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CZY DADZĄ SIĘ 
ZASKOCZYĆ

O zimowym utrzymaniu dróg

SAMORZĄD NOWEJ 
KADENCJI

Prezentacja radnych i pierwsze sesje

KÓRNICZANIE JADĄ 
NA MISTRZOSTWA 

EUROPY

Święty mikołaj 
na kórnickim rynku

6•Xii•2006 



-magnetoterapia, ultradźwięki, światłolecznictwo

„SecOND hAND”

1 kg - 15 zł , od 200 kg - 9,90 zł
Biernatki, ul. Główna 5

ZAChodNiA odZiEż UżYWANA i NoWA
hURTOWNIA

TOWAR AUSTRIA – SORTOWANY

• 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

SKLEP JUBILERSKI
PRACOWNIA ZŁOTNICZA

MISTRZ ZŁOTNICTWA KRZYSZTOF BUSZKIEWICZ

SPRZEDAŻ • SKUP • NAPRAWY • PRZERÓB

CZYNNE:
PN – PT: 1100 – 1800, SOBOTA: 900 – 1400

KÓRNIK, UL. DWORCOWA 9, (PRZY SZkOLE PODSTAWOWEj)
tel: 061/ 8190 465

Miejsce na 
Twoją reklamę



nr 23/2006 3

Z 
U

R
ZĘ

d
U

WIEŚCI SOŁECKIE

PROSTO  Z  RATUSZA
KONceRT LAUReATÓW  

XV KONKURSU RecYTATORSKIeGO
 

W dniu 26 listopada br. w Zamku kórni-
ckim odbył się Koncert Laureatów XV – ju-
bileuszowego – Konkursu Recytatorskiego 
organizowanego przez Bibliotekę Publiczną i 
Urząd Miejski w Kórniku. Tematem tegorocz-
nego Konkursu była „Lira i pióro - odwieczne 
związki poezji z muzyką”. Temat tak ciekawy, 
że w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku 
zmagali się z nim także najmłodsi recytatorzy. 
W Szkole Podstawowej konkurs przeprowa-
dzono w dwóch kategoriach wiekowych: dla 
uczniów kl. I-III oraz dla uczniów starszych z 
kl. IV-VI. Wyróżnieniem dla laureatek I miejsc 
– Magdaleny Cyry i Weroniki Cyry – była 
możliwość wystąpienia podczas Koncertu 
Laureatów wespół z pozostałymi zwycięz-
cami. Tak więc, wręczenie nagród i recytacje 
rozpoczęto od występu Magdaleny i Weroniki 
Cyry. Jury XV Konkursu Recytatorskiego 
wysłuchało dwóch grup uczestników: grupy 
młodszej 16-17 lat i grupy starszej powyżej 
18 lat. Każdy uczestnik przygotował dwa 
utwory poetyckie. Finalnie, w grupie młod-
szej przyznano trzy wyróżnienia – Paulinie 
Tomczak, Katrzynie Staniewskiej i Marcinowi 
Napierajowi, III miejsce zajął Maciej Pietrzak, 
II Marta Ratajczak i I miejsce Agnieszka Ga-
cek; w grupie starszej wyróżniono Sławomira 
Zygmanowskiego, III miejsce zajął Tomasz 
Jaskuła, II miejsce Alicja Halama-Zygma-
nowska i Bartosz Pietrzak, I nagrody nie 
przyznano. Nagrodę publiczności zdobyła 
Dagmara Wiśniewska. Gratulacje i nagrody 
laureatom wręczyli: Dyrektor Biblioteki Pub-
licznej p. Danuta Nestorowicz i burmistrz 
Jerzy Lechnerowski. Wszyscy laureaci mieli 
okazję zaprezentować wybrane przez siebie 
utwory zgromadzonej publiczności. Koncert 
uświetnili młodzi artyści z Zespołu Szkół 
Muzycznych w Poznaniu: Anna Stankie-
wicz – skrzypce, Jan Barański – fortepian, 

Remigiusz Strzelczyk – altówka, Szymon 
Nidzworski – saksofon.

SPOTKANIe W SPRAWIe OBchODÓW 
10-LECiA RoGALiŃSKiEGo PARKU 

KRAJOBRAZOWeGO

W dniu 28 listopada br. w Biurze Rady z 
inicjatywy sołtysa wsi Czmoniec – Zbignie-
wa Tomaszewskiego – odbyło się spotkanie 
w sprawie planowanych na czerwiec 2007 
roku obchodów 10-lecia Rogalińskiego 
Parku Krajobrazowego. W spotkaniu udział 
wzięli m.in. burmistrz Jerzy Lechnerowski, 
Janusz Łakomiec – Dyrektor Zespołu Par-
ków Krajobrazowych Województwa Wielko-
polskiego, przedstawiciele Rady Miejskiej w 
Kórniku, przedstawiciele gmin, na terenie 
których leży Park, przedstawiciele Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Nad-
leśnictwa Babki i Poznańskiej Grupy Ogól-
nopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. 
Podczas spotkania zawiązano komitet or-
ganizacyjnych obchodów 10-lecia Parku. W 
jego skład weszli m.in. Jerzy Lechnerowski 
– jako przedstawiciel Gminy Kórnik, Janusz 
Łakomiec – przedstawiciel Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa wielkopol-
skiego i Jerzy Flisykowski z Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych. Druga część 
spotkania poświecona została zorganizo-
waniu konkursu plastyczno-fotograficznego 
promującego walory Rogalińskiego Parku 
Krajobrazowego. 

SPOTKANIe Z PRZeDSTAWIcIeLAMI 
oRGANiZACJi PoZARZĄdoWYCh 

W dniu 30 listopada br. burmistrz 
Jerzy Lechnerowski spotkał się w Biurze 
Rady z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych. Tematem spotkania był 
program współpracy Gminy Kórnik z tymi 
organizacjami, która dokonywać miałaby 
się w 2007 roku.

PoSiEdZENiE ZARZĄdU PoZNAŃ-
SKIeJ LOKALNeJ ORGANIZAcJI 

TURYSTYcZNeJ

W dniu 1 grudnia br. w Urzędzie Miasta 
Poznania odbyło się posiedzenie Zarządu 
Poznańskiej Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej. Na spotkaniu zatwierdzono regu-
lamin konkursu na opracowanie produktu 
turystycznego Poznania dla młodych ludzi. 
Prawo zgłaszania projektów przysługuje 
studentom dziennym poznańskich uczelni 
oraz absolwentom, którzy ukończyli studia 
w latach 2002-2006. Propozycje produktów 
turystycznych mogą obejmować swym 
zasięgiem – obok Poznania – także obszar 
gmin położonych wokół miasta. Konkurs 
ma na celu promocję regionu. Nagroda 
pierwsza w tym konkursie wynosi 7 tysięcy 
złotych.

KONKURS SZOPeK  
BożoNARodZENioWYCh 

W dniu 2 grudnia br. w Oddziale Etno-
graficznym Muzeum Narodowego odbyło 
się otwarcie wystawy i wręczenie nagród w 
konkursie Szopek Bożonarodzeniowych za-
tytułowanym „Żłóbek Wielkopolski”. Współ-
organizatorem i jednocześnie uczestnikiem 
tego konkursu od wielu lat jest Gimnazjum 
w Robakowie.

WYSTAWA BożoNARodZENioWA  
W ŚWiETLiCY KGW W BNiNiE

W dniach 2 i 3 grudnia br. w świet-
licy Koła Gospodyń Wiejskich w Bninie 
odbyła się wystawa bożonarodzeniowa. 
Na wystawie zaprezentowano różnorakie 
wyroby rękodzielnicze związane z tema-
tyką świąteczną, pośród których znalazły 
się m.in. aniołki, serwetki, obrusy, stroiki 
i kartki świąteczne. Wyroby zaprezentowa-
no wizytującym z możliwością dokonania 
zakupu. 

Sławomir Hinc

CZoŁoWo
Sołtys Jan Nowak informuje, że w 

Czołowie został już wykonany główny 
wodociąg, pozostało jeszcze do zrobienia 
kilka przyłączy. Zakończył się też remont 
chodnika, w którym zlikwidowano dziury 
uzupełniając kostką brukową.

dĘBiEC
Sołtys Ryszard Bartkowiak mówi, że 

planowany jest budżet sołecki na przyszły 
rok. Z pieniędzy sołeckich będzie utrzymy-
wany Internet oraz zostaną zorganizowa-
ne zawody sportowe przygotowujące do 
turnieju rozgrywanego podczas gminnych 
dożynek.

KAMIONKI
Dla dzieci z Kamionek, Czmońca oraz 

podopiecznych Kórnickiego Stowarzysze-
nia Pomocy Niepełnosprawnym Intelektu-
alnie i Ruchowo „Klaudynka” odbyła się we 
wtorek 5 grudnia impreza z okazji św. Miko-
łaja. Młodzi ludzie obejrzeli przedstawienie 
a potem przybył sam św. Mikołaj.

PRUSINOWO
Sołtys Piotr Duszczak informuje, że 

rozpoczęły się prace związane z ułożeniem 
chodnika. W ramach I etapu prac jeszcze w 
tym roku ma być wykonane 250 metrów. 

RoBAKoWo-WiEŚ
Z okazji św. Mikołaja Rada Sołecka 

przygotowała 55 paczek dla dzieci. Sołtys 
Stefan Sosnowski mówi, iż z funduszy 
gminnych wyrównano ulice Wiejską. Droga 
prowadząca do Tulec została wyrównana 

z środków sołeckich. Natomiast ulicę Żer-
nicką wyrówna „Aquanet”. We wsi zostały 
ustawione dwie tablice informacyjne oraz 
pomalowano świetlicę.

Oprac. Robert Wrzesiński

Rada Rodziców 
przy Szkole Podstawowej nr 1  

w Kórniku  
serdecznie zaprasza na  

ZABAWE  
KARNAWAŁOWĄ,

  
która odbędzie się  

6 stycznia 2007 roku  
w Restauracji Biała Dama.

Cena biletu 180 zł
Bilety do nabycia w Restauracji 

Biała Dama
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ROMAN GeNSTWA

Prywatnie o sobie:

Lat 53,  żonaty, 
żona Elżbieta, Dwoje dzieci: Tomasz 
– absolwent Wyższej Szkoły Bankowej 
i Katarzyna – absolwentka Akademii 
Rolniczej w Poznaniu. Zainteresowania: 
sport, turystyka rowerowa i piesza, piłka 
siatkowa, nożna, tenis stołowy, poza tym 
film i dobra muzyka. 

Wykształcenie:

Wykształcenie wyższe: Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu (1977r.), mgr 
administracji.

droga zawodowa:

Od 29 lat pracuję w Przedsiębiorstwie 
Rolnym – Państwowym Gospodarstwie 
Rolnym, Gospodarstwie Rolnym Skarbu 
Państwa a obecna nazwa Kórnickie Przed-
siębiorstwo Rolno – Handlowe i Usługowe 
„Jagrol” Sp. z o.o. z siedzibą w Pierzchnie. 
Pracuję na stanowisku głównego specjalisty 
dla kadr i BHP.

doświadczenia Samorządowe i w pra-
cy społecznej:

1. wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Kórniku w kadencji 2002-2006

2. przewodniczący składu orzekającego 
w Kolegium d/s Wykroczeń przy Sądzie Re-
jonowym w Środzie Wlkp. do roku 2000 tj. 
do momentu przekazania zadań Kolegiów 
Sądom Grodzkim

3. członek Zarządu Rejonu Wielkopol-
ska i Zarządu Głównego Związku Zawodo-
wego Pracowników Rolnych w RP

4. od 2002r. przewodniczący Zarządu 
Wspólnoty Mieszkaniowej w Szczodrzyko-
wie ul. Ogrodowa 3,5,7

Najważniejsze wyzwanie tej kadencji 
Rady Miejskiej:

1. przyspieszenie wodociągowania pół-
nocno-wschodniej części gminy z Poznania 
ul. Ostrowską (dotyczy Robakowa, Dachowy, 
Szczodrzykowa, Runowa, Pierzchna, Kromolic) 
z uwagi na funkcjonowanie przestarzałych, wy-
eksploatowanych hydroforni po-pegeerowskich 
(inwestycja prowadzona przez Aquanet)

2. budowa, modernizacja, remont dróg 
i chodników

3. dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
oraz w niektórych wsiach oczyszczalni lokal-
nych (tam, gdzie nie ma możliwości przyłącze-
nia się do Kórnika)

4. budowa centrum sportowo rekreacyjno 
kulturalnego – w I etapie budowa hali sportowo-
widowiskowej – poprawi to znacznie sytuację 
uczniów kórnickich szkół.

 Planowany sposób kontaktu ze spo-
łecznością w okręgu wyborczym:
1.  spotkania z wyborcami na zebraniach 

wiejskich minimum raz w roku
2. kontakty bezpośrednie poprzez roz-

mowy o nurtujących sprawach

JULIA  
BARTKOWIAK

Prywatnie o sobie:

42 lata, zamężna, 
mąż Roman, trójka dzieci: syn Dawid (21 
lat), córki Edyta (18 lat) i Malwina (13 lat) 

Wykształcenie:

Średnie – Technikum Hodowli Roślin i 
Nasiennictwa w Boninie

droga zawodowa:

W 1985 roku otrzymaliśmy w spadku po 
zmarłej ciotce gospodarstwo rolne, które 
prowadzimy

doświadczenia Samorządowe i w pra-
cy społecznej:

Drugą kadencję jestem Sołtysem Radze-
wa. Również po raz drugi zostałam wybrana 
na radną RM w Kórniku, 13 lat przewodni-
cząca Rady Rodziców w SP w Radzewie, 
6 lat sekretarz OSP w Radzewie, skarbnik 
Gminnego Zarządy OSP w Kórniku, sekretarz 
Prezydium Rady Rodziców w Gimnazjum w 
Kórniu, inicjatorka i organizatorka obchodów 
100 rocznicy urodzin Jana Wójkiweicza.

Najważniejsze wyzwanie tej kadencji 
Rady Miejskiej:

„Solidnie wypełniać obowiązki radnego 
jako reprezentanta społeczności, która 
mnie wybrała”, a także popierać działania i 
inicjatywy, które służą dobru mieszkańców 
i rozwojowi całej gminy

 Planowany sposób kontaktu ze spo-
łecznością w okręgu wyborczym:

- raz w miesiącu (w ostatni czwartek) 
dyżur w Biurze Rady w Bninie

- stały kontakt z sołtysami wsi, którzy 
najlepiej znają problemy

- uczestniczenie w zebraniach Rad 
Sołeckich i zebraniach wiejskich

RADA MIeJSKA 2006-2010
Prezentujemy Państwu sylwetki radnych wybranych w listopadowych wyborach samorządowych. Wszystkich poprosiliśmy o krótkie 

przedstawienie (przypomnienie) się czytelnikom, wskazanie największych wyzwań nowej kadencji oraz opisanie planowanego sposobu 
kontaktu ze społecznością w okręgach wyborczych. Dziś pierwszych siedmioro radnych. Za tydzień pozostałe sylwetki.
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ADAM  
LeWANDOWSKI

Prywatnie o sobie
Jestem najmłod-

szym radnym tej ka-
dencji – mam 30 lat, kawaler. Mam 
młodszego o 2 lata brata. Od urodzenia 
mieszkam w Kórniku. Interesują mnie no-
winki ze świata nauki, a w szczególności 
z zakresu fizyki, astronomii, informatyki 
oraz medycyny. Lubię podróże, a w 
szczególności piesze wędrówki górskie. 

Lubię wchodzić na szlaki turystyczne 
by lepiej poznać zakątki urokliwej oj-
czyzny.

Wykształcenie
Posiadam wykształcenie wyższe. 

W 2001 r. ukończyłem 5-letnie studia na 
Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu na kierunku fizyka 
w zakresie fizyka medyczna. W czasie od-
bywania studiów ukończyłem kurs przygo-
towania pedagogicznego uprawniający do 
pracy w szkolnictwie. W 2002 r. ukończyłem 
Studia Podyplomowe w zakresie informaty-
ki. Tak jak każdy nauczyciel stale podnoszę 
swoje kwalifikacje zawodowe przez częste 
uczestnictwo w różnorodnych kursach i 
szkoleniach.

droga zawodowa
Od 2001 r. pracuję w Gimnazjum w 

Kórniku jako nauczyciel fizyki oraz infor-
matyki.

Od 2001 do 2002 r. pracowałem jako 
nauczyciel fizyki w LO w Kórniku.

doświadczenie samorządowe i w pracy 
społecznej

• Od prawie 2 lat jestem przewodniczą-
cym Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Staszica 1 w Kórniku,

• Jestem opiekunem Obserwatorium 
Astronomicznego przy Gimnazjum w Kór-
niku, z którego mogą korzystać wszyscy 
mieszkańcy,

• Współpracuję z Kórnickim Towarzy-
stwem                 (dokończenie na str. 7)

IReNA  
KAcZMAReK

Prywatnie o sobie:
Mam 61 lat, jestem 

żoną, matką i babcią. 
Najbliższą rodzinę stanowi 9 osób. Naj-
młodsza jest 10letnia wnuczka Marianna.

Starałam się zawsze pogodzić pracę 
zawodową z obowiązkami rodzinnymi. 
Moje zainteresowania w dużej mierze 
związane są z kierunkiem ukończonych 
studiów i wykonywaną pracą zawodową. 
W kręgu moich zainteresowań były i są 
także problemy innych ludzi.

Wykształcenie:
Posiadam wykształcenie wyższe magi-

sterskie z zakresu pedagogiki. Ukończyłam 
Studia Podyplomowe: technologia kształce-
nia oraz Kursy Kwalifikacyjne: zarządzanie 
oświatą. Dodatkowo doskonaliłam się zawo-
dowo w wielu innych formach kształcenia. Po-
siadam tytuł nauczyciela dyplomowanego.

droga zawodowa:
Pierwsze dwa lata pracy zawodowej to 

Szkoła Podstawowa w Runowie. Pozostałe 
lata pracy zawodowej związane były ze 
Szkołą Podstawową nr 2 w Kórniku. Od 
1991 roku, przez 14 lat byłam dyrektorem 
tej placówki, a rok zastępcą jej dyrektora.

doświadczenie samorządowe i w pracy 
społecznej:

Byłam radną II kadencji samorządu. 

Wiele realizowanych w szkole zadań miało 
charakter pracy społecznej. Przyczyniło się 
to do utrwalenia wizerunku naszej szkoły 
jako placówki kulturotwórczej dla lokalnego 
środowiska.

Najważniejsze wyzwanie w tej kadencji 
Rady Miejskiej:

Stanęłam przed kolejnym nowym wy-
zwaniem, jakim jest pełnienie obowiązków 
Przewodniczącej Rady Miejskiej. W życiu 
potrafiłam sprostać wielu zadaniom i wie-
rzę, że przyczynię się do zrealizowania 
wielu zadań dla dobra naszej gminy

 
Planowany sposób kontaktu ze spo-

łecznością w okręgu wyborczym:
Będę uczestniczyć w organizowanych 

spotkaniach ze społecznością Gminy, a tak-
że prowadziła rozmowy indywidualne. 

