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BIeRNATKI
• Sołtys Anna Plucińska poinformowa-

ła, że dobiegają końca prace związane 
z remontem świetlicy oraz  ustawianiem 
przyrządów na placu zabaw we wsi. 

CZoŁoWo
• Od października trwa wodciągowanie 

wsi. Obecnie powstaje główny wodociąg. 
Na 15 listopada  zaplanowane zostało 
podłączenie przyłączy. 

• Sołtys Jan Nowak informuje również, 
że w świetlicy wiejskiej będzie zainstalo-
wany internet.

DAchOWA
• Sołtys Józef Białkowski postanowił 

przeznaczyć resztę pieniędzy z środków 
sołeckich na zakup sprzętu do świetlicy. 
Wyposażona zostanie m. in. kuchnia w 
talerze i zestawy obiadowe.

KROmOLIce 
• We wsi planowana jest budowa boi-

ska sportowego. Realizacja tego zadania 
zależy przede wszystkim od dotacji gminy 
na ten cel, o czym decydować będą już 
nowi radni. Środki wiejskie zgromadzone 
na to zadanie wynoszą 4700 zł. Niezbęd-
na będzie jeszcze kwota ok. 10 tys. zł. 
na wywóz gruzu. Sołtys Jolanta Gańko 
przyznaje, że środki sołeckie będą prze-
znaczone na wyposażenie boiska. Już w 
tym roku zakupiono bramki.

SzczODRzYKOWO 
• 11 października zakończono prace 

związane z ułożeniem pozbruku przy blo-
kach na ulicy Ogrodowej.  

• 8 października odbyło się zebranie 
wiejskie, na którym dokonano podziału 
środków wiejskich na 2007 rok. Środki 
przeznaczono na utrzymanie boiska, 
sali wiejskiej, organizację imprez kultu-
ralnych. 

• Świetlica socjoterapeutyczna boryka 
się z brakiem opiekuna.  

• Dużym problemem we wsi jest zły 
stan dróg na osiedlu domków jednoro-
dzinnych.

żErNiki
• W piątek 3 listopada odbyło się ze-

branie wiejskie. Przybyli na nie burmistrz 
Jerzy Lechnerowski, zastępca burmistrza 
Hieronim Urbanek, radni Janusz Wojtuś, 
Andrzej Surdyk oraz kandydaci startujący 
w wyborach na burmistrza i radnych. 

Sołtys Kazimierz Bogusławski przed-
stawił sprawozdanie z wykorzystania 
środków sołeckich w tym roku. Jednym 
z ważniejszych problemów omawianych 
podczas zebrania była kwestia powstania 
oczyszczalni ścieków. Zastępca burmi-
strza – Hieronim Urbanek zaprezentował 
pomysł stworzenia w Żernikach małych 
oczyszczalni ścieków tylko dla potrzeb 
mieszkańców. 

Zwrócono się z prośbą, aby w przyszło-
rocznym budżecie znalazły się pieniądze 

na ocieplenie budynku świetlicy. 
Mieszkańcy obecni na spotkaniu postu-

lowali również, aby w budżecie gminy ująć 
środki na modernizację drogi prowadzącej 
przez wieś do Robakowa. Urząd Miejski 
do tej pory przystąpił do wycięcia dzikich 
krzewów przy opisywanej drodze. 

ROBAKOWIO-OSIeDLe
• Na zebraniu wiejskim zorganizowa-

nym dla Robakowa-Osiedla mieszkańcy 
mieli okazję przedstawić problemy wsi bur-
mistrzowi Jerzemu Lechnerowskiemu. 

Obecni na zebraniu skarżyli się na 
Straż Miejską. Jeden z rozmówców zwrócił 
się do burmistrza z prośbą, aby ten udzielił 
nagany komendantowi SM za to, że na 
spotkaniu nie ma żadnego jej przedsta-
wiciela. Wskazywał na bezpańskie psy, 
których nie wyłapuje SM. Powiedział, iż 
nieczystości są wylewane na ogrody i do 
rowów melioracyjnych, a sprawcy nie są 
ścigani. 

Podjęto również temat śmieci. Przy-
byli podkreślali, że należy kontrolować, 
czy mieszkańcy mają umowy z firmami i 
prawidłowo usuwają śmieci. Mieszkańców 
poinformowano o nowych przepisach 
dotyczących utrzymania porządku, w tym 
odbioru nieczystości i segregacji śmieci. 
Niestety często mieszkańcy nie segregują 
odpadów, a czasem robią to niedbale lub 
podrzucają nie posegregowane do miejsc, 
gdzie powinny znajdować się wyłącznie te 
posegregowane. 

Rozmówcy poruszyli także problem do-
wozu dzieci do szkoły. Pytali czy istniałaby 
możliwość          (dokończenie na str. 4) 

PodSUMoWANiE WSPÓŁZAWodNi-
CTWA SPorToWEGo SZkÓŁ

W dniu 26 października br. w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu odbyło się podsu-
mowanie współzawodnictwa sportowego 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów, znaj-
dujących się na terenie naszego powiatu. 
Zarówno w kategorii Szkół Podstawowych, 
jak i Gimnazjów gmina Kórnik zajęła  
2 miejsce. W obu tych kategoriach zwy-
cięstwo odniosła gmina Swarzędz. Z kolei, 
gimnazjum w Kórniku, zdobywając naj-
wyższą ilość punktów, wygrało rywalizację 
z innymi gimnazjami powiatowymi. Gminę 
Kórnik na tym podsumowaniu reprezento-
wał burmistrz Jerzy Lechnerowski, który 
odebrał 2 puchary przyznane za zajęcie  
2 miejsca w kategorii Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów.

SPOTKANIe z PRzeDSTAWIcIeLAmI 
AQUANeT-U

W dniu 26 października br. w Urzędzie 
Miejskim odbyło się spotkanie z dyrektorem 
Departamentu Inwestycji p. Kazimierzem 
Kazirodem i kierownikiem Departamentu 
Rozwoju i Planowania Inwestycji p. Karo-

lem Beszterdą, reprezentującymi Spółkę 
Aquanet. Spotkanie dotyczyło budowy ma-
gistrali wodociągowej z ulicy Armii Krajowej, 
Szerokiej, Jeziornej i Śremskiej w Bninie do 
osiedla mieszkaniowego SKR. Omawiano 
przede wszystkim sprawy techniczne zwią-
zane z przebiegiem opisywanej magistrali. 
Według poczynionych ustaleń ukończenie 
inwestycji i rozpoczęcie eksploatacji po-
winno nastąpić w kwietniu 2007 roku. Na 
spotkaniu tym gminę Kórnik reprezentował 
wiceburmistrz Hieronim Urbanek.

OSTATNIe POSIeDzeNIe KOmISJI 
oChroNY ŚrodoWiSkA

W dniu 27 października br. w Urzędzie 
Miasta w Środzie Wielkopolskiej odbyło 
się ostatnie posiedzenie Komisji Ochrony 
Środowiska funkcjonującej w ramach Sto-
warzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. 
Na posiedzeniu tym podsumowano cztero-
letnią działalność Komisji. Najważniejsze 
punkty tej czteroletniej pracy, to zdaniem 
zebranych: likwidacja mogielników w na-
szym regionie, jak również realizacja proce-
su oczyszczania wielu jezior. Na spotkaniu 
obecny był burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
który w Komisji pełnił funkcję wiceprzewod-
niczącego.

POSIeDzeNIe RADY SPORTU

W dniu 30 października br. odbyło 
się posiedzenie Rady Sportu w Kórniku. 
Przewodniczący Rady, którym jest p. Ta-
deusz Rauk, podziękował burmistrzowi za 
owocną współpracę, która dokonała się w 
ciągu minionych czterech lat. Stwierdzono 
również, że w przyszłości należałoby zwięk-
szyć kompetencje Rady, choćby w zakresie 
przyznawania środków organizacjom spor-
towym funkcjonującym na terenie gminy. 

SPoTkANiE Z PrEZESEM SPÓŁki 
ARAmIS

W dniu 2 listopada br. odbyło się spot-
kanie burmistrza Jerzego Lechnerowskiego 
i wiceburmistrza Hieronima Urbanka z pre-
zesem Zarządu Spółki Aramis p. Oskarem 
Matuszakiem. Było to kolejne spotkanie  
w sprawie budowy lokalnej oczyszczalni ście-
ków dla wsi Dębiec. Omawiano m.in. sprawy 
dotyczące kwestii gruntowych, kosztów 
budowy i eksploatacji, jak i rozwiązań tech-
nicznych koniecznych do przedsięwzięcia 
w procesie budowy. Oczyszczalnia ma być 
budowana i eksploatowana kosztem i sta-
raniem spółki Aramis. Ustalono również, że  
w ciągu najbliższych 2 tygodni dojdzie do pod-
pisania listu intencyjnego w sprawie realizacji  
w/w przedsięwzięcia. Sławomir Hinc
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Z 
U

r
ZĘ

d
U

WIEŚCI SOŁECKIE



� nr 21/2006

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski, tel. (61) 8170-147, 
SEKRETARZ REDAKCJI: Barbara Morasz, tel. (61) 8170-147,
korniczanin@kornik.pl
KSIĘGOWOŚĆ: Jolanta Ratajczak 
WSPÓŁPRACA: Halina Danieluk, Anna Rauk, Helena Tomaszewska,  
Izabela Moskal, Robert Wrzesiński
SKŁAD I ŁAMANIE: J.W. 

WYDAWCA: Kórnicki Ośrodek Informacji i Wydawnictw

DRUK: PMF Edward Stachowiak,
ul. Przemysłowa 4, 62-100 Wągrowiec, tel. (0 67) 262 35 59
NAKŁAD: 1200 egz.

ADRES REDAKCJI: 
Kórnik, Rynek 1, tel./fax (61) 8170-147
korniczanin@kornik.pl 
KONTO: 70907600082001000707000001

redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów.
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Nie publikujemy listów nie 
podpisanych.

dyżury redakcyjne: poniedziałek godz. 11.00-13.00, czwartek godz. 10.00-12.00 / tel. (61) 8170-147

IN
FO

R
m

A
c

Je

dYSTrYBUCJA i PrZYJMoWANiE oGŁoSZEŃ: Barbara Kłodzińska
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 10.00-14.00 tel./fax: (61) 8170-147 (siedziba redakcji).
Piątek, telefon kontaktowy: (61) 819 00 02

(dokończenie ze str. 3) 
pozostawienia do lutego dzieci z najniż-
szych klas podstawówki w Szkole Podsta-
wowej w Robakowie. Burmistrz tłumaczył, 
że zgodnie z „Ustawą o systemie oświaty” 
gimnazja i podstawówki muszą być oddzie-
lone i sytuacja, która istniała w Robakowie 
była niezgodna z tymi przepisami. Zasta-
nawiano się, czy nie warto tak rozbudować 
sieci szkół w kórnickiej gminie, by razem z 
podstawówką było gimnazjum. Burmistrz 
Jerzy Lechnerowski wyraził pogląd, że 
może w przyszłości będzie to możliwe.

Poruszony został także problem oczysz-
czalni ścieków. Burmistrz poinformował, że 
zakłady „Pozmeat” zostały przejęte przez 
firmę „Sokołów”, dzięki temu pracę otrzyma 
400 osób. Ponadto wyraził przekonanie, 
że będzie można wykorzystać istniejącą 
w rzeźni oczyszczalnię ścieków dla miesz-
kańców Robakowa. 

Wspomniano o stanie nawierzchni dróg. 
Sołtys Alina Staniecka-Wilczak zaznaczy-
ła, że mieszkańcy będą pilnować stanu 
utwardzonych niedawno pofrezem ulic 
Ogrodowej i Podgórnej.

Opracowanie
Robert Wrzesiński

ZBUdUJą NoWY 
WodoCiąG

Mieszkańcy Orkowa, Czmońca, Trzykol-
nych Młynów oraz Radzewa będą korzystać 
ze wspólnego wodociągu. Dzięki dotacji 
pozyskanej z Urzędu Wojewódzkiego  
w Poznaniu powstanie sieć wodociągowa 
łącząca wsie. Inwestycja ta będzie wykony-
wana w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
2004-2006. 

Gmina Kórnik uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 1 150 000 złotych. Realizacja 
zadania nastąpi w momencie, gdy kórni-
cki Urząd Miejski otrzyma potwierdzenie  
o przyznaniu dotacji. Najprawdopodobniej 
będzie to jeszcze w tym roku. 

Woda do wymienionych miejscowo-
ści popłynie ze śremskich wodociągów.  
W chwili obecnej korzystają z niej już miesz-
kańcy Czmonia, gdyż we wsi dokonano 
podłączenia do rurociągu z Kalej. BM

25 października 2006 odbyła się ostat-
nia w mijającej kadencji, LXi Sesja rady 
Miejskiej w kórniku. Najpierw miała miej-
sce część robocza, podczas której złożo-
no sprawozdania z działalności organów 
samorządu w okresie międzysesyjnym 
oraz rozpatrzono projekty uchwał. Część 
drugą poświęcono uroczystemu podsu-
mowaniu i zakończeniu kadencji.

oSTATNiE UChWAŁY W TEJ kAdENCJi 
Pierwszą przyjętą uchwałą były korekty 

gminnego budżetu na 2006r. 
Między innymi zwiększono dochody bu-

dżetu gminy z kwoty 36.913.042 zł o kwotę 
270.992 zł do kwoty 37.184.034 zł. 

Pośród omawianych zmian najwięcej 
dyskusji wzbudziła propozycja dofinan-
sowania budowy pomnika „Obrońców 
ojczyzny” w Robakowie. Ostatecznie jed-
nak w budżecie uwzględniono pieniądze 
na ten cel.

Druga uchwała LXI sesji reguluje 
„zasady i tryb postępowania, udzielania i 
rozliczania dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie i roboty budowlane 
dla obiektów zabytkowych wpisanych do 
rejestru zabytków nie stanowiących włas-
ność gminy” (szerzej o tym w dalszej części 
Kórniczanina).

Dwie kolejne uchwały dotyczyły sprze-
daży nieruchomości.

W pierwszym przypadku radni zezwolili 
na sprzedaż pod rozbudowę drogi krajowej 
nr S 11 nieruchomości gruntowej, wraz z 
budynkiem oznaczonej jako działka: - 43/4 
o pow. 0,1393 ha,    obręb Skrzynki o war-
tość 375 026,00 zł.

W drugim zezwolono na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 
działka nr 53/83 o pow. 0,0917 ha, obręb 
Żerniki,  oszacowanej na kwotę 163 226,00 
zł. Tym razem sprzedaży dokonano dla 
polepszenia warunków zagospodarowania 
sąsiedniej nieruchomości.

Kolejną decyzją radnych było zezwo-
lenie na zakup za cenę 112 935,00 zł nie-
ruchomości niezabudowanej, położonej w 
Kórniku, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka 866/1 o pow. 1734 m2. Na na-

bytej działce najprawdopodobniej zostanie 
umiejscowiony parking przy cmentarzu 
parafialnym w Kórniku.

Radni nadali nazwę Lisa Witalisa ulicy 
w miejscowości Borówiec: mającej swój 
początek od ulicy Pod Borem, której pod-
stawę stanowią drogi oznaczone działkami 
nr 310/132, 310/152 oraz część działki 
310/2.   

 Cztery kolejne uchwały dotyczyły 
studiów lub planów zagospodarowania 
przestrzennego.

Zdecydowanie najwięcej uwagi zwró-
cono na uchwałę o przystąpieniu do spo-
rządzenia zmiany studium uwarunkowań 
 i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego terenów w Czmoniu. Temat ten został 
wywołany na wniosek firmy odpowiedzialnej 
za składowisko odpadów komunalnych. 
Sater próbuje uzyskać dodatkowe tereny 
na składowisko. Radni dyskutowali dość 
burzliwie na temat tego, czy w ogóle  
i w jakiej formie ten wniosek rozpatrywać. 
Ostatecznie, zgodnie z propozycją prze-
wodniczącego Komisji Ochrony Środowiska 
odbyło się głosowanie imienne i wszyscy 
radni jednogłośnie odrzucili projekt uchwały. 
Znaczy to, że po raz kolejny, tym razem na 
samym początku drogi legislacyjnej unie-
możliwiono przekwalifikowanie kolejnych 
obszarów z przeznaczeniem pod wysypisko 
w Czmoniu.  

Trzy pozostałe uchwały dotyczące 
działań planistycznych w miejscowościach 
Błażejewko, Czołowo, Koninko i Żerniki 
zostały przez radę przyjęte.

PodSUMoWANiA i PodZiĘkoWANiA
Podczas drugiej, uroczystej części od-

była się prezentacja osiągnięć samorządu 
mijającej kadencji (prezentację przedstawił 
burmistrz Jerzy Lechnerowski a jej treść 
opublikowaliśmy także na naszych łamach 
w numerze 20/2006). Przewodniczący 
Maciej Marciniak przedstawił dorobek Rady 
Miejskiej w ujęciu bardziej statystycznym. 
Dowiedzieliśmy się między innymi, że  „w 
trakcie czterech lat pracy radni podjęli 5 
oświadczeń i 645 uchwał. 

(dokończenie na następnej stronie)

OSTATNIA SeSJA IV KADeNcJI 
RADY mIeJSKIeJ 
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(dokończenie z poprzedniej strony)
6 uchwał zostało unieważnionych. 

Prawie 230 uchwał dotyczy planów zago-
spodarowania przestrzennego i gospodarki 
gruntami, 65 nazewnictwa miejscowości, 
ulic i placów. Uchwalono 78 uchwał  bu-
dżetowych, a także 5 w sprawie darowizn. 
Regulaminy i statuty jednostek ustalono  
w 27 dokumentach. Podjęte w latach 2002 
– 2006 uchwały dotyczą m.in.: konsultacji 
społecznych, ochrony środowiska, oświaty, 
podatków, porozumień i stowarzyszeń, 
spraw kadrowych.”

„Radni uczestniczyli w 355 posiedze-
niach komisji. Najwięcej spotkań odbyto w 
ramach Komisji Rozwoju Gospodarczego 
– 82, a następnie Ochrony Środowiska – 75, 
Komisji Oświaty i Polityki Społecznej - 62, 
Komisji Budżetu i Finansów – 50, Rewizyjna 
i Rolnictwa po 43.

