradzieży
złomu stalowego z terenu swojego
gospodarstwa. Ustalono i zatrzymano
sprawców, z których jeden okazał się
poszukiwany przez Sąd Rejonowy w
Białogardzie.
4. w dniu 20.12.05 r. na terenie zakładu
pracy w Gądkach funkcjonariusze KP
Kórnik zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o wykorzystywanie seksualne
dzieci. Mężczyzna ten w dniu 21.12.05
r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy,
5. w dniu 20.12.05 r. mieszkaniec Poznania powiadomił KP w Kórniku o dokona-

nej w okresie od dnia 10.12.
do 19.12. kradzieży z włamaniem do
domku rekreacyjnego na terenie POD
im. Wróblewskiego w Kórniku,
6. w dniu 21.12.05 r. mieszkanka Poznania powiadomiła KP o dokonanej w
tym dniu w m. Gądki kradzieży tablicy
rejestracyjnej od jej samochodu marki
Opel Corsa,
7. w dniu 23.12.05 r. KP Kórnik został
powiadomiony o dokonanej kradzieży z
włamaniem do barakowozu w Borówcu,
skąd skradziono m.in. rower górski,
8. w tym samym dniu funkcjonariusze
Zespołu Patrolowo –Interwencyjnego
KP Kórnik w Szczytnikach odnaleźli
samochód ciężarowy marki MERCEDES skradziony na terenie działania
KP Komorniki,
9. w dniu 24.12.05 r. funkcjonariusze
KP Kórnik zatrzymali poszukiwanego
celem osadzenia w Areszcie Śledczym
mieszkańca Kórnika,
10. w dniu 25.12.05 r. zatrzymano następną
osobę poszukiwaną celem osadzenia w
Areszcie Śledczym,
11. również w dniu 27.12.05 r. policjanci z
KP w Kórniku zatrzymali poszukiwa-

nego, którego osadzono w Areszcie
Śledczym,
12. w dniu 31.12.05 r. KP Kórnik został
powiadomiony o dokonanej w dniu
30/31.12.05 r. kradzieży z włamaniem
do sklepu w m. Dachowa, skąd sprawcy
dokonali zaboru m.in. różnego rodzaju
wyrobów tytoniowych i alkoholowych,
13. w dniu 2.01.06 r. mieszkaniec Kamionek powiadomił o dokonanej w dniu
01/02.01.06 r. w Kamionkach kradzieży
jego samochodu marki Opel Astra,
14. w tym samym dniu KP Kórnik został
powiadomiony przez mieszkankę Kórniku o zdewastowaniu nagrobka na
cmentarzu w Bninie,
15. w dniu 3.01.06 r. KP Kórnik został
powiadomiony o dokonanej kradzieży
saszetki z niezamkniętej kabiny samochodu dostawcy towaru do sklepu w
Kórniku,
16. w dniu 06.01.06 r. mieszkaniec Żernik
powiadomił o dokonanym w miesiącu
grudniu oszustwie internetowym na
jego szkodę,
17. w dniu 8.01.06 r. w Kórniku zatrzymano
nietrzeźwego kierującego samochodem
marki VOLVO,
W tym czasie miało miejsce również około
20 kolizji i wypadków drogowych. ■

W OBIEKTYWIE KÓRNICZANINA

Tragicznie mógł zakończyć się rok dla
jadących autobusami PKSu z Poznania w
Kierunku Kórnika. Do groźnego wypadku
doszło na trasie katowickiej przy skrzyżowaniu z drogami na Koninko i Tulce. Jak
wynika z ustaleń z powodu nie dostosowania sposobu jazdy do warunków (zaśnieżonej drogi) kierujący samochodem
skręcającym w lewo w kierunku Koninka
nie opanował pojazdu i uderzył w autobus,
który wylądował w rowie, podobnie jak
drugi PKS jadący za nim. Na szczęście
obyło się bez ofiar ale kilka osób odniosło
niegroźne obrażenia.
Na długo został wstrzymany ruch w
obu kierunkach. Autobusy miały znaczne
opóźnienia. Wiele osób nie dojechało
do pracy. Na rogatkach Kórnika Policja
i Straż Miejska informowała o zaistniałej
sytuacji i konieczności objazdu.
W takich sytuacjach narzuca się jedno
ważne pytanie. Kiedy ruszy przebudowa
i modernizacja trasy katowickiej? Zarówno to skrzyżowanie jak i inne na tej
drodze wymaga przebudowy i powstania
bezkolizyjnych połączeń. Obecnie są
niebezpieczne, tym bardziej, że ruch
na trasie katowickiej wzrasta, a droga
nie była poważnie remontowana od
momentu budowy - niemal 30 lat temu.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że być
może już w I kwartale b.r. ruszą pracę
na odcinku do Koninka ale jeszcze bez
„węzła Koninko”. Miejmy nadzieje, że
prace planistyczne i formalności nie
przedłużą się.O szczegółach będziemy
informować. ŁG
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Uwaga
młodzi artyści!!!
Co dwa lata zaprzyjaźniona z Kórnikiem gmina Königstein organizuje konkurs
„Europejska nagroda młodzieżowa”, w
której udział biorą dzieci i młodzież z gminy
Königstein i gmin partnerskich.
W tym roku gmina Kórnik dołączyła do
grona gmin partnerskich Königstein, stąd
zaproszenie naszych mieszkańców do
wzięcia udziału w konkursie.
Temat zmienia się co dwa lata, ale
może się powtórzyć. W tym roku temat
brzmi: „Miasta partnerskie gminy Königstein”
Temat oferuje duże możliwości zaprezentowania się i osobistego wykazania
się.
Szczególnie zachęca się do udziału uczniów szkół podstawowych oraz młodzież i
dzieci z różnych kół zainteresowań.
Nagroda główna wynosi 1500 euro.
Może być przyznana jednemu uczestnikowi
lub podzielona między kilku uczestników.
Przewidziane są również nagrody pocieszenia.
Zakres prac obejmuje:
- prace pisemne w języku niemieckim, wypracowania nie będą brane pod uwagę;

W naszym gronie powitaliśmy „milusińskich” urodzonych w miesiącu październiku 2005r.
1. Galubińska Anna urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kórniku
2. Tackowiak Brajan urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Skrzynkach
3. Łyszczarz Melania urodzona w Poznaiu,
zamieszkała w Dziećmierowie
4. Grzybowski Mateusz urodzony w Poznaiu, zamieszkały w Kórniku
5. Janas Oliwier urodzony w Poznaniu,
zamieszkały w Biernatkach
6. Wacław Weronika urodzona w Śremie,
zamieszkała w Borówcu
7. Bykowicz Mikołaj urodzony w Śremie,
zamieszkały w Radzewie
8. Bazanowska Roksana urodzona w
Śremie, zamieszkała w Czmońcu
9. Toboła Natalia urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Robakowie
10. Kozłowski Jakub urodzony w poznaniu,
zamieszkały w Pierzchnie
11. Wojtuszak Norbert urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Robakowie
12. Pieczyński Feliks urodzony w Środzie
Wlkp., Zamieszkały w Pierzchnie
13. Pikulik Oliwia urodzona w Środzie
Wlkp., zamieszkała w Dachowej
14. Jankowiak Marcel urodzony w Śremie,
zamieszkała w Dachowej
15. Greiveldinger Aleksy urodzony w Poznaniu, zamieszkały w Kórniku
16. Mądry Miłosz urodzony w Poznaiu,
zamieszkały w Żernikach
17. Rybak Nikola urodzona w Poznaniu,
zamieszkała w Kamionkach
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- prace modelarskie;
- piosenki ludowe;
- przedstawienie znanych postaci z historii, polityki, kultury i nauki w formie
projektów internetowych;
- prace nagrane na płyty CD, nie przekraczające 15 minut;
- prace malarskie;
- starsi uczestnicy mogą opracować
krytyczne pytania z zakresu gospodarki
i polityki.
Konkurs odbywać się będzie w czterech
grupach wiekowych:
1.
grupa od 6 do 9 lat.
2.
grupa od 10 do 13 lat
3.
grupa od 14 do 17 lat
4.
grupa od 18 do 21 lat.
Prace prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w
Kórniku do dnia 01.03.2006r. Informacji na
temat konkursu udziela Referat Promocji
Gminy UM w Kórniku.
Przy składaniu prac prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej.
Nagrody będą przyznawane
05.05.2006r. w Urzędzie Miejskim w Königstein.
Opr. Magdalena Matelska-Bogajczyk

Najbliżsi pożegnali zmarłych w miesiącu
październiku 2005 r.
1. Pera adam lat 52 z Kórnika
2. Siąkowska Zofia lat 73 ze Skrzynek
3. Król Zofia lat 84 z Dziećmierowa
4. Małecka Weronika lat 85 z Żernik
5. Olejniczak Piotr lat 70 z Kórnika
6. Paluszkiewicz Piotr lat 50 z Kórnika
7. Kalisz Kazimiera lat 73 z Kórnika
8. Dudek Stanisław lat 75 z Kamionek
9. Biadała Maria lat 96 z Kromolic
10.Brzeziński Waldemar lat 35 z Runowa
Opr. Janina Nowicka

Od 6 lat jestem właścicielką domu
położonego w Szczodrzykowie.
Zdążyłam przyzwyczaić się do
miejscowości i poznać mieszkających
tam ludzi. Nie wyobrażam sobie,
abym mogła teraz zmienić miejsce
zamieszkania.
Jednak los sprawia nam różne figle.
I tak oto w spokojną, przedświąteczną
sobotę 17.12.05 na poddaszu mojego
domu zauważyłam ogień.
Ogień – czyli żywioł przed którym
jesteśmy bezsilni i bezradni.
Rozprzestrzeniał się bardzo szybko. rozpoczęta akcja ratownicza na
własną skalę nie wystarczała. Trzeba
było wzywać STRAŻ POŻARNĄ.I tutaj
dochodzę do sedna tematu. W bardzo
krótkim czasie przyjechała do mnie
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA z
Kórnika. Nie potrafię słowami opisać
tych dzielnych ludzi. Oprócz tego, że
uratowali mi dom, to potrafili również
okazać zainteresowanie i pomoc mi
– spanikowanej, płaczącej, wręcz
histeryzującej osobie. Usłyszałam od
nich same ciepłe i sympatyczna słowa.
okazali cierpliwość i zainteresowanie. W takich momentach ważna jest
oczywiście sama akcja ratownicza,
ale również podejście człowieka do
człowieka.
Dlatego teraz oficjalnie na ręce
PANA KOMENDANTA LESZKA ORLEWICZA składam podziękowanie całej
Ochotniczej Straży Pożarnej , a w
szczególności wszystkim którzy brali
udział w tej akcji. Życzę im szczęścia
w życiu osobistym, zawodowym, oraz
jak najmniej zgłoszeń.
Katarzyna Szymkowiak

Ś.P.

Walerian Kalisz

z Kromolic
24.09.1922 – 07.12.2005r.
Wyrażamy serdeczne podziękowania
wszystkim osobom oraz delegacjom, które tak licznie towarzyszyły
nam w smutnej ceremonii pożegnania męża, ojca,
dziadka i pradziadka.
Dziękujemy za wiązanki, modlitwę, różaniec, za msze święte oraz za złożone wyrazy współczucia i słowa otuchy.

Żona z rodziną
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BORÓWICKIE REMINESCENCJE
- Henryku, co tam słychać w Borówcu? – zagadnął doganiający mnie
Michał
- A, witam! Dawno się nie widzieliśmy drogi przyjacielu. Zaspokoję twą
ciekawość - ale nie dawnym stereotypem: „ nic specjalnego, wszystko po
staremu”. Dziś muszę cię zaskoczyć.
Wychodzimy z opłotków naszych domostw, gdyż w Borówcu mają miejsce
zdarzenia piękne i budujące.
Otóż od śmierci naszego wspaniałego papieża, Polaka, Jana Pawła
II, każdego drugiego dnia miesiąca
spotykamy się z Nim duchowo na
modlitwie. Godzina 21:37 jest tą zapamiętaną granicą przechodzenia z
jednej rzeczywistości w druga. Wtedy
szczególnie trwamy przy nim i bramę
którą przechodzi rozświetlamy pochodniami i zniczami. Spotkanie kończymy
ulubioną Jego pieśnią: Barką. Mamy
wtedy wrażenie, że On jest z nami.
W d n i u Ś w. M i k o ł a j a p o d e j m o waliśmy w Borówcu
dostojnego Gościa.
Był nim Arcypasterz
naszej diecezji, Jego
Ekscelencja arcybiskup Stanisław Gądecki. Wizyta związana była z budową
Domu Bożego w Borówcu, ale była również uhonorowaniem
borówieckiej wspólnoty. Spotkanie miało
miejsce w budynku
dawnej szkoły, które
to okresowo wykorzystywane są do
sprawowania liturgii.
W asyście ks. Grzegorza i dziekana, kórnickiego proboszcza
– Arcypasterz odprawił Mszę Św. i wygłosił homilię. Treść homilii ugruntowała w nas, borówczanych
przekonanie, iż zdecydowane dążenie
do wybudowania świątyni zakończy
się niebawem sukcesem (termin „niebawem” nie ma określonego czasu
trwania, ale chciałbym, by był on jak
najkrótszy). Wizyta pełna powagi i dostojeństwa, przepełniona była ciepłem
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i życzliwością. Arcypasterz dodawał
nam odwagi i zachęcał do wytrwałości
w dążeniu do celu.
Od 14 do 16 grudnia borówiecka
wspólnota uczestniczyła w niezwykłych
spotkaniach Rekolekcyjnych. Były to
spotkania z panią Eleni i panem Skotarczakiem. Kim jest pani Eleni- nie
muszę wyjaśniać, natomiast pan Skotarczak był w zamierzchłej PRL-owskiej
przeszłości – pierwszym katechetą w
Borówcu. Było to spotkanie z ludźmi
głębokiej wiary. Kanwą opowieści pani
Eleni była tragedia córki Afrodyty,
która została zmordowana przez zakochanego w niej Piotra. Normalnie żyć
pozwala jej ufność i poddanie się woli
bożej, przebaczenie, szacunek i miłość
bliźniego. Są to wartości, które wyniosła z domu rodzinnego. Podzieliła się
też swoimi przemyśleniami tyczącymi
wzajemnych stosunków między rodzicami i dziećmi. Zachęcała do częstych
rozmów, a w nich do serdeczności,

wyrozumiałości i cierpliwości. Odrębną
część stanowiły przepiękne pieśni w jej
znakomitym wykonaniu.
Pan Skotarczak mówił o czterech
podstawach życiowej równowagi.
Te cztery podstawy to: modlitwa, Msza
Święta, sakrament pokuty rozprzestrzenianie dobra. To jego zasady godnego
życia. Dzielił się też z nami swymi
przemyśleniami i doświadczeniami
życiowymi.
Pół roku przed śmiercią Jana Pawła,
pan Skotarczak był w Rzymie u Ojca
Świętego.
Na zakończenie rozmowy z papieżem
zapytał, z czym ma wracać do domu,
z jakim przesłaniem? Papież odpowiedział: „Tak żyj i postępuj, by ludzie pytali cię
o Boga”. wspaniałe to przesłanie dobrze zapamiętałem.
Ale, ale, Michale. Oto w mojej zawodnej pamięci pojawiło się jeszcze

jedno zdarzenie z pierwszych dni
grudnia.
W dniach od 2-4-go, ksiądz Grzegorz zabrał grupę borówieckiej młodzieży na rekolekcje do klasztoru w
Lubiniu. Były to rekolekcje modlitewno