MAGDALeNA  
KOSAKOWSKA

Prywatnie o sobie
34 lata, 2 córki (10 

i 5 lat), mieszkanka 
Kamionek, zainteresowania: literatura, 
film, muzyka

 
 Wykształcenie

Wyższe, filologia polska
 

 droga zawodowa
Marketing/reklama/obsługa klienta 5 

lat w agencji reklamowej Just Sp. z o.o., 

3 lata w agencji marketingu bezpośred-
niego Peppermint sp. z o.o., od niedawna 
szefowa działu obsługi klienta w agencji 
interaktywnej Wide Open sp. z o.o.

 
doświadczenia samorządowe i w pracy 

społecznej
czynnie zaangażowana w działalność 

stowarzyszenia  LASEM 1000 – skarbnik 
stowarzyszenia, odpowiedzialna za przy-
gotowanie materiałów informacyjnych, 
spotkań, kontaktów z mediami, pozyski-
waniem ich zainteresowania sprawą linii, 
opracowywanie scenariuszy protestów 
itp.

 
 Najważniejsze wyzwania tej kadencji 

Rady Miejskiej
Rozwiązanie kwestii przebiegu linii 

2x220 2x400 KV przez tereny gminy 

Kórnik
Pozyskanie przez gminę jak najwięcej 

środków pomocowych UE i efektywne ich 
wykorzystanie

Rozwój infrastruktury (drogi, chodniki, 
oświetlenie, kanalizacja) w dotąd zanie-
dbanej północnej części gminy 

Ochrona środowiska (rekultywacja 
wysypiska w Czmoniu itd.)

Promocja gminy – wykorzystanie po-
tencjału gminy

 
 Planowany sposób kontaktu ze spo-

łecznością w okręgu wyborczym
wyczerpująca informacja o planowa-

nych działaniach rady (spotkania, biuletyn, 
strona www., newslettery dla subskry-
bentów, spotkania z mieszkańcami), 
przeprowadzanie konsultacji społecznych 
w najistotniejszych kwestiach.

PAWEŁ KUźMA

Prywatnie o sobie 
Mam 37 lat, jestem żonaty i mam troje 

dzieci. Zainteresowania to piłka nożna i 
siatkówka

Wykształcenie 
Średnie – mechanizator rolnictwa

droga zawodowa:
Kiedy skończyłem szkołę średnią ob-

jąłem gospodarstwo rolne po rodzicach i 
prowadzę je do tej pory 

doświadczenia samozradowe i w pracy 
społecznej

W latach 1998 -2002 byłem radnym i 
członkiem Zarządu Miejskiego w Kórniku. Od 
1998 roku pełnię funkcję sołtysa. W 2002 roku 
zostałem członkiem zarządu Stowarzyszenia 
Sołtysów Gminy Kórnik. Od 2004 roku jestem 
przewodniczącym Rady Rodziców przy Szko-
le Podstawowej w Szczodrzykowie

Najważniejsze wyzwanie tej kadencji 
rady miejskiej

Drogi!!! Drogi!!! Drogi!!! Chodiki i nowe 
punkty oświetleniowe

Planowany sposób kontaktu  
ze społecznością

Uczestnictwo w zebraniach wiejskich 
organizowanych na terenie okręgu, dyżury 
radnych
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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

Pragnę podziękować moim wyborcom  
za oddane na mnie głosy  

oraz zaufanie jakim mnie obdarzyli
z poważaniem

Andrzej Regulski
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ANDRZeJ  
ReGULSKI 

Prywatnie o sobie 
51 lat, żonaty, dwie córki, zaintereso-

wania – sport, turystyka, renowacja starych 
mebli

Wykształcenie 
Średnie techniczne 

doświadczenia samozradowe i w pracy 
społecznej

Pierwszy raz zostałem wybrany na rad-
nego, ale problemy Gminy nie są mi obce. 
Śledziłem pracę radnych ubiegłej kadencji. 
Niektóre sprawy wymagają kontynuacji, ale 
są też takie, które wymagają zmian. 

15 lat udzielałem się społecznie w Ra-
dzie Rodziców w przedszkolu i szkołach. 
Drugą kadencję jestem również ławnikiem 
w Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. 

Najważniejsze wyzwanie tej kadencji 
rady miejskiej

Najważniejszą sprawą, jaką powinni zająć 
się radni tej kadencji to poprawa wizerunku 
miasta i gminy, naprawa chodników, budowa 
istniejących ulic – jezdni i chodników. 

Planowany sposób kontaktu ze spo-
łecznością

Dyżury w Biurze Rady, a w sprawach 
wymagających konsultacji społecznych 
– dodatkowe spotkania z mieszkańcami. 

Udział w komisjach: rozwoju regional-
nego, oświaty, rewizyjnej

(dokończenie ze str. 5) 
Pomocy Społecznej jako opiekun i wy-
chowawca dzieci i młodzieży na letnich 
koloniach w Niemojowie,

• Współpracuję z Komendą Hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego w Kórniku 
jako wychowawca i wolontariusz na kolonii 
letniej w Pobierowie.

Najważniejsze wyzwania tej kadencji 
Rady Miejskiej

Chciałbym aby wszyscy Radni ze sobą 
współpracowali; nie pałali nienawiścią do 
siebie, abyśmy zawsze mieli na celu dobro 
wszystkich mieszkańców gminy a nie tylko 
wybranej grupy. Opowiadam się za jasnym 

informowaniem mieszkańców o działaniach 
Rady Miejskiej, za  przeprowadzaniem 
szerokich konsultacji społecznych. Będę 
zabiegał o wybudowanie centrum rekreacyj-
nego z pływalnią, oraz o otwarcie jezior kór-
nickich dla mieszkańców i turystów. Będę 
opowiadał się za „podatkiem śmieciowym” 
dla wszystkich mieszkańców, by nikomu 
nie opłacało się wywozić śmieci do lasu. 
Opowiadam się za tym, aby nigdy więcej 
na terenie naszej gminy – perły Wielko-
polski – nie rozbudowało się i nie powstało 
inne wysypisko śmieci. Będę zabiegał o 
przyciągnięcie turystów do Kórnika przez 
m.in. modernizację rynków w Kórniku i w 
Bninie. Zależy mi także na bezpieczeństwie 

dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły, 
na rozwijaniu ich zainteresowań przez 
dofinansowanie kółek zainteresowań oraz 
zakup pomocy naukowych.

Planowany sposób kontaktu  
ze społecznością w okręgu wyborczym

Planuję zorganizować 3 - 4 razy w 
roku (w zależności od zainteresowania 
mieszkańców) spotkania z mieszkańcami 
w szkole by omówić z nimi najważniejsze 
problemy i sposoby ich rozwiązywania. 
Ponadto jestem otwarty na korespondencję 
telefoniczną oraz e-mail (a.lewandowski@
kornik.pl). Będę ponadto pełnił dyżury w 
Biurze Rady Miejskiej w Kórniku.

MAcIeJ  
MARcINIAK

Prywatnie o sobie:
Urodzi łem się i 

mieszkam w Kórniku, 
mam 56 lat. Jestem żonaty i mam dwóch 
synów. Żona jest pracownikiem jednego z 
poznańskich banków, starszy syn Marek, 
ukończył Akademię Ekonomiczną w Pozna-
niu i wspólnie ze swoją żoną prowadzi włas-
ną firmę informatyczną. Młodszy Hubert, 
jest studentem III roku AWF w Poznaniu. 
Moje hobby to żeglarstwo i łowiectwo, a 
wolnych chwilach lubię majsterkować.

Wykształcenie i droga zawodowa
Jestem absolwentem Akademii Ekono-

micznej w Poznaniu, wcześniej ukończy-
łem kórnickie Liceum Ogólnokształcące. 
Moja specjalizacja to ekonomika turystyki. 
Zajmuję się jednak podatkami i księgo-
wością. Jestem doradcą podatkowym i 
prowadzę w Kórniku biuro rachunkowe. 
Biuro obsługuje małe i średnie firmy, 
udzielamy też porad podatkowych oso-
bom fizycznym. 

doświadczenie samorządowe i w pracy 
społecznej:

W samorządzie kórnickim działam od 
10 lat. Pracowałem w różnych komisjach 
rady, a w ostatniej, IV kadencji byłem 
przewodniczącym Rady Miejskiej. W no-
wej kadencji, nie ubiegałem się o funkcję 
przewodniczącego rady.

Najważniejsze wyzwania tej kadencji 
Rady Miejskiej:

Ważne sprawy w rozpoczętej kadencji to 
dobra gospodarka przestrzenna zadowalająca 
większość mieszkańców, modernizacja na-
szych rynków, dynamiczny rozwój infrastruk-
tury na wsiach, a także rozwój bazy sportowej, 
turystycznej i kulturalnej w naszej gminie. Dla 
mnie osobiście sprawą ważną jest rozwiązanie 
problemów związanych z wysypiskiem śmieci 
w Czmoniu. Rozwiązaniem satysfakcjonują-
cym wszystkich, będzie zapewne  ostateczne 
zrekultywowanie składowiska.

Planowany sposób kontaktu ze spo-
łecznością w okręgu wyborczym:
Informuję, że moje dyżury radnego, tak 

jak ostatnio, pełnił będę w pierwszą środę 
miesiąca w biurze rady.             

Mój e-mail: m.marciniak@kornik.pl

I Sesja Rady Miejskiej kadencji 2006-
2010 odbyła się 27 listopada br. Termin ten 
był nieprzypadkowy, gdyż zgodnie z przepi-
sami obowiązującego prawa inauguracyjna 
sesja musiała odbyć się w przeciągu 7 dni 
od daty opublikowania oficjalnych wyników 
wyborów.

W podniosłej atmosferze obrady ot-
worzył i początkowo prowadził najstarszy 
nowo-wybrany radny - Bogdan Wesołek.

Po odczytaniu przez przewodniczącą 
TKW w Kórniku wyników głosowania na 
radnych nastąpiło uroczyste ślubowanie. 
Treść roty odczytał najmłodszy radny 
– Adam Lewandowski a później słowem 
„ślubuję” potwierdzili wszyscy radni z 
osobna. Po powołaniu komisji skrutacyjnej 
dokonano wyboru Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Kórniku. 
Zgłoszono tylko jedną kandydatkę – rad-

ną Irenę Kaczmarek. W tajnym głosowaniu 
uzyskała ona 10 głosów „za”, 3 głosy „prze-
ciw” a dwoje radnych wstrzymało się od gło-
su. Pierwszym zastępcą przewodniczącego 
został Roman Gęstwa, natomiast drugim 
wiceprzewodniczącym Michał Stecki. Obaj 
jako jedyni zostali zgłoszeni na wymienione 
stanowiska. W wolnych głosach i wnioskach 
jedna z matek dziecka niepełnosprawnego 
zaapelowała do nowych radnych o zainte-
resowanie się sprawą dowozów dzieci do 
szkół. Franciszek Kowalski zapowiedział 
powstanie nowego stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju Gminy Kórnik (zainteresowanych 
prosił o kontakt telefoniczny pod numerem  
0618170356 w godzinach 20:00 -22:00).

Radni zadeklarowali w jakich komisji 
stałych Rady Miejskiej chcieliby uczest-
niczyć.

Spotkania organizacyjne komisji odbyły 
się w przeciągu następnego tygodnia. Z 
powodu tego, że wybory odbyły się pod 
koniec roku budżetowego, sprawą pilną 
była dyskusja w komisjach nad projektami 
uchwał podatkowych na nowy rok. Pierwsze 
spotkania musiały więc być także spotka-
niami roboczymi.

Kształt komisji ostatecznie zatwierdzony 
został na II Sesji Rady Miejskiej w Kórniku, 
która odbyła się 5 grudnia. Przed sesją miała 
miejsce msza święta w intencji pomyślności           
                            (dokończenie na str. 8) 

PoCZĄTEK PRACY SAMoRZĄdU NoWEJ KAdENCJi



8 nr 23/2006

Z 
Se

SJ
I R

A
D

Y 
M

Ie
JS

K
Ie

J

(dokończenie ze str. 7) 
samorządu i gminy w nowej kadencji. 
Podczas obrad, po sprawozdaniu z 
ostatniego okresu działalności urzędu 
jakie wygłosił wiceburmistrz Hieronim 
Urbanek przyszedł czas na ślubowa-
nie Burmistrza Gminy Kórnik. Jerzy 
Lechnerowski w swoim wystąpieniu 
wymienił najważniejsze wyzwania i 
kierunki działań jakie zamierza podjąć 
lub kontynuować w nowej kadencji. 
Zapowiedział niewielką reorganizację 
Urzędu Miejskiego, jednak potwierdził, 
że osoby pełniące dotąd najważniejsze 
stanowiska: wiceburmistrz, sekretarz 
i skarbnik Gminy Kórnik nadal będą 
pełnić swoje obowiązki.  

W dalszej części odpowiednimi uchwa-
łami potwierdzono składy komisji rady.

Komisję Rewizyjną tworzą:
-Bogdan Wesołek (przewodniczący)
-Andrzej Regulski
-Maciej Marciniak
-Magdalena Kosakowska
-Paweł Kuźma

 Komisję Budżetu i finansów tworzą:
-Seweryn Waligóra (przewodniczący)
-Adam Lewandowski (wiceprzewod-

niczący)
-Julia Bartkowiak
-Roman Genstwa
-Micha Stecki
-Andrzej Surdyk
-Małgorzata Walkowiak
-Bogdan Wesołek
-Janusz Wojtuś

Komisję Oświaty i Polityki Społecznej 
tworzą:

-Małgorzata Walkowiak
-Julia Bartkowiak
-Irena Kaczmarek
-Paweł Kuźma
-Adam Lewandowski
-Andrzej Regulski
-Bogdan Wesołek

Komisję Rozwoju Gospodarczego 
tworzą:

-Maciej Marciniak (przewodniczący)
-Michał Stecki (wiceprzewodniczący
-Roman Genstwa
-Magdalena Kosakowska
-Andrzej Regulski
-Jerzy Rozmiarek
-Seweryn Waligóra
-Małgorzata Walkowiak
-Janusz Wojtuś

Komisję Rolnictwa tworzą:
-Julia Bartkowiak (przewodnicząca)
-Jerzy Rozmiarek (wiceprzewodni-

czący)
-Roman Genstwa
-Andrzej Surdyk
-Paweł Kuźma

Komisję Ochrony Środowiska tworzą:
-Janusz Wojtuś (przewodniczący) 
- Magdalena Kosakowska

-Adam Lewandowski
-Maciej Marciniak
-Jerzy Rozmiarek
 Komisję Inwentaryzacyjną tworzą:
-Andrzej Surdyk (przewodniczący)
-Janusz Wojtuś
-Julia Bartkowiak

Kole jna część obrad dotyczy ła 
uchwał. 

Ustalono stawki podatku od nierucho-
mości, jak następuje: „§ 1. Określa się 
na terenie gminy Kórnik stawki podatku 
od nieruchomości w następującej wyso-
kości:

1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej, bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków – za 1 m2 powierzchni  0,67 zł

b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
– od 1 ha powierzchni  3,64 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje po-
żytku publicznego – od 1 m2 powierzchni 
0,23 zł

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni 

użytkowej   0,55 zł
b) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
– od 1 m2 powierzchni użytkowej 18,60 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym  materiałem  siewnym  –  od  1  m2  
powierzchni użytkowej 8,66 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni 
użytkowej     2,20 zł

e) pozostałych,  w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni 
użytkowej    6,20 zł

3. od budowli         2% wartości”

Podatki od środków transportu ustalono 
następująco:

1) od samochodu ciężarowego o do-
puszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i 
poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 
31 grudnia 2000r.

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   
   627,00 zł

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie    
   1.045,00 zł  

c/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton z 
wyjątkiem związanych 

wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego    1.255,00 zł  

d/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton  zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego   628,00 zł

2) od samochodu ciężarowego o do-

puszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton i 
poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 
31 grudnia 2000r.

a/ od 3,5tony do 5,5 tony włącznie      
   575,00 zł

b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   
   941,00 zł

c / powyżej 9 ton,  a poniżej 12 ton, z 
wyjątkiem związanych z

działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego  1.203,00 zł 

d/ powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton, zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego      602,00 zł

 
3)od samochodu ciężarowego o do-

puszczalnej masie całkowitej równej lub 
wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby 
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu 
i rodzaju zawieszenia, stawki podatko-
we określa załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

4) od ciągnika siodłowego i balastowego 
przystosowanego do używania łącznie z 
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 
tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego 
do dnia 31 grudnia 2000r.

a/ od 3,5 tony do 9 ton włącznie 1.360,00 zł
b/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton     

   1.464,00 zł 

5) od ciągnika siodłowego i balastowego 
przystosowanego do używania łącznie z 
naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 
ton - wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 
2000 r.

a/ od 3,5 tony do 9 ton włącznie      
   1.307,00 zł

b/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton     
   1.412,00 zł

6) od ciągnika siodłowego i balastowego 
przystosowanego do używania łącznie z 
naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
lub wyższej niż 12 ton - stawki określa za-
łącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

7) od przyczepy i naczepy, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą od  7 ton i poniżej 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego- wyprodukowa-
nej do dnia 31 grudnia 2000r.

a/ od 7,0 ton do 10,0 ton  418,00 zł
b/ powyżej 10,0 ton a poniżej 12 ton    

   627,00 zł

8) od przyczepy i naczepy, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego - wyprodukowa-
nej  po dniu 31 grudnia 2000r.

a/ od 7,0ton do 10,0 ton  366,00 zł
b/ powyżej 10,0 ton a poniżej 12 ton   

   575,00 zł
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J9) od przyczepy lub naczepy, które 
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą równą  lub 
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego 
- stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 
do niniejszej uchwały.

10) od autobusu wyprodukowanego do 
dnia 31 grudnia 2000r. - w zależności od 
liczby miejsc do siedzenia:

a/ mniejszej niż 30 miejsc 1.046,00 zł   
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc     

   1.725,00 zł 

11) od autobusu wypro-
dukowanego po dniu 31 
grudnia 2000r. - w zależ-
ności od liczby miejsc do 
siedzenia:

a/ mniejszej niż 30 
miejsc   941,00 zł

b/  równej lub wyż -
szej niż 30 miejsc      
   
1.673,00 zł

Najdłuższa dyskusję 
podczas prac komis j i 
wzbudził projekt uchwały 
w sprawie: obniżenia ceny 
skupu żyta przyjmowanej 
jako podstawa obliczania 
podatku  rolnego. Kwota 
podatku za hektar to ilo-
czyn 2,5 razy cena skupu 
kwintala żyta. W gestii każ-
dej rady miejskiej pozosta-
je ewentualne obniżenie 
tej stawki co powoduje 
zmniejszenie obciążeń 
podatkowych. Burmistrz w 
projekcie przewidział ob-
niżenie stawki 35,52 zł za 
dt do 33,00 zł. Większość 
komisji zaopiniowała na-
tomiast pozytywnie propo-
zycję Komisji Rolnictwa by 
obniżyć stawkę do 30,67 
zł. Taką też stawkę za-
twierdziła Rada Miejska na 
sesji. Jak argumentowano 
obniżka jest wskazana ze 
względu na występujące 
ostatnio niekorzystne dla 
upraw warunki atmosfe-
ryczne. Niższy podatek to 
około 100 tys. zł. mniej w 
budżecie gminy.

