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-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

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

„Second hand”

Zachodnia odzież UŻYWANA I NOWA
HURTOWNIA

1 kg - 15 zł , od 200 kg - 9,90 zł
TOWAR AUSTRIA – SORTOWANY

Biernatki, ul. Główna 5

www.bartocha-kamieniarstwo.pl

Pieniądze na Ekomątwę
W dniu 11 października burmistrz Jerzy
Lechnerowski i skarbnik gminy Katarzyna
Szamałek podpisali w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej umowę na pożyczkę. Pożyczka ta
zaciągnięta została na sfinansowanie urządzenia pod nazwą „Ekomątwa”, którego
zadaniem będzie oczyszczanie wód Jeziora
Kórnickiego w obrębie kąpieliska Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Kórniku.
Dzień Edukacji Narodowej
W dniu 13 października w przeddzień
Dnia Edukacji Narodowej władze gminy
oraz przedstawiciele Komisji Oświaty
Rady Miejskiej w Kórniku spotkali się z
dyrektorami szkół, nauczycielami, pracownikami obsługi i administracji oraz osobami
prowadzącymi świetlice terapeutyczne na
terenie gminy. Burmistrz Jerzy Lechnerowski składając serdeczne podziękowania za
dotychczasowy wkład pracy i życząc dalszych sukcesów, wręczył dyrektorom szkół
i opiekunom świetlic nagrody. Natomiast

najlepszych nauczycieli za szczególne
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej nagrodzili dyrektorzy szkół.
Uroczyste zakończenie
inwestycji
Dnia 14 października nastąpiło uroczyste otwarcie sali gimnastycznej i łącznika lekcyjnego w Szkole Podstawowej w
Szczodrzykowie. Tym samym zakończony
został II – ostatni etap budowy tej szkoły.
W uroczystości udział wzięli m.in. eurodeputowany prof. Maciej Giertych, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego Marek
Woźniak, wizytator z Kuratorium Oświaty
Alicja Wróbel, władze Gminy Kórnik, radni,
kierownicy referatów Urzędu Miejskiego
w Kórniku, dyrektorzy szkół, nauczyciele
oraz młodzież i dzieci. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie przecięciem wstęgi
do nowej sali gimnastycznej. Poświęcenia
obiektu dokonał ks. Eugeniusz Leosz, proboszcz parafii w Robakowie. W programie
uroczystości znalazły się przemówienia,
podziękowania oraz program artystyczny
w wykonaniu szczodrzykowskich dzieci.

WIEŚCI SOŁECKIE
Czmoniec
• W Czmońcu odbyło się zebranie podsumowujące 4-letnią kadencję sołtysa i Rady
Sołeckiej.
• Sołtys Zbigniew Tomaszewski informuje,
że pojawiła się szansa na zainstalowanie
internetu oraz zwodociągowania wsi. Sieć
wodno-kanalizacyjna zostałaby pociągnięta
ze wsi Orkowo w gminie Śrem. Na tę inwestycję część środków ma zapewnić Urząd
Marszałkowski, dzięki pozyskaniu dotacji
unijnych.
• Wicestarosta poznański Marek Łubiński odwiedził Czmoniec. Obiecał pomoc ze
strony starostwa w przygotowaniu ścieżki
edukacyjnej „Bobrowy Szlak”, a szczególnie
wsparcie w ponoszeniu kosztów eksploatacyjnych, zakupu stelaży do tablic itd.
Pierzchno
• Sołtys Andrzej Frąckowiak informuje, że
wieś stara się o pozyskanie środków na realizowany cały czas remont świetlicy. Obecnie
dobudowywana jest część przeznaczona na
sanitariaty. Zakończenie prac ma nastąpić w
przyszłym roku. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego odbywają się tu zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze.
Robakowo-Osiedle
• Sołtys Alina Staniecka-Wilczak informuje, że w poniedziałek 23 października zostały
zakończone prace realizowane przez firmę
Skanska, związane z utwardzeniem pofre-
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zem ulic Podgórnej i Ogrodowej.
• W czwartek, 26 października odbyło się
zebranie wiejskie, na którym przedstawiono
sprawozdanie finansowe sołtysa, bieżące
informacje oraz wnioski do prac dla kolejnej
Rady Sołeckiej.

Wizyta w Berlinie

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

W dniach 19-20 października burmistrz
Jerzy Lechnerowski i kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego Sławomir
Lepczyński brali udział w sympozjum „Europejskie partnerstwo przestrzeni – Berlin/
Brandenburgia – Poznań/Wielkopolska”.
Na sympozjum burmistrz przedstawił zalety
rozwiązań komunikacyjnych w gminie Kórnik w kontekście rozwoju gospodarczego
gminy.
Decyzja w sprawie wodociągu
Dnia 19 października Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę
nr 3108/2006 w sprawie: rekomendacji
listy zadań przewidzianych do realizacji w
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
W załączniku do tej uchwały projekt gminy
Kórnik „Budowa sieci wodociągowej od
miejscowości Orkowo w gminie Śrem do
wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo
w gminie Kórnik” uplasował się na 13 pozycji listy wniosków rekomendowanych do
dofinansowania (uzyskał 42,67 punktów co
stanowi 76,19%).
UM Kórnik
oraz Poznania.
• Sołtys Kazimierz Bogusławski informuje,
iż przy świetlicy posadzono 20 drzewek, a
przy figurze dąb noszący imię Jana Pawła
II. Sołtys składa podziękowania osobom,
które sadziły drzewa, a zwłaszcza: Elżbiecie
Dyczak, Grzegorzowi Kacperek, Zbigniewowi
Majewskiemu, Sabinie Bogusławskiej. Kazimierz Bogusławski poinformował o zakupie
25 krzeseł do świetlicy. Jej remont ma zakończyć się w listopadzie. Sołtys planuje, że
mogą się w niej odbywać „wieczory zimowe”
dla dzieci i młodzieży oraz dyżury, na których
uczniowie mogliby odrabiać lekcje.
Szczytniki

Utwardzona tłuczniem droga w Robakowie

Skrzynki
• Sołtys Tadeusz Frąckowiak mówi, iż
do Urzędu Miejskiego w Kórniku został
przekazany plan dokończenia w przyszłym
roku oświetlenia ulic Wiśniowej, Kwiatowej,
Jeziornej z funduszy sołeckich.
Żerniki
• W piątek 3 listopada o godz. 18 odbędzie się zebranie wiejskie. Będzie ono
poświęcone: modernizacji drogi, biegnącej
przez Żerniki w kierunku Robakowa, sprawie miejscowej oczyszczalni ścieków oraz
komunikacji autobusowej z Żernik do Kórnika

• Mieszkańcy Szczytnik borykają się z
licznymi problemami komunikacyjnymi w
związku z remontem trasy katowickiej. Największy problem jest z wjazdem i ze zjazdem
z trasy. Jednak ze zrozumieniem przyjmują
taką sytuację.
• Przez pierwsze trzy tygodnie nowego
roku szkolnego uczniowie ze Szczytnik,
uczęszczający do Gimnazjum w Robakowie
i Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie,
musieli jeździć w zatłoczonym autobusie,
obsługującym także Koninko i Borówiec.
Obecnie nie ma już w tłoku, gdyż oddzielnie
dowożeni są uczniowie z Borówca oraz oddzielnie z Koninka i Szczytnik.
• W październiku powstał w Szczytnikach
plac zabaw dla dzieci. Cieszy się ono dużym
zainteresowaniem ze strony najmłodszych
mieszkańców wsi. Na jego realizację z funduszy sołeckich przeznaczono ok. 5 tys. zł,
a pozostałe 5 tys. zł pochodziło z budżetu
gminy. Aby plac wyglądał jeszcze bardziej
okazale niezbędne będzie jeszcze około 8-10
tys. zł. Oprac. Robert Wrzesiński
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SYMPOZJUM W BERLINIE
Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego zorganizowało w Berlinie wspólnie z Berlińskim Biurem Urbanistycznym
sympozjum nt. „Europejskie partnerstwo
przestrzeni – Berlin/Brandenburgia – Poznań/Wielkopolska”. Przy okazji sympozjum
otwarto wystawę „Planowanie Przestrzenne
w Wielkopolsce”. Sympozjum odbyło się w
Sali Herbowej w ratuszu berlińskim i miało
służyć zbliżeniu współpracy Regionów.
Organizatorzy zaprosili do wygłoszenia
referatów burmistrza Kórnika Jerzego Lechnerowskiego i burmistrza Nowego Tomyśla
Henryka Helwinga.
Burmistrz J.Lechnerowski w swym wystąpieniu podkreślił oddziaływanie miasta
Poznania

na planowanie przestrzenne w gminach
należących do Powiatu Poznańskiego. Wyznacznikiem rozwoju gospodarczego gmin
jest układ komunikacyjny. Gmina Kórnik,
jako jedna z nielicznych w Wielkopolsce
opracowała koncepcję układu komunikacyjnego. W tej koncepcji pojawiła się nowa
droga na mapie gminy Kórnik, droga S5,
łącząca węzeł „Kórnik-1” z autostradą A2

w węźle „Kleszczewo”. Budowa tej drogi
umożliwi w niedalekiej przyszłości rozwinąć
gospodarczo północno-wschodnią część
gminy. Jerzy Lechnerowski podkreślił
również znaczenie autostrady A2 i drogi
krajowej S11 dla rozwoju gminy Kórnik
i miasta Poznania, leżących na trasie
Berlin – Poznań – Warszawa.
Strona niemiecka podkreślała znaczenie transportu lotniczego między Berlinem
i Poznaniem.
Sympozjum zostało bardzo wysoko
ocenione przez Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Niemiec ds. Europejskich oraz
przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Józefa Rackiego.
W Sympozjum brali udział przedsta-

wiciele Wojewódzkiego Biura Planowania
Przestrzennego, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Miasta Poznania oraz przedstawiciele niemieckich biur planistycznych.
Gminę Kórnik, poza burmistrzem reprezentował Kierownik Referatu Planowania
Przestrzennego Sławomir Lepczyński.

1 listopada – zmiany
organizacji ruchu
Odcinek ul. 20 Października pomiędzy
ulicami Steckiego/ ks. Jabłońskiegi i Młyńską będzie zamknięty dla ruchu kołowego
już od godzin porannych. Na tym odcinku
odbywać się będzie tylko ruch pieszy.
Ul. 20 Października od ul. Wróblewskiego do ulic Steckiego/ ks. Jabłońskiego
zostanie zamknięta dla ruchu kołowego od
godziny 12:00 w południe – do odwołania.
Ulica ks. Jabłońskiego będzie jednokierunkowa – ruch prowadzony będzie od ul.
Wojska Polskiego do ul. 20 Października.
Wyjątkiem będą pojazdy wyjeżdżające po
uroczystościach z parkingu przy tej ulicy,
które będą mogły pojechać w przeciwnym
kierunku.
Także jednokierunkowa będzie ul. Steckiego –od 20 Października do w kierunku
Domu Strażaka. Wjazd z ul. Kantego w ul.
Steckiego będzie zamknięty.
Na całej długości i po obu stronach ulic
ks. Jabłońskiego i Steckiego nie będzie
można zatrzymywać pojazdów.
Parkingi mieścić się będą:
- przy ul. ks. Jabłońskiego
- za remizą przy ul. Steckiego
- pomiędzy cmentarzem a starą
ul. Młyńską
- wzdłuż ul. Parkowej nie obowiązywać
będą (zostaną zakryte) znaki zakazu zatrzymywania i postoju.
Straż Miejska apeluje o zachowanie
ostrożności, stosowanie się do sygnalizacji,
znaków i poleceń funkcjonariuszy.
Jednocześnie SM informuje, że w trosce
o bezpieczeństwo na drogach od 30 października prowadzić będzie wraz z policją
akcję „Znicz”. Opr. ŁG

5 LISTOPADA O GODZ 11.30
W DOMU STRAŻAKA
W KÓRNIKU
odbędzie się SPOTKANIE
Z EURODEPUTOWANYM
MARCINEM LIBICKIM

Sławomir Lepczyński
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PODSUMOWANIE DOKONAŃ SAMORZĄDU IV KADENCJI

1. BUDŻET
Budżet gminy zwiększał się z roku na
rok o kilkanaście procent i wynosił :
Dochody

Wydatki

2003r.
27.034.299,-zł
2004r.
28.805.395,-zł
2005r.
33.767.001,-zł
2006r.
36.804.047,-zł

26.655.133,-zł
34.293.822,-zł
35.444.090,-zł
38.031.834,-zł

W tym okresie zwiększały się dochody
gminy, zwłaszcza w zakresie podatków lokalnych i udziału w podatku od osób fizycznych.
Zwiększała się ilość podatników, a także
zwiększała się ściągalność podatków. Dochody rosły szybko, pomimo, że coraz więcej
jest zaległości podatkowych, zwłaszcza z tyt.
podatku od nieruchomości.
W roku 2003 podatnicy nie wpłacili
do budżetu gminy 1.978.050,-zł, w 2004r.
2.651.913,-zł, a w 2005r. 3.545.347,-zł. Na
dzień 30.09.2006r. zaległości podatkowe
wynoszą 4.067.448,-zł. Wpływ na to miała
przede wszystkim upadłość firmy Pozmeat
w Robakowie.
W ciągu 4 lat Urząd wysłał 10.211 upomnień, wystawił 4.366 tytułów wykonawczych
do postępowań egzekucyjnych, zabezpieczył
na hipotece kwotę 2.299.006,-zł, co stanowi
56,6% ogólnej zaległości z tyt. podatków
lokalnych.
2. INWESTYCJE
Po stronie wydatków, należy zwrócić
uwagę na wydatki majątkowe, a wśród nich na
wydatki inwestycyjne. Samorząd tej kadencji
wykonał 225 inwestycji i remontów, na ogólną
sumę 22.715.080,-zł.
Wyjątkową pozycję w procesie inwestycyjnym tej kadencji zajmowały inwestycje
oświatowe. Było ich aż 5 i przeznaczono na
nie ogółem 8.525.677,-zł, co stanowi 39,8%
wszystkich środków inwestycyjnych. Były to
3 przedszkola (w Szczodrzykowie, Bninie i
Kórniku), hala namiotowa przy gimnazjum w
Kórniku i łącznik lekcyjny z salą gimnastyczną
przy szkole podstawowej w Szczodrzykowie.
Z inwestycji wodociągowych trzeba wymienić wodociąg w Radzewie oraz będący na
ukończeniu wodociąg w Czołowie.
Kolejną grupą zadań inwestycyjnych były
drogi. Wybudowano ulicę Polną w Robakowie
oraz utwardzono gruzobetonem lub tłuczniem 27,7 km dróg. W Kórniku wykonano
pieszojezdnię przy ul. Stodolnej, a obecnie
budowana jest ul. Wyspiańskiego.
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Mówiąc o drogach, nie można pominąć
działań gminy związanych z budową dróg
ponadgminnych: drogi krajowej S11 i drogi
wojewódzkiej 434 (obwodnicy Kórnika). Budowę dróg zaczęto realizować w bieżącym
roku, przy dużym udziale organizacyjnym, a
także finansowym gminy Kórnik.
Warto zaznaczyć, że odcinek drogi S11 od
Kórnika do Poznania jest jedynym, jaki jest
realizowany z całego przebiegu trasy krajowej
od Kołobrzegu do Bytomia, a zabiegają o tę
trasę wszystkie samorządy różnych szczebli,
położone wzdłuż przebiegu tej trasy.
Bardzo dobra współpraca Urzędu Gminy z
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
zaowocowała tym, że drogi tzw. ”zbiorcze”
odsunięto od „trasy katowickiej” o ok. 100m,
co spowodowało uaktywnienie gospodarcze
terenów po obu stronach tej drogi.
Znaczenie budowy drogi nr 434 (obwodnicy Kórnika) jest oczywiste. Z dróg o znaczeniu
strategicznym dla gminy (zwłaszcza dla Borówca, Kamionek i Szczytnik) należy wymienić
jeszcze drogę powiatową 2489P dla której
opracowywana jest koncepcja.
Z innych ważnych inwestycji w tej kadencji
w Gminie Kórnik, należy wymienić:
- remont ratusza w Kórniku
- kanalizację wsi Dziećmierowo (inwestycja Aquanetu przy udziale gminy)
- montaż windy dla niepełnosprawnych w
Ośrodku Zdrowia
- parking przy ul. Jeziornej w Bninie
- chodnik z kładką dla pieszych przy
ul. Armii Krajowej w Bninie
- chodnik przy ul. Poznańskiej w Kórniku
- remont budynku przy ul. Poznańskiej
w Kórniku
- wymianę instalacji CO na gazową
w budynkach na Prowencie.
W gospodarce komunalnej, po raz pierwszy od kilkunastu lat zaczęto realizować
budownictwo mieszkaniowe. Najpierw, w
2003r. adaptowano na budynek mieszkalny
byłą szkołę podstawową w Szczytnikach.
Potem, w 2004r. adaptowano budynek byłego
przedszkola w Szczodrzykowie na mieszkania
socjalne, a obecnie kończymy pierwszy z
trzech budynków w Dziećmierowie, przejętych
od Polskiej Akademii Nauk.
W latach 2003-2006 dokonano zakupów
nieruchomości, pod planowane inwestycje:
- obwodnicę Kórnika (3,3 mln.zł)
- centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne
przy ul. Dworcowej w Kórniku (291 tys.zł)
- przyszłą bazę autobusową przy węźle
„Kórnik-2” (450 tys.zł)
- bazę przedsiębiorstwa Kombus
w Czołowie (600 tys.zł)
- przedszkole w Szczodrzykowie (były
budynek Kombinatu PGR Kórnik, 160 tys.zł)
3. SYTUACJA FINANSOWA GMINY
Zadłużenie gminy na dzień 30.09.2006r.
wynosi 10.304.600,-zł. Gmina w 2005r. zleciła
zorganizowanie i obsługę emisji niepublicznej

INFORMACJE

(LATA 2003-2006)

Dobiega końca IV kadencja samorządu terytorialnego. Chciałbym dokonać
pewnego podsumowania ostatnich
czterech lat, pod względem finansowym
jak i rzeczowym.

