Fot. ŁG

DWUTYGODNIK * ROK XIX * 22 GRUDNIA 2006 * NR 24 (260) * ISSN 0867-3225 * CENA 1,50 ZŁ

Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku
życzy Kórniczanin

Zdrowych, spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia,
pomyślności i spełnienia marzeń
w Nowym Roku 2007
wszystkim Pacjentom
życzy

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

Wystawa nagrobków w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego
(przy cmentarzu)
www.bartocha-kamieniarstwo.pl

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

SPOTKANIE W SIEDZIBIE AQUANET-u
W dniu 7 grudnia br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski i wiceburmistrz Hieronim
Urbanek spotkali się w siedzibie Aquanetu
w Poznaniu z Prezesem Zarządu Pawłem
Chudzińskim, Wiceprezesem – Wojciechem
Kulakiem i Dyrektorem Departamentu Rozwoju Infrastruktury Andrzejem Kazirodem.
Tematem spotkania były plany inwestycyjne
na najbliższe lata. Poza inwestycjami, które
są już w realizacji najwięcej czasu poświecono omówieniu planów dotyczących
budowy kanalizacji sanitarnej w Borówcu i
Kamionkach.
SPOTKANIE W SPRAWIE PRZEBIEGU
FINAŁU WOŚP W GMINIE KÓRNIK
W dniu 7 grudnia br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski spotkał się w Urzędzie
Miejskim ze Sztabem XV Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas
spotkania omówiono zasady współpracy
między Sztabem a Urzędem Miejskim i
wszystkimi służbami porządkowymi działającymi na terenie gminy oraz sprawy
związane z organizacją koncertu. Kórnicki
Sztab powstał z inicjatywy Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej i Komendy
Hufca ZHP im. Tytusa hr. Działyńskiego
w Kórniku. Dnia 14 stycznia 2007 roku
80 wolontariuszy – harcerzy i młodzieży z
gminnych placówek oświatowych – będzie
kwestować na rzecz WOŚP na terenie naszego miasta i okolicznych wiosek.
SPOTKANIE WŁADZ FUNDACJI
ZAKŁADY KÓRNICKIE Z ARCYBISKUPEM STANISŁAWEM GĄDECKIM
W dniu 10 grudnia br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski uczestniczył w spotkaniu
władz Fundacji Zakłady Kórnickie z Arcybiskupem Metropolitą Poznańskim Stanisławem Gądeckim. Uroczystości rozpoczęły
się mszą świętą w Kolegiacie Kórnickiej w
intencji Rodów Działyńskich i Zamoyskich

koncelebrowaną przez Arcybiskupa. Tego
dnia można było wejść do wyjątkowo otwartej krypty Działyńskich.
KONCERT JUBILEUSZOWY W DOMU
STRAŻAKA W KÓRNIKU
W dniu 10 grudnia br. w Domu Strażaka
w Kórniku odbył się jubileuszowy koncert i
spotkanie z okazji 10-lecia istnienia chóru
Tutti Santi. Gratulacje i życzenia w imieniu
Samorządu Kórnickiego złożyła założycielom chóru, członkom Stowarzyszenia oraz
młodym chórzystom Przewodnicząca Rady
Miejskiej Irena Karczmarek.
NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI SATER
W dniu 12 grudnia br. burmistrz Jerzy
Lechnerowki oraz wiceburmistrz Hieronim
Urbanek, który jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej, uczestniczyli w
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Sater w Warszawie. W trakcie
spotkania omówiono aktualną sytuację na
składowisku w Czmoniu oraz dyskutowano
nad planem działań istotnych dla zabezpieczenia składowiska i realizacji projektu
rekultywacji.
SPOTKANIE W SPRAWIE BUDOWY
LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ
W dniu 12 grudnia br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski i wiceburmistrz Hieronim Urbanek spotkali się w Warszawie z wiceprezesem Zarządu Polskich Sieci Energetycznych Henrykiem Baranowskim i dyrektorem
ds. inwestycji Tadeuszem Ruszczykowskim.
Tematem spotkania była realizacja budowy
linii wysokiego napięcia 2x220kV+2x400kV
w Borówcu i Kamionkach.
SPOTKANIE Z PREZESEM
MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW
POZNAŃSKICH
W dniu 14 grudnia br. burmistrz Jerzy

WIEŚCI SOŁECKIE
Borówiec
Sołtys Mirosław Pospieski informuje, że
w związku z modernizacją trasy katowickiej
został zlikwidowany przystanek autobusowy
przy hali pomiędzy Gądkami a Skrzynkami.
Spowodowało to utrudnienie zwłaszcza
dla starszych ludzi, którzy dojeżdżali do
lekarza, a teraz muszą dalej niż dotychczas
dojść do przystanku. Często są to osoby
poruszające się o kulach. Sołtys postuluje,
aby gmina uruchomiła dodatkowy kurs autobusowy przez miejscowość Borówiec.
Dziećmierowo
Zgodnie z tradycją z okazji św. Mikołaja
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dzieci podczas imprezy w dniu 9 grudnia w
świetlicy wiejskiej otrzymały paczki. Upominki ufundowano dzięki sponsorom oraz
środkom sołeckim.
Sołtys informuje, iż nadal trwają prace
przy budowie kanalizacji, których zakończenie planowane było na 5 grudnia.
Gądki
Sołtys Lucjan Sklepik przypomina, że
już nowa Rada Sołecka będzie podejmować decyzję o dokończeniu budowy odcinka chodnika o długości ok. 100 metrów na
ulicy Akacjowej.

Z URZĘDU

PROSTO Z RATUSZA

Lechnerowski i wiceburmistrz Hieronim
Urbanek spotkali się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich z Prezesem
Bogusałwem Zalewskim. Przedmiotem
spotkania były plany inwestycyjne MTP na
terenie gminy Kórnik. W związku z dużym
zainteresowaniem inwestorów terenami w
Żernikach – należącymi obecnie do MTP
– rozważano możliwość sprzedaży tych terenów przez Targi. Do ich sprzedaży jednak
nie dojdzie ponieważ w dalszej perspektywie MTP planuje przeniesienie terenów
wystawienniczych właśnie do Żernik.
SPOTKANIE Z DYREKTOREM ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
W dniu 19 grudnia br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski i Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Antoni Kalisz
spotkali się z Dyrektorem Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Januszem Łakomcem w sprawie
planowanych na czerwiec 2007 roku
obchodów 10-lecia Rogalińskiego Parku
Krajobrazowego. Ustalono, że obchody
odbędą się w dniach 21-23 czerwca 2007
roku w Błażejewku i Czmońcu. Połączone
one będą z konferencją dotyczącą roli
Parków Krajobrazowych.
PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE WODOCIĄGOWANIA W GMINIE
KÓRNIK ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
W dniu 19 grudnia br. burmistrz Jerzy
Lechnerowski i Skarbnik Gminy Katarzyna
Szamałek podpisali w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu umowę o dofinansowanie
Projektu: „Budowa sieci wodociągowej od
miejscowości Orkowo w gminie Śrem do
wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo
w gminie Kórnik”. Oznacza to, że koszt
wspomnianej powyżej inwestycji zostanie
w 75% pokryty ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
Priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.1
– Obszary wiejskie.
Sławomir Hinc

Sołtys stwierdza także, że w tym roku
już nie zostanie oświetlona ulica Dworcowa,
ze względu na zbyt późne przeprowadzenie
rozmów z dyrekcją PKP.
Konarskie
Sołtys Józef Bartkowiak mówi, że Rada
Sołecka przygotowuje na 7 stycznia spotkanie świąteczne podczas, którego ok. 30
dzieci ze wsi otrzyma paczki.
Skrzynki
Kwotę 520 zł z tegorocznych środków
sołeckich sołtys Tadeusz Frąckowiak postanowił przeznaczyć na ufundowanie paczek
o wartości ok. 10 zł każda dla 52 dzieci
w wieku do 12 lat z terenu wsi.
Opracowanie: Robert Wrzesiński



RADA MIEJSKA

Po raz pierwszy na stanowisku
przewodniczącej

O współpracy z radnymi, zmianach i
polityce informacyjnej - rozmawialiśmy
z Ireną Kaczmarek, nowo wybraną przewodniczącą kórnickiej Rady Miejskiej.
Kórniczanin: Czy „odnalazła” się już
Pani w nowej roli?

może Pani liczyć na przychylność ze strony
radnych wobec swoich działań?
Irena Kaczmarek: Liczę na przychylność radnych oraz współpracę opartą
na życzliwości i wzajemnym zaufaniu.

Irena Kaczmarek:
Myślę, że jeszcze niezupełnie. Ze względu na to,
że jest to dla mnie nowa
rola staram się w sposób
systematyczny i planowy
poznawać poszczególne
zagadnienia związane z
funkcjonowaniem Rady
Miejskiej i sprawy, którymi się zajmuje.
Jestem to winna moim
wyborcom, którym jestem
wdzięczna za zaufanie.
Kórniczanin: Czy
wcześniejsze Pani doświadczenia zawodowe
pomogą w pełnieniu tak
ważnej funkcji?
Irena Kaczmarek:
Doświadczenia zawodowe związane z
organizacją i zarządzaniem szkołą na
pewno pomogą mi w pełnieniu funkcji
przewodniczącej Rady Miejskiej. Jednak
charakter tej pracy wymaga zdobycia
określonej wiedzy i umiejętności, dlatego
zamierzam doskonalić się poprzez udział
w różnych formach dokształcania.
Kórniczanin: Na stanowisko przewodniczącej RM została wybrana Pani
większością głosów. Czy to oznacza, że

Dla dobra całej gminy musimy zgodnie i
wspólnie podejmować decyzje i realizować
zadania.
Kórniczanin: Jakie zmiany planuje
Pani wprowadzić w funkcjonowaniu rady i
jej biura? Czy zmiany będą dotyczyć także
polityki informacyjnej? Czy znany jest już
termin comiesięcznych sesji oraz harmonogram prac komisji?
Irena Kaczmarek: Ustalenia, które
sprawdziły się w funkcjonowaniu rady i

biura należy kontynuować, a przyszłość
pokaże co będzie trzeba udoskonalić, a co
zdecydowanie zmienić. Dla usprawnienia
pracy organu, jakim jest rada będą odbywać
się spotkania z radnymi dotyczące spraw
organizacyjnych. Pierwsze spotkanie, w
którym wzięli udział wiceprzewodniczący
odbyło się 11 grudnia. Wówczas podjęliśmy już pierwsze kroki, aby polepszyć
kontakt ze społeczeństwem. Najbliższe
takie spotkanie będzie
miało miejsce 22 grudnia
2006 roku podczas, którego zostaną ustalone
terminy sesji, stałych
komisji oraz dyżurów
radnych (harmonogram
pojawi się w następnym
numerze „Kórniczanina”). Kolejne spotkanie
w sprawie usprawnienia
polityki informacyjnej
odbędzie się 5 stycznia
2007 roku z udziałem
zaproszonych gości.
Uważam, że ustalenia te są niezwykle
ważne dla przepływu
informacji na linii Rada
Miejska a społeczeństwo, a przepływ ten powinien być rozszerzony,
skuteczny i nie budzić
wątpliwości.
Kórniczanin: Jakie uchwały będą podejmować radni na najbliższej sesji?
Irena Kaczmarek: Na najbliższej sesji
pojawi się projekt uchwały m.in. powołującej
doraźną komisję ds. budowy czterotorowej
linii energetycznej na terenie gminy Kórnik,
w sprawie ustalenia przedmiotu działania
poszczególnych komisji oraz prawdopodobnie wynagrodzeń nauczycieli.
Rozmawiała: Barbara Morasz

Uprzejmie zapraszam Mieszkańców Gminy Kórnik na wspólne przywitanie 2007 ROKU.
Atrakcją wieczoru będzie POKAZ SZTUCZNYCH OGNI.
Impreza rozpocznie się o godz. 23:30
na kórnickim rynku przed ratuszem (pl. Niepodległości)
Burmistrz Jerzy Lechnerowski
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RADNI

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 druga część – w kolejności alfabetycznej kolejnych ośmioro radnych. Oto co
dokładnie napisali o sobie.
Wykształcenie:
zawodowe

jerzy rozmiarek
Prywatnie o sobie:
Lat 51, żonaty,
żona Krystyna, 3 córki:
Małgorzata (15lat), Anita (14 lat), Klaudia
(10 lat)

Droga zawodowa:
Od 20 lat prowadzę gospodarstwo rolne,
przejęte po rodzicach
Doświadczenia Samorządowe i w pracy społecznej:
Czwartą kadencję jestem Sołtysem wsi
Czmoń. Od 20 lat jestem Naczelnikiem
OSP w Czmoniu. Wiceprezes Gminnego
Zarządu OSP w Kórniku
obecnie Publicat S.A. W latach 1990-03 kolejno dyrektor ds. handlowych, dyrektor ds. marketingu, dyrektor ds. wydawniczych, członek
Zarządu. Od 2003 członek Rady Nadzorczej
oraz konsultant ds. wydawniczych.

michał stecki
Prywatnie o sobie:
wiek 41 lat, żonaty,
trójka dzieci, zainteresowania – podróże, żeglarstwo, narty.
Wykształcenie:
mgr inż. rolnictwa (AR w Poznaniu),
studia podyplomowe: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Analiza finansowa w procesie
inwestowania (AE w Poznaniu), znajomość
języków obcych: angielski, rosyjski.
Droga zawodowa:
Cała kariera zawodowa związana z wydawnictwem Podsiedlik Raniowski i Spółka

andrzej surdyk
Prywatnie o sobie:
Lat 40, żonaty, 3
dzieci

Doświadczenia samorządowe i w pracy
społecznej:
Założyciel i prezes Stowarzyszenia
PRZYJAZNY BORÓWIEC
Najważniejsze wyzwania w tej kadencji
Rady Miejskiej:
a. Skuteczne pozyskiwanie i wykorzystanie środków unijnych – wspomaganie
i stymulowanie zarządu miasta w kwestii
pozyskania jak największej ilości środków.
Należy przeprowadzić analizę potrzeb
gminy, stworzyć zespół kompetentnych
urzędników oraz firm pośredniczących w
pozyskiwaniu środków, stworzyć system
monitorowania postępu prac.
b. Linia wysokiego napięcia – dopro-

Wykształcenie:
zawodowe
Doświadczenia Samorządowe i w pracy społecznej:
Radny poprzedniej kadencji

architektura zieleni,

SEWERYN
WALIGÓRA

ka dzieci,

Prywatnie o sobie:
55 lat, żonaty, trój-

zainteresowania:
historia – szczególnie Wielkopolski,
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Wykształcenie:
Wyższe Akademia Rolnicza w Poznaniu
mgr inż. Ogrodnictwa. Staże zawodowe w
U.S.A. i studia podyplomowe w Wielkiej
Brytanii (managerskie), oraz w Danii.
Droga zawodowa:
Po studiach praca w placówkach PAN w
Kórniku (Instytut Dendrologii, oraz Zakład
Dendrologii i Arboretum Kórnickie. Od 1990
roku współwłaściciel firmy.

Najważniejsze wyzwanie tej kadencji
Rady Miejskiej:
- rekultywacja wysypiska śmieci w
Czmoniu
- budowa, modernizacja, remont dróg
i chodników
- promocja gminy
Planowany sposób kontaktu ze społecznością w okręgu wyborczym:
-uczestnictwo w zebraniach wiejskich i
Rad Sołeckich
- dyżur w Biurze Rady
wadzić do korzystnego dla gminy i jej
mieszkańców przebiegu - należy powołać
komisje doraźną, która zajmie się tym palącym problemem.
c. Udrożnienie przepływu informacji
- Wiele dzisiejszych problemów wynika z
zaskakiwania społeczność lokalnej decyzjami godzącymi w ich interesy - trzeba
przeanalizować dotychczasowe metody i je
udoskonalić np. zmienić styl pracy radnych
z wyborcami, strony internetowe – udostępnić możliwość otrzymywania newsletteru z
witryny kornik.pl, stworzyć lokalne biuletyny
informujące o najważniejszych sprawach.
Planowany sposób kontaktu ze społecznością w okręgu wyborczym:
Regularne spotkania raz na kwartał oraz
dodatkowe spotkania tematyczne zwoływane „pod potrzeby”. Dzięki nim zamierzam
wykorzystywać wiedzę i umiejętności
mieszkańców do lepszego sprawowania
powierzonej funkcji.