Kolejna uchwała uchyliła uchwałę 
w sprawie określenia inkasentów oraz 
wysokości ich wynagrodzenia za inkaso 
podatków.

Jak czytamy w uzasadnieniu: „Uchy-
lenie uchwały(...), spowodowane jest 
wolą zniesienia poboru podatków w 
drodze inkasa w Gminie Kórnik. W dobie 
bankowości elektronicznej i nieogra-
niczonej dostępności podatników do 
usługodawców oferujących możliwość 

dokonywania zapłaty podatków w sposób 
wygodniejszy dla klientów, inkaso podat-
ków przestaje mieć swoje uzasadnienie. 
Jednocześnie wynagrodzenie z tytułu 
inkasa podatków stanowiło do tej pory 
znaczne obciążenie budżetu Gminy.” 
(szerzej na ten temat w kolejnych nume-
rach Kórniczanina)

W kolejnej przyjętej uchwale czytamy:
„(...)
1. Za wykonywanie przez sołtysów 

czynności związanych z realizacją sta-
tutowych zadań jednostek pomocniczych 
gminy przysługuje przewodniczącym 
organów wykonawczych takich jedno-
stek:

1. dieta w wysokości  - 200,00 zł
2. zwrot kosztów podróży służbowych 

w zryczałtowanej wysokości - 250,00 zł

§ 2. Dieta nie przysługuje sołtysowi, 
jeżeli pobiera on dietę dla radnych.

§ 3. 1.Dieta i ryczałt z tytułu zwrotu 
kosztów podróży służbowych przysługuje 
sołtysowi za każdy miesiąc.”

Projekt burmistrza przewidywał zwrot 
kosztów podróży w wysokości 200 zł. 

Większość z pośród komisji zaopiniowała 
pozytywnie podniesienie tej stawki. 

Ostatnią uchwałą dotyczyła rocznego 
programu współpracy Gminy Kórnik z 
organizacjami pozarządowymi oraz inny-
mi podmiotami na rok 2007 (ogłoszenie 
przetargów już w następnym numerze 
Kórniczanina). 

Podczas interpelacji radny Janusz 
Wojtuś odczytał pismo przedsiębiorcy, 
którego firma mieści się obok modernizo-
wanej „trasy katowickiej”. Na tym odcinku 
powstać mają ekrany akustyczne, co ze 
względu na prowadzoną działalność nie 
odpowiada przedsiębiorcy. Jak wyjaśnił 
wiceburmistrz Hieronim Urbanek, pro-

wadzone są rozmowy by 
ekrany przy trasie wyko-
nywane były z przeźro-
czystego materiału. 

Jedna z uczestniczek 
sesji zaapelowała do no-
wej rady o „nową jakość” 
i lepsze zorganizowanie 
prac, zgonie z deklara-
cjami składanymi podczas 
kampanii. W odpowiedzi 
członkowie prezydium 
rady zadeklarowali jak 
najszybsze dopracowanie 
spraw organizacyjnych 
i  usprawnienie działal-
ności organów samorzą-
dowych.

Wa r t  z a u w a ż e n i a 
jest pomysł stworzenia 
dwóch tymczasowych 
komisji nadzwyczajnych 
Rady Miejskiej w Kór-
niku. Pierwszy zespół 
miałby zająć się sprawą 
spornej linii wysokiego 
napięcia i jej przebiegu 
na terenie Gminy Kórnik. 
W jego skład wejść mają 
przede wszystkim radni z 
okręgu nr7 (Magdalena 
Kosakowska, Małgorzata 
Walkowiak i Michał Ste-
cki). Druga „speckomi-
sja” ma zająć się sprawą 
dowozów do szkół dzieci 
niepełnosprawnych – w jej 
skład wejść mają: Małgo-
rzata Walkowiak, Bogdan 
Wesołek i Adam Lewan-
dowski.

Najbliższe posiedze-
nia komisji (w siedzibie 

biura RM): 
10 Xii o godz. 14:00 Komisja Rozwoju 

Gospodarczego
13 Xii o godz.8:00 Komisja oświaty 

i Polityki Społecznej
19 Xii o godz. 14:00 Komisja ochrony 

Środowiska
27 Xii o godz. 14:00 Komisja Budżetu 

i Finansów

Następna Sesja RM odbędzie się 
w czwartek 28 Xii o godzinie 13:00  
w domu Strażaka w Kórniku. Opr. ŁG
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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)

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

UBEZPIECZENIA

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

Koszuty 61
Tel. 061 28 77 120, tel. Kom. 069 126 77 27
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osoby odpowiedzialne za zimowe 
utrzymanie dróg w gminie Kórnik za-
pewniają, że gwałtowny atak zimy na 
pewno ich nie zaskoczy. Postanowiliśmy 
sprawdzić za co odpowiadają zarządcy 
poszczególnych rodzajów dróg oraz w 
jakim czasie odpowiednie służby muszą 
dokonać odśnieżania. 

Prace, związane z przygotowaniem 
zimowego systemu utrzymania dróg gmin-
nych koordynuje Referat Eksploatacji i 
Infrastruktury Technicznej UM w Kórniku. 

- Odśnieżane będą drogi utwardzone 
oraz bitumiczne na terenie gminy Kórnik 
– informuje Elżbieta Krakowska, kierownik 
Referatu. – Jeśli jakiś mieszkaniec zgłosi, 
że ma problem z wyjazdem ze swojej 
posesji, zwłaszcza gdy znajduje się 
ona w dużej odległości od innych 
zabudowań i na otwartej przestrzeni 
to wtedy na pewno będziemy interwe-
niować – stwierdza. 

Za odśnieżanie dróg gminnych 
oraz powiatowych w granicach ad-
ministracyjnych miasta Kórnik od-
powiedzialna jest spółka Wodociągi 
Kórnickie i Usługi Komunalne. - Je-
steśmy  przygotowani na atak zimy. 
Stale śledzimy prognozy pogody. 
Zakupiliśmy niezbędną sól i piasek 
– tłumaczy Włodzimierz Matuszak, 
prezes spółki. Firma dysponuje solar-
ko-piaskarką, zakupioną w ubiegłym 
roku oraz dwoma pługami: ciągniko-
wym i samochodowym. – Pług samocho-
dowy to nowy nabytek, dlatego też jakość 
odśnieżania tym sprzętem będzie znacznie 
lepsza – mówi Matuszak. - W razie potrze-
by mamy możliwość wynajęcia innego, 
bardziej odpowiedniego do danej sytuacji 
sprzętu – dodaje. Spółka odpowiada nie tyl-
ko za odśnieżanie dróg, ale również chod-
ników w pobliżu instytucji publicznych. W 
najważniejszych punktach miasta pojawiły 
się już wielkie żółte skrzynie, przeznaczone 
do przechowywania mieszanki piaskowo-
solnej do posypywania chodników. 

- Z zawartości skrzyń korzystają służby 
odpowiadające za utrzymanie chodni-
ków zimą, a nie mieszkańcy – informuje 
Włodzimierz Matuszak. – Mieszkańcy we 
własnym zakresie muszą zaopatrzyć się w 
materiał do posypywania chodników przed 
swoimi posesjami, co jest ich obowiązkiem 
- tłumaczy. 

Wszelkie interwencje będzie można 
zgłaszać do Referatu Infrastruktury UM w 
Kórniku pod numer telefonu (061) 8170 411 
lub bezpośrednio do służb zajmujących 
się odśnieżaniem w spółce WOD-KOM  
(061) 8170 272. 

odŚNiEżANiE dRóG PoWiAToWYCh 

Przez obszar gminy Kórnik przebiega 20 
dróg powiatowych. Zarządza nimi Zarząd 
Dróg Powiatowych w Poznaniu. Każda z 
nich ma określony standard, który określa w 
jakim czasie i stopniu zostanie odśnieżona 
dana droga od momentu ustania opadów 

śniegu. Niestety znaczna część dróg powia-
towych znajdujących się na terenie gminy 
Kórnik ma prawie najniższy standard, czyli 
IV i VI. - Im gorszy i niższy standard tym 
więcej czasu upłynie zanim odpowiednie 
służby dokonają odśnieżenia – tłumaczy 
Andrzej Przybylski, odpowiedzialny za 
zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 
powiecie poznańskim. Drogi posiadające 
II standard są odśnieżane na całej sze-
rokości jezdni i likwidowana jest zimowa 
śliskość do 4 godz. po ustaniu opadów 
śniegu. W przypadku drogi o III i IV stan-
dardzie odśnieżania dokonuje się na całej 
szerokości jezdni do 6 godz. po ustaniu 
opadów, a likwidacja śliskości następuje 

na skrzyżowaniach z drogami, przejazdami 
kolejowymi, przystankach autobusowych i 
odcinkach dróg o pochyleniu większym niż 
4%. Drogi o najgorszym VI standardzie nie 
są odśnieżane na całej szerokości, posypy-
wane są w miejscach wyznaczonych przez 
ZDP, a interwencyjne odśnieżanie nastę-
puje w zależności od potrzeb. Powiatowe 
służby zapewniają o pełnym przygotowaniu 
do zimy. 

W przypadku trudnej sytuacji na dro-
dze i potrzeby szybkiej interwencji należy 
dzwonić do Zarządu Dróg Powiatowych pod 
numer telefonu (061) 652-09-55, 

652-09-56 lub bezpośrednio do Andrze-
ja Przybylskiego, specjalisty ds. dróg pod 
numer telefonu 0 501 029 309. 

dRoGi WoJEWódZKiE ZiMĄ 

Za stan i zimowe utrzymanie dróg woje-
wódzkich odpowiada Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich. Na obszarze kórnickiej 
gminy znajdują się trzy odcinki dróg, które 
są drogami wojewódzkimi o II i III standar-
dzie. Droga nr 431 na odcinku Kórnik-Mo-
sina, nr 433 krajowa „11”-Swarzędz oraz nr 
434 Szczodrzykowo-Dziećmierowo ma III 
standard. Oznacza to, że jezdnia odśnieża-
na jest na całej szerokości, a posypywana 
jedynie na skrzyżowaniach z drogami, 
przejazdami kolejowymi, przystankach 
autobusowych oraz na odcinkach dróg o 
pochyleniu większym niż 4%. Odśnieżanie 
powinno nastąpić do 6 godz. od momentu 
ustania opadów. 

Na terenie gminy tylko odcinek drogi 
nr 434 Kórnik-Śrem ma II standard, czyli 
jezdnia odśnieżana jest na całej szerokości 
i posypywana na całej długości do 4 godz. 
po ustaniu opadów śniegu.  

Osoby odpowiedzialne za stan dróg 
wojewódzkich zimą przyznają, że od dawna 
są przygotowane na atak zimy. – Jesteśmy 
w pełnej gotowości już od 1 listopada – tłu-
maczy Bogdan Giżycki z Wielkopolskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. – Dwa razy 
dziennie kontaktujemy się z Instytutem 
Meteorologii w Poznaniu, który przekazuje 
nam bieżące prognozy pogody – dodaje.

Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnie-
żaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej 
w Rejonach Dróg Wojewódzkich i siedzibie 
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódz-

kich w Poznaniu wprowadzone będą 
dyżury personelu technicznego mają-
ce na celu nadzorowanie i koordyno-
wanie prac oraz prowadzenie obsługi 
informacyjnej. Wszelkie interwencje 
będzie można zgłaszać bezpośred-
nio do Artura Dekierta z WZDW pod 
numer telefonu 

(061) 826 53 92 lub do Rejonu 
Dróg Wojewódzkich w Kościanie 
(065) 512 17 74 lub 84. 

Miejmy nadzieję, że wszelkie 
zapewnienia służb odpowiedzialnych 
za zimowe utrzymanie dróg o pełnym 
przygotowaniu do ataku zimy są 
prawdziwe. Oby tym razem zima nie 
zaskoczyła drogowców. 

Barbara Morasz

cZY ZASKOcZY DROGOWcÓW?

RODZAJe DRÓG W GMINIe  
KÓRNIK

DROGI WOJEWÓDZKIE: 
- nr 434 Szczodrzykowo-Dziećmierowo 
(III s.),
  Kórnik-Śrem (II s.)
- nr 433 krajowa „11” – Swarzędz (III s.), 
- nr 431 Kórnik – Mosina (III s.). 

DROGI POWIATOWE:
- ul. Dworcowa w Kórniku do krajowej 
„11” (II s.), 
- Świątniki – Brudzewo (II s.), 
- Kórnik – Prusinowo (II s.),
- Radzewice -  Kórnik (II s.), 
- Kamionki  - Gądki (III s.), 
- Kórnik – Jeziory Wielkie (III s.), 
- Gądki – Szczodrzykowo (IV s.), 
- Mościenica – Kórnik (IV s.), 
- Radzewo – Czmoń (IV s.), 
- Runowo – Trzebisławki (IV s.), 
- Dworzyska – Rydzewo (IV s.), 
- Czmoń – Kaleje (IV s.), 
- Krajowa „11” – Koninko (IV s.), 
- Kromolice – Trzebisławki (IV s.), 
- Borówiec – Mościenica (VI s.), 
- Biernatki (VI s.), 
- Dębiec (VI s.), 
- Mieczewo – Dworzyska (VI s.), 
- Kromolice (VI s.), 
- Koninko – Kamionki (VI s.) 

POZOSTAŁE DROGI TO DROGI  
GMINNE. 
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PoLKi WYBiERAJĄ żYCiE – dALSZY 
CiĄG oGóLNoPoLSKiEJ KAMPANii

Kampania Społeczna „Wybierz życie”, 
organizowana w ramach Ogólnopolskiego 
Programu Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki 
Macicy, nad którą Honorowy Patronat objął 
Jan Grabkowski, Starosta Poznański, na-
biera rozpędu.

Bezpłatne badania cytologiczne prze-
prowadzane są w ośrodkach, które zgłosiły 
chęć uczestnictwa w kampanii. Organizo-
wane są jednocześnie wyjazdy na tereny 
wiejskie, gdzie nie ma placówek medycz-
nych. Tam również kobiety mogą zgłosić 
się na badania.

W przygotowaniu jest także broszura 
edukacyjna na temat profilaktyki raka szyjki 
macicy wraz z zalecanym kalendarzem ba-
dań. Trafi ona do kobiet za pośrednictwem 
przychodni i szpitali. Trwają też rozmowy 
o upowszechnieniu kampanii w telewizji 
publicznej.  

W powiecie poznańskim można się 
przebadać w:

Puszczykowie: 
- NZOZ SZPITAL W PUSZcZYKOWIe, 

ul. Kraszewskiego 11, 
tel. (0-61) 898 �1 9�, 898 �1 90,

- ZAKŁAd USŁUG MEdYCZNYCh 
„PROMeD”,  

ul. Wspólna 16, tel. (0-61) 866 44 25
Swarzędzu: 

- NZOZ „eUROMeD”- PORADNIe  
WIeLOSPecJALISTYcZNe,  

ul. Kowalska 12, tel. (0-61) 815 99 15
Adresy pozostałych placówek z całego 

kraju oraz informacje na temat akcji do-
stępne są na stronie: www.rakszyjkimacicy-
profilaktyka.pl.

Alina Kajzer
Gabinet Starosty

60-LAT SoSW W oWiŃSKACh

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wycho-
wawczy dla Dzieci Niewidomych w Owiń-
skach obchodzi w tym roku swoje 60-te 
urodziny.

Z tej okazji, 27 października 2006 roku, 
na urodzinowym koncercie, w auli Szkoły 
Muzycznej przy ul. Solnej w Poznaniu, zjawili 
się licznie uczniowie i absolwenci, rodzice, 
nauczyciele – byli i obecni, władze samorzą-
dowe oraz przyjaciele Owińsk.

Powiat poznański reprezentował Staro-
sta, Jan Grabkowski oraz Tomasz Łubiński, 
Wicestarosta, odpowiedzialny za sprawy 
oświaty.

Uroczystość w żaden sposób nie przypo-
minała typowej akademii szkolnej, nie było to 
jednak zaskoczeniem dla tych, którzy znają 
ośrodek, jego wychowanków i pracujących 
z nimi pedagogów.

To oni właśnie przenieśli atmosferę 
ośrodka w Owińskach do auli szkoły muzycz-
nej przy ul. Solnej w Poznaniu, dzięki czemu 
było jak zawsze wzruszająco i kameralnie, 

mimo wypełnionej po brzegi gośćmi sali. 
Koncert, w całości przygotowany i prowa-

dzony przez dzieci i młodzież oraz wycho-
wawców ośrodka, przeplatały wspomnienia 
i anegdoty byłych dyrektorów i pedagogów, 
pięknie ilustrowane zdjęciami, które raz po 
raz pojawiały się na ekranie.

Wiele ciepłych słów padło ze sceny pod 
adresem wszystkich, którzy przez minione 
60 lat tworzyli i nadal tworzą ten niezwykły 
Ośrodek, będący nie tylko szkołą czy inter-
natem, ale ukochanym miejscem na ziemi. 

„Istota życia polega na dobrym użyciu 
czasu - powiedział, cytując założyciela Zgro-
madzenia Zmartwychwstania Pańskiego, 
Jan Grabkowski, Starosta Poznański. „Pa-
trząc na rezultaty Państwa działań, znajdują-
cych odzwierciedlenie w sukcesach uczniów 
oraz wciąż rosnącej renomie Ośrodka, z 
całym przekonaniem przyznać należy, że 
wiecie Państwo, jak w pełni wykorzystywać 
dany Wam czas” – dodał.

Gratulując jubileuszu, życzymy Ośrod-
kowi, by dalej rozwijał się, służył kolejnym 
pokoleniom dzieci i młodzieży, będąc także 
dla nich ukochanym miejscem.

Maria Lipska
Dyrektor

Gabinetu Starosty 

PEŁNoWARToŚCioWY  
NiEPEŁNoSPRAWNY PRACoWNiK

 „Pełnosprawny sukces. Promocja 
nowej integracji” – to hasło przyświecające 
ogólnopolskiej kampanii, której założeniem 
jest przekonanie niepełnosprawnych, że 
mimo ograniczeń mogą być pełnospraw-
nymi pracownikami, mogą odnieść sukces. 
Akcja ma również na celu oswojenie ludzi z 
tematem podejmowania pracy przez osoby 
niepełnosprawne. W ramach działań prowa-
dzonych przez Fundację im. Królowej Polski 
św. Jadwigi, odbyło się już 30 spotkań, w 
powiatach na terenie całego kraju. Program 
przewiduje kolejne dwadzieścia. Finansowa-
ny jest ze środków UE oraz PFRON.