– medytacyjne, z których nasi młodzi
przyjaciele wrócili silniejsi i odnowieni
duchowo.
Jestem trochę spóźniony i śpieszę
się, lecz muszę ci powiedzieć jeszcze
o jednym zdarzeniu, bez precedensu w
historii Borówca. 24 grudnia o godzinie
22:00 w Borówcu –
czy ty mnie słuchasz
Michale? - Od początku naszego spotkania, słuch jest zmysłem, który przytłumił
wszystkie inne - W
Borówcu, we Wigilię,
odprawiona została
Pasterka. Niezliczona
rzesza borówczan
i ich gości wypełniła
szczelnie pomieszczenia budynku,
który w przyszłości
będzie Domem Parafialnym. Wspaniale
zaprezentowali się w
mundurach (z proporcami na lancach),
zaprzyjaźnieni z nami
kawalerzyści. Tłum
nie mieścił się w budynku, którym odprawiona została Msza Św. pasterska.
A pomieszczenia były skromne. Surowe
mury, nad głowami odeskowanie dachu,
jakiś otwór w ścianie szczytowej zasłonięty folią, podłoga zasłana sianem… Było
ciepło, jasno, a woń siana mieszała się
z oddechami ludzi. Twarze były radosne
i oczy błyszczały nienaturalnym blaskiem. Kolęda „Do szopy hej pasterze”
zabrzmiała wyjątkowo prawdziwie.
Wszyscy przystępowali do Komunii, a w
tym czasie wyśpiewano kilkanaście kolęd. Na zakończenie zagrzmiało „Bóg się
rodzi… i – podnieś rękę Boże Dziecię”…
błogosław borówicekiej krainie.
Michale wybacz, ale naprawdę muszę cię pożegnać
- Tak mnie zaciekawiłeś tymi Borowieckimi reminestencjami, iż niechybnie
odwiedzę cię w Borówcu.
- Zapraszam, zapraszam serdecznie
Henryk
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VI edycja gminnego konkursu
poezji niemieckiej

W miłej świątecznej atmosferze w Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego
odbyła się VI. edycja gminnego konkursu
poezji niemieckiej- „Aus der Schatzkammer
der deutschen Liryk”. Uczestniczyło 13
uczniów z naszej Gminy .Trzy pierwsze
miejsca zajęły uczennice Gimnazjum im.
Wł.hr. Zamoyskiego
Są to Aleksandra Giertych za deklama-

cję wiersza „Lorelei” H.Heine, Daria Wójkiewicz-„Manche mőgen Poesie”- Wisławy
Szymborskiej oraz Agnieszka Chmielewska-„Gefunden’-W.J. Goethe.
Celem konkursu jest motywacja do
pogłębiania wiedzy o języku obcym, o twórczości jego poetów oraz jest też hołdem dla
naszej noblistki Wisławy Szymborskiej, której poezja w tłumaczeniu Carla Dedeciusa,
tak pięknie przybliża nam język niemiecki.
Jej wyrafinowana a jednocześnie prosta
w odbiorze poezja uświadamia nam, że
poezja może być formą doskonalenia nauki
języka obcego.
Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe upominki a laureaci wyróżnieni
zostali nagrodami książkowymi i dyplomami.
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom za wsparcie i upominki ,które bardzo
ucieszyły wszystkich uczestników.
Organizator konkursu- Ewa Berny

Bnińskie jasełka
Boże Narodzenie to szczególne święta, które zbliżają ludzi . Spędzamy je w otoczeniu najbliższych. Już przedświąteczny
czas stwarza niepowtarzalną atmosferę
i przygotowuje do przeżywania ich w spokoju i powadze. Jedną z form wprowadzających w świąteczny nastrój są jasełka,
przedstawienia o narodzinach Jezusa,
organizowane zwykle przed świętami.
Do Polski jasełkową tradycję i szopki
bożonarodzeniowe wprowadzili ojcowie
franciszkanie pod koniec XIII wieku . Postaciami stałymi w jasełkach jest zawsze
Św. Rodzina, ale też występują pasterze,
Trzej Królowie, Herod i zwierzęta .

W naszej gminie jasełkowe tradycje
kultywuje między innymi SP nr 2. Przygotowywane są już od listopada przez
uczniów bnińskiej podstawówki, pod
kierownictwem nauczycieli. Do jasełek
obecnie przedstawianych scenariusz
napisały Mirosława Niemier i Halina Błaszczak, które wraz z Krystyną Kowalczyk i
Danutą Chmielewską zajęły się główną
organizacją . Podczas prób i przy dekoracji
pomagało wielu innych nauczycieli także
rodzice i dziadkowie, którzy razem tworzą
szkolną społeczność i czynnie uczestniczą
w jej życiu . Na scenie zaprezentowało się
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50 dzieci z klas od 0-VI . Uczniowie wystąpili przed publicznością aż cztery razy
. W sobotę 17 grudnia oraz w niedzielę 18
grudnia 2005 roku, uczniowskie jasełka
obejrzeli rodzice, dziadkowie i mieszkańcy
gminy . W niedzielę był obecny na spektaklu także burmistrz Jerzy Lechnerowski.
We wtorek 20 grudnia obejrzała przedstawienie młodzież kórnickiego gimnazjum, a
w czwartek 22 grudnia ,, młodzi aktorzy”
zaprezentowali swoje talenty koleżankom
i kolegom z własnej szkoły.
W jasełkach uczniowie przedstawili
historię narodzenia Chrystusa, a także
elementy tradycji wigilijnej i świątecznej.
Przekazali we właściwy sposób główne
przesłanie tych świąt, które powinny odznaczać się: dobrocią, życzliwością, miłością i niesieniem pomocy potrzebującym
czy samotnym. Odświętnie udekorowana
sala, piękne stroje, wspaniała oprawa
muzyczna stworzyły klimat do przyjęcia
wartości jakie niosą ze sobą Święta Bożego Narodzenia.
Ostatni spektakl jasełkowy zakończyło
rozdanie prezentów uczniom, którzy brali
udział w akcji ,,Spełnienie marzeń”, pisząc
listy do Św. Mikołaja i zostali wylosowani.
Podarunki ufundowała Rada Rodziców,
dla dwóch uczniów z każdej klasy . Dyrekcja szkoły ogłosiła również nazwiska uczniów, którym zostały przyznane stypendia
naukowe i sportowe. Wręczono im również
listy gratulacyjne . Stypendium naukowe
otrzymali: Klaudia Laś kl. VI, Angelika
Tórz – kl.V, Marcin Sznura – kl.V, Larysa
Jankowska – kl. V, a sportowe- Sandra
Szczepaniak i Justyna Piasecka.
Pani dyrektor Zofia Talarczyk podziękowała wykonawcom i organizatorom za
udane przedstawienia i duży wkład pracy
oraz życzyła wszystkim zdrowych i wesołych świąt. Halina Danieluk

Spotkanie

opłatkowe w Borówcu
Zanim rozpłynął się w dotykalnej
przeszłości rok 2005, były w nim święta.
Te najpiękniejsze. Boże Narodzenie.
Okna domków w Borówcu - jak wszędzie - są oczami, którymi podziwiać można niezwykłe przeobrażenia krajobrazu
za sprawą zimy. Gdy oczy wywrócimy,
zobaczymy wnętrze domu, w którym w
kłębach pary warzą się potrawy w małych i dużych garnkach, pyrli się tłuszcz
w brytfannach i na patelniach. Z tej
strony okna mróz szczypie w policzka,
a nos choć przyklejony do szyby, nie
doznaje tego szaleństwa zapachu, które
wywołuje skurcze trzewi. Ale tam, przy
tych garnkach i półmiskach, koło mamy
koło babci, gdzie ciepluchno i miluchno
- chciało by się pokosztować wszystkiego, choć troszeczkę, coś skubnąć,
niechcący palcem maznąć...
Ale, ale. Ja tu się zachłystuję wyobraźnią, a mam przypomnieć o pewnym
spotkaniu.
A było to tak. W Borówcu, w dawnej

szkole, stół na całej szerokości sali zastawiony był kilkunastoma potrawami: na
ciepło i na zimno, smażonymi i gotowanymi, kwaśnymi, słonymi i słodkimi. Przy
stole zaś dostojne grono borówczan i
gości. Na poczesnym miejscu - przewodnik duchowy ks. Grzegorz, przewodnik
miasta i gminy pan Maciej Marciniak
i sekretarz pan Leszek Książek. Tuż,
tuż sołtys, panie, panowie i co najmniej
dwie prababcie. Gospodarzami tego
spotkania i biesiadnikami równocześnie
byli seniorzy.Najważniejszym przedmiotem na stole był talerz, na którym
jaśniały bielą opłatki. Bo to spotkanie
opłatkowe. Po modlitwie, która dała
początek spotkaniu, zabrzmiała cichuteńko melodia kolędy. Powstali wtedy
wszyscy i dzierżąc w dłoni opłatek, jęli
składać sobie życzenia. Same dobre i
piękne. Więc i radość była na twarzach
i spokój w sercach na ten czas świątecznego uniesienia. A potem była biesiada.
Nie wspomnę o strojach uroczystych
i elegancji zachowania, by nie peszyć
czytelnika. Dodam tylko, że Borówiec
nie Pacanów, choć to też piękne sioło
jak pisał pan Kornel.
A wszystko to działo się dnia 18 grudnia, Roku Pańskiego 2005. Henryk
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Wigilia Wspólnoty Burego Misia

Już od kilku lat w sali OSP w Kamionkach
swoją Wigilie mają członkowie Wspólnoty
Burego Misia. Tak też było przed minionymi
świętami Bożego Narodzenia. W niedzielę

18 grudnia przybyło tam z grupy II z Poznania ok. 100 „Burych Misiów”, Burych
Niedźwiedzi, rodziców , osób pomagających
im, w tym oczywiście liderka grupy Justyna
Walkowiak .
Jedna z mam w imieniu rodziców podzię-

kowała organizatorom Wigilii za życzliwość z
jaką spotykają się tu członkowie Wspólnoty
Burego Misia W imieniu gospodarzy witała
wszystkich sołtys Małgorzata Walkowiak,
podkreślając, że cieszy się, iż może gościć
tak miłych i wyjątkowych ludzi. Tradycyjnie
już imprezę przygotowali: Rada Sołecka i
OSP.
Do zebranych kilka słów wygłosił ks.
Przemysław Wilk z parafii pw. św. Jakuba
w Głuszynie, który podkreślił, iż wszyscy
cieszyli się, bo narodził się Jezus Chrystus i
przyszedł do każdego z nas. Ks. Przemysław
złożył też życzenia w imieniu proboszcza ks.
Benedykta Berkowskiego.
Następnie wszyscy składali sobie życzenia, łamali się opłatkiem. Dla przybyłych
gości Justyna Prętka przygotowała koncert
kolęd w wykonaniu zarówno mieszkańców
Kamionek jak i gości z Poznania. Grali i śpiewali na chwałę Bożą: Mariusz Skoraszewski
(gitara), Marta Skoraszewska (wiolonczela),
Justyna Prętka (keyboard), śpiewała Marta

Skoraszewska, chórek: Aneta Idziak, Asia i
Monika Bąkowskie, Izabella BrakonieckaTurbaczewska.
Do kolędowania włączyły się także

„Bure Misie” – m. in. Tadeusz, który grał na
harmonijce.
Nie zabrakło też jasełek w wykonaniu
„Wspólnoty Burego Misia”. Potem przybył
Gwiazdor, który wręczył prezenty.
Robert Wrzesiński