na łączną kwotę 5.200.000,-zł. Z tej kwoty
wyemitowano 3.300.000,-zł, natomiast kwota
1.900.000,-zł jest ujęta jako przychód w budżecie tegorocznym. Środki z emisji obligacji
zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z infrastrukturą drogową,
wodociągową i sanitarną, z inwestycjami
oświatowymi i budownictwem mieszkaniowym. Na przestrzeni 4 ostatnich lat
zadłużenie miało na początku tendencję
wzrostową (zwłaszcza w 2004r.), a obecnie
maleje. Roczne obciążenie budżetu z tyt.
kredytów i pożyczek wynosi 2.570.194,-zł, co
stanowi 6,98% (dop.15%). Przy dynamicznie
rosnących dochodach gminy, to zadłużenie
nie stanowi żadnego zagrożenia dla budżetu,
tym bardziej, że gmina posiada bardzo dobrą
płynność finansową.
4. OCHRONA ŚRODOWISKA
W dziedzinie ochrony środowiska prowadzone były działania związane z zakończeniem funkcjonowania wysypiska odpadów
komunalnych w Czmoniu. W 2005r. gmina
doprowadziła do zaprzestania przywożenia
śmieci do Czmonia i obecnie są negocjowane ze Spółką Sater warunki rekultywacji
składowiska.
Gmina rozważa przystąpienie do związku
międzygminnego, w celu prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami z gminami ościennymi. Rozważane są 3 warianty: z miastem
Poznań, ze Swarzędzem lub ze Śremem.
Ostateczne decyzje powinny zapaść w ciągu
najbliższych miesięcy.
Przedłuża się, niestety, termin rozpoczęcia budowy międzygminnego schroniska dla
zwierząt, które budowane będzie w Skałowie
(Gm.Kostrzyn). Inwestycja prowadzona
jest przez Powiat Poznański, a ostatnie
uzgodnienia wskazują, że schronisko będzie
wybudowane w latach 2007-2008.
Mówiąc o ochronie środowiska nie można
pominąć najważniejszej sprawy, związanej
z kanalizacją gminy. Na ukończeniu jest
kanalizacja Dziećmierowa, a prowadzone
są prace projektowe związane z kanalizacją
Borówca. Jest to inwestycja wspólna Aquanetu i gminy.
5. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Osobną dziedziną działalności gminy jest
planowanie przestrzenne. W latach 20032006 gmina podjęła 27 uchwał o przystąpieniu
do zmiany studium i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiany studium i
planów dotyczyły nast. miejscowości:
Mościenicy, Borówca, Kamionek, Skrzynek, Robakowa, Szczytnik, Żernik, Dziećmierowa, Dachowej, Błażejewka, Koninka,
Radzewa, Biernatek, Czmońca, Kórnika,
Szczodrzykowa, Runowa, Pierzchna, Kromolic. Z tytułu zmiany planów Urząd naliczył,
zgodnie z uchwałami Rady, kwoty od wzrostu
wartości nieruchomości, na ogólną sumę
3.633.125,-zł. Z tej sumy gmina otrzymała
dotychczas
(dokończenie na str. 7)



REKLAMY

MECHANIKA POJAZDOWA

Elektromechanika - elektryka
komputerowa diagnostyka silników
osobowe - ciężarowe - dostawcze
oleje MOBIL
Maciej Duszczak
tel. 505 126 826
Prusinowo 30
(trasa Kórnik - Zaniemyśl)
ORKIESTRA jakich mało

•wesela•uroczystości rodzinne•zabawy•sylwester itp.
DOBRE ŹRÓDŁO WSPANIAŁEJ ZABAWY

Tel. 0-661-336-233

Ideal

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

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

Gminna Spółdzielnia „SCh”
w Kórniku
zatrudni pracowników na umowę
o pracę posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności.

Podania prosimy składać w siedzibie Spółdzielni
- Kórnik, ul. Średzka 17 (sekretariat)

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA
ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH

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

PŁYTKI CERAMICZNE
PŁYTKI ELEWACYJNE • KLEJE • FUGI
Rabaty

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

USŁUGI W RAMACH KONTRAKTU
Z NFZ
Rejestracja: tel. (61) 8190-425
Budynek Ośrodka Zdrowia I piętro - pokój 205

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk

poleca:
– blachę cynkowaną
– cement
– kleje
– folię
oraz inne materiały budowlane

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę

transport GRATIS
na terenie Kórnika
Bnin, ul. Śremska 10A



zapraszamy

tel. (61) 898 03 35
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6. ROZWÓJ WSI
Zmienia się wygląd poszczególnych
sołectw. Po wcześniejszych inwestycjach wiejskich, takich jak wodociągowanie, gazyfikacja,
telefonizacja, przyszedł czas na kanalizację,
drogi, chodniki, infrastrukturę oświatową i informatyczną. W latach 2003-2006, poza omówionymi wcześniej inwestycjami związanymi z
kanalizacją, drogami i oświatą, kontynuowana
była budowa chodników (Kromolice, Konarskie, Radzewo, Gądki, Biernatki, Prusinowo,
Żerniki) oraz oświetlenia (Konarskie, Biernatki,
Borówiec, Błażejewo, Błażejewko, Czmoń,
Czmoniec, Dachowa, Dziećmierowo, Gądki,
Kamionki, Mościenica, Radzewo, Robakowo,
Skrzynki, Trzykolne Młyny). Wyremontowano
świetlice wiejskie w Borówcu, Biernatkach,
Czmoniu, Kamionkach, Szczytnikach i Żernikach. Ponadto, na wsiach powstało 6 boisk
piłkarskich (w Robakowie, Runowie, Prusinowie, Czmońcu, Biernatkach i Radzewie).
Uruchomiono 3 świetlice socjoterapeutyczne i kluby (w Czmoniu, Czmońcu i
Szczytnikach.
W ostatnim czasie uruchamiane są na
wsiach publiczne punkty dostępu do internetu. Powstały już takie punkty w świetlicy
w Dębcu i w strażnicy OSP w Radzewie,
Przecięcie wstęgi

wkrótce będą istniały takie punkty w Czmoniu,
Czmońcu, Biernatkach, Kamionkach i Borówcu, a prawdopodobnie także w Pierzchnie i
Szczodrzykowie.
7. URZĄD
W latach 2003-2004 wyremontowano
ratusz w Kórniku. Wraz z remontem ratusza,
zmianie uległa również organizacja pracy
urzędu. W 2004r. wprowadzono nowy regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kórniku. Powstała nowa komórka organizacyjna:
Biuro Obsługi Mieszkańca.
W tym samym roku wprowadzono elektroniczny system obiegu dokumentów w
urzędzie.
System ten w znacznym stopniu uporządkował proces przepływów dokumentów
pomiędzy poszczególnymi komórkami oraz
pozwala na monitorowanie terminowości
załatwiania spraw.
W urzędzie funkcjonuje system umożliwiający elektroniczną rejestrację czasu pracy
pracowników. Za pomocą karty elektronicznej,
którą posiada każdy pracownik i terminala,
rejestrowane są wszelkie wejścia do urzędu
i wyjścia z niego.
W I kwartale 2007r. przewidywane jest
wprowadzenie w urzędzie podpisu elektronicznego (obowiązkowo, każda instytucja
publiczna musi posiadać podpis elektroniczny
już od połowy 2008r.). Prace nad jego wprowadzeniem, przy dużym wsparciu WOKiSS,
trwają od lipca br.
Od połowy września 2006r. zarówno
Urząd Miejski jak i jego podległe organizacyjnie jednostki (szkoły podstawowe, gimnazja,
biblioteka) mają możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych między sobą bezpłatnie
– odbywa się to za pośrednictwem internetu.
Docelowo będzie poszerzana lista abonentów
takich rozmów.
Aby przybliżyć Państwu pracę Urzędu, powiem, że rocznie załatwia się w nim ok. 12.000
spraw. Uważam, że przy wciąż zwiększającej

Otwarcie sali święto w SP
w Szczodrzykowie

się liczbie mieszkańców, obsługa jest dobra, o
czym świadczy chociażby otrzymany w 2004r.
Certyfikat Najwyższa Jakość.

INFORMACJE / AKTUALNOŚCI

(dokończenie ze str. 5)
1.959.655,-zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.673.470,-zł.
Dokonywane przez gminę zmiany planu,
w zgodzie oczywiście z zasadami zrównoważonego rozwoju, to inwestycja w przyszłość
gminy. Zainwestowane środki w zmiany planu,
przyniosą w ciągu kilku lat wymierne korzyści
ekonomiczne w postaci dużych podatków dla
gminy oraz nowych miejsc pracy (np. firma
H&M). Kolejne firmy będą powstawać obok
drukarni „Rzeczpospolita”. W tym miejscu
pragnę zaznaczyć, że firmy istniejące na
naszym terenie, ciągle się rozbudowują (TFP,
Berker, Raben, Doxler), co świadczy, że mają
tu dobre warunki rozwoju.

8. PODSUMOWANIE
Nie można w krótkim podsumowaniu
mijającej kadencji powiedzieć o wszystkich
rzeczach pozytywnych i negatywnych, mających wpływ na rozwój gminy.
Na pewno negatywnie należy przyjąć brak
porozumienia gminy z PSE i mieszkańcami w
sprawie zmiany przebiegu linii wysokiego napięcia na odcinku od Skrzynek do Kamionek,
czy porozumienia z GDDKiA i mieszkańcami
odnośnie przebiegu drugiej jezdni „trasy katowickiej” na odcinku między węzłami „Kórnik-1”
i „Kórnik-2”.
Nie sposób jednak pominąć takich pozytywnych spraw, jak (poza wymienionymi
wcześniej inwestycjami):
- przeniesienie bazy autobusowej do
Czołowa,
- przystąpienie gminy do spółki Aquanet,
- przejęcie nieodpłatne bloków mieszkalnych w Dziećmierowie,
- otrzymanie nieodpłatne autobusu do
przewozu dzieci (gimbus),
- przywrócenie nazwy miejscowości
Mościenica,
- nawiązanie nowych kontaktów partnerskich z gminą zagraniczną (Koenigstein),
- zaprzestanie działalności wysypiska w
Czmoniu,
- przyciągnięcie nowych inwestorów (hotel
Daglezja, firma PERI, firma H&M),
- rozwój innych dziedzin działalności
(osiągnięcia sportowe i kulturalne dzieci
i młodzieży).
Myślę, że tych pozytywnych działań Samorządu było znacznie więcej. Za te pozytywne działania chciałbym podziękować Radnym,
Sołtysom i Mieszkańcom, tym, którzy aktywnie
uczestniczyli w rozwoju naszej gminy.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski
Pokazy aerobiku

W poprzednim numerze Kórniczanina
opisaliśmy szczegóły techniczne i finansowe ukończonej właśnie nowej inwestycji
oświatowej na terenie naszej gminy. Dziś
krótki fotoreportaż z ceremonii otwarcia
obiektu- sali gimnastycznej i łącznika w SP
w Szczodrzykowie.
Uroczystość została przygotowana
perfekcyjnie i z rozmachem. Po podniosłej
części oficjalnej przybyli goście obejrzeli
spektakl, w którym dzięki talentom uczniów
przenosiliśmy się w podróży między kulturami i nastrojami. Zarówno samorządowcy jak
i gospodarze szkoły – nauczyciele i uczniowie mogli szczerze wyrazić radość i dumę
z ukończenia tak potrzebnego placówce
obiektu. Życzymy wszystkim uczniom SP
w Szczodrzykowie – tym obecnym i tym
przyszłym – by dzięki sali gimnastycznej
rozwijali się fizycznie i kształtowali zdrowego dycha w zdrowym ciele. ŁG
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Ile Gmina Kórnik ma pieniędzy
i jakie są źródła wpływów do gminnego
budżetu?
W ostatnich latach dochody Gminy Kórnik wynosiły od 26 934 366 złotych w 2002
do 33 767 001 złotych w roku 2005.
W tegorocznym budżecie planuje się
dochód ponad 36 800 000 zł.
Część pieniędzy to subwencje
(w ostatnich latach średnio ponad 7 milionów rocznie), dotacje i różne podatki.
Znaczna część z dochodów gminy zależy bezpośrednio od aktywności gospodarczej i majątkowej oraz sumienności
w płaceniu podatków jaj mieszkańców.
Bezpośrednio od nas zależą wpływy z:
• podatku od nieruchomości
• opłaty skarbowej
• podatku od czynności cywilnoprawnych
• opłaty od nabycia prawa własności
do nieruchomości
• kilku mniejszych podatków i opłat.

Do budżetu gminy wpływa także
znaczna część podatku dochodowego
od osób fizycznych.
Jeśli jesteś zameldowany w Gminie
Kórnik, wtedy część twoich podatków
tutaj pozostaje, a Twoi przedstawiciele
zadecydują jak zostaną one wydane. Można śmiało stwierdzić, że co
druga złotówka w budżecie pochodzi
bezpośrednio od nas – mieszkańców
Gminy Kórnik.
Poniższy wykres pokazuje, jaką
część wszystkich wpływów do budżetu w latach 2002-2005 stanowią:
podatek od nieruchomości i udział
gminy w podatku dochodowym od
osób fizycznych:

28%
15%

57%

A jak ma się sprawa wydatków
budżetowych Gminy Kórnik?
Plan wydatków z budżetu, na podstawie przewidywanych wpływów konstruuje i proponuje radzie miejskiej burmistrz
gminy.
Ale to radni decydują ostatecznie,
czy budżet w zaproponowanej formie
przyjąć.
W latach 2002-2005 wydatki z budżetu opiewały na 120 891 040 zł (od
niespełna 24,5 milionów zł w 2002 do
nieco ponad 35,4 milionów w roku 2005).
W roku 2006 planuje się wydatki przekraczające 38 milionów.
Niemal połowę budżetu pochłania
oświata i wychowanie (ponad 30,5 miliona
w latach 2002-05), administracja (ponad 18
milionów w tym okresie) i opieka społeczna
(11 milionów). Inne kategorie wydatków to między innymi transport
i łączność, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna
i ochrona środowiska. Zwykłego miesz-

800

874,5

767,64

762,07
533,23

600

465,14

400
200
0

1i2

3

4

5

6

7

okręgi wyborcze
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Jak wydatkowano pozostałe
fundusze inwestycyjne i remontowe
pokazują poniższe wykresy:

998,01

1000

84,89
49,08

50

Udział podatku od nieruchomości
,
podatku dochodowego
oraz innych
dochodów
w czteroletnich dochodach
budżetu Gminy Kórnik

kańca interesuje pewnie najbardziej
odpowiedź na pytanie:
ile z tych pieniędzy przeznacza
się na inwestycje, nowe chodniki,
nowe oświetlenie, budowę dróg i ich
utrzymanie?
W okresie 4 lat ostatniej kadencji (łącznie z planami na rok bieżący) na inwestycje
i remonty wydatkowano ponad 22,6
miliona złotych (od ponad 4 milionów w 2003r. do prawie 7 milionów
w 2006r.)
Około połowa tych wydatków to duże inwestycje czyli:
remont ratusza, budowa szkoły
w Szczodrzykowie, przedszkola
w Kórniku, modernizacja przedszkoli
w Bninie i Szczodrzykowie, budowa hali
namiotowej przy kórnickim gimnazjum
i drobniejsze remonty w szkołach.

2003-2006 - wydatki inwestycyjne i remontowe w przeliczeniu
na 1 uprawnionego do głosowania w okręgach wyborczych
złotych na osobę

Wybierając naszych przedstawicieli do
Rady Miejskiej i na stanowisko burmistrza
w pewien sposób bierzemy rządy gminą
w swoje ręce. Wybieramy ludzi, którzy nie
tylko będą reprezentować nasze interesy
i tworzyć prawo miejscowe ale także
dzielić pieniądze. Nasze pieniądze.

złotych na osobę

INFORMACJE

POROZMAWIAJMY O PIENIĄDZACH
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Od pracy nowego samorządu zależy, jak wyglądać będą te liczby w latach
następnych. ŁG
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2006

INFORMACJE PRZEDWYBORCZE

PREZENTUJEMY KANDYDATÓW
KANDYDACI NA BURMISTRZA gminy kórnik
Numer na
liście

Nazwisko i imiona

Wiek

Wykształcenie

Miejsce zamieszkania, przynależność
i poparcie

1

Kominek Roman
Marian

46

średnie

Kórnik, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców
WSPÓLNA SPRAWA, nie należy do partii politycznej.

2

Lechnerowski Jerzy
Czesław

55

wyższe

Kórnik, zgłoszony przez KWW Jerzego
Lechnerowskiego, nie należy do partii politycznej.

3

Waligóra Seweryn

55

wyższe

Kórnik, zgłoszony przez KWW Razem dla Gminy Kórnik,
nie należy do partii politycznej.