Najważniejsze wyzwanie tej kadencji
Rady Miejskiej:
- budowa dróg i oświetlenia w moim
okręgu. Realizacja programu wyborczego
komitetu Jerzego Lechnerowskiego

Doświadczenia samorządowe i w pracy
społecznej:
Radny w latach 1998-2006, przewodniczący Rady Miejskiej w latach 1998-2002.
Prezes UKS „Jedynka-Kórnik” – od momentu powstania klubu w 1999 roku.
Najważniejsze wyzwanie tej kadencji
Rady Miejskiej:
Dla Bnina i Kórnika rewitalizacja tych
miejscowości w związku z zakończeniem
budowy obwodnicy Bnina i Kórnika. Dla
Gminy: zrównoważony rozwój północnej
części (Borowiec, Kamionki). Dbałość o
(dokończenie na str. 7)



REKLAMY

MECHANIKA POJAZDOWA

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

Ideal

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

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

ROLNIKU - PRZEDSIĘBIORCO

ORKIESTRA jakich mało

Masz problem z odpadami?
Folia, worki, skrzynki itp.

Tel. 0-661-336-233

ZADZWOŃ: 503 14 72 82

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

NZOZ „BEDENT” STOMATOLOGIA
ZAPRASZA UBEZPIECZONYCH

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

PŁYTKI CERAMICZNE
PŁYTKI ELEWACYJNE • KLEJE • FUGI
Rabaty

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

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

sklep „Mat-Bud”
Roman Wdowczyk

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

– płyty gipsowe
– styropian
– farby
– papę

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



zapraszamy

tel. (61) 898 03 35
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Małgorzata
walkowiak
Prywatnie o sobie:
45 lat, zamężna ,
mama pięciorga dzieci.
Wykształcenie:
wykształcenie wyższe
Droga zawodowa:
zawodowo pracuje jako położna
Doświadczenia samorządowe i w pracy
społecznej:
Od 12 lat sprawuję funkcję sołtysa wsi
bogdan
wesołek
Prywatnie o sobie:
Mam 61 lat. Jestem żonaty od 40 lat.
Posiadamy dwie córki oraz dwoje wnuków
Mikołaja i Łukasza. Moje zainteresowania
to podróże. Poznawanie ciekawych ludzi.
Praca na rzecz ludzi ubogich i potrzebujących. Zycie i praca w środowisku przyjaznym człowiekowi. Dbałość o środowisko,
w którym żyjemy.
Wykształcenie:
W 1962 roku zdobyłem zawód w obróbce skrawaniem metali. Doskonaląc
umiejętności zawodowe byłem i jestem
człowiekiem, który ciągle rozwijał swoje
zainteresowania zawodowe wraz z uzupełnianiem wykształcenia. W 1976 roku
ukończyłem Liceum Ogólnokształcące
w Kórniku.
Droga zawodowa:
W 1962 roku rozpocząłem pracę w
poznańskich zakładach pracy. Od 1978
roku podjąłem pracę w Kórnickiej oświacie jako kierownik administracyjny w
Zbiorczej Szkole Gminnej. Od tego czasu
związałem się z kórnickim środowiskiem.
Rozpoczynając pracę w 1978 roku na
terenie gminy zapoznałem się z problematyką kórnickiej oświaty, przede wszystkim
poprawą warunków nauki uczniów i pracy
nauczycieli. W 1993 roku rozpocząłem
pracę w samorządzie kórnickim
Doświadczenia Samorządowe i w
pracy społecznej:
W pierwszych wyborach samorządowych w 1990 zostałem wybrany radnym.
Warto o tym wspomnieć, gdy wspólnie z
22 radnymi zaczęliśmy stawiać pierwsze

nr 24/2006

odpadów w Czmoniu i doprowadzenie
do jak najbardziej akceptowalnego przez
mieszkańców przebiegu linii wysokiego
napięcia na odcinku Skrzynki-Kamionki.
Planowany sposób kontaktu ze społecz-

nością w okręgu wyborczym:
Bezpośredni, codzienny z mieszkańcami Kórnika. W razie potrzeby spotkania w
celu omówienia i rozwiązywania problemów
naszego miasta

Kamionki, jestem laureatką konkursu na
najlepszego sołtysa w Polsce.
Od ponad 20 lat działam w Radzie Sołeckiej a 25 lat sprawuje funkcję sekretarza
OSP Kamionki. Nie było akcji służącej społeczeństwu, w których nie brałam udziału.
Większość z nich sama współorganizowałam. Pomoc najuboższym, działalność na
rzecz dostępu dzieci wiejskich do kultury,
edukacji i wychowania, a także integracji
niepełnosprawnych - to tylko niektóre
kierunki mojej pracy. Znam problemy wsi,
szukam rozwiązań. Jestem otwarta na
inicjatywy nowych mieszkańców.
Jako sołtys borykałam się z wieloma
problemami zgłaszanymi przez mieszkańców.
Pragnę zrobić wszystko aby kierunek
rozwoju gminy, priorytety samorządu w
działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców były zgodne z misją
gminy: „Gmina Kórnik to rozwinięta

gospodarka, atrakcyjne miejsce
zamieszkania i wypoczynku, wspaniałe
zabytki”. Moje motto brzmi:
“Nie ma rzeczy niemożliwych, wystarczy
chcieć, a wszystko można zrealizować”

kroki w budowie demokracji. Pragnęliśmy
mieć nasza szkołę, naszego lekarza,
nasze władze samorządowe, aby mieszkańcy mieli pracę, dbać o środowisko naturalne (parki krajobrazowe, składowisko
odpadów ekologiczne), o równomierny
rozwój gminy. W następnych kadencjach
udało się wiele tych rzeczy dokonać.
W tym miejscu należy wspomnieć śp.
Zbigniewa Steckiego Pierwszego Przewodniczącego Rady Miejskiej Wielkiego
Demokratę.

przed poważnymi do rozwiązania problemami a mianowicie:

W br. zostałem po raz czwarty obdarzony zaufaniem otrzymując od wyborców
mandat radnego. Wszystkich mieszkańców Bnina, którzy oddali na mnie
swój głos i pozostałych zapewniam, że
przez okres pełnienia tego zaszczytnego
mandatu będę się starał spełniać ich
oczekiwania.
Dzisiaj wybrani Radni stanęli przed
kolejnymi zadaniami służącymi rozwojowi gminy i zadowoleniu mieszkańców.
Musimy stworzyć warunki współpracy
dla inwestorów, jak również dbać o dobre warunki współpracy z istniejącymi
podmiotami gospodarczymi działającymi
na terenie gminy. Pełnie funkcję prezesa
(po raz piaty) Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Kórniku organizacji charytatywnej. Ponadto jestem członkiem władz
wojewódzkich. Za swoją pracę na rzecz
ludzi ubogich i potrzebujących zostałem
wyróżniony Odznaką „Zasłużonego Działacza Społecznego” oraz otrzymałem
odznaczenia państwowe Srebrny Krzyż
Zasługi przyznany przez Prezydenta R.P
w 2005 roku. Jestem z tego dumny.
Najważniejsze wyzwanie tej kadencji
Rady Miejskiej:
Jako nowo wybrana Rada stoimy

RADNI

(dokończenie ze str. 5)
należyte przygotowywanie i realizowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla całej Gminy. Pilne sprawy do
załatwienia to: rekultywacja składowiska

Najważniejsze wyzwanie tej kadencji
Rady Miejskiej:
-pomyślne przesunięcie linii wysokiego
napięcia,
-poprawa stanu dróg,
-pozyskiwanie funduszy unijnych,
-poprawa komunikacji ze społeczeństw
em;(konsultacje społeczne, Internet)
Planowany sposób kontaktu ze społecznością w okręgu wyborczym:
raz na kwartał spotkania z wyborcami,
współpraca z Radami Sołeckimi spotkania
w zależności od wagi aktualnych problemów.

-składowiska odpadów
-przebiegającej przez gminę linii
energetycznej
-rozwiązania problemów mieszkaniowych dla rodzin ubogich i samotnych.
-osób niepełnosprawnych (dzieci i
osób dorosłych)
- zapewnieniu bezpieczeństwa dla
mieszkańców gminy
- profilaktyka prozdrowotna (rozwój
badań profilaktycznych, sport)
-szerokie konsultacje społeczne na
rzecz rozwiązywania ważnych spraw
gminnych
-rozwój bazy oświatowej i rekreacyjnej
- zagospodarowanie czasu wolnego
uczniów
- stwarzanie warunków dla nowych
inwestorów
- rozwój podmiotów gospodarczych z
100% udziałem gminy
Wymienione zagadnienia są w wielu
przypadkach bardzo złożone, należy
włączyć wiele środowisk, aby wspólnie
zastanowić się nad sposobem ich rozwiązania
Planowany sposób kontaktu ze społecznością w okręgu wyborczym:
Mam nadzieję, że lokalna prasa wykorzysta swoje strony dla wielopłaszczyznowej dyskusji dla rozwoju gminy i na rzecz
społeczności. Rozwój i możliwości telekomunikacyjne pozwalają na szybką drogę
komunikowania się. Ale najważniejsze to
ciągły kontakt z mieszkańcami poprzez:
spotkania tematyczne, wystawy, rajdy,
rozmowy indywidualne, które sobie cenię.
Współistnieć w różnych organizacjach.
(dokończenie na str. 8)



INFORMACJE

KOMUNIKAT

janusz wojtuś
Prywatnie o sobie:
58 lat, żonaty, pięcioro dzieci
Zainteresowania: sport, organizacja
młodzieży w grach zespołowych
Wykształcenie:
zawodowe
Doświadczenia Samorządowe i w pracy
społecznej:
Trzy kadencje jako Sołtys Robakowo
– Osiedle. Druga kadecja Radny Rady
Miejskiej
Najważniejsze wyzwanie tej kadencji
Rady Miejskiej:
- dokończenie rekultywacji wysypiska w
Czmoniu i uporządkowanie segregacji oraz
wywozu odpadów stałych
Budowa dróg i chodników i oświetleń
miejscowości
Planowany sposób kontaktu ze społecznością w okręgu wyborczym:
-każda trzecia środa miesiąca dyżur w
Radzie Miejskiej

88 Rocznica

Powstania Wielkopolskiego

Burmistrz Gminy Kórnik, na podstawie
art. 13 ust. 1 w zw. z ust. 2 i 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr
96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały
nr II/15/2006 Rady Miejskiej w Kórniku z
dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia
Zadania szczegółowe obejmują:
Nazwa zadania

- Organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego.
- Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury ze szczególnym
nastawieniem na dzieci i młodzież.
- Organizacja imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury, ochrony
dziedzictwa kulturowego i integracji społeczności gminy.
- Promocja działalności w dziedzinie kultury i wymiana kulturalna w kraju
i z zagranicą.
- Organizacja Gminnego Dnia Działkowca.
- Organizacja „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” w Kórniku
Ogółem:

wstania Wielkopolskiego, dla
uczczenia zrywu niepodległościowego, nastąpi symboliczne
złożenie kwiatów w miejscach

rozpocznie się przy tablicy poświeconej Kompanii Kórnickiej (Plac

Nazwa zadania
- Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
w poszczególnych dyscyplinach sportowych:
* piłce nożnej,
* koszykówce,
* wioślarstwie,
* kolarstwie
* szachach i warcabach.
- Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży reprezentującej
gminę w imprezach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.
- Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu
gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim w tym:
* turniejów: siatkówki , piłki nożnej, tenisa stołowego, strzeleckiego,
szachowego oraz w warcabach, zawodów wędkarskich w ramach Kórnickich
Spotkań z Białą Damą,
* Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik,
* Przełajowych Mistrzostw Wielkopolski w kolarstwie,
* Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik
* Ogólnopolskiego Turnieju Tekwondo o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik
(współorganizacja),
* Spartakiady w Kamionkach
- Prowadzenie Kórnickich Lig Drużyn Niezrzeszonych w:
* siatkówce,
* piłce nożnej
* młodzieżowej („podwórkowej”) w piłce nożnej
Ogółem:



90.000,00 zł

Planowane wydatki
w roku 2007

Wydatki
w roku 2006

195.000

190.000

Zadania szczegółowe obejmują:
Nazwa zadania
- Organizacja wypoczynku letniego poza Kórnikiem dla grupy 40 dzieci
i młodzieży skierowanych przez OPS, pedagogów szkolnych oraz
organizacje realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej.
- Organizacja turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy.
- Zorganizowanie jednodniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych
(rajdy piesze, rowerowe, wycieczki autokarowe dla dzieci i młodzieży.
Ogółem:

Planowane wydatki
w roku 2007

Wydatki
w roku 2006

40.000

47.000

Planowane wydatki
w roku 2007

Wydatki
w roku 2006

   18.000

16.000

POMOCY SPOŁECZNEJ
Zadania szczegółowe obejmują:
Nazwa zadania
- Organizacja świąt dla samotnych i ubogich.
- Pomoc rodzinom niepełnym, zagrożonym społecznie marginalizacją i wykluczeniem.
- Organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z UE.
Ogółem

POZOSTAŁYCH ZADAŃ Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zadania szczegółowe obejmują:

w tych uroczystościach.
Burmistrz
Jerzy Lechnerowski

106. 000,00 zł

EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Niepodległości 43)
Zapraszam do wzięcia udziału

Wydatki
w roku 2006

Zadania szczegółowe obejmują:

pamięci narodowej związanych
z tym wydarzeniem. Uroczystość

Planowane wydatki
w roku 2007

KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Informuję, że w dniu 27 grudnia
br. o godz.11,00 w rocznicę Po-

Programu współpracy Gminy Kórnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi
podmiotami w roku 2007, ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT
NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ
GMINY KÓRNIK W ROKU 2007
W ZAKRESIE:

Nazwa zadania

Planowane wydatki
w roku 2007

Wydatki
w roku 2006

18.000

18.000

- Prowadzenie dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kórnik zajęć
rehabilitacyjno -terapeutycznych.
- Organizacja spotkań integracyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych.
Ogółem:
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Zadania szczegółowe obejmują:
Nazwa zadania

Planowane wydatki w
roku 2007

Wydatki
w roku 2006

2.500

4.000

Planowane wydatki
w roku 2007

Wydatki
w roku 2006

8.000

15.000

- Organizacja konkursów tematycznych i olimpiad przedmiotowych
oraz sportowych dla dzieci i młodzieży
Ogółem:

ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Zadania szczegółowe obejmują:
Nazwa zadania
- Organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji i aktywizacji
społeczności lokalnych.
Ogółem:

KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I. WYMOGI FORMALNE

II. WYBÓR OFERT

W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, osoby
prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego, stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego oraz
jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez
nie nadzorowane, oraz inne podmioty, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
które prowadzą działalność statutową w
dziedzinie objętej konkursem i zamierzają
realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Kórnik.
Oferta musi spełniać wszystkie warunki formalne zgodne z ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru
zawartego w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. Nr
193, poz.1891), wypełnione w sposób
czytelny.
vWymagane załączniki do oferty:
aktualny odpis z rejestru - ważny do 3
m- cy od daty wystawienia, sprawozdanie
merytoryczne i finansowe za ostatni rok
oraz poświadczenie złożenia oferty.
Oferent zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków
otrzymanych na realizację umowy.
Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu i niespełniające wymogów
formalnych zostaną odrzucone.
Jeżeli wnioskodawca przewiduje złożenie kilku ofert na jedno zadanie, może
złożyć jedną ofertę zbiorczą.
Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie
podpisanej z wybranym oferentem.

1. Komisja Konkursowa rozpatrzy
oferty w ciągu 15 dni od upływu terminu
ich składania.
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2. Przy rozpatrywaniu ofert kierować
się będzie następującymi kryteriami:
- oceną możliwości realizacji zadania
przez oferenta,
- oceną przedstawionej kalkulacji
kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- wysokością środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadania,
- ceną jednostkową skierowania w
przypadku organizacji wypoczynku ,
- ceną jednostkową godziny rehabilitacji w przypadku oferty na prowadzenie
zajęć z osobami niepełnosprawnymi.
3. Otrzymanej dotacji oferent nie może
przekazywać osobom trzecim.
4. Oferent, po otrzymaniu dotacji
zobowiązuje się do zamieszczania w
informacjach reklamowych zapisu “Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu
Miejskiego w Kórniku”.
5. Oferty nie spełniające wymogów
formalnych nie będą rozpatrywane.
Formularze ofert oraz dodatkowe
informacje można uzyskać w Referacie
Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku ,
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik pok.
1, tel. (061) 8170-411 wew. 601 lub
653 oraz na stronie internetowej Gminy
- www.kornik.pl.
Oferty, można składać osobiście lub
drogą pocztową w terminie do 15 stycznia 2007 roku (decyduje data stempla
pocztowego) w Biurze Obsługi Mieszkańca UM.
Po zakończeniu postępowania
w sprawie przydzielania dotacji na realizację powyższych zadań jego wyniki zostaną podane na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku oraz na stronie
www.kornik.pl.