Podczas IV kadencji RM zmianie uległa 
organizacja prac rady:

Rada Miejska uzyskała nową siedzibę 
w ratuszu w Kórniku – Bninie. (...)Znaczące 
zmiany wprowadzono w obsłudze informa-
tycznej RM. Działalność RM oraz biura RM 
została usprawniona poprzez zastosowanie 
programów informatycznych:

- e-SOS do obsługi spraw, komisji RM, 
poczty, prowadzenia rejestru uchwał - wpro-
wadzono we wrześniu 2003 roku,

- e-komisja do multimedialnej obsługi 
posiedzeń komisji RM - wprowadzono  
w kwietniu 2005 roku,

- e-sesja do obsługi sesji RM - wprowa-
dzono w kwietniu 2005 roku.

Wszelkie informacje dotyczące RM są 
dostępne na stronie internetowej www.
kornik.pl.” 

Po podsumowaniu był czas na podzię-
kowania oraz drobne upominki dla radnych 
i sołtysów, których kadencja również upływa 
w bieżącym roku. ŁG

 
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)

Godz. 18:00 – Gawęda – śpiewy 
– wspominki  

(Dom Parafialny w Kórniku)

„Czuwaj”

Drużynowy Bolesław Suszka 
phm.

Indywidualne zaproszenia  
nie będą rozsyłane

12 listopada będziemy mogli wziąć udział 
w wyborach – zadecydować jacy ludzie będą 
współtworzyć samorząd lokalny, który kreo-
wać będzie wizerunek naszej okolicy. Formę 
głosowania określa Ustawa z dnia 16 lipca 
1998r. – Ordynacja Wyborcza do Rad Gmin, 
Rad Powiatów i Sejmików Województwa.

W JAKIch GODzINAch?
„Art. 40. 1. Głosowanie odbywa się w lo-

kalu obwodowej komisji wyborczej, zwanym 
dalej “lokalem wyborczym”, między godziną 
6 a 20, bez przerwy. (...)

3. O godzinie 20 przewodniczący komi-
sji zarządza zakończenie głosowania. Od 
tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, 
którzy przybyli do lokalu wyborczego przed 
godziną 20.”

WYBiErAJąC rAdNYCh ...
...głosować będziemy na kartach koloru 

białego.
„Art. 117. 1. W wyborach radnych w 

gminie liczącej do 20 000 mieszkańców 
(czyli takiej jak Gmina Kórnik; przyp. ŁG) wy-
borca głosuje na określonych kandydatów, 
stawiając znak “x” w kratce z lewej strony 
obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów, ilu 
radnych jest wybieranych w danym okręgu 
wyborczym (w okręgu nr7 na 3 kandydatów, 
w pozostałych okręgach na 2 kandydatów; 
przyp. ŁG).

2. Wyborca może głosować na określo-
nych kandydatów bez względu na to, na ja-
kich listach nazwiska ich są umieszczone.

3. Wyborca może głosować na mniejszą 
liczbę kandydatów.

4. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na 
karcie do głosowania postawiono znak “x” w 
kratce z lewej strony obok nazwisk więcej 
kandydatów niż radnych jest wybieranych 
lub nie postawiono znaku “x” w kratce z lewej 
strony obok nazwiska żadnego kandydata. 
Głos jest również nieważny, jeżeli znak “x” 
postawiono w kratce wyłącznie przy nazwi-
sku kandydata w sytuacji określonej w art. 
113 ust. 2 (w przypadku wcześniejszego 
skreślenia kandydata z listy kandydatów 
przez komisję wyborczą; przyp. ŁG).”

DO RADY POWIATU...
...głosujemy na kartach koloru żółtego.
 „Art. 147. 1. W wyborach do rad powia-

tów wyborca głosuje tylko na określoną listę 
kandydatów, stawiając znak “x” w kratce z 
lewej strony obok nazwiska jednego z kan-
dydatów z tej listy, przez co wskazuje jego 
pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na 
karcie do głosowania postawiono znak „x” w 
kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch 
lub większej liczby kandydatów z różnych 
list lub nie postawiono tego znaku w kratce 
z lewej strony obok nazwiska żadnego kan-
dydata z którejkolwiek z list.

3. Jeżeli znak „x” postawiono w kratce 
z lewej strony wyłącznie przy nazwisku 
kandydata z jednej tylko listy w sytuacji 
określonej w art. 113 ust. 2, (w przypadku 
wcześniejszego skreślenia kandydata z listy 
kandydatów przez komisję wyborczą; przyp. 

ŁG) głos uznaje się za nieważny.”
4. Jeżeli znak “x” postawiono w kratce z 

lewej strony obok nazwisk dwóch lub więk-
szej liczby kandydatów, ale z tej samej listy, 
głos uznaje się za ważny i oddany na wska-
zaną listę z przyznaniem pierwszeństwa do 
uzyskania mandatu temu kandydatowi, przy 
którego nazwisku znak “x” jest umieszczony 
w pierwszej kolejności.

Art. 148. Dopisanie na karcie do głoso-
wania dodatkowych nazwisk lub nazw albo 
poczynienie innych dopisków poza kratką 
nie wpływa na ważność głosu.”

DO SeJmIKU WOJeWóDzTWA...
... głosujemy na kartach koloru niebie-

skiego.
Art. 173. 1. Wyborca głosuje tylko na 

określoną listę kandydatów, stawiając znak 
“x” w kratce z lewej strony obok nazwiska 
jednego z kandydatów z tej listy, przez co 
wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania 
mandatu.

2. Jeżeli znak „x” postawiono w kratce 
z lewej strony wyłącznie przy nazwisku 
kandydata z jednej tylko listy w sytuacji 
określonej w art. 113 ust. 2 (w przypadku 
wcześniejszego skreślenia kandydata z listy 
kandydatów przez komisję wyborczą; przyp. 
ŁG), głos uznaje się za nieważny.

3. Jeżeli znak “x” postawiono w kratce z 
lewej strony obok nazwisk dwóch lub więcej 
kandydatów, ale z tej samej listy, głos uznaje 
się za ważny i oddany na wskazaną listę z 
przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania 
mandatu temu kandydatowi, przy którego 
nazwisku znak “x” jest umieszczony w 
pierwszej kolejności.

Art. 174. Za nieważny uznaje się głos, 
jeżeli na karcie do głosowania postawiono 
znak “x” w kratce z lewej strony obok nazwisk 
dwóch lub więcej kandydatów z różnych list 
lub nie postawiono tego znaku w kratce z 
lewej strony obok nazwiska żadnego kan-
dydata z którejkolwiek z list.

Art. 175. Dopisanie na karcie do głoso-
wania dodatkowych nazwisk lub nazw albo 
poczynienie innych dopisków poza kratką 
nie wpływa na ważność głosu.

 
W WYBORAch BURmISTRzA...

... karta do głosowania będzie miała kolor 
różowego.

Formę głosowania określa Ustawa z 20 
czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze 
wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

„Art. 15. Wyborca może oddać głos tylko 
na jednego kandydata.

Art. 16. 1. Wyborca głosuje, stawiając 
znak „X” w kratce z lewej strony obok na-
zwiska jednego z kandydatów.

2. Jeżeli znak „X” postawiono w kratce z 
lewej strony obok nazwisk dwóch lub więcej 
kandydatów albo nie postawiono tego znaku 
obok nazwiska żadnego kandydata, głos 
uznaje się za nieważny.

3. Dopisanie na karcie do głosowania 
dodatkowych nazwisk lub nazw albo po-
czynienie innych dopisków poza kratką nie 
wpływa na ważność oddanego głosu.”
Na podstawie przepisów opracował ŁG

JAk GŁoSoWAć – kiLkA SZCZEGÓŁÓW TEChNiCZNYCh
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KÓRNIK
ul. Dworcowa 2

ul. Poznańska 54

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

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

U NAs CZYsTO, sOLIDNIE I TANIO

PROMOCJa

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

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk

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

poleca: – płyty gipsowe 
– styropian
– farby
– papę

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

MeCHaNIKa POJaZdOWa
elektromechanika - elektryka

komputerowa diagnostyka silników
osobowe - ciężarowe - dostawcze

oleje MOBIl
Maciej Duszczak
tel. 505 126 826

Prusinowo 30
(trasa Kórnik - Zaniemyśl)

szczodrzykowo, ul. Dworcowa 23
62–035 Kórnik

tel./fax (061) 817 10 71

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

PŁYTKI CERAMICZNE
PŁYTKI ELEWACYJNE • KLEJE • FUGI

Rabaty

R
eK

LA
m

Y

NZOZ „BEDENT” sTOMATOLOGIA
ZAPRAsZA UBEZPIECZONYCH 

UsŁUGI W RAMACH kONTRAkTU  
Z NfZ

Rejestracja: tel. (61) 8190-425
Budynek Ośrodka Zdrowia I piętro - pokój 205

ORKIESTRA jakich mało
•wesela•uroczystości rodzinne•zabawy•sylwester itp.

DOBRE ŹRÓDŁO WSPANIAŁEJ ZABAWY
Tel. 0-661-336-233

Firma z branży mięsnej poszukuje ludzi do pracy  
w nowo otwieranym zakładzie w Robakowie /Kórnika  

na dziale jeliciarni. Preferowane osoby z doświad-
czeniem. Wymagana aktualna książeczka sanepidu. 

Oferty prosimy przesyłać @ mailem  
na adres poznan@aikon.com.pl  

lub listownie na adres Aikon sp. z o.o. 
ul. Nowy Rynek 3 

62 – 002 Suchy Las 
z dopiskiem praca- Poznań
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,,NASZA WIEŚ” TO „SILNA WIEŚ”
- RAZEM OSIĄGNIEMY SUKCES -

OKRĘG WYBORCZY NR: � LISTA NR 38
Wsie: Błażejewo, Błażejewko, Biernatki, Czmoń, Czmoniec, Czołowo, Dębiec, 

Dworzyska, Konarskie, Prusinowo, Radzewo, Trzykolne Młyny.

NiEZALEżNY kANdYTAT do rAdY GMiNY Z k.W.W. „NASZA WiEŚ” 

 ANDRZEJ DUDA
Wykształcenie Wyższe Rolnicze

Szanowni wyborcy mój program to następujące wezwania:
1. Kanalizacja wsi - w pierwszej kolejności wokół Jeziora Bnińskiego.
2. Drogi wiejskie (droga utwardzona w Błażejewie)
3. Oświetlenie wiosek, przystanków i nowych osiedli.
4. Bezpieczna droga do szkoły naszych dzieci (przystanki autobusowe, pasy na przejściach)
5. Rozwój wsi - promocja, turystyka, fundusze unijne, nowoczesne technologie produkcji rolnej, pozyskiwanie funduszy unijnych
na rozwój infrastruktury wiejskiej. Zatrzymanie młodych rolników na wsi.
6. Ochrona środowiska, segregowanie odpadów i ich składowanie.
7. Poprawienie estetyki naszych obejść poprzez budowanie chodników, zadrzewienie, rabaty kwiatowe.
8. Organizacja życia sportowo - kulturowego na wsiach (boiska, świetlice wiejskie - wyposażenie)
9. Bieżąca współpraca z Sołtysami, Radami Sołeckimi, oraz mieszkańcami - popieranie ich inicjatyw i pomoc w załatwieniu środków na te cele.
10. Popieranie i reaktywowanie organizacji działających na wsi (Koła Gospodyń Wiejskich, Organizacji Młodzieżowych oraz O.S.P)

Posiadam duże doświadczenie samorządowe. 
Wiem jak załatwić te sprawy.
Serdecznie zapraszam 12 listopada 2006 roku do oddania głosu na moją osobę.

SYLWESTER
2006/2007 w Błażejewku

w Restauracji „Pod Muszelką”
350 zł od pary

420 zł od pary z noclegiem w hotelu „Merkury”

szampańska zabawa przy orkiestrze z wokalistką – laureatką wielu konkursów 
m.in. „Droga do Gwiazd”

atrakcyjne i bogate menu

pokaz sztucznych ognii

zabawę zaczynamy o 2000

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Błażejewko
www.blazejewko.republika.pl    e-mail: blazejewko@poznan.home.pl

tel. (061) 8170-161, 8170-177

W poprzednim numerze błędnie podaliśmy numer listy kWW Nasza Wieś i kandydata Andrzeja dudy za co przepraszamy zainteresowanych (red.)
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duże opóźnienia ,  wynikające  
z remontu trasy katowickiej oraz tłok  
w autobusach to chyba największe obec-
nie bolączki pasażerów podróżujących 
do i z Poznania. Przewoźnik narzeka  
z kolei na przestarzałe autobusy i 
brak środków na zakup nowych. Czy 
sytuacja zmieni się?

Dojazdy do pracy i szkoły środkami 
komunikacji miejskiej są dla wielu z nas 
koniecznością. Spędzamy w pojazdach 
po kilka godzin tygodniowo. Moderniza-
cja trasy katowickiej wydłużyła czas jaki 
pasażerowie spędzają w autobusach. 
Czy kórnicki przewoźnik podjął działania, 
aby choć trochę poprawić sytuację? 

dezorganizacja istniejącego  
rozkładu jazdy

Prace remontowe na krajowej „jede-
nastce” niekorzystnie wpłynęły na ruch 
drogowy na całym odcinku od Krzesin 
do Kórnika. Opóźnienia kilkunastominu-
towe, a nawet niekiedy większe autobu-
sów stały się już wręcz normą. Niestety 
remont ten potrwa jeszcze kilka miesięcy 
i jedyną radą jest zaciśnięcie zębów i 
uzbrojenie się w cierpliwość, gdy po raz 
kolejny wracamy prawie godzinę później 
z pracy czy szkoły. 

Piotr Plewka, prezes Kórnickiego 
Przedsiębiorstwa Autobusowego „KOM-
BUS” zapewnia, że firma robi wszystko, 
aby zmniejszyć opóźnienia w komunikacji 
na trasie między Kórnikiem a Poznaniem. 
Prezes KOMBUS-u tłumaczy, że wzdłuż 
budowanych odcinków nowych jezdni nie 
ma możliwości skierowania autobusów 
inną trasą. - Rozważano nawet urucho-
mienie w godzinach szczytu połączenia 
z Kórnika do Poznania przez Krzyżowniki 
i Szczepankowo. Wadą takiego rozwią-
zania byłaby dużo większa długość linii, 
konieczność dokonania uzgodnień z 
gminą Kleszczewo i Poznaniem i co 
najistotniejsze to ominięcie przystanków 
wzdłuż trasy katowickiej – mówi Plewka. 
– Z tych powodów zrezygnowaliśmy z tej 
możliwości – dodaje. Piotr Plewka przy-
znaje, że jedyne co przewoźnik może 
zrobić w obecnej sytuacji to wysłanie 
rezerwowego autobusu, który z reguły 
rozładowuje sytuację. 

Remont trasy katowickiej spowodował 
jeszcze jedno utrudnienie dla pasażerów 
komunikacji miejskiej. Na odcinku Kórnik 
– Poznań na stałe będą zlikwidowane 
2 przystanki autobusowe. Jeden z nich 
przy wiadukcie w Krzesinach, natomiast 
drugi zniknie sprzed magazynu na od-
cinku Skrzynki-Gądki. Prezes KOMBUS 
- u tłumaczy, że taką decyzję podjął pro-
jektant modernizowanej krajowej drogi nr 
11. Niestety nie udało nam się skontakto-
wać z owym projektantem. Możemy tylko 
przypuszczać, że decyzję o likwidacji 
przystanków podjęto ze względu na bez-
pieczeństwo. Przystanek w Krzesinach 

znajdował się prawie na zakręcie, co 
mogłoby stwarzać niebezpieczeństwo w 
ruchu drogowym, a obecnie umieszczono 
tam ekrany akustyczne. Młodzież, która 
do tej pory korzystała z niego będzie 
zmuszona wysiadać na wcześniejszym 
przystanku. 

Bezpieczni pasażerowie?
Przepisy porządkowe komunikacji 

miejskiej określają m.in. zasady zacho-
wania się pasażerów. - Nie zawsze i nie 
wszyscy temu się podporządkowują. 
Sporadycznie na szczęście zdarza się, 
że wskutek zagrożenia bezpieczeństwa 
podejmowana jest interwencja policji 
– stwierdza prezes KOMBUS-u. 

Okazuje się, że być może sytuacje, 
w których zagrożone jest bezpieczeń-
stwo i dobro osobiste korzystających z 
przewozów nie są zbyt częste, ale jeśli 
mają już miejsce to na pewno nie należą 
do miłych.

Niedawno skontaktował się z naszą 
redakcją pasażer zbulwersowany tym, 
co na co dzień widzi w autobusach,  
a także ekscesami zwykle po meczach 
piłkarskich. - Bardzo często w autobusie 
spożywa się alkohol - zaczął ów pasażer. 
- Najczęściej piwo chowa się za pazuchą, 
pije w konspiracji, ale zdarza się, że grupa 
wyrostków, jak na przykład ostatnio około 
10 kibiców jadących w południe na mecz, 
pije bez skrępowania. Co za tym idzie 
zachowują się dość ordynarnie - tłuma-
czy. Zdarzyło się, że pewien agresywny 
chłopak spoliczkował innego pasażera, a 
słowna reakcja kierowcy KOMBUS - u nie 
dała rezultatu i dopiero interwencja jadą-
cego tym kursem pana w mundurze po-
znańskiego MPK okazała się skuteczna. 
Zniesmaczony postępowaniem innych 
podczas podróży pasażer opowiedział 
nam również zdarzenie, które miało miej-
sce ponad miesiąc temu. – Miałem okazję 
wracać kursem o 19:00 z Poznania po 
jednym z meczów „Kolejarza”. Kibice 
już na pierwszym przystanku rozpoczęli 
imprezę. Bębny wybijały skoczny rytm w 
głowach zmęczonych ludzi wracających z 
pracy, a nieodłącznym atrybutem połowy 
szalikowców było po kilka piw spożytych 
w pojeździe – powiedział poirytowany 
zachowaniem „kibiców”. - Zachowanie 
niektórych zniesmaczyło nawet bardziej 
cywilizowanych fanów piłki nożnej, choć 
też popijających „browarek”. Większość 
jednak wrzeszczała, skakała, uderzali  
w poręcze. Szaleli jak w kotle na „Buł-
garskiej”. Oczywiście co drugie słowo ich 
przyśpiewek i dialogów było niecenzural-
ne – dodaje. Okazało się, że zgromadzo-
na w tylniej części hałastra zepsuła drzwi. 
Dopiero wtedy zareagował kierowca. 
Wyszedł na środek pojazdu i wrzasnął by  
nie opierano się o drzwi, ale nawet krzyk 
nie pomógł. Dwie panie w krótkim odstę-
pie czasu zadzwoniły na policję . Niestety 
„kibice” krzyczeli i bębnili w najlepsze, 

nawet na przystanku na ul. Poznańskiej 
- tuż obok komisariatu.