KANDYDACI NA RADNYCH
Okręg numer 1
Miasto Kórnik- od północnej granicy miasta, wzdłuż ul. Poznańskiej, ograniczonej od strony zachodniej Jeziorem Kórnickim, na południowy-wschód od
Alei Flensa i ul. Zygmunta Celichowskiego i na południowy zachód do ul. Zamkowej. Okręg obejmuje ulice: Aleja Flensa, Zygmunta Celichowskiego,
Harcerska, Jana Kantego, Kolegiacka,Kuśnierska, Leśna, Młyńska, Modrzewiowa Osiedle .Stefana Białoboka, Parkowa, Plac Browarowy, Plac
Niepodległości, Plac Powstańców Wlkp., 20 Października, Pocztowa, Poprzeczna, Poznańska, Prowent , prof. Zbigniewa Steckiego, Szkolna, Średzka,
Wiatraczna, Wodna, Wojska Polskiego, Zamkowa
numer listy

nazwa komitetu wyborczego

dane kandydata

1

KW PSL

Ratajczak Marian Roman, lat 53, zam. Kórnik

18

KWW WSPÓLNA SPRAWA

Kominek Roman Marian, lat 46, zam. Kórnik

18

KWW WSPÓLNA SPRAWA

Pieczyński Marian, lat 53, zam. Kórnik

20

KWW Piotra Czerniaka

Czerniak Piotr, lat 43, zam. Kórnik

21

KWW Krzysztofa Zwierzyńskiego

Zwierzyński Krzysztof Tomasz, lat 32, zam. Kórnik

22

KWW Razem dla Gminy Kórnik

Waligóra Seweryn, lat 55, zam. Kórnik

22

KWW Razem dla Gminy Kórnik

Noskowiak Jerzy, lat 64, zam. Kórnik

23

KWW Jerzego Lechnerowskiego

Marciniak Maciej, lat 56, zam. Kórnik

23

KWW Jerzego Lechnerowskiego

Żyto Renata, lat 41, zam. Kórnik

28

KWW L. Robińskiego

Robiński Lechosław Józef, lat 55, zam. Kórnik

35

KWW „BRZOZA”

Kowalski Franciszek, lat 69, zam. Kórnik

43

KWW „Gospodarni”

Orlewicz Leszek Tadeusz, lat 49, zam. Kórnik

44

KWW „MŁODZI DLA KÓRNIKA”

Kuźma Renata, lat 34, zam. Kórnik

Okręg numer 2
Miasto Kórnik- na południowy wschód od ul. Poznańskiej, począwszy od ul. Adama Mickiewicza, przez ul. Stodolną, dalej na północny wschód
przez ul. Stanisława Staszica do ul. Antoniego Wróblewskiego. Okręg obejmuje ulice :Adama Asnyka, Czereśniowa, Dworcowa, Działyńskich,
Aleksandra Fredry, Krótka, Bolesława Leśmiana, Adama Mickiewicza, Osiedle Ignacego Krasickiego ,Patriotów , Teofili Potulickiej, Mikołaja
Reja , Juliusza Słowackiego, Stanisława Staszica, Stodolna, Strzelecka, Antoniego Wróblewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Władysława
Zamoyskiego
numer listy

nazwa komitetu wyborczego

dane kandydata

1

KW PSL

Kaźmierczak Grzegorz, lat 31, zam. Kórnik

18

KWW WSPÓLNA SPRAWA

Chomicz Czesława Teresa, lat 49, zam. Kórnik

18

KWW WSPÓLNA SPRAWA

Jędrzejczak Przemysław Leszek, lat 44, zam. Kórnik

19

KWW Zbigniewa Kalisza

Kalisz Zbigniew, lat 56, zam. Kórnik

21

KWW Krzysztofa Zwierzyńskiego

Chmielewski Janusz Antoni, lat 50, zam. Kórnik

22

KWW Razem dla Gminy Kórnik

Regulski Andrzej, lat 51, zam. Kórnik

23

KWW Jerzego Lechnerowskiego

Lewandowski Adam, lat 30, zam. Kórnik

23

Królikowski Wojciech Antoni, lat 52, zam. Kórnik

26

KWW Jerzego Lechnerowskiego
KWW „TWOJA GMINA Z NADZIEJĄ W
PRZYSZŁOŚĆ”
KWW Stanisława Duszczaka

26

KWW Stanisława Duszczaka

Stelmach Sławomir Jacek, lat 43, zam. Kórnik

27

KWW „SAMORZĄDNI”

Halama Jacek Jerzy, lat 56, zam. Kórnik

36

KWW „BEZPIECZNE OSIEDLE”

Gąska Stanisław Kazimierz, lat 64, zam. Kórnik

24
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Szyc Andrzej Piotr, lat 37, zam. Kórnik
Duszczak Stanisław Antoni, lat 39, zam. Kórnik



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
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)

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050
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numer listy
1
1
18
18
22
23
23
33
39
42
45

nazwa komitetu wyborczego
KW PSL
KW PSL
KWW WSPÓLNA SPRAWA
KWW WSPÓLNA SPRAWA
KWW Razem dla Gminy Kórnik
KWW Jerzego Lechnerowskiego
KWW Jerzego Lechnerowskiego
KWW Ireny Kaczmarek
KWW LESZKA GABRYELEWICZA
KWW Jacka Pawlaka
KWW Bogdana Wesołka

dane kandydata
Zgarda Michał, lat 31, zam. Kórnik
Waligóra Andrzej, lat 27, zam. Kórnik
Woźnicka Danuta, lat 49, zam. Kórnik
Przewoźny Maciej, lat 33, zam. Kórnik
Hinc Bernadeta Maria, lat 37, zam. Kórnik
Janicka Krystyna Maria, lat 53, zam. Kórnik
Marciniak Grzegorz, lat 50, zam. Kórnik
Kaczmarek Irena, lat 61, zam. Kórnik
Gabryelewicz Leszek Kazimierz, lat 53, zam. Kórnik
Pawlak Jacek Janusz, lat 42, zam. Kórnik
Wesołek Bogdan, lat 61, zam. Kórnik

Okręg numer 4

INFORMACJE PRZEDWYBORCZE

Okręg numer 3

Miasto Kórnik – od ul. Armii Krajowej wszystkie ulice do południowej granicy miasta – drogi wojewódzkiej nr 434. Okręg obejmuje ulice: Akacjowa,
Armii Krajowej, Biernacka, Błażejewska, Brzozowa, Cmentarna, Dębowa, Droga Kalejska, Wojciecha Droździka, Księdza Szczepana Janasika,
Jeziorna , Jodłowa, Kanałowa, Kasztelana Jarosta, Konarska, Kościelna, Jakuba Krauthofera,, Lipowa, St.anisława Michałowskiego, Stanisława
Mikołajczyka, Piaskowa, Plac Jesionowy, Rynek, Sosnowa, Szeroka,Śremska, Świerkowa, Topolowa, Hipolita Trąmpczyńskiego, Michała
Wieruszowskiego, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Julii Molińskiej – Woykowskiej, Jana Wójkiewicza, Zwierzyniecka, Żwirowa

Wsie: Błażejewo, Błażejewko, Biernatki, Czmoń , Czmoniec, Czołowo, Dębiec, Dworzyska , Konarskie, Prusinowo, Radzewo, Trzykolne Młyny
numer listy
1
1
22
22
32
37
39
41

nazwa komitetu wyborczego
KW PSL
KW PSL
KWW Razem dla Gminy Kórnik
KWW Razem dla Gminy Kórnik
KWW Anety Kaczmarek
KWW LESZKA SZNURY
KWW NASZA WIEŚ
KWW Zbigniewa Skopka

dane kandydata
Bartkowiak Julia Stanisława, lat 42, zam. Radzewo
Rozmiarek Jerzy Stanisław, lat 50, zam. Czmoń
Brylewski Maciej Stanisław, lat 32, zam. Czmoń
Kuźma Tadeusz Stefan, lat 48, zam. Prusinowo
Kaczmarek Aneta Teresa, lat 34, zam. Prusinowo
Sznura Leszek Franciszek, lat 47, zam. Biernatki
Duda Andrzej, lat 60, zam. Błażejewko
Skopek Zbigniew Józef, lat 53, zam. Czmoniec

Okręg numer 5

Wsie: Celestynowo, Dziećmierowo, Kromolice, Pierzchno
numer listy
1
21
22
22
23
25
29

nazwa komitetu wyborczego
KW PSL
KWW Krzysztofa Zwierzyńskiego
KWW Razem dla Gminy Kórnik
KWW Razem dla Gminy Kórnik
KWW Jerzego Lechnerowskiego
KWW Macieja Antkowiaka
KWW Wspólnota Wiejska

dane kandydata
Nowak Adam, lat 28, zam. Pierzchno
Zapała-Pawełczyk Nina Mirosława, lat 34, zam. Szczodrzykowo
Kuźma Paweł Tomasz, lat 37, zam. Runowo
Steinitz Robert Tomasz, lat 31, zam. Szczodrzykowo
Skibiński Jan, lat 56, zam. Szczodrzykowo
Antkowiak Maciej Czesław, lat 54, zam. Szczodrzykowo
Genstwa Roman, lat 53, zam. Szczodrzykowo

Okręg numer 6

Wsie: Dachowa, Gądki, Jaryszki , Robakowo , Żerniki
numer listy
1
18
18
19
22
22
23
23
30
34
40

nazwa komitetu wyborczego
KW PSL
KWW WSPÓLNA SPRAWA
KWW WSPÓLNA SPRAWA
KWW Zbigniewa Kalisza
KWW Razem dla Gminy Kórnik
KWW Razem dla Gminy Kórnik
KWW Jerzego Lechnerowskiego
KWW Jerzego Lechnerowskiego
KWW „Razem w Zgodzie”
KWW Przemysława Pacholskiego
KW Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna”

dane kandydata
Wojtuś Janusz Marian, lat 58, zam. Robakowo
Biernat Stanisław Jan, lat 71, zam. Gądki
Woś Wiesław, lat 36, zam. Dachowa
Płotkowiak Marian, lat 71, zam. Robakowo
Staniecka - Wilczak Alina, lat 55, zam. Robakowo
Sosnowski Stefan, lat 58, zam. Robakowo
Mieloch Marian, lat 57, zam. Dachowa
Surdyk Andrzej, lat 40, zam. Robakowo
Odzimek Antoni, lat 70, zam. Robakowo
Pacholski Przemysław Piotr, lat 28, zam. Dachowa
Zakrzewska Edyta Maria, lat 39, zam. Robakowo

Okręg numer 7

Wsie: Borówiec, Kamionki , Koninko, Mościenica , Skrzynki, Szczytniki , Świątniczki
numer listy
1
20
22
22
22
23
23
23
31
31
31

nr 20/2006

nazwa komitetu wyborczego
KW PSL
KWW Piotra Czerniaka
KWW Razem dla Gminy Kórnik
KWW Razem dla Gminy Kórnik
KWW Razem dla Gminy Kórnik
KWW Jerzego Lechnerowskiego
KWW Jerzego Lechnerowskiego
KWW Jerzego Lechnerowskiego
KWW NASZE WSPÓLNE SPRAWY
KWW NASZE WSPÓLNE SPRAWY
KWW NASZE WSPÓLNE SPRAWY

dane kandydata
Morszner Paweł, lat 49, zam. Borówiec
Jarczyńska Anna Ewa, lat 26, zam. Kamionki
Zimiński Stefan, lat 54, zam. Kamionki
Piasny Zbigniew Stanisław, lat 47, zam. Szczytniki
Pospieski Mirosław Kazimierz, lat 63, zam. Borówiec
Stanisławski Bogdan Kazimierz, lat 64, zam. Skrzynki
Straszewski Jan Ignacy, lat 28, zam. Kamionki
Stroiwąs - Ochowiak Katarzyna, lat 29, zam. Borówiec
Stecki Michał, lat 41, zam. Borówiec
Walkowiak Małgorzata, lat 45, zam. Kamionki
Kosakowska Magdalena Anna, lat 34, zam. Kamionki

11
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Kandydaci do RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO w okręgu nr 6
(gminy: Kórnik, Mosina)

Lista nr. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nr na liście
1
2
3
4
5
6

Nazwisko i imiona
Serwatkiewicz Marek
Robakowski Bogdan
Tatarynowicz Roland
Budzińska Aurelia
Wrzesińska Monika
Zgarda Jan

Wiek
49
64
34
36
25
58

Miejsce zamieszkania i poparcie
Dziećmierowo
Mosina
Robakowo
Pecna
Borówiec
Kórnik

Lista nr. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nr na liście

Nazwisko i imiona

Wiek

1
2
3
4
5

Mikołajczak Zdzisław
Straszewski Bartłomiej
Jurecka Halina
Przymusińska Teresa
Stanny Emilia
SmolarkiewiczMaliszewska Małgorzata
Szynklewski Jarosław
Kozłowski Jacek

63
53
47
51
41

Miejsce zamieszkania i
poparcie
Mosina
Kamionki
Mosina
Kórnik
Rogalin

47

Kórnik

41
63

Drużyna
Kórnik

6
7
8

Lista nr. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Nr na liście
1
2
3
4
5

Nazwisko i imiona
Andrusiak Zbigniew
Bogdan
Cepka Jerzy
Stankiewicz Jolanta Maria
Pokrzywniak Rajmund
Dębiec Stanisław Józef

Wiek

Miejsce zamieszkania i poparcie

52

Mosina

56
41
44
60

Kórnik
Kórnik
Mosina
Mosina

Lista nr. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Nr na liście
1
2
3
4

Nazwisko i imiona
Sikorski Zbigniew
Domagała Dorota
Kiepas Anna
Przybyła Czesław

Wiek
56
56
62
58

Miejsce zamieszkania i poparcie
Mosina
Rogalinek
Mosina
Mosina

Lista nr. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Nr na liście
1
2
3

Nazwisko i imiona
Trawińska Kazimiera
Bartkowiak Henryk
Styła Maria Anna

Wiek
63
71
57

Miejsce zamieszkania i poparcie
Krosinko
Błażejewo
Krosinko

Lista nr. 16 - Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNI DLA POWIATU
Nr na liście
1
2
3
4
5
6

Nazwisko i imiona
Kałuziński Jan
Kaczmarek Michał
Piecek Jan
Miedziak Tadeusz
Wojciechowska
Magdalena
Ograbek Grzegorz

Wiek
66
59
54
42

Miejsce zamieszkania i poparcie
Pecna
Kórnik
Mosina
Rogalinek

50

Mosina

57

Mosina

Kandydaci do SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z okręgu nr 3

(powiaty: poznański, śremski, średzki, gnieźnieński, wrzesiński)
Lista nr. 1 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nr na
liście
1

12

Nazwisko i imiona
Jankowiak Wojciech

Wiek

Miejsce zamieszkania i poparcie

50

Dopiewo

Lokalny Plan Rewitalizacji
– punkt wyjścia
W poprzednim numerze Kórniczanina
zamieściliśmy informację o spotkaniu, które odbyło się 11 października
w siedzibie Rady Miejskiej w Bninie,
a które dotyczyło Lokalnego Programu
Rewitalizacji.
Obecni na spotkaniu byli zgodni, że dokument ten może stać się dobrym punktem
wyjścia do szerokiej dyskusji o przyszłości
naszego zabytkowego miasta i jego okolicy.
W przypadku starania się o pieniądze „europejskie” – plan - strategia gminy w zakresie rewitalizacji będzie musiała być w jakieś formie
przyjęta przez Rade Miejską Kórnika.
Przygotowany przez firmę EIG Program
ma być w najbliższym czasie poprawiony,
gdyż nie ustrzeżono się w nim kilku wyraźnych pomyłek i błędów.
Przedstawiony materiał w ponad połowie
składał się ze zgromadzonych informacji
o gminie (o jej położeniu, przyrodzie, demografii, infrastrukturze itd.). Znalazło się
miejsce na kilka analiz i informacji charakterystycznych dla dokumentów przygotowywanych pod kontem starania się o środki unijne
( analiza S.W.O.T., nawiązania do innych,
nadrzędnych strategii rozwoju).
Dalej w ogólny sposób zarysowano etapy
proponowanej rewitalizacji:
Etap 1 (przewidziany na lata 2007-2010):
„Remont Rynku w Kórniku (pl. Niepodległości) wraz z przebudową infrastruktury pieszej
i kołowej w celu podkreślenia wartości staromiejskiej głównej części miasta oraz budowa
promenady wzdłuż jeziora kórnickiego wraz
z restaurację Prowentu, przebudową placu
Browarowego i utworzenie terenów sportowo rekreacyjnych na obszarze Zwierzyńca
i Błoni.”
Etap 2 (przewidziany na lata 2008-2010):
„Remont zespołu staromiejskiego w Bninie
oraz restauracja starego Ratusza.”
Etap 3 (przewidziany na lata 2009-2010):
„Remont elewacji wybranych kamienic wzdłuż
ul Poprzecznej, Średzkiej oraz restauracja zespołu archeologicznego na półwyspie Szyja
i budowa trasy dydaktycznej (turystycznej)
po mieście”.
Całość opracowania po poprawkach
dostępna będzie w Urzędzie Miejskim. Jak
wynika z deklaracji samorządu i wskazówek uczestników spotkania ostateczna
forma planu rewitalizacji będzie szeroko
konsultowana ze społeczeństwem. Padł
także pomysł stworzenia grupy fachowców
i społeczników, którzy w tym temacie będą
współtworzyć i opiniować rozwiązania, jakie
później przedstawiane będą Radzie Miejskiej
do uchwalenia.
Udział w takiej grupie zaproponowano
wstępnie obecnemu na spotkaniu w Bninie
Andreasowi Billertowi. Jego obecność możliwa była dzięki inicjatywie zaproszonych
na spotkanie mieszkańców Kórnika. Pan
Andreas ma bardzo duże doświadczenie w
pracach rewitalizacyjnych i planistycznych w
Polsce i za granicą. Jego referat dotyczący
nowoczesnego planowania przestrzennego
mieliśmy zaszczyt prezentować na naszych
łamach naszego pisma. ŁG
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2

Od 1 stycznia 2007 roku do kwoty za
zużytą ilość metrów sześciennych wody
doliczana będzie opłata abonamentowa.
O jej wprowadzeniu, także na terenie
gminy Kórnik zadecydował Aquanet.
Mimo, że abonament pojawi się na
rachunkach dopiero w przyszłym roku to
już wywołuje on oraz rzekoma obniżka cen
niemałe emocje wśród odbiorców wody.
Aquanet tłumaczy, że abonament płacą
mieszkańcy wielu miast, a poza tym ostatnio znacznie wzrosły koszty spółki, spowodowane podwyżkami cen prądu i gazu.
Zmiany najbardziej odczują mieszkańcy
domów jednorodzinnych. Opłata abonamentowa naliczona zostanie od przyłącza
wody. Każdy z domów wolnostojących
ma oddzielne przyłącze, dlatego też jego
gospodarze zmuszeni będą do zapłacenia
abonamentu. Będzie obowiązywać aż 8
rodzajów tych opłat, każda inna w zależności od przekroju rury. Najniższa stawka
to 4 zł 22 gr.
Z informacji uzyskanych w Biurze
Obsługi Klienta Aquanetu dowiadujemy
się, że w znacznie lepszej sytuacji będą
mieszkańcy bloków i budynków należących
do spółdzielni. Opłata pobierana będzie za
przyłącze do bloku, a spółdzielnia podzieli
ją między mieszkańców. Kolejna nowość
to ściągnie opłat za hydranty od firm lub
spółdzielni, które nimi zarządzają.
Od nowego roku nastąpi także obniżka
o 3 grosze ceny za metr sześcienny wody,
czyli będzie on kosztować 2 zł 95gr. Cena
ścieków nie ulegnie zmianie, a wynosi ona
4 zł 1 gr.
Choć Aquanet tłumaczy, że cena metra
sześciennego obniży się, to i tak wielu z nas
zapłaci więcej z powodu opłaty abonamentowej. Barbara Morasz