Ósmego listopada br. na konferencję z 
tego cyklu zaprosił Jan Grabkowski, Starosta 
Poznański. Goście zgromadzeni w sali se-

syjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
przywitani przez gospodarza oraz Andrzeja 
Markiewicza, Prezesa Fundacji, obejrzeli 
trzy krótkie filmy, których bohaterami były 
osoby niepełnosprawne. Niepełnosprawne, 
a jednak szczęśliwe, odnoszące sukcesy na 
polu tak zawodowym, jak i prywatnym. 

Starosta Poznański, który popierał 
wszystkie dotychczasowe inicjatywy Fun-
dacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, 
zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby 
wesprzeć również działania na rzecz nowej 
integracji.

Alina Kajzer
Gabinet Starosty

SZPITAL W PUSZcZYKOWIe  
URATOWANY

Brawami przyjęli pracownicy szpitala 
w Puszczykowie wiadomość o spłacie ca-
łego komercyjnego zadłużenia tej placówki. 
Informację tę przekazał im Jan Grabkowski, 
Starosta Poznański.

To dobra wiadomość, która nas cieszy 
i pozwala spokojnie wykonywać nasze 
obowiązki. Wiemy, że szpital nie  zostanie 
zlikwidowany, a my mamy pracę– mówili 
lekarze i pielęgniarki ze szpitala.

Ogromne, wynoszące prawie 30 mln 
złotych, zadłużenie powstało w wyniku złego 
zarządzania przed rokiem 2002, kiedy pla-
cówką kierował Zespół Klinik Specjalistycz-
nych „Szpitale Gdańskie”. Szpitalowi groziła 
likwidacja. W odpowiedzi na katastrofalną 
sytuację finansową i strajki pracowników, 
obecny starosta, Jan Grabkowski, uzyskując 
aprobatę  Zarząd i  radnych, powołał nową 
spółkę, w 100 % należącą do powiatu. To 
ona zajmowała się leczeniem pacjentów, 
jednocześnie dzierżawiąc obiekt od SP 
ZOZ Szpital w Puszczykowie. W tym czasie 
władze powiatu podjęły się bardzo trudnego 
zadania – skupowania długów od dotych-
czasowych wierzycieli szpitala. Po długich 
negocjacjach odkupiono je za około 70 % 
wartości, czyli za ponad 22 mln zł. Udało się 
także spłacić całe zadłużenie wobec załogi, 
wynoszące prawie 5 mln zł. Na chwilę obec-
ną do uregulowania zostało jeszcze około 4 
mln złotych. Te pieniądze to zobowiązania 
wobec Skarbu Państwa i ZUS-u, ale i w tej 
sprawie prowadzone są rozmowy. Powiat 
liczy na częściowe umorzenie zobowiązań. 

W związku z przejęciem długów SP ZOZ 
Szpital w Puszczykowie, powiat poznański 
stał się głównym wierzycielem placówki. 
Dzięki temu mógł też podjąć decyzję o jej 
likwidacji z jednoczesną zamianą długów 
na majątek. Obecnie hospitalizowaniem 
chorych zajmuje się sprawny podmiot 
gospodarczy jakim jest NZOZ Szpital 
w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa 
Dąbrowskiego Sp. z o.o.

Uregulowanie długów pozwala myśleć 
z optymizmem o szpitalu. Placówka bę-
dzie mogła starać się o dofinansowanie 
z pieniędzy unijnych, m.in. na planowaną 
w przyszłym roku termomodernizację oraz 
uruchomienie szpitalnego oddziału ratun-
kowego. 

Tomasz Morawski
Gabinet Starosty
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ZAGRoZiLi NożEM i UKRAdLi  
TeLeFON

W dniu 19 listopada w Kórniku trzech 
sprawców przy użyciu siły fizycznej i 
noża doprowadziło do stanu bezbronności 
jednego z mieszkańców gminy. Następ-
nie ukradli jego telefon komórkowy. W 
wyniku przeprowadzonych działań przez 
funkcjonariuszy Komisariatu Policji w 
Kórniku zatrzymano dwóch sprawców. 
Decyzją Sądu Rejonowego w Środzie 
Wlkp. jeden z nich został umieszczony 
w ośrodku wychowawczym, natomiast 
drugiego tymczasowo aresztowano na 
okres trzech miesięcy. 

UGodZiŁA NożEM 
Funkcjonariusze kórnickiego komisariatu 
zostali powiadomieni 26 listopada o awan-
turze domowej w Robakowie. Podczas niej 
mieszkanka Robakowa ugodziła swojego 
męża nożem. Spowodowało to narusze-
nie czynności narządów ciała. Kobietę 
zatrzymano. W sprawie tej prowadzone 
jest śledztwo. 

ZNĘCAŁ SiĘ NA KoNKUBENTCE
Mieszkanka Szczodrzykowa powiadomiła 
30 listopada policjantów z Komisariatu w 

Kórniku o tym, że konkubent znęcał się nad 
nią fizycznie i psychicznie. Funkcjonariusze 
podjęli odpowiednie działania, aby mężczy-
zna zaniechał swoich czynów. 

USZKodZiŁ AUTo 
W dniu 21 listopada w miejscowości Gądki 
nieustalony sprawca dokonał uszkodzenia 
samochodu marki Peugeot, należącego do 
mieszkańca gminy Kórnik. Wartość strat 
to 1000 zł. 

ZATRZYMALI ZA POSIADANIe  
NARKOTYKÓW

W dniu 23 listopada w Kórniku funkcjona-
riusze OPP Poznań dokonali zatrzymania 
mieszkańca Kórnika podejrzewanego o 
posiadanie substancji odurzających. Obec-
nie prowadzone są niezbędne czynności w 
tej sprawie. 

ZATRZYMALI PODeJRZANeGO  
o KRAdZiEż 

Kórniccy funkcjonariusze zatrzymali 24 
listopada w miejscowości Kamionki oso-
bę  podejrzewaną o dokonanie kradzieży 
biżuterii i pieniędzy z domu jednej z 
mieszkanek wsi. Straty oszacowano na 
15 000 zł. 

PLAGA WŁAMAŃ i KRAdZiEżY 
W czasie ostatnich dwóch tygodni doko-
nano sześciu kradzieży, w tym pięciu z 
włamaniem. 
• 20 listopada w Kórniku nieznany sprawca 
dokonał włamania do baraku i ukradł z 
niego agregat prądotwórczy i betoniarkę 
o łącznej wartości 10 000 zł. 
• Nieznani sprawcy 23 listopada doko-
nali kradzieży zagęszczarki i agregatu 
prądotwórczego z terenu budowy w miej-
scowości Koninko. Straty oszacowano na 
45.000zł na szkodę firmy prywatnej. 
• Najprawdopodobniej w okresie między 
25 listopada a 30 listopada nieznany 
sprawca dokonał włamania do altany na 
terenie POD im. Antoniego Wróblewskiego 
i kradzieży sprzętu RTV i AGD o łącznej 
wartości 2 400 zł na szkodę mieszkańca 
Kórnika. 
• W nocy z 2 na 3 grudnia nieznani sprawcy 
dokonali kradzieży z Kolegiaty w Kórniku 
dwóch kolumn głośnikowych o łącznej 
wartości 800 zł. 
• W dniu 2 grudnia w miejscowości Moście-
nica nieznani sprawcy ukradli mieszkańco-
wi Kórnika telefon komórkowy marki Sony 
Ericsson o wartości 800 zł. 
• Między 26 listopada a 4 grudnia nieznany 
sprawca włamał się do altany na terenie 
POD im. Antoniego Wróblewskiego i ukradł 
sprzęt RTV o wartości 630 zł. 

Opracowanie BM

KRONIKA KRYMINALNA

ZAŁożoNo  
SYGNALiZACJĘ ŚWiETLNĄ

Pod koniec listopada uruchomiono nowo 
powstałą sygnalizację świetlną na czterowy-
lotowym skrzyżowaniu przy ul. Dworcowej 
w Kórniku. O potrzebie założenia świateł 
w pobliżu Gimnazjum i SP nr 1 w Kórniku 
mówiono wiele, a temat ten wielokrotnie 
pojawiał się na łamach dwutygodnika. 

Inwestycja ta kosztowała ok. 103 tys. 
zł. Sygnalizację zainstalowało Przedsię-
biorstwo Handlowo-Usługowe „Jazet” ze 
Śremu. Światła funkcjonują w normalnym 
systemie od godz. 6.00 do 16.00, a szyb-
kość ich przełączania zależy od natężenia 
ruchu. Po upływie tego czasu uruchamiane 
są światła pulsujące. 

Kolejna sygnalizacja świetlna powstanie 
jeszcze w grudniu przy SP w Bninie. BM

W naszym gronie powitaliśmy „milusiń-
skich” urodzonych w miesiącu paździer-
niku 2006r.

1. Błaszkowiak Agata urodzona w Poznaniu, 
zamieszkała w Czmońcu

2. Ciszewski Piotr urodzony w Śremie, za-
mieszkały w Dachowej

3. Smoliński Michał urodzony w Poznaniu, 
zamieszkały w Borówcu

4. Krasiński Maciej urodzony w Poznaniu, 
zamieszkały w Kaionkach

5. Kwiatkowska Magdalena urodzona w 
Śremie, zamieszkała w Skrzynkach

6. Wrzesiński Jacek urodzony w Poznaniu, 
zamieszkały w Dziećmierowie

7. Misztal Weronika urodzona w Poznaniu, 
zamieszkała w Szczytnikach

8. Szafrański Oliwier urodzony w Śremie, 
zamieszkały w Kamionkach

9. Kuberacki Bartosz urodzony w Poznaniu, 
zamieszkały w Kórniku

10. Jankowiak Dominik urodzony w Śremie, 

zamieszkały w Konarskim
11. Koralewska Amelia urodzona w Śremie, 

zamieszkała w Radzewie
12. Kulesza Jakub urodzony w Poznaniu, 

zamieszkały w Borówcu
13. Matuszczak Martyna urodzona w Pozna-

niu, zamieszkała w Dziećmierowie
14. Gąsiorowska Ewa urodzona w 

Poznaniu, zamieszkała w Kórniku
15. Lidke Tomasz urodzony w Poznaniu, 

zamieszkały w Kórniku
16. Płuciennik Franciszek urodzony w Pozna-

niu, zamieszkały w Prusinowie
17. Dudek Krystian urodzony w Poznaniu, 

zamieszkały w Koninku
18. Idkowski Stanisław urodzony w Poznaniu, 

zamieszkały w Kórniku
19. Brzozowska Marta urodzona w Poznaniu, 

zamieszkała w Kamionkach
20. Dłużyk Aleksandra urodzona w Poznaniu, 

zamieszkała w Błażejewie
Opr. Janina Nowicka

Najbliżsi pożegnali zmarłych w miesiącu październiku 2006 r.
1. Ignasiak Stanisława lat 76 z Borówca
2. Sztanko Marta lat 66 z Dachowy
3. Zawartowicz Stefanialat 87 z Dachowy
4. Jankowski Władysław lat 71 z Biernatek
5. Nowicki Zbigniew lat 50 ze Szczodrzykowa
6. Żychliński Ryszard lat 58 z Kórika
7. Pieczyńska Helena lat 75 z Gądek
8. Czajka Zenon lat 75 z Gądek
9. Bąkowska Agnieszka lat 22 z Kamionek
10. Wilczyński Jarosław lat 51 z Błażejewka
Opr. Janina Nowicka
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BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU
NA BOŻE NARODZENIE 2006 ROKU

 

Z dalekiego Betlejem, z groty narodzenia Chrystusa, po raz kolejny  
BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU dotrze do Polski, do Kórnika.

Harcerki, harcerze i instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego,  
jak tradycja każe, poniosą ŚWIATŁO POKOJU do naszych domów  

i wszędzie tam, gdzie zostanie przyjęte.

Przygotujmy się do tego wydarzenia, aby Święty Ogień mógł być bezpiecznie 
przekazywany do miejsc przeznaczenia, aby w Wigilię Bożego Narodzenia 

zapłonął we wszystkich kórnickich rodzinach.

Pragniemy, aby Światło z Betlejem jednoczyło ludzi,  
wyzwalało w nich dobro, dawało pokój i poczucie wspólnoty z innymi.

W czwartek 21 grudnia o godz. 18.00  
BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU  

zapłonie w naszym kościele.

Harcerki i harcerze są w szczególny sposób powołani, by być strażnikami 
tego Światła, strażnikami wartości jakie niesie.

Ogniobranie dla społeczeństwa będzie:
21.12.2006 – w czwartek – o godz. 18.00 w Kolegiacie Kórnickiej

23.12.2006 – w sobotę – w godz. 12.00-18.00 w harcerskiej Sadybie
24.12.2006 – w niedzielę – w godz. 11.00-13.00 w harcerskiej Sadybie

Wraz z Betlejemskim Światłem Pokoju
niesiemy najlepsze, świąteczne życzenia i dobro,

które tkwi w symbolu skautowego światła.

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku
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ŚWiĘCi PoLSCY
W niedzielę 3 grudnia odbył się finał 

Gminnego Konkursu Wiedzy Historycznej 
Świeci Polscy zorganizowanego przez 
kórnickie koło Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich. 

Do ścisłej rozgrywki o najwyższe lokaty 
zakwalifikowało się ośmioro uczestników. 
W finałowe szranki stanęło jednak tylko 6 
uczniów.  

5 osobowe jury w którego skład weszli 
członkowie stowarzyszenia przygotowało 
szereg pytań. Te łatwiejsze pozwoliły 

wytypować trójkę osób które znalazły się  
w ścisłym finale. Trzeba przyznać, że po-
ziom trudności był dość wyskoki. Ostatecz-
nie w finałowej trójce znaleźli się Katarzyna 
Szefner, Małgorzata Graś oraz Tomasz 
Antczak. Seria pytań w puli dla zwycięz-
ców była jeszcze trudniejsza. Ostatecznie 
triumfowała Katarzyna Szefner, która także 
w etapie eliminacyjnym zyskała najwyższe 
uznanie jury. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali upomin-
ki a najlepsi specjalne nagrody (aparat 
dla zwyciężczyni i walizki dla dwójki 
pozostałych).

ŁG 

DeBATA W LIceUM
W dzisiejszych czasach media bombardu-

ją nas niezliczoną ilością różnorodnych debat 
i konfrontacji, więc właściwie dlaczego LO  
Kórnik nie mogło mieć własnej debaty? 

Wystarczyły tylko dobre chęci ze strony 
kandydatów na burmistrza i już w piątek, 3 
listopada, doszło do konfrontacji trzech ubie-
gających się o stanowisko burmistrza Miasta 
i Gminy Kórnik. 

Na początku debaty w 5-minutowym 
wystąpieniu swoje programy wyborcze przed-
stawili pan Roman Kominek, pan Seweryn 
Waligóra i obecny burmistrz – pan Jerzy 
Lechnerowski. Czasem 5 minut to naprawdę 
mało na pokazanie wszystkich atutów swojej 
kampanii wyborczej. Następnie każdy kandy-

dat musiał w ciągu 120 sekund odpowiedzieć 
na pytanie, które wspólnymi siłami wymyślili 
wcześniej uczniowie. 5 pytań – 5 nie zawsze 
skonkretyzowanych odpowiedzi. Krótka 
chwila odpoczynku, tura pytań z widowni, 
odpowiedzi ze strony kandydatów i nastąpił 
koniec debaty.

Prawybory w naszej szkole potwierdziły 
poparcie zdobyte przez kandydatów już 
podczas debaty. Pan Kominek został obda-
rzony najmniejszą liczbą głosów, natomiast 
między panami Waligórą, a Lechnerowskim 
toczyła  się ostra walka, którą ostatecznie 
wygrał ten drugi.

(organizatorem debaty i „prawyborów” 
byli uczniowie pod wodzą nauczycielki 
wiedzy o społeczeństwie Katarzyny Cza-
chowskiej przyp. red) J. Lenczewska

Kandydaci czytają postulaty młodzieży

Uczestnicy konkursu, jury i zaproszeni goście

RUSZYŁo KoŁo 
BRYdżoWE  

W BORÓWcU
                                                               

      Dnia 24.11.06 o g. 17.00 w Kawiarni Junipre-
us Cafe odbyło się pierwsze spotkanie Koła 
Brydżowego pod egidą Stowarzyszenia 
Przyjazny Borówiec. Właściciele, państwo 
Kurowscy powitali uczestników lampką 
szampana. Rozegrano pierwszy mini turniej 
na dwa stoliki (8 osób). Uczestnikami byli 
mieszkańcy Borówca oraz goście z Pozna-
nia. Zwycięzcą pierwszego turnieju została 
para z Poznania: Panowie Michał Rakowski 
i Piotr Hwałek. W tym czasie kawiarnie 
odwiedzili również kibice i obserwatorzy. 
Organizatorzy zakładają, że spotkania bry-
dżowe (brydż towarzyski) odbywać się będą 
w każdy piątek, w godzinach 18.00-22.00, 
w Juniperus Cafe przy ulicy Poznańskiej  
w Borówcu. Telefon kontaktowy do organi-
zatorów: 0-605/319-514.

MS

W związku ze zwiększeniem 
mocy produkcyjnych
firma PRS “Sznura”

zakłady Biernatki zatrudni:

- mężczyzn na stanowiska:
pracownik załadunkowy

Praca od Pon-Sob
w godzinach od 16:00-22:00
Wymagana dyspozycyjność 
w w/w godzinach oraz możli-

wość własnego dojazdu.

- kobiety na stanowiska:
pracownik produkcji

Praca w trybie 2-zmiano-
wym.

Oferty (CV+zdjęcie) można 
składać w siedzibie firmy w 

Biernatkach,
ul. Aleja Flensa w godz. od 

10:00-17:00
lub e-mailem na adres  

sznura@sznura.pl
z dopiskiem w temacie 

“PRACA”.

Ogólnopolska Firma 
zatrudni:

•Pracowników Ochrony
• wiek do 35 lat

• wzrost pow. 175 cm
• praca w Gądkach

kontakt:
500 056 176
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KoNKURS „żŁóBEK 
WIeLKOPOLSKI”

Z butelek, nasion, makulatury, w za-
bytkach, na stadionie, a nawet w radiu 
– można umieścić bożonarodzeniową 
szopkę. Małego Jezusa witają pasterze, 
owce, czarny kot, biedronka i poznańskie 
koziołki. Przekonało nas 
do tego organizowane już 
po raz ósmy w Muzeum 
Etnograficznym uroczyste 
otwarcie wystawy szopek 
bożonarodzeniowych „Żłó-
bek Wielkopolski” wraz 
z wręczeniem nagród i 
wyróżnień, które odbyło się  
2 grudnia.

Konkurs z roku na rok 
rozwija się. Ma już swoich 
stałych uczestników, jed-
nak pojawiają się również 
debiutujący artyści. W tym 
roku na konkurs zgłoszo-
no 206 prac wykonanych 
przez około 450 osób. 