Komunikacja publiczna służy wielu 
ludziom – bez względu na ich wiek  
i kulturę osobistą. Za bezpieczeństwo 
pasażerów odpowiada przewoźnik – nie-
stety jednak sami pasażerowie zagrażają 
czasami bezpieczeństwu innych. Trudno 
spodziewać się, że kierowca, którego 
zadaniem jest bezpieczne prowadzenie 
pojazdu będzie jednocześnie sprawnie 
pacyfikował grupy chuliganów. Jednak 
bierność przewoźnika i współpasażerów 
wobec takich objawów chuligaństwa to 
milczące przyzwolenie dla nagannych 
zachowań. 

Co może kierowca?
Zapytaliśmy Piotra Plewkę jakie kro-

ki może podjąć kierowca autobusu,  
w którym grupa pasażerów zachowuje 
się głośno lub niszczy wnętrze pojaz-
du. Okazuje się, że sam kierowca nie 
jest w stanie wiele zrobić. - Kierowca  
w każdym przypadku może o zagrożeniu 
bezpieczeństwa pasażerów czy nisz-
czeniu pojazdu poinformować poprzez 
radio dyspozytora, a ten z kolei policję 
– tłumaczy. - W paru przypadkach sam 
fakt wezwania policji „studził gorące 
głowy” i pasażer opuszczał autobus. 
Rok temu autobus oczekując na inter-
wencję funkcjonariuszy opóźnił powrót 
pasażerów z Poznania. Wtedy „oberwało 
się” firmie za opóźnienie, ale policja nie 
zawsze może przyjechać natychmiast 
– dodaje. Zdarzają się też sytuacje,  
w których ucierpiał kierowca. - Kilka lat 
temu podczas interwencji kierowcy do-
szło do pobicia kierującego autobusem 
– powiedział prezes KOMBUS - u. - Jeśli  
w trakcie zdarzenia nie jest podejmowana 
interwencja policji przewoźnik jest wtedy 
bezsilny – stwierdza Plewka..  

Jednak oprócz ekscesów z udziałem 
nierzadko pijanych pasażerów, zdarza-
ją się sytuacje, gdzie szybka reakcja 
kierowcy może uratować komuś życie. 
W październiku trzykrotnie zdarzyły 
się przypadki zasłabnięcia pasażera. 
- Kursy zostały wstrzymane a kierowcy 
poprzez radiotelefony informowali dyspo-
zytora, który bezzwłocznie wzywał pogo-
towie ratunkowe – mówi prezes Plewka. -  
W jednym z tych przypadków po kilkunastu 
minutach obok zakorkowanej katowickiej 
wylądował śmigłowiec, którego załoga 
udzieliła pomocy pasażerowi - tłumaczy. 

Szykują się podwyżki cen 
Na cenę biletu autobusowego skła-

dają się koszty eksploatacji, tj. paliwa, 
olejów, ogumienia, przeglądów, ubez-
pieczeń, koszty napraw i wynagrodzeń 
pracowników. Wpływ ma też koszt 
dystrybucji biletów i utrzymania kas 
fiskalnych. Ceny biletów obowiązujące 
na liniach obsługiwanych przez KOMBUS 
ustala uchwałą Rada Miejska. - KOMBUS 

oPÓźNiENiA, NiESforNi kiBiCE i BrAk fUNdUSZY
CZYLi CodZiENNE ProBLEMY kÓrNiCkiEGo PrZEWoźNikA
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zamierza przedstawić propozycję zmian 
cen w przyszłym roku - mówi Piotr Plew-
ka.  – Na pewno będą one uwzględniać 
postulaty pasażerów np. możliwość za-
kupu biletu miesięcznego tylko  w jedną 
stronę – stwierdza. Prezes KOMBUS – u i 
tłumaczy, że ostatnia zmiana cen biletów 
wprowadzona była w 2003 roku. 

Sprawdziliśmy cennik komunikacji 
miejskiej obowiązujący w Kleszczewie, 
jednej z naszych sąsiednich gmin. 
Kleszczewo oddalone jest od centrum 
Poznania o ok. 20km. Autobusy z Klesz-
czewa docierają do dworca na Ratajach, 
gdzie znajduje się ostatni przystanek. Na 
trasie z Kleszczewa do Poznania bilet 
jednorazowy normalny kosztuje 5, 20 zł, 
natomiast ulgowy 2, 60 zł. Cena biletu 
miesięcznego normalnego na opisywanej 
trasie wynosi 166 zł, a ulgowego 83 zł. 
Okazuje się, że cennik biletów komuni-
kacji w Kleszczewie jest bardzo zbliżony 
do tego w Kórniku. Komunikacja kórni-
cka różni się tym od kleszczewskiej, że 
dociera dalej tzn. do centrum Poznania 
(rondo Kaponiera). 

Stare autobusy i brak funduszy  
na nowe 

Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobu-
sowe „KOMBUS” dysponuje obecnie 30 
autobusami marek: Jelcz, Autosan, Daf  
i Mercedes. Najstarsze trzy Daf-y wypro-

dukowano w 1981 roku, a najmłodszy 
Gimbus zszedł z taśmy produkcyjnej  
w 2003 roku. Oprócz  Gimbusa jako 
nowy kupiony był Jelcz nr 30 w 1996 
roku. Autobus ten niestety już w ubiegłym 
roku musiał przejść gruntowny remont. 
W ostatnich ki lku latach zakupiono  
8 autobusów miejskich marki Mercedes. 
- Mimo tego, że były eksploatowane  
w Niemczech przez średnio 10 lat to były 
w bardzo dobrym stanie technicznym i do 
dzisiaj żaden nie wymaga kapitalnego 
remontu –tłumaczy Piotr Plewka. Stan 
techniczny autobusów sprawdzany jest 
co 6 miesięcy w stacji diagnostycznej. 
Oprócz tego o ich stan troszczą się 
mechanicy na stacji obsługi, wykonując 
naprawy i okresowe przeglądy. 

Roczny koszt utrzymania pojazdów 
jest tym wyższy im starszy jest pojazd. 
KOMBUS dysponuje autobusami średnio 
16-letnimi. - Wiek najstarszych DAF-ów 
wyprodukowanych w 1981 roku i otrzy-
manych  w 1992 roku od Północnej Bra-
bancji w Holandii (stąd nazwa linii, którą 
obsługiwały – NB) wpływa niekorzystnie 
na przeciętny wiek autobusów – stwierdza 
Plewka. Koszt 1 tzw. wozokilometra jest 
wyższy dla starszych autobusów, ale też 
zależy od zużycia paliwa. Autosany jako 
autobusy 9-metrowe o mniejszej ilości 
miejsc zużywają odpowiednio mniej oleju 
napędowego. 

Nowy autobus to ogromny wydatek, 
ale także korzyści. - Zakup nowych au-
tobusów daje korzyści związane z jego 
tanią eksploatacją. Głównie myślę tu  
o kosztach napraw. Dla 3-letniego Gim-
busa są one nieznaczne. Nowe auto-
busy to większy komfort dla pasażerów  
i mniejsza awaryjność – tłumaczy prezes. 
– Niestety spółka nie posiada obecnie 
pieniędzy na zakup zupełnie nowego 
pojazdu. Wiele zależy od decyzji radnych. 
Jeśli Rada Miejska podejmie uchwałę  
o dotacji dla KOMBUS - u na zakup nowe-
go autobusu to wówczas będziemy mogli 
dokonać takiego zakupu – stwierdza. 

CZY BĘdą NoWE LiNiE?
Okazuje się, że uruchomienie nowych 

linii zależy od decyzji gminy. - Jeśli będą 
uruchamiane nowe połączenia to zapew-
ne w północnej części gminy – mówi 
Plewka. Zapytany, czy KOMBUS za-
mierza w najbliższym czasie likwidować 
nierentowne linie, odpowiedział, że jest 
to temat rzeka. - Drażni widok autobusów 
jeżdżących pusto do odległych wiosek  
i wiozących do Kórnika kilku pasażerów. 
Ale dla ludzi, często starszych, jest to 
jedyna możliwość dotarcia do lekarza, 
OPS-u czy urzędu. Mamy zabrać im tą 
możliwość? – pyta. 

Barbara Morasz
Łukasz Grzegorowski

Nawet do wysokości 50% nakła-
dów koniecznych na wykonanie prac 
remontowych przy obiekcie zabytko-
wym może wynieść dotacja przyzna-
na przez gminę na ten cel. Wnioski 
o udzielenie dofinansowania na re-
monty, które zostaną przeprowadzone  
w 2007 roku, należy składać do 30 listo-
pada 2006 roku.  

Gmina Kórnik poprzez podjęcie odpo-
wiednich działań prawnych będzie mogła 
udzielać dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy 
budynkach zabytkowych wpisanych do 
rejestru zabytków. Uchwała Rady Miejskiej  
z 25 października 2006 roku może uratować 
wiele obiektów zabytkowych, znajdujących 
się na terenie gminy, które obecnie są  
w „opłakanym” stanie. 

NA JAKIch WARUNKAch  
PrZYZNAWANE Są doTACJE?

O dotację może wystąpić właściciel lub 
posiadacz zabytku. Obiekt ten: 

• musi znajdować się na stałe na terenie 
gminy Kórnik, 

• być w złym stanie technicznym, 
• odznaczać się istotnym znaczeniem 

historycznym, artystycznym lub kulturowym 
dla mieszkańców tego regionu.

Fundusze na dotacje pochodzą z bu-
dżetu gminnego. W myśl uchwały dotacja 
„na wykonanie prac lub robót budowlanych 
przy jednym i tym samym zabytku może być 
udzielona do wysokości  30% ogółu nakła-

dów poniesionych na te prace lub roboty”.
Właściciel zabytku może się starać o 

dofinansowanie nawet do wysokości 50% 
nakładów koniecznych na wykonanie prac 
w przypadku, gdy: 

• zabytek posiada wyjątkową wartość 
historyczną, artystyczną lub naukową,

• wymaga przeprowadzenia złożonych 
pod względem technologicznym prac kon-
serwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych, 

• sytuacja wymaga niezwłocznego 
podjęcia prac lub robót budowlanych przy 
zabytku. 

NA PODSTAWIe WNIOSKU 
Dotacje na wymieniane wcześniej prace 

udzielane są na podstawie wniosku złożone-
go w Urzędzie Miejskim w Kórniku. Składa 
się go do dnia 30 września roku poprzedza-
jącego rok, w którym ma być udzielona do-
tacja. Wyjątkiem jest 2006 rok, gdyż wnioski 
można składać do 30 listopada. Wniosek o 
udzielenie dotacji powinien zawierać:      

• imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, 
nazwę, siedzibę i adres jednostki będącej 
wnioskodawcą, 

• określenie organu, u którego wniosko-
dawca ubiega się o udzielenie dotacji, 

• wskazanie zabytku z uwzględnieniem 
miejsca jego położenia, wskazanie tytułu 
prawnego wnioskodawcy do zabytku, 

• określenie prac, na które ma być udzie-
lona dotacja i termin ich wykonania, 

• określenie wysokości dotacji, o którą 

ubiega się wnioskodawca, 
• informacje o tym, czy wnioskodawca 

ubiega się o dotację na pracę objęte wnio-
skiem u innego organu mogącego udzielić 
dotację na  pracę objęte wnioskiem. 

Do wniosku dołącza się : 
• decyzję o wpisie zabytku do rejestru 

zabytków,
• dokument potwierdzający posiadanie 

przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 
zabytku,

• pozwolenie wojewódzkiego konser-
watora zabytków na prowadzenie prac 
określonych we wniosku, które mają być 
przedmiotem dotacji, 

• pozwolenie na budowę, jeżeli prace 
wymagają uzyskania takiego pozwolenia, 

• kosztorys oferty prac, z uwzględnieniem 
cen zakupu materiałów niezbędnych do ich 
przeprowadzenia, 

• kopię najkorzystniejszej oferty w rozu-
mieniu przepisów o zamówieniach publicz-
nych, wybranej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, zawierającą wyod-
rębnione ceny zakupu materiałów niezbęd-
nych do wykonania pracy, jeżeli prowadzenia 
takiego trybu wymagają przepisy. 

Wnioski opiniują: Komisja Oświaty i Poli-
tyki Społecznej, Komisja Budżetu i Finansów 
Rady Miejskiej oraz Komisja Architektonicz-
no-Urbanistyczna. Po uwagę brany jest stan 
zachowania obiektu, fakt kontynuowania 
prac oraz wysokość zaangażowanych środ-
ków własnych. Barbara Morasz

UChWAŁA rATUJąCA kÓrNiCkiE ZABYTki?
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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

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

INSTalaTORSTWO
rAfAŁ NiEMir

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

montaż i naprawa wszelkich urządzeń sanitarnych

Rafał Niemir
Mościenica
Osiedle Pod Dębem 7

Borówiec, ul. Poznańska 83
Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050

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

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)
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JeKRONIKA KRYmINALNA
UdErZYŁ W BUdYNEk

Do zdarzenia doszło 4 października 
w Bninie, około godziny 4 nad ranem. 
Kierujący samochodem dostawczym z 
nieznanych przyczyn zjechał z drogi i 
uderzył w budynek przy ulicy Śremskiej. 
Kierowca odniósł liczne obrażenia cia-
ła. Nieoficjalnie za przyczynę wypadku 
uznaje się zaśnięcie kierowcy podczas 
jazdy. Sprawę prowadzi Sekcja Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w 
Poznaniu. 

NiETrZEźWi ZATrZYMANi 
Funkcjonariusze poznańskiej drogówki 
zatrzymali 25 października w Żernikach 
nietrzeźwego kierującego koparko-ładowar-
kę. Mężczyzna stwarzał ogromne niebez-
pieczeństwo dla pozostałych uczestników 
ruchu drogowego. Po przeprowadzeniu 
badania okazało się, że ma 1,6 promila 
alkoholu we krwi. 
Kolejnego nietrzeźwego, tym razem kierow-
cę samochodu osobowego zatrzymali kór-
niccy policjanci 29 października w Gądkach. 
Mężczyzna miał około 2 promile. 

krAdZiEżE
W dniu 28 października, w Kórniku na ulicy 
Staszica nieznani sprawcy dokonali włama-
nia do samochodu marki VW. Właścicielem 
auta był mieszkaniec Poznania. Z pojazdu 
złodzieje ukradli panel radioodtwarzacza. 

Wartość powstałych strat oszacowano na 
około 1000 zł. 
Łupem złodziei stały się także metalowe 
stoły. 29 października mieszkaniec Kórnika 
zgłosił kradzież dwóch metalowych stołów. 
Przedmioty te następnie odnalazł na po-
bliskim skupie złomu. Dochodzenie w tej 
sprawie jest w toku.

odNALEźLi SkrAdZioNE SAMoChodY 
W dniu 24 października funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Kórniku odnaleźli w 
miejscowości Celestynowo porzucony sa-
mochód marki Fiat Punto. Pojazd ten został  
skradziony na terenie Poznania. 
Kolejne auto odnaleziono 30 października 
w Kórniku. Był to samochód marki Fiat Uno, 
skradziony na terenie Swarzędza. 

KOLIzJe 
W okresie od dnia 24 października do 6 
listopada funkcjonariusze obsługiwali na 
terenie gminy Kórnik czternaście kolizji 
drogowych. Policjanci z Komisariatu Policji 
w Kórniku, podkreślają jednak, że dzień 1 
listopada przebiegał bardzo spokojnie. W 
tym dniu nie zanotowano żadnych kolizji 
ani włamań. 
Komisariat Policji w Kórniku z uwagi na 
panujące warunki atmosferyczne apeluje do 
kierujących o ostrożną jazdę i dostosowanie 
prędkości do warunków ruchu. 

Opracowanie BM

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

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 rekru-

tacji, 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.

z PYRKIem 
BezPIeczNIeJ

Wydział Prewencji Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Poznaniu organizuje 
w roku szkolnym 2006/2007 wojewódzki 
turniej wiedzy i umiejętności z zakresu 
bezpieczeństwa zatytułowany „Z Pyrkiem 
bezpieczniej”. Jest to konkurs przeznaczo-
ny dla klas III szkół podstawowych. Chętne 
szkoły z terenu gminy Kórnik do wzięcia 
udziału w turnieju mogą zgłaszać się do 30 
listopada 2006 roku do Komisariatu Policji 
w Kórniku. Zgłoszenia przyjmuje sierżant 
sztabowy Jacek Walkowiak pod numerem 
tel. (061) 8 170–204 lub 0 609– 600– 455. 

Więcej informacji na temat akcji można 
znaleźć na stronie internetowej www.wiel-
kopolska.policja.gov.pl . 
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OBchODY DNIA eDUKAcJI 
NArodoWEJ W ZESPoLE SZkÓŁ  

Nr 1 W SWArZĘdZU

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony 
był w tym roku w powiecie poznańskim 
nadzwyczaj uroczyście. Wydarzenie to 
zbiegło się bowiem w czasie z ukończeniem 
ostatniego etapu budowy Zespołu Szkół nr 1 
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzę-
dzu. To właśnie podczas uroczystości, która 
odbyła się trzynastego października w auli 
swarzędzkiej „Jedynki”, nastąpiło oficjalne 
oddanie do użytku tego obiektu.

Zaproszeni na Powiatowe Obchody Dnia 
Edukacji Narodowej goście, wśród których 
znaleźli się posłowie, dyplomaci, przedstawi-
ciele władz samorządowych, oświatowych oraz 
kościelnych, a także dyrektorzy zaprzyjaźnio-
nych szkół z zagranicy, nie szczędzili wyrazów 
zachwytu. Nie były to przesadzone pochwały, 
gdyż rzeczywiście jest się czym pochwalić. 
Powstał bowiem, spełniający najwyższe 
europejskie standardy, kompleks oświatowo-
rekreacyjny na miarę XXI wieku, który 
daje uczniom możliwość kształcenia w 
doskonałych warunkach. 

Budowa szkoły w Swarzędzu 
należała do największych przedsię-
wzięć realizowanych przez powiat 
poznański w dobiegającej już końca II 
Kadencji Rady Powiatu Poznańskiego. 
Rozpoczęta w 2001 roku inwestycja, 
przebiegała w trzech etapach. W 
okresie od grudnia 2001 r. do listopada 
2002 r. powstała część dydaktyczna 
wraz z holem wejściowym i aulą. Od 
października 2003 r. do czerwca 2004 
r. rozbudowano część dydaktyczną 
oraz zaplecze administracyjne. 