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

W 50 rocznicę pierwszej zbiórki
8 Drużyny Harcerskiej
przy Liceum Ogólnokształcącym
w Kórniku serdecznie zapraszam na
„spotkanie po latach” wszystkich,
którzy się w niej dobrze czuli
16 grudnia 2006r. (sobota)
Godz. 17:00 – Msza św.
za zmarłe druhny i druhów
(Kolegiata Kórnicka)

Mikołajczak Jerzy
Manikowska-Krawiec
Grażyna
Wachowiak Paweł
Jackowski Jacek
Kaźmierczak Mirosława
Błochowiak Arkadiusz
Śniadecki Marek
Szymański Łukasz
Borczyński Jan
Kaczmarek Mariusz
Szczefanowicz Henryk
Smoczyńska Grażyna
Szymanowski Józef

3

Nr na liście
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nr na liście
1
2
3
4
5
6
7
8

Jerzykowo

54
35
51
55
52
24
27
28
54
50
56

Mosina
Września
Środa Wielkopolska
Poznań
Mieleszyn
Orzechowo
Wyrzeka
Poświątno
Baranowo
Konarzewo
Poznań

Nazwisko i imiona
Gorczyński Piotr
Tarczyński Ryszard
Ślebioda Jarosław
Zalewski Grzegorz
Konrad Cecylia
Stodolny Andrzej
Przemysław
Karkut Krzysztof
Sobek Piotr
Jurczyk Wojciech
Bździel Katarzyna
Braciszewska Natalia
Wolniak Zbigniew
Pechman Damian
Maciejewski Marek

Wiek
43
68
42
33
59

Miejsce zamieszkania i poparcie
Gniezno
Złotniki
Niechanowo
Poznań
Łopuchowo

53

Poznań

32
40
26
38
22
27
22
24

Luboń
Złotniki
Ostrów Wielkopolski
Swarzędz
Gniezno
Kruchowo
Konin
Śrem

Nazwisko i imiona
Antoszkiewicz Wiesław
Bojarewicz Józef
Osada Marian
Nagolska Ewa
Zglińska Pelagia
Walczak Marian
Myśko Leszek
Szarzyński Cezar

Wiek
42
66
76
60
63
49
58
27

Miejsce zamieszkania i poparcie
Chwałkowo Kościelne
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Suchy Las
Poznań
Poznań

Lista nr. 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nr na liście
1
2
3
4
5
6
7
8
9

„Czuwaj”

12
13

nr 20/2006

42

Lista nr. 3 - Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

10

Indywidualne zaproszenia
nie będą rozsyłane

Gniezno

Lista nr. 2 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

Godz. 18:00 – Gawęda – śpiewy
– wspominki
(Dom Parafialny w Kórniku)

Drużynowy Bolesław Suszka
phm.

51
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Aquanet wprowadza
opłatę abonamentową

11

Nazwisko i imiona
Różański Artur Krzysztof
Kaleta Krzysztof Jan
Szymczak Dariusz
Błażej
Piątek Robert Józef
Spiżewska Jadwiga
Olejnik Marceli
Stawicki Przemysław
Jan
Patecki Tadeusz Ludwik
Robakowski Stefan
Bolesław
Pietraszak Dmowski
Mikołaj Paweł
Polski Cezary
Włodzimierz
Budziński Piotr
Stebner Justyna Maria

Wiek
43
52

Miejsce zamieszkania i poparcie
Poznań
Czerniejewo

44

Nowe Miasto nad Wartą

38
66
59

Śrem
Poznań
Września

39

Suchy Las

71

Środa Wielkopolska

65

Śrem

40

Puszczykowo

46

Sierosław

39
23

Swarzędz
Pobiedziska

Lista nr. 5 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Nr na liście
1
2

Nazwisko i imiona
Woźniak Marek
Poślednia Krystyna

Wiek
46
49

Miejsce zamieszkania i poparcie
Suchy Las
Września

13
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Urbanek Hieronim
Bartkowiak Włodzimierz
Ziembinski Jacek
Bestry Krzysztof
Sypniewski Jakub
Pyzik Paweł
Lukstaedt Rafał
Nowak Jerzy
Rogozik Jakub
Paczkowski Mieczysław
Grabkowska Maria

47
49
33
51
28
30
33
57
24
52
53

Śrem
Gniezno
Środa Wielkopolska
Paczkowo
Września
Jarocin
Kruchowo
Kostrzyn
Śrem
Baranowo
Koziegłowy

Lista nr. 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Nr na liście
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nazwisko i imiona
Witkowski Waldemar
Wesołowski Jan
Mnich Tadeusz
Fiksa Józef
Tomczak-Goćwińska
Hanna
Surowiec Czesław
Siwiński Zenon
Nowak Arkadiusz
Sobecki Jerzy
Kaczmarek Ryszard
Bober Pleskot
Małgorzata
Banaszak Jarosław
Morkowska Magdalena

Wiek
53
59
58
69

Miejsce zamieszkania i poparcie
Poznań
Gniezno
Koszuty
Poznań

50

Śrem

57
60
43
57
61

Zieliniec
Gniezno
Bolechowo Osiedle
Poznań
Poznań

49

Stęszew

48
27

Puszczykowo
Buk

Lista nr. 7 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Nr na liście
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwisko i imiona
Styła Witold
Sklepowicz Roman
Łuś Anna
Płociński Jarosław
Smektała Stanisław
Olejnik Małgorzata
Juskowiak Lech
Lulka Przemysław
Klichowski Marcin
Króliczak Henryk

Wiek
32
55
61
29
49
48
53
24
28
51

Miejsce zamieszkania i poparcie
Krosinko
Poznań
Puszczykowo
Krzykosy
Mielno
Przeźmierowo
Żurawiec
Dębienko
Swarzędz
Dobieżyn

Program
„Bezpieczne Dzieci”
Z inicjatywy mieszkańców Kamionek
tworzony jest program pod hasłem
„Bezpieczne dzieci”
Jak deklarują autorzy jest to program
dla całej gminy Kórnik.
Program skupia się na dwóch zagrożeniach: elektroskażeniach i zagrożeniach
związanych z ruchem samochodowym.
Główne punkty programu „Bezpieczne
dzieci” to:
1. zlikwidowanie zagrożenia związanego z budową największej linii wysokiego
napięcia w Polsce w pobliżu naszych
domów,
2. zlikwidowanie zagrożenia związanego z budową stacji bazowych telefonii
komórkowej w pobliżu przedszkoli, szkół,
osiedli mieszkaniowych czy też miejsc
gdzie mają powstać centra sportowo – rekreacyjne dla dzieci,
3. zlikwidowanie elektroskażeń w szkołach i przedszkolach,
4. wybudowanie bezpiecznych poboczy
dla dzieci przy najruchliwszych drogach,
w najbardziej niebezpiecznych miejscach
w gminie.
Wszystkich, którzy chcą zapoznać się
ze szczegółami programu, wziąźć udział w
jego tworzeniu, wdrażaniu lub tylko konsultacji odsyłamy do strony internetowej
http://www.kamionki.snap.pl/Bezpieczne_dzieci.pdf i do dyskusji na stronach kamionkowskiego portalu. Opr. ŁG

Lista nr. 10 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
Nr na liście
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwisko i imiona
Golińska Anna
Smuszkiewicz Roman
Danielak Katarzyna
Gembarska Więcesława
Kępski Piotr
Antczak Wanda
Mikołajczak Renata
Mijalski Jan
Szwat Iwona
Kantek Magdalena

Wiek
23
62
28
63
39
61
37
54
39
25

Miejsce zamieszkania i poparcie
Swarzędz
Czerwonak
Luboń
Jastrowie
Radzewice
Nowa Wieś
Kolniczki
Jaroszewice Rychwalskie
Jaroszewice Rychwalskie
Miniszew

14

Nazwisko i imiona
Majda Wojciech
Józwiak Bartosz
Krenc Adam
Maciuk Andrzej
Skrzypek Hubert
Anioł Tomasz
Gimzicki Jan
Kaden Ryszard

Wiek
20
33
51
44
36
32
46
57

W związku z bałaganem panującym
nieustannie wokół pojemników przy
wjeździe na os. Długie w Kamionkach
informuję, że jeżeli sytuacja w tym
miejscu nie ulegnie poprawie, wtedy

Lista nr. 11 - Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
Nr na liście
1
2
3
4
5
6
7
8

UWAGA
MIESZKAŃCY KAMIONEK

Miejsce zamieszkania i poparcie
Gniezno
Nowy Folwark
Rokietnica
Krześlice
Mosina
Swarzędz
Suchy Las
Puszczykowo

na mój wniosek nastąpi likwidacja
pojemników. Zadbajmy o czystość
naszej okolicy – nie tylko własnego
podwórka i o właściwą segregację
odpadów.
Sołtys Małgorzata Walkowiak

nr 20/2006

Lista nr. 12 - Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna
Nr na liście

Nazwisko i imiona

Wiek

Miejsce zamieszkania i poparcie

1

Malczewski Krzysztof

52

Rzęszkowo

2

Stachowiak Paweł

31

Krzemieniewo

III DNI DYSLEKSJI (13 – 16 listopada 2006 r.)
pt. „Praca z dzieckiem z dysleksją rozwojową”

3

Pawłowska Krystyna

23

Wyrzysk

13.11.2006 r. (poniedziałek) godz. 14.00 – 18.00
RODZICE

4

Skonecki Tadeusz

56

Kalisz

5

Ksobiak Łucja

55

Kosztowo

6

Goździewicz Anna

36

Kalisz

7

Ksobiak Andrzej

49

Kosztowo

zaprasza rodziców i nauczycieli na

14.11.2006 r. (wtorek) godz. 15.00
NAUCZYCIELE JĘZ. POLSKIEGO
(szk. podst. kl. IV-VI, gimnazja, LO Kórnik)
15.11.2006 r. (środa) godz. 15.00
NAUCZYCIELKI „zerówek”

Lista nr. 13 - Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
Wiek

Miejsce zamieszkania i poparcie

16.11.2006 r. (czwartek) godz. 15.00
PEDAGODZY I PSYCHOLODZY szkolni

1

Gieremek Józef

27

Czarnków

2

Bąk Karolina

20

Piła

Informacje: pon.-pt. w godz. 8.30-12.30
tel.061 8170 907
Budynek Ośrodka Zdrowia w Kórniku, pok. 312

3

Hankowicz Krzysztof

22

Złotów

4

Burski Beniamin

23

Złotów

5

Berus Arkadiusz

26

Leszno

SPOTKANIE Z DYREKTORAMI
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W dniu 6.10.2006 r., w siedzibie Rady
Miejskiej w Ratuszu w Bninie, odbyło się spotkanie pracowników Poradni PsychologicznoPedagogicznej Filia w Kórniku z dyrektorami
placówek oświatowych miasta i gminy Kórnik.
Na spotkanie przybyły także dyrektor PPP w
Mosinie Elżbieta Konieczna i przewodnicząca
Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady
Miejskiej Krystyna Janicka. Tematyka spotkania koncentrowała się wokół dwóch spraw
- współpracy poradni z placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2005/06 i zasad wprowadzania od stycznia 2007 r. programu pracy
z dziećmi z dysleksją rozwojową. Działania
te zostały pokazane w formie multimedialnej
prezentacji przez kierownika Filii Małgorzatę
Smolarkiewicz-Maliszewską. Podziękowała
ona także szkołom za współpracę, w tym
szczególnie pedagogom i psychologom szkolnym, i przedstawiła plan działania poradni w
bieżącym roku szkolnym. Zaprosiła do udziału
w III Dniach Dysleksji w listopadzie
2006 r., w czasie których zostaną przeprowadzone zajęcia informacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli i dla rodziców.
E. Konieczna omówiła zasady funkcjonowania Zespołu Orzekającego przy PPP
w Mosinie i odpowiadała na pytania związane
z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Zwróciła uwagę na konieczność przestrzegania przepisów
prawa oświatowego przy wydawaniu różnego
typu opinii i orzeczeń oraz organizowaniu
pomocy uczniom w placówkach.
W dyskusji przedstawiono m.in. sprawy
zabezpieczenia środków finansowych na
pracę z dziećmi zdolnymi, problem uczniów
z SNOS (syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych), problem niskiej motywacji
uczniów do udziału w różnego typu formach
pomocy w nauce w szkole, zasady współpracy pomiędzy poradnią – szkołą - rodzicami. Spotkanie zakończyło zaproszenie
do udziału w następnym, za rok.
M. Smolarkiewicz-Maliszewska

nr 20/2006

Nr na liście

Nazwisko i imiona

UROCZYSTOŚĆ
OBCHODÓW ŚWIĘTA
31 DYWIZJONU
RAKIETOWEGO
W dniu 14 października odbywały się
uroczystości Święta 31 dr OP i Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31 dr OP w Kórniku.
Na uroczystość zjechało do Kórnika
kilku byłych żołnierzy założycieli dywizjonu w 1963r. wyższych rangą oficerów
Wojsk Rakietowych z małżonkami , stan
osobowy dzisiejszego 31 dr
OP, członkowie
Stowarzyszenia,
rodziny zmarłych żołnierzy,
przedstawiciele
związków, miejscowych związków, stowarzyszeń, szkół i
orkiestra reprezentacyjna Sił
Powietrznych.
Uroczystość
rozpoczęła się
uroczystą mszą św. w Kolegiacie Kórnickiej, którą celebrował ks. por. Krzysztof
Kacarzyk z parafii wojskowej Garnizonu
Poznań w mszy św. uczestniczyła orkiestra Sił Powietrznych. Kapelan wygłosił
refleksyjną intelektualnie i duchowo
pogłębioną homilię. W mszy uczestniczyły delegacje i sztandary kórnickich
związków, organizacji, stowarzyszeń
i szkół. Po mszy św. spod Kolegiaty
uczestnicy uroczystości wymaszerowali
z orkiestrą przez miasto na ul. Staszica
8 pod obelisk z umieszczoną tablicą
pamiątkową poświęconą żołnierzom
31 dywizjonu rakietowego OP, gdzie
odbyła się uroczystość wg ceremoniału

wojskowego z wystąpieniem dowódcy 31
dywizjonu ppłk Radosława Banaszaka,
Z-cy Burmistrza Pana Hieronima Urbanka i prezesa Stowarzyszenia Byłych
Żołnierzy 31 Dywizjonu mjr w st. spocz.
Ryszarda Grześkowiaka. Odczytano rozkazy i wręczono wyróżnienia. Następnie
złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową
przez przybyłe
delegacje . Na zakończenie orkiestra
zagrała melodię „Pierwsza brygada” która
jest przyjętym hymnem Pierwszej Brygady rakietowej OP, której operacyjnie podporządkowany jest 31 dywizjon rakietowy.
Uroczystość zakończyła defilada w której
,jak i w całej uroczystości uczestniczyło
Stowarzyszenie kawaleryjskie im. 7 Pułku
Strzelców Konnych Wielkopolskich, przyjaciół
rakietowców.
W Białej
Damie odbyło
się spotkanie
uczestników
uroczystości na
żołnierskim poczęstunku gdzie
przy symbolicznej grochówce
gdzie wspominano historię i militarne
funkcjonowanie 31 dywizjonu Wieczorem w Błażejewku Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 31 dr OP wydało Bal dla
członków stowarzyszenia, zaproszonych
gości w balu uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminy Kórnik Burmistrz
Jerzy Lechnerowski z małżonką, Z-ca
burmistrza Hieronim Urbanek z małżonką, Sekretarz gminy Leszek Książek z
małżonka.
Wspaniałą niespodziankę sprawili
ułani i strzelcy konni którzy przybyli i
wspaniale się z nami bawili uatrakcyjniając bal. Bawiono się wspaniale do późnej
nocy. Ryszard Grześkowiak

INFORMACJE PRZEDWYBORCZE / AKTUALNOŚCI

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
FILIA W KÓRNIKU
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REKLAMY

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

MYJNIA
SAMOCHODOWA
Zaprasza i oferuje!

Kursy prawa jazdy: kat A, B, B+E, C, C+E,. Przewóz towarów niebezpiecznych - ADR
wózki widłowe • spawanie • i inne w/g potrzeb
Rozpoczyna się nabór na kurs podstawowy i dodatkowy dokształcający kierowców wykonujących transport drogowy - przewóz osób i rzeczy (dawne świadectwo kwalifikacji).

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka.

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

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

www.osz-kaczmarek.com.pl

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

FRYZJERSTWO
● Pracujemy na profesjonalnych kosmetykach L’OREAL
SOLARIUM
● PROMOCJA: 30-31 października minuta 0,50 zł
KOSMETYKA

● TIPSY - ponad 80 rodzajów brokatów
● manicure, pedicure
● makijaże, zabiegi pielęgnacyjne na twarz
Czynne Poniedziałek-Piątek 10.00-21.00, Sobota 10.00-16.00

• Fachowa obsługa
• Najlepsza jakość
• Najlepsze środki
myjące i piorące
• Sprzęt firmy KARCHER
• Pranie tapicerki
welurowej i skórzanej
• Poczekalnia - kawa
gratis
dla każdego Klienta
CZYNNE:

pon.-sobota
8.00-20.00
niedz.
9.00-15.00
(na telefon)
Konkurencyjne ceny!
NASZĄ WIZYTÓWKĄ
JEST DOKŁADNOŚĆ
I SZYBKOŚĆ!

Kórnik, ul. Stodolna 1,
tel. 601-402-641,
889-303-193

APTEKA „ZAMKOWA”
Kórnik, ul. Poznańska 16
Tel. 061 8170 834
pon. - pt. 		
8.00 - 20.00
sob. 		
8.00 - 14.00
niedziela i święta
9.00 - 14.00

Leki gotowe, recepturowe, homeopatia, zioła, kosmetyki.
Umowa z NFZ - refundacja pieluchomajtek.
Bezpłatny pomiar ciśnienia.
Dowóz brakujacych leków do pacjenta.