Sukcesy pianistów i keyboardzistów

Z dużym powodzeniem startowali uczniowie Zygmunta Szrama w XI Wielkopolskim Konkursie Muzycznym, który odbył
się w sobotę 17 grudnia w Domu Kultury
„Orle Gniazdo” na os. Lecha Spółdzielni
w Poznaniu. W konkursie pianistów i keyboardzistów brało udział 52 uczestników
w trzech grupach wiekowych
Grupa I - do 10 lat: Grupa II - od 11 do
13 lat: Grupa III - powyżej 14 łat. W skład
jury weszli: mgr Marek Paluszkiewicz
(profesor Liceum Muzycznego przy ul.
Solnej), mgr Danuta Bartosz - Mierzyńska
(profesor Zespołu Szkół Muzycznych
przy ul. Głogowskiej), mgr Patrycja Wachowicz (profesor Akademii Muzycznej
w Poznaniu)
Po zaprezentowaniu się wszystkich
uczestników konkursu uczestnicy i zgromadzeni goście wysłuchali Menueta Ignacego Jana Paderewskiego w wykonaniu
członka jury, profesora Akademii Muzycznej w Poznaniu - Patrycji Wachowicz.
Przewodniczący jury mgr Marek Paluszkiewicz przedstawił ocenę konkursu:
„Poziom konkursu określa się jako dobry
z tendencją wzrastającą w porównaniu do
poprzedniego (szczególnie w , najstarszej
grupie fortepianu). Jury podkreśla doniosłą rolę konkursu w środowisku oraz bardzo dobrą organizację”. Ogłoszono wyniki

konkursu. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali
nagrody i dyplomy, pozostali wykonawcy
upominki i dyplomy uczestnictwa. Wśród
wręczających je był wicewojewda wielkopolski – Waldemar Witkowski, który wraz z
organizatorami konkursu złożył wszystkim

uczestnikom gratulacje.
Oto nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie Zygmunta Szrama. W specjalności
fortepian grupa I: Dawid Zimowski (I
miejsce), grupa II -Marta Lehmann (II
miejsce), Żaklin Grząślewicz (III miejsce), Beata Zwierzyńska (wyróżnienie),
grupa III -Tomasz Zwierzyński (II miejsce) Sebastian Dubas (wyróżnienie)
W specjalności keyboard - II grupa
- Olga Półchłopek (I miejsce). Jury
przyznało też dwie nagrody pozaregulaminowe dla Moniki Czujek i Tomasza
Szyca. III grupa - Maciej Czujek (III
miejsce). W sumie w konkursie tym
wystartowało ok. 20 młodych uczniów
z Kórnika i kórnickiej gminy – głównie
uczniów Zygmunta Szrama. Zygmunt
Szram nie krył zadowolenia z faktu,
że tylu jego uczniów zdobyło nagrody
i wyróżnienia. Oprócz nauczyciela,
rodziców towarzyszył młodym ludziom
Bogdan Wesołek z Referatu Oświaty
Urzędu Miejskiego w Kórniku. Kórnickie władze samorządowe sfinansowały młodym wykonawcom przewóz
autobusem oraz opłaciły wpisowe
tym osobom, które podczas konkursu
zorganizowanego w Kórniku zdobyły
nagrody i wyróżnienia.
Robert Wrzesiński

Uwaga podmioty gospodarcze posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miejski w Kórniku przypomina, ze zgodnie z art.111 ustawy z dnia 26 października 1982r. - o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jedn. Dz.U. nr 147, z 2002r poz.1231 z późn. zm./, każdy przedsiębiorca korzystający z zezwoleń na sprzedaż alkoholu jest zobowiązany w terminie do dnia 31 stycznia danego roku złożyć pisemne oświadczenie o wartości
sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Druk oświadczenia można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańca tut. Urzędu lub
z naszej stronie internetowej www.Kornik.pl.
Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego. W przypadku
niedopełnienia w/w obowiązku, zgodnie z art.18.1, ust.12, pkt.5 cytowanej ustawy, zezwolenia na sprzedaż alkoholu ulegną wygaśnięciu.
Referat Społeczno – Obywatelski Urzędu Miejskiego

14

kórniczanin nr 1/2006

KULTURA

XIV Finał
wielkiej orkiestry świątecznej pomocy
Oj, działo się! Działo!
W niedzielę 8 stycznia w wielu miejscach świata, w całej Polsce i nareszcie w Kórniku grała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. W przygotowanie
i organizację koncertu oraz zbiórki
pieniężnej na sprzęt ratujący życie
dzieci poszkodowanych w wypadkach,
kursy ratownictwa przedmedycznego
włączyli się przedstawiciele Urzędu
M i e j s k i e g o , K o m e n d y H u f c a Z H P,
Ochotniczej Straży Pożarnej, Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej, firmy
Polaris oraz Kórnickiego Towarzystwa
Pomocy Społecznej. Wolontariuszami
zbierającymi datki do puszek byli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego,
Gimnazjum w Kórniku i Robakowie,
harcerki i harcerze oraz młodzież z
Pierzchna, Kromolic i Kamionek. Zbiórka pieniężna rozpoczęła się już o 7
rano, trwała przez cały dzień na terenie
naszej gminy, a zakończyła się późnym
wieczorem po koncercie na kórnickim
rynku. Wolontariusze w podziękowaniu
za wpłaty rozdali około 5000 orkiestrowych serduszek! Łącznie do 43
puszek 39 wolontariuszy zebrało ponad
14.500,00 zł, rekordzistki 1.695,19! W
niedzielne popołudnie
ci, którzy przyszli na
kórnickie Planty mogli bardzo interesująco
spędzić czas. O godzinie 13 rozpoczęło
się Wielkoorkiestrowe
granie. Koncert, który
otwarła Harcerska Orkiestra Dęta prowadzili:
Magda Królikowska,
Grzegorz Paluszkiewicz
i DominikMachowiak.
Na scenie pod Ratuszem wystąpiły śpiewające dzieci z naszego
środowiska, zaproszone
g w i a z d y e s t r a d y, z e społy muzyczne oraz
kabaret. Wiele razy zebranym zaprezentowano pokaz ratownictwa
przedmedycznego, by uświadomić
jak ważne jest odpowiednie i szybkie
działanie w razie wypadku, a wszyscy
chętni mogli sprawdzić swój stan zdrowia mierząc ciśnienie tętnicze i poziom
stężenia glukozy we krwi. Przez cały
czas trwania koncertu na rynku można

było posilić się pysznym plackiem, pieczonym dzikiem, grochówką oraz potrawami z grilla. Dochód ze sprzedaży
posiłków zasilił konto Fundacji WOŚP.
Chętni mogli również przejechać się

bryczką w towarzystwie śnieżynek.
Ważnym punktem programu była licytacja przekazanych przez instytucje
i osoby prywatne datków. Licytacja
przyniosła 1400,00 zł, a najwyższą
cenę uzyskał pluszowy miś – 150,00
zł, za 100,00 zł przekazano prawo do

zasiadania w fotelu Burmistrza Kórnika,
a za paczkę – niespodziankę darczyńca
ofiarował 80,00 zł. Również uczniowie
Szkół Podstawowych naszej gminy
oraz wychowankowie Przedszkola w
Szczodrzykowie przekazali prawie
2.000,00 zł pochodzące ze zbiórek w

placówkach oświatowych. O godzinie
20.00 Kórniczanie połączyli się z całą
Polską poprzez Światełko do Nieba
– symboliczny pokaz sztucznych ogni
charakterystyczny dla wszystkich
orkiestrowych koncertów. XIV Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Kórniku wsparli sponsorzy, a wśród
n i c h : P r o d u c e n t Te k t u r y F a l i s t e j i
Opakowań TFP z Dziećmierowa, Bank
Spółdzielczy z Kórnika, Hotel Daglezja
– Kórnik Błonie, Genexpol z Czmońca,
Hedan s.c. z Trzebisławek, Zajazd
NON – Stop Gądki, Koło Gospodyń
Wiejskich z Bnina, Roman Majchrzycki, kawiarnia Kaprys, restauracja
Casablanca, Polaris. Sztab kórnickiej
WOŚP serdecznie dziękuje wszystkim
osobom i instytucjom, które włączyły
się w organizację tegorocznego finału,
a w szczególności: Wielkopolskiemu
Centrum Edukacji Medycznej z Poznania, Ochotniczej Straży Pożarnej
z Kórnika, kórnickiej Policji i Straży
Miejskiej, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Wodociągom Kórnickim, młodym
wolontariuszom z liceum, gimnazjów,
szkół podstawowych, przedszkoli,
ZHP i OSP, sołectwom w Kamionkach
i Czmońcu, Zakładowi
Elektroinstalacyjnemu
pana M. Bosiackiego, KPA
Kombus, spółce Zdrowie,
pani Irenie Klimek – Łuszczarz.
Łącznie Kórniczanie i
goście do sumy uzyskanej
podczas XIV finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy dołożyli prawie 18
tysięcy złotych. W przyszłym roku zamierzamy
pobić ten rekord!
Helena Tomaszewska
Do akcji WOŚP przyłączył się również Kórniczanin. Podczas kórnickiego
finału zlicytowano możliwość umieszczenia zdjęcia na okładce tego numeru naszego pisma. Najskuteczniej
licytował Grzegorz Paluszkiewicz (na
okładce po prawej) i zaprosił do wspólnego zdjęcia Magdalenę Królikowską i
Dominika Machowiaka. Zresztą są to
osoby które w organizację WOŚP w
Kórniku wniosły wielki wkład. (red)

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

informuje, że otwarcie nowego kursu prawa jazdy kat. B nastąpi 23.01
oraz 25.01 o godz.18,00. w Szkole Podstawowej NR 1, ul. Staszica.
Zapisy i informacje w biurze Ośrodka na ul. Harcerskiej 1,
(czynne: wtorki, środy i czwartki od 12,00 do 15,30, tel. 0696505233, 0602631288)
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Miejsce na twoją reklamę!

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

SOLARIUM

● Promocja karnawałowa – do każdego opalania 2 min. gratis

KOSMETYKA

● szeroki zakres usług
● tipsy, manicure, pedicure
● zabiegi pielęgnacyjne na twarz

Czynne Poniedziałek-Piątek 11:00-20:00, Sobota 10:00-16:00
16

MYJNIA SAMOCHODOWA
Zaprasza i oferuje!
• Fachowa obsługa
• Najlepsza jakość
• Najlepsze środki myjące i piorące
• Sprzęt firmy KARCHER
• Pranie tapicerki welurowej i skórzanej
• Poczekalnia - kawa gratis
dla każdego Klienta

Konkurencyjne ceny!
NASZĄ WIZYTÓWKĄ JEST
DOKŁADNOŚĆ I SZYBKOŚĆ!

Kórnik, ul. Stodolna 1, tel. 601-402-641, 889-303-193
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• Ogrodzenia kute
• Bramy kute
• Balustrady samochodowe 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.stalmet-nekla.pl, e-mail: biuro@stalmet-nekla.pl

BANKOWA JAKOŚĆ USŁUG
POLSKA SIEĆ OPŁAT GI
ZAPRASZA

pn.–pt. 9.00–16.30
soboty 9.00–13.00

OBOK MARKETU „TĘCZA”, PL. NIEPODLEGŁOŚCI, KÓRNIK
° DZIAŁAMY W POLSCE OD 15 LAT
° LEGALNY PROGRAM BANKOWOŚCI
° PRZELEWY W 24h
° SOLIDNA I MIŁA OBSŁUGA

Kórnik, ul. Młyńska 18
pn.- pt. 10:00-19:00, sob. 10:00-13:00
(droga do hurtowni T.M. MAŁECCY)

» Kreacje
sylwestrowe
i karnawałowe
» Odzież wizytową damską i męską
» Odzież dziecięcą i niemowlęcą

W piątki obniżka cen o 10%

Naszym Klientom
życzymy wesołych świąt
i szczęśliwego nowego roku

kórniczanin nr 1/2006
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Zabawa Karnawałowa w Nestorze
28 stycznia 2006 r.

100 zł / os.

www.nestor-motel.pl

Motel, Restauracja Nestor”
” 34,
Kórnik, ul. Poznańska
Tel.: **4861 / 8 190 800

Zakres usług prowadzonych przez firmę
NORD Computers s.c.

62-035 Kórnik
Pl. Powstańców Wlkp. 3
Tel: 0605 987 525
e-mail: nordcomp@hot.pl

° Kompleksowa obsługa informatyczna firm
° Sprzedaż podzespołów i osprzętu komputerowego
° Sprzedaż zestawów komputerowych
° Serwis komputerów
° Usługi oraz porady programistyczne
° Odzyskiwanie danych i zapomnianych haseł
° Projektowanie i wykonywanie sieci komputerowych
° Pomoc w przekazach elektronicznych do ZUS
° Sprzedaż oprogramowania licencjonowanego
° Projektowanie i wykonywanie materiałów
reklamowych
Sprzedaż ratalna i leasingowa (wszystkie formalności u Klienta w domu)

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
PRACOWNIA KRAWIECKA

A&A

Poleca swoje wyroby:
* GARNITURY DAMSKIE
* KOSTIUMY
*	SZYCIE MIAROWE DO ROZMIARU 52
		 -spodnie, spódnice, bluzki
*	SZYCIE ODZIEŻY CZARNEJ
	SZYCIE RÓWNIEŻ Z TKANIN POWIERZONYCH
Godz. otwarcia: od pon. do pt. 8.00-16.00, soboty 10.00-14.00

CENY KONKURENCYJNE!
SZYBKO - TANIO - FACHOWO
Zapraszamy!
tel. (61) 817-10-17
Szczytniki
kom. 0606-461-245
ul. Jeziorna 9
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KULTURA

Gwiazdka KTPSu

Okres świąt, szczególnie bożonarodzeniowych przepełniony jest najróżniejszymi
tradycjami. Niektóre są bardzo stare, jak
stara jest historia tych świąt. Inne młodsze
ale na tyle utrwalone, że na miano tradycji
już zasłużyły. Tak jest w przypadku imprezy gwiazdkowej organizowanej dla dzieci
przez Kórnickie Towarzystwo Pomocy
Społecznej.
W tym roku uczestniczyło w spotkaniu
120 dzieci ze wszystkich szkół naszej
gminy.
Miła i radosna atmosfera towarzyszyła
uczestnikom nie tylko z powodu prezentów,
gier, zabaw i poczęstunku ale i dlatego, że
KTPS przez cały rok zdobywa zaufanie i
przyjaźń swoich podopiecznych. Wśród
honorowych gości imprezy znaleźli się

również burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz
przewodniczący RM Maciej Marciniak oraz
sponsorzy. Wszyscy zebrani podzielili się
opłatkiem i odśpiewali kolędy.
I tym razem nie zabrakło wizyty Gwiazdora, który nie przybył oczywiście z pu-

SPOTKANIE WIGILIJNE OPSu

Zgodnie z wieloletnią tradycją dnia
24 grudnia organizowana jest Wigilia dla
osób samotnych, bezdomnych i innych
podopiecznych kórnickiego OPSu.
W tym roku do Restauracji Kórnickiej
przybyło 30 osób oraz goście: ksiądz
Mirosław Skórnicki, burmistrz Jerzy
Lechnerowski, wiceprzewodniczący RM
Wojciech Królikowski, sołtys Zbigniew
Tomaszewski. Wdzięczność dla Ośrodka Opieki społecznej najlepiej wyrażą
słowa jednej z uczestniczek uroczystego
spotkania:

rowskim, a przede wszystkim Ośrodek
Opieki Społecznej z Kierownicką mgr
Bożeną Kiełtyką zaprosili na dzień 24
grudnia, na godzinę 10 do Restauracji
„Kórnickiej” na uroczystą Wigilię osoby
samotne, wśród których przeważały
starsze panie emerytki. Uczestników
cieszył fakt uroczystość odbyła się rano
bo wieczorem mają już mniej sił. Wysłuchali przemówień bogatych w treść