III Sesję Rady
Miejskiej
w Kórniku

INFORMACJE

OŚWIATY I WYCHOWANIA

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Kórniku
odbędzie się 28 grudnia 2006r. o godz.
13oo w sali Domu Strażaka w Kórniku.
W programie sesji znajdą się między
innymi rozpatrzenie projektów uchwał
lub zajęcie stanowiska w następujących
sprawach:
- powołania doraźnej komisji ds. budowy linii elektroenergetycznej 2x400 kV
+ 2x220 kV
na terenie Gminy Kórnik.
- zmiany budżetu gminy Kórnik na
2006r.,
- wydatków zamieszczonych w budżecie
Gminy Kórnik na 2006 rok niewygasających
z upływem roku budżetowego,
- zmiany uchwały Nr XXXIX/435/2005
z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie emisji
obligacji
komunalnych,
- przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w 2007r.,
- regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Kórnik
na rok 2007,
- ustalenia najniższego wynagrodzenia
pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Gminy Kórnik,
- zamiaru likwidacji Punktu Filialnego
w Robakowie Szkoły Podstawowej w
Szczodrzykowie,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy
mieszkaniowej w Borówcu, działki nr
ewid. 335/....,
- nadania nazwy osiedla w Czmońu,
- nadania nazwy osiedla w Błażejewie,
- nadania nazw ulicom w Gądkach,
- nie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że jak co
roku w okresie od
16 grudnia 2006 r.
do 31stycznia 2007 r. MuzeumZamek w Kórniku będzie nieczynne.
Ponowne otwarcie Muzeum nastąpi
1 lutego 2007 r.
P.O. Dyrektor Biblioteki Kórnickiej
PAN
dr Zbigniew Kalisz



REKLAMY

Wesołych Świąt!

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

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

INSTALATORSTWO
RAFAŁ NIEMIR

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

tel. (61) 817 07 50
kom. 0601 586 966
Przemysłowe i domowe
maszyny do szycia

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

Borówiec, ul. Poznańska 83

Tel./fax 663-90-81, 0508 136 344, (61) 87 88 050
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KOMUNIKAT

wod. – kan. świadczonych przez Aquanet
Spółka Akcyjna”.
Nowe taryfy, w odróżnieniu od dotychczasowych, zawierają opłaty abonamentowe. Abonament stanowi opłatę za
utrzymywanie w gotowości do świadczenia
usług urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Obowiązująca od 01.01.2007
roku taryfa wieloczłonowa będzie się więc
składać z następujących elementów:
1. ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub
odprowadzonych ścieków;
2. opłaty abonamentowej za utrzymanie
w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
oraz w budynkach wielolokalowych:
opłaty za odczyt wodomierza.

Taryfy cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków:
Wysokość cen netto za 1 m3 dostarczonej wody oraz wysokość cen netto
za 1 m3 odebranych ścieków
Tabela nr 1
Wyszczególnienie

Woda

Ścieki

Grupa odbiorców

Jednostka
miary

Cena netto
w zł/1m3

Cena netto
w zł/1m3

1.

Gospodarstwa domowe
i Inni

1 m3

2,76

3,75

2.

Przemysł

1 m3

2,76

3,83

3.

Woda na cele przeciwpożarowe

1 m3

2,76

---

L. p.

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości
do świadczenia usług urządzeń wodociągowych
Tabela nr 2
l. p.

Wyszczególnienie rodzajów opłat
abonamentowych
podgrupa
średnica w mm

Gospodarstwa
domowe i Inni

Przemysł

1

Podgrupa 1

do 20 mm

1,48

1,48

2

Podgrupa 2

25 mm

2,07

2,07

3

Podgrupa 3

30 mm

3,55

3,55

4

Podgrupa 4

40 mm

5,91

5,91

5

Podgrupa 5

50 mm

8,87

8,87

6

Podgrupa 6

80 mm

23,66

23,66

7

Podgrupa 7

100 mm

35,48

35,48

8

Podgrupa 8

150 mm i powyżej

88,71

88,71

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości
do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych
Tabela nr 3
l. p.

Wyszczególnienie rodzajów opłat
abonamentowych

Gospodarstwa
domowe i Inni

Przemysł

cena netto w zł

cena netto w zł

podgrupa

średnica w mm

1

Podgrupa 1

do 20 mm

2,46

2,46

2

Podgrupa 2

25 mm

3,44

3,44

3

Podgrupa 3

30 mm

5,90

5,90

4

Podgrupa 4

40 mm

9,84

9,84

5

Podgrupa 5

50 mm

14,76

14,76

6

Podgrupa 6

80 mm

39,35

39,35

7

Podgrupa 7

100 mm

59,02

59,02

8

Podgrupa 8

150 mm i powyżej

147,56

147,56

Opłata za odczyt wodomierza w budynkach wielolokalowych
Tabela nr 4
l. p.

Czynność

1.

Odczyt wodomierza w
budynkach wielolokalowych

Gospodarstwa domowe i Inni
cena netto w zł

Przemysł
cena netto w zł

2,34

2,34

Rozliczając odbiorców wody i ścieków
w okresie przejściowym (czyli za okres
rozliczeniowy obejmujący koniec roku
2006 i początek roku 2007) Aquanet
dokona oszacowania zużycia wody i
odprowadzanych ścieków na podstawie
średniodobowego zużycia pomiędzy
odczytami, proporcjonalnie do liczby dni
obowiązywania poprzedniej i nowej taryfy. Należność za wodę i ścieki naliczona
będzie według określonej w ten sposób
ilości pobranej wody i odprowadzanych
ścieków, cen i opłat oraz taryf obowiązujących odpowiednio do rozliczanego
okresu.

INFORMACJE

Szanowni Klienci !
Aquanet Spółka Akcyjna uprzejmie
informuje odbiorców usług, że z dniem
01.01.2007 roku zgodnie z trybem określonym w art. 24, ust. 8 Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z
dnia 7 czerwca 2001 (tekst jednolity: Dz. U.
Nr 123 poz. 858), wchodzą w życie nowe
taryfy dotyczące zaopatrzenia w wodę i
odbioru ścieków. Nowe taryfy obowiązywać będą w okresie od 01.01.2007 r. do
31.12.2007 r. Informację
o taryfach oraz zasadach i sposobach
rozliczania odbiorców usług zawiera dostępna na stronie internetowej Aquanet
S.A. „Instrukcja obciążania odbiorców usług

UWAGA:

Istnieje również możliwość przeprowadzenia rzeczywistego, końcowego rozliczenia zużycia
z roku 2006 (faktura) w oparciu o przekazaną przez odbiorcę, wartość odczytu
wskazań wodomierza spisanego na dzień
31.12.2006 r. Informacja ta może być
przekazana:
1. osobiście,
w poznańskich placówkach Aquanetu
– Dziale Obsługi Klienta przy ul. Garbary
120 oraz Punkcie Obsługi Klienta przy ul.
Dolna Wilda 126, czynnych:
- w poniedziałki:
od 6 45 do 17 00,
- od wtorku do piątku:		
od 6 45 do 16 00,
2. telefonicznie w godzinach określonych powyżej, pod następującymi numerami telefonów:
(061) 83 59 030, 83 59 032, 83 59 056,
83 59 042, 83 59 052, 83 59 037
3. pisemnie – na adres Dział Obsługi
Klienta, ul. Garbary 120, 61-757 Poznań
4. drogą elektroniczną, na adresy email: klient@aquanet.pl, info@aquanet.pl,
5. faksem, pod numerem
(061) 83 59 063,
Termin podawania stanu wodomierzy i
urządzeń pomiarowych upływa z dniem 12
stycznia 2007 r. Podczas przekazywania informacji prosimy o podanie ewidencyjnego
numeru odbiorcy, który jest uwidoczniony w
treści każdej faktury.
W celu zapoznania się ze szczegółami
nowego taryfikatora, zapraszamy Państwa
do odwiedzenia naszej strony internetowej www.aquanet.pl, gdzie znajdziecie
dodatkowo: oferty usług świadczonych
przez Aquanet S.A., wszystkie niezbędne
formularze, wnioski, cenniki i regulaminy
naszej Spółki.
Zarząd
Aquanet Spółka Akcyjna
w Poznaniu

UWAGA: ceny i stawki określone w tabelach podano w wartościach netto, do których dolicza się 7%
podatek VAT.
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INFORMACJE

Kronika kryminalna
Potrącił pieszego
15 grudnia, w miejscowości Robakowo,
kierujący pojazdem marki VW potrącił
pieszego. Poszkodowany został 84-letni
mężczyzna, który w wyniku uderzenia
poniósł śmierć na miejscu. Przyczyny
i okoliczności zdarzenia bada Sekcja
Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu pod
nadzorem Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp.
Kradzieże z włamaniem
W okresie ostatnich dwóch tygodni doszło
do pięciu kradzieży z włamaniem.
• W dniu 4 grudnia mieszkaniec Poznania
powiadomił kórnickich funkcjonariuszy o
włamaniu do altany na terenie POD im.
A. Wróblewskiego w Kórniku. Nieznany
sprawca dokonał kradzieży różnych przedmiotów o łącznej wartości 630 zł.
• 6 grudnia mieszkaniec gminy Krzykosy
powiadomił Komisariat Policji w Kórniku
o włamaniu do jego samochodu, który
zaparkowano przy ul. Staszica w Kórniku
i kradzieży radioodtwarzacza oraz innych
przedmiotów. Straty oszacowano na 2
900 zł.
• 6 grudnia mieszkaniec Poznania powiadomił kórnickich policjantów o włamaniu
do baraku w miejscowości Dziećmierowo.
Nieznany sprawca ukradł stamtąd stopy

wibracyjne o wartości 12 000 zł.
• W dniu 7 grudnia w Dziećmierowie
nieznany sprawca włamał się do pojazdu
marki Polonez, którego właścicielem był
mieszkaniec Kórnika i dokonał kradzieży
radioodtwarzacza o wartości 550 zł.
• 7 grudnia mieszkanka Poznania poinformowała KP w Kórniku o włamaniu do domku letniskowego w Błażejowie. Złodziej
dostał się do budynku poprzez rozerwanie
boku domku, a następie dokonał kradzieży sprzętu AGD. Straty oszacowano na
10 000 zł.
Ukradł samochód
W dniu 16 grudnia mieszkaniec Kalisza
powiadomił kórnickich funkcjonariuszy o
kradzieży samochodu marki Skoda Fabia,
który został zaparkowany w Kamionkach.
Wartość strat to 25 000 zł.
Wyrwał torebkę i ukradł
portfel
6 grudnia mieszkanka gminy Zaniemyśl
zgłosiła kradzież portfela. Do zdarzenia
doszło na ul. Jeziornej w Kórniku-Bninie. Nieznany sprawca wyrwał kobiecie
torebkę, w której znajdował się portfel z
pieniędzmi i dokumentami. Starty oszacowano na 250 zł.
Opracowanie: BM

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2 0 0 1 r. – P r a w o o c h r o n y ś r o d o w i s k a ( t e k s t j e d n o l i t y
Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) i art. 61 § 1 i 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek
Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kórniku, Plac Niepodległości
1, 62-035 Kórnik wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum rekreacyjno – sportowego
i kulturalno – oświatowego w Kórniku przy ul. Krasickiego, składającego
się z następujących budynków :
A. Hala sportowa o wysokości 12 m, pow. zabudowy 3448 m2, pow.
całkowita 6 896 m2, kubatura 82 752 m3
B. Kryta pływalnia o wys. 12 m, pow. zabudowy 1 759 m2, pow.
całkowita 3 518 m2, kubatura 42 216 m3
C. Centrum kulturalno - oświatowe o wys. 12 m, pow. zabudowy
1 000 m2, pow. całkowita 2 372 m2, kubatura 21 725 m3 wraz z
zagospodarowaniem terenu obejmującym drogi, parkingi, chodniki,
boiska sportowe oraz tereny zielone, na działkach o nr ewid. 474, 477,
478, 479, 480, 482, 470/3, 470/4, 473/1, 473/2, 481/1, 481/2, 483/2,
483/3, 484/4, 484/5, 484/7, 484/8, 484/9, 484/10, 489/2, 489/3, 490/2,
490/3, 490/5, 491/2, 491/3, 491/5, 492/1, 492/2, 493/77, 495/64 obręb
Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

P.H.U.
ADI-POŻ

Dachowa, ul. Kręta 8,
62-023 Gądki

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

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

Tel. 601 774 962

Warsztat napraw gaśnic
Dachowa, ul. Kręta 8, tel. (61) 8198-176
Serwisy czynne w każdą sobotę:v
OSP Zaniemyśl 900-1200, OSP Kórnik 900-1200

Przyjmę konie
w Pensjonat

Borówiec
tel. 061 817 13 16

Z dokumentacją w ww. sprawie można zapoznać się w Referacie
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Plac Niepodległości 1 w Kórniku pok. 201.
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1981 roku

Nie zapomnę tej chwili, gdy o godzinie
24-tej z 12 na 13-tego grudnia 1981 roku
na ekranie telewizora ukazała się poważna
twarz gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Ponurym, nieco przytłumionym głosem oznajmił
wprowadzenie stanu wojennego. Był to
dla nas szok! Nikt z obecnych moich gości
przybyłych na małe spotkanie towarzyskie,
nie wiedział, co to ma znaczyć. Wesoły nastrój zniknął, a zaczęły się domysły: wojna,
napad na Polskę....Moja koleżanka Fela z
Poznania, miała u mnie nocować, po tym
komunikacie wpadła w panikę, bała się o
reakcję swojej mamy, która sama była w
domu. Niestety, musiała czekać do rana i
dopiero najwcześniejszym autobusem dostała się do domu. Zdumiona była widokiem
poznańskich ulic, pełnych milicji, wojska,
ZOMO i czołgów. –,,Jak ujrzałam Poznań w
takiej scenerii, kolana mi się ugięły, wskoczyłam w pierwszy tramwaj jaki nadjechał
i dopiero na Kaponierze zaczęłam myśleć,
dokąd jadę. Na szczęście moja mama o
niczym nie wiedziała, spokojnie przespała
noc i rankiem wybierała się do kościoła”opowiadała koleżanka jak się spotkałyśmy
po dwóch dniach. Natomiast moi rodzice
zjawili się od samego rana wielce zaniepokojeni, mama płakała, a ojciec chodził
po pokoju i powtarzał ,, co to będzie, co
to będzie”. Mój mąż chciał posłuchać radia, ale milczało, myślał, że się popsuło.
Wyciągnął sanki, ustawił na nich radio, bo
mieliśmy duże takie z adapterem i powiózł
je do naprawy do znajomego w Robakowie.
Tam się dowiedział, że przyczyna milczenia
Wolnej Europy leży, gdzie indziej, tak jak i
telefonów. 		