Ostatnią z faz powstawania szkoły, obej-
mującą okres od września 2005 r. do paź-
dziernika 2006 r., była budowa hali sportowej 
wraz z siłownią oraz boiskami do piłki nożnej i 
koszykowej oraz bieżni przystosowanej także 
do uprawniania takich dyscyplin sportu jak: 
skok w dal, trójskok oraz rzut kulą. To właśnie 
finalizacja prac związanych z budową bazy 
sportowej równoznaczna była z zakończe-
niem budowy szkoły, stąd po części oficjalnej 
obchodów Dnia Edukacji Narodowej nastąpi-
ło „otwarcie” sali gimnastycznej. 

Jan Grabkowski, Starosta Poznański, 
Przemysław Jankiewicz, dyrektor ZS nr 1 
w Swarzędzu, Grzegorz Wasielewski, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Poznańskiego, 
Tomasz Wiktor, dyrektor Departamentu Kul-
tury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego oraz 
Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański 
wspólnie przecięli symboliczną wstęgę, a 
później nastąpiło poświęcenie obiektu przez 
księdza Marka Frąszczaka, proboszcza 
Parafii p.w. Chrystusa Jedynego Zbawiciela 
w Swarzędzu. Dyrektorowi szkoły wręczone 
zostały również dokumenty pozwalające na 
użytkowanie obiektu.

„Pragnę jeszcze raz podziękować wszyst-
kim, którzy byli zaangażowani w realizację 

tej inwestycji. Dziękuję radnym powiatu za 
podejmowanie stosownych uchwał, dyrekcji i 
gronu pedagogicznemu szkoły oraz młodzie-
ży za wszelką pomoc i cierpliwe znoszenie 
wszelkich niedogodności w trakcie budowy. 
Serdecznie dziękuję projektantom i wyko-
nawcom tej inwestycji. Jestem przekonany, 
że powstałe zaplecze dydaktyczno-sportowe 
posłuży uczniom przez długie lata.” – mówił 
Jan Grabkowski, Starosta Poznański.

Na koniec uczniowie Zespołu Szkół w 
Swarzędzu przygotowali taneczne show. 
Po jego obejrzeniu goście przystąpili do 
zwiedzania placówki, podczas którego mieli 
okazję dosłownie i w przenośni wrócić „do 
szkolnej ławy”. 

Ewa Przybył
Gabinet Starosty

NAGRODY STAROSTY DLA WYBITNYch 
UczNIóW

Nagroda Starosty Poznańskiego przyzna-
wana jest w ramach „Powiatowego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  
i Młodzieży”. Zasadniczym celem tej, podjętej 
przez powiat poznański, inicjatywy jest finan-
sowe oraz instytucjonalne wspieranie edu-

kacji uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, 
prowadzonych przez powiat poznański. Jan 
Grabkowski, Starosta Poznański, w tym roku 
postanowił nagrodzić aż dwie osoby.

Pierwsza z nich to Anna Stolarczyk - sła-
bowidząca uczennica drugiej klasy Liceum 
Ogólnokształcącego w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym w Owińskach. Pasją 
Ani jest gra w szachy. W minionym roku szkol-
nym wzięła ona udział w Mistrzostwach Polski 
Kobiet Niewidomych i Słabowidzących, gdzie 
pokonując wszystkie rywalki, zajęła pierwsze 
miejsce. Ważnym sukcesem dla niej była tak-
że wygrana w Mistrzostwach Polski Juniorów 
Niewidomych i Słabowidzących, a także udział 
w Olimpiadzie Szachowej w Turynie.

Adam Kierzek, drugi z laureatów Nagrody 
Starosty Poznańskiego, na co dzień jest ucz-
niem drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego 
przy Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu. Mimo 
młodego wieku, pochwalić się może wieloma 
znaczącymi sukcesami lekkoatletycznymi. 
Brał udział w licznych imprezach sportowych, 
na których zajmował wysokie lokaty. Rok 
szkolny 2005/2006, był dla Adama szczegól-
nie udany, gdyż obfitował w wiele sukcesów. 
Udało się mu m.in. zająć drugie miejsce w 
Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów Młod-
szych w biegach przełajowych na 3000 m; 
trzecią pozycję w Mistrzostwach Wielkopolski 

Juniorów Młodszych w lekkoatletyce w biegu 
na 800 m, drugie miejsce w Mistrzostwach 
Międzywojewódzkich Juniorów Młodszych w 
lekkoatletyce w biegu na 800 m, a także piąte 
miejsce w sztafecie 4x400 metrów oraz szóstą 
pozycję w biegu na 1500 m, w Mistrzostwach 
Polski Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce.

Jan Grabkowski, Starosta Poznański, wrę-
czył w dniu 13 października, podczas obchodów 
Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, nagro-
dy. Laureaci oprócz pamiątkowych dyplomów 
otrzymali od Starosty czeki o wartości 1000 zł. 

Ewa Przybył
Gabinet Starosty

NADzWYczAJNe POSIeDzeNIe  
POWIATOWeJ KOmISJI  

BEZPiECZEŃSTWA i PorZądkU

Dwunastego października 2006 roku 
odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. Na wniosek 
Jana Grabkowskiego, Przewodniczącego 
Komisji, omówiono kwestię planowanej 
przez Komendę Wojewódzką PSP reor-
ganizacji Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu i związanego 
z tym projektu likwidacji Jednostki Ratow-

niczo-Gaśniczej Nr 8 w Bolechowie 
i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 
9 w Mosinie. W spotkaniu uczestni-
czyli m.in. Komendanci Wojewódzki  
i Miejski Państwowej Straży Pożarnej 
oraz przedstawiciele gmin zaintere-
sowanych tematem.

ISO DLA STAROSTWA  
POWIATOWeGO W POzNANIU

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców regionu, Staro-
stwo Powiatowe w Poznaniu cały czas 
podejmuje starania o podniesienie 

jakości usług publicznych. Od maja 2006 
roku w urzędzie rozpoczęto proces wdra-
żania standardów zgodnie z wymaganiami 
normy ISO 9001. Podjęto działania, zmierza-
jące do usprawnienia organizacji pracy oraz 
podniesienia poziomu obsługi interesantów. 
Z inicjatywy Jana Grabkowskiego, Starosty 
Poznańskiego, możliwe było wprowadzenie 
szeregu ulepszeń, których efektem jest wi-
doczna poprawa warunków funkcjonowania 
Starostwa: opracowano między innymi karty 
usług publicznych, ułatwiające załatwianie 
spraw urzędowych, stworzono elektroniczny 
obieg dokumentów, przeprowadzono szereg 
szkoleń dla pracowników oraz audyty we-
wnętrzne, sprawdzające sposoby realizacji 
założeń Systemu Zarządzania Jakością. 

Przyznany Starostwu certyfikat ISO 
9001:2000 potwierdza wysoki poziom 
świadczonych usług. Normy określane 
przez ten dokument, uznawane w krajach 
Unii Europejskiej za standardy, stanowią 
podstawę działań Starostwa we wszystkich 
aspektach, są także gwarancją  rzetelności i 
profesjonalizmu władz samorządowych, dla 
których dążenie do ciągłego podnoszenia 
jakości  w sektorze publicznym to jedno  
z najważniejszych zadań.

Karolina Korcz Gabinet Starosty

KRóTKO 
z POWIATU

Pokaz taneczny



nr 21/2006 13

eK
O

LO
G

IA

opadłe liście, chwasty, gałęzie czy 
obierki od warzyw i owoców – to tylko 
kilka przykładów materiałów, z których 
można zbudować kompostownik. dzię-
ki niemu w jednym miejscu znajdą się 
wszelkie odpadki ogrodowe i otrzymamy 
nawóz dla roślin. 

Naturalny proces odzyskiwania surow-
ców ma miejsce już od wielu milionów lat. 
Wszelkie rośliny, które najpierw wzrastały, 
a potem obumierały następnie były prze-
twarzane przez przyrodę. Informacje o 
tych przemianach możemy pożytecznie 
spożytkować we własnym ogrodzie. 

W ciągu roku na działce zbiera się 
wiele odpadków roślinnych, które możemy 
przeznaczyć na kompost. Dzięki komposto-
waniu unikniemy konieczności wyrzucania 
lub palenia resztek roślinnych i zyskamy 
bardzo cenny materiał do produkcji nawo-
zów. Kompost jest bogatym źródłem materii 
organicznej i zarazem najtańszym materia-
łem do użyźniania gleby. W przeciwieństwie 
do nawozów syntetycznych i obornika nie 
stwarza on zagrożenia przenawożenia lub 
zatrucia środowiska.

JAk ZAŁożYć koMPoSToWNik?
Jesień jest dobrą porą na rozpoczęcie 

kompostowania. Odpadów ogrodowych 
mamy wówczas pod dostatkiem. Poza tym 
wilgotność powietrza jest z reguły dość 
duża, a temperatury jeszcze dodatnie. Miej-
sce na kompostownik powinno być osłonię-
te od wiatru i zacienione. Materiałami jakimi 
możemy się posłużyć przy jego wypełnianiu 
to: zdrowe resztki roślinne, chwasty bez na-
sion, liście i popiół drzewny, resztki jedzenia 
z naszego domu (obierki owoców i warzyw, 
fusy po herbacie). Warto też dodać nieco 
rozłożonego już zeszłorocznego kompostu, 
który będzie pełnił funkcję aktywatora. Moż-
liwe jest również produkowanie kompostu 
jednolitego, np. z samych liści, jednakże im 
bardziej zróżnicowany jest materiał z jakie-
go korzystamy, tym bardziej wartościowy 
będzie kompost. 

Kompost może powstawać w pryzmie, 
drewnianej ażurowej skrzyni albo w plasti-
kowym kompostowniku. Niezależnie od tego 
jaki rodzaj wybierzemy, istnieją ogólne zasa-
dy formowania poszczególnych warstw. 

W pierwszej fazie na dno układamy oko-
ło 20 centymetrową warstwę połamanych 
gałęzi i gałązek, z których najgrubsze ukła-
damy na spodzie - to tak zwana warstwa 
drenażowa. Następnie tworzymy warstwę 
pochłaniającą składniki mineralne wymywa-
ne przez wodę z wyższych warstw pryzmy. 
Tutaj stosujemy torf, ziemię ogrodową, sło-
mę lub częściowo rozłożony zeszłoroczny 
kompost. Następnie układamy kolejne war-
stwy materiału, które przekładamy ziemią 
ogrodową lub drobno rozkruszoną gliną. 
Wysokość pryzmy nie powinna przekroczyć 
1,5 metra. Pryzmę okrywamy ziemią lub 
torfem, a na jej wierzchu formujemy zagłę-
bienie dzięki czemu woda opadowa będzie 
wnikała w jej głąb. 

CZEGo NiE NALEżY roBić
Zakładając kompost warto ustrzec 

się przed popełnieniem kilku błędów. Nie 
należy przede wszystkim dodawać do 
pryzmy resztek roślin które były porażone 
przez choroby (mogą one być źródłem 
zakażenia w kolejnych latach) oraz związ-
ków wapnia (wapń wprawdzie przyspiesza 
rozkład substancji organicznej, ale niestety 
również pozbawia ją bardzo potrzebnego 
azotu). Nie wskazane jest także umiesz-
czanie kompostu w dołach lub zbiornikach 
betonowych, gdyż następuje wówczas 
ograniczenie dostępu do powietrza.  Często 
zdarza się, że dodawany materiał odznacza 
się niedostatecznym rozdrobnieniem lub 
układane są zbyt grube jego warstwy. To 
również ogranicza dostęp do powietrza.

DOJRzeWANIe KOmPOSTU
Przeważnie całkowity rozpad resztek 

w ogrodowym kompostowniku trwa od 3 
miesięcy do nawet 3 lat. Aby zachodziły w 
nim odpowiednie procesy rozkładu (dojrze-
wanie kompostu)

konieczne jest przerabianie pryzmy 
kompostowej co około 2 miesiące. Przera-
bianie polega na przemieszczaniu warstw 
kompostu, czyli po prostu przekopywaniu, 
w taki sposób, aby warstwy wierzchnie 
znalazły się pod spodem, a spodnie na 
wierzchu. Dzięki temu stwarzamy korzyst-
ne warunki rozwoju dla przyspieszających 
rozkład drobnoustrojów. Aby przyspieszyć 
procesy rozkładowe można także wprowa-

dzić do kompostu preparaty biodynamiczne 
sporządzone z ziół (krwawnika, rumianku, 
pokrzywy, mniszka, kozłka lekarskiego) lub 
po prostu wrzucać do pryzmy dżdżownice 
zebrane na działce. Powinniśmy również 
zadbać aby pryzma kompostowa była stale 
wilgotna. Jeżeli weźmiemy próbkę do dłoni, 
to po jej ściśnięciu między palcami powinny 
pozostać krople wody, jednak woda nie 
powinna nadmiernie wyciekać. 

Kompost, który zakładaliśmy jesienią 
nadaje się już do użyźniania gleby wiosną. 
Wówczas możemy wkopać go w glebę na 
głębokość około 30 centymetrów. 

NATURALNY NAWóz
Z dojrzałego kompostu otrzymamy 

cenny naturalny nawóz, który warto zasto-
sować we własnym ogrodzie. Możemy go 
użyć do użyźniania rabat  oraz dodawać 
do podłoża przy 

sadzeniu drzew i krzewów. Po przesia-
niu przez rzadkie sito warto wzbogacić nim 
ziemie do kwiatów doniczkowych. 

Barbara Morasz

do koMPoSToWANiA UżYWAMY: 
- skoszoną trawę oraz wyrwane chwa-

sty (bez nasion),
- opadłe liście, owoce i rozdrobnione 

gałęzie,
- popiół z kominka i grilla,
- obierki warzyw i owoców (bez cy-

trusów),
- muł i glony z oczka wodnego, 
- podartą tekturę i papier, ale nie ko-

lorowe czasopisma, 
- fusy z kawy i herbaty oraz skorupki 

od jajek, 
- odchody zwierzęce. 

NiE WoLNo koMPoSToWAć: 
- liści porażonych przez choroby np. 

kasztanowca
   ze szrotówkiem, 
- materiałów nieorganicznych np. 

plastiku, szkła, metalu,
- solonych i tłustych odpadów ku-

chennych,
- owoców cytrusowych i skórek po 

nich, 
- resztek gotowanych potraw, bo ścią-

gają szczury,
- kłączy perzu. 

KOmPOST, czYLI RecYKLING 
ODPADóW OGRODOWYch

NIeWIeLKIe  
zAINTeReSOWANIe 
DOFINANSOWANIem

Tylko kilka osób złożyło wnioski w 
UM w kórniku o dofinansowanie do 
unieszkodliwiania azbestu. Środki na 
ten cel przeznaczył powiat poznański 
oraz gminy.  

Do Referatu Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa UM w Kórniku wpłynęło tylko 9 wnio-
sków z prośbą o dofinansowanie do utylizacji 

azbestu, mimo że 267 osób złożyło w tym 
roku oświadczenia na podstawie, których 
dokonano inwentaryzacji tego szkodliwego 
materiału w gminie. Spośród tych wniosków 
8 zatwierdzono. – Odrzuciliśmy jeden z nich, 
gdyż dotyczył on usunięcia azbestu w 2007 
roku, a my przyjmowaliśmy wyłącznie wnioski 
na prace, które będą wykonane jeszcze w 
tym roku – tłumaczy Antoni Kalisz, kierownik 
referatu, do którego kierowano podania. 

Okazuje się również, że część z osób, która 
starała się o refundację kosztów zrezygnowała 
z podpisania umowy z firmą, która miała zająć 
się usuwaniem azbestu. Najczęstszym powo-

dem rezygnacji były mimo dofinansowania zbyt 
wysokie koszty, jakie musiałaby ponieść osoba, 
która chce pozbyć się uciążliwego materiału. 

Przypomnijmy, że dofinansowanie moż-
liwe jest dzięki zatwierdzeniu przez Zarząd 
Powiatu Poznańskiego „Regulaminu udzie-
lania pomocy finansowej osobom fizycznym 
w likwidacji wyrobów azbestowych”. Środki 
na ten cel pochodzą z budżetów gmin oraz 
z Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Gmina Kórnik ma do rozdysponowania ponad 
26 tysięcy złotych i pokrywa 70% kosztów 
utylizacji azbestu. BM
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6 października 2006 trzydziesty trzeci 
raz odbyła się uroczystość pasowania 
uczniów klas pierwszych na członków Pro 
Sinfoniki w kórnickim liceum. Uroczystość 
zaszczycili swoją obecnością Burmistrz 
Kórnika Jerzy Lechnerowski, radny powiatu 
Marek Serwatkiewicz, członkowie Rady 
Rodziców LO w Kórniku, przedstawiciele 

grona pedagogicznego z wicedyrektor Ewą 
Zwierzyńską oraz liczna grupa absolwentów. 
Zebranych powitali prezesi Klubu Sandra 
Szary i Marta Szymczak a sekretarz biura 
Pro Sinfoniki Antoni Hoffmann przekazał 
serdeczne pozdrowienia młodym adeptom 
od Prezesa Pro Sinfoniki Alojzego Andrzeja 
Łuczaka. Następnie przybliżył on sylwetkę 
naszego artysty – młodego poznańskiego 
skrzypka – Bartosza Worocha, uczestni-

ka najstarszego turnieju skrzypcowego 
na świecie, który odbywał się wówczas  
w Poznaniu. Artysta zaprezentował kórni-
ckim melomanom Poloneza A-dur op. 21 H. 
Wieniawskiego, Fantazję na tematy z opery 
Faust Charlesa Gounoda i Kaprys nr 17 na 
skrzypce solo Niccolo Paganiniego. Przy 

fortepianie towarzyszył pianista Arnold Dą-
browski. Po wspaniałym koncercie nastąpiło 
przyrzeczenie kandydatów na członków Pro 
Sinfoniki. Rotę przyrzeczenia odczytał An-
toni Hoffmann a aktu mianowania dokonała 
opiekunka Klubu Teresa Rogozia Olejnik. 
Miłą niespodziankę sprawił wychowawca 
klasy Ib Waldemar Wlazły przystępując do 

aktu mianowania wraz ze swoimi wychowan-
kami. Ceremonii pasowania towarzyszyła 
nastrojowa muzyka Chopina i Beethovena 
w wykonaniu Kamili Kołodziejczak – uta-
lentowanej młodej kórnickiej pianistki. Przy 
organizacji tego święta kórnicka Pro Sinfo-
nika otrzymała pomoc od przyjaciół, za którą 
dziękujemy, m.in: Halinie Jagiełko, Pawłowi 
Krakowiakowi,  Marcinowi Grześkowiakowi, 
Maciejowi i Tomaszowi Małeckim, Andrzejo-

wi Hajdrychowi oraz Markowi Olejnikowi. Na 
zakończenie uroczystości Antoni Hoffmann 
zaprosił wszystkich zebranych na koncert 
inaugurujący 39 sezon Pro Sinfoniki pod 
dyrekcja Jerzego Maksymiuka do Auli UAM  
w Poznaniu. Sandra Szary Prezeska Klubu 
im. M. Karłowicza Przy LO w Kórniku

BARTOSz WOROch - UczeSTNIK  
Xiii MiĘdZYNArodoWEGo koNkUrSU 

SKRzYPcOWeGO Im. h. WIeNIAWSKIeGO  
W KóRNIcKIeJ PRO SINFONIce

„ŚPiESZMY SiĘ ko-
ChAć LUdZi, TAk 

SzYBKO  
odChodZą...”