Oceniana była przede 
wszystkim wizja plastycz-
na postaci, scenografia, 
teatralność, sceneria oraz 
pomysł na architekturę. Ważne było 
uwzględnienie elementów lokalnych. Auto-
rzy wystawianych prac, uczniowie poznań-
skich i podpoznańskich szkół, nawiązywali 
do lokalnych tradycji, przebierając Świętą 
Rodzinę w stroje szamotulskie, bamberskie, 

umieszczając żłóbek w ratuszu i na Starym 
Rynku, w operze, w arsenale, w grotach, na 
wyspach i w innych charakterystycznych 
miejscach Wielkopolski. Czasami występo-
wał tylko symbol związany z regionem: kozioł-
ki, poznańskie pyry czy rogal marciński. Jezus 
rodzi się nie tylko w zabytkach – szopką 
może być blok z osiedla Mikołaja Kopernika 
w Poznaniu, a nawet stadion Lecha. 

Niektóre szopki bawią, pobudzają 
wyobraźnię i wprowadzają element weso-
łości do tego trudnego zadania, jakim jest 
wybranie najpiękniejszego żłóbka. Wybór 
był trudny, dlatego też wyłoniono aż 16 
laureatów, 58 wyróżnień i 4 wyróżnienia 

specjalne we wszystkich kategoriach. 
Oczywiście wśród uczestników i laureatów 
nie zabrakło młodych artystów z terenu 
kórnickiej gminy – szkoda tylko że ograni-
czają się oni do Gimnazjum w Robakowie! 
Jak co roku otrzymaliśmy nagrody i wy-
różnienia – III miejsce w drugiej kategorii 
zajęła Joanna Szczepaniak, a wyróżnienia 
otrzymali: Natalia Majchrzycka i Janusz 

Szczepaniak. 
Każdy, kto odwiedzi 

wystawę do 15 stycznia, 
będzie mógł oddać swój 
głos na jego zdaniem 
najpiękniejszą pracę - na 
nagrodę publiczności. 
Organizatorzy konkursu 
serdecznie zapraszają  
i namawiają jednocześnie 
do odwiedzenia Muzeum 
Etnograficznego jeszcze 
przed świętami, aby oso-
biście przekonać się, że 
warto podtrzymywać tra-
dycje i nastrój związany  
z zimowymi świętami.

Organizatorzy konkur-
su – Gimnazjum w Roba-
kowie, Muzeum Etnogra-
ficzne Oddział Muzeum 
Narodowego w Poznaniu, 

Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania 
oraz Polski Związek Chórów i Orkiestr-
Oddział Wielkopolski „Macierz” serdecznie 
zapraszają do udziału w IX edycji, która 
odbędzie się w grudniu 2007 roku. 

Olga Gogolewska

Dziewiątego listopada, borówieccy 
seniorzy jak co miesiąc, spotkali się w 
budynku dawnej szkoły. Na spotkanie przy-
niesiono placki i ciasta prosto z domowych 
piekarników. Takie ciasta przygotowują 
tylko wytrawne gospodynie i to tylko w 
Borówcu.

Obok talerzy z wypiekami stały 
szklanki rozsiewające aromatycz-
ną woń kawy i

herbaty. Były też maleńkie 
pucharki napełnione czerwonym 
winem. To dla uczczenia soleni-
zantów, których imieniny były lub 
będą w najbliższych dniach.

Ale to spotkanie miało jeszcze 
swoją specjalną oprawę. Wszak to 
przeddzień

Święta Niepodległości. I z tej 
okazji przygotowano wieczernicę. 

Wieczornica miała rozśpiewać 
grono seniorów. Miała z zaka-
marków pamięci wydobyć teksty 
piosenek i pieśni patriotycznych, 
które niegdyś towarzyszyły towarzyskim 
spotkaniom. Aby nie ulec zawodnej pamię-
ci-teksty wyświetlane były z projektora.

    Było też słowo wiążące, które wygła-
szała para młodych borówczan. Przypo-
mniano zbrodnię, jakiej dopuścili się hitle-
rowscy okupanci, kiedy to 10 października 
1939 roku rozstrzelano 15 mieszkańców 

Kórnika i okolic. Zaprezentowano też gryps, 
który napisał w dniu kaźni rozstrzelany w 
takich samych okolicznościach mieszkaniec 
Leszna Wielkopolskiego. Przypomniano 
też, co zdarzyło się 11 listopada 1918 
roku. 

Pieśni poprzedzone były słowem wstęp-
nym, w którym podano historię powstania 
pieśni, autora tekstu i kompozytora.

Śpiewanie rozpoczęła pieśń: Jak długo 
w sercu naszym, potem była wojenka, 
wierzby szumiące, rozmaryn i Monte Casi-
no, była też modlitwa obozowa i marsz

Polonii a na koniec, z niezwykłym sku-

pieniem odśpiewano Rotę.
By nie zapomnieć, w którym miejscy 

życiorysu jest każdy senior, zaśpiewano ze 
swadą: Upływa szybko życie.

Potem były już tylko niekończące się 
rozmowy i kawa i ciasto i kawa i ciasto....

Widziałem i słyszałem to wszystko
Henryk

Borówicki klub „Senior” włą-
czy się także do akcji Wielko-
polskiej Fundacji Rozwoju Re-
gionalnego pod hasłem Mobilny 
Klub Seniora. Dzięki aktywności 
członków i ilości nadesłanych 
zgłoszeń to właśnie mieszkań-
cy Borówca znaleźli się wśród 
czterech wybranych sołectw.

Nagrodą były zajęcia z fa-
chowcami  podczas k tórych 
między innymi wykonywano 
kartki okolicznościowe lub pre-
zentowano ćwiczenia fizyczne 
i fizjoterapeutyczne. Seniorów 
odwiedził także lekarz.

Przedstawiciel naszej re-
dakcji  zaproszony został na 

zajęcia Klubu na temat bukieciarstwa. 
Zaproszona przez Fundację pani Miro-
sława zaprezentowała kunszt układania 
stroików adwentowych i świątecznych. 
Wykonane prace na pewno ozdobią  
stoły podczas świątecznych spotkań, 
jakie planowane są w borówieckim Klu-
bie Seniora. ŁG

SENioRZY Z BoRóWCA dZiAŁAJĄ
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Święty mikołaj na kórnickim rynku
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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.   9.00 - 18.00
sob.    8.00 - 13.00
niedziela  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 - Nowe lampy! Super moc!

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

R
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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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www.nestor-motel.pl

Zapraszamy

tel. 061 8190 800

W piątki udzielamy 10% rabatu

Jedyny w swoim  
rodzaju, domowy,  

pełen ciepła i wygód
Pensjonat dla zwierząt

Kosmetyka  
oraz fryzjerstwo psów

061 872 66 17
www.republika.pl/brzdac

Miejsce  
na Twoją reklamę
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Kórnik 
ul. Średzka 17

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

WypoŻyczalnia samochodów
 osobowych i dostawczych

RORARO

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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Okrągła- przypadająca na obecny rok- 
250ta rocznica urodzin Wolfganga Amade-
usza Mozarta dodała splendoru trwającemu 
dwa tygodnie IV Poznańskiemu 
Festiwalowi Mozartowskiemu, 
który miał miejsce nie tylko 
w samym Poznaniu, ale i w 
Kórniku.

„Ocalić od zapomnienia”- je-
den z dwóch kórnickich koncer-
tów w ramach festiwalu, prze-
niósł słuchaczy w świat muzyki 
smyczkowej i na obój z okresu 
barokowego. Kwartet złożony 
z oboju (Marek Niewiedział), 
wiolonczeli ( Jarosław Thiel), al-
tówki (Peter Sestak) i skrzypiec 
(Zbigniew Pilch) zainaugurował 
spotkanie wykonaniem utworu 
Georga Druschetzkiego- Kwar-
tetu g-mol.                                  
                        

Druschetzky to kompozytor 
nie tylko wspaniałej muzyki 
smyczkowej, ale także uznany kotlista, 
grywający, co ciekawe w orkiestrach woj-
skowych. Dalej usłyszeliśmy także Trio D 

dur polskiego skrzypka, rówieśnika Mazar-
ta- Jana Kleczyńskiego. Kompozytor ten był 
mistrzem w tworzeniu utworów solowych na 

instrumenty smyczkowe, i choć  niezwykle 
trudnych technicznie w wykonaniu, to jed-
nocześnie zabawnych i wesołych.

Trzecia część wieczoru należała już do 
wielkiego kompozytora i przybyła licznie 
publiczność usłyszała Kwartet F-dur  KV 
370, pisany na zamówienie, gdzie uwiel-
biany przez Mozarta obój, występuje jako 
instrument dominujący. Trzyczęściowe 
dzieło (Allegro, Adagio, Allegro) dostarczyło 
wielbicielom niepowtarzalnej okazji usły-

szenia tego typowego dla XVIII 
wieku, instrumentu. 

Warto dodać, że występujący 
w 1 grudnia w Kórniku  kwartet, 
to wytrawni znawcy i specjaliści 
muzyki okresu Baroku, będący 
laureatami wielu konkursów 
i zdobywcami prestiżowych 
nagród.

O poziomie, atrakcyjności 
koncertu i, wreszcie, miłości do 
muzyki okresu mozartowskiego 
wypowiedzieli się też sami słu-
chacze, kiedy wraz z aplauzem 
słychać było okrzyki zachwy-
tu. Sam prowadzący, zawsze 
uroczy - Tomasz Raczkiewicz 
bardzo trafnie określił charakter 
spotkania mówiąc, że ta muzyka 
doskonale pasuje do wnętrz 
zamkowych, a sam tytuł kon-

certu powinien brzmieć raczej  „Przywrócić 
pamięci”, bo o twórczości W.A. Mozarta nie 
sposób zapomnieć. IM

MOZARTOWSKI WIecZÓR   
W ZAMKOWYch MURAch

Wieczór gruziński był kolejnym spot-
kaniem mieszkańców Kamionek z eg-
zotyką innych kultur w cyklu “Podróże”. 
Wcześniej miały miejsce  spotkania z 
Afryką i Bretanią  oraz inne. Teraz pozna-
liśmy mały kraj ,który leży nad brzegiem 
Morza Czarnego i jest niewiele większy 
od Wielkopolski. Od Zurabi Pirveli i Maii 
Chartolanii dowiedzieliśmy się ,że to małe 
państwo ma wiele regionów, o bardzo 
różnorodnych obrzędach ,pieśniach i 
zróżnicowanym krajobrazie.Zurabi Pirveli 
zażartował; - Że gdyby wyprostować góry 
Kaukazu to pokryłyby wszystkie konty-
nenty ,a skupione w strzelistej wysokości 

zajmują połowę Gruzji. Druga jej część 
to mityczna Kolchida do ,której Jazon 
płynął po Złote Runo.Widzowie z z przy-
jemnością wsłuchali się w liryczne pieśni 
gruzińskie. Po koncercie zastanawialiśmy 
się jak zaklasyfikować ten rodzaj muzyki. 
Część z nich bowiem bardzo kojarzyła 
się nam z balladami cygańskimi ,a te z 
wysokich gór przypominały pieśni irlandz-
kie. Zdarza się, że w krajach o dużym 
zróżnicowaniu geograficznym następuje 
efekt archaizmów peryferyjnych. Poprzez 
silne przywiązanie do tradycji, można 
spotkać w tych miejscach „Kulturę Całego 
Świata”. Sympatyczną atmosferę wieczo-

ru podkreślała forma spektaklu- gościna. 
Mogliśmy jeść / połodniowe owoce/ ,pić 
/ chociaż niestety,- nie wino gruzińskie 
,które jest starsze od francuskiego/ i de-
lektowaliśmy się,nie gruzińską herbatą, 
ale Kamionkowską, która była wyborna i 
bardzo smakowała przybyłym gościom z 
Poznania. W tle ścianę dekorowały obrazy 
Tiny Wieczorek - mieszkanki Kamionek 
,które można było zakupić.Warto szcze-
gólnie w te szare wieczory wyjść z domu 
i  poczuć trochę egzotyki, tym bardziej ,że 
na  Kulturę ,która nie odbiega poziomowi 
rozrywki w dużych miastach .Kamionki 
otrzymują dotacje z Urzędu Miejskiego 
w Kórniku...

T.Wieczorek

WiECZóR GRUZiŃSKi

Szkoła Podstawowa  
nr 2 w Kórniku  

zaprasza na 

Jasełka 2006  
pt.”Tyle kolęd...”.

Przedstawienie odbędzie 
się w dniach  

16 i 17 grudnia 
o godz.16:00  
w budynku  

sali gimnastycznej.

            Organizatorzy
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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

Zatrudnię 
fryzjerkę/fryzjera

do zakładu
fryzjerskiego

TEl. 061 898 03 19TEl. 061 898 03 19

Zespół muzyczny 
„RAJ”

Sylwester, 
karnawał,

wesela
tel. 061 8 171 973
kom. 601 242 112

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

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

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

Berneńczyki
szczenięta
sprzedam

tel. 061 663-91-12
0601 88 23 87

„DoBry mIÓD”
z własnej pasieki oferuje:

sŁoma stEFan
moŚCIEnICa, ul. mosińska 3

tel. 061 8170 176
Szkoła Językowa  

Litera plus 
zatrudni

lektorów języka  
angielskiego, niemieckiego, 

francuskiego i hiszpańskiego. 
Oferty prosimy nadsyłać  

na adres:  
literap@gmail.com

lub pocztą  
Kórnik, ul. Młyńska 24, 62-035,  

z dopiskiem LEKTOR.

Miejsce na Twoją reklamę
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RECENZJE KSiĄżEK 

Pozycje książkowe dostępne w Biblio-
tece Publicznej w Kórniku. 

DLA STARSZYCH

MARIKA cOBBOLD 
„POLOWANIe NA MOTYLe” 

Każdy z nas coś 
przeżył, coś ma do 
ukrycia i pragnie 
zapomnieć smut-
ne chwile. Grace, 
bohaterka książki 
jest osobą, której 
los nie oszczędzał. 
Dzieciństwo spę-
dziła w Ameryce. Po 
śmierci matki, która 
zginęła w wypadku 

samochodowym – wróciła do Anglii. 
Kiedy miała 10 lat, jej ojciec ożenił się 
ponownie. Szczęście nie trwało długo. 
Raz jeszcze dotknęła ją tragedia. Ojciec 
zmarł na atak serca. Pierwsza miłość 
kończy się złamanym sercem. Utalen-
towana i trochę zadziorna wyrusza do 
Ameryki. Zabiera aparat fotograficzny. 
Tam spotyka swoją wielką miłość, wy-
chodzi za mąż oraz odnosi sukcesy  
w dziedzinie fotografii. Idylla nie trwa 
długo. Rozwodzi się i wraca do Londynu. 
Tam spotyka swoją dawną miłość. Prze-
szłość powraca. 

Czy Grace będzie szczęśliwa, jak 
ułożą się dalsze jej losy dowiemy się 
sięgając po książkę. 

GM

DLA DZIECI 

MAŁGoRZATA STRZAŁKoWKSA
„RYMOWANe PRZePISY  
NA KUcheNNe POPISY”

Najp rośc ie j , 
kiedy poetka jest 
zarazem własną 
ilustratorką. Jej 
wycinane ilustra-
cje są naprawdę 
smaczne – n ie 
mniej od potraw, 
do których go-

towania zachęca dzieci. Przepisy 
są proste (odpowiednie dla siedmio 
i ośmiolatków), autorskie kolaże efek-
towne, rymy także. Oto niegłupi pomysł 
na zaprzęganie poezji do zabawy 
i edukacji. 

Przykładowy przepis na deser 
rozpoczyna się od słów: „Weź arbuz. 
Cały./ Sprawdź czy dojrzały./ Potem 
go zgrabnie przekrój na pół/ i obierz 
ładnie w górę i w dół/Pestki jak leci 
wyrzuć do śmieci/ Miąższ na deseczce 
pokrój w kosteczkę/ i zsuń z deseczki/ 
w czeluść miseczki…”

KK

We wrześniu tego roku minęło dziesięć 
lat od powstania przy parafii Wszystkich 
Świętych w Kórniku dziecięcego chóru 
Tutti Santi. 

Pomysłodawcą, założycielem i przez 
pewien czas dyrygentem chóru był ówczes-
ny wikary, ks. Błażej Dojas. Po odwołaniu 
Księdza Dojasa na parafię we Lwówku, 
dyrygowaniem zajęli się kolejno p. Marzena 
Szczepaniak, Ks. Przemysław Konieczny, 
aż w końcu chór „dostał” profesjonalną 
opiekę Dobrochny Urbaniak, która z powo-
dzeniem chór prowadzi do dziś. 

 Inicjatywę księdza Dojasa przejęli 
także z dużym zaangażowaniem rodzice 
młodych chórzystów, powołując Stowarzy-
szenie Przyjaciół Chóru „Tutti Santi”.

Chór, poza uczestnictwem w niedziel-

nych mszach św., koncertach  okolicznoś-
ciowych w czasie roku liturgicznego oraz 
szczególnie pamiętanych przez parafian 
występów bożonarodzeniowych, ma za 
sobą udział w wielu przeglądach piosenki 
religijnej, np. Śremsong i Carmen Duo.  
Natomiast Stowarzyszenie do dziś wspiera 
pracę chóru, organizuje dzieciakom wy-
cieczki, letni wypoczynek oraz  sponsorów, 
dzięki którym takie wyjazdy są możliwe.

Chór będzie uroczyście świętował swoje 
okrągłe urodziny 10 grudnia bieżącego roku 
w Domu Strażaka w Kórniku. Odbędzie się 
wtedy jubileuszowy konkurs z udziałem 
byłych i obecnych członków chóru. Swoją 
obecnością zaszczyci nas również dobrze 
wspominany przez wszystkich Ksiądz Bła-
żej Dojas. KN

10 LAT chÓRU TUTTI SANTI

Dnia 21.10.2006r. chórek Tutti Santi 
uczestniczył w V Przeglądzie Piosenki

Religijnej i Kościelnej CARMEN DEO, 
który odbył się w Śmigielskim Ośrodku

Kultury.
Był to wyjątkowy i rekordowy przegląd 

- uczestniczyło w nim bowiem ok. 400
wykonawców w różnych kategoriach 

wiekowych z terenu całej Wielkopolski.
Nasz chórek wystąpił w kategorii zespo-

łów, która była najmocniej obsadzona
i co najważniejsze wśród takiej konku-

rencji zdobył WYRÓŻNIENIE. Jest to tym 
cenniejszy sukces bo zdobyty w 10 lecie 
istnienia naszego chórku.

Tak było 10 lat temu - pierwsze zdjęcie chóru

Tegoroczny sukces - Carmen Deo w Śmiglu
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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

Miejsce na Twoją reklamę

Future 
Fabryka Mebli sp. z o.o.

ŁĘKNO 8A, 63-020 ZANIEMYŚL
zatrudni:

Future 
Fabryka Mebli sp. z o.o.

Przedstawiciela handlowego ze znajomością języka 
francuskiego oraz niemieckiego.

Oferty pisemne prosimy składać w siedzibie firmy

Wymagania:
biegła znajomość języka (mowa + pismo)

prawo jazdy • dyspozycyjność
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BÓBR
od około trzech lat, nad brzegami 

Jeziora Kórnickiego, nawet niewpraw-
nym okiem zauważyć można liczne 
ślady (ogryzione i zwalone drzewa, 
zapadnięty brzeg jeziorny) a nawet i 
tropy, bobrów. 