Podziękowanie za piękną Wigilię!
„Wigilia- tradycyjny, uroczysty poczęstunek spożywany po zapadnieciu
zmroku w wigilię Bożego Narodzenia
powiązany z dzieleniem się opłatkiem i
wzajemnym składaniem sobie życzeń”
(Wł. Kopaliński „Słownik mitów i tradycji
kultury”)
Wigilia ze względu na swój charakter, nastrój jaki wywołuje i głębokie
przeżycia religijne jest zawsze długo
oczekiwana.
Władze Gminy Kórnik na czele z Panem Burmistrzem inż. Jerzym Lechne-

i przepełnionych wzniosłymi uczuciami
Pana Burmistrza, wiceprzewodniczącego RM Wojciecha Królikowskiego oraz
księdza Mirosława Skórnickiego.
Organizatorzy uroczystości okazali
wszystkim uczestnikom dużo serdeczności. Nikt nie czuł się obcy. Nie ma
zresztą ludzi obcych. Wszyscy jesteśmy

Misterium LiTeRy

Z roku na rok Boże Narodzenie w Polsce
zbliża się swoim charakterem do standardów przyjętych na zachodzie Europy i za
oceanem. Okna sklepowe przyciągają
świątecznym wystrojem już od listopada,
adwent, czyli okres przygotowania i wewnętrznego „oczyszczenia się” przemienia
się w jarmark, podczas którego pod maską
źle interpretowanej tradycji kupczy się
prawdziwym sensem świąt.
Czy na pewno wraz z nowoczesnością
musimy zagubić głębię wydarzeń z Betlejem sprzed 2005 lat i cała narosłą przez
ten czas kulturową otoczkę? Na to pytanie
pomogło odpowiedzieć misterium bożonarodzeniowe przygotowane przez związaną
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z kórnickim LO grupę LiTeRa. Spektakl,
który niemal 30 aktorów przedstawiło w
kórnickiej strażnicy, w nowoczesny sposób
opowiedział o wartościach jakie symbolizuje
przyjście na świat małego Jezusa. Niebo,

stymi rękami. Jego współpracownikiem
czyli głównym sponsorem upominków
było Wielkopolskie Centrum Lecznictwa
ANMED. Dużą pomoc okazała firma WIBEX
z Borówca. Piekarnia LIMARO Mosina oraz
ŁOBZA Zaniemyśl i kórnicka Firma MARPIEK ofiarowały słodkie wypieki
Część środków wygospodarowano z
budżetu KTPSu.
W organizacji pomógł również KOMBUS
zapewniając dowóz dzieci oraz oczywiście
OSP, która udostępniła lokal- kórnicką
strażnicę.
Dobrą zabawę przy muzyce zapewnili
aktorzy poznańskiego Kabaretu A-3.
Wszyscy którzy przyczynili się do organizacji spotkania gwiazdkowego nagrodzeni
zostali bardzo cennymi nagrodami – uśmiechami dzieci które na co dzień nie zawsze
mają powody do radości. ŁG
siostrami i braćmi.
W uroczystym nastroju przy palących
się świecach i dźwięku Kolęd spożywaliśmy tradycyjne potrawy. Kelnerzy nie
tylko przynosili półmiski, pełne smacznych potraw, ale jeszcze przygotowali
paczuszki i obdarowywali nimi z iście
staropolską gościnnością.
Sądzę, że jestem wyrazicielką uczuć,
myśli i przeżyć większości zebranych w
czasie Wigilii. Dzieliliśmy się odczuciami
i wrażeniami , solidaryzowaliśmy się
ze sobą. Wszyscy byli tak wzruszeni i
przejęci, jak ja.
Prosimy by organizatorzy uroczystości przyjęli te słowa jako skromny wyraz
wdzięczności za serdeczną troskę o nas
starszych, schorowanych emerytów.
Nasze serca są przepełnione wdzięcznością za okazane nam serce. Coroczne
wspólne spotkania wigilijne dostarczają
nam wzruszeń i przynoszą dużo radości.
Maria Siekierska
OPS informuje, że w okresie ferii
dla 30 dzieci organizowane będzie
zimowisko w Szklarskiej Porębie. 20
miejsc opłacone zostanie z funduszu
Przeciwdziałania Alkoholizmowi. W czasie ferii czynne będą również świetlice
terapeutyczne, które zorganizują zajęcia
dla dzieci.
w którym panują anioły i ziemię, gdzie o
wpływy walczą moce zła łączy przyjście
Boga-człowieka - a witają go między innymi
nowocześni pastuszkowie, nie odziani w
baranie futra opiekunowie trzody ale podobni do dzisiejszej młodzieży ludzie o całkiem
współczesnych problemach.
Nad przedstawieniem pracowano ponad miesiąc. Młodzi aktorzy są uczniami
różnych roczników LO. Rozwijają się pod
opieką Marii Kuczyńskiej-Nowak, Agnieszki
Robińskiej i ks. Mirosława Skórnickiego.
Grupie udało się zorganizować krótkie bo
trwające niecałe dwa dni warsztaty w Rogalinku, na których radą służyli Marianna
Jasińska – instruktor teatralny oraz dzięki
Bibliotece Publicznej w Kórniku Stanisława
Łowińska dziennikarka i poetka. ŁG
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Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
„ZDROWIE” s.c.
62-035 Kórnik, ul. Poznańska 34A

OŚWIADCZENIE
Jesteśmy pielęgniarkami środowiskowo-rodzinnymi zatrudnionymi w Przychodni
Lekarzy Rodzinnych w Kórniku. Świadczymy wszelkie usługi pielęgniarskie
w środowisku. Pacjent ma prawo wyboru. Powinien znać swoją pielęgniarkę
rodzinną, ufać jej i wiedzieć do kogo ma się zwrócić w razie potrzeby udzielenia
fachowej pomocy pielęgniarskiej.
Jeżeli nie znacie Państwo swojej pielęgniarki rodzinnej możecie dokonać takiego
wyboru.
Tel. (0607 63-67-67) Jolanta Ciechomska – pielęgniarka
Tel. (0605 548-427) Mariola Słoma – pielęgniarka
Tel. (0605 557-379) Irena Klimek-Lyszczarz – położna
Tel. (0608 015-052) mgr. Małgorzata Walkowiak – położna
W związku z nadchodzącym Nowym Rokiem szczerze życzymy zdrowia i wszelkiej
pomyślności.
Jolanta Ciechomska

Mariola Słoma

MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Irena Klimek-Lyszczarz

Małgorzata Walkowiak

Polska firma poszukuje przewoźników,
właścicieli ciągników siodłowych z terenu
gminy Kórnik, Śrem, Środa Wlkp.,
do przewozów towarów na trasach
Poznań-Niemcy-Dania-Belgia.

tel. 0601 064 501
   

KANCELARIA DORADCZA SOLSKI I PARTNERZY

NIERUCHOMOŚCI

obrót nieruchomościami
podziały i przekształcenia gruntów
wyceny majątkowe
regulowanie stanów prawnych
doradztwo inwestycyjne
porady prawne
mediacja w sporach
Kancelaria czynna w godzinach:
Poniedziałek
9 – 13
Wtorek		
13 – 17
Środa		
nieczynne
Czwartek		
13 – 17
Piątek		
9 – 13

w pilnych sprawach prosimy dzwonić:
*501 01 01 01 *605 32 49 32 *061 89 89 880
Adres Kancelarii: 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 17A
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Odlewnia Aluminium
w Runowie 2A
Zatrudni:

KONSERWATORA MASZYN I URZĄDZEŃ
Wymagania:
- doświadczenie w utrzymaniu ruchu maszyn i urządzeń,
- dyspozycyjność,
- wskazane uprawnienia spawalnicze i elektryczne.

PRACOWNIKÓW DO SORTOWANIA ZŁOMU
Wymagania:
- uregulowana służba wojskowa,
- wskazane u[ranienia na wózki widłowe.

MECHANIKA WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Tel. kontaktowy: 061 817 90 28
kórniczanin nr 1/2006
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Kolędy i pastorałki w Kolegiacie Kórnickiej

Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek, którego organizatorem już po raz
szósty jest Szkoła Podstawowa nr1, zyskał
poczytne miejsce w kalendarzu uroczystości gminnych, a wśród mieszkańców zdobył
uznanie.
Stąd też w dniu 8 stycznia br. Kolegiata
Kórnicka zapełniła się po brzegi. Oprócz
wykonawców, reprezentujących poszczególne kórnickie szkoły podstawowe, zebrała
się liczna publiczność, by uczestniczyć w
tym niezwykłym ,,kolędowaniu Małemu’’
Otwierając VI Międzyszkolny Przegląd
Kolęd i Pastorałek Lidia Jakubowska powiedziała, że zwyczaj śpiewania kolęd ze
wszystkich obrzędów bożonarodzeniowych
,,naszym sercom jest najbliższy”. I choć
wywodzi się z zamierzchłej przeszłości,
u nas przetrwał do dziś i cieszy się dużą
popularnością.
Tegoroczny Przegląd Kolęd i Pastorałek
rozpoczęły siostry: Basia i Ania Ufnalskie.
W ich wykonaniu na wiolonczeli i skrzypcach usłyszeliśmy kolędy: ,,Mizerna cicha”,
,,Wśród nocnej ciszy” i ,,W żłobie leży”.
Jak pierwsi w Przeglądzie wystąpili
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Radzewie, przygotowani przez siostrę Mał-

P.H.U.
ADI-POŻ

Dachowa, ul. Kręta 8,
62-023 Gądki

Świadczy usługi w zakresie:
organizacji i prowadzenia szkoleń bhp,
ppoż. i pierwszej pomocy przedmedycznej
► nadzoru bhp i ppoż. nad warunkami
pracy w zakładach (stałe umowy)
► prowadzenia spraw wypadkowych
► opracowywania oceny ryzyka zawodowego
► opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i technologiczno-ruchowej
► przeglądów, konserwacji i naprawy
podręcznego sprzętu gaśniczego
► oznakowania ppoż. i bhp obiektów
► wykonywania prób ciśnieniowych węży
oraz hydrantów
► przeglądów, konserwacji i naprawy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.
►

Prowadzimy sprzedaż:
gaśnic, agregatów, węży i armatury
pożarniczej,
► instrukcji ppoż., i bhp oraz znaków
ewakuacyjnych,
► zestawów ADR i EKO i apteczek pierwszej pomocy
► tablic: elektrycznych, budowlanych, leśnych, ekologicznych, turystycznych itd.
►

Tel. 601 774 962

Warsztat napraw gaśnic
Dachowa, ul. Kręta 8, tel. (61) 8198-176
Serwisy czynne w każdą sobotę:
OSP Zaniemyśl 900-1200, OSP Kórnik 900-1200
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gorzatę Kois. W ich repertuarze znalazły
się kolędy :,, Gdzie Ty mieszkasz, gdzie?,
,,Gloria, gloria”oraz ,,Zanieśmy Panu”.Z
pewnością Pan Jezus ucieszył się z ,,zanoszonego śpiewania”, gdyż wykonanie
było wspaniałe.
Jeszcze nie przebrzmiał śpiew tej grupy, a już pojawił się zespół flażoletowy ze
Szkoły Podstawowej nr2 w Bninie i wykonał

PREZENTACJA UCZNIÓW
ZE SZCZODRZYKOWA

kolędę ,,Lulajże Jezuniu”, a Klaudia Laś i
Ania Woźnicka wystąpiły z utworem ,,Jezu
malusieńki”. Następnie Magda Serafiniak
zagrała na dzwonkach ,,Pójdźmy wszyscy
do stajenki”. Uczniów z ,,dwójki” przygotowała Izabela Szmidt.
Natomiast uczestnicy ze Szkoły Pod-

stawowej ze Szczodrzykowa ubrani w
białe alby, przygotowani przez Urszulę
Smoczyńską i Lidię Jarnuszkiewicz, tym
razem wykonali cztery utwory: ,,Jest taki
dzień”, ,,Choinka”,, Mędrcy świata” i cudowną kolędę,,Maleńka miłość”.
Szkołę Podstawową nr1 reprezentował
chór szkolny prowadzony przez Lidię Jakubowską, który wykonał trzy prześliczne
utwory: ,,Białe święta”, ,,Gdy śliczna Panna” i ,,Gdy się Chrystus rodzi”.
Szósty Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek został zakończony przy
ogromnym aplauzie publiczności doceniającej ogromny wkład pracy organizatorów,
opiekunów i uczniów, którzy swym pięknym
śpiewem wnieśli radość, skłonili do zadumy,
dostarczyli wspaniałych przeżyć.
Wszystkie szkoły, które wzięły udział
w Przeglądzie otrzymały piękne albumy o
Wielkopolsce, pamiątkowe dyplomy, a dzieci
zostały obdarowane cukierkami. Nagrody
wręczali dyrektor szkoły Danuta Zwierzyńska i
wicedyrektor Jerzy Cepka, który podziękował
głównym organizatorom Przeglądu: Teresie
Stencel, Lidii Jakubowskiej, Izabeli Buszkiewicz, i opiekunkom grup oraz dzieciom.
Tekst i foto: Halina Danieluk

Słoneczka w Jasełkach
Słoneczka, czyli najstarsza grupa dzieci
z bnińskiego przedszkola, którą opiekują
się Barbara Nowak i Maria Fludra przygotowały piękny spektakl świąteczny pt:
„Bajkowa Jasełka”. Przedstawienie, które
odbyło się 17 grudnia 2005 roku stanowiło
dla widzów miłą odskocznie od przedświątecznego zgiełku a dla dzieci okazję
do pokazania swoich talentów i owoców
pracy. Gra malutkich aktorów w pięknych
kolorowych strojach, na tle ładnej dekoracji

przybliżyła wszystkim przyjście na świat
małego Jezuska i głębie wynikających z
Bożego Narodzenia skutków. Na widowni
znaleźli się również goście szczególni: był
burmistrz Jerzy Lechnerowski, ale także
przedstawicielki Banku Spółdzielczego w
Kórniku: prezes Katarzyna Zimniak i księgowa Krystyna Wesołowska. Warto dodać,
że BS w Kórniku okazał szczodrość godną
samego św. Mikołaja sponsorując krzesła i
stoły do jednej z przedszkolnych sal. ŁG