Liii koncert z cyklu Akademia Pieśni 
Polskiej pt. ,,Pamiętamy” w Zamku kórni-
ckim w dniu 5 listopada br. zakończył ob-
chody dziesiątej rocznicy śmierci Antoniny 
kaweckiej –wielkiej Artystki i Pedagoga.

 Z wielką powagą i w skupieniu wszyscy 
wysłuchali słowa wstępnego córki  Artystki 
– Gabrysi, która pokrótce przedstawiła prze-
bieg  przedsięwzięć podjętych dla uczczenia 
pamięci Jej Matki. Następnie wymieniła 
wykonawców koncertu zaznaczając, że będą 
to osoby związane z Fundacją im. Antoniny 
Kaweckiej, członkowie Zarządu, gdyż  są oni 
śpiewającymi artystami skupionymi   na scenie 
Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz Pedagodzy 
Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej. 
Powiedziała, że wszyscy wykonawcy chcieli, 
aby każdy ich dźwięk każde słowo poświęcone 
było Jej Matce. Stąd w propozycji koncertu 
znalazły się ulubione utwory Artystki, arie kom-
pozytorów polskich i obcych, między innymi 
arie z oper Verdiego, Bizeta.  

Jako pierwsi wystąpili członkowie Zarzą-
du Fundacji: Jaromir Trafankowski, Tomasz 
Raczkiewicz i Rafał Korpik W dalszej części 
koncertu wykonawcami byli Pedagodzy 
Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej: 
Grażyna Flicińska-Pamfil, Barbara Mądra- dy-
plomantka Maestry, Jerzy Mechliński i Andrzej 
Ogórkiewicz. Przy fortepianie akompanio-
wały: Izabela Górska- Krasiel,  od początku 
swej kariery związana z Akademią Muzyczną 
i współpracująca z Antoniną Kawecką oraz 
Katarzyna Kędzierska i Joanna Zaremba. 

„Słuchając muzyki, proszę wspomnieć 
osobę mojej Mamy, a artystów za trud 
nagrodzić oklaskami” – powiedziała Pani 
Gabrysia. Publiczności  podziękowała za 
„wierną obecność”.

 Tomasz Raczkiewicz  zakończył koncert 
wierszem ks. Jana Twardowskiego ,,Śpiesz-
my się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...” 
oraz refleksją, że człowiek żyje, dopóki się  
o nim pamięta.  Halina Danieluk
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Podopieczni kórnickiego Stowa-
rzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym 
intelektualnie i ruchowo „klaudynka” 
co tydzień w sobotę spotykają się na 
zajęciach, na które przychodzą z wielką 
przyjemnością. 

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę 
(zwaną potocznie tak samo jak organizacja 
„Klaudynka”) w budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Kórniku. Podopieczni korzystają 
także z tamtejszej sali gimnastycznej. 

Jednym z nich jest Maurycy. Jego mama 
zwierza się, że o tym, że syn ma mieć 
następnego dnia zajęcia w „Klaudynie” 
informuje go tuż przed wyjściem. Gdyby 
powiedziała chłopcu o tym, poprzedniego 
dnia to najprawdopodobniej nie mógłby już 
zasnąć, tylko czekałby niecierpliwie. 

Maurycy jest uczniem „Szkoły Życia” kór-
nickiego gimnazjum. Jego mama podkreśla, 
że dzięki cotygodniowym spotkaniom może 
przebywać w towarzystwie nie tylko osób 
niepełnosprawnych, ale 
też zdrowych wolonta-
riuszy, którzy są starsi 
od niego. To niewątpli-
wie korzystnie wpływa 
na jego rozwój. Mama 
Maurycego bardzo chwali 
wszystkich wolontariuszy 
za opiekę nad niepełno-
sprawnymi. Cieszy się 
również, że Stowarzysze-
nie organizuje zajęcia z 
hipoterapii. - Żałuję tylko, 
że inne dzieci spoza Kór-
nika nie mogą regularnie 
brać udziału w tych za-
jęciach ze względu na 
trudności komunikacyjne 
– stwierdza.

Kolejnym uczestni-
kiem zajęć „Klaudynki” 
jest dziesięcioletni Maciej. Choruje na 
mukopolisacharydozę typu II. Uczy się w 
Zespole Szkół Specjalnych nr 103 w Po-
znaniu. Marek Smolarkiewicz, tata chłopca 
jest bardzo zadowolony z tego, że syn może 
brać udział w takich spotkaniach. Panu 
Markowi podobają się także imprezy orga-
nizowane przez Stowarzyszenie - ogniska, 
półkolonie itd. – Na pewno przyczyniają się 
do integracji wszystkich tych, którzy należą 
do „Klaudynki” – tłumaczy. 

Odwiedziliśmy Stowarzyszenie w trakcie 

sobotnich zajęć. Tradycyjnie na początku, 
przez godzinę trwały zajęcia sportowe z 
udziałem wolontariuszy, którzy opiekowali 
się niepełnosprawnymi. Anita Wachowiak, 
która prowadzi te spotkania zaznacza, że 
głównie są to indywidualne zajęcia dosto-
sowane do potrzeb każdego uczestnika. 
Mają one służyć wyładowaniu energii na 
zewnątrz. Nie są tu prowadzone zajęcia 
rehabilitacyjne, gdyż takie podopieczni 
„Klaudynki” mają w swoich szkołach. 

Podczas naszych odwiedzin odbywał 
się „Dzień zwierząt”. Młodzi ludzie słu-
chali odgłosów zwierząt. Odgadywali jakie 
zwierzę „odzywa” się w danym momencie. 
Wymieniali imiona psów, kotów itp. 

Dużą przyjemność sprawiła podopiecz-
nym wizyta właścicieli wraz ze swoimi 
czworonożnymi przyjaciółmi. Na spotkaniu 
pojawiła się para psów rasy syberjan hu-
sky– rodzeństwo „Róża” (w szarym kolorze) 
i Romeo (biały).  Wszyscy obecni w tym 

dniu poszli na spacer z pupilami. Uczestnicy 
zajęć „Klaudynki” dowiedzieli się, że pies 
musi dużo spacerować i biegać, by mógł 
być w dobrej formie. Młodzi ludzie mogli 
głaskać czworonogi, przytulać się do nich, 
częstować pożywieniem. Podczas tego 
spotkania po raz pierwszy prowadzona była 
dogoterpia. Planuje się, aby dogoterapia 
odbywała się w „Klaudynce” raz w miesią-
cu. W tym dniu nie zabrakło także innych 
zwierząt: papugi i dwóch żółwi. Podopieczni 
dotykając żółwie przełamywali pewne 
bariery nieśmiałości. Na twarzy Damiana 

pojawił się przy tym dawno niewidziany 
już uśmiech. 

Była też okazja, by Emilka Mika opo-
wiedziała o udziale reprezentacji trzech 
trzyosobowych drużyn „Klaudynki” w V 
Powiatowym Turnieju Bocci, który odbył się 
7 października w Dopiewie.

Anita Wachowiak powiedziała nam, 
że w trakcie cotygodniowych spotkań 2 
godziny przeznaczane są na różne zajęcia 
plastyczne, techniczne, umuzykalniające. 
Odbywa się także choreoterapia, czyli 
terapia za pomocą tańca. W zajęciach 
uczestniczy przeciętnie 10-15 osób. 
Najmłodszy uczestnik ma 4 lata, ale by-
wają również dorosłe osoby. Prowadząca 
spotkania, zwraca uwagę na to, że zajęcia 
są szczególnie przydatne dla młodych 
niepełnosprawnych osób, które przez 
większą część dnia pozostają w czterech 
ścianach domu. Najczęściej  dopiero 

tutaj mogą spotkać się z 
rówieśnikami i wolonatariu-
szami. – Widzę efekty tych 
zajęć. Na przykład 14-letnia 
dziewczynka na początku 
nie interesowała się tym, 
co robi grupa, wycofywała 
się. Najpierw przebywała 
w innym pomieszczeniu, 
potem już w tym samym, 
co inni, ale z boku. W koń-
cu tak zintegrowała się z 
grupą, że teraz pomaga 
innym osobom – mówi 
Anita Wachowiak. – Kolej-
nym przykładem może być 
14-letni chłopiec, który ma 
indywidualne nauczanie, a 
zatem ograniczony kontakt 
z rówieśnikami. Tutaj może 
się z nimi spotykać, uczest-
niczyć w różnych grach  

i zabawach – dodaje. 
Anita Wachowiak podkreśla, że w terapii 

ważny jest kontakt z innymi osobami. Stwier-
dza też, że rodzice oddając pod opiekę swoje 
dzieci, mają kilka godzin czasu na odpoczy-
nek od stałej opieki nad niepełnosprawnymi. 
Ponadto w „Klaudynce” opiekunowie mogą 
wymieniać swoje doświadczenia, zdobywać 
różne informacje itd. 

Trudno byłoby prowadzić zajęcia  
w „Klaudynce”, gdyby nie wolontariusze. 
Wspominaliśmy już o nich opisując półkolo-
nie. Podczas naszej wizyty po raz pierwszy 
przyszła nowa wolontariuszka – Żaneta 
Kasprzak, uczennica klasy III g Gimnazjum 
w Kórniku. Namówiła ją do tego prezes 
„Klaudynki” Anetta Szarzyńska, która pod-
czas zawodów zauważyła, że Żaneta potrafi 
opiekować się innymi. Żaneta zwierzyła 
się, że po pierwszym dniu planuje zostać 
w „Klaudynce”. 

Anita Wachowiak apeluje do wszystkich, 
którzy chcieliby zostać wolontariuszami, 
aby przyszli na cotygodniowe sobotnie 
spotkania. Robert Wrzesiński

Soboty w „Klaudynce”

KOMITET WYBORCZY 
WYBORCÓW

ANETY KACZMAREK
        Okręg Wyborczy nr 4

LISTA NR 32
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APTEKA „ZAMKOWA”

pon. - pt.   8.00 - 20.00
sob.    8.00 - 14.00
niedziela i święta 9.00 - 14.00

Kórnik, ul. Poznańska 16
Tel. 061 8170 83�

APTEKA BNIÑSKA

pon. - pt.   8.00 - 18.00
sob.    8.00 - 14.00
niedziela i święta 9.00 - 13.00

Bnin, ul. Jeziorna 21
Tel. 061 8170 013

Leki gotowe, recepturowe, homeopatia, zioła, kosmetyki.
Umowa z NFZ - refundacja pieluchomajtek.

Bezpłatny pomiar ciśnienia.
Dowóz brakujacych leków do pacjenta.

MYJNIA 
SAMOCHODOWA
Zaprasza i oferuje!

• Fachowa obsługa
• Najlepsza jakość
• Najlepsze środki  
myjące i piorące

• Sprzęt firmy KARCHER
• Pranie tapicerki  

welurowej i skórzanej
• Poczekalnia - kawa  

gratis
dla każdego Klienta

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-�02-6�1, 

889-303-193

OŚRODEK  
SZKOLENIA  

ZAWODOWEGO
 A.KACZMAREK   

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 wykonu-
jących 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 firm:  
 L’OREAL, MATRIX, SHWARZ KOPF
     SOLARIUM - nowa, niższa cena

KOSMETYKA
       ● Promocja listopadowa - obniżka cen na tipsy
       ● zabiegi pielęgnacyjne na twarz, profesjonalny makijaż
       ● manicure, pedicure

TROPICAL SUN

Czynne Poniedziałek-Piątek 10.00-21.00, Sobota 10.00-16.00
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Nowo otwarty 
sklep z bielizną

poleca:
szeroki wybór  

rozmiarów
i fasonów

biustonoszy,  
stroje kąpielowe,  

basenowe oraz 
inną bieliznę

KÓRNIK
pl. Niepodległości  13

KÓRNIK
pl. Niepodległości  13

NOWOŚĆ - tipsy szklane
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Lewica i Demokraci
SLD+SDPL+PD+UP

Koalicyjny Komitet Wyborczy

www.waldemarwitkowski.pl

Jestem za tym, aby:
• mieszkaƒcy gmin mogli otrzymywaç prawa jazdy i rejestrowaç 

samochody w urz´dzie gminy, podobnie jak uzyskujà dowody 
osobiste

• by∏o wi´cej zjazdów i wjazdów na autostrad´ A2 na terenie 
Wielkopolski – ˝eby ∏àczy∏a a nie dzieli∏a Wielkopolan

• Wielkopolanie korzystali bezp∏atnie z autostrady na terenie 
Wielkopolski,a jednoczeÊnie ˝eby jak najszybciej powsta∏a
droga S5

Waldemar Witkowski
Kandydat do Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego

Waldemar 
Witkowski
Waldemar 
Witkowski

lista nr61miejsce

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

oraz tralki gięte

62-330 Nekla, ul. Dworcowa 24
tel. (061) 438-63-10, (061) 437-20-71, kom. 0605-337-088
www.kowalstwo-nekla.pl, e-mail: stalmet@kowalstwo-nekla.pl
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kórnik 
ul. Średzka 17

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

WypoŻyczalnia samochodów
 osobowych i dostawczych

RORARO

» Niskie ceny
» Bardzo dobra 

  jakość

k ó r n i k
UL. MŁYŃSkA 18
(droga do hurtowni T.M. MAŁECCY) 

pOLECAMY ODZIEŻ JESIENNO-ZIMOWĄ: 
KURTKI, SWETRY, SpODNIE SZTRUKS, KOSZULE MĘSKIE (GRUBE)

BLUZY SpORTOWE, 
MODNE WZORY

TANIA ODZIEŻ
UŻYWANA I NOWA

W  PIĄTKI

-10%
DOSTAWATOWARU  

W  KAŻDY
PONIEDZIAŁEK

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

pRZEJRZYSTA EKSpOZYCJA TOWARU, ELEGANCKIE WNĘTRZE SKLEpOWE, MIŁA OBSŁUGA!

SERDECZNIE ZApRASZAMY!

(po 100 kg odzieży)

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

Odzież z Włoch, Niemiec, Anglii, Holandii

TOM-PlaST
OKNa
I dRZWI Z PCV

żALUZJE:
pionowe (verticale)
poziome
roLETY:
Zewnętrzne -antywłamaniowe
Wewnętrzne-tkaninoweProfiLE: VEKA, ALUPLAST

okUCiA: WINKHAUS
SZYBA: K=1,1/ CLIMA NEUTRAL
PArAPETY: PCV, ALU
mOSKITIeRY

dorAdZTWo, PoMiAr, WYCENA GrATiS, SPrZEdAż, MoNTAż, GoTÓWkA i rATY

TEL./fAX: 061 8171 937, 501 645 939
kórnik, ul. Mickiewicza 6

PRaCOWNIa KRaWIeCKa 
a&a

Szczytniki
ul. Jeziorna 9

tel. (61) 817-10-17
kom. 0606-461-245

* GARNITURY DAMSKIE
* KOSTIUMY
* SZYCIE MIAROWE DO ROZMIARU 52
  -spodnie, spódnice, bluzki
* SZYCIE ODZIEŻY CZARNEJ
 SZYCIE RÓWNIEŻ Z TKANIN POWIERZONYCH

CENY KONKURENCYJNE!
SZYBKO - TaNIO - FaCHOWO

Zapraszamy!

Godz. otwarcia: od pon. do pt. 8.00-16.00, soboty 10.00-14.00

Poleca swoje wyroby:

Przyjmę krawcowe do pracy

Miejsce na Twoją reklamę
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Dłubała Franciszek, lat 46 Ellmann Alfons, lat 32 Gmytrasiewicz Jan, lat 48 Finke Kazimierz, lat 44

Narożny Franciszek, lat 27 Lehmann Ksawery, lat 47 Lempke Jan, lat 32 Niemier Wojciech, lat 43

Niemczal Jan, lat 30 Nowak Ignacy, lat 38 Pacyński Antoni, lat 56 Wolniewicz Teofil, lat 43

Rozmiarek Seweryn, lat 52 Stern Józef, lat 50

20 października oddaliśmy hołd 
pomordowanym przed 67 laty pod kór-
nickim ratuszem przez hitlerowskich 
najeźdźców mieszkańcom naszych 
okolic. i tym razem nie zabrakło delegacji 
z kwiatami, zniczy i chwil refleksji nad 
trudną lekcja historii jaką była ii wojna 
świtowa.