Castor fiber (L. 1758), czyli bóbr eu-
ropejski przedstawiciel gromady ssaków 
(Mammalia), to największy występujący w 
europie gryzoń (Rodentia). Jest to zwierz 
maści brunatnej lub czarnej. Długość jego 
ciała przekracza często 140cm. Ogon po-
kryty na końcu pseudołuskami, zajmuje 1/5 
długości ciała i jest płaski. Waga bobrów 
może osiągać ponad 30 kg, wyjątkowo 
54 kg. Jego siekacze osiągają 10-13cm 
długości i rosną przez całe życie. Pędzi 
ziemnowodny tryb życia, dzięki wrzecio-
nowatemu kształtowi ciała jest świetnym 
pływakiem a przed zamoknięciem chronią 
go ościste 6cm włosy. W wo-
dzie porusza się wolno lecz 
wytrwale. Pod powierzchnią 
wody przebywać może nawet 
do 20 minut.                             

W Kórniku bóbr nie buduje 
żeremi lecz kopie nory w wy-
sokim brzegu jeziornym. Nory 
te mają wlot pod powierzch-
nią wody i są często długie. 
Obecność kanałów ma wpływ 
na podniesienie retencji wód. 
Bazę pokarmową tych ssa-
ków stanowią głównie wierzby 
(Salix) i topole (Populus) lecz 
przy braku tych drzew bobry 
potrafią objeść z igieł nawet 
młodego świerka (Picea abies) 
na Zwierzyńcu. Nad Wartą na 
wysokości Rogalina zauważyłem próby 
żerowania także na wiązach (Ulmus) i 
dębach (Quercus). Jest to zjawisko dość 
niepokojące. Dzieje się tak, gdy braknąć 
zaczyna pierwotnego pokarmu. Osobnik 
ścina drzewo nagryzając jego pień docho-
dzący nawet do 70cm pierśnicy. Zwalone 
uprzednio drzewo jest następnie ogryzane 
ze smakowitej kory i gałęzi. Drzewa te mają 
twarde drewno i wiele z nich zostaje jedynie 
u podstawy obgryzione. W wyniku tego 
usychają. W nocy, na terenach rolniczych 
gryzonie te mogą urozmaicać swą dietę o 
buraki, ziemniaki czy kapustę. Biorąc pod 
uwagę dużą liczebność i ekspansję bobra 
na powierzchni całego kraju w ostatnich 
latach zaczęto zauważać wpływ bobrów na 
środowisko. Niektórych ludzi, nawet przy-

rodników ślad żerowania bobra doprowadza 
do „białej gorączki”. Budując tamy zmienia 
środowisko. Powoduje powstawanie wielko-
obszarowych rozlewisk. Jeśli ma to miejsce 
na polach to zazwyczaj pojawia się konflikt 
z rolnikiem. Naturalnymi wrogami bobrów 
są wilk i ryś. Po eksterminacji wilka, w 
Wielkopolsce tylko człowiek i związany z 
nim postęp cywilizacji (regulacja cieków 
wodnych, zanieczyszczenie środowiska, 
gospodarka przestrzenna) miał wpływ na 
zmniejszenie liczebność bobra. Młode 
osobniki, mogą być odławiane także przez 
średnie drapieżniki takie jak; kuna leśna, 
kamionka, wydra, psa domowego, lisa czy 
nawet takiego drapieżcę wodnego jakim 
jest szczupak. Nie ma to jednak większego 
wpływu na populację.

Bobry w Polsce występowały licznie 
jeszcze w XVIII wieku. Podczas II wojny 
światowej nastąpił regres populacji. Kłu-
sownictwo było obok skażenia środowiska 
najsilniejszym czynnikiem ograniczającym. 

W roku 1958 doliczono się tylko 130 sztuk. 
Odtąd notowano nieznaczną poprawę z 
roku na rok. W 1974 rozpoczęto restytucję 
i reintrodukcję na wielu obszarach Polski. 
Miała ona na pewno duży wpływ na stan 
obecny. Inwentaryzacja przeprowadzona 
przez Polski Związek Łowiecki w 1994r. 
wykazała 1796 stanowisk bobrowych. Bio-
rąc pod uwagę, iż wiele rodzin znajduje się 
poza obwodami łowieckimi liczbę tą śmiało 
można zaokrąglić do 2000 stanowisk. Przyj-
mując za średnią liczebność 3,7 osobnika 
na rodzinę (stanowisko) można szacować, 
iż krajowy stan bobra wynosił wówczas 
7400 sztuk (trzeba jednak podkreślić 
ogromną niedokładność tej metody).

 Kórnicka populacja bobra jest mała. 
Osobiście znam kilka stanowisk, na których 

wieczorną porą można by tego zwierza 
zaobserwować. Co ciekawsze jedno z 
nich mieści się na brzegu jeziora od strony 
miasta. Świadczy to o możliwości bytowa-
nia dzikich zwierząt tego kalibru w bliskim 
otoczeniu człowieka. Wymaganiem jednak 
jest spokój, szacunek i wyrozumiałość. 
Zwierzę to jest ogromnie ważnym składni-
kiem ekosystemów jezior, rzek i bagnisk. 
Z obecnością tą związane są pewne obo-
wiązki, i jako przyrodnik chciałbym o nich 
przypomnieć. 

 W świetle Konwencji Bereńskiej i Dy-
rektywy Habitatowej  bóbr europejski jest 
gatunkiem chronionym. W Prawie krajowym 
chroniony jest częściowo. Szkody wynikłe 
z powodu bytowania tych zwierzy winny 
być rekompensowane rolnikom, leśnikom 
i rybakom w świetle ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody., Dz. 
U. 04.92.880 z dnia 30 kwietnia 20004r. 
rozdział 10. Znajduje się na czerwonej liście 
IUCN(2002) jako gatunek niewielkiego ryzy-

ka (umiarkowane zagrożenie).
By chronić bobra na terenie 

Kórnika trzeba wziąć pod uwagę 
miejsca jego bytowania. W tym 
celu należałoby przeprowadzić 
daleko idącą inwentaryzacje 
przy pomocy specjalistów lub 
kół naukowych. Na powierzchni 
wszystkich zbiorników wodnych 
wybrzeże o szerokości 10m 
powinno być objęte jakąś for-
mą ochrony. Ochroną powinna 
objęta zostać roślinność wodna 
jak i również nadbrzeżna. Pro-
wadzone mogłyby być również 
prace mające na celu zwiększe-
nie bazy żerowej i rekonstrukcji 
zadrzewień zniszczonych w 
wyniku żerowania. W tym celu 

należy nad jeziorem sadzić szybko-rosną-
ce wierzby i topole. Posadzone drzewka 
można zabezpieczać stosując różnego 
rodzaju osłony. Wszelkie prace zmierzające 
do przekształcenia środowiska nabrzeż-
nego J. Kórnickiego powinny być głęboko 
przeanalizowane i przemyślane. Również 
gospodarka rybacka powinna mieć bobry 
na uwadze. Ruch turystyczny musi zostać 
normowany, gdyż szczególnie płoszy zwie-
rzęta. Sprzedaż gruntów w bezpośrednim 
kontakcie z wodą (także kanały łączące 
jeziora) mogłaby zostać wstrzymana przez 
gminę. Szczególnie chodzi nam o zarośla 
mieszczący się za byłą mleczarnią i jej 
okolicy. 

Klaudyna Niemier & Jan Boratyński  

Koło Gospodyń Wiejskich w Bninie
pragnie podziękować wszystkim tym osobom, które odwiedziły nasza wystawę 

w dniach 2-3 grudnia 2006 oraz poinformować, że nagrodę główną –  
wycieczkę w Bieszczady wygrał los o numerze 66. Osobę, która wylosowała 
ten numer prosimy o skontaktowanie się z redakcją Kórniczanina lub pod 

numer tel.: 061 8171 864

Serdeczne 
podziękowania  

dla mieszkańców wsi 
okręgu nr 6

(Dachowa, Gądki, Jaryszki, 
Robakowo, Żerniki)

za ponowny wybór na 
następną kadencję

Janusz Wojtuś
Andrzej Surdyk
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24 listopada przedszkolaki z gminy 
Kórnik obchodziły Święto Pluszowego 
Misia. W tym dniu nie zabrakło bajek, 
opowieści i zabaw z najbardziej znanymi 
przytulankami na świecie. 

W każdym z przedszkoli dzień ten zde-
cydowanie różnił się od innych. 

Szczególnie świętowano w Przedszko-
lu nr 1 w Kórniku, które nosi imię chyba 

jednego z najbardziej znanych pluszaków, 
czyli Misia Uszatka. Dzieci przyniosły do 
przedszkola swojego ulubionego misia. 
Wśród nich były te maleńkie, które miesz-
czą się w kieszeni, średniej wielkości, 
najlepsze do przytulania oraz wielkie 
niedźwiadki. Wszystkie grupy w kórnickim 
przedszkolu nazwano misiami. Najstarsze 
dzieci to „Niedźwiadki”, sześciolatki to 
„Serdeczne misie”, pięciolatki to „Tęczowe 
misie”, trzylatki i czterolatki noszą nazwę 
„Małych misiów”, a najmłodsze dzieci to 
„Misiaczki”. Przedszkolaki brały udział w 
licznych grach i zabawach wraz ze swoimi 
pluszakami. Główną atrakcją tego dnia był 

ogromny tort z podobiznami misiów oraz 
występ iluzjonisty, który wprowadził dzieci 
w świat magii. 

W Przedszkolu nr 2 im. Czterech Pór 
Roku w Bninie uwaga dzieci w tym dniu 
również skupiona była na misiach. Zarówno 
starsi, jak i młodsi przywędrowali tego dnia 
do przedszkola ze swoimi ulubieńcami. 

Przedszkolaki bawiły się z pluszakami, 
przedstawiały je, mówiły co lubią i jak się 
czują. Okazało się, że wśród niedźwiadków 
jest wiele Kubusiów, Maksiów, ale także 
Filipek, Miodek, Józek, Fiona. Misie obser-
wowały przez cały dzień jak dzieci się uczą, 
także słuchały z nimi bajek. 

W Przedszkolu w Szczodrzykowie 
również obchodzono Dzień Pluszowego 
Misia. Do tego wyjątkowego dnia przed-
szkolaki przygotowywały się przez prawie 
dwa tygodnie. Uczestniczyły w zajęciach 
poświęconych misiom. W dniach od 15 
listopada do 24 listopada nauczycielki 

zorganizowały dla swych milusińskich 
mnóstwo atrakcji, w których dzieci chęt-
nie brały udział. Były to m.in. wizyta w 
Bibliotece Publicznej w Kórniku w celu 
zapoznania się z bogactwem literatury na 
temat misiów, wykonanie portretów misiów i 
urządzenie wystawy, pieczenie „misiowych 
ciasteczek”, codzienne słuchanie bajek o 
misiach: Misiu Uszatku, Kubusiu Puchatku, 
Misiu Paddingtonie, zdobywanie informacji 
o prawdziwych niedźwiedziach, obejrzenie 
projekcji bajki „Mój brat niedźwiedź”. W pią-
tek 24 listopada wszystkie dzieci przyniosły 
do przedszkola swoje ulubione pluszowe 
misie i wraz z nimi brały udział w grach i 
zabawach  przygotowanych z okazji tego 
szczególnego dnia.

Okazuje się, że w erze gier kompute-
rowych, nadal niezastąpioną zabawką jest 
stary poczciwy przyjaciel każdego dziecka, 
czyli pluszowy miś. 

Barbara Morasz

PLUSZoWE MiSiE W RoLi GŁóWNEJ

ŚWiAToWY dZiEŃ  
PLUSZOWeGO MISIA

Dzień ten powstał w 2002 roku, 
a obchodzi się go 25 listopada. Miś to już 
sędziwy staruszek-  przytulankę wymyślił 
w 1902 roku pewien amerykański han-
dlarz zabawkami. Na pomysł powołania 
do życia miłego zwierzaka wpadł, gdy 
zobaczył na zdjęciu prezydenta USA 
Theodora Roosvelta, który na polowa-
niu nie chciał zastrzelić niedźwiadka. 
Handlarz przerysował misia ze zdjęcia 
i w ten sposób powstał wzór najpopular-
niejszej w świecie zabawki. Historia ta 
jest prawdziwa, o czym świadczy choćby 
angielskie imię misia, Teddy Bear. Teddy 
to spieszczenie imienia Theodor. 

W 2002 roku, dokładnie w setną 
rocznicę powstania zabawki ustanowiono 
Światowy Dzień Pluszowego Misia. Tego 
samego dnia obchodzony jest Dzień Bez 
Futra – ma on uświadomić ludziom, aby 
nie kupowali futer ze zwierząt.

KiERMASZ RóżNoŚCi 
„KLAUDYNKI”

Po raz trzeci Kórnickie Stowarzysze-
nie Pomocy osobom Niepełnosprawnym 
intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka” 
wspólnie z przyjaciółmi z holandii zor-
ganizowało „Kiermasz różności”, który 
odbył się w sobotę i niedzielę 2 i 3 grud-
nia w domu Parafialnym w Kórniku. 

Pierwszy spontaniczny kiermasz odbył 
się w grudniu 2005 roku w pasażu „Polo”, 
natomiast drugi w czerwcu 2006 roku w 
kórnickim Domu Parafialnym. Podczas gru-
dniowego kiermaszu zebrano 780 złotych, 
które przeznaczono wówczas na spotkanie 
świąteczne. Dochód z czerwcowego, który 
wyniósł 2100 złotych przeznaczono na 
dofinansowanie letniego wyjazdu dzieci 
do Jarosławca. 

Kiermaszową akcję „Klaudynki” od 
początku wspierają przyjaciele Stowarzy-
szenia - Remmelt Boonstra, Afke Boonstra 

oraz Minke de Boer z miejscowości Nijland 
w północnej Holandii. Przywożą oni odzież, 
obuwie, zabawki, porcelanę, ceramikę, 
szkło i wiele innych cennych drobiazgów, 
które przekazują na potrzeby kiermaszu. 
Przypomnijmy, iż współpraca z Holendra-

mi została nawiązana dzięki prywatnemu 
kontaktowi Małgorzaty Chmielewskiej, 
wiceprezes „Klaudynki”. 

Trzeci kiermasz trwał dwa dni i odbył 

się także w Domu Parafialnym w Kórniku. 
Odwiedziło go wiele osób. – Zauważamy, że 
coraz więcej mieszkańców gminy wspiera 
naszą akcję – stwierdza Anetta Szarzyńska, 
prezes Stowarzyszenia „Klaudynka”. W tym 
roku udało się zebrać ok. 2500 złotych. Pie-
niądze pozyskane z „Kiermaszu różności” 
będą przeznaczone na przygotowanie ok. 
100 świątecznych paczek dla członków 
Stowarzyszenia oraz na spotkania gwiazd-
kowe, noworoczne, pomoc dla najbardziej 
potrzebujących i bieżącą działalność. 

W organizację kiermaszu zaangażo-
wane były: Anetta Szarzyńska, Małgorzata 
Chmielewska, wolontariuszki: Agnieszka 
Chmielewska, Klaudia Kajewska, Joanna 
Przekota i holenderscy przyjaciele. 

Organizatorzy „Kiermaszu różności” 
szczególne podziękowania kierują do ks. 
dziekana Jerzego Kędzierskiego, probosz-
cza parafii pod wezwaniem Wszystkich 
Świętych w Kórniku za udostępnienie salki 
w Domu Parafialnym. 

Robert Wrzesiński
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Koniec kadencji to czas podsumo-
wań i rozliczeń. Małgorzata Walkowiak, 
sołtys Kamionek opowiada o proble-
mach wsi oraz o sukcesach i porażkach 
Rady Sołeckiej w czasie czteroletniej 
kadencji. 

Małgorzata Walkowiak stwierdziła, że 
mijająca kadencja nie należała do najłatwiej-
szych. W ciągu ostatnich czterech lat pojawiło 
się wiele problemów i trosk. Pani sołtys uważa 
jednak, że nigdy nie była sama i mogła liczyć 
na Radę Sołecką. - Pragnę podziękować 
wspaniałej Radzie Sołeckiej, która zawsze 
wszelkie konflikty i spory prowadziła do ugo-
dowego zażegnania – powiedziała Walko-
wiak. - Zawsze wspierała mnie we wszystkich 
działaniach. Tworzyli ją naprawdę wspaniali 
ludzie, którzy przez te kilka lat przeżywali 
ze mną niejedną trudną chwilę – dodaje. 
Walkowiak uważa, że sztuką jest osiąganie 
kompromisu i branie pod uwagę poglądów 
innych, a nie tylko krytykowanie. 

NAJWAżNiEJSZA iNTEGRACJA
Zdaniem Małgorzaty Walkowiak władze 

sołeckie dbały o dostęp dzieci i młodzieży do 
kultury, edukacji i wychowania. Popierały one 
wszelkie działania na rzecz integracji niepeł-
nosprawnych z lokalnym społeczeństwem. 
Zaznacza, iż to tylko niektóre przykłady ich 
pracy. Twierdzi, że współpracowali przy 
organizowaniu wielu imprez kulturalnych i 
nie było żadnej takiej akcji służącej dobru 
wspólnemu, w której by nie uczestniczyli. 
Dzięki Radzie Sołeckiej, Kamionki jako 

jedyna wieś w gminie i nieliczna w woje-
wództwie wielkopolskim ma plan rozwoju 
lokalnego wsi. Został on wysoko oceniony ze 
względu na walory turystyczne. Niestety, nie 
uzyskał dotacji z Unii Europejskiej, gdyż przy 
podejmowaniu decyzji brano pod uwagę 
poziom bezrobocia i wysokość dochodów 
na jednego mieszkańca. 

- Należy wspomnieć, że Rada Sołecka 
wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną do-
prowadziła do rozbudowy remizy. Powstał 
plac zabaw, na którym bawią się także dzieci 
z okolicznych wiosek - stwierdza sołtys. 
- Członkowie Rady Sołeckiej zawsze starali 
się działać tak, aby integrować społeczność, 
a nie dzielić mieszkańców na starych i 
nowych – dodaje. Zdaniem Małgorzaty 
Walkowiak integracja przyczynia się m. in. 
do szybkiego rozwoju wioski.

KONTROWeRSYJNA LINIA 
W Kamionkach nie udało się rozwiązać 

sprawy linii wysokiego napięcia. Zaistniała 
sytuacja, zdaniem pani sołtys przyczyniła 
się do podziału mieszkańców. - Naszym 
wspólnym celem powinno być rozwiązanie 
problemu tak, by linia wiodła lasem. Wtedy 
nikomu nie będzie przeszkadzać taki prze-
bieg i jednocześnie, nikomu nie podrzuci się 
„kukułczego jajka” w postaci niechcianej 
linii - zauważa Walkowiak. W jej opinii Pol-
skie Sieci Elektroenergetyczne musiałyby 
wyrazić szczerą wolę do polubownego 
rozwiązania konfliktu. - Nie wierzę jednak w 
szczerość PSE - otwarcie przyznaje.  