PRZYBYŁ

PODZIĘKOWANIE

ŚWIĘTY MIKOŁAJ
Jak co roku i do nas, na kórnicki rynek zawitał święty Mikołaj. Tym razem trochę później
i w okresie, w którym zgodnie z wielkopolska
tradycją króluje już Gwiazdor ale jak zwykle z
workiem pełnym prezentów.
22 grudnia dziesiątki dzieci przybyło by
powitać brodatego biskupa w czerwonej
czapce. Przygotowania do godnego przyjęcia
gościa trwały już od pewnego czasu gdyż
wiele dzieci wzięło udział w konkursie na portret św. Mikołaja. Tego więc dnia ów konkurs
rozstrzygnięto choć ze względu na wysoki poziom nie było to łatwe. Nagrodami były łakocie
i dyplomy. Słodkie prezenty otrzymali również
wszyscy mali uczestnicy spotkania. Niektórzy
by zasłużyć na upominki śpiewali piosenki i
recytowali wierszyki. Choć atrakcji było co
niemiara mróz rozgonił większość dzieci gdy
wszystkie prezenty już rozdano. A św. Mikołaj
ruszył w dalszą drogę – radiowozem straży i
na sygnale, bo dzieci do obdarowania ma jak
co roku na całym świecie mnóstwo. ŁG

Wyrażam serdeczne podziękowanie za
bezinteresowną pomocy przy zorganizowaniu „Spotkania ze Świętym Mikołajem”, które
odbyło się w dniu 22 grudnia 2005 r.
na rynku przy Ratuszu w Kórniku:
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Komendzie Hufca im. Tytusa hr. Działyńskiego w
osobach: Pani Krystynie Antkowiak i harcerkom za organizację wolontariatu,
- Pani Irenie Klimek – Łyszczarz
za opiekę medyczną,
- Pani Magdalenie Królikowskiej za zaangażowanie i poprowadzenie imprezy,
- Panu Arturowi Hoffmannowi
za oprawę muzyczną,
- Wodociągom Kórnickim i Usługom
Komunalnym WODKOM sp. z o.o.
za pomoc techniczną,
- Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Straży
Miejskiej za zapewnienie bezpieczeństwa,
- Instytutowi Polskiej Akademii Nauk
za ufundowanie wystroju sceny,
- pracownikom Urzędu Miejskiego
za zaangażowanie,oraz wszystkim osobom,
które przyczyniły się do organizacji imprezy.
BurmistrzJerzy Lechnerowski
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zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA
ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH

USŁUGI W RAMACH KONTRAKTU
Z NFZ
Rejestracja: tel. (61) 8190-425
Budynek Ośrodka Zdrowia I piętro - pokój 205
(neurolog, ortopeda, chirurg,
medycyna pracy,
dermatolog w soboty)

tel. CENTRALA: (61) 817-01-75

S K U P! S K U P! S K U P!
► złom stalowy i kolorowy ► makulatura

WYSTRÓJ ŚLUBNY KOŚCIOŁÓW
i inne dekoracje
tel. 61/ 28-19-567 lub 0888 170-412

•

•

JUŻ CZYNNY (od 19.12.2005)

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

BNIN, ul. Śremska 11 (baza SKR)

BEZPŁATNE*

tel. kontakt. punktu sklepu - 603 607 826 lub 668 361 485

U S G w Śremie

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

BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

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

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

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

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;
* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;
* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwa
radiologicznego
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Oferta pracy dla kierowcy ciągnika siodłowego
z naczepą. Wymagane prawo jazdy C+E
oraz świadectwo kwalifikacji. Tel. 695220232

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
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KULTURA

Koncert wigilijno – gwiazdkowy
Ostatni w roku jubileuszu 30-lecia
kórnickiej Pro Sinfoniki

Kończące się obchody 30-lecia
kórnickiego Klubu Pro Sinfoniki obfitowały w bogate, wypełnione muzyką
koncerty i spotkania. 16 grudnia 2005
roku odbyło się wigilijno – gwiazdkowe spotkanie wielkiej kórnickiej
rodziny Pro Sinfoniki – członków,
absolwentów, byłych prezesów, rodziców prosinfonikowców i przyjaciół,
połączone z koncertem i świątecznymi życzeniami.
Nim rozbrzmiały pierwsze dźwięki
sekretarz Biura Pro Sinfoniki – Antoni
Hoffmann przekazał na ręce opiekunki Klubu – Teresy Rogozi Olejnik i
prezeski - Sandry
Szary przesłanie
od Prezesa Prezesów – Alojzego
Andrzeja Łuczaka
wraz z podziękowaniem za dotychczasową, pełną
sukcesów i splendoru działalność
oraz najlepszymi
życzeniami na kolejne lata działalności.
Ksiądz Mirosław Skórnicki – który od lat już towarzyszy kórnickiej
Pro Sinfonice przekazał wszystkim
uczestnikom życzenia Bożego Błogosławieństwa, przyjaźni wśród ludzi,
zdrowia i wszelkiej pomyślności. A
później, przy dźwiękach kolęd łamano

się opłatkiem oraz składano wzajemne życzenia.
W tym roku koncert dały prawdziwe gwiazdy – studentki poznańskiej
Akademii Muzycznej, laureatki wielu
konkursów, kompozytorki, których
sława wyszła już poza granice naszego kraju. Wspaniałym wykonaniem
utworów zawojowały publiczność
Barbara Kaszuba, grająca na skrzypcach i wirtuoz akordeonu – Katarzyna Zwierzchlewska. Wykonanie
wielokrotnie nagradzane było przez
publiczność gromkimi oklaskami.
W roku jubileuszowym najwięk-

szym wydarzeniem był list z Błogosławieństwem i gratulacjami Ojca
Świętego Jana Pawła II jaki nadszedł
do kórnickiej Pro Sinfoniki ze Stolicy
Apostolskiej. Kórnicki Klub jest jedynym, który uhonorowany został z
okazji jubileuszu takim szczególnym

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Borówiec – dz. nr ewid. 335/5
– 335/22 oraz 335/25, 335/27, 335/28 i 335/29, gm. Kórnik
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kórniku uchwały nr
XLVII/514/2005 z dnia 30 listopada 2005r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kórniku nr XIII/189/2003 z dnia
27.08.2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Borówiec – dz.
nr ewid. 335/5 – 335/22 oraz 335/25, 335/27, 335/28 i 335/29, gm. Kórnik.
Przedmiotem zmiany planu jest wprowadzenie korekty zapisów uchwały
dotyczącej umożliwienia dokonania wtórnych podziałów nieruchomości – wydzielenia segmentów mieszkalnych z zabudowy szeregowej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Kórniku,
pl. Niepodległości 1, w terminie do dnia 03.02.2006 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
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wyróżnieniem. Przypomnieć także
trzeba, że Klub został laureatem
XXXVII turnieju Pro Sinfoniki, za co
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
przyznał mu specjalny puchar a premier nagrodę pieniężną za wybitne
osiągnięcia w 30-letniej działalności
kórnickiego Klubu.
Niewiele można zrobić bez przyjaciół – kórnicki Klub ma to wielkie
szczęście, że w całej jego historii zawsze znajdowali się ludzie, którzy pomoc traktowali jako swój obowiązek.
W ostatnim okresie zaliczyć do nich
można Radę Rodziców, Małgorzatę
Dudziak, Wiesławę Powąska, Macieja
Małeckiego, Tomasza Małeckiego
Stanisława Gorzałczanego, Marcina
Grześkowiaka czy Dariusza Grzegorczyka. Wśród przyjaciół są również właściciele
pięknego motelu
„Nestor” – Barbara
i Aida Bejma, w
którym to muzyczne spotkanie się
odbywało.
Wśród przyjaciół kórnickiej
Pro Sinfoniki nie
brakowało nigdy
władz miasta, dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego, ludzi związanych z lokalnym biznesem i „szarych zjadaczy chleba”,
dla których obcowanie z muzyką wynika z potrzeby duszy, z wewnętrznej
świadomości, że tam, gdzie muzyka,
tam i ludzie są zacni.
Na szczególne podziękowanie
zasługują Joanna Olejnik i Marek
Olejnik, którzy całym sercem, w
codziennym działaniu pomagają
opiekunce w realizacji wzniosłych i
niezwykle potrzebnych dla rozwoju
życia klubowego poczynań. Pomagali
też podczas imprezy jubileuszowej
miejscowego Liceum, gdzie z okazji
60 - lecia nadano mu imię Generałowej Jadwigi Zamoyskiej, utrwalając to
niepowtarzalne wydarzenie na taśmie
filmowej.
Przez te 30 lat przez kórnicki
Klub przewinęły się tysiące członków.
Jedni „prześlizgnęli się” tylko niezauważenie, inni z muzyką związali się
na lata. Dziś z Pro Sinfoniką w Kórniku wiąże się już drugie pokolenie.
W przypadku Kórnika można
mówić o fenomenie. Klub działa bez
przerwy 30 lat, wciąż przebijając się
do przodu, jego działalność zostawia
coraz trwalsze ślady, także w psychice społeczeństwa, coraz bardziej rozwija je muzycznie, rozsławiając Kórnik po całej Polsce a także poza jej
granicami. Kórnik może być dumny,
że ma tak wspaniałą grupę młodych
(chociażby duchem) ludzi, którzy
muzykę – i to muzykę pisaną przez
wielkie „M” uczynili swym celem i życiową
drogą. Marian Janusz Strenk
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REKLAMY
Czyszczenie dywanów i wykładzin oraz
tapicerki meblowej i samochodowej

tel. 505-993-046

www.karcher.republika.pl

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

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

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

BRYKIET DRZEWNY

TIPSY!!!

DO KOMINKÓW I PIECÓW

NISKIE CENY!

- wydajny energetycznie
- wygodny w użyciu
- zapewnia czyste
spalanie

metodą żelową oraz fiberglass
dojazd do Klienta

tel. 0 694 165 335
lub (61) 8190-286

Mieczewo, ul. Szeroka 1
tel. (61) 8138-068, kom. 606 792 482

Naprawa sprzĘtu AGD
wszystkich firm
Pralki * lodówki
zmywarki przepŁywowe
ogrzewacze wody * lady chŁodnicze
witryny

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

Duża firma produkcyjna działająca
w branży opakowaniowej
zatrudni pracowników na stanowisko mistrza
zmianowego w dziale produkcji.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne lub średnie
techniczne i co najmniej trzy lata praktyki na
podobnym stanowisku
- umiejętność kierowania zespołem i podejmowania
samodzielnych decyzji
- dyspozycyjność
- biegła znajomość obsługi komputera
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
w stopniu komunikatywnym będzie dodatkowym
atutem
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres redakcji „Kórniczanina” w zaklejonych
kopertach z dopiskiem Praca”. Redakcja nie udziela żadnych informacji.

   

USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

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

ul. 20 Października 93, 62-035 KÓRNIK
tel. 0609-848-998 /24h/
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KOPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
M. PRZYBYŁ
PRZEWÓZ TRUMIEN I ZWŁOK GRATIS!
trumny, krzyże, tabliczki, obudowy grobów

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

tel. (61) 819-01-46
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W wigilijnym nastroju
W ciepłej, rodzinnej atmosferze odbyła się
w piątek 23 grudnia w Szkole Podstawowej nr
2 Wigilia dla osób starszych i samotnych zorganizowana przez Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kórniku.
Uczestniczyło w niej 117 podopiecznych PKPS z
Koła Emerytów i Rencistów oraz goście. Prezes
Zarządu Miejsko-Gminnego PKPS, Bogdan Wesołek , podkreślił, że ma ogromną przyjemność
witać zebranych już na 17 Wigilii. Szczególnie
powitał gości, wśród których byli: burmistrz
Jerzy Lechnerwoski, były burmistrz dr Zbigniew
Kalisz, - obecnie wiceprezes Zarządu Fundacji
„Zakłady Kórnickie” oraz zastępca dyrektora SP
nr 2 – Irena Kaczmarek.
Bogdan Wesołek przypomniał o działalności
PKPS w mijającym roku. Dzięki tej organizacji
Zakończenie sezonu siatkarzy
16 grudnia wieczorem w restauracji Casablanca odbyło się spotkanie kórnickich siatkarzy
– amatorów. Zakończył się sezon rozgrywkowy
rundy wiosna/ jesień 2005. Wzięło w nim udział 13
drużyn z naszej gminy: Kórniczanie, Vincent, Atopik, KG Agrikol, ZHP, Jagrol, Sezamki z Kórnika,
TM Małeccy, NPS Casablanca z Bnina, Dynamix
Robakowo, Amatorzy i KS Ktoś z Borówca oraz
LKS Czmoniec. Zawodników oraz gości powitała
Komendantka Hufca ZHP w Kórniku – organizatora Ligi hm. Krystyna Antkowiak. Podziękowała
wszystkim za zaangażowanie, współpracę i
pomoc w przeprowadzeniu rozgrywek: Burmistrzowi Kórnika – Jerzemu Lechnerowskiemu,
Prezesowi Szkolnego Zrzeszenia Sportowego
Powiatu Poznańskiego Tadeuszowi Raukowi,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Zofii Talarczyk,
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Radze-
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do gminy dotarło ponad 120 ton żywności dla
ponad 8 tys. osób. Bogdan Wesołek wyraził
wdzięczność burmistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu za pomoc w dostarczeniu tej żywności do
Kórnika. Uznał, że był to udany rok. Dziękował
sponsorom PKPS, którymi byli: Urząd Miejski w
Kórniku, firma Tektury Faliste, Fundacja „Zakłady Kórnickie”. Przedstawił kolejną osobę, która
weszła do Zarządu Miejsko-Gminego PKPS w
Kórniku. Jest to Dorota Kielichowska-Borysiewicz, od 5 lat mieszkająca w Kórniku. Powitał
też nowego członka Koła Emerytów i Rencistów
– Danutę Arning z Kórnika, która po raz pierwszy
była na spotkaniu PKPS. Pani Danuta na ręce
Bogdana Wesołka przekazała bukiet kwiatów. Na
spotkaniu nie mógł być obecny Antoni Lejman
– członek Zarządu Wojewódzkiego PKPS – bardzo przychylny dla kórnickiej gminy, dla którego
ufundowano pamiątkowy puchar.