APTEKA BNIÑSKA
Bnin, ul. Jeziorna 21
Tel. 061 8170 013
pon. - pt. 		
8.00 - 18.00
sob. 		
8.00 - 14.00
niedziela i święta
9.00 - 13.00

16

Nowo otwarty
sklep z bielizną
poleca:

szeroki wybór
rozmiarów
i fasonów
biustonoszy,
stroje kąpielowe,
basenowe oraz
inną bieliznę
KÓRNIK
pl. Niepodległości 13
nr 20/2006

Przymusińska Teresa
nr 4 na liście
Mam 51 lat, mąż Wiesław, córka Karolina studiuje
pedagogikę. Jestem mieszkanką Kórnika. Ukończyłam
studia magisterskie na UAM w Poznaniu, kierunek
pedagogika. Lubię pracę społeczną, stąd moja
wieloletnia działalność w Związku Nauczycielstwa
Polskiego. Jestem drugą kadencję ławnikiem w Sądzie
Rejonowym w Środzie Wlkp. Z dniem 1 września br.
przeszłam na emeryturę kończąc tym samym pracę
nauczycielki w Szkole Podstawowej w Kórniku. Czas
wolny, którego będę miała sporo chcę poświęcić
pracy samorządowej.

Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska nr 6 na liście
Urodziłam się w Kórniku, mam 47 lat. Córka Alicja
jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego św.
Marii Magdaleny w Poznaniu. Jestem magistrem
psychologii, absolwentką UAM w Poznaniu. Kieruję
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kórniku.
Jestem ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.
Swój wolny czas przeznaczam na pracę na rzecz społeczności lokalnej w Kórnickim Towarzystwie Pomocy
Społecznej gdzie aktywnie uczestniczę w działalności
charytatywnej, a także organizuję i prowadzę kolonie
letnie dla dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin.
Wiem, że aby skutecznie pomagać, trzeba być bliżej
ludzi. www.m.maliszewska.prv.pl

Jacek Kozłowski
nr 8 na liście
Rodowity Kórniczanin, mam 63 lata, wykształcenie
niepełne średnie muzyczne. Jestem żonaty, mam
córkę i syna, jestem pracownikiem administracyjnym
Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Od najmłodszych
lat związany jestem z harcerstwem, z 4DH im Ks.J.
Poniatowskiego. Jestem czynnym instruktorem ZHP,
wychowawcą młodzieży uzdolnionej muzycznie.
Jestem inicjatorem i organizatorem „Ogólnopolskich
Przeglądów Hejnałów i Intrad Maryjnych” oraz „Przeglądów Hejnałów Ratuszowych” w Kórniku. Od wielu lat
jestem kapelmistrzem Orkiestry Harcerskie uświetniającej różne imprezy w naszej gminie i poza nią, orkiestry
znanej także w innych krajach europejskich.

Szanowni Państwo.

W wyborach samorządowych do Rady Powiatu Poznańskiego ubiegamy się o mandaty z listy Prawa i Sprawiedliwości, choć żadne z nas nie jest
członkiem tej partii. Poparcie PiS-u dla naszych kandydatur uzyskaliśmy dzięki zbieżności naszego widzenia problemów lokalnych z programem
rozwoju opracowanym dla Powiatu Poznańskiego przez sztab wyborczy tej partii. Do wyborów idziemy jako zespół ludzi, którzy spotkali się podczas
działalności społecznej, głównie z młodzieżą. Jesteśmy realistami i wiemy, że nie ma żadnej gwarancji na zdobycie mandatu radnego. Dysponujecie
Państwo jednym głosem na jedną listę kandydatów do Rady Powiatu. Zachęcamy, aby to była nasza lista, nie zabiegamy jednak, aby oddać głos
na konkretnego kandydata. Wybór należy do Państwa. Każdy z nas chce realizować ten sam program i każdy będzie robił to dobrze. Będziemy
współpracować z wszystkimi, zmierzającymi do celu naszą ścieżką.

REKLAMY / REKLAMA WYBORCZA

Bartłomiej Straszewski
nr 2 na liście
W br. skończyłem 53 lata, od blisko 20 lat mieszkam w
Kamionkach. Wraz z żoną Krystyną (lekarz rodzinny w
gm. Kórnik) mamy trójkę wspaniałych dzieci i właśnie
czekamy na narodziny pierwszego wnuka. Z zawodu
jestem mgr inż. zootechniki i prowadzę własną firmę
doradczą. Z natury jestem „społecznikiem”, ostatnio
m.in. byłem inicjatorem i prezesem stowarzyszenia
„Pomóżmy Sobie Sami” założonego przez mieszkańców os. Kresowego w Kamionkach, ponadto, co roku
wraz z dziećmi współuczestniczę w organizacji spotkań
Lednica2000. Chcę działać w samorządzie na szczeblu
powiatowym nie zapominając o gminie i najbliższym
środowisku, z którego się wywodzę.

lista nr 4

Niezależnie od poparcia dla Programu Rozwoju Powiatu zabiegać będziemy o budowę nowoczesnych, bezpiecznych dróg w naszej gminie będących
w zarządzie powiatu. Zadbamy o to, aby kontrowersyjna budowla energetyczna w naszej gminie nikomu nie zagrażała. Zagłosujemy za wyborem
takiego Starosty, który zagwarantuje sprawiedliwe załatwienie tego problemu. Zaproponujemy rozbudowę Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku
jako szkoły będącej w zarządzie powiatu, w oparciu o przylegający budynek będący własnością gminy.

Szanowni Wyborcy, uprzejmie prosimy o poparcie listy nr 4.

www.pis.org.pl

Szkoła Językowa

Litera plus

zaprasza na kursy języka angielskiego
w Kórniku
● Standardowe
● Zawodowe i specjalistyczne
● Przygotowoujące do egzaminów np.
● Matura
● FCE
● CAE
● LCCI
● Dla dzieci szkolnych i przedszkolnych
● Wszystkie poziomy zaawansowania
● Małe grupy i pomoce multimedialne

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

Zapisy i informacje tel.

0504 130 225
Literap@gmail.com, Skype: litera_plus
GG: 6684911
lub w siedzibie
ul. Młyńska 24, 62-035 Kórnik

nr 20/2006

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

23

NASZ PROGRAM
O Nowoczesne gospodarowanie przestrzeni¹ w oparciu o szerokie konsultacje
spo³eczne.
O Modernizacja rynków w Kórniku
i w Bninie.
O Rozwój infrastruktury wiejskiej:
– dokoñczenie wodoci¹gowania,
– kanalizacja kolejnych miejscowoœci,
– budowa dróg i chodników,
– modernizacja i budowa oœwietlenia
ulicznego.
O Otwarcie jezior kórnickich dla mieszkañców i turystów.
O Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej,
kulturalnej i turystycznej – p³ywalnia,
hala sportowa, centrum kultury.

REKLAMA WYBORCZA

O Rozwój bazy oœwiatowej w pó³nocnozachodniej czêœci gminy.
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Sk³ad Komitetu Wyborczego:
Dorota Pó³ch³opek – przewodnicz¹ca
Cz³onkowie:
Kazimierz Bogus³awski
Zbigniew Donat
W³odzimierz Gabski
Jacek Koz³owski
Leszek Król
Dorota Pielichowska-Borysiewicz
Katarzyna Starzecka
Tomasz Steinitz
Hanna Straus
Stanis³aw Szczêsny
Józef Tomaszewski
Wojciech Zimniak

Szanowni Pañstwo,
przedstawiam kandydatów na radnych
w Pañstwa okrêgach wyborczych. S¹ to osoby, które znam, z którymi chcê realizowaæ nasz
wspólny program, których kandydatury w pe³ni popieram.
Proszê, g³osujcie na nich!

www.lechnerowski.pl

Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Lechnerowskiego

Okrêg Nr 1
Maciej Marciniak

Kim jestem:
– ¿onaty, ojciec dwóch synów,
– wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczne,
– wykonujê zawód doradcy podatkowego,
– moje hobby to ¿eglarstwo i majsterkowanie.
Kandydujê bo:
– jako przewodnicz¹cy Rady koñcz¹cej siê kadencji mam
du¿e doœwiadczenie w pracy samorz¹dowej,
– jestem przygotowany zawodowo do pracy w samorz¹dzie, szczególnie do zarz¹dzania bud¿etem gminy.

Renata ¯yto

Kim jestem:
– ¿on¹ oraz matk¹ dwojga dzieci,
– pracujê zawodowo jako ogrodnik oraz udzielam siê spo³ecznie,
– umiem s³uchaæ ludzi i rozumiem ich problemy.
Kandydujê bo:
– jestem mieszkank¹ tego okrêgu od 25 lat,
– chcê mieæ wp³yw na rozwój gminy,
– jestem kobiet¹ i uwa¿am, ¿e w samorz¹dzie jest ich
zawsze za ma³o.

Okrêg Nr 2
Wojciech Królikowski

Kim jestem:
– rodowitym kórniczaninem,
– ¿onaty, troje dzieci.
– wykszta³cenie wy¿sze techniczne, pracownik Politechniki Poznañskiej
– w mijaj¹cej kadencji radny Rady Miejskiej.
Kandydujê bo:
– pozytywne zmiany, jakie zasz³y przez ostatnie 4 lata
w naszej gminie, nie s¹ kwesti¹ przypadku.
– ponownie ubiegaj¹c siê o wybór na radnego Gminy Kórnik chcê kontynuowaæ te plany i zadania, których czas nie pozwoli³ mi dokoñczyæ.

Adam Lewandowski

Kim jestem:
– nauczycielem Gimnazjum w Kórniku, wykszta³cenie
wy¿sze,
– opiekunem Obserwatorium Astronomicznego, z którego mog¹ korzystaæ wszyscy mieszkañcy,
– przewodnicz¹cym Zarz¹du Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Staszica 1 w Kórniku.
Kandydujê bo:
– chcê lepszego jutra dla wszystkich dzieci, mieszkañców
Mojej Ma³ej Ojczyzny.

Okrêg Nr 3
Krystyna Janicka

Kim jestem:
– ¿on¹, matk¹ oraz m³od¹ babci¹,
– przewodnicz¹c¹ Kórnickiego Towarzystwa Pomocy
Spo³ecznej,
– osob¹ konsekwentnie d¹¿¹c¹ do celu.
Kandydujê bo:
– posiadam wieloletnie doœwiadczenie w pracy spo³ecznej,
– chcê mieæ wp³yw na rozwój Bnina i anga¿owaæ siê
w rozwi¹zywanie problemów jego mieszkañców.

Grzegorz Marciniak

Kim jestem:
– ¿onaty, ojciec dwóch synów,
– wykszta³cenie œrednie techniczne.
Kandydujê bo:
– mam du¿e doœwiadczenie w pracy samorz¹dowej,
– jestem konsekwentny w dzia³aniu,
– chcê pomagaæ ludziom,
– lubiê pracê spo³eczn¹.

Okrêg Nr 5
Jan Skibiñski

Kim jestem:
– od 28 lat mieszkam w Szczodrzykowie,
– w latach 1978-1991 pracowa³em w Kombinacie PGR
w Kórniku,
– obecnie prowadzê w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
– wykszta³cenie wy¿sze.
Kandydujê bo:
– uwa¿am, ¿e jako d³ugoletni mieszkaniec naszego okrêgu, przy wykorzystaniu porad moich wspó³mieszkañców, jak równie¿ maj¹c doœwiadczenie w pracy w Radzie Miasta i Gminy móg³bym jako Wasz przedstawiciel, przy uwzglêdnieniu realnych
mo¿liwoœci Gminy, zapewniæ dalszy rozwój naszych wsi,
– uzyskuj¹c mandat radnego chcia³bym braæ czynny udzia³ w zarz¹dzaniu
nasz¹ gmin¹, we wspó³pracy z Radami So³eckimi.

Okrêg Nr 6
Marian Mieloch

Kim jestem:
– mieszkañcem wsi Dachowa,
– ¿onaty, dwóch synów,
– radnym dwóch pierwszych kadencji samorz¹du,
– z zawodu tokarz.
Kandydujê bo:
– mam doœwiadczenie w pracy samorz¹dowej,
– chcê wspó³uczestniczyæ w dynamicznym rozwoju gminy.

Andrzej Surdyk

Kim jestem:
– mam 40 lat, jestem handlowcem,
– ¿onaty, troje dzieci.
Kandydujê bo:
– s¹ sprawy rozpoczête w ubieg³ej kadencji, które nale¿y
dokoñczyæ,
– mam ju¿ doœwiadczenie samorz¹dowe, gdy¿ by³em radnym poprzedniej kadencji.

Okrêg Nr 7
Katarzyna Stroiw¹s-Ochowiak

Kim jestem:
– m³od¹ mê¿atk¹,
– matk¹, która postanowi³a aktywnie decydowaæ o wa¿nych sprawach Naszej Ma³ej Ojczyzny.
Kandydujê bo:
– chcê wspó³uczestniczyæ w rozwi¹zywaniu naszych
problemów.

Jan Straszewski

Kim jestem:
– mam 28 lat, wykszta³cenie œrednie,
– moj¹ pasj¹ jest sport, zdoby³em 8 tytu³ów Mistrza
Polski,
– zawodowo dzia³am w bran¿y leœnej.
Kandydujê bo:
– jestem m³ody, chcia³bym dzia³aæ spo³ecznie wykorzystuj¹c swoje doœwiadczenia w sporcie,
– chcia³bym zadbaæ o ochronê œrodowiska i jednoczeœnie mieæ wp³yw na
rozwój gminy, szczególnie jej pó³nocno-zachodniej czêœci.

Bogdan Stanis³awski

Kim jestem:
– mieszkañcem gminy Kórnik od urodzenia,
– ¿onaty, mam dwóch doros³ych synów,
– kocham rodzinê i czujê siê patriot¹
Kandydujê bo:
– mamy mnóstwo pracy do wykonania w dziedzinie infrastruktury, ochrony œrodowiska, kultury, komunikacji, oœwiaty,
– chcê zadbaæ o sprawnie funkcjonuj¹cy Urz¹d Gminy,
– pragnê popieraæ wszystkie m¹dre przedsiêwziêcia przedstawiane Radzie
19
Miejskiej.
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REKLAMY

Kórnik
ul. Młyńska 18

(droga do hurtowni T.M. MAŁECCY)

zapraszamy:

pn.- pt. 10:00-19:00
sob.
10:00-13:00

TANIA ODZIEŻ

DAMSKA, MĘSKA, MŁODZIEŻOWA I DZIECIĘCA (0-12 LAT)
I
TK
PIĄ

%
-10

W

UŻYWANA I NOWA
» Niskie ceny
» Bardzo dobra
jakość

DO
S
TO TAWA
W WARU
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Ż
N
(po IEDZ DY
100
I
kg o AŁEK
dzie
ży)

pOLECAMY ODZIEŻ JESIENNO-ZIMOWĄ:
KURTKI, SWETRY, SPODNIE SZTRUKS, KOSZULE MĘSKIE (GRUBE)
BLUZY SPORTOWE,

MODNE WZORY
Odzież z Włoch, Niemiec, Anglii, Holandii

PRZEJRZYSTA EKSPOZYCJA TOWARU, ELEGANCKIE WNĘTRZE SKLEPOWE, MIŁA OBSŁUGA!

sERDECZNIE ZAPRASZAMY!

RORARO
WypoŻyczalnia samochodów
osobowych i dostawczych
tel.
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660-762-870
602-620-236, 602-130-788

Kórnik
ul. Średzka 17

TOM-PLAST
OKNA
I DRZWI Z PCV
PROFILE: VEKA, ALUPLAST
OKUCIA: WINKHAUS
SZYBA: K=1,1/ CLIMA NEUTRAL
PARAPETY: PCV, ALU
MOSKITIERY

ŻALUZJE:
pionowe (verticale)
poziome
ROLETY:
Zewnętrzne -antywłamaniowe
Wewnętrzne-tkaninowe

tel./fax: 061 8171 937, 501 645 939

Kórnik, ul. Mickiewicza 6

DORADZTWO, POMIAR, WYCENA GRATIS, SPRZEDAŻ, MONTAŻ, GOTÓWKA I RATY

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
Przyjmę krawcowe do pracy ul. Jeziorna 9
kom. 0606-461-245
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Pogoń za lisią kitą, dary lasu oraz
myśliwskie sygnały i bigos – to nieodłączne elementy corocznego święta
myśliwych, organizowanego przez
parafię w Borówcu. W tym roku odbyło
się ono 22 października.
W hubertowskim święcie w Borówcu
uczestniczyły kórnickie władze samorządowe, przedstawiciele kół myśliwskich
„Kogut” oraz „Słonko”, Nadleśnictwa Babki, a także członkowie Stowarzyszenia
Kawaleryjskiego im. 7. Pułku Strzelców
Konnych Wielkopolskich i Orkiestry Harcerskiej z Kórnika.
W pięknej, zielonej scenerii, tuż przed
nową świątynią ks. proboszcz Grzegorz
Gałkowski odprawił wraz z ojcem Albertem z zakonu Franciszkanów w Poznaniu
uroczystą Mszę Św. Podczas kazania
wielokrotnie ojciec Albert podkreślał, iż
ludzie są odpowiedzialni za przyrodę
i powinni umiejętnie z niej korzystać.
Obecni przedstawiciele kół myśliwskich
wręczyli księżom dary lasu oraz upolowaną zwierzynę.
Po Mszy Św. przybyli goście wysłuchali
sygnałów myśliwskich wykonanych przez
kórnicką orkiestrę. W życiu łowieckim
odgrywały one istotną rolę. Najdawniejsi
łowcy zmuszeni do porozumiewania się w
czasie polowań prowadzonych zespołowo, wypracowali sygnały, które pozwalały
im sprawnie polować i zapewniały bezpieczeństwo. Jak tradycja nakazuje głównym
punktem programu była pogoń za tzw.
lisią kitą przypiętą do lewego ramienia
jednego z jeźdźców z 7. Pułku Strzelców
Konnych Wielkopolskich.