BRAK chODNIKÓW  
I NIeUTWARDZONe DROGI

Kolejnym problemem wsi jest brak chod-
nika wzdłuż ruchliwej ulicy Poznańskiej. Za-
rząd Dróg Powiatowych twierdzi, że chodnik 
może zostać założony dopiero po tym, jak 
powstanie kanalizacja. Sołtys Małgorzatę 
Walkowiak nie przekonują takie argumenty. 
Mówi, że w gminie Kórnik są miejscowości 
nie mające jeszcze kanalizacji, a posia-
dające mniej ruchliwe ulice, gdzie jednak 
ułożono chodnik. Istnieje także potrzeba 
utwardzania powstających dróg na nowych 
osiedlach. Małgorzata Walkowiak mówi, że 
udało się utwardzić drogi gruzobetonem na 
osiedlach: Kresowym, Północnym, Długim. 
Podkreśla, iż Rada Sołecka brała pod uwagę 
dobro ogółu i w pierwszej kolejności starła 
się o utwardzenie dróg na osiedlach, choć 
jej członkowie też mieszkają przy nieutwar-
dzonej ulicy. Uważa, że koniecznie należy 
również założyć oświetlenie, tam gdzie go 
brakuje we wsi. 

NiEUMiEJĘTNE KoRZYSTANiE  
Z POJeMNIKÓW 

Małgorzata Walkowiak wskazuje, że 
w wielu miejscach w Kamionkach panuje 
bałagan, ze względu na nieumiejętne ko-
rzystanie z pojemników na odpady. Część 
mieszkańców wyrzuca śmieci obok nich. 
Szczególnie widoczne jest to przy wjeździe 
na os. Długie. Pani sołtys zapewnia, że 
jeżeli taka sytuacja będzie się utrzymywać 
się nadal to nastąpi likwidacja pojemników. 
Stwierdza również, że Rada Sołecka orga-
nizowała akcje sprzątania świata, w których 
dzieci porządkowały swoją najbliższą oko-
licę. Robert Wrzesiński

ZAWSZe WSPIeRALI MNIe  
W dZiAŁANiACh

KÓRNIccY 
KOMBATANcI
Upływający czas powoduje, że stale 

zmniejsza się liczba członków Koła Kórnik 
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. 
Jego prezes – Franciszek Rozmiarek mówi, 
że w 1991 roku (po przeprowadzeniu wtedy 
weryfikacji i pozbawieniu uprawnień kom-
batanckich funkcjonariuszy UB i MO) liczyło 
ono ok. 250 osób. Teraz należy do niego 55 
członków zwyczajnych i 97 podopiecznych, 
czyli w sumie 152 osoby. Średnia wieku 
członków zwyczajnych wynosi 85 lat, a 
podopiecznych 80. Członkowie zwyczajni 
to: 12 żołnierzy Wojny Obronnej w1939 
roku, 7 żołnierzy pełniących służbę do 
9.05.1945 roku, l z Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie, 2 z Armii Krajowej, 2 z I i II 
Armii Wojska Polskiego, l - tajne nauczanie, 
12 - Ludowe Wojsko Polskie, 9 – KBW, 9 
- hitlerowskie obozy przejściowe.

Jeden z członków Koła posiada stopień 
podpułkownika, trzech porucznika, trzydzie-
stu - podporucznika. Osiemnastu posiada 
„PATENT” - tytuł „Weteran walk o wolność 
i niepodległość Ojczyzny”. 

Pomagają swoim członkom
Delegacja Koła wraz z pocztem sztan-

darowym bierze udział we wszystkich 

uroczystościach organizowanych przez 
kórnickie władze samorządowe, składając 
wiązanki kwiatów w miejscach pamięci. 
15 sierpnia 2006 roku została odprawiona 
Msza Św. w Kolegiacie Kórnickiej w intencji 
zmarłych i żyjących członków Koła.

W tym roku przedstawiciele Zarządu 
dokonali odwiedzin kombatantów. Byli u 
49 osób, sprawdzając warunki ich życia i 
zamieszkania. Przy tej okazji członkowie, 
kończący 80, 85 i 90 lat otrzymali pisemne 
życzenia od Zarządu Okręgowego i Koła, 
w kilku przypadkach zostali obdarowani 
także słodyczami. 

Większość członków choruje i ponosi 
duże wydatki na leczenie. Stąd częste proś-
by o zapomogi, szczególnie dla podopiecz-
nych. W ubiegłym roku kilku członków 
otrzymało zapomogi w wysokości od 400 do 
1000 zł  z Urzędu do Spraw Kombatantów 
i BWP z Warszawy. Franciszek Rozmia-
rek zauważa, że istotnym problemem dla 
kombatantów jest nie przyjmowanie ich 
poza kolejnością w miejscowym Ośrodku 
Zdrowia.

Głównym problemem kórnickiego Koła 
Kórnik Związku Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych jest wiek członków - 80 lub 90 i więcej 
lat oraz brak czynnych aktywnych członków. 
Na ostatnim zebraniu sprawozdawczo-wy-
borczym były nawet trudności z wyborem 
członków Zarządu.

Społeczną pracę prezesa Franciszka 
Rozmiarka wspiera sekretarz Koła – Teodor 
Kijak. Franciszek Rozmiarek podkreśla, że 
współpraca Koła z Urzędem Miejskim układa 
się bardzo dobrze. - Urząd zwolnił Koło z 
płacenia czynszu za wynajmowany lokal, 
reguluje rachunki za prąd i telefon – tłumaczy 
prezes Koła. Franciszek Rozmiarek wyraża 
wdzięczność burmistrzowi Jerzemu Lechne-
rowskiemu za udzielanie tej pomocy. 

Koło urządza co roku dziesięciodniowy 
wypoczynek dla jego członków i ich rodzin 
w Międzyzdrojach. 

- Na ten cel otrzymujemy od Urzędu 
Miejskiego dotacje - w latach poprzednich 
3 tys. złotych, w bieżącym roku 2 tys. zł. 
– informuje Franciszek Rozmiarek. 

W tym roku kombatanci otrzymali dotację 
w wysokości 1 tys. zł na urządzenie tradycyj-
nego spotkania opłatkowego. Odbędzie się 
ono w piątek 15 grudnia o godz. 10 w Domu 
Strażaka w Kórniku. Również współpraca 
z władzami kościelnymi układa się dobrze. 
Księża parafii kórnickiej i parafii robakow-
skiej uczestniczą co roku w spotkaniach 
opłatkowych Koła. Podczas tegorocznego 
spotkania odbędzie się uroczystość no-
minacji na stopień podporucznika trzech 
kombatantów. Awans otrzymają: Irena Sa-
wicka (AK), Stanisław Genstwa (Polskie Siły 
Zbrojne na Zachodzie), Stanisław Garczyk 
(uczestnik Wojny Obronnej w 1939 roku). 

Robert Wrzesiński
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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 skrzynkę elektryczną budowlaną oraz fotelik samochodowy dla dziecka. Tel. 609 673 458
* Sprzedam szafę ubraniową i lustro stojące. Tel. 061 8170 486
* Podejmę pracę - opieka nad dziećmi. Tel. 609 884 389
* Sprzedam tanio łóżeczko niemowlęce z materacem oraz krzesełko dziecięce. Tel. 664 416 160
* Sprzedam futro czarne norki. Tel. 601 713 458
* Korepetycje - język polski - szkoła podstawowa, gimnazjum, przygotowanie do testów. Tel. 504 125 104
* Cockers spaniel - szczenięta. Tel. 061 663 91 12 lub 601 88 23 87
* Ferma drobiu zatrudni doświadczoną księgową. Tel. 061 28 58 566
* Kupię ziemię, gospodarstwo rolne lub dużą działkę. Tel. 0515-66-22-83
* Sprzedam 5-miesięcznego owczarka niemieckiego - 100 zł. Tel. 667 328 001
* Kolekcjoner kupi meble, obrazy, gramofony, zegary, skrzypce, odznaczenia, monety, różne starocie, płyty gramof.- przyjadę. Tel. 0601 308 880
* Wynajmę mieszkanie w Kórniku - kawalerka lub 2 pokojowe, cieplik. Wiadomość na sms + 605 236 032
* Kupię działkę budowlaną. Kórnik lub okolice Biernatek. Tel. 502 507 469
* Sprzedam wannę narożnikową (144/146, przekątna 160). Tel. 607 63 67 67
* Matematyka, fizyka, chemia, biologia - przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Tel. 696 039 552
* Agencja „DOBRA OPIEKA” poszukuje miłych pań do opieki nad dziećmi. Praca na terenie gminy Kórnik. Tel. 0511 999 000, 061 835 12 97
* Potrzebna pani do sprzątania domu w Mościenicy. Tel. 501 509 849
* Kupię działkę budowlaną lub rolniczą - Bnin, Błażejewo, Błażejewko, Biernatki. Tel. 691 981 753
* 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
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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
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SERWIS OGUMIENIA  
JiM REGULSCY

WULKANIZACJA
POLECA:

• opony - nowe i używane• felgi stalowe i alu 
• dętki

NAPRAWY:
• opon - dętkowych i bezdętkowych • przechowalnia opon - gratis!

Firma mieści się  
nieopodal Szkoły Podstawowej  
przy ul. 20 Października 1 

tel./fax: 061 8171 991
pn – pt. 800 – 1700

sob 800 – 1400

Zapraszamy
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„ZZOZ Profilaktyka Diagnostyka Leczenie” zaprasza

MIESZKAŃCÓW GMINY KÓRIK
Na badania w ramach programu badań profilaktycznych, sfinansowane przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodo-

wego Funduszu Zdrowia

MAMMOGRAFIA
Bezpłatnie dla Pań w wieku 50-65 lat (rocznikowo)

(jeżeli w roku 2005 w ramach Programu Profilaktycznego otrzymał wskazania do wykonania powtórnych badań po upły-
wie 12 miesięcy oraz dla kobiet z tego samego przedziału wiekowego, które nie wykonały  badania w ciągu ostatnich 2 lat 

lub wykonują badania po raz pierwszy
Na badania należy zgłosić się z Dowodem Osobistym i wynikiem (zdjęcia i opis) ostatniego badania mammograficznego

JASKRA
Bezpłatnie dla Pań i Panów od 35 roku życia

U których nie przeprowadzono badania okulistycznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy

Badania przeprowadzone zostaną w ambulansie medycznym w dniu 20 grudnia  2006r. (środa)  
przy Ośrodku Zdrowia w Kórniku

W godzinach: 8:30-13:00 i 14:00-19:00

Zapisy w Ośrodku Zdrowia w Kórniku oraz telefonicznie od dnia 4 grudnia 2006r. pod bezpłat-
nym numerem: 0800 101 201

Dla osób, które nie zdąża się zapisać telefonicznie istnieje możliwość rejestracji w dniach badania w ambulansie  
(o ile będą wolne miejsca na liście)

Wykonane mogą być również badania z zakresu:
Profilaktyka Osteoporozy (densytometria) – odpłatnie 15 zł.

Profilaktyka Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (spirometria) – odpłatnie 15 zł.
Dla osób nie spełniających kryteriów badań bezpłatnych: mammografia 70zł, jaskra I etap 40 zł. II etap 50 zł.

Badania przeprowadzi „ZZOZ Profilaktyka Diagnostyka Leczenie” 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 38
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REWELACYJNi ChŁoPCY Z  RAdZE-
WA W UNIhOKeJU

Miłą niespodziankę sprawili uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Radzewie na 
Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego 
w unihokeju zdobywając wicemistrza 
powiatu. W finale mistrzostw zremisowali 
z chłopcami ze Szkoły Podstawowej w 
Gułtowach -ubiegłorocznymi mistrzami 
powiatu 1:1, w dogrywce również remis i 
o pierwszym miejscu zdecydowały rzuty 
karne. Zdobywając drugie miejsce awan-
sowali wraz z Gułtowami do Półfinałów 
Mistrzostw Wielkopolski. Zespół z Ra-
dzewa prowadzony przez p. Magdalenę 
Karwacką grał w składzie: 

Kamil Rozmiarek, Błażej Jankowski, 
Jarosław Stachowiak, Patryk Organiś-
ciak, Dawid Kalisz, Mateusz Wójkiewicz, 
Tobiasz Sosnowski, Mateusz Cychnerski, 
Adam Antoniewicz, Filip Siejak, Dawid 
Niemier i Maciej Sznura. 

Zawody odbyły się w Kicinie a oprócz 
Gułtow, Radzewa startowały szkoły z Skó-
rzewa ( 3m), Lusowa (4m), Stęszewa (5m), 
Kicina (6m) i Paczkowa (7m).

Wśród dziewcząt mistrzynie naszej 
gminy uczennice p. Jacka Ogonowskie-
go z Szkoły Podstawowej w Bninie były 
czwarte na siedem najlepszych szkół z 
gmin powiatu poznańskiego.

Puchary i medale z pieniędzy Sta-
rostwa Powiatu Poznańskiego wręczał 
prezes SZS PP p.Tadeusz Rauk. 

W halach sportowych w Przeźmiero-
wie i Kostrzynie odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Poznańskiego w unihokeju dla 
szkół gimnazjalnych. Gminę Kórnik repre-
zentowali gimnazjalistki i gimnazjaliści z 
Kórnika. Niestety obydwa zespoły zajęły 
piąte miejsca i nie awansowały do dal-
szych rozgrywek.

BADMINTON W POWIecIe
W Przeźmierowie odbył się Druży-

nowy Turniej w Badmintonie dla szkół 
podstawowych i gimnazjów powiatu po-
znańskiego. Naszą gminę reprezentowali 
dziewczęta i chłopcy Szkoły Podstawowej 
w Bninie: Kinga Zgarda, Katarzyna Se-
rafiniak i Marcin Dylewski, Michał Stołpe 
oraz z Gimnazjum w Kórniku: Agnieszka 
Waszak, Sara Zajączkowska oraz Jan 
Frąckowiak, Mateusz Pucek. Pod kierun-
kiem pp Małgorzaty Iszkuło i Krzysztofa 
Gottschlicka zarówno dziewczęta jak i 
chłopcy z podstawówki z Bnina oraz kór-
nickiego gimnazjum wywalczyli drugie 
miejsca, co uprawnia ich do udziału w 
zawodach rejonowych.

REJoN TENiSA SZKóŁ PoNAdGiMNA-
ZJALNYch

Powiat poznański reprezentowało Lice-
um Ogólnokształcące w Kórniku.

Zarówno dziewczęta jak i chłopcy za-
jęli w Jarocinie szóste miejsca. Do finałów 
mistrzostw Wielkopolski kwalifikowały się 
tylko zespoły, które zajęły pierwsze miejsca 
a były to chłopcy z Gniezna i dziewczęta z 
Jarocina, grające na co dzień w klubach 
ligowych.

DRUGIe MIeJSce KOSZYKARZY 
Z  LIceUM

W Tarnowie Podgórnym odbyły się 
Finały Mistrzostw Powiatu Poznańskiego 
szkół ponadgimnazjalnych w koszykówce 
chłopców. Licealiści, podobnie jak ich ko-
leżanki zajęli

drugie miejsce i wraz z ZS nr 2 Swa-
rzędz ( I m ) awansowali do rejonu.

Wyniki meczy: LO Kórnik – LO Pusz-
czykowo 19:18, LO Kórnik – ZS Mosina 
49:10,

LO Kórnik – LO Tarnowo Podgórne 26:8 
i  ZS nr 2 Swarzędz – LO Kórnik 23:13.

Srebrne medale i puchar za drugie 
miejsce wywalczyli: Mikołaj Dobrzyń-
ski, Michał Bąk, Tomasz Mieloch, Woj-
ciech Grzesiecki, Arkadiusz Frąckowiak,  
Damian Mieloch, Łukasz Jeńczak i Arka-
diusz Chwiłkowski.

W RUCh PoSZŁY PiŁECZKi  
PINPONGOWe

Radzewo gościło najlepszych uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów z gminy 
Kórnik oraz z powiatu poznańskiego. Grano 
mecze indywidualne oraz debel.

Szkoły Podstawowe.
W drużynowych mistrzostwach gminy 

(osobno 2 dziewczyny i  2 chłopców) 
triumfowały tenisistki z Szkoły Podstawowej 
w Szczodrzykowie, przed koleżankami z 
Bnina, Radzewa oraz Kórnika.

Mistrzynie gminy Źegleń Wiktoria i 
Kruś Aleksandra wystąpiły w Drużynowych 
Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego od-
niosły kolejny sukces, zdobywając pierwsze 
miejsce w powiecie.

Wychowanki p. Barbary Jańczyk wystą-
pią w Półfinałach Mistrzostw Wielkopolski.

Również w mistrzostwach indywidual-
nych tenisa stołowego bezkonkurencyjne 
były tenisistki z Szczodrzykowa: Wiktoria 
Żegleń wywalczyła pierwsze miejsce, 
Aleksandra Kruś zajęła drugie miejsce a 
Dominika Zych miejsce 5-6 na 25 star-
tujących zawodniczek z szkół powiatu 
poznańskiego.

W kategorii chłopców zwyciężyli teni-
siści  Szkoły  Podstawowej w Radzewie: 
Stachowiak Jarosław, Wójkiewicz Mateusz 
i Stempniak Sebastian.                                                           

Drugie miejsce zajęli uczniowie  z 
Szczodrzykowa, trzecie z Bnina a czwarte 
z Kórnika.

Także mistrzowie naszej gminy w ka-
tegorii chłopców, uczniowie z Radzewa 
wywalczyli mistrza powiatu poznańskiego 
i pojadą na Półfinały Wielkopolski. Wycho-
wankowie p. Markka Serwatkiewicza grali 
w składzie: Jarosław Stachowiak, Mateusz 
Wójkiewicz i Sebastian Stempniak.

W rywalizacji indywidualnej wśród 28 
zawodników Jarosław Stachowiak był 
trzeci a Sebastian Stempniak zajął czwarte 
miejsce.

Gimnazja
Nasze gimnazja walczyły zacięcie o 

prymat w gminie i  zarówno wśród dziew-
cząt jak i chłopców zwycięstwo przypadło 
reprezentacjom z Gimnazjum w Kórniku 
(3:2).

W zawodach powiatowych Frąckowiak 

Sylwia, Zgarda Daria, Lehmann Marta na 
9 reprezentacji zajęły czwarte miejsce i 
zakwalifikowały się do zawodów rejono-
wych.

Reprezentacja chłopców z kórnickiego 
gimnazjum: Laszewicz Krystian, Łukasz 
Wiśniewski, Arim Mateusz na 10 startują-
cych zespołów uplasowali się na miejscu 
5-6.

W zawodach indywidualnych ( starto-
wało 26 dziewcząt ) Sylwia Frąckowiak z 
G. Kórnik była druga a Daria Zgarda zajęła 
miejsce 5-6.

Wśród 31 chłopców rywalizujących w 
tenisie stołowym najwyżej został sklasy-
fikowany Laszewicz Krystian, który zajął 
miejsce 7-8.

Puchary, plakietki i medale dla najlep-
szych w zawodach gminnych sponsorowała 
rodzina Walerczyków z Kórnika oraz Jagrol 
z Szczodrzykowa a w mistrzostwach powia-
tu Starostwo Powiatu Poznańskiego.