Zaczęło się.... niedzielna noc grudniowa stała się dla Polaków początkiem
czasów udręki, zniewolenia, coraz większych prześladowań. Nas ludzi wolnych
związano kajdanami! Każdy następny
dzień przynosił coraz więcej uciążliwości.
Rozpoczęte nocne aresztowania działaczy Solidarności, rewizje nie skończyły
się z nadejściem dnia, ale nasilały się
coraz bardziej. Zabierano do obozów odosobnienia ojców, synów, nawet matki od
dzieci. Internowanie i procesy nie ominęły
również działaczy solidarności z Kórnika.
Aktywność w pierwszym autentycznie
,,etosowym” okresie działania Solidarności
m.in. przypłacił aresztowaniem, procesem
i wyrokiem na początku stanu wojennego
nieżyjący dziś prof. dr hab. Zbigniew Stecki.		
Ten czas, to była bieda, wszystko na
kartki. Szliśmy do pracy, to wszędzie stały
kolejki, a wieczorem już ustawiały się na
rano. W sklepach na półkach stał tylko
ocet. Kartki obowiązywały już wcześniej,
ale nie na wszystkie towary i dopiero od
stanu wojennego prawie wszystko było reglamentowane, nawet wódka i papierosy,
nie mówiąc już o produktach dla dzieci.
Dalsze wyjazdy do rodziny, czy gdziekolwiek wymagały wielu zabiegów. Życie
stawało się ponure, szare, jak kolory mundurów, które w dzień i w nocy przypominały
nam o braku swobód obywatelskich. Stan
wojenny miał kolor szary, jak ,, beznadzieja” życia, na które nas skazano.
Wspominamy dziś te chwile, nie po
to by obchodzić ,,haniebną” rocznicę,
ale by odświeżyć pamięć o ludziach tam-

tych czasów, którzy walczyli o godność
i lepsze życie, niekiedy oddając swoje.
Zbrodnie tego okresu do dziś nie zostały
rozliczone i mimo upływu 25 lat, budzą
różne emocje.
W 25 rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego w różnych miejscach odbyły się
liczne uroczystości. Ważne jest, że młodzi
ludzie, nie zapomnieli o tej wyjątkowej
rocznicy. O północy z12 na13 grudnia,
studenci UAM w Poznaniu, zapalili znicze
dla upamiętnienia ofiar tamtych dni. Głównymi akcentami obchodów były spotkania,
wystawy, odsłonięcie pamiątkowych tablic.
Najważniejsze uroczystości rocznicowe
odbyły się we Wrocławiu, gdzie obecny był
prezydent Lech Kaczyński, który o stanie
wojennym powiedział, że ,,był dniem tragicznym, ale wojna, która się wtedy zaczęła, doprowadziła do zwycięstwa”. W innym
miejscu prymas Józef Glemp wypowiedział
podobną myśl: - ,,te trudne grudniowe dni,
25 lat temu pokazały, że potrafimy mimo
niebezpieczeństw przetrwać i odzyskać
wolność”. Halina Danieluk

WSPOMNIENIA / INFORMACJE

Nastroje stanu wojennego

Ogólnopolska Firma
zatrudni:
•Pracowników Ochrony
• wiek do 35 lat
• wzrost pow. 175 cm
• praca w Gądkach
kontakt:

500 056 176

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK
INFORMUJE

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kórniku do dnia 29 grudnia 2006 r. wywieszone zostały niżej wymienione wykazy dotyczące
sprzedaży:
- 2 działek gruntu (ul. Drukarska) położonych w Żernikach w trybie
bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu
poprawienia warunków zagospodarowania
- 1 działki gruntu położonej w Kórniku przy ul. Pocztowej 1 w trybie
bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu
poprawienia warunków zagospodarowania
- 1 działki gruntu niezabudowanej położonej w Żernikach, przeznaczonej pod MOP (miejsce obsługi podróżnych) na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania
- 1 działki gruntu położonej w Borówcu przy ul. Poznańskiej (droga
wewnętrzna)
w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej w celu poprawienia warunków zagospodarowania
Bliższe informacje można zasięgnąć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, Pl. Niepodległości 1 w Kórniku, pok. 203, tel.
(0-61) 8170411 wew. 674.
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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 możliwość własnego dojazdu.
- kobiety na stanowiska:
pracownik produkcji
Praca w trybie 2-zmianowym.
- kierowców z kategorią „C”
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”.
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AKTUALNOŚCI

Wodociąg
w Czołowie
Ukończono wodociągowanie Czołowa.
Zgodnie z planami wykonano 2 400 metrów sieci, 14 przyłączy do granic posesji o
łącznej długości 90 metrów. Główna cześć
wykonana w technologii PE o średnicy 180
mm. Przy okazji wybudowano 250 metrów

bieżących chodnika z kostki brukowej. Całość kosztowała około 430 tys. zł.
19 grudnia w niewielkiej świetlicy, przy
pysznych potrawach i w przedświątecznej
atmosferze odbyło się uroczyste spotkanie
podsumowujące inwestycje. Gospodarzem
był oczywiście sołtys Czołowa, a oprócz
przedstawicieli mieszkańców obecni byli
przedstawiciele inwestora: burmistrz, wiceburmistrz i pracownicy Referatu Inwestycji
UM. ŁG

Sołtys wita zaproszonych gości

Mieszkania
na Wigilię
12 rodzin z naszej gminy otrzymało
klucze do nowych mieszkań w przejętym
przez gminę bloku w Dziećmierowie.
Większość z nowych mieszkańców
spędzi tegoroczną Wigilię w nowych lokalach a pozostali mogą się wprowadzić
tuż po świętach.
Oczekujących na mieszkania komunalne było około 80 osób często z rodzinami.
Od wielu lat baza lokalowa nie powiększała
się a potrzeby rosły. Po przejęciu budynków
PANu w Dziećmierowie pojawiła się szansa
na nowe mieszkania. Za wygospodarowane
w budżecie środki wyremontowano pierwszy blok. Początkowo miało być w nim 8
mieszkań. Dzięki adaptacji poddaszy jest
ich 12.
Metraż gotowych już lokali waha się

pomiędzy 35 a 75 metrami kwadratowymi.
Standard jest wyższy od większości pozostałych mieszkań komunalnych w naszej
gminie.
Głównym problemem ostatniego etapu
remontu była przedłużająca się budowa
kanalizacji (nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,
że prace potrwają przynajmniej do końca
stycznia w zależności od warunków atmosferycznych). Dzięki staraniom Referatu
Inwestycji UM blok podłączono chwilowo
do połączonego w sąsiedztwie zbiornika
bezodpływowego.
Administratorem lokali jest spółka
WODKOM.
W konfrontacji z potrzebami wybór tylko
12 rodzin nie był łatwy.
Na liście oczekujących na mieszkania
już pojawiły się kolejne nazwiska. Zgonie
z planami wyremontowane mają być dwa
pozostałe bloki. Także budynki gospodarcze przy blokach zaadaptowane mają być
na mieszkania. ŁG

Najcieplejsza
jesień od 227 lat
W bieżącym roku jesień w Polsce była
najcieplejsza od 1779 r. W ciągu trzech
miesięcy, które są kalendarzowo uznawane
za jesień, czyli we wrześniu, październiku
i listopadzie, średnia krajowa temperatura
wyniosła aż 10,9 st. C. Zwykle nie przekracza ona ośmiu.
Z informacji uzyskanych od Andrzeja
Niemiera, pracownika Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku wynika, że podczas
jesiennych miesięcy temperatura na trenie
gminy Kórnik przekraczała wielokrotnie
15st. C. 7 września pracownicy Instytutu
zanotowali temperaturę 27,9st. C, a w
okresie od 11 do 19 września słupek rtęci
zatrzymywał się na 25 kreskach powyżej
0st. C. W październiku również było jeszcze
bardzo ciepło. 27 października temperatura
sięgnęła 21st. C. W listopadzie najwyższą
temperaturę zanotowano 16 listopada, a
było to 20,9st. C.
Dość wysokie temperatury, jak na
tę porę roku spowodowały, że przyroda
błędnie zaczęła odbierać atmosferyczne
anomalie. – Zauważyliśmy, że pąki magnolii
rozchyliły swoje łuski, a u roślin cebulowych, zwłaszcza z narcyzowatych pojawiły
się zielone listki – tłumaczy Andrzej Niemier.
– Niestety jeśli chwyci mróz to rośliny te
zmarzną – dodaje.
Niestety prognostycy pogody nie potrafią jednoznacznie określić czy na tegoroczne święta Bożego Narodzenia spadnie
śnieg. Pozostaje nam tylko wytrwale czekać
na biały puch.
BM
Sprostowanie
W „Kórniczaninie” z dnia 24 listopada
2006 roku (nr 22) pojawiło się kilka błędów w tekście zatytułowanym „Najlepsi
recytowali w zamku”.
Zamieściliśmy informację o tym, że
ponad 50 osób zgłosiło się do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wpisani w
Historię”, natomiast tyle osób przeszło
z etapu szkolnego do powiatowego. W
artykule pojawiła się również błędna nazwa tomiku poezji Wisławy Szymborskiej,
który otrzymali laureaci. Tomik był zatytułowany „Dwukropek”. Opublikowaliśmy
również niepełną nazwę organizatora.
Poprawna nazwa brzmi: Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im.
Tytusa hr. Działyńskiego.
Za wszelkie błędy, które znalazły się
w wyżej wymienionym artykule przepra-

Przekazanie mieszkań nowym użytkownikom
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- Już rozpaliło się ognisko, dając nam
dobrej wróżby znak – słowami tej piosenki byli harcerze i harcerki 8 Drużyny
Harcerskiej im. Hm. J. Czachowskiego
przy LO w Kórniku rozpoczęli wspólne
świętowanie 16 grudnia w salce Domu
Parafialnego w Kórniku.
Spotkanie
rocznicowe poprzedziła Msza
św. odprawiona
przez ks. dziekana Jerzego
Kędzierskiego
w Kórnickiej
Kolegiacie.
Podczas niej
modlono się za
zmarłych harcerzy. Przed
ołtarzem zapłonęło 14
z n i c z y, k t ó r e
symbolizowały
pamięć o 14 nieżyjących już członkach
8 Drużyny.
Po Mszy św. wszyscy przybyli przeszli do Domu Parafialnego, gdzie czekały na nich słodkie przysmaki. Najpierw
pamiątkowe zdjęcie, potem wyszukiwanie siebie na fotografiach z obozów

wywieszonych na specjalnie przygotowanej tablicy i w końcu, jak za dawnych
czasów Bolesław Suszka, drużynowy
8 Drużyny gwizdkiem zwołał do stołu
wszystkich przybyłych, powitał i odczytał
listy od tych, którzy nie mogli przybyć
na spotkanie. Następnie oglądano przywiezione ze
sobą pamiątkowe zdjęcia
czy „rzucone”
na ekran przeźrocza z obozu
wędrownego
w 1959 roku
przygotowane przez jego
komendanta.
To w a r z y s z y ł y
temu wspólne
śpiewy i gra
na akordeonie
oraz skrzypcach. Byli harcerze i harcerki podziękowali swojemu
drużynowemu za zaangażowanie i trud
prowadzenia drużyny.
Wspólne biesiadowanie w miłej atmosferze trwało kilka godzin.
Barbara Morasz

8 Drużyna Harcerska im. hm. J.
Czachowskiego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku powstała
na fali żywiołowego odradzania się
autentycznego ruchu harcerskiego w
końcu 1956 roku. Utworzyli ją dawni
członkowie harcerstwa z lat bezpośrednio powojennych. Drużynowym
został Bolesław Suszka. Drużyna
zrzeszała kórnicką młodzież, która
dobrowolnie wstępowała w jej szeregi. Harcerze nosili żółte chusty. 8
Drużynę cechował autentyczny, polski
skautowski nurt. Zastępy miały zbiórki co tydzień, a drużyna co miesiąc.
Członkowie drużyny zdobywali stopnie
i sprawności. „Sprawdzonych” harcerzy
i harcerki dopuszczano do Przyrzeczenia i po odbyciu próby przyznawano
im stopnie i prawo do noszenia krzyża
harcerskiego. Harcerze wyjeżdżali na
biwaki, obozy, wędrówki, zimowiska.
W Drużynie panował duch patriotyzmu
oraz szacunek dla Prawa Harcerskiego. Drużyna przestała istnieć w 1960
roku, po tym jak drużynowy wyjechał
na kilkumiesięczny staż naukowy za
granicę, a niektórzy licealni pedagodzy próbowali zniechęcić młodzież do
noszenia krzyża harcerskiego i sugerowali wstąpienie do Związku Młodzieży
Socjalistycznej.

AKTUALNOŚCI

50 lat po pierwszej zbiórce

Już niedługo kolejny finał
Niecały miesiąc pozostał do 15 finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Podobnie, jak w ubiegłym roku Orkiestra
zagra na kórnickim rynku.
Kolejny finał WOŚP odbędzie się 14
stycznia 2007 roku. Przed ratuszem w
Kórniku znajdować się będzie główna
scena, na której wystąpią Viola i Ilona
Kaźmierczak, zespół „Rytm”, duet Krzysztof
i Marta, a także Kabaret A3. – Na obecną
chwilę tylko te zespoły potwierdziły swój
występ. Niewykluczone, że dołączą do
nich jeszcze inne – mówi Artur Hoffmann,
odpowiedzialny za program artystyczny i

nagłośnienie.
Przed sceną oraz na terenie miasta
kwestować będą wolontariusze. Do tej pory
zgłosiło się około 80 osób, chętnych do
tego, aby zostać wolontariuszami. Atrakcją
będą przejażdżki karetą, licytacje orkiestrowych gadżetów i licznych upominków. O
godz. 20.00 odbędzie się pokaz fajerwerków, czyli tradycyjne „Światełko do nieba”.
Zabezpieczeniem zaplecza wolontariuszy
zajmuje się ZHP Kórnik, stroną finansową
KTPS, a zapewnieniem bezpieczeństwa
kórnicka OSP.
BM

Młodzi muzycy
z Kórnika najlepsi!

Werteresiewicz a III Maciej Królikowski.
Wśród najstarszych uczestników (od 14

Dnia 16 grudnia 2006r. odbył się
w Poznaniu XII Wielkopolski Konkurs
Młodych Muzyków. Organizatorem był
Dom Kultury Orle Gniazdo. Udział w nim
wzięło 60 uczestników, którzy zgodnie
z regulaminem nie byli uczniami szkół
muzycznych.
Wszystkie pierwsze miejsca w klasie
fortepianu zdobyli przedstawiciele naszej
gminy. Najlepsza wśród najmłodszych
(do 10 lat) była Marta Przybył, a trzecie
miejsce wywalczyła Beata Norkiewicz.
W tej kategorii wyróżniono także Jakuba
Lehmanna.
W grupie średniej (11-13 lat) triumfowała
Żaklin Grząślewicz, II miejsce zdobyła Anna

nr 24/2006

lat) przyznano dwie pierwsze nagrody a
jedną z nich zdobyła kórniczanka Marta
Lehmann.

W klasie keyboardów mieliśmy czterech
reprezentantów, którzy również spisali się
znakomicie. Wśród najstarszych wyróżniono Tomasza Szyca, w grupie średniej
zwyciężyła Olga Półchłopek przed Martą
Taciak. Należy tu wspomnieć, że Marta Taciak niedawno wygrała konkurs w Środzie
Wlkp. gdzie jako zeszłoroczna laureatka
wystąpiła gościnnie Olga Półchłopek.
Nauczycielem wszystkich wymienionych laureatów jest Zygmunt Szram,
pomysłodawca i organizator odbywającego się corocznie w Kórniku festiwalu
młodych muzyków. Szkoda, ze tylko
ta grupa muzyków zaprezentowała się
w Poznaniu. Jednak sukcesy naszych
reprezentantów potwierdzają ich talent,
a przede wszystkim nadają sens kolejnym
edycjom kórnickiego festiwalu i dalszej
pracy opiekuna. red
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Oddali hołd Działyńskim i Zamoyskim

- Im bardziej arystokracja zbliżona
jest do demokracji tym jest doskonalsza
– tym słowami, pochodzącymi z traktatu
„O duchu praw” Monteskiusza rozpoczął
kazanie arcybiskup Stanisław Gądecki
podczas Mszy Św. w intencji rodów
Działyńskich i Zamoyskich. Miała
ona miejsce 10 grudnia w Kolegiacie
Kórnickiej.
Patriotyczne uroczystości, których
inicjatorem była Fundacja „Zakłady
Kórnickie” zainaugurowano Mszą
Św. celebrowaną przez arcybiskupa
poznańskiego dr Stanisława Gądeckiego. Z informacji uzyskanych od dr
Zbigniewa Kalisza, członka Zarządu
Fundacji wynika, że uroczystość
zorganizowano z okazji renowacji
krypty Działyńskich oraz umieszczenia okolicznościowych tablic w przy
krypcie zarówno Zamoyskich, jak i
Działyńskich.
Wśród gości pojawili się m.in. Jan
Grabkowski – starosta poznański,
Jerzy Lechnerowski – burmistrz Kórnika, Wojciech Ziętkowski – burmistrz
Środy Wlkp., członkowie i przyjaciele
Fundacji „Zakłady Kórnickie”, delegacja
z SP nr 2 w Kórniku oraz mieszkańcy.
Ksiądz arcybiskup wielokrotnie pod-

czas liturgii mówił o roli możnych zarówno przed kilkoma wiekami, jak i współcześnie. Wspomniał także o działaniach
i osiągnięciach dwóch wielkich rodów
dla lokalnego społeczeństwa oraz dla
całego kraju.

Po Mszy Św. wszyscy chętni mogli
zwiedzić krypty Działyńskich i Zamoyskich. Zaproszeni goście złożyli kwiaty
w miejscu pochówku członków dwóch

wielkich rodów.