W tym numerze Kórniczanina, dzięki 

pośrednictwu pana Marka Serwatkiewicza 
i uprzejmości Adama Podsiadłego, autora 
książki „Powiat Śremski w Latach Okupacji 
Hitlerowskiej 1939 -1945” prezentujemy 
fotografie rozstrzelanych tamtego pamięt-
nego dnia na kórnickim rynku. Niestety nie 
udało się autorowi zdobyć zdjęcia Andrzeja 
Nędzy. We wspomnianej książce znajdują 
się także wspomnienia z bolesnych wy-
darzeń 20 października 1939r. bnińskiego 

księdza Szczepana Janasika – również 
aresztowanego i przetrzymywanego w 
charakterze zakładnika. Wspomniano także 
o losie emerytowanego burmistrza Teofila 
Wolniewicza, który z powodu ciężkiej cho-
roby nie mógł o własnych siłach stanąć pod 
murem i po przewiezieniu wozem wraz z 
martwymi już kórniczanami, zamordowany 
został na cmentarzu przy przygotowanej 
mogile.  ŁG 

20 X 1939 - PAMiĘTAMY
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NAGRODA 1000 PLN
Za dostarczenie  

NiEZBiTYCh dowodów
na osoby nielegalnie  

wywożące śmieci  
na terenach należących  

do gospodarstwa rolnego 
żerniki koninko

TeL. 0503 1�7 282
tel. (61) 8171 127

a

ROLETY 
ZEWNĘTRZNE

605 260 690
produkcja-montaż
TEL:

PRUSINOWO 24, TRASA KÓRNIK ZANIEMYŚL

Fundacja  
im. Antoniny Kaweckiej

Zamek w Kórniku
Ambasada USA

zapraszają na

V WIECZÓR ZAMKOWY

MUZYCZNY POMOST

Koncert w wykonaniu zespołu 
Orkiestry Sił Powietrznych Armii

 Stanów Zjednoczonych  Ameryki Płn.  
w Europie

CHAMBER WINDS

HONOROWY PATRONAT

TADEUSZ DZIUBA 
WOJEWODA WIELKOPOLSKI

sobota, 18 listopada 2006 r.,  
godz. 19.00

Zamek w Kórniku

Wstęp wolny

CHAMBER WINDS już od sześćdzie-
sięciu lat reprezentuje Stany Zjedno-
czone i ich siły powietrzne stacjonujące 
w Europie podczas najważniejszych 
uroczystości, spotkań dyplomatycznych 
i ceremonii państwowych. Stacjonująca 
w bazie wojskowej w Sembach (Niemcy) 
orkiestra, będąc jednym z najstarszych 
zespołów muzycznych w Powietrznych 
Siłach Zbrojnych USA i zarazem ich jedy-
nym europejskim reprezentantem dała się 
poznać szerokiej publiczności koncertując 
w najodleglejszych zakątkach świata. Była 
oklaskiwana m.in. w Afryce i południowo-
zachodniej Azji. 

CHAMBER WINDS tworzy szereg 
mniejszych grup muzycznych posiadają-
cych indywidualną artystyczna tożsamość. 
Zespoły tj. Concert Band, Ambassadors 
jazz ensemble, Touch‘n Go, Direct Hit, 
Wings of Dixie grupa jazzowa, Ceremonial/
Marching Band, Five Star Brass Quintets, 
Head Winds, and Winds Aloft Woodwind 
Quintets prowadzą niezwykle ożywioną 
działalność koncertową dając ponad trzy-
sta występów rocznie. 

CHAMBER WINDS w uznaniu zasług 
otrzymała zaszczytne miano Muzycznego 
Ambasadora Ameryki.

*****
CHAMBER WINDS powstał jesienią 

1999 roku. Wchodzący w skład Orkiestry Sił 
Powietrznych Armii Stanów Zjednoczoncyh 
w Europie, zespół, tworzy ośmiu muzyków 
grających na instrumentach dętych. 

CHAMBER WINDS urzeka zarówno 
wspaniałym brzmieniem, jak i bogactwem 
repertuaru. Członkowie zespołu z rów-
nym powodzeniem sięgają po utwory 
barokowe, jak i “lekkostrawną” klasykę, 
nie stroniąc przy tym od przebojów mu-
zyki operowej. Nierzadko, by wzbogacić 
koncertowe propozycje orkiestry, w skład 
której wchodzą dwa oboje, dwa klarnety, 
dwa fagoty i dwa rogi podczas występów 
towarzyszą jej śpiewacy.

CHAMBER WINDS to doskonała syn-
teza wspaniałej muzyki i chlubnych tradycji 
ORKIESTRY SIŁ POWIETRZNYCH ARMII 
STANÓW ZJEDNOCZONYCH.

Organizatorzy 

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; prze-
wodnik w j. niemieckim lub angiel-

skim - 50 zł.

Jednocześnie informujemy, iż  
1 listopada Muzeum w Zamku Kórni-
ckim będzie nieczynne, natomiast 11 

listopada Muzeum będzie czynne  
w godz. 10.00-16.00.
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Obchody Dnia Niepodległości
Z okazji Święta Niepodległości , w dniu 11 listopada 2006r., o godz. 16,00 w Zamku Kórnickim, 

odbędzie się koncert poetycki:
„WPISANI  W  HISTORIĘ”

przygotowany przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kórniku.
 W tymże dniu  zostaną złożone kwiaty w miejscach pamięci narodowej związanych z tą rocznicą. 

Początek składania kwiatów  nastąpi o godzinie 15,00 od tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom pierwszej wojny 
światowej, Powstania Wielkopolskiego i wojny 1920r. z parafii kórnickiej, usytuowanej na fasadzie kościoła para-

fialnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kórniku. 

Burmistrz  
 Jerzy Lechnerowski

Skąd SiĘ Biorą  
SURóWKI?

Dociekali tego przedszkolacy z grup 
„Śnieżynki „ i „Kwiatki” z Przedszkola 
nr2. A gdzie szukać odpowiedzi? Oczy-
wiście w przetwórni rolno-spożywczej u 
pana Grzegorza Sznury. Pan Dominik 
zapoznał nas z poszczególnymi etapami 
produkcji zdrowych i pysznych suró-
wek. Czuliśmy się naprawdę wielcy w 
czepkach i fartuszkach, a każdy z nas 
mógł samodzielnie „wyprodukować” 
własną surówkę. Praca jest bardzo 
ciężka, dlatego na pytanie pani Izy:” Czy 
chcielibyśmy być dorosłymi i pracować?” 
Odpowiedzieliśmy szybko, że nie, woli-
my jednak pozostać dziećmi i wrócić do 
przedszkola, a do pracy mogą chodzić 
tylko rodzice. Bardzo dziękujemy panu 
Dominikowi Sznurze za wrażenia, opiekę 
i niespodzianki.

Wychowawczyni Izabela Kobielak

PrZYSZŁoŚć  
W rÓżoWYCh BArWACh

Życie w obecnym czasie staje się coraz 
bardziej trudniejsze, dorośli uśmiechają się 
rzadziej, coraz mniej czasu poświęcają swo-
im pociechom. Aby wyjść temu naprzeciw, 
Przedszkole nr 2 „Cztery Pory Roku” wdraża 
nowy program „Optymistyczne Przedszko-
le”. Program obejmuje wszystkie dzieci w 
naszym przedszkolu, rodziców i nauczycieli. 
Będziemy starali się rozwijać w wychowan-
kach takie cechy jak: dobroć, samodzielność, 
kreatywność, odwagę, prawość, poczucie 
humoru. Największą jednak zaletą programu 
jest to, że jest on interesujący i inspirujący dla 
dzieci i nauczycieli. Naszym celem jest, aby 
absolwentom w przyszłości żyło się coraz 
lepiej, aby uśmiechali się często, w swoich po-
ciechach wyrabiali cechy optymisty, a każdy 
problem był zawsze do rozwiązania.

Życzcie nam powodzenia w zdobyciu 
certyfikatu „Optymistycznego Przedszko-
la”!!! Izabela Kobielak
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Y 50% zniżki *
na wizytę lekarską

w każdy wtorek od 15.00 
KOmPUTeROWe 

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

* gdy kupisz u nas okulary

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

ReALIzUJemY WSzYSTKIe RecePTY

ul. Staszica 1 („ko-MEd” hCP)
przyjęcia: pon.-pt. 8.00-12.00

tel. (61) 28 13 587 lub 0608087955

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

tel. (61) 28 39 702 lub 0608087955

WYkoNUJą BAdANiA USG:
* JAmY BRzUSzNeJ
* TARczYcY
* JądEr
* PIeRSI
* CiążY

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

radiologicznego

PRYWATNe GABINeTY DIAGNOSTYKI 
USG  W ŚrEMiE 

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

B E Z P Ł A T N E *
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY          
każdy czwartek

wcześniejsza rejestracja

KOMPUTeROWe BadaNIe WZROKU
nowoczesnym urządzeniem japońskim

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY
OPTYK 

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, kÓRNIk
Tel. 0502 773 552

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

piątki 17:00-18:00

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43 
(ELLMED)

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

USŁUGi iNSTALACYJNE  
WOD-KAN, c.O., GAz

DROBNE NAPRAWY, KOMPLEKSOWE REMONTY

Piotr Szymkowiak

Centrum Stomatologii  
i Specjalistyki ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

CZYNNE:

eLLmeDeLLmeD

STOmATOLOGIA
rentgen stomatologiczny

oraz
rejestracja lekarzy ogólnych

(neurolog, lekarz rodzinny, 
chirurg, medycyna pracy,  

dermatolog w soboty)

pn. - pt. 800-2000, sob. 800-1�00

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

Future 
Fabryka Mebli sp. z o.o.

ŁĘKNO 8A, 63-020 ZANIEMYŚL
zatrudni:

Future 
Fabryka Mebli sp. z o.o.

- przedstawicieli handlowych,
- lakierników,
- stolarzy,
- oraz osoby do przyuczenia w/w zawodach

Oferty pisemne prosimy składać w siedzibie firmy

Miejsce na Twoją reklamę
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W dniach od 23 do 27 października 
b.r. delegacja z naszej gminy przebywa-
ła na zaproszenie gminy partnerskiej w 
königstein i Strasburgu. Celem podróży 
było omówienie i zorganizowanie wy-
miany młodzieży z kórnickiego liceum 
z młodzieżą z königstein oraz wizyta w 
siedzibie Parlamentu Europejskiego. 

Jadąc do Strasburga nasza delegacja 
zwiedziła przepiękne miasteczko Obernai 
oraz  klasztor Mont-Ste-Odile. Natomiast 
w Strasburgu, stolicy i głównym ośrodku 
gospodarczym Alzacji, nasza delegacja 
zwiedziła katedrę Notre Dame, a w niej 
wciąż działający zegar astronomiczny, 
uznany swego czasu za jeden z siedmiu 
cudów Świętego Cesarstwa Rzymskiego 
oraz zabytkowe, monumentalne budowle 
zbudowane z charakterystycznego dla 
tego regionu czerwonego piaskowca. 
Następnie nasza delegacja udała się do 
Parlamentu Europejskiego, reprezentują-
cego interesy obywateli Unii, przez których 
jest bezpośrednio wybierany. Historia 
Parlamentu sięga zapisów w traktatach 
założycielskich  w latach pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Od 1979 roku jego 
posłowie są wybierani w wyborach bez-
pośrednich przez obywateli, których re-
prezentują. Obecnie Parlament Europejski 

liczy 732 członków. Prace w Parlamencie 
zasadniczo przebiegają w dwóch etapach. 
Pierwszy etap polega na przygotowaniu 
do sesji plenarnej, którym zajmują się 
posłowie z poszczególnych komisjach 
parlamentarnych, specjalizujących się w 
konkretnych dziedzinach działalności UE. 
Drugim etapem prac w Parlamencie są 
sesje plenarne, odbywające się zwykle je-
den tydzień w miesiącu. Nasza delegacja 
wzięła udział w odbywającej się w tym cza-
sie sesji dotyczącej  Tybetu, Chin i Gwa-
temali. Kolejnym punktem wizyty naszej 
delegacji w Parlamencie Europejskim było 
spotkanie z eurodeputowanym z Niemiec 
Thomasem Mannem, który opowiedział o 
pracy Parlamentu Europejskiego i swojej 
działalności na rzecz praw człowieka  i 
zaangażowaniu społeczno-politycznym, 
za które otrzymał w 2002 roku Federalny 
Krzyż Zasługi. Następnie Thomas Mann 
odpowiadał na zadawane pytania.

W drodze powrotnej do Niemiec nasza 
delegacja zwiedziała typowe miasteczko 
alzackie ze średniowieczną i renesansową 
zabudową oraz zamek Haut-Koenigs-
bourg, jeden z najlepiej zachowanych i 
najtłumniej zwiedzanych zamków w całej 
Alzacji, a zarazem symbol czasów historii 
niemiec. MMB

WIzYTA KóRNIcKIeJ DeLeGAcJI
W PARLAmeNcIe eUROPeJSKIm W STRASBURGU 

PORADNIA PSYchOLOGIczNO-PeDAGOGIczNA FILIA W KóRNIKU
zaprasza rodziców i nauczycieli na 

III DNI DYSLEKSJI (13 – 16 listopada 2006 r.) pt. „Praca z dzieckiem z dysleksją rozwojową”
13.11.2006 r. (poniedziałek) godz. 14.00 – 18.00 RODZICE

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

Informacje: pon.-pt. w godz. 8.30-12.30
tel.061 8170 907

Budynek Ośrodka Zdrowia w Kórniku, pok. 312

GAUDe cANTem 
Po dłuższej przerwie Chór Zamku 

kórnickiego Castellum Cantans znów 
stanął w szranki zmagań konkurso-
wych. Tym razem nasi chórzyści wybra-
li się do Bielska Białej, gdzie uczestni-
czyli w ii Międzynarodowym konkursie 
Chórów i X Święcie Pieśni „Gaude 
Cantem”  im. kazimierza fobera.

Z powodu problemów ze składem 
(brakuje szczególnie tenorów, a i sopranów 
nie ma zbyt wiele) zespół ograniczał swoją 
aktywność na znaczących imprezach mu-
zycznych. Duża mobilizacja, jaką widać od 
początku nowego sezonu artystycznego 
pośród chórzystów dała na szczęście re-
zultaty i do występów w Bielsku udało się 
skompletować odpowiednią ekipę. 

Znany z niekonwencjonalnych po-
mysłów dyrygent Marek Gandecki i tym 
razem zaskoczył wszystkich. Na ostatniej 
próbie kilka godzin przed konkursem 
zadecydował, że zespół nie wystąpi w 
tradycyjnym dla chórów ustawieniu (z 
przodu od lewej soprany a po prawej alty, 
z tyłu po lewej tenory a po prawej basy) 
tylko głosy zostaną zmieszane. Z jednej 
strony znacznie utrudnił kontakt pomiędzy 
poszczególnymi „formacjami” z drugiej 
wymógł szczególną staranność i uwagę 
każdego śpiewaka z osobna. Okazało się, 
że „w tym szaleństwie jest metoda”. Mimo 
wysoko postawionej poprzeczki udało się 
na tyle zainteresować jury, że Castellum 
Cantans został uhonorowany wraz z 6 
innymi z pośród kilkudziesięciu zespołów 
„Złotym Dyplomem”.

Zgodnie z punktacją ustaloną w regula-
minie „Złotym Dyplomem” obdarzano chóry, 
które przekroczyły pewien limit punktowy. 
Nie znaczy to jednak, ze w swojej kategorii 
(chóry mieszane) nasi śpiewacy byli bezkon-
kurencyjni, gdyż jeszcze jeden chór otrzymał 
podobne wyróżnienie, z tym, że punktów 
zgromadził więcej, więc to jemu należy się 
miano zwycięzcy.

Nie zmienia to jednak faktu, że kórniccy 
muzycy znaleźli się pośród dwóch najlep-
szych chórów w swojej kategorii i w ścisłej 
czołówce bez względu na kategorię.

Ważniejsze jednak od ocen są nowe 
doświadczenia, jakie przyniósł wyjazd. 

Wiele zadowolenia i radości dały zespo-
łowi występy w okolicznych parafiach Biel-
ska Białej. W jednym z małych kościółków 
miejscowy kapłan wzruszony ekspresja wy-
stępu przyznał, że podobnie poruszającego 
wyznania wiary wyrażonego śpiewem jesz-
cze w swojej świątyni nie słyszał. Po drodze 
kórniczanie dotarli także do Wadowic, gdzie 
zwiedzili dom Karola Wojtyły i oczywiście 
skosztowali kremówek. 

Obecnie zespół pracuje nad materia-
łem na płytę i przygotowuje się do sezonu 
kolędowego.

W przyszłym roku w planach Castel-
lum Cantans znalazło się miejsce na cykl 
comiesięcznych koncertów w Kórniku oraz 
oczywiście konkursy, z których postarają się 
znów wrócić z tarczą.  ŁG 
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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

KOpLEKSOWE USŁUGI pOGRZEBOWE
M. pRZYBYŁ

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

tel. (61) 819-01-46

CENY KONKURENCYJNE

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

	 	 	 			
USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

MONIKA ORLEWICZ-KULAS

ul. 20 Października 93, 62-035 kÓrNik
tel. 0609-848-998 /24h/

www.orlewicz.pl

* 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

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 
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Grzegorz Kowalski
62-035 Kórnik-bnin, Rynek 3

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

TAPICERSTWO
MEblOWO-SAMOCHODOWE

KANCELARIA
Finansowa

- prowadzenie wszystkich form 
księgowości

- prowadzenie kadr
- pisanie biznesplanów
- prowadzenie rejestrów VAT dla rolników

oferuje swoje usługi

Tel. 061 825 02 28, 0605 296 347
Odbieramy dokumenty w siedzibie klienta
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Ilość edycji ogłoszenia20
06

* Sprzedam fiata ducato 2,5 D maxi rocznik 1998. Tel. 501 523 226
* Pracownik Archiwum Zamkowego wynajmie skromny pokój w Kórniku lub Bninie. Tel. 693 878 704
* Sprzedam rower stacjonarny. Stan dobry. Tel. 696 090 964 lub 604 251 328 po godz. 20.00
* Sprzedam przyczepę samochodową 125 x 185, betoniarke 802. Tel. 061 817 17 76
* Oddam w wynajem mieszkanie nowe, 3 pokojowe, Kórnik, ul. Staszica. Tel. 0505 00 20 12
* 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
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, platery, odznaczenia, skrzypce, gramofon, różne starocie - przyjadę. Tel. 0601 308 880
* Szukam mieszkania w Kórniku 2 lub 3 pokoje, dobra łazienka. Tel. 604 474 471
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MAGIEL ELEKTRYCZNY
Kórnik - Staszica 20

czynny  
wtorek-czwartek-piątek godz. 16.00

U S Ł U G i

„DoBry mIÓD”
z własnej pasieki oferuje:

sŁoma stEFan
moŚCIEnICa, ul. mosińska 3

tel. 061 8170 176

Sklep „FILEMON”

kamionki
ul. Zacisze 7

(kier. Szczytniki)

WSZYSTko dLA ZWiErZąT
W tym karmy:

ROYAL, eUcANUBA, PURINA I INNe
tel: 061 897 14 53, kom. 601 669 261

Dowóz do klienta GRATIS!
ZAPrASZAMY CodZiENNiE 11:00 - 20:00

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

Zapisy i informacje tel. 
0504 130 225

Literap@gmail.com, Skype: litera_plus
GG: 6684911

lub w siedzibie 
ul. Młyńska 24, 62-035 Kórnik
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PiąTkA BiEGACZY WYSTArTUJE  
W fiNAŁACh

Około 550 uczniów startowało w Po-
wiatowych Indywidualnych Mistrzostwach 
Powiatu Poznańskiego w biegach przeła-
jowych, które odbyły się 24 października 
2006 w Luboniu.