 Medale za mistrzostwa indywidualne 
ufundował p. Marek Serwatkiewicz.

AWANS SIATKARZY LO KÓRNIK
Rozpoczęły się kolejne rozgrywki 

szkół ponadgimnazjalnych, tym razem w 
siatkówce.

Dziewczęta Liceum Ogólnokształcące-
go w Kórniku walczyły w hali w Mosinie i 
zajęły piąte miejsce w powiecie. Chłopcy 
grali na boiskach w hali sportowej w Tar-
nowie Podgórnym.

Passa srebrnych medali kórniczan na 
Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego trwa, 
bowiem zdobyli  drugie miejsce.Pod kierun-
kiem p. Bartosza Kowalczyka tytuł wicemi-
strza powiatu wywalczyli: Mikołaj Dobrzyń-
ski, Łukasz Jeńczak, Błażej Wójkiewicz, 
Tomasz Jakubowski, Dominik Machowiak, 
Dawid Michalak, Mateusz Turajski, Tomasz 
Zwierzyński, Wiktor Schumacher, Przemy-
sław Musiał, Łukasz Krakowski.

Kórniccy licealisci pokonali reprezenta-
cje szkół: LO Tarnowo Podgórne 2:0, 

LO Puszczykowo 2:0, ZS nr 1 Swarzędz 
2:0, ZS nr 2 Swarzedz 2:0 i zostali pokonani 
1:2 przez LO Bolechowo( I m ). Bolechowo 
i Kórnik zakwalifikowało się do zawodów 
rejonowych.

RZĄdZĄCYM Pod RoZWAGĘ
Jest taka książka, w której zawarte są 

myśli pasujące do dzisiejszej rzeczywi-
stości.

To „ Historia filozofii po góralsku” napisa-
na przez księdza Józefa Tischnera.

Ksiądz- góral po góralsku pisze w niej 
między innymi:

„ W demokracji, fto chce rządzić, musi 
schlybiać.

Musi obiecywać. A załatwie ci to, zała-
twie ci tamto.

Zrobie tak, cobyś pasł owce, ka bees 
fcioł. Zrobie tak, ze bogatemu weznem a 
biydnymu dóm. Obiecanki cacanki a głu-
piymu radość”.

Wszystkim rządzącym, radnym i ich wy-
borcom przekazuję te myśli pod rozwagę.

Jednocześnie zachęcam do przeczyta-
nia tej książki, której treść była, jest i będzie 
zawsze aktualna. ARA



32 nr 23/2006

SP
O

R
T 

Szkółka Piłkarska przy Kotwicy Kórnik organizu-
je przez cały miesiąc grudzień nabór uzupełniający 
dzieci urodzonych w 1996 r. oraz nabór otwarty 
dzieci urodzonych w 1997 r. i młodszych. Zajęcia 
są bezpłatne i odbywają się w poniedziałki w Gim-
nazjum w Robakowie oraz w piątki w Gimnazjum w 
Kórniku (drużyna 1996 r. o godzinie 18.00, drużyna 
1997 i młodsi o 17.00).

Obowiązuje obuwie halowe. Bliższe informacje 
pod numerem 

0-601-96-12-21

KóRNiCZANiE JAdĄ  
NA MISTRZOSTWA eUROPY

Udanie rozpoczęli kolejny sezon prze-
łajowy zawodnicy UKS „Jedynka-Limaro” 
Kórnik, którzy zaczęli tegoroczne starty na 
raty, ponieważ przygotowania poszczegól-
nych zawodników zaczęły się w różnych 
terminach. Na początek podczas pierwszej 
i drugiej serii Pucharu Polski w Strzelcach 
Krajeńskich i Zwierzyniu wystartowało 
tylko dwóch zawodników Jedynki, Piotr 
Antkowiak wśród juniorów i Tadeusz Ko-
rzeniewski wśród Elity (seniorów). Oboje 
jak na początek sezony zaprezentowali 
się bardzo dobrze, Antkowiak dwukrotnie 
stawał na trzecim miej-
scu podium, natomiast 
Korzeniewski w obu 
przypadkach zwyciężył. 
Kolejne starty kolarzy 
Limaro to dopiero 5 i 6 
seria Pucharu Polski w 
Zielonej Górze. Wspo-
mniana dwójka starto-
wała w obu wyścigach, 
natomiast reszta ekipy 
ze względu na to, że był 
to ich pierwszy start po 
przerwie pojechała do 
Zielonej Góry tylko na 
sobotni wyścig. Pierw-
szego dnia w wyścigu 
juniorów Antkowiak za-
jął trzecie miejsce a 
Bartek Rajkowski dzie-
wiąte, a wśród seniorów 
Korzeniewski ponownie 
zwyciężył. W wyścigu 
juniorek pierwsze dwa 
miejsca przypadły zawodniczkom Limaro. 
Zwyciężyła Magdalena Wójkiewicz przed 
Natalią Piasecką. Wśród juniorów młod-
szych wystąpili sami debiutanci, z których 
najlepiej wypadł Kacper Rajkowski, który 
mimo upadku zajął trzynaste miejsce. Na-
stępnego dnia startowali tylko Antkowiak 
i Korzeniewski zajmując kolejno trzecie i 
drugie miejsca w swych wyścigach. Kolej-
ny wyjazd ekipy Limaro był do odległych 
Szczekocin (woj. Śląskie) gdzie odbyła się 

już 7 seria Pucharu Polski. Nieobecnego 
wśród juniorów Piotra Antkowiaka wyjazd 
z Kadrą Narodową na Puchar Świata do 
Szwajcarii - 15 miejsce), godnie zastąpił 
Bartek Rajkowski, który po pięknej jeździe 
zajął w trzecie miejsce. Doskonale pojechała 
również Magdalena Wójkiewicz ponownie 
zwyciężając wśród juniorek, Natalia Pia-
secka tym razem była trzecia. Ponownie 
pech nie opuszczał naszych najmłodszych 
zawodników, którzy dobrze wystartowali, ale 
późniejsze kraksy i defekty (Przemysław Du-
raj i Kacper Rajkowski) znów przeszkodziły 
w zajęciu czołowych lokat, choć dziewiąte 
miejsce Kacpra Rajkowskiego może już 
cieszyć. Następny Pucharowy start naszych 

zawodników przypadł w Słubicach gdzie 
ze względu na żałobą Narodową odbył 
się tylko jeden wyścig. Ponownie bardzo 
dobrze wypadli Kórniczanie, począwszy od 
zwycięstw w swoich kategoriach Tadeusza 
Korzeniewskiego w Elicie i Magdaleny 
Wójkiewicz przed Natalią Piasecką wśród ju-
niorek. Mimo kłopotów żołądkowych bardzo 
dobrze wypadł Bartek Rajkowski wśród ju-
niorów zajmując czwarte miejsce, natomiast 
Adam Piasecki był siódmy a Przemek Duraj 

dwunasty w wyścigu juniorów młodszych. 
W Mroczkowie Gościnnym koło Opoczna 
odbyła się kolejna seria Pucharu Polski, 
gdzie wyścig juniorów miał dać odpowiedź 
trenerowi Antkowiakowi w jakim składzie 
Polska ekipa pojedzie na przełajowe Mi-
strzostwa Europy, które odbędą się w drugi 
weekend grudnia w Holandii. Pewniakiem 
na ten wyjazd wydawał się być reprezentant 
Limaro Piotr Antkowiak, ale po ostatnich 
wyścigach bardzo wzrosły notowania Bartka 
Rajkowskiego, dla którego zakwalifikowanie 
się do reprezentacji Polski na Mistrzowską 
imprezę byłoby ogromną niespodzianką i 
oznaczałoby życiowy sukces. Od początku 
wyścigu w Mroczkowie doskonale radziła 

sobie wspomniana dwójka junio-
rów Limaro. Zarówno Antkowiak 
jak i Rajkowski jechali w czoło-
wej piątce która zdecydowanie 
oderwała się od pozostałych 
rywali. W ostateczności Piotr 
Antkowiak zajął w tym wyścigu 
trzecie miejsce, a Bartek Raj-
kowski może mówić o dużym 
pechu ponieważ w końcówce 
wyścigu miał dwukrotnie defekt 
roweru, co zepchnęło go na 
piąte miejsce, ale swą postawą 
w całym wyścigu potwierdził, 
że zapracował sobie na wy-
jazd do Holandii gdzie będzie 
najmłodszym zawodnikiem w 
Polskiej ekipie. Ponadto po raz 
kolejny na Mistrzostwa Europy 
w pięcioosobowym składzie 
znajdzie się dwóch reprezen-
tantów z Kórnickiego Limaro 
co świadczy o bardzo dobrym 
szkoleniu młodych kolarzy w tym 

klubie. W uzupełnieniu należy podać wyniki 
pozostałych reprezentantów UKS Jedynka 
w ostatniej serii Pucharu Polski gdzie wśród 
juniorek po raz  pierwszy zwyciężyła Natalia 
Piasecka przed swoją koleżanką klubową 
Magdaleną Wójkiewicz, natomiast wśród 
kolarskiej Elity (seniorów) drugie miejsce 
zajął Tadeusz Korzeniewski przegrywając 
tylko z aktualnym Mistrzem Polski i jede-
nastym zawodnikiem Mistrzostw Świata 
Markiem Cichoszem – Lider Słubice. HS  

SeKcJA KOLARSKA  
UKS „JeDYNKA – LIMARO” KÓRNIK

OGŁASZA NABÓR DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
CHĘTNYCH DO OPRAWIANIA KOLARSTWA

urodzonych. w latach 1993-1995

Informacja pod numerem telefonu  
0602 687 901  

lub 061 819 03 71

Bartosz Rajkowski na trasie Pucharu Polski
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oKNo PoŁACioWE NA PoddASZU

Przeznaczając do użytku poddasze 
mieszkalne, nie można zapomnieć o 
odpowiednich oknach, od których zależy 
przede wszystkim ilość światła w po-
mieszczeniu. Wybór okien do poddaszy 
nie jest wcale prosty – trzeba pamiętać o 
kilku niezwykle istotnych kwestiach.

Bardzo istotną cechą okien dachowych 
jest ich odporność na obciążenia zalegającym 
śniegiem, jak również powstające od uderzeń 
gradu. Odporność tę zapewnia właściwe 
oszklenie: zewnętrzna szyba powinna być 
wzmocniona folią lub też obydwie szyby po-

winny być wykonane ze szkła hartowanego. 
Ze względu na miejsce wbudowania okna 
połaciowe muszą być bardzo szczelne, tak 
by nie przepuszczały wody spływającej po 
dachu. Szczelność i trwałość okien oraz koł-
nierzy uszczelniających i blach osłonowych 
określona jest w aprobacie technicznej. 

Okna połaciowe różnią się między sobą 
sposobem otwierania. Jest to bardzo ważna 
cecha, która decyduje o wygodzie użytkowa-
nia okna. Ma też wpływ na sposób umiesz-
czenia okna w dachu. Powinno być ono 
zamontowane tak, by można było sięgnąć 

do klamki i swobodnie je otworzyć. 
Skraplanie się, czyli kondensacja pary 

wodnej na wewnętrznej powierzchni szyby, 
jest częstym problemem w pomieszczeniach 
na poddaszu. Aby temu zapobiec, stoso-
wane są różne sposoby rozszczelniania 
zamkniętego okna: nawiewniki, szczeliny i 
klapki wentylacyjne. Ułatwiają one cyrku-
lację powietrza. Problem z parą można też 
rozwiązać, stosując szyby termoizolacyjne, 
a w oknach tworzywowych - specjalną kon-
strukcję profili z PVC, dzięki której zimna 
metalowa rama mocująca szyby, ogrzewana 
jest ciepłym powietrzem z pomieszczenia. 
Trzeba również zwrócić uwagę na sposób 
zamontowania parapetu: nie powinien on 
utrudniać przepływu powietrza. Kształt 
ościeża wokół okna dachowego ma duży 
wpływ na ilość światła wpadającego do 
pomieszczenia. Trzeba jednak pamiętać, 
że wokół okna trzeba ułożyć ocieplenie, 
co zazwyczaj odbywa się kosztem ilości 
światła wpadającego do domu. Wybór  od-
powiedniego okna doradzą specjaliści ze 
Składów budowlanych VoX w Poznaniu 
przy ulicy Głogowskiej 216 oraz przy ulicy 
Św. Michała 100.  Poz

KOLOROWe BOAZeRIe  
WEWNĘTRZNE

Kolorowe ściany w naszych domach 
już nie muszą być pokryte tapetą czy ma-
lowane regularnie farbą, żeby zachować 
świeżość i estetyczny wygląd. Coraz bar-
dziej popularne panele ścienne są dobrym 
rozwiązaniem na urozmaicenie wystroju 
wnętrza w mieszkaniu.

Zaletą paneli jest ich estetyka i niezwykle 
szeroka gama kolorystyczna. Panele są 
dostępne w kilku podstawowych kolorach i 
odcieniach, do których dopasowana jest cała 
oferta listew i dekoracyjnych ozdobników. Sze-
roki wybór paneli dostępny jest między innymi 

w Składach budowlanych VOX. Można sobie 
zatem pozwolić na niczym nieograniczoną 
fantazję w wyborze barwy i wzoru na ścianę.

Panele można zamontować na każdej 
powierzchni – na ścianach betonowych, 
murowanych, a także drewnianych. Montaż 
paneli jest sprawą niezwykle łatwą, co sprawia, 
że stosując takie rozwiązanie, można śmiało 
samemu odnowić mieszkanie. 

Panele z tworzyw sztucznych produkowa-
ne są w postaci cienkościennych zamkniętych 
profili usztywnionych wewnątrz żebrami. 
Zewnętrzną powierzchnię pokrywają trwale 
zgrzane z powierzchnią folie. Panele są 
wodoodporne, dlatego doskonale nadają się 
do łazienek i kuchni. Ponadto są wyjątkowo 

odporne na działanie związków chemicznych 
zawartych w produktach spożywczych. Jedno-
cześnie nie ulegają zniszczeniu pod wpływem 
częstego mycia z dodatkiem powszechnie 
używanych detergentów. Ponadto panele pvc 
to produkt trudno zapalny. 

Panele ścienne to produkt niezwykle 
estetyczny i funkcjonalny. Doskonale spraw-
dzają się w gabinetach i poczekalniach, ale 
także w pralniach, garażach i piwnicach. 
dostępne w Składach budowlanych VoX 
w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 216 
oraz przy ulicy Św. Michała 100. Dar

EGZoTYCZNE PodŁoGi  
W MIeSZKANIAch

od wielu już lat podłogi drewniane 
są ozdobą naszych domów. Z każdym 
rokiem poszerza się oferta paneli i de-
sek parkietowych, co pozwala na sporą 
dozę fantazji przy planowaniu wystroju 
wnętrza, którego znaczącym elementem 
jest właśnie podłoga.

Decydując się na drewnianą podłogę 
należy pamiętać, że drewno jest  mate-
riałem, który ‘pracuje’. Oznacza to, że 
charakteryzując się wysokim stopniem 
higroskopijności, drewno łatwo wysycha, 
ale także równie łatwo pochłania zawartą 
w powietrzu parę wodną. Konstruktorzy 
współczesnych desek pomyśleli również 
o tym. Deski podłogowe z litego drewna 
mają na spodzie wyfrezowane rowki od-
prężające, co sprawia, że powierzchnia 
licowa deski, nawet pod wpływem zmiennej 

wilgotności powietrza, pozostaje równa, nie 
wyginając się.

Bardzo ważną rzeczą przy wyborze 
podłogi jest jej kolorystyka. W sklepach ofe-
rujących materiały wykończeniowe, między 
innymi w Składach budowlanych VOX, znaj-
dziemy szeroki wybór desek parkietowych. 
Oprócz doskonale nam znanych desek 
wykonanych z drewna sosnowego, świer-

kowego czy klasycznego dębu, znajdziemy 
bardziej egzotyczne drewno orzecha amery-
kańskiego, teaku, fikusa czy merbau. 

Istotną kwestią jest łatwość montażu 
desek podłogowych. Można go wykonać 
bezpośrednio na posadzce za pomocą spe-
cjalnego kleju, lub zamieszczając uprzednio 
na wylewce betonowej drewniane legary. 
Konstrukcja wykonana z legarów zapewnia 
większą izolację akustyczną oraz elastycz-
ność podłogi. Dokładne połączenie ele-
mentów zapewnia obecność piórowpustów 
na bokach desek. To samo rozwiązanie 
zostało zastosowane w przypadku desek 
parkietowych.

Podłogi drewniane można ułożyć prak-
tycznie w każdym wnętrzu mieszkalnym. 
Trzeba jedynie pamiętać o przeznaczeniu 
pomieszczenia, w którym montujemy taką 
podłogę. Decyduje o tym stopień twardości 
drewna. Kwestia doboru kolorystyki zależy 
już tylko od naszej fantazji. 

Wszelkie niezbędne elementy do mon-
tażu podłóg i parkietów oraz doradztwo 
uzyskać można w Składach budowlanych 
VoX w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 
216 oraz przy ulicy Św. Michała 100. 

PRS Fot. Składy budowlane VOX

Fot. Składy budowlane VOX Fot. Składy budowlane VOX
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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 22/2006:  
w następnym numerze.  

Następny numer Kórniczanina ukaże się
22-go grudnia 2006 r.  

Materiały prosimy dostarczać do 15-go grudnia 2006 r.
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Poziomo: 1) miasto partnerskie Kórnika w 
Niemczech, 7) szybki koń, 8) Magdalena, 
zawodniczka w kolarstwie UKS „Jedynka-
Limaro” Kórnik, 9) duchowny muzułmański 
w meczecie, 12) stolica Peru, 15) szczeka 
i jest wrogiem kota, 16) potrawa mięsna, 
18) jedna z papug, 20) gałgan, 21) zwód 
bokserski, 22) ogon lisa, 23) materiał opa-
łowy lżejszy od węgla, 26) atrakcyjność 
pod względem płciowym, 30) dziwak, 31) 
Castellum Cantans z Kórnika, 32) wieś w 
naszej gminie, sołtysem jest tam Genowefa 
Piwońska.

Pionowo: 1) kuje konie, 2) wynajęcie, 
wydzierżawienie, 3) aluminium, 4) choroba 
objawiająca się nagłymi atakami drgawek; 
padaczka, 5) nazista, 6) biała w Kórniku, 10) 
koniec wyścigu, 11) surowiec na chleb, 13) 
państwo, którego stolicą jest Teheran, 14) 
najlepsza obrona, 15) sołtys wsi Biernatki, 
16) potwór wawelski, 17) autor rozpraw o 
moralności, 18) szkolenie, 19) imię aktora 
Douglasa, ojca, 24) oberwanie się wzgórza, 
brzegu, 25) surowiec na butelki, 27) odpo-
wiada w górach, 28) sąsiad Chorwata, 29) 
trud, ciężka, mozolna praca.

Litery w polach z dodatkową numeracją (w prawej dolnej części), uszeregowane  
w kolejności, utworzą ostateczne rozwiązanie – przysłowie.