Niewiedza czy nietakt?
Niestety o lokalnym patriotyzmie zapomniała tym razem większość szkół z
terenu miasta Kórnik, które na każdym
kroku podkreślają wielkość swoich
patronów. Wśród reprezentacji z kórnickich szkół obecna była tylko delegacja
ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili
z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej
w Kórniku-Bninie. Fundacja nie wysyłała zaproszeń, ale jej członkowie
nie ukrywali zdziwienia, że kórnickie
szkoły miały tak nieliczną reprezentację. O uczniowskiej delegacji nie
pomyślała Szkoła Podstawowa nr 1
im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku,
ani Gimnazjum nr 1 im. Władysława
hr. Zamoyskiego w Kórniku, a nawet
Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku.
Na próżno było także można szukać
przedstawicieli Rady Miejskiej czy
choćby harcerzy, którzy z dumą zawsze
podkreślają, iż pełna nazwa organizacji, którą reprezentują brzmi Związek
Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca
im. Tytusa hr. Działyńskiego w Kórniku.
Barbara Morasz

Wizyta naszej delegacji
w partnerskiej gminie Königstein

W dniach od 8 do 10 grudnia br
delegacja reprezentująca gminę Kórnik
przebywała w niemieckiej gminie Königstein.
Głównym celem wizyty był udział w
corocznie organizowanym w grudniu
w Königstein kiermaszu świątecznym,
zwanym „Weinachtsmarkt”. Nasza gmina
jako miasto partnerskie Königstein już po
raz drugi prezentowała się na kiermaszu.
Przedstawiciele naszej delegacji wspólnie
z przedstawicielami stowarzyszenia „Königstein – Kórnik” zorganizowali wspólne
stoisko, na którym sprzedawali polską
kiełbasę, bigos i kiszone ogórki. Najwięk-

szym powodzeniem cieszyły się domowe
makowce i serniki przywiezione z Kórnika,
które goście odwiedzający kiermasz wykupili już w pierwszym dniu.
Choć pobyt w gminie Königstein trwał
zaledwie dwa dni, doszło również do
oficjalnego spotkania naszej delegacji z
przedstawicielami stowarzyszenia z Königstein, podczas którego ustalono program
współpracy na nadchodzący rok.
Pomimo, że współpraca Königstein-Kórnik rozwija się prężnie, to jednak obie strony
wyraziły konieczność utworzenia w naszej
gminie stowarzyszenia koordynującego
współpracę między obu gminami. MMB

Przy współudziale redakcji Kórniczanina
wydano ostatnio broszurkę opracowaną
przez Katarzynę Czachowską, pod redakcją
Agnieszki Fijałkowskiej pod tytułem Liceum
„Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi
Zamoyskiej w Kórniku 1945-2006”.
Zawarty w niej materiał opisuje dzieje
szkoły, a także jej współczesność. W
tekstach, których autorami są nauczyciele
związani z Liceum opisane zostały istniejące koła zainteresowań, prężnie działające
kluby i grupy zrzeszające aktywnych uczniów i ich osiągnięcia.
Poza historią szkoły od momentu jej
powstania w 1945 roku do dziś, przeczytać można także krótką notę biograficzną
patronki. ŁG
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życzy Motel Restauracja Nestor

REKLAMY

Świąt pełnych Miłości
i wszelkiego Dobrodziejstwa w Nowym Roku

www.nestor-motel.pl
tel. 061 8190 800

Wszystkim czytelnikom, reklamodawcom, współpracownikom naszej gazety Redakcja
Kórniczanina życzy radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, a w zbliżającym się Nowym Roku 2007 zdrowia oraz samych sukcesów osobistych i zawodowych.
Szczególne życzenia i podziękowania należą się wszystkim organizacjom, placówkom i
osobom prywatnym, które przesłały do nas świąteczne kartki i pozdrowienia.
Serdecznie dziękujemy!

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
nr 24/2006

17

REKLAMY

OŚRODEK
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO
A.KACZMAREK

MYJNIA
SAMOCHODOWA
Zaprasza i oferuje!

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

Zapisy i informacje w biurze Ośrodka.

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

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

www.osz-kaczmarek.com.pl

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

NOWOŚĆ - tipsy szklane

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
Czynne Poniedziałek-Piątek 10.00-21.00, Sobota 10.00-16.00

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

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

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

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

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

APTEKA BNIÑSKA
Bnin, ul. Jeziorna 21
Tel. 061 8170 013
pon. - pt. 		
9.00 - 18.00
sob. 		
8.00 - 13.00
niedziela		
9.00 - 13.00
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Nowo otwarty
sklep z bielizną
poleca:

szeroki wybór
rozmiarów
i fasonów
biustonoszy,
stroje kąpielowe,
basenowe oraz
inną bieliznę
KÓRNIK
pl. Niepodległości 13
nr 24/2006
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Wszystkim Klientom, Partnerom
oraz Sympatykom naszej Firmy
Składamy Życzenia radosnych
Świat Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku

Wodociągi Kórnickie i Usługi
Komunalne
WODKOM KÓRNIK Sp. z o.o.

Jedyny w swoim
rodzaju, domowy,
pełen ciepła i wygód

Pensjonat dla zwierząt
Kosmetyka
oraz fryzjerstwo psów

061 872 66 17

Miejsce
na Twoją reklamę

www.republika.pl/brzdac

W piątki udzielamy 10% rabatu

nr 24/2006
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„Second hand”

Zachodnia odzież UŻYWANA I NOWA
HURTOWNIA

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

Biernatki, ul. Główna 5
Miejsce na Twoją reklamę
PRACOWNIA KRAWIECKA

A&A

Poleca swoje wyroby:

RORARO
WypoŻyczalnia samochodów
osobowych i dostawczych
tel.

20

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

Kórnik
ul. Średzka 17

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

CENY KONKURENCYJNE!

SZYBKO - TANIO - FACHOWO
Zapraszamy!
tel. (61) 817-10-17
Szczytniki
Przyjmę krawcowe do pracy ul. Jeziorna 9
kom. 0606-461-245
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Organizator konkursu:
Stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna”
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
Cel i przedmiot konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie oryginalnych, nowatorskich koncepcji na utworzenie i
wypromowanie produktów turystycznych Poznania, które mogą przyczynić się do zwiększenia liczby turystycznych przyjazdów młodych ludzi do aglomeracji poznańskiej.
Przedmiotem konkursu jest koncepcja produktu turystycznego wraz z planem
marketingowym. Każdy projekt powinien zawierać szczegółowy opis proponowanego
produktu z wyjaśnieniem istotnych elementów koncepcji oraz propozycję działań
promocyjnych dla produktu (form i narzędzi) wraz z kosztorysem (opis merytoryczny
i opis kosztowy produktu).
Projekt konkursowy może być opracowany zarówno w oparciu o atrakcje turystyczne już istniejące w Poznaniu, jak i o atrakcje zupełnie nowe, zaproponowane
przez autora.
Autorom prac pozostawia się pełną swobodę w tworzeniu projektu, jednak z
zastrzeżeniem, że zaproponowana koncepcja musi być możliwa do praktycznej
realizacji.
Uczestnicy konkursu
Prawo zgłoszenia projektów przysługuje studentom studiów dziennych poznańskich uczelni wyższych oraz absolwentom tych uczelni, którzy ukończyli studia
dzienne w latach 2002-2006
Jury konkursu
Jury konkursu zostanie powołane przez zarząd Poznańskiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej.

Kórniccy

wolontariusze
Wolontariusze opiekujący się podopiecznymi Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym
Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka” od niedawna tworzą tzw. Centrum
Wolontariatu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu uczestniczyli
w uroczystości w Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim.
Uroczystość ta odbyła się w piątek 8
grudnia. Na początku prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu – Grażyna
Kałek uhonorowała tytułami „Przyjaciel
Wolontariatu” Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Poznaniu i Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych UMP. Rozstrzygnięty został też konkurs „Serce na dłoni”, w
którym brały udział Centra Wolontariatu
z poznańskich szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Uhonorowano także wyróżniających się
wolontariuszy. Tytuł „Przyjaciel Wolontariatu” otrzymały również szkoły, w których znajdują się Centra Wolontariatu.
Kierowniczka Centrum Wolontariatu
- Paulina Kałek przedstawiła obec-

INFORMACJE / AKTUALNOŚCI

Regulamin Konkursu na opracowanie
„Produktu Turystycznego Poznania dla młodych ludzi”

Nagrody
Spośród zgłoszonych prac jury konkursu wybierze 3 najciekawsze projekty
(I miejsce oraz dwa wyróżnienia)
- za I miejsce
nagroda pieniężna w wysokości 7.800 złotych
- za wyróżnienia nagroda składająca się z cyfrowego aparatu fotograficznego
oraz nagrody pieniężnej.
Ponadto autorom nagrodzonych projektów zostanie zaproponowana możliwość
odbycia stażu w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej lub instytucjach
stowarzyszonych w PLOT, w tym w hotelach.
Warunki składania prac
Każdy uczestnik konkursu może złożyć nie więcej niż trzy projekty.
Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2007 roku na adres biura Poznańskiej Lokalnej
Organizacji Turystycznej. Na kopercie należy umieścić napis: „Konkurs PLOT”. Prace
doręczone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie i zostaną
niezwłocznie zwrócone autorom.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 15 kwietnia 2007 roku.
Autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni pisemnie; wyniki konkursu zostaną także podane do wiadomości publicznej na portalu internetowym PLOT oraz
w lokalnych mediach.
Adres biura PLOT:
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
Plac Kolegiacki 17, pok. 260
61-841 Poznań
Dodatkowych informacji udziela: Jan Wawrzyniak, PLOT, tel/fax 061 878 56 96,
e-mail: biuro@plot.poznan.pl
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nych na uroczystości przedstawicieli
tych organizacji. Na początku jako
najmłodsze wymieniła tworzące się w
Kórniku, a potem pozostałe ze Śremu,
Wałbrzycha, Konina, Ostrowa Wlkp.,
Mosiny. - Cała grupa wolontariuszy
służy niepełnosprawnym. Każdego dnia
z otwartym sercem i ogromnym uśmiechem pomagają innym – powiedziała
Anita Wachowiak, o nowo powstałym
Centrum Wolontariatu w Kórniku. Młodzi
ludzie otrzymali podczas uroczystości
pamiątkowe dyplomy. Z czternastoma
kórnickimi wolontariuszami była też
obecna prezes „Klaudynki” - Anetta
Szarzyńska.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa
poświęcona działalności wolontariuszy
z różnych miejscowości. Oczywiście
nie zabrakło na niej informacji o „Klaudynce” wraz ze zdjęciami i tekstami
poświęconymi działalności tego Stowarzyszenia.
Robert Wrzesiński
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Wigilia Wspólnoty Burego Misia
Przez całą noc i dzień 14 Burych Niedźwiedzi przygotowywało Wigilię dla grupy II
Wspólnoty Burego Misia z Poznania. Uroczystość odbyła się w sobotę 16 grudnia,
zgodnie z kilkuletnią już tradycją w sali OSP
w Kamionkach. Uczestniczyło w niej ok. 80
osób – podopiecznych oraz rodziców i opiekunów niepełnosprawnych. Rada Sołecka
Kamionek pomogła w zakupie paczek.
Wszystkich zebranych witała liderka II
grupy – Justyna Walkowiak.
Została odczytana Ewangelia według
św. Łukasza o narodzeniu Jezusa. Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem. Odbyła się wieczerza wigilijna, było wspólne
śpiewanie kolęd.
Bure Misie i Niedźwiedzie zaprezentowały jasełka. Św. Mikołajowie (a było ich
wyjątkowo dwóch) wręczali Burym Misiom

upominki. Obdarowywani siadali im na kolana i zwierzali się, czy byli grzeczni w tym
roku i mówili o swoich sukcesach – śpiewali
kolędy, prezentowali wiersze, tańczyli.
Potem także Bure Niedźwiedzie zostały
obdarowane. A wszyscy wszystkim składali
życzenia.
Przedstawiciel rodziców złożył serdeczne podziękowania za kolejną Wigilię
zorganizowaną tu dzięki pomocy Rady
Sołeckiej, OSP i mieszkańców Kamionek.
Sołtys Małgorzata Walkowiak podkreśliła,
że mieszkańcy Kamionek cieszą się, że
mogą gościć Bure Misie.
Jak co roku tej Wigilii towarzyszyła miła
rodzinna, świąteczna atmosfera, złożono
sobie wiele świątecznych i noworocznych
życzeń, a Bure Misie z Kamionek wyjeżdżały
bardzo zadowolone. Robert Wrzesiński

JASEŁKA
w Przedszkolu w Bninie

„Nie było miejsca dla Ciebie, w
Betlejem w żadnej gospodzie i narodziłeś się Jezu w stajni, ubóstwie i
chłodzie”
W sobotę 16 grudnia w Przedszkolu nr 2 w Bninie
widowisko przygotowane przez
dwie grupy sześciolatków mogli
obejrzeć zaproszeni Rodzice,
Dziadkowie oraz
rodzeństwo.
Przedstawienie
pozwoliło nam
przeżyć wspaniałe wydarzenia,
które dokonały
się tamtej nocy,
a także odczuć radość, klimat i nastrój
bożonarodzeniowy. Dziś także Bóg
szuka miejsca, gdzie może się narodzić
i zawsze jest nadzieja, że narodzi się
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wśród nas... Dzieci tak pięknie potrafiły
wyrazić swoją radość słowem i śpiewem.
Myślę, że warto było zatrzymać się na
chwilę w gonitwie codziennych spraw,
uciszyć myśli, jestem pewna, że niektórym zrobiło się
miękko na sercu,
a w oku zakręciła
się mała łezka.
Wy s t ę p c i e s z y ł
się wielkim uznaniem widzów o
czym świadczyły
gromkie brawa.
Serdeczne podziękowania należą się oczywiście paniom wychowawczyniom
z przedszkola,
ale także i Rodzicom, którzy pomogli
przygotować piękne stroje dla małych aktorów. Fotorelacja na www.przedszkole.
mawe.pl Beata Wereniewicz

Założyli
stowarzyszenie
W grudniu przy bnińskiej podstawówce
powstało Stowarzyszenie „Życzliwi Dwójce”. Należeć do niego może każdy, komu
nie jest obojętna jakość kształcenia oraz
rozwój tej placówki oświatowej.
Z informacji uzyskanych od Zofii Talarczyk, dyrektora SP nr 2 w Kórniku-Bninie
wynika, że Stowarzyszenie ma już swój statut, a w niedługim czasie zostaną wybrane
jego władze. Organizacja określiła także
zakres zadań, którymi będzie się zajmować.
Należą do nich przede wszystkim: pomoc
dzieciom, które mają problemy w nauce,
rozwijanie zainteresowań uczniów oraz
prezentowanie im godnych form spędzania wolnego czasu, prowadzenie terapii
pedagogicznej i dążenie do likwidowania
licznych dysfunkcji i zaburzeń społecznych,
a także pomoc w zakupie pomocy dydaktycznych do szkoły.
Stowarzyszenie zamierza realizować
swoje cele poprzez organizowanie zajęć
pozalekcyjnych, zajęć logopedycznych,
korekcyjnych, wycieczek, imprez okolicznościowych, dożywania dzieci, rehabilitację
dzieci i innych osób, uruchomienie dodatkowych godzin pracy świetlicy. Pani dyrektor
bnińskiej podstawówki informuje, że każdy
kto chciałby należeć do Stowarzyszenia
może wpisać się na listę członków, która
dostępna jest w portierni szkoły.
BM

Zaproszenie

Dyrekcja oraz organizatorzy
ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Kórniku
serdecznie zaprasza
na VII Międzyszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek,
który odbędzie się
w sobotę 13 stycznia 2007
roku o godz. 15.00
w Kórnickiej Kolegiacie
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Już po raz szesnasty uczniowie
bnińskiej podstawówki zorganizowali
Jasełka, które wprowadziły przybyłych w
bożonarodzeniowy nastrój. Tradycyjne
świąteczne przedstawienie odbyło się
16 i 17 grudnia w auli szkoły.
Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę
wielu rodziców oraz mieszkańców nie tylko
Bnina przybyło, aby zobaczyć Jasełka.
– Na widowni zauważyłam nawet byłych
absolwentów szkoły, którzy wiele lat temu
występowali w tym przedstawieniu – stwierdziła Zofia Talarczyk, dyrektor SP nr 2 w
Kórniku-Bninie.
W bnińskich Jasełkach, zatytułowanych „Tyle kolęd” wystąpiło 44 dzieci. Byli
to uczniowie klas 0-6. Przedstawienie to
nawiązuje zawsze do świąt Bożego Narodzenia, jednak co roku wplatane są w
nie współczesne wątki. Wszystko po to,
aby podkreślić wartości takie jak: miłość,
umiejętność przebaczania i dobro, ale nie
w duchu śmiertelnej powagi, a z humorem.

Tym razem obok betlejemskiej stajenki,
trzech króli składających dary i pastuszków
pojawiły się także sceny przedstawiające
relacje między pasażerami autobusu,
którzy wyruszyli w podróż, aby zdążyć
na wigilijną wieczerzę, a których spotkała
niemiła niespodzianka – pojazd wjechał
w zaspę śnieżną oraz sceny ukazujące
Heroda smażącego się w kotle diabła czy
pastuszków z pistoletami, którzy chronili
małe dzieciątko przed hetmanem, który
miał je zgładzić. Kolejne epizody w Jasełkach przeplatane były licznymi kolędami i
pastorałkami.
Trud przygotowania przedstawienia
został nagrodzony przez publiczność gromkimi brawami.
Barbara Morasz

Św. Mikołaj dla
podopiecznych
KTPS
We wtorek 12 grudnia 140 podopiecznych
Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej
– uczniów wszystkich szkół podstawowych z
gminy Kórnik, wzięło udział z przedświątecznej
imprezie zorganizowanej przez Cinema City
Plaza w Poznaniu. Młodzi ludzie najpierw stroili
choinkę, przygotowywali ozdoby choinkowe.
Potem obejrzeli film „Galapagos”. Nie obyło się
także bez prezentów dla wszystkich młodych
uczestników. Robert Wrzesiński

KULTURA

Tyle kolęd
ułożono,
tyle kolęd
wyśpiewano

Dyrektor SP nr 2 w Kórniku-Bninie – Zofia Talarczyk serdecznie dziękuje wszystkim
osobom zaangażowanym w przygotowanie
Jasełek za poświęcony czas i wytrwałość.
Szczególne podziękowania pani dyrektor
kieruje do organizatorów: M. Niemier, H.
Błaszczak, K. Kowalczyk, ks. A. Rembalskiego, osób odpowiedzialnych za nagłośnienie: M. Grzybek i J. Ratajczak oraz do
osób, które przygotowały dekoracje: M.
Matysiak, J. i A. Tarnawscy, I. Biernacka,
U. Kniat, S. Pańska, S. Czamańska, A.
Szymaniak, J. Jankowiak.