Do zawodów wojewódzkich kwalifiko-
wało się 6 najlepszych z każdej kategorii 
wiekowej wszystkich typów szkół. Do Mi-
strzostw Wielkopolski, które odbędą się 28 
kwietnia 2007 roku awansowali: Magdalena 
Wójkiewicz z LO Kórnik, która wygrała bieg 
roczników 1990, Kamil Rozmiarek z SP 
Radzewo (r. 1993 ), który zajął czwarte 
miejsce, Paulina Mruk z Gimnazjum w Ro-
bakowie, która w rocznikach 1991 była piąta 
oraz zdobywcy miejsca szóstego Paulina 
Łukiewska i Łukasz Labijak z LO Kórnik.

Prowadzona była także punktacja 
zespołowa szkół w ramach współzawodni-
ctwa powiatowego.  Wśród dziewcząt szkół 
podstawowych sklasyfikowano 42 szkoły i 
SP Szczodrzykowo zajęło 13 miejsce a SP 
Bnin -18. W chłopcach punkty zdobyło 47 
szkół, w tym SP 1 Kórnik było 16, szkoła z 
Radzewa zajęła 25 miejsce a Bnin był 27.

W punktacji drużynowej szkół gimna-
zjalnych dziewczęta z Robakowa na 26 
punktowanych szkół zajęły 6 miejsce a 
gimnazjalistki z Kórnika 10 pozycję. W 
chłopcach punkty zgromadziło 28 szkół, 
w tym Robakowo było 9 a Kórnik zajął 11 
miejsce.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
w punktacji ogólnej dziewczęta z LO 
Kórnik były 3 na 6  punktujących szkół  a 
chłopcy na 8 sklasyfikowanych szkół zajęli 
czwarte.

GmINNe ROSzADY SzAchOWe

Do walki o prawo reprezentowania gmi-
ny Kórnik w zawodach powiatowych przy-
stąpili szachiści. Jak co roku organizatorem 
imprez jest p. Ryszard Bartkowiak – MUKS 
-Wieża Kórnicka. Na Błoniach w Kórniku, 
dzięki uprzejmości właścicieli restauracji 
„Tawerna” p.p. Walczaków odbyły się mi-
strzostwa gminy dla szkół podstawowych, 
gimnazjów i liceum.

Szkoły podstawowe – startowało 25 
chłopców i 13 dziewcząt.

Do zawodów powiatowych awanso-
wali:

1. Wojciech Duszczak z Kórnika i Joan-
na Wojtuś z Szczodrzykowa

2. Jarosław Stachowiak i Paulina Wol-
ska z Radzewa

3. Stanisław Pietrowski z Kórnika i Pau-
lina Staniszewska z Radzewa

4. Kamil Brylewski i Ewelina Staniszew-
ska z Radzewa

W punktacji zespołowej(4 osoby) wśród 
dziewcząt zwyciężyło Radzewo przed 
Szczodrzykowem i Kórnikiem a w chłop-
cach Kórnik przed Radzewem i Szczod-
rzykowem.

W prowadzonej punktacji drużynowej 
3 chłopców i 1 dziewczyna zwyciężył Kór-
nik-19,5 pkt przed Radzewem 19,5 pkt i 

Szczodrzykowem- 19,0 pkt.
Wymienione szkoły mają prawo zgłosić 

się do zawodów wojewódzkich, które odbę-
dą się w lutym 2007 roku w Zbąszyniu.

W zawodach gminnych nie startowali 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Bninie.

Gimnazja + liceum -  startowało 12 
chłopców i 9 dziewcząt. 

Prawo startu w zawodach powiatowych 
wywalczyli:

chłopcy:    
1. Mateusz Płończak  LO Kórnik 
2. Dominik Płończak    G.Kórnik,  
3. Jerzy Duszczak        LO Kórnik 
4. Krzysztof Jeńczak    G.Kórnik

dziewczęta:   
1.Anna Duszczak     LO Kórnik 
2. Magdalena Franczak  G.Kórnik  
3. Sylwia Frąckowiak   G.Kórnik  
4. Agnieszka Stróżyńska   G.Robakowo

Ponadto w zawodach powiatowych wy-
startują: Dorota Taciak i  Paweł Walerczyk 
z G. Kórnik oraz Maria Kolińska i Łukasz 
Jeńczak z LO Kórnik.

W punktacji zespołowej wśród dziew-
cząt  zwyciężyło Gimnazjum Kórnik przed 
Robakowem i LO Kórnik a w kategorii 
chłopców LO Kórnik przed gimnazjami z 
Kórnika i Robakowa.

W punktacji drużynowej 3 chłopców i 
1 dziewczyny zwyciężyło LO Kórnik przed 
Gimnazjami z Kórnika i Robakowa.

Medale dla najlepszych szachistów spon-
sorował p.Ryszard Bartkowiak - MUKS „Wie-
ża Kórnicka” a statuetki i medale w punktacji 
zespołowej Firma MABO z Bnina. ARA

MEMoriAL 20 X 1939 W rAdZEWiE

W Szkole Podstawowej w Radzewie 
rozegrano kolejne turnieje kórnickich roz-
grywek ligowych. Zawody przeprowadzono 
jako Memoriał 20 X 1939 dla uczczenia 
pamięci ofiar rozstrzelanych w Kórniku 
przez hitlerowskiego okupanta. Startującym 
przybliżono tragiczne wydarzenia sprzed 
67 lat i zaprezentowano książki opisujące 
losy mieszkańców Ziemi Kórnickiej w tam-
tych latach. Minutą ciszy uczczono pamięć 
pomordowanych, poczym przystąpiono do 
rywalizacji sportowej, której wyniki przed-
stawiają się następująco.

KóRNIcKA LIGA TeNISA  
SToŁoWEGo

Mężczyźni
Szkoły podstawowe

1. Mateusz Wójkiewicz – Radzewo
2. Aleksander Nowak – Bnin
3. Filip Rozmiarek – Runowo

Szkoły gimnazjalne
1. Krzysztof Rumiński – Czmoń
2. Łukasz Wiśniewski – Czmoń
3. Adam Kozicz – Czmoń

Szkoły ponadgimnazjalne
1. Łukasz Frąckowiak
2. Jacek Grzybek – Radzewo
3. Dariusz Rybak - Konarskie

Do 40 lat
1. Maciej Grzybek  - Radzewo

2. Karol Rybak - Konarskie
Powyżej 40 lat

1. Paweł Rybak - Konarskie
2. Eugeniusz Staniszewski - Konarskie
3. Jerzy Rozmiarek - Radzewo

Kobiety 
Szkoły podstawowe

1. Malwina Bartkowiak - Radzewo
2. Monika Arim - Radzewo
3. Klaudia Nowak – Radzewo

Do 18 lat
1. Sylwia Frackowiak – Trzykolne Młyny
2. Agnieszka Staniszewska – Konarskie 

Powyżej 18 lat
1. Barbara Radziejewska
2. Jolanta Walczak – Trzykolne Młyny
3. Magdalena Staniszewska – Konarskie

Zdobywcami pucharów zostali Sylwia 
Frąckowiak oraz Paweł Rybak.

KóRNIcKA LIGA STRzeLecKA

Mężczyźni
Do 18 lat

1. Aleksander Nowak – Bnin
2. Krzysztof Rumiński – Czmoń
3. Jacek Grzybek - Radzewo

Powyżej 18 lat
1. Marek Serwatkiewicz – Dziećmierowo
2. Andrzej Hajdrych – Kórnik
3. Artur Krzyżaniak – Dworzyska

Kobiety
Do lat 18

1. Aneta Niemier – Radzewo
2. Paulina Frąckowiak – Radzewo
3. Natalia Janasik – Radzewo

Powyżej 18 lat
1. Barbara Radziejewska – Kórnik
2. Jolanta Walczak – Trzykolne Młyny
3. Olga Stelmach – Kórnik

Puchary zdobyli Aneta Niemier i Marek 
Serwatkiewicz.

kÓrNiCkA LiGA rZUTU LoTką

Mężczyźni
Do lat 18

1. Jacek Grzybek – Radzewo
2. Dariusz Rybak – Konarskie
3. Mateusz Cychnerski – Radzewo

Powyżej 18 lat
1. Marek Serwatkiewicz – Dziećmierowo
2. Mirosław Grzybek – Radzewo
3. Hubert Hajdrych – Kórnik

Kobiety
Do 18 lat

1. Malwina Bartkowiak – Radzewo
2. Paulina Frąckowiak – Radzewo
3. Paulina Dryer – Radzewo

Powyżej 18 lat
1. Jolanta Walczak – Trzykolne Młyny
2. Magdalena Staniszewska – Konarskie
3. Olga Stelmach – Kórnik

Na kolejne turnieje lig powiatu poznań-
skiego w tenisie stołowym, strzelectwie i 
rzucie lotką zapraszamy do Radzewa w 
niedzielę 5 listopada 2006r. Przeprowa-
dzimy Turnieje Niepodległościowe będące 
jednocześnie indywidualnymi mistrzostwa-
mi powiatu.

Za organizatorów
Marek Serwatkiewicz
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WYNiki iNdYWidUALNE dZiEWCZąT kÓrNik 03.11.2006
Mc Zawodnik                  Ro  PZSz  Klub  Pkt Berg. Wygr.
1  DUSZCZAK 88, Ania         1000   LO KÓRNIK   7    25.00  7  awans
2  FRANCZAK 91, Magdalena    1000  G KÓRNIK    6.5  20.25      6 awans
3  FRĄCKOWIAK 91, Sylwia     1000   G KÓRNIK    5    13.00      5        awans
4  STRÓŻYŃSKA 92, Agnieszka 1000   G ROBAKOWO  4.5  16.25      4        awans
5  TACIAK 93, Dorota         1000  G KÓRNIK    4  12.50  4        awans
6  OWCZARZAK 91, Zuzanna    1000  G ROBAKOWO 3.5  11.25      3
7  NAWROCKA 93, Anita        1000   G KÓRNIK    2     5.00      2
8  MUCKUS 91, Natalia        1000    G ROBAKOWO 2     3.50      2
9  KOLIŃSKA 88, Maria        1000    LO KÓRNIK   1.5   6.25      1 awans

WYNiki iNdYWidUALNE ChŁoPCÓW
Mc Zawodnik               Ro  PZSz Klub        Pkt  Śr-B.  Buch. Progr.  Wygr.
1  PŁOŃCZAK, Mateusz      1991   LO KÓRNIK       6.5     20.5   29.5   25.5     6  awans
2  PŁOŃCZAK, Dominik      2132   G KÓRNIK     6.5     19.5   27.5  25.5 6  awans
3  DUSZCZAK 89, Jerzy     1800   LO KÓRNIK     5        19.0 26.0 21.0  5  awans
4  JENCZAK 92, Krzysztof  1400   G KÓRNIK       4        20.5   27.5  16.0  4  awans
5  PAWLAK 91, Mateusz     1000  G ROBAKOWO 4        16.5   23.5  16.0  4  awans
6  WALERCZYK 93, Paweł 1000  G KÓRNIK 4        14.5 21.5 15.0 4  awans
7  JENCZAK 89, Łukasz   1400  LO KÓRNIK 3.5 16.0 23.5 13.5 3       
awans
8  SKÓRA 92, Mateusz      1000   G ROBAKOWO 3        12.5   17.0   11.0     3
9  FRANCZAK 91, Szymon 1000   G KÓRNIK 2.5     22.0   31.5   12.5   2
10 MATYSIAK 93, Marek     1000   G ROBAKOWO 1.5    15.5   22.5    7.0    1
11 MUCKUS 93, Bartek      1000   G ROBAKOWO  1        16.0   21.5    3.0   0
12 OKNINSKI 93, Michał    1000   G ROBAKOWO  0.5     16.5   22.5    2.0    0
awans do mistrzostw powiatu poznańskiego szkół średnich 
awans do mistrzostw powiatu poznańskiego gimnazjów

WYNiki drUżYNoWE SZkÓŁ – dZiEWCZĘTA
Mc Zawodnik    Pkt  
1  G KÓRNIK         15.5 
2  G ROBAKOWO  10  
3  LO KÓRNIK      8.5

WYNiki drUżYNoWE SZkÓŁ – ChŁoPCY
Mc Zawodnik    Pkt 
1  LO KÓRNIK          15  
2  G KÓRNIK            14.5
3  G ROBAKOWO      8.5
 
kLASYfikACJA ŁąCZNA SZkÓŁ 
Lokata Szkoła pkt 3 chł. pkt 1 dz. suma 
1  LO w Kórniku 15 7 22 
2 G. w Kórniku 14,5 6,5 21 
3 G. w Robakowie 8,5 4,5 13 

Zawody gminne w szachach dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształ-
cącego zostały zorganizowane przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Wieża 
Kórnicka”. Mistrzostwa odbyły się w restauracji „Tawerna” udostępnionej przez Państwo 
Walczaków. Upominki dla drużyn ufundowała firma Pana Wernera. 
Medale i dyplomy zostały ufundowane  przez MUKS „Wieża Kórnicka” ze środków przy-
znanych na działalność z Urzędu Miejskiego w Kórniku. RB

Szachistki i szachiści z opiekunami wyróżnieni: medalami, 
upominkami, awansami i dyplomami.

W naszym gronie powitaliśmy 
„milusińskich” urodzonych w mie-
siącu wrześniu 2006 r.

1. Suszka Franciszek urodzony w Poznaniu, 
zamieszkały w Kórniku

2. Turowska Roksana urodzona w Środzie 
Wlkp., zamieszkała w Szczodrzykowie

3. Walczak Weronika urodzona w Poznaniu, 
zamieszkała w Kamionkach

4. Karaś Marcin urodzony w Śremie, za-
mieszkały w Pierzchnie

5. Schlecht Dawid urodzony w Poznaniu, 
zamieszkały w Kórniku

6. Szczepaniak Julia urodzona w Poznaniu, 
zamieszkała w Żernikach

7. Ritter Patrycja urodzona w Poznaniu, 
zamieszkała w Robakowie

8. Wittman Filip urodzony w Poznaniu, 
zamieszkały w Błażejewie

9. Grygiel Jakub urodzony w Poznaniu, 
zamieszkały w Kamionkach

10. Bendlewska Anna urodzona w Poznaniu, 
zamieszkała w Kamionkach

11. Jasińska Anna urodzona w Poznaniu, 
zamieszkała w Kórniku

12. Szargott Gabriela urodzona w Poznaniu, 
zamieszkała w Kórniku

13. Sobkowiak Piotr urodzony w Poznaniu, 
zamieszkały w Kamionkach

14. Majchrzak Kacper urodzony w Śremie, 
zamieszkały w Kórniku

15. Kowalska Zuzanna urodzona w Śremie, 
zamieszkała w Czmoniu

16. Szubert Mateusz urodzony w Poznaniu, 
zamieszkały w Kórniku

17. Bartkowiak Sandra urodzona w Poznaniu, 
zamieszkała w Konarskim

Opr. Janina Nowicka

Najbliżsi pożegnali zmarłych w mie-
siącu wrześniu 2006 r.

1. Ratajczak Anna lat 61 z Czmonia
2. Kmieciak Andrzej lat 56 ze Szczodrzyko-

wa
3. Piórkowski Andrzej lat 50 z Kórnika
4. Wyrwas Jerzy lat 63 z Żernik
5. Szczepaniak Anna lat 86 z Dachowy
6. Rozmiarek Agnieszka lat 82 z Kórnika
7. Piechowiak Stanisław lat 54 z Dziećmie-

rowa
8. Mitschke Helena lat 79 z Pierzchna
9. Ozyra Danutalat 61 z Kórnika
10. Błaszak Kazimiera lat 83 z Kórnika
11. Gacek Henryk lat 75 z Dziećmierowa
12. Kaczmarek Mirosława lat 53 z Kórnika
13. Fludra Zenona lat 69 z Biernatek 
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INDYWIDUALNe mISTRzOSTWA GmINY KóRNIK  
W SZAChACh SZkÓŁ PodSTAWoWYCh 02.11.2006 kÓrNik

Wyniki indywidualne chłopców
Mc Zawodnik                  Klub               Pkt  Śr-B. Buch. Progr. Wygr.
1  DUSZCZAK 95, Wojciech      SP 1 KÓRNIK                  7       21.0  30.0   28.0     7
2  STACHOWIAK 94, Jarosław  SP RADZEWO                 5.5    22.5  33.5   22.5     5
3  PIETROWSKI 95, Stanisław  SP 1 KÓRNIK                  5       22.5  32.0   19.0     5
4  ROZMIAREK 94, Kamil          SP RADZEWO                 5       19.0  26.5   17.0     5
5  BRYLEWSKI 95, Łukasz        SP 1 KÓRNIK                 4.5    18.5  27.0   17.5     4
6  BŁASZCZYK, Dawid              SP SZCZODRZYKOWO  4       21.0  30.0   19.0     4
7  MIARA 94, Tomasz                 SP 1 KÓRNIK                  4       21.0  29.0   21.0     4
8  STAROSTA 96, Krzysztof      SP 1 KÓRNIK                  4       20.5  29.5   18.0     4
9  KONOWAŁ 96, Maciej           SP 1 KÓRNIK                  4       18.5  27.0   19.0     4
10 LEWANDOWICZ 94, Piotr     SP 1 KÓRNIK                  4       18.0  25.5   19.0     4
11 JÓSKOWIAK, Hubert            SP SZCZODRZYKOWO  4       15.5  22.5   15.0     4
12 LESIŃSKI, Michał                  SP SZCZODRZYKOWO  4       15.5  22.0   15.0     4
13 ZAKRZEWSKI, Mikołaj        SP SZCZODRZYKOWO  4       14.5  21.0   13.0     3
14 MIARA 97, Piotr                     SP 1 KÓRNIK                  3.5    16.0  24.0   13.0     3
15 LEWANDOWICZ 94, Paweł   SP 1 KÓRNIK                 3.5    16.0  21.0   11.5     3
16 WÓJKIEWICZ 94, Mateusz   SP RADZEWO                3       18.0  25.0   13.0     2
17 JANKOWSKI 94, Błażej         SP RADZEWO                3       16.0  21.5   13.0     3
18 WOJTYSIAK, Mikołaj            SP SZCZODRZYKOWO 3       15.0  20.0    9.0      2
19 SOBCZAK 96, Tomasz          SP 1 KÓRNIK                  3       14.5  20.5    7.0      2
20 CYCHNERSKI 95, Mateusz  SP RADZEWO                 3       13.0  19.5   12.0     3
21 SOBCZAK 95, Jędrzej           SP 1 KÓRNIK                  2.5    16.5  22.0    7.5      1
22 KAPUSTA 96, Wojciech         SP 1 KÓRNIK                  2       17.5  24.0    9.0      2
23 WALERCZYK 96, Adam        SP 1 KÓRNIK                  2       17.0  23.5   11.0     2
24 NIEMIER 94, Piotr                 SP RADZEWO                2       16.5  22.5    9.0      1
25 GÓŹDŹ 96, Filip                    SP 1 KÓRNIK                  1.5    16.0  22.5    6.0      0