KULTURA

Hubertowskie

Borówieckie gospodynie przygotowały
myśliwski bigos oraz słodkości. Chętni
mogli również spróbować kaszanki we-

dług receptury jednego z mieszkańców
wsi.
Barbara Morasz

Św. Hubert jest najpopularniejszym patronem myślistwa i łowiectwa. Tradycyjne
święto hubertowskie obchodzi się 3. listopada. W tym dniu na cześć patrona, urządza
się najważniejsze, najbardziej okazałe i uroczyste polowanie. Często poprzedzone jest ono Mszą Świętą w intencji przyrody i myśliwych. Bywa, że nabożeństwo
celebruje się nie w kościele, lecz w terenie, przy śródleśnych kapliczkach, poświęconych właśnie św. Hubertowi. Msza hubertowska to najprawdopodobniej jedyne
nabożeństwo, w trakcie którego w świątyni mogą być obecne zwierzęta, związane
z polowaniem: psy, sokoły a nawet konie.
Ciekawostką może być to, że w Polsce kult św. Huberta i tradycja polowań hubertowskich są stosunkowo młode. Sięgają XVIII wieku. Przywieźli je do naszego
kraju królowie sascy.

Jestem dumny, że służyłem w Armii Krajowej

- Cieszę się, że tak wielu młodych ludzi
interesuje się dziejami Polskiego Państwa
Podziemnego – powiedział Ludwik Misiek,
podczas otwarcia wystawy o tematyce
konspiracyjnej w kórnickim Liceum Ogólnokształcącym. Współautor ekspozycji przeprowadził również prelekcję dla uczniów.
Wystawę pod tytułem „Polskie Państwo
Podziemne. Konspiracja w Wielkopolsce
podczas II wojny światowej” zorganizowano z okazji Dnia Podziemnego Państwa
Polskiego, które obchodzono 27 września.
Znalazły się na niej prace przedstawiające
historię państwa podziemnego, fotografie
z powstania warszawskiego oraz sylwetki
osób walczących o niepodległość kraju. Ekspozycja dostępna była dla zwiedzających 20
i 23 października.
Obejrzeli ją nie tylko licealiści, ale także
mieszkańcy Kórnika.
Plansze przygotował Ludwik Misiek wraz
z członkami zarządu Okręgu Światowego
Związku Armii Krajowej. – Mojego autorstwa
są przede wszystkim prace prezentujące
członków AK z okręgu wielkopolskiego – powiedział Misiek, twórca plansz i wiceprezes
zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku
Armii Krajowej.
Ludwik Misiek, współorganizator i współ-
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autor wystawy, związany jest z Kórnikiem
(stąd pochodziła jego matka). Urodził się w
1926 roku w Pleszewie. Podczas II wojny
światowej wraz z ojcem Ignacym podjął
pracę jako konwojent mleka w Powiatowej
Mleczarni w Ostrowie Wlkp. oraz wstąpił do
Tajnej Organizacji Wojskowej, którą później
przemianowano na Związek Walki Zbrojnej
Armii Krajowej. Ignacy Misiek działał w wy-

Ludwik Misiek (w środku)

wiadzie. Młody Ludwik był jego łącznikiem
ze sztabem Obwodu Ostrów Wlkp. W 1943
roku został kurierem Inspektoratu Rejonowego Ostrów. Przekazywał informacje
i rozkazy do Jarocina. Drogę około 60 km
pokonywał rowerem, udając Niemca. – W
tamtych czasach, Polacy, którzy poruszali

się rowerem mieli je oznaczone białymi
opaskami na rurze pod siodełkiem. Był to
znak dla Niemca, że jest to Polak. Wówczas Polacy nie mogli swobodnie poruszać
się poza swoim miejscem zamieszkania.
Niezbędne było pozwolenie – tłumaczył
podczas prelekcji po otwarciu wystawy Ludwik Misiek. – Gdy jako kurier wyjeżdżałem
z rozkazami, ściągałem opaskę i wówczas
nikt mnie nie zaczepiał. Bałem się jedynie
kontroli policyjnych – dodaje.
Po przeszkoleniu podoficerskim został
kapralem i dowódcą 6 drużyny w plutonie
KEDYW. Był dwukrotnie aresztowany oraz
brał udział w walkach o Ostrów Wlkp. W
1945 roku zainteresował się lotnictwem
sportowym. Wówczas został pilotem I klasy
i do dziś, mimo podeszłego wieku lata na
szybowcach.
Ludwik Misiek przyznaje, że jest dumny
z tego, że był członkiem AK. - To ogromny
honor móc walczyć w formacji, która została
uznana przez świat za fenomen - powiedział
na zakończenie prelekcji.
Obejrzenie wystawy oraz wykład przeprowadzony przez człowieka, który kiedyś
walczył o wolność kraju i możliwość zadawania jemu pytań były najlepszą lekcją historii
dla kórnickich licealistów. Barbara Morasz
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AKTUALNOŚCI

Kronika kryminalna
Wszedł pod samochód
W okresie ostatnich dwóch tygodni na
ternie gminy Kórnik wydarzył się jeden
wypadek drogowy. Do zdarzenia doszło
na krajowej drodze nr 11. Pieszy, który
prowadził rower będąc w stanie nietrzeźwości, wszedł pod nadjeżdżający
pojazd. W wyniku zderzenia mężczyzna
doznał obrażeń ciała.
Rozbój
Trzech mieszkańców naszej gminy
dokonało w Kórniku rozboju na innym
mieszkańcu gminy. Do zdarzenia doszło
15 października. Pokrzywdzony doznał
obrażeń ciała oraz utracił kilkaset złotych. W wyniku podjętych działań przez
policjantów Komisariatu Policji w Kórniku sprawcy zostali zatrzymani. Sprawa
została przekazana do prokuratury, a
następnie zajmie się nią sąd.
Nietrzeźwi zatrzymani
W dniu 11 października kórniccy funkcjonariusze zatrzymali dwóch nietrzeźwych
rowerzystów. Byli to mieszkańcy gminy
Kórnik. Jeden z nich miał 1,5 promila
alkoholu we krwi, a drugi z mieszkańców
2,2 promila. Sprawę przekazano do prokuratury, następnie trafi ona do sądu.
Kolejny nietrzeźwy, tym razem kierujący
samochodem marki Fiat „wpadł” w ręce
policjantów Komisariatu Policji w Kórniku w dniu 19 października. Badanie
wykryło u niego 1,5 promila alkoholu.
POLICJA INFORMUJE
Na terenie województwa wielkopolskiego,
w ostatnim okresie odnotowano szereg zdarzeń, polegających na dokonywaniu oszustw
podczas prowadzenia prac przez przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą,
polegającą na montażu stolarki budowlanej
oraz urządzeń instalacji gazowej.
Firmy te działając na zasadzie akwizycji,
w większości przypadków docierają do osób
starszych, samotnych, bądź niepełnosprawnych, którym oferują produkty typu: okna,
drzwi, piecyki gazowe. Podają się za przedstawicieli spółdzielni lub wspólnoty zarządzającej danymi lokalami mieszkaniowymi.
Informują przy tym, że dany administrator
zarządził wymianę okien lub drzwi w całym
bloku, a dokonanie wymiany we własnym
zakresie spowoduje dopłatę ze strony zarządcy. Często też podają się za pracowników
gazowni sprawdzających szczelność instalacji i informują, iż przepisy Unii Europejskiej
wymogą na klientach wymianę instalacji
gazowych.
Sprzedaż oferują zwykle w formie gotówkowej: całość kwoty, zaliczka, bądź raty.
Najczęściej w rozmowie zaniżają koszt i
wysokość umowy kredytowej, jednocześnie
nakłaniając klientów do podpisania umów
kredytowych „in blanco” lub też fałszując
podpisy potencjalnych kredytobiorców. Na
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Zatrzymali posiadających
narkotyki
14 października w Kórniku funkcjonariusze Sekcji Zabezpieczenia Miasta
dokonali zatrzymania na gorącym
uczynku osób posiadających substancje
odurzające. W ręce policjantów „wpadło”
5 osób.
Ukradli samochody
W okresie od 11 do 23 października
na terenie gminy Kórnik skradziono
dwa samochody. Kradzieży jednego z
nich dokonano w Kamionkach. Łupem
złodziei padło auto marki Renault
Megane. Jego wartość oszacowano na
43 tys. zł. Drugi samochód skradziono
w Kórniku. Było to Renault Kangoo o
wartości 24 tys. zł.
Oszustwo internetowe
W ostatnim czasie mieszkaniec Radzewa poinformował kórnicki komisariat o
oszustwie internetowym. Mężczyzna
został oszukany podczas aukcji internetowej na Allegro. Licytacja dotyczyła
sprzętu muzycznego.
Odnaleźli auto
W dniu 13 października, w miejscowości
Trzykolne Młyny funkcjonariusze odnaleźli poszukiwany samochód marki Mercedes, utracony na terenie Lubonia.
BM
produkty najczęściej narzucona jest bardzo
wysoka marża, nieadekwatna do faktycznej
wartości wyrobu, a bezpośrednie dotarcie
akwizytora do klienta powoduje u niego mylne
wyobrażenie o jego wartości. Przykładowo
koszt nabycia piecyka to 570 zł, marża, koszt
akwizycji i montażu to 820 zł, koszt kredytu
to 600 zł, co łącznie w kredycie daje kwotę
1.990 zł.
Celem zabezpieczenia się przed oszustami w ten sposób działającymi należy zwrócić
szczególną uwagę na cenę, jakość oraz
sprawność proponowanego towaru, a także
koszty kredytu i usług, poprzez bezwzględne
czytanie podpisywanych dokumentów typu
umowy zlecenia, umowy kredytowe oraz
bezwzględne nie podpisywanie umów kredytowych i innych dokumentów „in blanco”.
Należy pamiętać iż w świetle obecnego
prawa każdy klient podczas sprzedaży bezpośredniej powinien być poinformowany o
możliwości odstąpienia od umowy w terminie
10 dni od jej zawarcia, a także o wysokości
kredytu, raty miesięcznej oraz kosztach
kredytu i zgodnie z przepisami systemów
ratalnych powinien otrzymać jeden egzemplarz umowy kredytowej, informującej go o
zasadach, a kolejny z banku, potwierdzający
zawarcie umowy kredytowej.
W przypadku, gdy doszło do przestępstwa
należy jak najszybciej powiadomić najbliższy
komisariat.

P.H.U.
ADI-POŻ

Dachowa, ul. Kręta 8,
62-023 Gądki

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

Prowadzimy sprzedaż:
gaśnic, agregatów, węży, kocy, szafek,
armatury pożarniczej, czujek dymu
i gazu
► instrukcji
► zestawów ADR, EKO oraz apteczek
pierwszej pomocy
► znaków ewakuacyjnych, ppoż. i bhp.
►

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

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
mgr inż. Krzysztof Jachna
rzeczoznawca budowlany
tel. 602 220 560
oferuje:

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

nr 20/2006

6 października, z okazji Tygodnia
Opieki nad Zwierzętami, odbyła się kolejna Wystawa Zwierząt Hodowlanych,
których opiekunami są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Kórniku.
Wystawa połączona była ze
spotkaniem hodowców z lekarzem
weterynarii –
p. Maciejem Grząślewiczem
oraz konkursem na najsympatyczniejszego czworonożnego przyjaciela w każdej grupie wystawianych
zwierząt.
W wystawie uczestniczyło 45
młodych miłośników zwierząt ze
swoimi pupilami, wśród których
znalazły się: króliki, koszatniczki,
szynszyle, żółwie lądowe i wodne,
chomiki, świnki morskie, myszoskoczki,
papugi, kanarki, rybki oraz egzotyczne
owady.
Pan Maciej Grząślewicz – lekarz weterynarii oraz honorowy gość i juror wystawy,

rozmawiał z uczniami na temat właściwej
opieki oraz odpowiedzialności za zdrowie
i życie małych podopiecznych. Poruszane

były również zagadnienia związane z ptasią grypą, wścieklizną oraz szczepieniami
ochronnymi zwierząt.
Następnie pan doktor fachowym okiem
oglądał zwierzęta i ich klatki, a opiekunom

NABÓR NA STANOWISKO STRAŻNIKA MIEJSKIEGO
Burmistrz Gminy Kórnik na podstawie art.3a ust.2 Ustawy z dnia 22 marca 1990.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „ o strażach gminnych” ( Dz. U. z 1997r. nr 123 poz.
779 ze zm.) , ogłasza nabór na 2 stanowiska strażnika miejskiego.
Wymagania stawiane kandydatowi na strażnika:
1. posiada obywatelstwo polskie;
2. korzysta w pełni z praw publicznych;
3. wykształcenie co najmniej średnie;
4. wiek 21-30 lat;
5. cieszy się nienaganną opinią ;
6. jest sprawny pod względem fizycznym i psychicznym;
7. posiada aktualne badania lekarskie i psychologiczne;
8. nie był karany sądownie;
9. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej (najchętniej po odbyciu służby
wojskowej);
10. posiada prawo jazdy min. kat. „B”;
11. znajomość języka obcego( min. stopień podstawowy);
Wymagane dokumenty:
a. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
b. list motywacyjny;
c. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
d. wypełniony kwestionariusz, (druk można otrzymać w siedzibie Straży Miejskiej);
e. zaświadczenie przeprowadzonych badań lekarskich i psychicznych;
f. referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy;
g. potwierdzenie o niekaralności;
h. klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych ( Dz.U. z dn.29.08.1997r. nr 133, poz. 883 ze zm.)”
Zgłoszenia wraz z dokumentami składać można w siedzibie Straży Miejskiej
w Kórniku, do dnia 20 listopada br.
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udzielał cennych rad. Finałem tej części imprezy było wybranie najsympatyczniejszych
zwierzaków w każdej kategorii.
Zwierzęta, jak przystało na wystawę,
otrzymały medale oraz nagrody w postaci
karmy, zaś hodowcy odebrali z rąk p. Grząślewicza dyplomy uznania.
Dodatkową atrakcją wystawy
było spotkanie uczniów klas IV, V
i VI z hodowcą zwierząt egzotycznych panem Jackiem Pałasiewiczem.
W ramach prezentacji uczniowie
mogli nie tylko dowiedzieć się wielu
ciekawostek o życiu i zwyczajach
takich zwierząt jak: straszyki, modliszki, karaczany, patyczaki, ptaszniki
czy krocionogi, ale mogli je oglądać
z bliska, a nawet dotykać.
Jak zwykle impreza dostarczyła
uczniom niezapomnianych wrażeń
i miała przy tym wielki walor edukacyjny.
Wystawę zwiedzili wszyscy uczniowie,
nauczyciele oraz spore grono rodziców, z
wizytą przyszły również bnińskie przedszkolaki. Agnieszka Półchłopek

KULTURA / AKTUALNOŚCI

VI wystawa zwierząt

Uprzejmie informujemy, że od 17
października 2006 r. godziny otwarcia
Muzeum w Zamku Kórnickim zostają
skrócone do godz. 16.00.
Czas otwarcia Muzeum
od 17 października do połowy grudnia:
wt.- pt. w godz. 9.00-16.00
(kasa czynna do 15.30)
sob. - niedz. 10.00-16.00
(kasa czynna do 15.30)
w poniedziałki nieczynne
Ceny biletów:
5 zł bilet ulgowy,
9 zł bilet normalny,
20 zł bilet rodzinny
(2 dzieci + 2 osoby dorosłe);
wynajęcie przewodnika - 30 zł; przewodnik w j. niemieckim lub angielskim - 50 zł.
Jednocześnie informujemy, iż
1 listopada Muzeum w Zamku Kórnickim będzie nieczynne, natomiast 11
listopada Muzeum będzie czynne
w godz. 10.00-16.00.
Uprzejmie Informuję o zmianie godzin
otwarcia Biblioteki Publicznej w Kórniku
i Filii w Bninie.
Z dniem 1 listopada b.r. placówki będą
udostępniać swe zbiory w godzinach:
Biblioteka Publiczna w Kórniku:
Poniedziałek, wtorek, piątek godz. 11.00 – 19.00
Środa i czwartek godz. 8.00 - 15.00
Filia Biblioteki w Bninie:
Poniedziałek, wtorek i piątek godz. 8.00 - 15.00
Środa, czwartek godz. 11.00 – 19.00
Serdecznie zapraszamy Czytelników i Mieszkańców do odwiedzenia naszych placówek
w Kórniku i w Bninie.

25

REKLAMY
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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

ELLMED
Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

U S G w Śremie

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

Agencja zatrudni
kobiety i mężczyzn do ochrony
obiektu w Gądkach
kontakt: tel. 061 847-71-96

Future
Fabryka Mebli sp. z o.o.
ŁĘKNO 8A, 63-020 ZANIEMYŚL

zatrudni:

- przedstawicieli handlowych,
- lakierników,
- stolarzy,
- oraz osoby do przyuczenia w/w zawodach
Oferty pisemne prosimy składać w siedzibie firmy

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

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

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

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

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

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

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

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 20/2006

HURTOWNIA „ATOPIK”
ZAPRASZA WSZYSTKICH KLIENTÓW NA ZAKUPY DO
SKLEPU FIRMOWEGO „ATOPIK” MIESZCZĄCEGO SIĘ
W KÓRNIKU NA OSIEDLU I. KRASICKIEGO 3 (BLOK TBS)

609 829 871

W OFERCIE POSIADAMY:
■ CHEMIĘ GOSPODARCZĄ
■ PERFUMY NP. ADIDAS , PUMA, BI-ES ITD.
■ KOSMETYKI NP. INGLOT, CONSTANCE CAROL, WIBO,
OLAY ITD.
■ ARTYKUŁY SZKOLNE I BIUROWE

NAGRODA 1000 PLN
Za dostarczenie
NIEZBITYCH dowodów
na osoby nielegalnie
wywożące śmieci
na terenach należących
do gospodarstwa rolnego
Żerniki Koninko

SKLEP CZYNNY :
PON - PT: 9.00 - 19.00
SOBOTA: 9.00 - 14.00

TEL. 0503 147 282

Firma zatrudni kierowców
krajowych, prawo jazdy
kat. CE + św. kwalifikacji
do CE,
atrakcyjne wynagrodzenie

Sklep „FILEMON”
WSZYSTKO DLA ZWIERZĄT

Kamionki

W tym karmy:

ROYAL, EUCANUBA, PURINA I INNE

897 14 53, kom. 601 669 261
ul. Zacisze 7 tel: 061Dowóz
do klienta GRATIS!
(kier. Szczytniki)

ZAPRASZAMY CODZIENNIE 11:00 - 20:00

usługi

tel. (61) 8171 127

a

Tel. 061 283 40 02

MAGIEL ELEKTRYCZNY

„DOBRY MIÓD”

czynny
wtorek-czwartek-piątek godz. 16.00

MOŚCIENICA, ul. Mosińska 3

Kórnik - Staszica 20

ROLETY

zewnĘtrzne
produkcja-montaż
TEL:

605 260 690
PRUSINOWO 24, TRASA KÓRNIK ZANIEMYŚL

Oddam w wynajem mieszkanie
w Gądkach
(komfort, spokój, zieleń)

Poddasze, 5 pokoi, ok. 120 m2, częściowo umeblowane,
CO, pralka. Nowoczesna kuchnia, łazienka, balkon, rolety.
Podłoga - płytki, parkiet. Miejsce na parking.
Cena za wynajem 800 złotych.