Mikołajki

w Kamionkach
W tym roku św. Mikołaj do Kamionek
dotarł we wtorek 5 grudnia. Imprezę mikołajkową zorganizowały Rady Sołeckie
Czmońca i Kamionek dla dzieci z tych
miejscowości.
Po raz pierwszy w tej imprezie uczestniczyło 20 podopiecznych Kórnickiego
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka” wraz z opiekunami. Były z nimi m. in.
prezes Anetta Szarzyńska oraz wiceprezes
Małgorzata Chmielewska. Z Czmońca
przyjechało 35 dzieci. Sala Domu Strażaka
była wypełniona po brzegi. Młodzi ludzie z
zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie
pt. „Czerwony Kapturek” w wykonaniu
aktorów Agencji Artystycznej „Kanon” z
Krakowa. Żywo reagowali na to, co działo się
na scenie. W postać Czerwonego Kapturka
i Myśliwego wcieliła się Oliwia Turek. Jako
Wilk wystąpił Łukasz Rozwadowski
Potem przybył długo oczekiwany św.
Mikołaj, którym był Stanisław Głowacki.
Natomiast za renifera przebrał się sołtys
Czmońca – Zbigniew Tomaszewski. Dzieci
otrzymały z rąk św. Mikołaja paczki. Oddzielnie upominki zostały wręczone przez św. Mikołaja podopiecznym „Klaudynki”. Najpierw
prezes Anetta Szarzyńska podziękowała
sołtys Małgorzacie Walkowiak za zaproszenie członków Stworzenia na tą imprezę.
Potem przedstawiała św. Mikołajowi osoby
odbierające od niego paczki.
Robert Wrzesiński
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zniżki *

na wizytę lekarską
* gdy kupisz u nas okulary

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

w każdy wtorek od 15.00
KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

KÓRNIK, pl. Niepodległości 43
(ELLMED)

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

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

piątki 17:00-18:00

Realizujemy wszystkie recepty

ELLMED

codziennie od godz. 8:00 - indywidualne terminy wizyt

Centrum Stomatologii
i Specjalistyki Ogólnomedycznej

Kórnik, Plac Niepodległości 43

STOMATOLOGIA

rentgen stomatologiczny
oraz

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

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

tel. CENTRALA: 061 817-01-75

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

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

U S G w Śremie

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

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

zatrudni:

Przedstawiciela handlowego ze znajomością języka
francuskiego oraz niemieckiego.
Wymagania:
biegła znajomość języka (mowa + pismo)
prawo jazdy • dyspozycyjność
Oferty pisemne prosimy składać w siedzibie firmy

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

BEZPŁATNE*
BADANIE WZROKU

*promocja dla osób, które zamówią okulary

GABINET PRYWATNY
każdy czwartek
wcześniejsza rejestracja

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

KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

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

OKULARY NA KAŻDĄ KIESZEŃ
OKULARY NA KASĘ CHORYCH

* wyniki badania pacjent otrzymuje bezpośrednio po nim;
* badania wykonuje specjalista radiolog – Krzysztof Gaweł;
* gabinety posiadają certyfikat sekcji usg polskiego towarzystwa
radiologicznego
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Miejsce na Twoją reklamę

nowoczesnym urządzeniem japońskim

REALIZUJEMY WSZYSTKIE RECEPTY

OPTYK

WEJŚCIE DO „POLO MARKET”

PL. NIEPODLEGŁOŚCI 25, KÓRNIK
Tel. 0502 773 552
nr 24/2006

O świętach Bożego Narodzenia mówi
się, że mają sentymentalną wyższość nad
świętami Wielkanocnymi. Ale nie tylko
chodzi tu o sentyment do tych świąt, bowiem ma to głębsze uzasadnienie. Dzień
narodzin Chrystusa uznano za bardzo
ważny historycznie, bo od tej daty zaczęły
się liczyć lata nowej, naszej ery.
Obecność tych świąt najbardziej cieszy
dzieci, a dorosłym przywodzi na pamięć
wspomnienia z lat dzieciństwa, kiedy to
wśród swoich najbliższych, po całodziennej
krzątaninie i przygotowaniach do wigilijnej
wieczerzy wypatrywali pierwszej gwiazdki
na niebie. Wigilia ma dla nas ciągle ogromne znaczenie i przeżywamy ją bardzo
uczuciowo, że niekiedy zapominamy o
samej istocie tych świąt czyli o Narodzeniu
Chrystusa. Pomyślmy, więc o tym, by nasze
przeżycia miały głębszy sens. Biały obrus
na stole niech będzie symbolem czystych
naszych serc, a siano pod nim przypomina
nam o ubóstwie nie tylko betlejemskiego
miejsca, ale też tego ziemskiego. Ślicznie
ustrojone bożonarodzeniowe drzewko,
drzewko radości niech pozwoli nam z miłością dzielić się z bliskimi opłatkiem ,bo to
jest najważniejszym momentem wieczerzy
wigilijnej.
Łamiąc się opłatkiem wyrażamy gotowość dzielenia się z bliskimi nawet ostatnim
kawałkiem chleba. Składając życzenia
przebaczamy urazy i krzywdy, a modląc się
słowami Ewangelii: ,,Panie Jezu udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju”,przeżywamy naprawdę tę doniosłą chwilę
narodzin Bożych, choć może na krótko. Z.
Kossak znając ułomności ludzkie stwierdza,
że ,,..rajem byłby świat, gdyby obyczaje
wigilijnej nocy gościły u nas na stałe”.
Na wigilijnym stole, jak nasz zwyczaj
każe, stawiamy tyle nakryć ilu mamy domowników i jedno dla osoby samotnej,
potrzebującej. -,,Ktokolwiek zajedzie w dom
polski, w święty, wigilijny wieczór, zajmie
to miejsce i będzie przyjęty jak brat”- pisze
Z. Kossak. Potraw stawiamy zwykle dwanaście i są one postne, choć w ostatnich
latach kościół tego nie nakazuje, ale zachęca do zachowania tradycji. Po wieczerzy
następuje moment obdarowywania się
prezentami, co jest symbolem wzajemnej
miłości i łączy rodzinę. Najwięcej cieszą
się z tego dzieci.

My Polacy możemy szczycić się jeszcze jedną wspaniałą tradycją, bogactwem
kolęd, którymi nie mogą pochwalić się inne
narody. Są one przekazywane z pokolenia
na pokolenie. O północy wierni idą na
Pasterkę, by na pierwszej z trzech świątecznych mszy powitać kolędami Małego
Jezusa ,,w żłobie położonego”. W drugim
dniu świąt Bożego Narodzenia według
liturgii kościelnej wspomina się narodziny i
męczeńską śmierć Św. Szczepana.
W tym roku wigilia przypada w niedzielę,
możemy się cieszyć dodatkowym dniem
świątecznym, spędzonym w gronie rodzinnym. Wykorzystajmy te chwile nam dane,
by szczególny nastrój tych świąt skłonił nas
do refleksji o życiu i przemijaniu i przywiódł
nam wspomnienia o bliskich, których już nie
ma wśród nas. Halina Danieluk
Wierzenia wigilijne
(z przymrużeniem oka)
1. W noc wigilijną zwierzęta mówią
ludzkim głosem. Przysłuchujmy się, co o
nas powiedzą. Oby coś miłego!
2. Woda w studni przemienia się w wino.
Szkoda, że mamy już wodociąg.
3. Całowanie się pod jemiołą i wypowiadanie najskrytszych życzeń, gwarantuje
ich spełnienie. Jemioła musi pochodzić z
dębu lub z wierzby, co zdarza się rzadko.
Nie radzę szukać jej w Kórnickim Arboretum. H.D.

„Tysiące światełek, mieniące się
świątecznymi dekoracjami place i ulice,
zapach cynamonu i pierników, rodzinne
spacery w poszukiwaniu ozdób lub oryginalnych prezentów. Nad straganami i
sklepikami wśród płatków śniegu unosi
się najprawdziwszy duch świąt Bożego
Narodzenia.”
Podobny nastrój zapanował 6 grudnia w
gimnazjum w Robakowie. Tego dnia, podczas zebrania z rodzicami, zorganizowano
kiermasz adwentowy. Każda klasa przygotowała „sklepik świąteczny”, w którym sprzedawano własnoręcznie przygotowane kartki
bożonarodzeniowe, wieńce adwentowe,
ozdoby choinkowe i słodycze. Frekwencja
na zebraniach była wysoka … dzięki czemu
i przy kramikach zrobiło się tłoczno. Zebrane
przez klasy pieniądze zostaną przeznaczone na różne szczytne cele np. Rodzinne
Domy Dziecka lub Caritas.
Szkolny kiermasz nawiązywał do tradycji niemieckich jarmarków bożonarodzeniowych ( Weihnachtsmarkt ) i był niekonwencjonalną lekcją języka niemieckiego.
Joanna Majchrzak

Wróżby
1.Pod obrus wkładano siano. Wróżby
matrymonialne mówiły, że jeśli się wyciągnie:
zielone- oznacza szybkie zamążpójście
krzywe – długie czekanie
wyschłe i poczerniałe –życie w samotności
2.Pod talerz na wigilijnym stole wkładano różne przedmioty. Kto zasiadł do
wieczerzy i znalazł pod talerzem:
sól – będzie przez cały rok płakać
chleb – czeka go dostatek
pierścionek – stanie na ślubnym kobiercu
mirt – szybko się zaręczy
H.D.

Rada Rodziców
Gimnazjum im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Kórniku
organizuje
dnia 3 lutego 2007r.

zabawę karnawałową w Restauracji Biała Dama
bilety w cenie 170 zł od pary
do nabycia w sekretariacie szkoły i restauracji
Serdecznie Zapraszamy
Organizatorzy
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KIERMASZ
ADWENTOWY
W ROBAKOWIE

KULTURA

Boże Narodzenie – święto rodzinne

„Młodość, mistrzu, jest rzeźbiarką,
co wykuwa żywot cały;
Choć przeminie sama szparko, cios jej
dłuta wiecznie trwały”
Zygmunt Krasicki

Urząd Miejski w Kórniku
oraz
grupa dzieci i młodzieży działającej
artystycznie
zapraszają
na

KONCERT
Muzyka porusza dusze
który odbędzie się w dniu
7 stycznia 2007 (niedziela)
o godz. 15:00
w sali Domu Strażaka w Kórniku
w programie wystąpią:
- chór „Tutti Santi”
- grupa artystyczna „Brawo”
- muzycy
- wokaliści
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Osiągnięcia i niepowodzenia
Rady Sołeckiej Biernatek

Podczas mijającej kadencji Rady
Sołeckiej w Biernatkach udało się zrealizować szereg. przedsięwzięć. Są też niestety, nie załatwione sprawy. Zakończył
się remont świetlicy, który rozpoczął się
w maju 2003 roku. W remoncie budynku
oraz jego wyposażeniu partycypowali:
Fundacja Zakłady Kórnickie, mieszkańcy
i Urząd Miejski w Kórniku.
Pani sołtys pragnie, by obiekt służył
wszystkim mieszkańcom wsi – dzieciom,
młodzieży dorosłym, by odbywały się tu
zabawy i zajęcia dla młodzieży. Anna Plucińska tłumaczy, że dotychczas rezygnowano z imprezy, bo lepiej było przeznaczyć
pieniądze na stałe doposażenie świetlicy.
Urząd Miejski wyasygnował 1 tys. zł,
przekazując meble i wieżę stereo. W ciągu
trzyletniego remontu UM zakupił 3 okna,
zapłacił za instalację gazową, wykonanie
oczyszczalni ścieków przy tym obiekcie.
Kaloryfery, drzwi pochodzą z odzysku z
remontu ratusza. Sołectwo płaci za prąd.
Budynek został ocieplony – materiał uzyskano dzięki Fundacji Zakłady Kórnickie, a
wykonanie prac sfinansowała Rada Sołecka. Świetlica posiada też całe wyposażenie kuchni zakupione z środków sołeckich
i Fundacji Zakłady Kórnickie.
Został też zagospodarowany teren
przy świetlicy - obsiany trawą, obsadzony

zielenią.
Zarząd Dróg Powiatowych wybudował
odcinek ok. 200 metrów chodnika na ulicy
Głównej - do ul. Rekreacyjnej, a w inwestycji
tej partycypowało także sołectwo. Niestety,
nie udało się załatwić budowy chodnika na
odcinku 1,5 km w kierunku ul. Jarzębinowej
i wykonać oświetlenia. Wiodąca tam droga
powiatowa jest bardzo niebezpieczna, było
tam kilka wypadków.
Rada Sołecka podczas swojej kadencji
ze swoich funduszy sfinansowała ustawienie dwóch wiat przystankowych – koło
firmy Sznura oraz na ul. Jarzębinowej
i przekazała je „Kombusowi”. Sołectwo
poczyniło starania, by Zarząd Dróg Powiatowych wykonał zatokę autobusową. Jest
ona oświetlona, gdyż Urząd Miejski za
zgodą właściciela gospodarstwa rolnego
pociągnął prąd, dzięki czemu może świecić
lampa.
Sołectwo w trakcie mijającej kadencji
czyniło starania, by we wsi nie brakowało
miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Wreszcie po trzech latach Rada
Sołecka wyegzekwowała brak przejazdu
do jeziora. Wysypano piasek i stworzono
warunki do uprawiania rekreacji nad jeziorem.
Sołectwo dysponuje ponad 7 tys. metrów kwadratowych ziemi, na której istnieje

Szkoła Językowa

Litera plus

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

Zapisy i informacje tel.