Wyniki indywidualne dziewcząt
Mc Zawodnik                  Klub               Pkt Śr-B. Buch. Progr. Wygr.
1  WOJTUŚ, Joanna            SP SZCZODRZYKOWO 7       19.0  28.0   28.0     7
2  WOLSKA 94, Paulina        SP RADZEWO                 6       17.5  26.0   24.0     6
3  STANISZEWSKA 95, Paulina SP RADZEWO         5       18.5  27.0   20.0     4
4  STANISZEWSKA 96, Ewelina SP RADZEWO        4       21.0  28.5   16.0     3
5  SZNURA 94, Kinga          SP RADZEWO                4       17.5  25.0   15.5     3
6  JAROĆ 94, Katarzyna       SP RADZEWO                4       13.5  20.0   13.0     4
7  WIŚNIEWSKA 94, Adrianna   SP RADZEWO         3.5     20.5  29.5   17.0    3
8  WOŹNIAK 96, Wanda         SP RADZEWO             3.5     18.0  27.0   14.0    1
9  KUJAWA, Marysia           SP SZCZODRZYKOWO 3.5     16.0  24.5   14.5    3
10 BRYLEWSKA 95, Agnieszka   SP 1 KÓRNIK         3       15.5  20.5   11.0     2
11 BEJMA, Julia             SP SZCZODRZYKOWO 2.5     17.5  24.0    9.0     1
12 SIEJAK 95, Ewa            SP RADZEWO                2       18.0  24.5   10.0     1
13 SZYMCZAK, Marika          SP SZCZODRZYKOWO 1       15.5  21.0    4.0      0

Wyniki drużynowe szkół – dziewczęta (trzy najlepsze wyniki)
1  SP RADZEWO                  15 
2  SP SZCZODRZYKOWO  13 
3  SP 1 KÓRNIK                     3 

Wyniki drużynowe szkół – chłopcy (trzy najlepsze wyniki)
1  SP 1 KÓRNIK                     16.5
2  SP RADZEWO                    13.5
3  SP SZCZODRZYKOWO     12

klasyfikacja łączna szkół
Lokata Szkoła  pkt 3 chł.  pkt 1 dz. suma   
1-2 SP w Radzewie 13,5   6 19,5 
1-2 SP nr 1 w Kórniku 16,5   3 19,5 
3 SP w Szczodrzykowie 12   7 19,0 

GMiNA kÓrNik NA MiĘdZYNAro-
DOWYm SALONIe TURYSTYczNYm 

TOUR SALON 2006

SToiSko PodPoZNAŃSkiCh GMiN 
NAJLEPSZE NA MiĘdZYNArodo-
WYm SALONIe TURYSTYczNYm 

TOUR SALON 2006

„PRZEKROCZ GRANICE POZNA-
NIA” to hasło tegorocznej ekspozycji gmin 
podpoznańskich na Międzynarodowym 
Salonie Turystycznym TOUR SALON 
2006 (25-28 października 2006r). Już po 
raz drugi Poznańska Lokalna Organiza-
cja Turystyczna i jej członkowie: Powiat 
Poznański, Gminy: Czerwonak, Kórnik, 
Mosina, Murowana Goślina, Pobiedzi-
ska, Puszczykowo, Skoki, Suchy Las i 
Swarzędz zaprezentowały się na tych 
targach. Zwiedzanie zabytków architek-
tury i przyrody, ciekawe oferty aktywnego 
wypoczynku w siodle oraz podczas ro-
werowych i pieszych eskapad, pobyty w 
gospodarstwach agroturystycznych oraz 
wiele innych pomysłów na spędzanie wol-
nego czasu z dala od miejskiego zgiełku 
– to propozycje, jakie przygotowały gminy 
dla odwiedzających nasze stoisko.

Z odnalezieniem naturalnej ekspozy-
cji „PRZEKROCZ GRANICE POZNANIA” 
w pawilonie 3A (stoisko 125) zwiedzający 
nie mieli kłopotu. Z daleka przyciągał ich 
niepowtarzalny zapach lasu oraz zielonej 
soczystej trawy, a otwarte stoisko zachę-
cało do chwili odpoczynku na śródleśnej 
polanie, relaksu w hamaku i przy ognisku, 
bądź podziwiania panoramy targów z 
ambony myśliwskiej. Najbardziej aktywni 
dali się zaprosić do zabawy specjalnie 
przygotowanymi zielonymi piłkami pla-
żowymi, które jako pamiątka wizyty na 
stoisku będą dla nich z pewnością zachę-
tą do powrotu do atrakcyjnych miejsc w 
podpoznańskich gminach.

Udany pomysł na prezentację oferty 
turystycznej gmin oraz oryginalna kon-
cepcja wystroju stoiska zostały zauwa-
żone, nie tylko przez zwiedzających, 
ale również przez Kapitułę Konkursu 
ACANTHUS AUREUS. Zespół jurorów 
pod przewodnictwem prof. Henryka Mru-
ka z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 
uznał, iż nasze stoisko w największym 
stopniu ułatwia kontakt z klientami  
i sprzyja celom marketingowym. 

Referat Promocji Gminy

W dErBACh GÓrą koTWiCA

Po serii porażek drużyna pokazała wolę 
walki i zaangażowanie w meczu ligowym 
z lokalnym rywalem Kłosem Zaniemyśl. 
Mecze derbowe rządzą się innymi prawa-
mi, i tak było tym razem. Niespełna dwa 
tygodnie wcześniej w spotkaniu pucharo-
wym gospodarze byli tłem dla piłkarzy z 
Zaniemyśla, a w sobotę 28 października 
rolę sie odwróciły. Niemal przez 90 minut 
spotkania piłkarze Kotwicy napierali na 

bramkę Gości, co kilka minut stwarzali 
groźne sytuacje, jednak do przerwy wynik 
był 0-1, to Goście prowadzili. Po zmianie 
stron nadal trwał napór Gospodarzy na 
bramkę Kłosa, determinacja i zaanga-
żowanie zostały nagrodzone zdobyciem 
dwóch goli i trzech jakże potrzebnych 
punktów. Oba zespoły grały otwartą piłkę. 
Całe spotkanie było efektownym i pasjo-
nującym widowiskiem. To gospodarze 
dyktowali warunki gry, jedyne co martwi 
po takim spotkaniu, to brak skuteczności 

pod bramką rywala.  Kotwica Kórnik – Kłos 
Zaniemyśl 2-1 (0-1).

 Wyjazdowe spotkanie w Łopucho-
wie nie było zachwycającym widowiskiem, 
jedyne co cieszy to wynik i kolejne zdobyte 
punkty. KS Łopuchowo – Kotwica 2-3.

W niedzielę 12 listopada o godzinie 
11 na zakończenie rundy jesiennej mecz 
z Piastem Kobylnica. SERDECZNIE ZA-
PRASZAMY
www.kotwica.kornik.eu RySZARd
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doBrE WEJŚCiE

Wymieniając drzwi można nie tylko 
całkowicie zmienić charakter wnętrza, 
ale i zniwelować jego niedostatki - odzy-
skać nieco przestrzeni czy doświetlić. 

Najpopularniejsze, stosowane stan-
dardowo są jednoskrzydłowe drzwi roz-
wieralne. Są stosunkowo niedrogie, ich 
wybór jest szeroki, ale wymagają dość 
sporo miejsca. Decydując się na nie 
trzeba wiedzieć przede wszystkim czy 
mają się otwierać w lewo czy w prawo, 
na zewnątrz pomieszczenia lub do jego 
wnętrza. Znacznie mniej miejsca do otwar-
cia potrzebują drzwi łamane. Ich skrzydło 
podzielone jest na dwa, niekiedy trzy 
elementy. Zamknięte wyglądają jak drzwi 
rozwieralne lub przesuwne, nie wymaga-
ją pozostawienia do ich otwarcia wolnej 
powierzchni ściany. Najmniej miejsca  
w pomieszczeniu zajmują drzwi przesuw-
ne. Mogą przesuwać się równolegle do 
ściany – wtedy konieczne jest pozostawie-

nie na niej wolnego miejsca równego ich 
szerokości. Inna możliwość to ukrycie drzwi  
w specjalnej kasecie montowanej we-
wnątrz ściany. To rozwiązanie jednak jest 

realne tylko wtedy, gdy zaplanuje się je  
w momencie budowy ściany działowej. 

Pełne drzwi zapewniają maksimum 
intymności. To w wielu przypadkach istot-
na zaleta. Jeśli jednak drzwi odgradzają 
pomieszczenie ciemne (np. korytarz) od 
dobrze oświetlonych warto pokusić się 
o zastosowanie drzwi z przeszkleniami. 
W ten sposób będzie można „obdzielić” 
światłem dziennym większą powierzchnię 
mieszkania. Wybór rodzajów szklanych 
„wstawek” jest ogromny – od szyb zupełnie 
przezroczystych, przez mleczne, po wielo-
barwne witraże. Trzeba jednak pamiętać, 
że im szyba grubsza, z wyraźniejszą faktu-
rą i ciemniejsza tym skuteczniej zatrzymuje 
światło. Jeśli więc o nie właśnie chodzi 
lepiej zdecydować się na przezroczystą 
bądź mleczną, możliwie gładką szybę niż 
ciemnozieloną w wyraźny wzór.  Szczegó-
ły dotyczące doboru drzwi, ich montażu 
i zabezpieczeń można uzyskać od spe-
cjalistów ze Składów budowlanych VoX 
w Poznaniu przy ul. Św. Michała 100 
oraz przy ul. Głogowskiej 216. Raw
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PANeLe LAmINOWANe

Sprzedawca w hurtowni polecał mi 
panele laminowane na podłogi. Co to 
za materiał i czy faktycznie jest godny 
uwagi? Adam C. Kórnik

Panele laminowane można kupić  
w dwóch zasadniczych odmianach – mon-
towane na klej i bezklejowe. Jednak w obu 
przypadkach, chcąc cieszyć się długo ładną 
podłogą warto przestrzegać paru zasad.  
Istotna sprawa przy montażu paneli to wy-
równanie podłoża.  Dopuszczalne różnice 
poziomów to +/- 3 mm na długości 2 m. 
Większe różnice trzeba zniwelować.

Trzeba też pamiętać, że posadzka pod 
panelami powinna być sucha. Od wylania 
posadzki betonowej do układania paneli 
muszą minąć przynajmniej 4 tygodnie. 
Jeśli pomieszczenie nie było ogrzewane i 

wietrzone trzeba odczekać dłużej. 
Panele montuje się zawsze rozpoczy-

nając od najbardziej oddalonego od drzwi 
narożnika, w ich kierunku. Dłuższy bok po-
winien być układany zgodnie z kierunkiem 
padania światła dziennego, aby zniwelować 
możliwość powstawania punktów załamy-
wania się światła. 

Gdy montuje się panele w pomieszcze-
niach o dużych powierzchniach (długości 
przekraczającej 10 m lub/i szerokości 
ponad 8 m) trzeba zadbać o pozostawienie 

dodatkowych szczelin dylatacyjnych. Prze-
szkodą w ułożeniu paneli laminowanych nie 
jest także wodne ogrzewanie podłogowe. 
Tyle, że same prace trzeba przeprowadzać, 
gdy jest wyłączone. Temperatura podłoża 
w czasie montażu nie może być wyższa 
niż 18 st C.  Ogrzewanie można stopniowo 
włączać dobę po zamontowaniu paneli. 
Maksymalna temperatura podłoża nie może 
przekraczać 26 st. C.

W przypadku montażu paneli na klej 
trzeba pamiętać o smarowaniu nim całej 
powierzchni pióra. Po dociśnięciu desek 
do siebie nadmiar kleju należy natychmiast 
usunąć najpierw wilgotną, później suchą 
szmatką. 

Gdy mamy do czynienia z panelami bez-
klejowymi wystarczy je dopasować i lekko 
przechylić, a deski same się zakleszczą. 
Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest 
możliwość rozmontowania podłogi i ułoże-
nia jej w innym pomieszczeniu. Przed de-
cyzją o kupnie i montażu polecamy Panu 
wizytę w Składzie budowlanym VoX  
w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 216 
oraz przy ulicy Św. Michała 100.  Poz

PODWIeSzAmY SUFIT

Sufit podwieszany coraz częściej 
sprawdza się jako sposób na oryginalną 
aranżację wnętrza. Jego wykonanie jest 
proste nawet dla niewprawnego maj-
sterkowicza, a możliwości wykończenia 
panelami o różnorodnym wzorze i struk-
turze pozwalają na dowolną kompozycję 
wnętrza.

Sufit podwieszany jest praktyczny z kilku 
względów. Przede wszystkim pozwala ukryć 
nie zawsze estetyczny sufit, w którym często 
zdarzają się uszkodzenia. Ponadto pozwala 
na zmontowanie fantazyjnego oświetlenia, 
klimatyzacji czy ogrzewania. Sufit podwie-
szany doskonale ukryje instalacje czy kable, 
a w razie awarii łatwiej się dostać do źródła 
problemu, nie trzeba kuć tynków – wystar-

czy zdemontować konstrukcję, której po 
naprawie usterki można użyć ponownie. 
Dlatego nawet kosztem zmniejszenia po-
wierzchni pokoju (około 5 cm niższy strop 
– tyle zajmuje cała konstrukcja sufitu ) warto 
zastosować takie rozwiązanie. Montaż sufitu 
jest operacją nieskomplikowaną, pozwoli 
nam odświeżyć wnętrze i zmienić całkowicie 
wygląd pomieszczenia.

Sufit podwieszany wykonuje się z płyt 
kartonowo – gipsowych umocowanych 
na profilach nośnych utrzymywanych na 
specjalnych wieszakach. Konstrukcja taka 
posiada specjalną aprobatę techniczna, nie 
ma więc obawy, że nie wytrzyma ciężaru płyt. 
Miejsca łączenia płyt należy zaszpachlować, 
następnie sufit z płyt szlifujemy i gruntujemy. 
Tak przygotowany sufit można pokryć odpo-
wiednią farbą, lub dekoracyjnymi panelami. 
Producenci paneli oferują mnóstwo fantazyj-

nych wzorów – od delikatnych motywów, po 
wyszukane i śmiałe kolorystycznie. 

Jasna powierzchnia sufitu pokryta od-
powiednią farbą nada wnętrzu wrażenie 
zwiększenia przestrzeni, jednocześnie 
je doświetlając. Światła halogenowe 
ukryte punktowo w suficie lub jarzeniowe 
zamontowane na jego krawędziach na-
dadzą wnętrzu nowoczesnego wyglądu.  
Jednocześnie sufit podwieszany możne 
odpowiednio do naszych potrzeb zmienić 
akustykę wnętrza. 

Wszelkie materiały niezbędne do 
wykonania sufitu podwieszanego: 
płyty kartonowo – gipsowe, profile, 
łączniki, wieszaki oraz dekoracyjne 
panele do wykończeń są dostępne  
w Składach budowlanych VoX w Pozna-
niu przy ulicy Głogowskiej 216 oraz przy 
ulicy Św. Michała 100. Raw

Fot. Składy budowlane VOX

Fot. Składy budowlane VOX

PORADNIK
GOSPODARCZY
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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, 62035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62035 Kórnik 
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
komisariat Policji w kórniku
ul. Poznańska 66, 62035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04
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

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 18/2006:  
„WIELKIE RZEKI CICHO PŁYNĄ”.  

Nagrodę książkową otrzyma p. Maria Niemier z Czmonia.  
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer kórniczanina ukaże się
24-go listopada 2006 r.  

Materiały prosimy dostarczać do 17-go listopada 2006 r.
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Litery w polach z dodatkową numeracją 
(w prawej dolnej części), uszeregowane 
w kolejności, utworzą ostateczne rozwią-
zanie – przysłowie.

Poziomo: 1) hrabia, patron Hufca ZHP 
w Kórniku, 7) … Spółdzielczy w Kórniku 
mieści się przy placu Niepodległości 31, 
8) sołtys wsi Dachowa, 9) Ada, słynna 
dawniej śpiewaczka polska, 12) poszedł 
w las, 15) trop, 16) materiał opatrunkowy, 
18) zalecanie się, zaloty, 20) śpiewał 
piosenkę „Dziwny jest ten świat”, 21) 
biała w Kórniku, 22) część atlasu, 23) 
mieszkał w raju, 26) broń, uzbrojenie, 30) 
książka, która w określonym czasie cie-
szy się nadzwyczajnym powodzeniem, 
31) marka niemieckich samochodów, 32) 
kobieta sprzedająca kwiaty.
Pionowo: 1) przeciwieństwo zła, 2) 
miasto nad jeziorem Jeziorak, 3) teren 
porośnięty trawą, 4) pomieszczenie 
przeznaczone do suszenia drewna, 
bielizny, 5) duży (wielkości czapli) ptak 
błotno-moczarowy, 6) samiec świni, 10) 

imię Chaczaturiana, 11) „groźny” car, 13) 
zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej 
w Szczodrzykowie, 14) 500 arkuszy 
papieru, 15) Dominik, kolarz UKS „Je-
dynka-Limaro” Kórnik, 16) Kórnickie 
Stowarzyszenie Promocji Artystycznej, 
17) urząd, stanowisko ministra, 18) ob-
gryzane kurze, 19) Barbara, 24) pieniądz 
w USA, 25) część ceny detalicznej, 27) 
nauczycielka wychowania fizycznego, 
autorka książki ”Historia sportu w kór-
nickim liceum”, 28) drapieżnik z rodziny 
kotów, pokrojem i wyglądem przypomina-
jący pręgowanego Mruczka, 29) człowiek 
śniegu, podobno żyje w Himalajach.