Tel. 819-84-31, godz. 20.00-21.00, lub 819-84-32
nr 20/2006

REKLAMY

KUPIĘ MIESZKANIE
w Kórniku
metraż ok. 60m
i powyżej

z własnej pasieki oferuje:

SŁOMA STEFAN

tel. 061 8170 176

KANCELARIA
Finansowa
oferuje swoje usługi

- prowadzenie wszystkich form
księgowości
- prowadzenie kadr
- pisanie biznesplanów
- prowadzenie rejestrów VAT dla rolników

Tel. 061 825 02 28, 0605 296 347
Odbieramy dokumenty w siedzibie klienta
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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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

ul. Szeroka 4
Bnin k/ Kórnika
tel. (061) 817-18-39, 283-41-87
tel. (061) 819-03-02, tel. kom. 667 399-009
PRODUKCJA I MONTAŻ ŻALUZJI
WSZYSTKICH TYPÓW

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe
Grzegorz Kowalski

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

POSZUKUJĘ
POWIERZCHNI
MAGAZYNOWEJ
(HALI MAGAZYNOWEJ
O WIELKOŚCI 250-500m2)
POD WYNAJEM NA TERENIE
GMINY KÓRNIK.
TELEFON KONTAKTOWY
61-876 37 11
LUB
604 087 760

   

USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

MONIKA ORLEWICZ-KULAS

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

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

nr 20/2006

JACEK
HALAMA

LISTA NR
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SZANOWNI WYBORCY
POSTANOWIŁEM KANDYDOWAĆ DO RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
Z OKRĘGU WYBORCZEGO NR 2
56 LAT, WYKSZTAŁCENIE TECHNICZNE
ŻONATY, DWIE CÓRKI

JESTEM KANDYDATEM NIEZALEŻNYM, BEZPARTYJNYM,
A TO POZWALA NA WIDZENIE SPRAW W KATEGORIACH BEZPOŚREDNICH POTRZEB
LUDZI I ZOBOWIĄZUJE DO KONSEKWENTNEGO EGZEKWOWANIA
PRAW MIESZKAŃCÓW LOKALNEJ WSPÓLNOTY.

OGŁOSZENIA / REKLAMA WYBORCZA

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄDNI”

W SWOIM ŻYCIU ZAWSZE STARAM SIĘ KIEROWAĆ ZASADAMI POMOCY I ŻYCZLIWOŚCI DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA.
PAŃSTWA SPOSTRZEGAWCZOŚĆ I POTRZEBY TO CENNE WSKAZÓWKI TWORZĄCE PROGRAM WSPÓLNEGO DZIAŁANIA.
ODDAJĄC SWOJE UMIEJĘTNOŚCI, DOŚWIADCZENIE I CZAS PAŃSTWU – MOIM WYBORCOM, MAM WIDZIEĆ WSZYSTKIE
SPRAWY I PROBLEMY PAŃSTWA OCZAMI ORAZ ROZWIĄZYWAĆ JE ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI ZAINTERESOWANYCH
STRON, KU ZADOWOLENIU MIESZKAŃCÓW MOJEGO OKRĘGU WYBORCZEGO I GMINY.
SERDECZNIE ZAPRASZAM 12 LISTOPADA 2006
DO ODDANIA GŁOSU NA MOJĄ OSOBĘ

2006

* Wynajmę mieszkanie w Bninie 50 m2. Tel. 696 994 171
* Kupię dom mieszkalny jednorodzinny w Kórniku. Tel. 061 817 19 44
* Oddam w najem lokal handlowy w Kórniku o pow. 60 m2. Tel. 061 8170 354
* Kupię mieszkanie w Kórniku, metraż ok. 60 m2 i powyżej. Tel. 609 829 871
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, plakaty, odznaczenia, skrzypce, gramofon, różne starocie - przyjadę. Tel. 601 308 880
* Sprzedam piec gazowy jednofunkcyjny. Tel. 505 936 638
* Mieszkanie spółdzielczo - lokatorskie, dwupokojowe na parterze z zagospodarowanym ogródkiem, nowe budownictwo. Kórnik. Tel. 600 390 920
* Sprzedam Polonez Atu+ 1997, przebieg 133 tyś. km, wtrysk, wspomaganie kierownicy, alarm, immobilizer. Tel. 503 571 362
* Zaopiekuje się dzieckiem u siebie w domu - Bnin. Tel. 061 8980 470 lub 506 505 469
* Oddam w najem na działalność gospodarczą pomieszczenie w Bninie. Tel. 061 8171 776
* Młody rencista lat 30 poszukuje pracy. Tel. 607 341 475
* Małżeństwo poszukuje mieszkania do wynajęcia w Kórniku lub okolicy. Tel. 889-749-559
* Matematyka - szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum - przygotowanie do matury. Tel. 510 621 041
* Panią, która podała ogłoszenie drobne o opiece nad dzieckiem bez telefonu prosimy o kontakt z redakcją
* Przyjmę pracowników do montażu pomników. Tel. 604 275 135
* Sprzedam skuter „Sunny” 2-osobowy, stan idealny, przebieg 400 km. automatyczna skrzynia biegów. Cena 1600 zł. Tel. 602 611 331
* Poszukuję małego mieszkania lub pokoju dla dwóch osób do wynajęcia w Kórniku lub okolicach. Kontakt pod numerem tel. 512-110-728
* Poszukuję do wynajęcia lokalu minimum 50m2 pod działalność gospodarczą w Kórniku. Tel. 888 847 022
* Oddam w wynajem busa 1,9D. Tel. 501 523 226
* Poszukuję opiekunki do dziecka w Kórniku. Tel. 693 491 245
* Sprzedam 20 ton kostki granitowej z odpadu. Tel. 601 749 784
* Sprzedam suknię ślubną, białą, rozmiar S. Tel. grzecznościowy 692 413 853
* Szukam mieszkania w Kórniku 2 lub 3 pokoje, dobra łazienka. Tel. 604 474 471
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, platery, odznaczenia, skrzypce, gramofon, różne starocie - przyjadę. Tel. 0601 308 880
* Wynajmę lub wydzierżawię działkę do 4000 m2 przy ul. Głównej w Borówcu. Tel. 601 542 014
* Pomogę w nauce języka angielskiego, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum. Tel. 505 875 640 po 18.00
* Zagubiono broszkę, kształt liścia, metalowa, pamiątka rodzinna. Tel. 506 527 742
* Wynajmę lokal handlowy o pow. 80-100 m2 w Kórniku przy pl. Niepodległości. Tel. 502 514 308
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Ogłoszenia
DROBNE

Z POWAŻANIEM
JACEK HALAMA

Ilość edycji ogłoszenia
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SPORT

NAUKA POMAGA W SPORCIE
– SPORT NAUCE
Jest profesorem nauk biologicznych,
pracownikiem Instytutu Dendrologii PAN w
Kórniku oraz zastępcą dyrektora do spraw
naukowych.
ANDRZEJ LEWANDOWSKI- mieszkaniec Kórnika, po pracy zawodowej dla
zdrowia uprawia rekreacyjnie sport.
W okresie szkolnym a także w okresie
studiów aktywnie uczestniczył w życiu
sportowym grając w siatkówkę i badmintona. Do aktywności ruchowej powrócił w
wieku 40 lat, brakowało mu ruchu, który
jak mówi, dobrze robi na od stresowanie i
zdrowie człowieka. Wtedy przez przypadek
po raz pierwszy wystartował w Gnieźnie w
triatlonie ( na zwykłym rowerze) i ponownie złapał bakcyla sportowego. Ponieważ
były to ostatnie zawody w sezonie powziął
decyzję przygotowania się przez zimę do
następnego. Kupił profesjonalny rower,
systematycznie pływał na basenie i biegał
bez względu na pogodę. Poczuł się lepiej
zdrowotnie.

Zaczął sprawdzać swoją sprawność na
zawodach pływackich i biegowych.
Z córką pływał na jeziorze nawet
w październiku.
W roku 2005 zajął trzecie miejsce
w Mistrzostwach Polski w AQATLONIE
w skład, którego wchodzi pływanie połączone z biegiem.
Dotychczas startował także, oprócz
pierwszego we wszystkich MARATONACHPOZNAŃ.
W ubiegłym roku osiągnął najlepszy
czas przebiegając trasę maratonu w 3
godziny i 12 minut. W tegorocznym poznańskim maratonie uzyskał czas około 3
godziny i 13 minut.
Wraz z Romanem Jasińskim są dotychczas najlepszymi kórnickimi maratończykami.
Pan Andrzej najczęściej startuje w triathlonie ,w skład którego wchodzi pływanie,
jazda na rowerze i bieg. W roku 2006 zajął
pierwsze miejsce w swej kategorii wiekowej
w Ogólnopolskim Triathlonie w Malborku.
Na Mistrzostwach Polski na dystansach
olimpijskich, w skład których wchodzą:
pływanie- 1,5 km, jazda na rowerze - 40
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km i bieg - 10 km był ósmy. Z kolei w
Chodzieży na dystansach o połowę krótszych był siódmy. W generalnej klasyfikacji
triatlonistów zajmuje w tym roku siódme
miejsce w Polsce. By dobrze startować w
triathlonach p. Andrzej startuje także w różnych zawodach biegowych na dystansach
od 10 km do 20 km.
W bieżącym roku na trasie MogilnoTrzemeszno (18 km) zajął trzecie miejsce.
Także pływa. W wieku 30 lat nauczył się
pływać kraulem.
W Otwartych Mistrzostwach Poznania
na 100 m stylem zmiennym był trzeci.
Startował także w Maratonie Pływackim
w Środzie Wlkp i pokonując dystans 4 km
zajął trzecie miejsce. Namówił także do
sprawdzenia się w pływaniu kolegów z
Instytutu Dendrologii PAN.
Zimą, ubiegłego roku na basenie w
Środzie Wlkp w sztafetach pływackich
zakładów pracy na dystansie 10 x 25 m
jego zespół zajął drugie miejsce, a w roku
bieżącym trzecie.
Triathlon to dyscyplina niezwykle czasochłonna i kosztowna. Z tego powodu
zapisał się do klubu i obecnie reprezentuje
AZS – UAM Poznań. Kórniczanin stara się
aktywnie żyć i zachęca innych , by przynajmniej dwie godziny dziennie uprawiać
jakikolwiek sport.
Bieg, jazda na rowerze czy pływanie
przyda się każdemu człowiekowi i to bez
względu na wiek. Pan Andrzej zaraża pasją
sportową również swoją rodzinę. Stara się
rozruszać swoje trzy córki. Magda gra w szachy w „Kórnickiej Wieży”, bo ze względu na
słaby wzrok nie może intensywnie uprawiać
innych sportów. Zuzanna i Ola pływają systematycznie i należą do sekcji pływackiej w
Środzie Wlkp. Ponadto biegają na zawodach
szkolnych i w biegach ulicznych. Stanęły na
podium w „Biegu z Białą Damą” w Kórniku.
Często w trakcie Maratonu Poznań , kiedy
ojciec pokonuje dystans 42,195 km , one
startują w biegach młodzieżowych a mama
jest ich wiernym kibicem.
Jednak największym marzeniem dla
p. Andrzeja, a jednocześnie wezwaniem,
jest ukończenie tzw. IRONMAN-u , w skład
którego wchodzą: 3800 m- pływanie, 180
km- jazda na rowerze i przebiegnięcie pełnego maratonu. Marzy mu się ukończenie
tej dyscypliny w ciągu 12 godzin.
Może wystartuje z okazji swoich 50
urodzin ? Szkoda tylko, że tego typu zawodów nie ma jeszcze w Polsce tylko poza
granicami kraju. W przyszłym roku planuje
wystartować w konkurencji IROMAN- u,ale
na dystansach o połowę krótszych.
Poza sportem p. Andrzej jest zainteresowany jeszcze innym hobby. Posiada
4 psy rasy Siberian Husky. Są to psy
pociągowe. Na razie nie ma zbyt dużo
czasu a także środków finansowych, by
systematycznie uczestniczyć w zawodach
psich zaprzęgowych.
Jest taka kategoria zawodów cakincross
, polegająca na bieganiu z jednym psem i p.
Andrzej od czasu do czasu jeździ po Polsce
i w nich startuje. W tym roku w Nakle/n Notecią w tego typu zawodach był pierwszy.
Nasz kórniczanin powinien być przykładem

dla innych i dowodem na to, że uprawianie
sportu dla siebie jest najlepszym sposobem
na zdrowe życie.
Właśnie tego zdrowia życzymy p. Andrzejowi najwięcej, by mógł spełniać swoje
życiowe zamierzenia i marzenia. ARA
ZWYCIĘSTWO SZCZODRZYKOWA
W PIŁCE NOŻNEJ
Kolejny raz reprezentacja Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie zdobyła Gminne Mistrzostwo Szkół Podstawowych w
piłce nożnej i będzie reprezentować nasze
środowisko na zawodach powiatowych.
Uczniowie p. Dariusza Śmigielskiego, który
był głównym organizatorem imprezy, wygrali wszystkie mecze. W zespole grali: Marcin
Stefaniak, Krzysztof Krajewski, Marcin
Stroiwas, Krzysztof Kuźma, Damian Andrzejewski, Damian Achtenberg, Szymion
Płotkowiak, Jakub Simon, Szymon Pawlik.
Zdobyli puchar i złote medale mistrzostw,
które również pozostałym szkołom wręczał
osobiście sponsor p. Marcin Grześkowiak
– „Surówki Grześkowiak”. Drugie miejsce
wywalczyła szkoła z Radzewa, trzecie z
Kórnika a czwarte Bnin.
Wyniki meczy:
SP Szczodrzykowo – SP Kórnik
2 :1
SP Szczodrzykowo – SP Bnin
2:0
SP Szczodrzykowo - SP Radzewo 4 : 3
SP Radzewo –
SP Kórnik
1:0
SP Radzewo –
SP Bnin
4:0
SP Kórnik –
SP Bnin
2:0
Najwięcej bramek strzelili: Mateusz
Wójkiewicz z Radzewa 5, Marcin Stroiwąs 4 i Szymon Pawlik 3 - obydwoje z
Szczodrzykowa.
Nad zdrowiem uczniów czuwała p.
Małgorzata Walkowiak a dyrektorka Szkoły
w Szczodrzykowa p. Barbara Pietrala jako
gospodarz dokonała otwarcia imprezy i
przygotowała dla wszystkich uczestników
posiłek w postaci drożdżówek. Mecze odbyły się na Błoniach w Kórniku. Mistrzostwa
sędziowali wychowankowie p. Dariusza
Śmigielskiego, grający na co dzień w piłkę
nożną w „Kłos Zaniemyśl” : Tomasz Łukowiak, Przemysław Werner, Maciej Urbas i
Przemysław Musiał .Wymienieni są uczniami kórnickiego liceum. ARA
BNIN NAJLEPSZY W BADMINTONIE
W sali gimnastycznej w Bninie odbyły
się Drużynowe Mistrzostwa Gminy szkół
podstawowych w badmintonie. Zarówno
wśród dziewcząt jak i chłopców zwyciężyła
Szkoła Podstawowa w Kórniku- Bninie i
obydwie reprezentacje będą grały dalej w
zawodach powiatowych.
Nie startowała reprezentacja z SP
Radzewo.
Kolejność uczestników decydowała o
miejscu szkoły.
Dziewczęta
1.Kinga Zgarda - Katarzyna Serafiniak
– SP Bnin
2. Wiktoria Żegleń – Małgorzata Jakubowska – SP Szczodrzykowo
3. Alicja Starosta – Dominika Mulak – Kórnik nr 1 (dokończenie na nast. stronie)
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KOMPLET SREBRNYCH MEDALI
DLA LO KÓRNIK
W rozegranych w Radzewie Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego szkół ponagimnazjalnych w tenisie
stołowym srebrne medale wywalczyły
zarówno dziewczęta jak i chłopcy z kórni-

zdobyła Barbara Jeziorska a najlepszy
licealista Tomasz Pluta zajął czwarte miejsce. Medale w tej rywalizacji sponsorował
p. Marek Serwatkiewicz. ARA
CAŁA WIELKOPOLSKA BIEGAŁA
W RACOCIE
Najlepsze sztafety biegowe z powiatów
całej Wielkopolski startowały w Finałach
Mistrzostw Wojewódzkich szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych
w Racocie k/Kościana.
Z Kórnika powiat poznański reprezentowali chłopcy z Gimnazjum w Kórniku oraz
dziewczęta i chłopcy z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku. Najlepiej wśród
poszczególnych typów szkół pobiegli
w sztafecie 10x1000m uczniowie Gimnazjum w Kórniku, którzy zajęli 9 miejsce.
Dziewczęta z liceum były 34 a chłopcy
ukończyli sztafetę na 32 miejscu.
W imprezie startowało ponad 1800
uczniów z całej Wielkopolski. ARA
KAŻDY KTO DOTARŁ DO METY JEST
ZWYCIĘZCĄ

ckiego liceum. Dziewczęta p. Iwony Rauk :
Barbara Jeziorska, Ewa Profaska, Paulina
Łukiewska oraz chłopcy p. Bartosza Kowalczyka: Tomasz Pluta, Tomasz Mieloch
i Damian Mieloch, zdobywając drugie
miejsca zakwalifikowali się do Półfinałów
Mistrzostw Wielkopolski, które odbędą się
23 listopada 2006 w Jarocinie.
Puchary i medale dla najlepszych szkół
ufundowało Starostwo Powiatu Poznańskiego.
Przeprowadzono również Indywidualne
Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym.
Drugi medal, ale tym razem brązowy
PASMO PORAŻEK
CZAS PRZERWAĆ !!!
Do rozegrania w rundzie jesiennej pozostały trzy kolejki:
w sobotę 28 października o 15 podejmujemy Kłos Zaniemyśl, 5 listopada w
niedzielę zmierzymy sie na wyjeździe z
KS Łopuchowo i na zakończenie rundy 12
listopada w niedzielę o godzinie 11 podejmujemy Piast Kobylnica.
Puchar Polski: Kotwica - Kłos Zaniemyśl 2-6.
11 października rozegraliśmy mecz
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Tak było dawniej i tak jest dzisiaj, że
kto dobiegnie do mety MARATONU jest
zwycięzcą.
Maratończycy nawiązują do symboliki
legendy bitwy pod Maratonem ( 490 lat
przed naszą erą), kiedy do obrony Ateńczyków dotarł posłaniec o imieniu Fejdippides i
okrzykiem na ustach powiedział:” Cieszcie
się – zwyciężyliśmy”, upadł na posadzkę
agory i umarł z wycieńczenia.
Biegł 35 kilometrów w pełnym rynsztunku, po wyczerpującej walce z Persami, co
było już ponad siły dzielnego biegacza.
Był to nadludzki wysiłek. Z trudnościami,
kryzysami na trasie każdego maratonu
spotykamy się do dzisiaj. Każdy, kto przekracza linię mety, może bez względu na
wynik podnieść ręce, z triumfalnym gestem
zwycięstwa.
13 października 2006 odbył się już 7
Maraton – Poznań. Start i meta jak zawsze
odbywa się nad Maltą w Poznaniu. Do
udziału zgłosiło się ponad 2545 biegaczy,
259 rolkarzy i
11 inwalidów na wózkach. Łącznie wystartowało ponad 2800 osób.
Nie wszyscy dotarli do mety. Trasę
maratonu 42 km i 195 m pokonało 2208
biegaczy, 259 biegających na łyżworolkach
i 11 jeżdżących na wózkach.
pucharowy z rywalem zza miedzy Kłosem,
goście urządzili sobie ostre strzelanie aplikując 6 goli, w tym 3 po rzutach karnych.
Liga: Lechia Kostrzyn - Kotwica 5-1
Skład: Dobrzyński, Landskowski, Marciniak, Słabolepszy/ 71 minuta Mościpan,
Gronek, Bzdęga/ 58 minuta Konował, Ł.
Szymczak, Dłużeń/ 67 min Małecki, R.
Cielewicz/ 46 min. Tomek Szymczak, Jankowiak, J. Joppek (k.)
żółte kartki: Słabolepszy 36, Gronek
55, Bzdęga 30, Jankowiak 15, czerwona:
T. Szymczak 90+1, bramki: Słabolepszy
39 minuta, stracone: 25, 36, 41, 72, 89