0504 130 225
Literap@gmail.com, Skype: litera_plus
GG: 6684911
lub w siedzibie
ul. Młyńska 24, 62-035 Kórnik
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boisko do piłki nożnej. Przy alei Flensa
powstał też niedawno plac zabaw, który
będzie jeszcze doposażony. Natomiast
pozostałe 3 tys. m kw ma być przeznaczone
na cele rekreacyjne.
Przy ulicy Jarzębinowej na popegeerowskim osiedlu mieszka 170 osób. Wśród ich
są młodzi ludzie. Z myślą o nich dzierżawiący tam ziemię Bolesław Zys przekazał teren
pod boisko do piłki nożnej i plac zabaw.
Robert Wrzesiński

Uczniowie
Gimnazjum w Robakowie
serdecznie dziękują
drużynom

Casablanca i KTOŚ
za przekazanie
sprzętu sportowego

VII KÓRNICKA LIGA
TENISA STOŁOWEGO 2007
(TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KÓRNIK)

URZĄD MIEJSKI
W KÓRNIKU
SZKOŁA
PODSTAWOWA
W RADZEWIE
SK LOK
W RADZEWIE

UKS
„JEDYNKA KÓRNIK”
- SEKCJA TENISA
STOŁOWEGO
SKS „SOKÓŁ”
W RADZEWIE

TERMINARZ TURNIEJÓW NA ROK 2007
1. 14.01.2007 – TURNIEJ WYZWOLENIA KÓRNIKA
2. 13.05.2007 – TURNIEJ BIAŁEJ DAMY
MISTRZOSTWA MIESZKAŃCÓW GMINY KÓRNIK
3. 21.10.2007 - TURNIEJ MEMORIAŁOWY 20.X.1939
4. 2.12.2007 – TURNIEJ MIKOŁAJKOWY
9.12.2007 – TURNIEJ MEMORIAŁOWY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
1918/19
MISTRZOSTWA MIESZKAŃCÓW GMINY KÓRNIK
W DEBLU KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ MIKŚCIE TENISA
STOŁOWEGO
Zapisy w dniu turniejów KLTS – 2007 od godz. 8.00 - 8.45,
mężczyźni do 45 i powyżej 45 lat od godz. 9.15 – 9.45
INFORMACJA O TURNIEJACH: M. SERWATKIEWICZ: 8170310, 8171131,
602772270
W tych samych terminach, w godzinach 11.00 - 13.00 zmierzyć się będzie
można w turniejach strzelectwa sportowego i rzutu lotką
VI KÓRNICKIEJ LIGI STRZELECKIEJ 2007
i IV KÓRNICKIEJ LIGI RZUTU LOTKĄ 2007
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO RADZEWA
Za O r g a n i z a t o r ó w
Marek Serwatkiewicz
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22,95 oddanych litrów krwi to efekt
czwartej w tym roku akcji krwiodawczej
zorganizowanej
przez Klub HDK
PCK im. Św. Floriana przy OSP w
Kórniku. Akcja odbyła się w niedzielę
10 grudnia.
Krew przy czterech stanowiskach
oddało 51 osób, w
tym 16 kobiet.
8 osób zdecydowało się na ten
krok po raz pierwszy. Wśród nich
była Marika Maliczak z Kórnika.
Dopiero po trzeciej akcji odważyła
się oddać krew,
do czego namówił
ją chłopak. Przewiduje, że będzie
to robić podczas
kolejnych akcji. Chłopak Mariki – Aleksander Lipski mieszka w Opolu. Też po
raz pierwszy oddawał krew. Skłoniła go

do tego akcja informacyjna prowadzona
w mediach oraz informacja o tej akcji.
Uznał, iż jego krew może przydać się komuś, a nie wiadomo, czy kiedyś sam nie

będzie potrzebować czyjejś pomocy.
Elżbieta Górska bierze udział w akacjach krwiodawczych od początku ich

Uhonorowano krwiodawców
Tradycyjnie Dni Honorowego Krwiodawstwa przypadające co roku od 22 do
26 listopada stanowią okazję do uhonorowania najlepszych krwiodawców.
Z tej okazji Zarząd Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzyża i Rejonowa Rada
Honorowego Krwiodawstwa w Poznaniu
w piątek 8 grudnia w kawiarni „Rarytas
Wiedeński” Poznaniu zorganizowali uroczystość.
Przybyli na nią
krwiodawcy z Poznania i powiatu
poznańskiego m.
in. dwóch członków
Klubu HDK PCK im.
Św. Floriana przy
OSP w Kórniku prezes Mirosław
Saczuk i Leszek
Orlewicz. Po wejściu pocztów sztandarowych zebrani
odśpiewali „Pieśń
o Czerwonym Krzyżu”. Wśród gości
byli: prezes Zarządu Rejonowego
PCK – Jarosław
Wysocki-Nagórny,
prezes Rejonowej
Rady HDK PCK – Adam Kryszak, dyrektor
Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego – Teresa Urbanowska, wicedyrektor
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
UMP – Urszula Dybowska, dyrektor RCKiK
– Krzysztof Olbromski, dyrektor Wielkopol-
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skiego Zarządu Okręgowego PCK – Hanna
Gajowiecka, wicedyrektor WZO PCK – Roman Klupieć.
Prezes Rejonowej Rady HDK PCK
– Adam Kryszak przekazał informację o
tym, że na terenie Poznania i powiatu poznańskiego działa obecnie 13 Klubów HDK
PCK, które zrzeszają około 2600 członków

i wolontariuszy. W bieżącym roku dla honorowych dawców i członków ich rodzin
zorganizowano zawody strzeleckie, turniej
halowej piłki nożnej i turniej kręglarski przy
znaczącym wsparciu Urzędu Miasta Poznania i Starostwa Powiatowego. Ponadto

organizacji w Kórniku. Przed laty podczas
porodu miała cesarskie cięcie i potrzebowała krew, dlatego rozumie, że jej krew
może być potrzebna komuś innemu.
Akcję prowadziło 11 pracowników Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa
w Poznaniu.
Kierownik
ekipy pobierającej krew – lek.
med. Barbara
Janowska-Stuchlak z RCKiK
podkreśliła, że
jak zawsze akcja
krwiodawcza w
Kórniku wypadła
bardzo dobrze.
Prezes Klubu HDK PCK im.
Św. Floriana –
Mirosław Saczuk
ocenił wynik tej
akcji jako niezły.
Poinformował, że, w tym roku w czterech
akcjach wzięło udział ok. 250 osób. Robert Wrzesiński

AKTUALNOŚCI

Oddawali krew

kluby przeprowadziły 54 akcje poboru krwi
pozyskując około 1 730 litrów krwi. Zorganizowano także zawody wędkarskie, spotkania integracyjne dla członków Klubów
i ich rodzin, zbiórki słodyczy i zabawek,
którymi obdarowano dzieci chore i z rodzin
najuboższych.
Podczas spotkania, honorowi dawcy
krwi, zostali odznaczeni: 4 osoby odznaką
„Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaną przez ministra zdrowia;
14 osób Odznaką
Honorową PCK;
2 firmy wspierające działalność
promującą honorowe krwiodawstwo. Wręczone
zostały także odznaki „Zasłużony
Honorowy Dawca
Krwi” i wyróżnienia.
Wśród uhonorowanych krwiodawców był prezes Klubu HDK
PCK im. Św. Floriana przy OSP w
Kórniku, któremu
wręczono Odznakę Honorową
Polskiego Czerwonego Krzyża
IV stopnia za zasługi dla krwiodawstwa. Natomiast Leszek
Orlewicz otrzymał wyróżnienie.
Wszystkim krwiodawcom zostały złożone gratulacje i wyrazy wdzięczności za
oddawanie krwi.
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

ŻALUZJE - ROLETY - VERTICALE

OKNA - MOSKITIERY - BRAMY GARAŻOWE

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

Tapicerstwo

Meblowo-samochodowe
Grzegorz Kowalski

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

KANCELARIA
Finansowa
oferuje swoje usługi
- prowadzenie wszystkich form
księgowości
- prowadzenie kadr
- pisanie biznesplanów
- prowadzenie rejestrów VAT dla rolników

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

   

USŁUGOWO-HANDLOWY ZAKŁAD POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

MONIKA ORLEWICZ-KULAS

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

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

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

tel. (61) 819-01-46
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zatrudni

lektorów języka
angielskiego, niemieckiego,
francuskiego i hiszpańskiego.
Oferty prosimy nadsyłać
na adres:

z własnej pasieki oferuje:

SŁOMA STEFAN
MOŚCIENICA, ul. Mosińska 3

tel. 061 8170 176
NAGRODA 1000 PLN
Za dostarczenie
NIEZBITYCH dowodów
na osoby nielegalnie
wywożące śmieci
na terenach należących
do gospodarstwa rolnego
Żerniki Koninko

TEL. 0503 147 282

szczenięta
sprzedam

tel. 061 663-91-12
0601 88 23 87
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH

literap@gmail.com

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

lub pocztą
Kórnik, ul. Młyńska 24, 62-035,
z dopiskiem LEKTOR.

Berneńczyki

tel. (61) 8171 127

a

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

2006

* Sprzedam posesję dom jednorodzinny w stanie surowym zamkniętym. Okolice Zaniemyśla. Tel. 505 028 611
* Sprzedam działkę 900 m2 w Szczytnikach. Tel. 606 461 245
* Sprzedam Ford Sierra D rocznik 1988. Cena 2100. Tel. 061 817 13 16
* Kupię działkę w Mieczewie. Tel. 692 465 957
* 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
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Litera plus

„DOBRY MIÓD”

Ogłoszenia
DROBNE

Szkoła Językowa

Ilość edycji ogłoszenia
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SZACHY WOJEWÓDZKIE
2 grudnia 2006 szachiści, którzy po
mistrzostwach powiatu zakwalifikowali
się do zawodów wojewódzkich walczyli
na planszach szachowych z najlepszymi
uczniami z całej Wielkopolski.
W Koninie startowali uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych a wśród nich kórniccy
licealiści.
Start naszych reprezentantów nie był rewelacyjny. Jarosław Zgarda zajął jedenaste
miejsce a Mateusz Płończak był czternasty.
Jednak w punktacji zespołowej wywalczyli
dla liceum piąte miejsce na około 30 szkół
z Wielkopolski. Kompletnie zawiedli inni
uczniowie z liceum, którzy wywalczyli na
powiecie awans i bez podania przyczyny
nie pojechali na zawody.
Jerzy Duszczak, Łukasz Jeńczak i Anna
Duszczak zablokowali miejsca innym,
którzy jako rezerwowi czekali na wiadomość o udziale w zawodach. Ze względów
wychowawczych w przyszłym roku nie
będą dopuszczeni do udziału w zawodach
gminnych i powiatowych.
W zawodach w Koninie startował
Mistrz Świata Juniorów Jacek Tomczak ze
Śremu.
Nie zlekceważył zawodów szkolnych, godnie reprezentował swoje śremskie
liceum, wygrał mistrzostwa
i zdobył dla szkoły cenne
punkty do współzawodnictwa
sportowego.
Gimnazjaliści i uczniowie
szkół podstawowych grali w
Poznaniu.
Dominik Płończak, który
awansował z listy rakingowej i mistrzostw powiatu nie
wystartował w zawodach
wojewódzkich, gdyż w tym
samym czasie odbywały się
zawody ogólnopolskie.
Gratulujemy Dominikowi
zajęcia drugiego miejsca i
zakwalifikowania się do Mistrzostw Polski.
Nasze podstawówki reprezentował tylko jeden uczeń a był to Wojciech Duszczak, który zajął 20 miejsce na
60 startujących uczniów. Zachęcamy szkoły
do rozwijania tej dyscypliny sportu.
Sekcja szachowa „Wieża Kórnicka” oraz
p. Ryszard Bartkowiak czeka na chętnych
chcących poznać tajniki tej gry po to, by w
przyszłości podtrzymywać dobre tradycje
Kórnika.
PŁYWALI W SZTAFETACH
Pływalnia w Obornikach „pękała w
szwach”, bowiem jeszcze nigdy nie gościła takiej ilości pływaków jednocześnie.
W powiatowych a jednocześnie w rejonowych sztafetach pływackich startowało
ponad 700 uczniów. Wśród nich również
reprezentacje naszych szkół. Ze względów organizacyjnych nie mieli możliwości
udziału w tej imprezie dziewczęta ze Szkoły
Podstawowej z Kórnika oraz dziewczęta i
chłopcy z Radzewa. Te trzy reprezentacje
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miały mozliwośc popłyniecia na czas na
basenie w Środzie Wlkp.
W zawodach rejonowych bezkonkurencyjne były szkoły z tych miejscowości, gdzie
są baseny pływackie m.in. Śrem, Środa,
Swarzędz,Oborniki.
Nasze szkoły w ramach mistrzostw
powiatu zajęły następujące miejsca:
Sztafeta 8 x 25 m
SP Szczodrzykowo- dziewczęta piąte
(3:12,50 ), chłopcy 7/8 m wraz z Kicinem
(po 3:12,50)
SP 1 Kórnik- chłopcy piąte (2:59,96) a
dziewczęta dziewiąte (3:41,33) (w Środzie
Wlkp)
SP 2 Kórnik-Bnin-dziewczęta miejsce dziesiąte (4:11,32) chłopcy szóste
(3:06,62 ),
Sztafeta 10 x 25 m
Gimnazjum w Kórniku – dziewczęta czwarte (3:36,64), chłopcy siódme
(3:11,70)
Gimnazjum w Robakowie – chłopcy piąte (3:00,24), dziewczęta szóste ( 4:28,09).
Na pływalni w Srodzie Wlkp. nauczycielki Szkoły Podstawowej w Kórniku pp Katarzyna Pucek i Beata Górna zorganizowały

Jest nadzieja, że już niedługo powstanie
basen w Kórniku. Oby tak się stało, jednak
kiedy to będzie zależy wyłącznie od starań
naszych urzędników i władz samorządowych.
ZASKAKUJCY WYSTĘP
BADMINTONISTÓW

Rewelacyjnie wypadli uczniowie kórnickiego gimnazjum, którzy pod kierunkiem
p. Krzysztofa Gottschlicka zdobyli drużynowo pierwsze miejsce w Półfinałach
Mistrzostw Wojewódzkich w badmintonie.
Po raz pierwszy w historii tej dyscyplinie
sportu uczniowie z naszej gminy wystartują
w zawodach wojewódzkich. Tylko zwycięstwo na rejonie gwarantowało udział w
finale, w których uczestniczyć będzie osiem
najlepszych drużyn w badmintonie z gimnazjów całej Wielkopolski. Zawody rejonowe
odbyły się w Dominowie a bohaterami
sukcesu oprócz opiekuna byli głównie: Jan
Frąckowiak i Mateusz Pucek oraz Krzysztof
Jeńczak i Błażej Olejniczak. Gratulujemy i
życzymy jak najlepszego miejsca w finałach
mistrzostw Wielkopolski.
Dziewczęta z GimnaZwycięzcy badmintoniści zjum w Kórniku w składzie:
Agnieszka Waszak i Daria
Zgarda zajęły czwarte miejsce. W Dominowie startowali
także nasi mistrzowie gminy
w kategorii szkół podstawowych. Dziewczęta z Bnina
: Kinga Zgarda i Katarzyna
Serafiniak zajęły czwarte
miejsce a chłopcy: Michał
Stolpe i Mariusz Dylewski
uplasowali się na miejscu
piątym.
RYWALIZOWALI
I BAWILI SIĘ RAZEM

pierwsze mistrzostwa szkoły w pływaniu.
Chętnych do sprawdzenia się na dystansie 25 m stylem dowolnym było wielu
ale nie wszyscy mogli pojechać na basen ze
względu na brak miejsca w autobusie.
Najszybciej pływali:
Dziewczęta –
1. Alicja Starosta- czas 23,10 i ustanowiła rekord szkoły.
2.Joanna Niewiedział – 24,70
3. Maria Taciak- 24,76
Chłopcy 1. Jakub Olejnik – 18,54 i ustanowił
rekord szkoły.
2. Marcin Buszkiewicz – 19,70
3. Olejnik Oskar – 20,03
Zachęcamy inne szkoły do organizowania współzawodnictwa w pływaniu, a wtedy
być może miejsca w powiecie naszych
szkolnych sztafet będą lepsze. Dużą rolę
w naszej sytuacji odgrywają rodzice, którzy ze swoimi dziećmi jeżdżą na okoliczne
pływalnie.

To już 5 edycja imprezy
rekreacyjno - sportowej dla
dzieci klas I – III szkół podstawowych, ich rodziców i
nauczycieli. Gospodarzem
i jednocześnie głównym organizatorem
współzawodnictwa „Bawmy się razem”
była Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku
–Bninie.
Wiele trudu w organizację imprezy
włożyły nauczycielki klas najmłodszych
pp Jolanta Ratajczak i Izabela Biernacka.
Rywalizację szkół przeprowadziły działaczki
Szkolnego Związku Sportowego w Kórniku
oraz dziewczęta z liceum pod kierunkiem
p. Iwony Rauk.
Dzielnie im pomagali w układaniu
sprzętu i pisaniu na bieżąco wyników na
tablicy uczniowie szkoły w Bninie.
Rywalizacja szkół przebiegała w formie wyścigów, zabaw: zwinnościowych,
szybkościowych, skocznościowych i rzutnych. Była też gra drużynowa „Dwa ognie”
oraz zadanie –niespodzianka, o którym
to tradycyjnie dowiedzieli się uczestnicy
dopiero przed rywalizacją. Uczniowie rozwiązywali na czas krzyżówkę z hasłem.
Niezwykłe zaangażowaniem wykazali
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Trzecie miejsce przypadło dzieciom z
Szczodrzykowa, które dzielnie wspomagali
tatusiowie: Rafał Kujawa i Michał Piechl
oraz nauczycielki: Alina Wesołek i Danuta
Nogajewska.
Wiele emocji przeżyli także uczniowie
pp Magdaleny Karwackiej i Krystyny Kiełpińskiej z Radzewa, którzy zajęli czwarte
miejsce a wspomagali ich rodzice Danuta
Siejak i Marlena Radziejewska. Wszyscy
uczniowie zostali nagrodzeni medalami,
które sponsorował p. Maciej Matysiak-Firma Transportowa.
Szkoły otrzymały w nagrodę jednakowy
worek ze sprzętem sportowym ufundowanym przez szkołę w Bninie. Imprezę
obserwował p. dr Stefan Jachnik, który

uczestniczy w tej imprezie od początku
jej istnienia. Byli także, chociaż na chwilę
przewodnicząca Rady Miejskiej p.Irena
Kaczmarek, radny Bogdan Wesołek, dyrektorki „dwójki” pp. Zofia Talarczyk i Danuta Chmielewska. Po trudach rywalizacji
uczestnicy chętnie posilili się drożdżówką
i napojami przygotowanymi przez dyrekcję
szkoły w Bninie.
Impreza ta integruje dzieci, rodziców,
nauczycieli szkół z całej gminy. Była to dla
nich jedyna w swoim rodzaju OLIMPIADA
sportowa i każdy uczestnik tej imprezy
może się czuć zwycięzcą. Dla niektórych
dzieci był to pierwszy start w zawodach
sportowych. Za rok ponowne wezwania.
ARA
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się także dorośli, na których czekały trzy
wspólne zadania sprawnościowe. Ostatecznie zwycięstwo wywalczyła Szkoła
Podstawowa w Bninie w składzie: Marcin
Perdoch, Michał Scholz, Oliwia Ratajczak,
Weronika Jarnut, Bartłomiej Szar, Jakub
Zboralski, Ewa Szymaniak, Klaudia
Suchorska, Aleksandra Jankowiak, Roksana Pigla, Dawid Kurminowski, Błażej
Biernacki, Sebastian Szymaniak oraz
rodzice Agata Szymaniak i Małgorzata
Szar wraz z nauczycielkami Jolantą Ratajczak i Izabelą Biernacką. Drugie miejsce
zajęła szkoła z Kórnika pod kierunkiem
dorosłych: nauczycielek Doroty Roemer,
Anety Rogackiej oraz rodziców Ireny Faliszewskiej i Ewy Runowskiej.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Zarząd Miejsko-Gminny Szkolnego Związku Sportowego w Kórniku
życzy
wszystkim tym, którzy wspierają bezinteresownie sport szkolny
wytchnienia od codzienności, życzliwości od ludzi
oraz sukcesów w Nowym Roku
GRUDNIOWE LIGOWE ROZGRYWKI W
RADZEWIE
W Szkole Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie przeprowadzono
w grudniu ostatnie eliminacje rozgrywek
ligowych 2006 roku. Wyniki turniejów.
Turniej Mikołajkowy
Kórnicka Liga Tenisa Stołowego
Zawody przeprowadzili: Eugeniusz Rybak i Mirosław Grzybek
Kobiety
Szkoły podstawowe
1. Monika Arim – Radzewo
2. Klaudia Nowak – Radzewo
3. Paulina Staniszewska – Konarskie
Do 18 lat
1. Sylwia Frąckowiak – Trzykolne
Młyny
2. Anna Witmann – Bnin
3. Agnieszka Staniszewska – Konarskie
Powyżej 18 lat
1. Barbara Radziejewska – Kórnik
2. Jolanta Walczak – Trzykolne Młyny
3.
–
Mężczyźni
Szkoły podstawowe
1. Konstanty Kalisz – Konarskie
2. Mateusz Wójkiewicz – Radzewo
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3. Sebastian Stempniak – Konarskie
Gimnazja
1. Krystian Laszewicz – Konarskie
2. Łukasz Wiśniewski – Czmoń
3. Przemysław Janasik – Radzewo
Szkoły ponadgimnazjalne
1. Jacek Grzybek – Radzewo