Bogdan Wesołek minutą ciszy uczcił pamięć
zmarłej podopiecznej – pani Mieczysławy, wspomniał też o innych już nieżyjących osobach.
Serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne
złożył burmistrz Jerzy Lechnerowski, przekazując
upominek. Zbigniew Kalisz podkreślił, że udział w
tej Wigilii jest dla niego zaszczytem. Zaznaczył,
że Fundacja wspomaga PKPS, bo jej zadaniem
jest służba na rzecz wspólnego dobra. W części
artystycznej wystąpił dziewczęcy chór ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Kórniku pod kierunkiem Lidii
Jakubowskiej, który zaśpiewał kolędy. Zaprezentował się także uczeń z Gimnazjum w Robakowie
– Mariusz, który śpiewał i grał na gitarze. Nastąpiło
łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Na koniec
była wspólna wieczerza wigilijna, którą przygotował
Henryk Wlazły z Trzebisławek. W roznoszeniu posiłków pomagało troje wolontariuszy z Bnina - uczniów
Gimnazjum w Kórniku. Robert Wrzesiński

wie Markowi Serwatkiewiczowi, zawodnikom
i wiernym kibicom. Przedstawiciel organizatora,
a zarazem kapitan drużyny ZHP Sławomir Smoliński podsumował rozgrywki. Liga skupiła 159
zawodników, którzy rozegrali 156 spotkań – 568
setów. Mecze odbywały się w niedziele, na salach
gimnastycznych szkół w Binie i w Radzewie.
Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach zostały nagrodzone. Otrzymały pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, kolekcję zdjęć
ze spotkań oraz profesjonalne piłki, laureaci
trzech pierwszych miejsc uhonorowani zostali
okolicznościowymi pucharami. Brązowym
medalistą Ligi został KS Ktoś z wynikiem 56
punktów, w składzie: Jacek Bierła – kapitan,
Przemysław Michalak, Sławomir Michalak,
Piotr Zieliński, Błażej Kuchta, Szymon Słoma,
Andrzej Padowicz, Mariusz Frąckowiak, Kinga
Wencel, Tomasz Toporek, Marcin Różkowski.
Drugi wynik- 57 punktów uzyskał Dynamix

Robakowo: Kapitan Janusz Wojtuś, Marcin
Skowron, Janusz Skowron, Marcin Nowak,
Paweł Przybyłek, Krzysztof Januszkiewicz,
Grzegorz Zandek, Tomasz Rogowski, Daniel
Kuźniak, Wojciech Dyzmański, Adrian Kuźnia,
Dawid Kuźnia, Michał Idaszak, Mikołaj Grobelny,
Mateusz Grobelny. Rozgrywki sezonu wiosna/
jesień 2005 wygrała drużyna ZHP Kórnik z 59
punktami: Sławomir Smoliński – kapitan, Adam
Nowicki, Hubert Marciniak, Bartek Czubiński,
Dominik Puchan, Andrzej Melonek, Paweł
Gulcz, Piotr Gaczyński, Krzysztof Gottschlick,
Hubert Nowicki, Krzysztof Gajdamowicz, Dariusz Dworczak.
Kórnicka Liga Piłki Siatkowej Amatorów
od czterech lat skupia miłośników tego sportu.
Jest doskonałym sposobem spędzania wolnego
czasu, pomaga zadbać o kondycję fizyczną, a
przede wszystkim - dobrą zabawą. A przed drużynami kolejny emocjonujący sezon… H.T.
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SPORT
ŚWIĄTECZNY AEROBIK
Gminny Konkurs Aerobiku szkół podstawowych i gimnazjum odbył się przed
światami Bożego Narodzenia, nie co
wcześniej jak zwykle, a to ze względu
na wcześniejszy termin zawodów powiatowych, które po raz pierwszy odbędą się
dla tych szkół w dniach 12-13 stycznia
2006 w Swarzędzu. Od wielu lat aerobikowe zmagania odbywają się w Szkole
Podstawowej w Kórniku. Przy światecznej oprawie plastycznej wykonanej
przez p. Elżbietę Ratajczak i doskonałej
organizacji imprezy przygotowanej przez
nauczycielki wf pp.Katarzyny Pucek i
Beaty Górnej rywalizowano w trzech
grupach wiekowych.
Tegoroczny aerobik odbywał się
zgodnie z regulaminem ZW SZS Wielkopolska czyli w grupach 8-10 osób
dla starszych i nieco mniejszych dla
najmłodszych.
Jury konkursu w składzie: Miroslawa
Paździerska, Elżbieta Wojciechowska
z Borku k/Gostynia oraz Iwona Rauk z
LO Kórnik miało trudne zadanie wyłonić
najlepsze zespoły, które będą reprezentowały naszą gminę w zawodach
powiatowych.
W grupie najstarszej zwyciężył zespół
pierwszy z Gimnazjum w Kórniku: Beata
Zwierzyńska, Marta Lehmann, Weronika
Szmańda, Klaudia Ratajczak, Dominika
Kalisz, Monika Nowak, Karolina Dzirba
i Marta Steinitz przygotowane przez
p.Dorotę Frąckowiak
Kolejne miejsca zajęły zespoły: II z
Gimnazjum w Kórniku i z Gimnazjum w
Robakowie.
W kategorii klas najstarszych szkół
podstawowych, które reprezentowały
niezwykle wysoki poziom wykonania rywalizację wygrały dziewczęta
p.Barbary Jańczyk z Szczodrzykowa:
Sandra Starzak,Paulina Kelma, Anna
Heigenbarth, Natalia Szulc, Joanna Rakoniewska, Justyna Sznura, Aleksandra
Przybylska. Drugie miejsce wywalczyły
dziewczęta z Kórnika, trzecie z Bnina a
czwarte z Radzewa.
W drugiej grupie klas czwartych i
młodszych , które rywalizują tylko na
szczeblu gminy ponownie pierwsze
miejsce wywalczyły uczennice p.Barbary
Jańczyk z Szczodrzykowa: Aleksandra
Zawal, Honorata Zawal, Ewelina Stachecka, Weronika Graf, Luiza Bejma,
Paulina Starzak, Maria Kujawa i Marta
Abraszkiewicz. Zespół dziewcząt z Kórnika zajął drugie miejsce a z Radzewa
trzecie. Popisy taneczne podziwiali:
burmistrz Jerzy Lechnerowski, prezes
SZ PP Tadeusz Rauk, działaczki ZG
SZS pp.Wanda Pawlak i Anna Rauk,
przedstawicielki i przedstawiciele Rady
Rodziców i sponsorów imprezy a także
dyrektorzy miejscowych szkół: Danuta
Zwierzynska, Marzena Dominiak i Jerzy
Cepka. Życzliwość okazali sponsorzy:
Zakład Wodociągów Kórnickich i Usług
Komunalnych WODKOM Kórnik- prezes
Włodzimierz Matuszak, Hurtownia Kos-
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metyków pp. Wiesławy i Jarosława Powąsków, Rada Rodziców Gimnazjum w
Kórniku oraz gospodarz imprezy- Szkoła
Podstawowa w Kórniku.
To dzięki nim uczestnicy imprezy
otrzymali puchary, plakietki, upominki
oraz zostali ugoszczeni słodkim poczęstunkiem i napojami. Imprezę urozmaiciły tzw. przerywniki w wykonaniu grupy
dziewcząt z gimnazjum i gospodarzy z
Jedynki oraz pokaz tańca Deans w wykonaniu ucznia kórnickiego gimnazjum
Michała Jędrzejczaka, tańczącego na
co dzień w Szkole Tańca Jawor-Dziupla. ARA
PÓŁMETEK WSPÓŁZAWODNICTWA
SPORTOWEGO
W pierwszym półroczu roku szkolnego 2005/2006 szkoły współzawodniczyły w 27 imprezach sportowych, które
odbywały się na terenie gminy i powiatu
poznańskiego.
W rywalizacji szkół podstawowych
przewodzi Szkoła Podstawowa z Szczodrzykowa,
która zgromadziła 36 pkt za zawody
gminne i 55,5 pkt za zawody powiatowe.
Razem uzyskała 91,5 punktów. Na drugim miejscu jest Szkoła Podstawowa z
Radzewa uzyskując w sumie 77 punktów,
w tym 31 za imprezy gminne i 46 pkt. za
osiągnięcia w powiecie.
Szkoła Podstawowa w Kórniku-Bninie
posiada tylko o 4 punkty mniej od Radzewa, w sumie 73 a uzyskała je za zawody
gminne 34 i powiatowe 39 pkt. Szkoła z
Kórnika zdobyła dotychczas 39 punktów
( 22 w gminie i 17 w powiecie ).
Ciekawa będzie rywalizacja w II półroczu od stycznia do czerwca 2006 roku.
Szkoły czeka rywalizacja w koszykówce, siatkówce, w piłce ręcznej,
w tańcach towarzyskich, w aerobiku,
badmintonie, w biegach przełajowych,
w 4-boju lekkoatletycznym i zabawach
ruchowych dla klas I-IV na poziomie
gminy oraz powiatu.
Gimnazja walczyły dotychczas w 28
imprezach, w tym 16 o mistrzostwo gminy
i 12 razy w powiecie. Gimnazjum z Kórnika wygrało rywalizację z Robakowem
w gminie 11 razy, reprezentowało nasze
środowisko w powiecie 9 razy i prowadzi
we współzawodnictwie z 130 punktami.
Gimnazjum w Robakowie wygrało w
gminie 3 razy i startowało w zawodach
powiatowych 5 razy uzyskując dotychczas 44 punkty.
Szkoły gimnazjalne będą jeszcze
rywalizowały w gminie i powiecie: w
siatkówce, badmintonie, koszykówce ,
piłce ręcznej, w aerobiku, piłce plażowej,
lekkiej atletyce , w biegach przełajowych
a także w siatkówce plażowej.
Dotychczas najwyższe miejsce w województwie we współzawodnictwie szkół
wywalczyli szachiści z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku. Na zawodach
wojewódzkich w Koninie w punktacji
drużynowej zajęli pierwsze miejsce w
Wielkopolsce. ARA

TURNIEJE MIKOŁAJKOWE W RADZEWIE
4 XII 2005 w Szkole Podstawowej
w Radzewie przeprowadzono ostatnią
eliminację rozgrywek ligowych 2005
roku. W zawodach wystartowało 107
mieszkańców gminy Kórnik. Oto wyniki
końcowe zawodów.
V KÓRNICKA LIGA TENISA STOŁOWEGO
Kobiety
Szkoły Podstawowe Agnieszka Staniszewska – Konarskie
Do 18 lat Sylwia Frąckowiak – Trzykolne
Młyny
Powyżej 18 lat Jolanta Walczak Mężczyźni
Szkoły Podstawowe Mateusz Arim
– Radzewo
Gimnazja Łukasz Wisniewski – Czmoń
Szkoły Ponadgimnazjalne Maciej Walczak – Trzykolne Młyny
Mężczyźni powyżej lat 18 Paweł Rybak
– Trzykolne Młyny
Puchary w rywalizacji najlepszych w
grupach zdobyli Agnieszka Staniszewska
i Maciej Walczak.
IV KÓRNICKA LIGA STRZELECKA
Kobiety do lat 18 Paulina Frąckowiak
– Radzewo
Kobiety powyżej 18 lat Barbara Rybak
– Konarskie
Mężczyźni do lat 18 Przemysław Jóskowiak – Radzewo
Mężczyźni powyżej 18 lat Lech Stencel
– Kórnik
Puchary dla najcelniej strzelających zdobyli Barbara Rybak i Lech Stencel
II KÓRNICKA LIGA RZUTU LOTKĄ
Kobiety do 18 lat Paulina Frąckowiak
– Trzykolne Młyny
Kobiety powyżej 18 lat Monika Rybak
– Konarskie
Mężczyźni do 18 lat Dariusz Rybak
– Konarskie
Mężczyźni powyżej 18 lat Karol Rybak
– Konarskie
Puchary dla najcelniej rzucających zdobyli Monika Rybak i Dariusz Rybak.
Tenisistów z gminy Kórnik zapraszamy
do Radzewa 18 XII 2005r. na Mistrzostwa Mieszkańców Gminy Kórnik w
Deblach i Mikście Tenisa Stołowego. Zawody rozegrane zostaną jako
Memoriał Powstania Wielkopolskiego
1918/1919.
Podsumowanie rozgrywek ligowych
2005 roku nastąpi na pierwszych turniejach ligowych w tenisie stołowym,
strzelectwie i rzucie lotką.
22.01.2006r. – rozgrywek lig kórniMarek Serwatkiewicz
ckich.
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SPORT
Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym
Podwójne Zwycięstwo Juniorek
Limaro
Doskonale zaprezentowali się kolarze
UKS „Jedynka – Limaro” Kórnik w rozegranych w pierwszy weekend Nowego
Roku Mistrzostwach Polski w kolarstwie
przełajowym w Słubicach. Wręcz perfekcyjną dyspozycją błysnęły startujące po raz
pierwszy podczas mistrzowskiej imprezy w
tej kategorii wiekowej nasze juniorki Monika Adamska i Natalia Piasecka, które dały
wielki pokaz jazdy na rowerze w niezwykle
trudnych warunkach. Uwieńczeniem tego
było podwójne zwycięstwo naszych pań,
a losy złotego medalu rozstrzygnęły się
na samej linii mety po niezwykle długim
i wyczerpującym finiszu, gdzie zaledwie
o pół koła lepsza była Monika Adamska,
zdobywając już tym samym po raz czwarty
z rzędu tytuł Mistrzyni Polski w tej odmianie
kolarstwa. Do tej pory jednak Monika zwyciężała ze zdecydowaną, ponad minutową
przewagą nad srebrną medalistką, dopiero
jej najlepsza przyjaciółka zmusiła ją do
takiego wysiłku i szkoda że nie można w
takim wypadku przyznać dwóch złotych
medali bo obydwie reprezentantki Limaro
właśnie na ten kruszec zasłużyły. Dowodem doskonałej dyspozycji naszych pań,
jest przewaga nad brązową medalistką,
która na mecie wyniosła...... 1 min, 50 sek.!
Trzecia nasza reprezentantka Magdalena
Wójkiewicz startująca w kategorii juniorek
młodszych zajęła piąte miejsce. Niesamowicie miłą niespodzianką sprawił najmłodszy nasz reprezentant, startujący wśród
młodzików Kacper Rajkowski, który miał
dużego pecha, gdyż błąd sędziego m.in.
zaważył na tym, że nie został Mistrzem
Polski. Młodzicy startowali jako pierwsi i na
zakończeniu pierwszego okrążenia (były
trzy), gdy Kacper miał już zdecydowaną
Zakończenie sezonu wioślarskiego UKS ,,Dwójka Kórnik”2005 roku.
Ubiegły rok 2005, to drugi rok istnienia Klubu
Wioślarskiego działającego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bninie. Jego utworzenie dwa lata temu
poparli ówczesna dyrektor szkoły Irena Kaczmarek,
Zofia Talarczyk oraz burmistrz Jerzy Lechnerowski.
Prezesem został Leszek Książek, a prowadzącą i
trenerem Małgorzata Iszkuło.
Na uroczystości zakończenia sezonu w sali
szkoły w dniu 15 grudnia 2005 roku, trener Małgorzata Iszkuło powiedziała: ,, ...w tym drugim roku,
dalej głównie zbieraliśmy doświadczenia i ciągle
uczyliśmy się nowych rzeczy. Dotyczy to zarówno
zawodników jak i działaczy. Dalej współpracujemy
i działamy bezpośrednio z ,,Posnanią”, dzięki czemu możemy zaistnieć i nawet wielu zaskoczyć”. I
rzeczywiście Klub zaskakuje, bo ma już pierwsze
sukcesy . Zawodnicy startowali w wielu regatach
m.in. w Mistrzostwach Miasta Poznania na Ergometrach Wioślarskich, podczas których zdobyli
dwa srebrne medale w konkurencji indywidualnej
dziewcząt i chłopców, w Mistrzostwach Polskiego
Związku Towarzystw Wioślarskich Młodzików w
Kruszwicy, w Kaliskich Ergowiosłach 2005, w
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
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przewagę nad drugim zawodnikiem, sędzia
nagle za szybko wyciągnął rękę, źle kierując naszego zawodnika, co spowodowało,
że Kacper stracił ok. 15 sek. i prowadzenie
w wyścigu. Zaistniała sytuacja wywołała
ogromne niezadowolenie i gwizdy wśród
bardzo obiektywnych kibiców ze Słubic,
a spokojnie i pewnie jadącego naszego
zawodnika nie dość, że zdenerwowała to
zmusiła do jeszcze szaleńczej i bardziej
niebezpiecznej jazdy. Kacper szybko
odrobił straty, ale na ostatnim okrążeniu
dwukrotnie zaliczył upadek na zjeździe co
spowodowało, że na prowadzenie znów
wysunął się zawodnik ze Złotowa i nie oddał
go do końca, ale srebrny medal Mistrzostw
Polski Kacpra Rajkowskiego, trzeba uznać
za ogromny sukces tego młodziutkiego jeszcze zawodnika. Starszy z braci
Rajkowskich Bartek, również pozostawił