Wśród nich byli także maratończycy
z gminy Kórnik. Najlepszym był Roman
Jasiński z Kórnika, który z czasem 3
godz.12 min.20 sek. uplasował się na 257
m. Niedaleko za nim na 266 miejscu przybiegł na metę drugi kórniczanin Andrzej
Lewandowski – czas 3:13:12.
Bardzo dobrze wypadł kolejny nasz
biegacz Zbigniew Jędrzejczak, który biegał
maraton po raz pierwszy i z czasem 3:23:53
zajął 422 miejsce.
Znacznie poprawił swoje miejsce i
czas w porównaniu z rokiem ubiegłym,
najstarszy z naszych uczestników 56 letni
Andrzej Kandulski z Borówca, przebiegł
trasę w 3:28:20 i był 480. (poprzednio 983
m i czas 3:51:44 ).
Krzysztof Buszkiewicz z Kórnika w roku
ubiegłym zajął 1238 z czasem 4:03:06
a w tym ukończył bieg na 662 miejscu
pokonując trasę znacznie szybciej - czas
na 3:37:31.
Jego szwagier Mirosław Wziątek z Kórnika także poprawił czas i miejsce w maratonie, bo z czasem 3:42:50 przybiegł na metę
788 ( poprzednio 1108 m-czas 3:57:14).
Janusz Szulc z Borówca uzyskał czas
3:54:39 i był 1071 a Jędrzej Daniel z Borówca- najmłodszy z mężczyzn z naszego
terenu, ukończył bieg na 1327 miejscu
w czasie 4:06:13.
Sebastian Jakrzewski z Kórnika był
1621- czas 4:23:35. Robert Wojtkowiak
z Bnina przebiegł metę na 1979 miejscu
, w czasie 4:54:33. Bartosz Kurzawski z
Kamionek był 1040 – czas 5:03:52. Słowa
uznania należą się jedynej kobiecie z Kórnika, która ukończyła Maraton a była to
Hanna Dylewska ( 25 lat ), która z czasem
5:51:31 zajęła miejsce 2202.
Mieliśmy także biegaczy na łyżworolkach. Maraton ukończyli: Roman Bursztyn74 miejsce, czas 1 godz. 38 min. 44 sek.
oraz Olech Bestrzyński, który z czasem
2:02:53 był 157.
Czy w następnym Maratonie-Poznań
pobiegnie więcej kórniczan ? Zobaczymy
za rok.
Do startu należy przygotowywać się już
od dzisiaj.
Chwała naszym herosom, którzy podejmują takie wezwania.
Wiadomości z Maratonu czerpałam od
uczestników, także ze strony internetowej
oraz z materiałów reklamowych dostarczonych przez kórniczanina p. Przemysława
Gronka – jednego z organizatorów imprezy.
ARA
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Chłopcy
1. Mariusz Dylewski – Michał Stolpe
– SP Bnin
2. Tomasz Miara – Jakub Olejnik – SP
Kórnik
3. Adam Holc- Szymon Płotkowiak – SP
Szczodrzykowo
Puchary i medale sponsorowała Firma
ADI-POŻ z Dachowej p.Sławomira Krzewiaka.
Zawody zostały przeprowadzone przez
nauczycieli szkół pod kierunkiem p. Małgorzaty Iszkuło. ARA

minuta.
Przy stanie 1-0 w 29 minucie sędzia nie
uznał wyrównującego gola dla Kotwicy.
Vitcovia Witkowo - Kotwica 3-1.
Skład:Dobrzyński, Socha, Ł. Szymczak,
R. Cielewicz,/ 46 Konował, Gronek/ 57
Stachowiak, J. Joppek, Landskowski,
Dłużeń, Jankowiak/46 Koprowski, Marciniak.
Sądząc po wyniku można powiedzieć: fajny mecz, dużo goli itp....Nic
z tego! Przez całe spotkanie niewiele
się działo, gra toczyła sie “na stojąco”,
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(dokończenie z poprzedniej strony)
w 19 minucie meczu słupek uratował
gospodarzy przed utrata gola. Piłkarze
Vitcovii coraz groźniej atakowali. Po jednym z takich rajdów w 40 minucie objęli
prowadzenie, minutę później było już 2-0.
Po zmianie stron gospodarze nadal dominowali na boisku i 49 min było 3-0, honorowego gola dla Kotwicy strzelił w 88 min
Piotr Koprowski. Żółte kartki: Ł. Szymczak,
Jankowiak, Bzdęga.
Już od miesiąca nie zaznaliśmy smaku
zwycięstwa, licząc z meczem pucharowym
w ostatnich pięciu spotkaniach zdobyliśmy
5 goli, a nasi rywale 18.
www.kotwica.kornik.eu
RySZARd
Fundacja im. Antoniny Kaweckiej
oraz
Zamek w Kórniku
zapraszają na
LIII spotkanie z cyklu
Akademia Pieśni Polskiej
“PAMIĘTAMY”
Wykonawcy:
Pedagodzy Wydziału Wokalnego
Akademii Muzycznej w Poznaniu:
Grażyna Flicińska-Panfil
Barbara Mądra
Jerzy Mechliński
Andrzej Ogórkiewicz

Podsumowanie rozgrywek ALPN do 15 i 18 lat OSiR 2006
ALPN do lat 15 zakończyła rozgrywki 14 października. Oto wyniki końcowe:
Miejsce

Nazwa drużyny

Punkty meczowe

Bilans bramek

I

BNIN TEAM

24

+42

II

MIŚ USZATEK BNIN

24

+8

III

MASTERBLANT KÓRNIK

13

IV

GALAKTIKO

6

V

KANABIS

4

ALPN do lat 18 zakończyła rozgrywki 21 października. Oto wyniki końcowe:
Miejsce

Nazwa drużyny

Punkty meczowe

Bilans bramek

I

FC CZAPAJEW

18

+25

II

HALABARDY

12

+3

III

MKS CZMOŃ

6

-9

IV

FC KÓRNIK

0

-17

Zawody dla drużyn do 15 i 18 lat
zostały zorganizowane przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Kórniku. Wszystkie
drużyny zostały wyróżnione dyplomami

a zawodnicy trzech najlepszych drużyn
otrzymali upominki rzeczowe: piłki, getry
oraz ochraniacze. Upominki ufundował
OSiR w Kórniku.

Zarząd Fundacji
im. Antoniny Kaweckiej:
Rafał Korpik
Paweł Myszkowski
Tomasz Raczkiewicz
Bartłomiej Szczeszek
Jaromir Trafankowski
Przy fortepianie:
Izabela Górska-Krasiel
Katarzyna Kędzierska
Bogna Kostrzewa-Dubel
Joanna Zaremba
Zamek w Kórniku
niedziela, 5 listopada 2006 r.,
godz. 18.00
Wstęp wolny

OGŁOSZENIE

Na zdjęciu są zawodnicy trzech najlepszych drużyn
ALPN do lat 18 z upominkami. Od lewej stoją drużyny: FC CZAPAJEW, HALABARDY i MKS CZMOŃ
Ostatnie dwa mecze sędziował Jan Wójkiewicz
Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku
Przedstawiciele drużyny FC CZAPAJEW w ALPN do
18 lat po otrzymaniu upominków

DRUŻYNA PIŁKI SIATKOWEJ

„ATOPIK”

ogłasza nabór nowych zawodników.
Gwarantujemy bezpłatny udział
w zajęciach sportowych oraz udział
w lidze kls-A. Treningi odbywaja się
2 razy w tygodniu w sali gimnastycznej
szkoły podst. w Bninie.
Wszystkich chętnych prosimy
o kontakt pod numerami telefonów:
61-876 37 11 lub 604 087 760.
Osoby niepełnoletnie prosimy
o pisemną zgodę rodziców
na uczestnictwo.
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nie przybliżenie pracownikom wymagań
normy PN-EN ISO 9001:2001. W każdym
urzędzie przeszkolono również pełnomocników ds. jakości (osoby te będą zajmować

Pośredniak się szkoli
Z projektu szkoleniowego dofinansowanego przez Unię Europejską korzystają pracownicy dwudziestu wielkopolskich Powiatowych Urzędów Pracy. Za
ponad 1.7 mln złotych urzędnicy będą
podnosić swoje kwalifikacje.
Rozpoczęty w maju bieżącego roku projekt „Wysoka jakość gwarantem rozwoju”
docelowo obejmie ponad 400 osób – średnio po dwadzieścia z każdego objętego projektem urzędu pracy. Przedsięwzięcie ma
na celu podniesienie jakości i efektywności
działania publicznych służb zatrudnienia
przez doskonalenie umiejętności urzędników, standaryzację realizowanych usług,
wprowadzanie nowoczesnych standardów
zarządzania oraz informatyzację.
Do tej pory przeprowadzono szkolenia
indywidualne dla każdego PUP z Podstaw
Zarządzania Jakością. Miały one za zada-

Jarosław Lasecki

się budowaniem i doskonaleniem systemu
zarządzania jakością w urzędzie pracy)
oraz dyrektorów i pracowników merytorycz-

nych, odpowiedzialnych za przygotowanie
dokumentacji i opisywanie procesów. Kolejne szkolenia, zamykające projekt, zaplanowano na okres do końca lutego przyszłego
roku. Wiedza teoretyczna uzupełniona
zostanie warsztatami praktycznymi. Ma to
poprawić ciągłość działań i utrwalić dbałość o jakość u pracowników urzędów. - W
Polsce jednym z najistotniejszych problemów jest sytuacja na rynku pracy. Dlatego
ważne jest, by pracownicy Powiatowych
Urzędów Pracy byli dobrze przygotowani
do zmieniających się potrzeb w zakresie
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
które poszukują zatrudnienia. - mówi Jarosław Lasecki kierownik projektu.
Instytucją wdrażającą jest firma Doradztwo Gospodarcze DGA S. A. z Poznania.
Projekt ma charakter regionalny, obejmuje
wyłącznie urzędy z terenu Wielkopolski.
Jednak zawarte w nim kwestie dotyczyć
mogą urzędów w całym kraju, które także
stają przed koniecznością usprawnienia
swoich działań.
Więcej szczegółów dotyczących
projektu oraz szczegółowej tematyki
szkoleń dostępnych jest na stronie
internetowej www.jakosc-efs.pl. Iwk

REKLAMY

PORADNIK
GOSPODARCZY

Nowe mieszkania w Luboniu
Luboń cieszy się sporą popularnością wśród inwestorów mieszkaniowych.
Bliskość Poznania, dogodny dojazd
oraz bogata infrastruktura powoduje, że
stale przybywa tam nowych mieszkań.
Do grona deweloperów dołączył teraz
Agrobex, który rozpocznie w Luboniu
realizację kompleksu dwupiętrowych
budynków wielorodzinnych.
Nowa inwestycja Agrobexu, powstanie
przy ulicy Hibnera. Składać się będzie
z 24 mieszkań (jedno i dwu - pokojowych)
o powierzchni od 34 do 53 m. kw. Lokale
zostaną zrealizowane w technologii tradycyjnej. Inwestor zadba również o garaże,
miejsca postojowe przed budynkiem oraz
małą architekturę. Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na 30
czerwca 2008. Obecnie trwa rezerwacja
lokali. Przyszli właściciele podpisują

Budynki wielorodzinne przy ul. Hibnera w Luboniu będą gotowe w czerwcu 2008 roku

umowy przedwstępne i dokonują wpłaty w
wysokości 20% wartości lokalu. Pozostała
kwota spłacana jest co miesiąc, aż do

dnia odbioru mieszkania. Szczegółowe
informację można uzyskać na stronie
http://www.agrobex.com.pl. Iwk

W ramach realizowanej inwestycji TBS Partner zaproponował
władzom Szamotuł przekazanie
W drugim kwartale bieżące23 lokali. Mają one zaspokoić pogo roku TBS Partner rozpoczął
trzeby mieszkaniowe tych osób,
realizację kolejnej inwestycji
które oczekują na własne lokale z
mieszkaniowej. W Szamotułach
zasobów samorządowych. Niestety
u zbiegu ulicy Zamkowej i Nodo tej pory władze miasta i gminy
wowiejskiego, w bliskim sąsiedznie wydały decyzji. TBS Partner
twie rzeki Samy, powstają dwa
wyznaczył jej ostateczny termin
wielorodzinne budynki.
na koniec października. Rozmowy
Każdy z budynków posiada
trwają, a o ich finale przypomnimy
48 mieszkań. Przyszli najemcy
w najbliższym wydaniu.
mają do wyboru kawalerki oraz
TBS Partner Sp. z o.o. bulokale 2 i 3-pokojowe o powierzchni
Każdy budynek TBS Partner w Szamotułach będzie się składać dował dotąd w Kórniku, Słupcy,
od 34 do 63 m. kw. Mieszkania
z 48 mieszkań Murowanej Goślinie. Przejął też
będą wyposażone w kuchenki, sanitariaty lokale użytkowe przeznaczone na wynajem. i dokończył inwestycję w Poznaniu, przy
i zlewozmywak, a posadzki zostaną pokryte Koszt metra kw. to jedynie 600 złotych, co ul. Czystej, po upadku Spółdzielni Mieszestetyczną wykładziną. Inwestor zadba powoduje, że jest to najtańsza oferta na kaniowej Poznanianka.
również o garaże, małą architekturę oraz rynku pierwotnym w Szamotułach.
(szczegóły: www.tbspartner.pl). Iwk
Partner w Szamotułach
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Telefony alarmowe:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 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
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Poziomo: 1) prezeska Klubu Pro Sinfonika im. Mieczysława Karłowicza w Kórniku, 5) miasto na zachód od Olsztyna, 8)
tkanina na garnitur, 9) modny dawniej taniec, 10) wieś w gminie Kórnik, sołtysem
jest tam Jerzy Rozmiarek, 11) miasto
nad jeziorem Jeziorak, 14) bezkrytyczny
naśladowca tego, co modne, 17) państwo
w Afryce, 19) Andrzej Wajda, 20) „I wilk
syty, i… cała”, 21) sala akademicka,
22) prezes Zarządu Miejsko-Gminnego
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Kórniku, 23) otwór w ścianie 25) górna
część tułowia, 28) napad bólów w jamie
brzusznej, 31) wieś w gminie Kórnik,
sołtysem jest tam Lucjan Sklepik, 32)
węgierski trunek, 33) niewielki, artystycznie wykonany przedmiot, 34) Indianin,
35) pasja.

Pionowo: 1) film z Janem Nowickim i Cezarym Pazurą, 2) zawiadomienie z poczty o
nadejściu przesyłki, 3) człowiek śniegu, 4) biała
w Kórniku, 5) pieczywo żydowskie, 6) partner
Julii, 7) sołtys Kromolic, 12) zagłębienie wyżłobione przez rzekę, koryto, 13) trud poniesiony
w jakiejś sprawie, 15) sołtys Czołowa, 16)
zespół taneczny działający przy Urzędzie Miejskim w Kórniku, 17) szlak komunikacyjny, 18)
płaskodenny statek wiosłowy, 23) rozwiązła
zabawa, 24) bieda, 26) Ludowy Klub Sportowy
w Błażejewku, 27) wybierała się za morze, 28)
lichy obraz, 29) poznański klub sportowy, 30)
część pierwiastka chemicznego.
Litery w polach z dodatkową numeracją
(w prawej dolnej części), uszeregowane
w kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie – przysłowie.

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 18/2006:
„CUDZE RZECZY LEPSZE”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Beata Schumacher z Kórnika.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
10-go listopada 2006 r.
Materiały prosimy dostarczać do 3-go listopada 2006 r.
nr 20/2006