2. Dariusz Rybak
3. Dawid Staniszewski – Konarskie
Do 40 lat
1. Maciej Grzybek – Radzewo
2. Karol Rybak – Konarskie
3. Czesław Stempniak – Konarskie
Powyżej 40 lat
1. Paweł Rybak – Trzykolne Młyny

2. Eugeniusz Rybak – Konarskie
3. Jerzy Rozmiarek - Radzewo
Puchar zdobyli: Paweł Rybak i Sylwia
Frąckowiak
Kórnicka Liga Strzelecka
Zawody przeprowadzili: Lech Stencel i
Magdalena Karwacka
Kobiety
Do lat 18
1. Aneta Niemier – Radzewo
2. Daria Zgarda – Kórnik
3. Daria Niemir – Kórnik
Powyżej 18 lat
1. Barbara Radziejewska – Kórnik
2. Beata Nowak – Kórnik
3. Olga Stachowiak – Kórnik
Mężczyźni
Do lat 18
1. Przemysław Janasik – Radzewo
2. Dariusz Maciejewski – Radzewo
3. Łukasz Wiśniewski – Czmoń
Powyżej 18 lat
1. Jerzy Rozmiarek – Radzewo
2. Michał Radziejewski – Kórnik
3. Lech Stencel – Kórnik
Puchar wywalczyli: Aneta Niemier i
Przemysław Janasik
(dokończenie na następnej str.)
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(dokończenie z poprzedniej str.)
Kórnicka Liga Rzutu Lotką
Zawody przeprowadziła Krystyna Kiełpińska i Malwina Bartkowiak
Kobiety
Do lat 18
1. Paulina Dryer – Radzewo
2. Paulina Frackowiak – Radzewo
3. Monika Arim – Radzewo
Powyżej 18 lat
1. Jolanta Walczak – Trzykolne Młyny
2. Olga Stelmach – Kórnik
3. Barbara Radziejewska – Kórnik
Mężczyźni
Do 18 lat
1. Konstanty Kalisz – Konarskie
2. Jacek Grzybek – Radzewo
3. Krystian Laszewicz – Konarskie
Powyżej 18 lat
1. Marek Serwatkiewicz – Dziećmierowo
2. Lech Stencel – Kórnik
3. Hubert Hajdrych – Bnin
Puchary zdobyli: Jolanta Walczak i
Marek Serwatkiewicz
Mistrzostwa Mieszkańców Gminy
Kórnik w Deblach i Mikstach Tenisa
Stołowego
W zawodach wystartowała rekordowa
liczba deblistów. Zawody przeprowadzono
jako Memoriał Powstania Wielkopolskiego
1918/19. Uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć bohaterów tamtych lat. Zawody przeprowadzili: Mirosław Grzybek i Eugeniusz
Rybak. Wyniki rywalizacji przedstawiają się
następująco

Deble Kobiet
1. Sylwia Frackowiak – Trzykolne
Młyny
Kinga Zgarda – Bnin
2. Anna Witmann – Bnin
Daria Niemier
3. Daria Zgarda – Bnin
Izabela Witmann
Deble Mężczyzn
1. Jerzy Rozmiarek – Radzewo
Eugeniusz Staniszewski – Konarskie
2. Maciej Walczak – Trzykolne Młyny
Przemysław Jóskowiak – Radzewo
3. Eugeniusz Rybak – Konarskie
Karol Rybak – Konarskie
Mikst
1. Sylwia Frąckowiak – Trzykolne
Młyny
Jerzy Rozmiarek – Radzewo
2. Agnieszka Staniszewska – Konarskie
Eugeniusz Staniszewski – Konarskie
3. Daria Zgarda – Bnin
Łukasz Maciejewski – Bnin
Upominki dla startujących zawodników
ufundowała firma Kings Tony z Poznania.
Na następne turnieje ligowe powiatowe
i kórnickie zapraszamy zgodnie z kalendarzem imprez w 2007 roku w dniach 7 i 14
stycznia. W dniach tych odbędą się podsumowania sezonu 2006 o godz. 12.00.
Sympatyków celuloidowej piłeczki,
strzelectwa i rzutu lotką serdecznie zapraszamy.
Za organizatorów
Marek Serwatkiewicz

Dyrektor SP nr 2 w Kórniku ogłasza konkurs
na stanowisko księgowego (½ etatu)
Wszystkie wymagania znajdują się na stronie
www.kornikpl/bip/praca
i na tablicy ogłoszeniowej w holu szkoły.

Szkółka Piłkarska przy Kotwicy Kórnik organizuje 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 Gimnazjum 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
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Wszystkim Sympatykom
KSS KOTWICA KÓRNIK
składamy życzenia Spokojnych
i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów
w Nowym Roku.

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących minionego
okresu i planów na nadchodzący
Nowy Rok. W tych wyjątkowych
dniach chcemy Państwu życzyć wiele
zadowolenia i sukcesów z podjętych
wyzwań.
Szczególne podziękowania kierujemy
dla wspierających naszą działalność
firm i instytucji w szczególności:
Urząd Miejski w Kórniku, Producent
Tektury Falistej TFP, Surówki Grześkowiak, Restauracja Casablanca Bnin,
Bank Spółdzielczy w Kórniku, OSW
Błażejewko, OSiR Kórnik, SKR Bnin,
Product Plus, GS Kórnik, Tawerna
Pod Żaglami, Drogeria Lehmann
i Zwierzyński, Darek Frąckowiak,
Elewarr Gądki, Redakcji Kórniczanina
oraz wszystkim pozostałym.
Zarząd KSS Kotwica Kórnik

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
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Inwestycja na Strzeszynie

budynkiem południowym przewidziano
na grudzień 2007 roku. Kolejny budynek
– północny – będzie oddany do dyspozycji mieszkańców w czerwcu 2008 roku.
Atutem inwestycji jest dogodny dojazd (15 minut z centrum Poznania),

bogata infrastruktura oraz usytuowanie
pośród licznych terenów. To powinno
ucieszyć wszystkich przyszłych lokatorów, a zwłaszcza miłośników spacerów
i aktywnego wypoczynku. IWK
Szczegóły www.agrobex.com.pl

REKLAMA

PORADNIK
GOSPODARCZY
Wśród urokliwych terenów zielonych
poznańskiego Strzeszyna powstaje
kompleks mieszkaniowy realizowany
przez firmę Agrobex. Pierwsi lokatorzy
wprowadzą się już w grudniu przyszłego
roku.
Nowe budynki wielorodzinne powstaną przy ulicy Wańkowicza. W pierwszym
etapie inwestycja obejmie wykonanie
trzy piętrowego budynku południowego.
Przewidziano tam budowę 35 mieszkań
dwu- i trzy - pokojowych o powierzchni
od 35,20 do 65,03 m. kw. Lokale zostaną wybudowane i przekazane klientom
w standardzie deweloperskim. Każdy
właściciel mieszkania będzie miał do
dyspozycji miejsce postojowe. Z kolei
w budynku północnym inwestor przygotował również ciekawie aranżacyjnie
mieszkania z antresolami. Obecnie ceny
mieszkań, w zależności od kondygnacji
wynoszą od 4100 do 4350 złotych za m2
brutto. Zakończenie prac związanych z

Wśród zabytków
Trwają prace przy budowie jednego
z najciekawszych kompleksów mieszkaniowych w Poznaniu. W rejonie ulic
Ułańskiej i Wojskowej firma deweloperska Agrobex stawia nowoczesne
osiedle, które będzie liczyć docelowo
ponad 300 mieszkań.

Fot. Agrobex

W czerwcu bieżącego roku oddano
do użytku pierwszy budynek (1 A) z 44
mieszkaniami. Obecnie trwają prace
przy kolejnym etapie inwestycji. Powstaje wielorodzinny budynek (1 C) z 78
lokalami jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowymi o powierzchni od 29,27 do 73,9
m2. Termin odbioru przypada jeszcze
w grudniu bieżącego roku. Następne
104 mieszkania (budynek 1 E) zostaną

Fot. Agrobex
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przekazane lokatorom we wrześniu
2007. Wszystkie lokale oddawane są w
“deweloperskim” standardzie wykończenia z możliwościami wprowadzania indywidualnych rozwiązań zgodnie z życzeniami klienta. To samo dotyczy również
ciekawych aranżacyjnie apartamentów,
które zostaną włączone do oferty prawdopodobnie na przełomie lutego i marca
2007 roku. Ich powierzchnia wyniesie od
58 do 151 m. kw.
W obrębie osiedla planowana jest instalacja interaktywnej telewizji kablowej,
internetu oraz monitoringu. - „Zadbamy
o pełne bezpieczeństwo naszych klientów. Osiedle Ułańskie będzie po stałym
monitoringiem i ochroną. To, wraz z
małą architektura w postaci urokliwych
alejek spacerowych, ławek czy placu
zabaw dla dzieci stworzy komfortowe
warunki odpoczynku dla mieszkańców”
- informuje Lucyna Jarczyńska z firmy
Agrobex.
Osiedle Ułańskie powstaje wśród
XIX – wiecznej zabudowy tej części Poznania. Choć stawiane jest w technologii
tradycyjnej, to kształt i elewacja budynków zachowa historyczny charakter
tego miejsca. Wszystkie obiekty zostały
zaprojektowane z uwzględnieniem wymogów Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Agrobex zadba również o
zabytkowe budynki stojące na miejscu
inwestycji. Zostaną one odrestaurowane
i wykorzystane na cele mieszkaniowe
oraz usługowe. Całości uroku dodają
również dostojne, stare drzewa rosnące
na terenie stawianego osiedla. IWK
Szczególy: www.agrobex.com.pl
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Telefony alarmowe:
999, 8660066, 8661235 Pogotowie ratunkowe
998 Straż pożarna
997 Policja
992 Pogotowie gazowe
991 Pogotowie energetyczne
(061) 8620111 anonimowa, całodobowa informa
cja dotycząca kradzieży samochodów
(061) 8478997 automat zgłoszeniowy Wydziału
ds. narkotyków KW Policji w Poznaniu
Rada Miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax (061) 817 02 77
e-mail: radamiejska@kornik.pl
Urząd Miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 04 11, (061) 8170182, fax. (061) 817 04 75
Gminne Centrum Reagowania
tel. (061) 817 00 74
tel. alarmowy: 0602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl
Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. (061) 817 02 04
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. (061) 817 01 15, tel. kom. 602 740 481
Straż Miejska
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 01 26, tel. kom. 604 607 104
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
ul. Poznańska 34a, tel. (061) 817 00 43, (061) 817 00 59
„Falck”
Poznań, ul. Strzelecka 49
tel. 96-75
Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne
ul. Poznańska 71c
tel. (061) 817 02 72, fax. (061) 817 00 41
Pogotowie wodociągowe
tel. 0602319756
Pogotowie kanalizacyjne
tel. 0602319775
AQUANET
Tel. alarmowy: 994
Biuro Obsługi Klienta: (061) 8359032, (061) 8359036/37
Pogotowie Energetyczne w Kórniku
ul. Młyńska 36
tel. (061) 817 04 23
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
ul. Poznańska 34a
tel. (061) 817 00 54
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 34a
tel./fax. (061) 817 00 54
Nadleśnictwo Babki
tel. (061) 878 80 43, fax. (061) 878 81 07
Urzędy Pocztowe:
Kórnik, ul. Wojska Polskiego 9, tel. (061) 817 01 20/30
Kórnik, Rynek 1, tel. (061) 817 04 87
Gądki, tel. (061) 817 11 62, (061) 817 11 68
Apteki:
Kórnik, ul. Średzka 1, tel. (061) 817 01 28
Kórnik, ul. Poznańska 14, tel. (061) 817 08 34
Lecznice dla zwierząt / gabinety weterynaryjne
Kórnik, ul. Młyńska 44, tel. (061) 817 01 67
Kórnik, ul. Stodolna 88, tel. (061) 817 03 44
tel. kom. 660723400
Kórnik, ul. Dworcowa 18,
tel. (061) 817 02 22; tel. kom. 601 956 700
Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS
Czołowo, ul. Kórnicka 1
tel. (061) 898 06 66, (061) 817 02 76
Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, tel. (061) 817 00 21
Zamek Muzeum i Biblioteka Kórnicka
ul. Zamkowa 10, tel. (061) 817 00 81
tel./fax. (061) 817 19 30
Zakład Doświadczalny PAN
tel. (061) 817 01 55
Instytut Dendrologii PAN i Arboretum
ul. Parkowa 5, tel. (061) 817 00 33

Poziomo: 6) wieś w naszej gminie, na północ od Kórnika, sołtysem jest tam Henryk
Hypsior, 7) górna część domu, 9) krótka,
prosta piosenka; piosenka ludowa, 12)
zatyczka balii lub beczki, 13) stworzone
do całowania, 14) drapieżna ryba słodkowodna, popularna w naszych stawach, 15)
rodzaj biegu konia: stawia on lub podnosi
jednocześnie dwie nogi np. przednią prawą
a tylną lewą i odwrotnie, 16) prenumerator,
posiadacz abonamentu, 20) wylatuje koniowi spod podkowy, inaczej iskra, 22) kolej
wąskotorowa.
Pionowo: 1) pomieszczenie mieszkalne,
2) poznański klub sportowy, 3) gamoń, 4)

miękki ser pleśniowy, 5) głos z chlewika, 7)
miejscowość w naszej gminie, niedaleko
Robakowa, sołtysem jest tam Józef Białkowski, 8) wieś w naszej gminie, na zachód
od Kórnika, sołtysem jest tam Jan Nowak,
10) przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Kórniku, 11) utalentowana
zawodniczka w kolarstwie UKS „JedynkaLimaro” Kórnik, 17) kolor opalenizny, 18)
skrzydlata bogini zwycięstwa w mitologii
greckiej, 19) znak graficzny oznaczający
wysokość dźwięku, 20) duże cylindryczne
naczynie szklane, przeznaczone do przechowywania soków, konfitur, ogórków, 21)
„głośne” miasto.

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

Rozwiązanie krzyżówki z „Kórniczanina” Nr 22/2006:
„KAŻDY SĄDZI PO SOBIE”.
Nagrodę książkową otrzyma p. Marian Mirochna z Kórnika.
GRATULUJEMY! Nagrodę prześlemy pocztą.

Następny numer Kórniczanina ukaże się
12-go stycznia 2007 r.
Materiały prosimy dostarczać do 5-go stycznia 2007 r.
nr 24/2006