po sobie doskonałe wrażenie, zajmując
wśród ponad pięćdziesięciu najlepszych
Polskich juniorów młodszych piąte miejsce.
Jedyny drobny, ale jakże istotny błąd Bartek
popełnił krótko po starcie. Przedzierając się
do przodu szczepił się z jednym z rywali,
upadł i szaleńczy pościg nie wystarczył,
aby stanąć na podium gdyż do minięcia
jeszcze dwóch rywali zabrakło trochę
czasu (jednego okrążenia) w tym samym
wyścigu Michał Kościuszko – Limaro zajął
30 m. Ostatnim wyścigiem, z tych co nas
najbardziej interesowały, był start juniorów,
gdzie Limaro miało aż czterech swoich
reprezentantów. Niestety w tym wyścigu
nasi zawodnicy mieli największego pecha,
wszystko odbywało się zgodnie z planem aż
do połowy wyścigu, gdy prowadził Tomasz
Domagała, Robert Małyszek jechał na
trzecim miejscu a w czołowej ósemce był
jeszcze Piotr Antkowiak. Niestety na ok.
4 okr. Przed metą prowadzący Domagała
na stromym zjeździe mocno upadł i wpadło
na niego trzech zawodników z Małyszkiem
na czele. Na domiar złego nasi zawodnicy ucierpieli w tej kraksie najmocniej ,
sprzętowo i cieleśnie. Następnie chcąc jak
najszybciej zbliżyć się do czołówki upadali
na śliskiej i rozrytej trasie szczególnie na
stromych zjazdach jeszcze po kilka razy
co w efekcie spowodowało, że najlepszy z
nich Robert Małyszek zajął piąte miejsce.
Tamek Domagała miał mniej szczęścia i do
mety dojechał ambitnie ale mocno porozbijany na czternastym miejscu. Pozostali nasi
zawodnicy zajęli miejsce dziewiąte również
poobijany Antkowiak, a piętnasty był Dominik Świtalski. Po mistrzostwach ustalono
szeroki skład siedmiu juniorów z których
pięciu pojedzie ma Mistrzostwa Świata i
w tej siódemce znajduje się trzech kolarzy
Limaro: Małyszek Antkowiak i Domagała.
Ostatecznie piątka zostanie podana po
Mistrzostwach Polski LZS, które odbędą się
15 stycznia. Henryk Schmidt

na Malcie ( złoto dziewcząt ) oraz w obsadzie
,,Posnanii,” zawodnik kórnickiego Klubu wywalczył
również złoty medal.
W Rankingu Młodzików Wielkopolski w kategorii
chłopców urodzonych w 1993 roku zwyciężył Mikołaj
Pawlak, a w tej samej grupie wiekowej Patrycja
Janasik została sklasyfikowana na III miejscu. To
bardzo cieszy młodzież, a szkole i gminie daje
satysfakcję podnosząc rangę w punktacji ogólnopolskiej.
W roku 2005 Klub otrzymał z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich na własność sprzęt
sportowy: ergometr wioślarski oraz łódź wioślarską
– jedynkę, na której już od wiosny zaczną się treningi.
Zawodnicy brali udział w zimowym i letnim obozie
sportowym, dzięki czemu mieli okazję na bezpośrednie przygotowanie do regat. Byli też organizatorami
Mistrzostw Gminy o Puchar Przechodni Dyrektora
na Ergometrach Wioślarskich. Troje zawodników
kórnickiego Klubu uczy się w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Poznaniu i kontynuuje treningi pod
okiem trenerów Klubu KS ,,Posnania”.
Obecny na spotkaniu trener z zaprzyjaźnionego
klubu KS ,,Posnania” Stanisław Suwiczak powiedział: ,,Cieszymy się, że tu w Kórniku jest zalążek
prawdziwego Klubu Wioślarskiego. Upatrujemy tu
zawodników nie tylko na miarę gminy, ale i kraju”.

Złożył zawodnikom i opiekunom podziękowania od
Klubu, od siebie i od Zarządu sekcji.
Wyróżnieni zawodnicy otrzymali nagrody i
upominki. Są to:
Magdalena Kalisz , Katarzyna Koralewska i
Marta Steinitz – złote medalistki Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików na Malcie na czwórkach podwójnych ze sternikiem, również uczestniczki Mistrzostw PZTW Młodzików w Kruszwicy.
Marta Maciejewska – złota medalistka Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików na Malcie
na czwórce podwójnej ze sternikiem, srebrna
medalistka Mistrzostw Miasta Poznania na EW
oraz uczestniczka Mistrzostw PZTW Młodzików
w Kruszwicy.
Patrycja Janasik – VII m na dwójce podwójnej
na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików na Malcie oraz III m w Rankingu Młodzików
Wielkopolski.
Asia Żyto – VII m na dwójce podwójnej na
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
na Malcie.
Filip Kaźmierczak – złoty medalista Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików na Malcie na
czwórce podwójnej ze sternikiem oraz uczestnik
Mistrzostw PZTW w Kruszwicy na dwójce podwójnej.
(dokończenie na nast. stronie)
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TERMIN
12.01
12.01
13.01
25.01
27.01
30.01
31.01
8.02
9.02
1.03
2.03
14.03
15.03
22.03
31.03
6.04
27.04
17.05
9.06

RODZAJ IMPREZY

Organizator

Uwagi

Gminna siatkówka chłopców
Powiatowe mistrzostwa w AEROBIKU
Gminna siatkówka dziewcząt
Powiatowy badminton dz. i chł.
Mistrzostwa gminy w piłce ręcznej dz i chł.
Półfinał powiatu w siatkówce dziewcząt
Półfinał powiatu w siatkówce chłopców
Półfinał mistrzostw powiatu w p. ręcznej dz.
Półfinał mistrzostw powiatu w p. ręcznej chł.
Mistrzostwa gminy w koszykówce dz.
Mistrzostwa gminy w koszykówce chł.
Półf. mistrzostw powiatu w koszykówce dz.
Półf. mistrzostw powiatu w koszykówce chł.
Gminny turniej tańca towarzyskiego
Gminna piłka nożna
Półfinał powiatu w piłce nożnej
Mistrzostwa powiatu w 4-boju LA dz i chł.
Gminne Biegi Przełajowe dz. i chł.
Startują: kl.III i mł. razem i pozostałe osobno

Bnin
Swarzędz
Bnin
Przeźmierowo
Radzewo
Mosina
Stęszew
Kleszczewo
Kleszczewo
Bnin
Bnin
Mosina
Swarzędz
Szczodrzykowo
Szczodrzykowo
Mosina
Puszczykowo

Awans mistrza
Mistrz gminy
Awans mistrza
Repr. Bnin
Awans mistrzów
Mistrz gminy
Mistrz gminy
Mistrz gminy
Mistrz gminy
Awans mistrza
Awans mistrza
Mistrz gminy
Mistrz gminy
Wedł. regulam.
OSiR- 1m awans
Mistrz gminy
Mistrzowie gm.
4 osoby pkt

„Zabawa nie zna granic” kl.IV i mł.

Szczodrzykowo

Kórnik-OSiR

5 dz.i 5 chł.
i po 1 rez.dz.chł.

GIMNAZJA
10.01
13.01
26.01
1.02
2.02
10.02
20.03
21.03
4.04
5.04
28.04
5.05
11.05
12.05
17.05

Gminna koszykówka dz. i chł.
Powiatowe mistrzostwa w AEROBIKU
Mistrzostwa powiatu w badmintonie dz. i chł.
Półf. mistrzostw powiatu w p. ręcznej dz.
Półf. Mistrzostw powiatu w p. ręcznej chł.
Gminna siatkówka dz. i chł.
Półf. Powiatu w koszykówce dz.
Półf. Powiatu w koszykówce chł.
Półfinał mistrzostw powiatu w siatkówce dz.
Półfinał mistrzostw powiatu w siatkówce chł.
Indywidualne mistrzostwa gminy w LA
Pow. Indywidualne mistrzostwa w LA dz.chł.
Półf. mistrzostw powiatu w p. plażowej dz.
Półf. mistrzostw powiatu w p. plażowej chł.
Gminne Biegi Przełajowe dz. i chł.
Startują: kl. I z kl. VI SP i II-III razem

Kórnik
Swarzedz
Przeźmierowo
Kleszczewo
Dopiewo
Robakowo
Kórnik
Czerwonak
Swarzędz
Swarzędz
Kórnik-Robakow.
Puszczykowo
Mosina
Mosina
Kórnik-OSiR

Awans mistrza
Mistrz gminy
G.Kórnik
G.Robakowo
G.Kórnik
Awans mistrza
Mistrz gminy
Mistrz gminy
Mistrz gminy
Mistrz gminy
Po 3 do konkur.
Awans 4 zawod.
Kórnik
Robakowo
Pkt klasami po
5 osób

Wszystkie zawody gminne rozpoczynają się o godz.9,00, zawody powiatowe o godz.9,30
Zajęcie miejsc 1-2 w półfinałach zapewnia udział w finałach mistrzostw powiatu.
Wygranie powiatu gwarantuje udział w zawodach wojewódzkich.

(dokończenie ze strony 27)
Aleks Matysiak , Kamil Pawlak, Paweł Ruta i
Kacper Słoma - zdobywcy VII m na czwórkach
podwójnych ze sternikiem na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików na Malcie.
Mikołaj Pawlak- jako sternik VII m na
czwórce podwójnej na Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików na Malcie, a w Rankingu Młodzików Wielkopolski I m.
Wyróżnienie otrzymała też Karolina Kajdan
– licealistka.
Większość wymienionych tu zawodników
reprezentowało UKS na Kaliskich Ergowiosłach 2005 oraz byli reprezententami swoich
szkół na Mistrzostwach Gminy o Puchar
Przechodni Dyrektora Szkoły na Ergometrach
Wioślarskich.
Klub ma jeszcze wielu nowych zawodników, są to osoby , które dotychczas nie miały
okazji startować w regatach, ale są nadzieją
na przyszłość . Oto one: Kasia i Marysia Serafiniak, Martyna Nawrocka, Adam Lubiński,
Tomasz Ruta, Krystian Pfeifer, Marcin Pawlaczyk, Aleksander Turza.
Nagrody i upominki wręczali zasłużonym,
młodym wioślarzom prezes Leszek Książek i
trener Małgorzata Iszkuło, która podziękowała
Dyrekcji Szkoły, Gminie i Klubowi KS ,,Posnania” za owocną współpracę oraz zawodnikom
za zaangażowanie i dobre wyniki, które dzięki
ciężkiej pracy zdołali osiągnąć . Kórnicki Klub
Wioślarski ma też wielu innych wypróbowanych
przyjaciół, a jednym z nich jest Jan Wójkiewicz
kierownik OSIR-u, który często gości zawodników na Błoniach i na którego pomoc zawsze
mogą oni liczyć. Halina Danieluk

2005

WRZESIEŃ

* Okazja!!! Sprzedam tokarkę do drewna. Tanio – długość robocza 1 metr. Tel. 663 830 478
* Sprzedam wózek inwalidzki nowy na gwarancji. Tanio. Tel. 696 983 984
* Biologia i chemia, korepetycje, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i do matury. Tanio! Tel. 604 691 804
* Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Kórniku. Tel. 609 153 166
* Zatrudnię ucznia w zawodzie blacharz samochodowy. Tel. 061 8171-127
* Spraw swoim dzieciom niespodziankę. Św. Mikołaj odwiedzi je osobiście w Wigilię. Tel. 660 773-954 (po 18-tym grudnia)
* Pensjonat przyjmie konie. Inf. Borówiec, tel. 603-42-48-89
2
* Sprzedam działkę o powierzchni 6200 m w obrębie Błażejewko (Kórnik, Bnin). Tel. kontaktowy 0600 077 477
* Oddam w najem lokal w podwórzu o pow. 15 m2 w Kórniku. Tel. 061 8170-354
* Oddam w najem lokal handlowy o pow. 60 m2 w Kórniku. Tel. 0606 797-742
* Oferuję do wynajecia nowy dom w Kórniku. Tel. 8 171-901
* Odsprzedam 4 używane okna do budynków gospodarczych. Tel. 8 171-901
* Samochód Polonez 1,5 rocznik 1987 sprzeda Biblioteka Kórnicka PAN. Tel. 061 8 170-081
* Chemia – korepetycje. Tel. 604-684-294
* Sprzedam maszynę tzw „łatkową”. Wiadomość: 8171-971 w godz. wieczornych.
* Rencista pomoże przy pracach remontowych różnych. Tel. kom. 607 341 475
* Kupię nieruchomość lub działkę budowlaną w Kórniku lub okolicy. Tel. 0601 366 158
* Potrzebny nauczyciel fizyki - korepetycje. Tel. 0605 034 234
* Sprzedam Fiat Palio 1,4; 1998 r. 73000 km, cena 10500 zł. Tel. 506 15 89 69
* Wynajmę na potrzeby biurowe lokal o pow. około 10-12m w Kórniku. Tel. 661425966
* Szukasz dodatkowej pracy - dzwoń. Tel. 601 38 96 83
2
* Sprzedam tanio działkę budowlaną 2000 m w Konarskim (Bnin, Kórnik). Tel. 663 713 271, 691 764 324
2
Sprzedam
działkę
budowlaną
879
m
w
okolicy
Robakowa. Tel. 502 754 206
*
* Sprzedam sofę, kanapę rozciąganą „Kubuś” i dwa fotele. Tel. 8190-713
* Język angielski (absolwentka UAM) - tłumaczenia. Tel. 502 33 54 80, e-mail: simon1979@wp.pl
2
* Konarskie - działka budowlana 1300 m do sprzedania. Tel. 506-619-652
* Kolekcjoner kupi antyki: meble, obrazy, lampy, zegary, medale, gramofony, skrzypce, oraz inne starocie, przyjadę. Tel. 0601 308 880
* Fizyka, matematyka, chemia, biologia - przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Solidnie i tanio. Tel. 696 039 552
* Sprzedam działkę budowlaną w Błażejewie - 1800 m2. Tel. 506 619-652
* Konarskie - do sprzedania grunt rolny 5000 m2. Tel. 506 619-652
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REKLAMY

PORADNIK
BUDOWLANY
Podwieszamy sufit
Sufit podwieszany coraz częściej
sprawdza się jako sposób na oryginalną
aranżację wnętrza. Jego wykonanie jest
proste nawet dla niewprawnego majsterkowicza, a możliwości wykończenia panelami
o różnorodnym wzorze i strukturze pozwalają na dowolną kompozycję wnętrza.
Sufit podwieszany jest praktyczny z kilku
względów. Przede wszystkim pozwala ukryć
nie zawsze estetyczny sufit, w którym często
zdarzają się uszkodzenia. Ponadto pozwala

na zmontowanie fantazyjnego oświetlenia, klimatyzacji czy ogrzewania. Sufit taki doskonale
ukryje instalacje czy kable, a w razie awarii łatwiej
się dostać do źródła problemu, nie trzeba kuć
tynków – wystarczy zdemontować konstrukcje,
której można użyć ponownie. Dlatego nawet
kosztem zmniejszenia powierzchni pokoju (około
5 cm niższy strop – tyle zajmuje cała konstrukcja
sufitu ) warto zastosować takie rozwiązanie.
Sufit podwieszany wykonuje się z płyt
kartonowo – gipsowych umocowanych
na profilach nośnych utrzymywanych na
specjalnych wieszakach. Konstrukcja taka
posiada specjalną aprobatę techniczna, nie
ma więc obawy, że nie wytrzyma ciężaru płyt.
Miejsca łączenia płyt należy zaszpachlować,
następnie sufit z płyt szlifujemy i gruntujemy.
Tak przygotowany sufit można pokryć odpowiednią farbą, lub dekoracyjnymi panelami.

Producenci paneli oferują mnóstwo fantazyjnych wzorów – od delikatnych motywów, po
wyszukane i śmiałe kolorystycznie.
Jasna powierzchnia sufitu pokryta odpowiednią farbą nada wnętrzu wrażenie
zwiększenia przestrzeni, jednocześnie je
doświetlając. Światła halogenowe ukryte
punktowo w suficie lub jarzeniowe zamontowane na jego krawędziach nadadzą wnętrzu
nowoczesnego wyglądu. Jednocześnie sufit
podwieszany możne odpowiednio do naszych
potrzeb zmienić akustykę wnętrza.
Wszelkie materiały niezbędne do wykonania sufitu podwieszanego : płyty kartonowo – gipsowe, profile, łączniki, wieszaki
oraz dekoracyjne panele do wykończeń są
dostępne w Składach budowlanych VOX w
Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 216 oraz
przy ulicy Św. Michała 100. Raw

drzwiowe ma łączną grubość 70 mm. Malowanie również szyld z klamką, wizjer, dzwonek oraz
i lakierowanie stali sprawia, że do złudzenia przy- dwie uszczelki.
pomina drewno. Ościeżnica posiada wszelkie
Modele drzwi antywłamaniowych typu
Decydując się na tak ważną rzecz jaką są elementy niezbędne dla bezpieczeńS 25 i S 26 wykonane są
drzwi zewnętrzne do naszego domu, mamy stwa oraz montażu – cztery zawiasy
z blachy o grubości 0,8 mm.
na uwadze przede wszystkim ich bezpie- wykonane ze stali nierdzewnej,
Ościeżnica wykonana jest z
czeństwo. Równie ważna jest też estetyka i uszczelkę główną oraz kotwy montablachy o grubości 1,2 mm,
solidność wykonania. Konkurencja wśród firm żowe. Skrzydło drzwi wykonane jest
natomiast próg jest zrobiony
oferujących drzwi zewnętrzne jest olbrzymia. z podwójnej blachy stalowej, pokryte
ze stali nierdzewnej. Dzięki
Od grudnia 2005 roku jest jeszcze większa: w zaś płytą MDF. Frezowanie na płycie
temu producenci mogli zasieci Składów budowlanych VOX można już daje wzór i strukturę drewna, co
stosować wyjątkowo solidne
kupić nową kolekcję drzwi
nadaje elegancji i
zabezpieczenia antywłaantywłamaniowych klasy B.
solidności drzwiom.
maniowe. Drzwi osadzone
Wszystkie modele utrzyZamek dzienny
są na czterech zawiasach,
mane są w kolorystyce ciemwyposażony jest w
zaś sam zamek posiada
nego drewna, nieodmiennie
osiem rygli, z których
9 rygli. Dodatkowo zamek
kojarzącego się z elegancją.
cztery wchodzą w raposiada system aktywnego
Palisander, mahoń i złoty dąb
mię ościeżnicy, dwie
klucza. Dzięki takiemu sydodają nieodpartego wdzięku
z próg wykonany ze
stemowi zabezpieczeń drzwi
drzwiom wejściowym, które
stali nierdzewnej, zaś
posiadają wszelkie niezbęddzięki temu stają się szykowną
dwie dodatkowe w
ne atesty antywłamaniowizytówką naszego domostwa.
górne ramię ościeżwe wymagane na polskim
Jednakże elegancja w tym
nicy. Dzięki takiemu
rynku. Pokryte lakierem,
przypadku to przysłowiowa
systemowi zabezpiedo złudzenia przypomina
Dzięki zastosowanemu
„kropka nad i”. Nowe drzwi
czeń drzwi posiadają
w barwie i strukturze drewno.
systemowi zabezpieczeń
drzwi posiadają wszelkie
antywłamaniowe cechuje stawszelkie niezbędne
Każdy model drzwi S25
niezbędne atesty
ranność wykonania, ale przede
atesty antywłamai S26 posiada w komplecie
antywłamaniowe wymagane
wszystkim doskonałe zabezniowe wymagane
również zamek, szyld, klamna polskim rynku
pieczenie antywłamaniowe.
na polskim rynku.
kę, dzwonek, dwie uszczelki
Drzwi posiadają także wszystDodatkowo drzwi te posiadają oraz komplet kołków montażowych. Szczegóły
kie wymagane na polskim
zabezpieczenie systemu aktyw- dotyczące montażu i zastosowania, jak
rynku atesty.
nego klucza. Wszystkie modele również zabezpieczeń, można uzyskać od
Skrzydło drzwi wykoDrzwi MX wyposażone
dostępne są w sieci Składów specjalistów w Składach budowlanych VOX
nane jest z podwójnej
są w ościeżnicę wykonaną ze
budowlanych VOX. Wraz z drzwia- w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 216
blachy stalowej pokrytej
płytą MDF
stali o grubości 2 mm. Skrzydło
mi i ościeżnicą klient otrzymuje oraz przy ulicy Św. Michała 100. Kaz

Przeznaczając do użytku poddasze
mieszkalne, nie można zapomnieć o odpowiednich oknach, od których zależy przede
wszystkim ilość światła w pomieszczeniu.
Bardzo istotną cechą okien dachowych jest
ich odporność na obciążenia zalegającym śniegiem, jak również powstające od uderzeń gradu.
Odporność tę zapewnia właściwe oszklenie:
zewnętrzna szyba powinna być wzmocniona folią
lub też obydwie szyby powinny być wykonane
ze szkła hartowanego. Ze względu na miejsce
wbudowania okna połaciowe muszą być bardzo
szczelne, tak by nie przepuszczały wody spływającej po dachu. Szczelność i trwałość okien oraz
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kołnierzy uszczelniających i blach osłonowych
określona jest w aprobacie technicznej.
Okna połaciowe różnią się między sobą sposobem otwierania. Jest to bardzo ważna cecha,
która decyduje o wygodzie użytkowania okna.
Ma też wpływ na sposób umieszczenia okna
w dachu. Powinno być ono zamontowane tak,
by można było sięgnąć do klamki i swobodnie
je otworzyć.
Skraplanie się, czyli kondensacja pary
wodnej na wewnętrznej powierzchni szyby, jest
częstym problemem w pomieszczeniach na
poddaszu. Aby temu zapobiec, stosowane są
różne sposoby rozszczelniania zamkniętego
okna: nawiewniki, szczeliny i klapki wentylacyjne, które ułatwiają cyrkulację powietrza.

Wybór odpowiedniego okna doradzą specjaliści ze Składów budowlanych VOX w Poznaniu
przy ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy Św.
Michała 100. Dar

Fot. Składy budowlane VOX

Okno połaciowe na poddaszu

Fot. Składy budowlane VOX

Fot. Składy budowlane VOX

Sposób na złodzieja
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ROZRYWKA
Telefony alarmowe:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Kórnik, Rynek 1, tel. (061) 817 04 87
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Kórnik, ul. Jeziorna 21, tel. (061) 819 00 34
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Arboretum Kórnickie
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33
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Poziomo: 1) przewodnicząca Kórnickiego
Towarzystwa Pomocy Społecznej, 7) miejscowość w naszej gminie, sołtysem jest
tam Lucjan Sklepik, 8) wróży z kart albo z
ręki, 9) rośnie na łące, 12) noszona zamiast
płaszcza, 16) imię piosenkarki Pisarek, 17)
akcja (policyjna, wojskowa) polegająca na
obstawieniu terenu w celu dokonania aresztowań, 18) rozlewanie płynów, 19) choroba
gardła, 20) cesarz rzymski, 24) kompres,
27) rzecz przez kogoś dokonana, dobry lub
zły postępek, 28) prezes chóru Castellum
Cantans, 29) bagażowy, osoba nosząca
ciężary na dworcu.
Pionowo: 1) imię radnego Halamy, 2) osadza się na świecach samochodowych, 3)
kpi ze szlachetnego postępowania innych
osób, 4) kamień jubilerski, 5) rzeka albo
choroba, 6) miara długości, używana np.

w żegludze morskiej, 10) nazwisko nauczycielki, która przed 30 laty umocowała
ideały Pro Sinfoniki w kórnickim liceum,
11) kompozycja rysunkowa umieszczana
jako ozdoba na karcie tytułowej książki,
na początku albo na końcu rozdziału, 13)
wiceburmistrz Gminy Kórnik, 14) sklep z
wyrobami tytoniowymi, 15) według „Starego
Testamentu”: miejsce zatrzymania się arki
Noego, 21) witka, 22) Krystyna, aktorka,
która grała główną rolę kobiecą w filmie
„Człowiek z marmuru”, 23) polecenie, 24)
otwór w ścianie budynku, 25) przysięgłych
w sądzie, 26) prosta droga w lesie powstała
przez wyrąbanie drzew.
Litery w polach z dodatkową numeracją (w prawej dolnej części), uszeregowane w kolejności,
utworzą ostateczne rozwiązanie (przysłowie).

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 23/2005: „ŁATWIEJ POPSUĆ
NIŻ NAPRAWIĆ”. Nagrodę książkową otrzyma p. Alfreda Puk z Kórnika.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
27-go stycznia 2006 r.
Materiały prosimy dostarczać
do 20-go stycznia 2006 r.
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